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  پروانه كيتولد 
  
نگهبـان دم در را   يه صـدا كـ ارخانـه بـود   كاهللا در حال آب دادن به باغچة  ضيف
مـرد نگهبـان،   . رفـت  ينگهبـان  كاتاقـ  يرد و به سوكشلنگ را در باغچه رها . ديشن

  .»بدو. خانمت فارغ شد... اهللا، مژده بده ضيمش ف«: تلفن به دست گفت يگوش
  .دينفس تا خانه دو كياهللا  ضيف

. اط و اتـاق در انتظـارش بودنـد   يـ ان در حيل و آشنايه فامكد يبه خانه رس يوقت
اقـدس  . سر رختخواب همسرش؛ اقدس خانم يرد و رفت باالك يكيع سالم و عليسر

اهللا به نوزاد نگاه  ضيف. ردكزد و سالم  يرمق يرده، لبخند بكدار و عرق  تب يا با گونه
حالت خوب است «: اهللا گفت ضيف. ده بوديچ شده و معصومانه خوابينداق په قكرد ك

  »خانم؟
  .»باشد، پسر است كمبار. به مرحمت شما«: اقدس گفت

ــ ــه ضيف ــا اهللا، گون ــوزاد را بوســ يه اســمش را چــه «: اقــدس گفــت. ديســرخ ن
  »؟يگذار يم

  .يمهد... يـ مهد
  .مدا آياندوآب به دنيدر م يشمس 1333در سال  يركبا يمهد

در . او آغـاز شـد   ياسـ يو س يعلمـ  ياز زنـدگ  يديبا ورود به دانشگاه، مرحلة جد
ـ  ياسيپا در عرصه مبارزات س يهمان سالها به طور جد مطالعـة  . گذاشـت  يو انقالب

ت او بـر جـا   يشخصـ  يريـ گ لكدر ش ي، نقش مهمينيامام خم» هيت فقيوال«تاب ك
  .گذاشت

 ييرون از دانشـگاه، دانشـجو  يـ ن، و باياور دانشـجو يـ او در دانشگاه، درسـخوان و  
در  ياو و دوسـتانش نقـش مهمـ   . پرشور و حال و واقف به اوضاع و احوال زمانه بـود 

همان زمـان،  . داشتند 1355و  1354ز در پانزدهم خرداد يتظاهرات شهر تبر ييبرپا
ت برده شد؛ يبه سازمان امن ييبازجو يشد و بارها برا ييشناسا كتوسط ساوا يمهد

  .ه او نداشتند، تحت نظر آزاد شديعل يكن مدراما چو
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ل بدهند؛ امـا  ي، دوستانش قصد داشتند ادامة تحصيمهندس كبعد از گرفتن مدر
  .ط دانشگاه خارج شوديد از محيادامة مبارزه با يگر برايه دكن باور بود يبر ا يمهد

 رفت و مأمور بـه تهـران   يفه به خدمت سربازي، به عنوان افسر وظ1356در سال 
  .شد

ل و در يادامـه تحصـ   يبرا ية مهديبه توص» ديحم«ش كوچكدر آن سالها، برادر 
د، فراهم يحم يفة اصليوظ. ران خارج شدي، از ايدن دورة آموزش نظاميد ياصل، برا

  .ران بوديآوردنِ سالح و مهمات و رساندن آنها به مبارزان در ا
ه يـ خت و بـه اروم يان گراز پادگ ينيبه فرمان امام خم يدر بحبوحة انقالب، مهد

جـوان   يروهاين يسازمانده ياو و تالش برا يمخف ين دوران، آغاز زندگيا. بازگشت
  .رساندن به انقالب بود ياري يت آنها برايو ترب

سـپاه پاسـداران انقـالب     يفعـال در سـازمانده   ينقشـ  يانقالب، مهد يروزيبا پ
همزمان بـا خـدمت در   . شده يهم دادستان دادگاه انقالب اروم يمدت. داشت ياسالم

  .ه را به عهده گرفتياروم يت شهرداريه، مسئوليشهر اروم يسپاه، به انتخاب شورا
 يبـه شـوخ   يند؛ اما مهـد كه ازدواج كآوردند  يخانواده و دوستانش به او فشار م

  .»ه بتواند قبضة خمپاره را برداردكنم ك يازدواج م يسكمن با «: گفت يم
ه يـ عـراق عل  يليتازه جنگ تحم 1359مهرماه «: ديوگ يم» يه مدرسيصف«خانم 

ده يون ديزيبار او را در تلو كي. ام آمد يبه خواستگار يه مهدكران شروع شده بود يا
دسـت  . نـد ك ين صـحبت مـ  يشـمرده و متـ   يليه خيه به عنوان شهردار ارومكبودم 

ش را طي، شـرا يبعـد از مراسـم معارفـه و خواسـتگار    . روزگار او را بـه خانـة مـا آورد   
. از خط امام نداشـت  يرويو پ ياله يبجز اطاعت از دستورها يشرط يمهد. دميپرس

  .»رفتميمن هم با جان و دل پذ
جلـد   كيـ د و يهمسرش خر يتومان برا 800مت يبه ق ييحلقة طال كي، يمهد

  !ن شدييه تعياش هم به عنوان مهر يمركلت كد و ياهللا مج المك
غـرب   ياتيـ ابتـدا بـه منطقـه عمل   . شتافت جبهه يبه سو يروز بعد از عقد، مهد

آنجا از  يسازكات سپاه را به عهده گرفت و در پايعمل يشور رفت و سمت فرماندهك
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 يعلـ «ه كـ همـان روزهـا بـود    . ردكـ ار يوشـش بسـ  كمزدوران مسـلح ضـد انقـالب    
 ياريبسـ  كمك، يمهد. آشنا شد يركبا يردستان آمد و با مهدكبه  1»يرازيادشيص

. آن دو از همان جا آغاز شـد  يانجام داد و دوست يرازيادشيص يهاروين ييدر راهنما
ن جـوان متواضـع و   يـ دانسـتم ا  يمن تا سالها نمـ «: ن گفتيبعدها چن يرازيادشيص

سـاده   يجيبسـ  كيـ و فعال، مهندس است و فقـط او را بـه عنـوان     كريفروتن اما ز
گـام ادغـام   بـه هن . ها هـم نفـوذ داشـت   يان، در دل ارتشـ يجياو بجز بس. شناختم يم
بـودن   يبرا ياتها، برادران ارتشياز عمل يت در بعضكشر يسپاه و ارتش برا يروهاين

  .»ردندك ينار او با هم رقابت مكدر 
ضـد انقـالب، بـه منطقـة      يسـاز كات مختلـف و پا يت در عملكپس از شر يمهد
  .پ نجف اشرف را به عهده گرفتيشور رفت و معاونت تكجنوب 

پـس از  . ة چشـم مجـروح شـد   يـ ه، از ناحيدر منطقة رقابن، يالمب ات فتحيدر عمل
رد و باز مجروح شد؛ امـا  كت كخرمشهر شر يبهبود، به جبهه بازگشت و در آزادساز

  .ننده برنداشتك عمل يروهاين يت و سازماندهيدست از هدا
گـر در  يبـار د . پ را بـه عهـده گرفـت   يـ ن تيـ ا يپ عاشورا، فرمانـده يل تيكبا تش

  .شدات رمضان مجروح يعمل
اش را بـه   او خـانواده . هنوز فرمانده بـود  ير مبدل شد و مهدكپ عاشورا به لشيت

  .ردكدر اهواز اجاره  كوچك يا جنوب برد و خانه
ران و يـ ا كاز خـا  يمـ يبخـش عظ  يآزادساز ل، در يبن عق ات مسلميبا شروع عمل
ورا، ر عاشكان سلحشور لشيجياو به همراه بس. ردكفا يا يگر نقش مهميچند منطقه د

  .ردكت كتا چهار شر كيو والفجر  يات محرم، والفجر مقدماتيدر عمل

                                                 
ن به شهادت يبه دست منافق 1378ه در بهار سال ك، سردار سرافراز اسالم يرازياد شيص يرسپهبد عليام. 1
 .ديرس
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د ـ قـائم   يـ ره مجنون برپا شد، بـرادرش حم يه در جزكبر يخ يات حماسيدر عمل
د يـ به خانواده، شـهادت حم  يا در نامه يمهد. ديبانه به شهادت رسير ـ غر كمقام لش

  .دانست يت خداونديجة توجه و عنايرا نت
ن يـ ا. اورنـد ير او را بـه عقـب ب  كـ يه پكـ ن بودنـد  يا يد، همه در پيبا شهادت حم
گـر  يد را بـه همـراه د  يحم«: ده بوديم پرسيسيبا ب يمهد. گفتند يموضوع را به مهد

  »د؟يآور يشهدا م
ن آتـش  يـ رِ ايـ ه زكـ د يـ دان يخودتان مـ ! يآقا مهد«: گفته بود 2انياغچي يمرتض

  .»مينكل د به عقب منتقيشه كيش از يم بيتوان يد نميشد
گـر  يشـود د  ياگـر نمـ  . ستيگران نيد و دين حميب يچ فرقيه«: گفته بود يمهد

  .»دش باشد، بهتر استيش دوستان شهيد هم پيد، پس حمياوريشهدا را به عقب ب
ن يـ در ا. بـر مانـد  يخ ياتيـ تا مدتها در منطقـة عمل  يد، مهديبعد از شهادت حم

بعد از بازگشت به عقبه، تا مدتها . ردكد منطقه، او را دچار درد پا يمدت، رطوبت شد
  .ابدين يكش تسيگذاشت تا درد پا يش را در تنور داغ ميپا

او . رفت ينيارت امام خمي، به ز ديسال پس از شهادت حم كي، 1363اسفند ماه 
د ينـد تـا شـه   كه از امام بخواهد دعـا  كند ك يخواهش م يا اهللا خامنه تيدر آنجا از آ

و  يداشـتن  چـه قـدر دوسـت   ! ايخـدا «: ش نوشـته اسـت  ا تنامهيدر وصـ  يمهـد . شود
دار يـ بخش است انسان آمـادة د  چه قدر لذت. دميه نفهمكهات يه! يهست يدنيپرست
د يشه يدوست دارم وقت. نكتو قبولم !ايدستم؟ خدايه تهكنم كاش باشد؛ اما چه  رب
! ايداخ. نمكا را اشغال نين دنيا كوجب از خا كي يدا نشود تا حتيشوم، جسدم پ يم

  .»ريزه بپذيكمرا پا
ـ . ات بـدر آغـاز شـد   ي، عمل1363آخر اسفند ماه  يدر روزها ر كن گـردان لشـ  ياول

  .برد يورش ميگذرد و به قلب دشمن  يعاشورا بسرعت از دجله م

                                                 
 .دشد در بهشت يو حم ين مهدياو بعدها همنش. 1
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. نندك يدجله نصب م ير عاشورا، پل نفر رو بر روكلش يروهايده، نيدن سپيتا دم
عراق، داد و هوار صدام بلند  يارتش بعث يمهايسياز صبح نگذشته، در ب يهنوز ساعت

  .ندك ير عاشورا دعوت مكرمردان لشيش را به مقاومت در برابر شيروهايه نكشود  يم
اسفندماه،  25در روز . زنند يبر ارتش عراق م يكش، ضربات مهليروهايو ن يمهد
الش و كــو  60بــا خمپــارة   اش، فكــجــان بــر  يروهــاياز ن يكو شــمار انــد يمهــد
  .نندك يمقاومت م يتا بنِ دندان مسلحِ عراق يروهايدر برابر ن ي،جيآر،پ

 يردن مهـد ك يراض يبرا يوشش فراوانكربال، فرماندهان ارشد سپاه كدر قرارگاه 
ه دم بـه  كـ  ييهـا كيم و پيسـ يب يامهـا يبه پ ينند؛ اما مهدك يبه بازگشت به عقبه م

، ير لحظـات آخـر، مهـد   د. نـد ك ينمـ  يخواندنـد، تـوجه   يساعت او را به عقب فرا م
بـه سـرش    يا گلولـه . نـد ك يهفت بر دوش، به دشمن حمله م ي، ج يانداز آر،پ تكرا
  .شود يمجروح م يخورد و بسخت يم

 يبـرا   ، غرق در خـون، يمهد. رسانند يق ميدشان را به قايها، فرمانده رش يجيبس
ق را به يندرو، قارضا تيعل. شود يق از ساحل جدا ميقا. ندك ين بار به آنها نگاه ميآخر

رضـا، آمـاج   يو عل يانـة راه ناگهـان مهـد   يبـرد؛ امـا در م   يعقـب مـ   يسرعت به سو
ق منفجـر  يشـان در دل قـا  ك زوزه يكرنـد و بعـد موشـ   يگ يدشمن قرار مـ  يها گلوله

  .شود ياها مياعماقِ در يرضا راهيو عل يجان مهد مهير نكيشود و پ يم
رد كاد يد اسالم يز او به عنوان شها ياميدر پ يني، امام خميپس از شهادت مهد

ار كو فدا يمؤمن صادق و انقالب كدرود بر روان پا«: ن نوشتيچن يا اهللا خامنه تيو آ
رد كخود را نثار  كدار خود با خدا را به سر آورد و خون پايه عهد پاكو سردار شجاع 

  .»ل آمديل شهادت نايبد يض بيو به ف
جنـوب   ير عاشورا، چشم به آبهـا كل لشان سوخته ديجيه هنوز است، بسكهنوز 

رش كـ يه پكـ بـود   يمهـد  ين آرزويـ گردد؛ اما ا يبازم يآقا مهد يه چه زمانكدارند 
  .ندكن را اشغال نيزم

  !وستيا پيبه در يمهد
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  اپشنك يماجرا
  

، يبـاد تنـد  . ديبار يبرف آرام آرام م. رون زل زده بوديالس به بكاز پنجرة  يمهد
  .شاندك ين سو و آن سو ميند و به ارقصا يبرف را م يها دانه

  »!بارد يم ين چه برفيبب«: رد و گفتكوب يرو به ا يمهد
انگـار تـو آسـمان، پنبـه     ... آره«: رد و گفـت كـ » هـاه «اش را  زده خيوب، دستان يا

  .»نندك يم يحالج
  »!يردك يف قشنگيچه توص. يپسر، تو شاعر«: د و گفتيخند يمهد

  .دياش دم رمش را در انگشتان چنگ شدهدوباره نَفَس گ. وب لبخند زديا
  .ديوب را در دست گرفت و مالي، دستان ايمهد

  نه؟... سردت است يليـ خ 
ـ . ديشن ياو را م يبه هم خوردن دندانها يبخوب يمهد. ديلرز يوب ميا  ينگـاه  مين

خچـال سـردتر   يه از كهم  ين بخاريا«: الس انداخت و گفتكاه گوشه يس يبه بخار
  .»است
  .»امدهية نفت مدرسه هنوز نيد سهميگو يمش رحمان م«: لرز گفتوب با يا

  .»يلرز يم يليتو خ... ا بپوشيب«: مدارش را درآورد و گفتيت نك، يمهد
  .را پس زد يوب با دست سرخش، دست مهديا

  .من طاقت دارم. ـ تو هم سردته
  .مبصر برپا داد. الس شدكمعلم وارد 

  
و  يمهـد  ير زانوهـا يـ برف تـا ز . ن شده بودد از برف پنهايسف يرير حرين زيزم

. ديـ بار يگر بـرف نمـ  يد. شد يرد و خرد مك يشان، برف صدا مير پايز. ديرس يوب ميا
ردنـد و  ك يزنـان پـرواز مـ    ن و بـال يسنگ. سرشان گذاشته بودند يالغها، شهر را روك

  .ختندير يقارقارشان را به آسمان م يصدا
  ...قار... ـ قار
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  3.»برف... برف: نديگو يالغها مك... وبيا يشنو يم«: گفت يمهد
خـوش بـه   «: د و گفـت يشـ كن ييش پـا ياش را تـا گوشـها   هنهك يشك الهكوب، يا

  .»شود يه سردشان نمكحالشان 
  »د؟يرو يچرا تند م. د من برسمينكداداش، صبر «: د از پشت سر گفتيحم

را ف بـرادر  يـ ك، يمهـد . داشـت  يد سخت قدم برمـ يحم. ستادنديا يوب و مهديا
سـرخ و قـاچ    يلبوهـا  ياز رو. دنديرسـ  يچـرخ طـواف   كيـ به . به راه افتادند. گرفت

  .»ميگرم شو يمكم، يبخور. مهمان من«: گفت يمهد. شد يخورده، بخار بلند م
  .»خداحافظ... خُب. د به بازار برومينه من با«: وب گفتيا
وه يـ طـور م  هن سرما چـ يتو ا«: د پا به پا شد و گفتيحم. رد و رفتكوب پا تند يا

  »!سرد است يليفروشد؟ هوا خ يم
. ديشك ينم يقدر سخت نيوب اياگر پدرش زنده بود، ا«: د و گفتيشك يآه يمهد

  .»ش شودياش، سربار عمو خواهد خانواده ينم
ض يمـر . هـم نـدارد   ياپشن درست و حسابك، كطفل«: د به راه افتاد و گفتيحم

  .»نشود، شانس آورده
وب، يـ مـادر ا . مرش خرد شـد كداربست افتاد و  ياز رووب يچند سال قبل، پدر ا

وب چنـد روز پـس از   يرد؛ اما پدر اكدار و ندارشان را فروخت و خرج دوا و درمان او 
رتش يـ وب غيداد؛ اما ا  يم يوب به آنها خرجيا يتا سال قبل، عمو. ردكسال نو فوت 

ه آنها كدانست  يم يمهد. يفروش وهيستاد به ميش اينار عموكرفت بازار، . ردكقبول ن
بزند  يوب نقيه اكده بود يچ وقت ندينند؛ اما هك يم يزندگ يبتيو مص يبا چه سخت

نـد؛  ك كمـ كوب يبه ا يمختلف يخواسته بود با ترفندها يبارها مهد. ندك يتياكا شي
  .ر بار نرفته بوديوب زياما ا

ما ه سـر ك، تو هم يداداش«:  د گفتيحم. ردكسه بار پشت سر هم عطسه  يمهد
  .»خورد يت به دردت نمكن يگر ايد. يا خورده

                                                 
 راستاريو. برف يعني» قار« يكبه زبان تر. 1
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  .نزد يرد و حرفك كاش را پا ينيب يمهد
  

. بهش بگو يزيچ كيالاقل تو ... شوم يف پسرت نميه حركمن «: عمه خانم گفت
 ين سـرما يـ ن هـم لخـت و عـور تـو ا    يـ اپشن نـدارد، ا كه چون دوستش كن نشد يا

  .»استخوان سوز برود مدرسه
آخر تو حـرف حسـابت   «: پدر گفت. ديلرز يخت و مير يم عرق يرسكر يز يمهد

  »هان؟... ست پسريچ
م آقا يمن بگو«: نار گذاشت و گفتكاش را  ، دفتر مشقيرسكد، از آن طرف يحم
  »جان؟

اپشـن نـو   كشد ك يخجالت م يمهد«: د گفتيحم. ردكد نگاه موافق يپدر به حم
  .»اپشن نداردكوب يه دوستش اك يبپوشد؛ در حال

  اپشن بخرد؟كش يه براكوب، پدر ندارد يدوستت اـ مگر 
  .»م استيتيوب يا... نه، آقا جان«: د گفتيحم
پوشـم،   يه مـ كـ  يتكن يهم. خواهم ياپشن نمكآقا جان، من اصالً «: گفت يمهد

  .»ندك يت ميفاك
خُـب آق  ! دهينشـن  يبـه حـق حرفهـا   «: وان جوشانده آمد و گفتيعمه خانم با ل

  .»دوستش يهم برا يكيبخر،  يدمه ياپشن براك كيداداش، 
ار كـ ن يا... نه«: رده گفتكز شد و عرق يخ مين يد؛ اما مهديد شادمانه باال پريحم

  .»ديآ يارها خوشش نمكن يوب از ايا. دينكرا ن
  .»نمكار كدانم چه  يم. بگذار به عهدة من. ارت نباشدكتو «: پدر گفت

فعـالً  «: اخت و گفـت انـد  ير گردن مهـد ينشست، دست ز ينار مهدكعمه خانم 
  .»شود يم چه طور مينين جوشانده را بخور تا بعد ببيپاشو ا

اش  ينيب. د، چشم غره رفتيخند يه مكد يبه حم. انداخت يشاني، گره به پيمهد
: رد و گفـت كبعد رو به پدر . دينفس نوشكيرا با دو انگشت گرفت و جوشانده تلخ را 

  .»مان به هم بخورد يه دوستكد ينكن يارك. ن دوست من استيوب بهتريآقا جان، ا«
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  .»دوست باوفا مثل تو داشتم كياش من هم ك«: پدر گفت
  

 ير مدرسـه رو يستاده بودند، مـد يوب در صف مدرسه ايو ا يمهد يروز بعد، وقت
از طرف مسئوالن مدرسه قرار شده هر هفته بـه  «: ها گفت  ستاد و رو به صفيها ا پله

  .زه داده شوديب جاآموز درسخوان و مؤد دو دانش
هـم  . ميـ ا ردهكـ الس پـنجم را انتخـاب   كـ آموزان  ن هفته، دو نفر از دانشيا يبرا

  .»ياريوب اليو ا يركبا يمهد: ميهست ين دو نفر راضيمعلمشان و هم ما از ا
ر بـا آن دو  يمد. جلو رفتند يوب با تعجب و شادمانيو ا يمهد. ها دست زدند بچه

  .ده را به دستشان سپردچ شيادوپكدست داد و دو بستة 
زه يه جـا كـ ردند ك يوب گرد آمده بودند و اصرار ميو ا يالس، همه دور مهدكدر 

اپشـن  كچـه  : صـدا گفتنـد  كيهمـه  . ردكـ ادو را پاره كاغذ ك، يمهد. ننديآن دو را بب
  .بود ياپشن سبز در دست مهدك كي! يقشنگ
  .ياپشن آبك كيرد؛ كاش را باز  زهيوب هم جايا

ـ  كوب با يو ا يمدرسه، مهد يها در صف بچه صبح روز بعد، ، ياپشن نو سـبز و آب
  . ص بودنديگران قابل تشخياز د يبخوب
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  ن درسياول
  
اش را  يدود كنـ يع. ديـ د ياه مـ يهمه جـا را سـ  . به اطراف انداخت ياظم، نگاهك

ه بـا  ش را بـاال داد و دوبـار  يقة پـالتو ي. ن آمده بودييتا ابروانش پا يشك الهك. برداشت
 يوچه، چنـد پسـربچه فوتبـال بـاز    كسـر . ، اطراف را از چشم گذراندينيزبيدقت و ر

چشم به آسمان دوخته بـود   يكتر، جوان بام چند خانه آن طرف پشت يرو. ردندك يم
اظم سـه بـار   كـ . بـرد  يدر حال پروازش لـذت مـ   يبوترهاكدن يزد و از د يو سوت م

ه روبـه  كـ پـردة پنجـرة طبقـة دوم    . دستايبعد رفت و عقب ا. زنگ خانه را زد يشاس
 يعنـ يش را به چشـم زد؛  كنياظم، عك. ان دادكدست ت يمهد. نار رفتكوچه بود، ك

رزن صـاحبخانه  يـ پ. اظم وارد خانه شدكبعد، در باز شد و  يا لحظه. اوضاع آرام است
پسـرم،  . بـر جـان  كسالم ا«: رزن گفتيپ. ردكاظم سالم ك. شست ياط رخت ميدر ح
  »؟يگرفتم را يداروها
پر از قرص و شـربت درآورد، داد بـه    يا سهيكش، يب پالتوياز ج. اظم جلو رفتك

  »ادم برود آبا جان؟ حالت چه طور است؟يشود  يمگر م«: رزن و گفتيدست پ
 ير بشـو يـ پ... الحمـدهللا «: رد و گفتك كانش را با پر چادرش پاكآبا، دستان آبچ

  »چه قدر شد؟... پسرم
  .خداحافظ... آبا جان م،ينك يـ بعداً حساب م

، يمهـد . رد و وارد اتـاق شـد  كراباز  يدر چوب. باال رفت يكيها را دو تا  اظم، پلهك
ش را ياظم، پـالتو كـ . زد ين نشسته بود و داخل قابلمه را به هم مينار چراغ عالءالدك

همـه  ... الحمـدهللا  يا... يا. ميسـت ياد خسته نيز... نه. ديسالمت باش«: درآورد و گفت
  .»رساندندسالم 

چه عجـب، مـا گـل    «: اظم دو زانو نشست و گفتك. ديرد و خندكنگاهش  يمهد
  »!ميديخنده را بر رخسار آفتابگون شما د

ل يـ و تحو يحالت خوب است؟ آن از احوالپرسـ  يمطمئن«: د و گفتيخند يمهد
  »!لمات قصارتكن هم از يگرفتن خودت، ا
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رولد، با نـام مسـتعار   ياظم مكر، يبندة حق«: اش را زد و گفت يدود كنياظم، عك
ـ يمال صحت و سالمت در خدمت رئكبر، از دوشاب ساتان، در كا ن هـود  يس باند راب

  .»هستم
  »؟يزن يم كن قدر فيه اك يا له پاچه خوردهكپسر، مگر ! سيه«: گفت يمهد

د يشـ كبا لذت بو . به قابلمه انداخت ينگاه ميد، قاشق را گرفت و نياظم جلو خزك
  »!باز هم نون والقلم..  به به«: و گفت
  »!ت دارد؟يچه قدر خاص يدان يم. ؟ قلم و نونيشو يآدم م يكتو «: گفت يمهد

مرد خدا بعد از  ي، ايركحاال برادر با«: اظم، قاشق را در قابلمه چرخاند و گفتك
  .»نمكب يكوچك ييخواهم ازتو بازجو يمن، م
  ؟ينك يباز يخواه يم يباز چه تئاتر ـ 
: ق شـد و گفـت  يـ دق يبه چشمان خوش حالت مهـد   ا برداشت،ش ركنياظم، عك

ر يـ ، ما غين مهديبب. يركتو ف يليخ. يندار يچند وقت است حال درست و حساب«
م؛ البته اگـر تـو قبـول    يم، مثل برادريتا حاال هست يكودك يه دوست و همبازكنياز ا

رده؟ كـ ت ا ؟ مبارزه خسـته ينك يم يچرا خودخور. به من بگو چه شده. يداشته باش
  »؟يهست ينگران چ
نگـران  «: د و گفـت يشـ ك يقـ ينَفَـس عم . ه داديـ كوار تيد و به ديعقب خز يمهد

  .»د هستميحم
  »د؟ مگر چه شده؟يحم«: انداخت و گفت يشانيبه پ ينياظم، چك
ه مادرمان به كساله  كيد يمن دو ساله بودم و حم. يستيبه نيه غركاظم، تو كـ 

شـه غـمِ نبـود مـادر تـو      يرد؛ امـا هم كـ درمان را پر ما يام جا عمه. رحمت خدا رفت
به خـاطر  . ميهست كشه تحت نظر ساوايه هميفعالً هم در اروم. زد يمان موج م خانه
. مينـ ك يم و مبـارزه مـ  ينـ ك يار مـ كم، يخوان يز با هم درس ميام تبر ن، من آمدهيهم
 يزدانـم بعـد از سـربا    ينمـ . ش تنـگ شـده  يدلـم بـرا  . يه رفتـه سـرباز  كد هم يحم
  ند؟كار كخواهد چه  يم
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ناهـارت را بخـور   ... ايب«: رد و گفتكن گذاشت، سفره را پهن ياظم، قابلمه را زمك
  »!ينكار بكم چه يتا من بگو
بعـد از  «: ند و گفـت كنان  يا هكاظم، تك. ردكاظم كپرسشگرانه به  ي، نگاهيمهد

  .»ناهار
  .ديلبخند زد و جلو خز يمهد

دو مـاه   يكـ ينم كـ ر كف. ديدن حميم ديرو يم«: فتن داد و گييپا يا اظم، لقمهك
نـد، هـم درس   ك يار مـ كـ هـم  . ش خودمانيمش پيآور يم. گر خدمتش تمام شوديد
  »چه طور است؟. شود يخواند و انشاءاهللا دانشگاه قبول م يم

  .»شود ين بهتر نمياز ا«: گفت يمهد
  
  .دنديخند يلكدند، يد را دياظم تا حمكو  يمهد
  .افتاد د هم به خندهيحم

  ام؟ دهيه به اسم لباس پوشك ييهاين گونيا به ايد يخند يچلم مكـ به سر 
  »خُب، حالت چه طور است؟... بابا يچيه«: گفت يمهد

د بـرق  يچشمان حم. د گفتياظم را به حمكشنهاد يپ يه گپ زدند، مهدك يمك
  »خواهد؟ يم يور از خدا چك«: زد و گفت

  .دندير سه خنده. اش را نشان داد يدود كنياظم، عك
  

  .دياش د ن مستأجرش را در طبقه دوم خانهيدو ماه بعد، آبا، سوم
د در يحم. شد ياسيدر مبارزه س ياظم و مهدك كمكار كنار درس و كد در يحم

آبـا بـه   . ردكـ  يم كمكداد و به آبا هم  يخانه را انجام م يارهاكاظم، كو  ينبود مهد
 يسـ كم به چشمان يچ وقت مستقيه هكفتة آن جوان معصوم و مؤمن شد يش يزود
  .ر بوديب و مهربان و سر به زي، نجيشد و مثل برادرش مهد يره نميخ

، ياسـ يو س يمـذهب  يتابهـا ك، با مطالعات مستمر ياظم و مهدكر نظر يد، زيحم
  .افزود يش ميها هر روز بر دانسته
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. ردكـ  كاظم شـ كـ . بـاز بـود   مهيدر خانه ن. دنديبا هم به خانه رس ياظم و مهدك
دن اقـوامش بـه روسـتا رفتـه     يد يش برايآبا چند روز پ. ردكآهسته در را باز  يمهد
گذاشتند؛ اما حاال درِ خانه باز  يدام از آن سه، درِ خانه را باز نمكچ يطبق قرار، ه. بود
لتش را كآهسته . به اطراف انداخت ينگاه مين يمهد. ردكاشاره  ياظم به مهدك. بود
 ييچ صدايه. دنديوار به درون خانه خز هر دو گربه. و مسلح شدد يشكرون يمر بكاز 
هـا بـاال    اط از پلـه يـ هم بـا احت  يمهد. ها باال رفت ، از پلهكاظم نرم و چابك. آمد ينم
چشـمانش از تعجـب   . ديـ اظم بـه داخـل اتـاق پر   كـ . باز بـود  مهيدرِ اتاقشان ن. ديشك

اغـذها و  ك. ارد اتـاق شـد  هـم و  يمهـد . خته بـود يل اتاق به هم ريتمام وسا. گردشد
اهـا پـاره و   كها و متكتش. نار اتاق، پاره و درهم انباشته شده بودكتابها، در گوشه و ك

نفت، اتاق را پر  يقابلمة غذا دمر شده و بو. شان جر خورده بود هنهك يدو پشت يحت
د يـ سـر حم  يـي ن، چـه بال يا امـام حسـ  يـ «: ده و نگران گفتي، ترسيمهد. رده بودك

  »آمده؟
  .»هاست يكار ساواك«: ر لب گفتيه داد و زيكوار تيظم به داك

گوشه اتـاق بـه    يتابهاكاغذ و كناگهان . نشست و سرش را دردست گرفت يمهد
بـود بلنـد   كو چشـمان   يد با سر و صورت متورم و لب خونيبعد حم. جنبش درآمد

  ،د جـان يـ حم«: آلود گفـت  بغض يرد و با لحنكد را بغل يد، حميجلو دو يمهد. شد
  »اند؟ سرت آورده ييچه بال

 يلبهـا  يوان آب را رويـ اظم، لكـ . رده بـود كـ ره يـ د را تيده، لب حميكخون خش
ها  يكساوا«: ده گفتيده بريد، بريبعد حم. ديد چند جرعه نوشيد گذاشت و حميحم

  .»م زدندكتك يحساب. ختنديهمه جا را به هم ر. بودند
زد  ياظم پقّكناگهان . ماندند تكسا يلحظات يهر سه برا. نشست يا اظم گوشهك

  »!نياش را بب افهيخت و قيتو را به خدا، ر«: ر خنده و گفتيز
 يبـه چـ  «: شد و گفت يد عصبانيحم. د؛ اما بعد به خنده افتادياول نخند يمهد

  »!اند انداخته يد مرا به چه حال و روزينيد؟ ببيخند يم
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  .»ميخند يتش، به حال و روزت ميواقع«: اظم با خنده گفتك
برگشـت  . اش جـا خـورد   وفتـه كدن صورت يبا د. نه رفتييجلو آ. د بلند شديحم
... ديـ بده كتـ كه بـه  كـ د يـ ا شـانده كنجـا  يمـرا بـه ا  «: و گفـت  ياظم و مهدكطرف 

  »!معرفتها؟ يب
 يچنـد لحظـه بعـد، مهـد    . د هم به خنده افتاديحم. سه رفتندياظم ركو  يمهد
. ها به ما دادنـد  يكه ساواكبود  ين درسين اوليا. گر بس استيها، د خُب بچه«: گفت

  .»ميباش يگرير خانة دكد به فيبا
حتمـاً نمـره   «: رد، گفـت ك ينه نگاه مييه به گونه متورمش در آك يد در حاليحم

  »!ست شدهيمن هم ب
  . شان به خنده افتادنديتا دوباره هر سه
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  يكساوا
  

گذشت؛ اما او هنوز  يد ميبا حم سه ساعت از قرارش. ردكبه ساعتش نگاه  يمهد
رد و به دوردستها، بـه  كبان چشم يدوباره دستش را سا. زد يدلش شور م. امده بودين

فتـاده  ين ير مأموران مـرز يد گيه حمكرد ك يخدا خدا م. ره مانديه خيكمرز تر يسو
  .باشد

، يا هيـ راكقـاطر  . ردكن تپه و پشت سر نگاه ييبرگشت و به پا. دستش خسته شد
بـه   يمهـد . ردك يد و حشرات مزاحم را با دمش از خود دور ميچرخ يفور ميكام و آر

ب بـرد و  يـ دسـت بـه ج  . نشست؛ رو به مرز يتخته سنگ يالرأس تپه رفت و رو خط
از دوسـتانش فرسـتاده بـود، درآورد و بـاز      يكيق يد از طريه حمكرا  يا ن نامهيآخر

  :خواند
. گـذرد  يماه م كيدارمان ين ديآخرحالت چه طور است؟ از . جان، سالم يمهد«

ات را انجـام   فـه يه خدمت نظام وظكتو با آن. حال من خوب است و شرمندة تو هستم
بـه تـو    يلـ ين بابـت خ يـ به خدا مـن از ا . يده يل مرا هم مي، اما خرج تحصيده يم

خـوانم و   يصـبحها درس مـ  . نمكـ   يل مـ يتحص» آخن«من در شهر . ون و خجلميمد
جان، حـاال   يمهد. روم يشنماز آنجاست، ميپ يخاتم يه آقاك ينماز به مسجد يبرا
گـر  يزده، د يشاهنشـاه  يو پوشـال  كم پـو يانقالب، آتش به خرمن رژ يها ه شعلهك

روم و بـا   يه مـ ين بـار بـه سـور   يـ ، اياگر اجـازه بـده  . نجا را ندارميطاقت ماندن در ا
جـدهم آذرمـاه، همـان    دار ما، صبح روز هيموعد د. گردم يران بازميمهم به ا يا توشه

  .»ديقربانت حم. يدان يه مك ييجا
  
. ر شـد يدل به راه زد و از تپه سراز. آمد يه از دور مكد يرا د يسك ياهي، سيمهد

د، يـ حم. دنديبـه هـم رسـ   . آمد يولة بزرگ بر دوش مكزان با دو ير د، عرقيحم. ديدو
بغلـش   يمهـد . ن نشسـت يبر زمـ  ين گذاشت و همان جا از خستگيها را بر زم ولهك
  »زهوارت در رفته؟... ديشده حم يچ«: د و گفتيش را ماليها رد و بعد شانهك
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  »...هنوز نه؛ اما«: رد، به خنده افتاد و گفتك يه نفس تازه مكد يحم
  .نگرانت بودم يلي؟ خيـ اما چ

  .فتميها ب يكر ساوايم مانده بود گك. يچيـ ه
  ها؟ يك؟ ساوايـ چ
ها، بدنش تاب  ولهك ينياز سنگ. ا را به دوش گرفته ولهك، يمهد. د بلند شديحم
نها را از آن طرف مـرز تـا   يا يمن با چه بدبخت ينيب يحاال م«: د گفتيحم. برداشت

  »ام؟ نجا آوردهيا
نم چـه  يـ ن، ببكـ ف يـ خب، حاال تعر. ام ر شدهيگر پي؛ اما من ديـ تو ماشااهللا جوان

  .شده
 يهـا را رو  ولـه ك يرد تـا مهـد  ك كمكد يحم. دنديتپه را دور زدند و به قاطر رس

  .ندكم بكشان را محيقاطر بگذارد و جا
ه كافتاد  يچشمم به جوان الغر و چشم درشت  ه سوار اتوبوس شدم،كه ياز سور ـ 

مـرز   يكيردم؛ اما نزدكبهش ن ياول توجه. دييپا يز مرا ميركي. ره شده بوديبه من خ
 يكند ساواكه نكشدم  يركف. مديهم ترس يمكراستش . شود ين طور نميدم نه، ايد

آهسـته بـار و   . ردكـ رستوران ترمز  كيمرز اتوبوس جلو  كينزد... نمكخالصه . باشد
گـر  يد. نفس آمدمكينجا يتا ا. كگران زدم به چايلم را برداشتم و دور از چشم ديبند
  .رم درآمديپ

  »هست؟ ينم بارت چيحاال بب«: گفت يمهد
  .»اسلحه و مهمات«: د گفتيحم
. ينك ينگاهم م ين طوريچرا ا«: د گفتيحم. ردكد نگاه يبا تعجب به حم يمهد
  »آورم؟ يت سالح و مهمات ميه برايكه از تركست ين بار نين سوميمگر ا

  ...هيـ آخر چه طور از سور
د، مثل مـوم  يناسها را دكاس يراننده وقت! پدر پول بسوزد«: د و گفتيد خنديحم
درجا قبول . گفتم قاچاق است. حه و مهمات استالبته بهش نگفتم بارم اسل. نرم شد

  .»ردك
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هـا   يكجلـو سـاوا   يم حسـاب يتـوان  ينهـا مـ  يبـا ا . خوب شـد  يليخ«: گفت يمهد
  .»مييايدرب

 يد و بـه سـمت روسـتا راهـ    يشـ ك، افسار قـاطر را  يمهد. ديقاطر پر يد رويحم
  .شدند

  
  »م؟يآخر من بروم جلسه، چه بگو«: د گفتيحم
ه قرار اسـت  كگفتم . باز شروع شد«: گذاشت و گفت ديدست بر شانة حم يمهد

نـده  يات آيـ عمل يسپاه و ارتـش دور هـم جمـع بشـوند و بـرا      يرهاكفرماندهان لش
. نگران نبـاش . يشكد جور مرا بيبا. ي، تو معاون من هستيناسالمت. نندك يزير برنامه

آشـنا  بـا او هـم   . است) ص(اهللا ر محمدرسولك، فرمانده لش4س جلسه، برادر همتيرئ
  .»يشو يم

  .»يتركوچكاند و  گفته يبزرگتر. باشد«: زد و گفت يد لبخنديحم
  .قرارگاه شتافت يل شد و به سويد سوار موتور تريحم. د را هل دادي، حميمهد
  
بـه  . نشست يا در گوشه. شناخت يشتر فرماندهان را ميب. ديد به قرارگاه رسيحم

ن يـ ن، پـس ا يحـاج حسـ  «: ـ گفـت   )ع(نير امام حسكفرمانده لش ـ   5ين خرازيحس
  »جاست؟كبرادر همت 
  .»شود يدا مياش پ لهكگر سر و يهر جا باشد، د«: ن گفتيحاج حس

همـت بـا   . همـه بلنـد شـدند   . در اتاق به صدا درآمد و همت وارد اتاق جلسه شد
. دن او از تعجب گرد شديد با ديچشمان حم. ردك يفرماندهان دست داد و احوالپرس

هـر دو  . ر بر جا مانـد يه افتاد، مات و متحكد يچشمش به حم. سديد ريهمت به حم
. ردنـد كگر را بغـل  يش آمد و همدكره ماندند و بعد لبانشان يبه هم خ يا چند لحظه
  »؟يشناخت يه حاج همت را نمكتو ... ديچه شد آقا حم«: ن گفتيحاج حس

                                                 
 .ديبه شهادت رس يركد بايبر، همزمان با حميات خيم همت، درعمليمحمدابراه. 1

 .پنج به آسمان بال گشود يربالك اتي، در عملين خرازيحس. 1
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  .نزد يد و حرفيد خنديحم
د يه حمكد يد نشست؛ اما دينار حمكرد و كسالم . آمد يه مهدكآخر جلسه بود 

تعجـب   يمهـد . ديـ خند يم يكر جلينند و زك يو همت هر چند لحظه به هم نگاه م
  .خندند يدانست آن دو به چه م ينم. ردك

شـما دو نفـر   «: گفـت  يمهد. آمد يد و مهديحم يهمت به سو. جلسه تمام شد
  »د؟يخند يم يبه چ

ادت هسـت؟  يـ ران يـ ه بـه ا يكاز تر ة آمدنميقض يآقا مهد«: د با خنده گفتيحم
  »رد؟ك يبم ميتعق يكساوا كيه گفتم كهمان موقع را 

  »خب؟... ادم آمدي آهان، «: گفت يانداخت و با تأمل يشانيبه پ يني، چيمهد
  .»شان بودندي، ايكآن ساوا«: د، دست بر شانة همت گذاشت و گفتيحم
ردم شـما  كـ  يمـ  اليـ اتفاقـاً مـن هـم خ   «: د و گفتيهمت خند. جا خورد يمهد

مـرز،   كيـ ن خـاطر، از رسـتوران نزد  يبه همـ . دينك يب ميد و مرا تعقيهست يكساوا
  .»ردمكاده به طرف مرز فرار يپ

ـ ك يكـ ال يكـ ال... خدا يها بنده«: د و گفتيخند يمهد امـا  . ديـ اده راه رفتيـ پ يلّ
  »!خورد يها هم م يكتان به ساوايافة هردويق  م،يخودمان

  . ردكپر قرارگاه را  يخنده فضا
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  ديارگر جدك
  

شـب را   ياكـ هـوا هنـوز خن  . در مشرق در حال جان گـرفتن بـود   ييطال يا رگه
  .رفتند يقاج ميصبح در دل آسمان ق يپرندة پر سر و صدا در روشنا يا دسته. داشت

 يبو. ديسيل يها را م هكر بشيانگار آتش ز. شد ير، بخار بلند ميق يها هكبش ياز رو
رد و كـ  يشـهردار  يارگرهاكل، رو به ياسماع. گرفت يهوا را م ياكو خنر، لطافت يق

  .»ردكار كشود  يهوا گرم بشود، نم. آفتاب درآمد. ديزود باش«: گفت
ن يشاءاهللا امروز ا ان«: چاق بود، گفت يمكجا افتاده و  يه مردكارگرها كاز  يكي
  .»مينك يابان را هم تمام ميخ

اگر همه مثـل  «: رد و گفتكبه پا  يكيپالست ييند، دمپاكاش را  شفكل، ياسماع
  .»نند، بلهكار كتو 

م بـه  كـ بسـت، چنـد مشـت مح    يبلوزش را م يها مهكشان دك ازهيه خمك يجوان
  »منظورت به ماست؟«: نه زد و گفتيس

  .، اصغر خان؟ زود باش، آفتاب درآمديريگ يـ تو چرا به خودت م
از  يكـ يآنها انداخت و بعـد رو بـه    به ينگاه. ديبلند به آنها رس يبا قدمها يمهد

  »جاست؟كل يآقا اسماع«: ارگرها گفتك
  .»ل منمياسماع«: ل جلو رفت و گفتياسماع
  .ل داديب درآورد و به اسماعياز ج يا ، برگة تا شدهيمهد

  !ام ار آمدهك يمن برا... ـ سالم
ق ن حقـو يـ با ا... يشهردار يار قحط بود، آمدك«: را هل داد و گفت كاصغر، غلت

  »رش؟يبخور و نم
  .ل به اصغر تشر زدياسماع

  .ار خودت باشدكـ سرت به 
. سخت اسـت  يليخ يارك ار آسفالتكن جوان، يبب«: رد و گفتك يبعد رو به مهد

سـخت   يارهـا كه تا حـاال  كنيتو مثل ا. دارد يعضالت و سوختگ يوفتگكگرما دارد، 
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نـد و گرمـا زده   ك يگزگـز مـ  مرم درد گرفت، زانوم ك ي؛ آييبگو ييايفردا ن. يا ردهكن
  »...ها ام شده

  .»نمك يت نمياكد شيمطمئن باش... نه«: زد و گفت يلبخند يمهد
  .نجايا اين، بكپات . تو وانت است ييـ دمپا
  .ـ چشم

  .ارش رفتكرد و سر كپا  ييرد، دمپاكلباس عوض  يمهد
  

 يشنها ،يمهد. ار بودندكمشغول  يارگران شهردارك. آفتاب از افق جدا شده بود
ه آقـا مـراد   كـ  يا مـرد جاافتـاده  . ردكـ  يابان پهن مـ يف خكمخصوص را با فرغون بر 

 يرا رو كگـر، غلتـ  يد يرمـرد يخت و بعـد پ ير ير ميشنها ق يردند، روك يش ميصدا
  .گرداند يآنها م
گـر، از  يه اصـغر و دو نفـر د  كحواسش بود  يمهد. ر، همه جا را گرفته بوديق يبو
. رونـد  ينند و طفـره مـ  ك يم يار شانه خالكر يمختلف از ز يهاار با بهانه و روشكاول 
اصغر به بهانة آب خـوردن نشسـته بـود و آب را مزمـزه     . سان رفتيبه طرف ن يمهد

د و اسـتراحت  يـ خور يقـدر آب مـ   ، شما چهياخو«: لبخندزنان گفت يمهد. ردك يم
  »د؟ينك يم

اها خسـته شـدند، از   ن بنده خديا«: رد و گفتكرمرد اشاره يسپس به آقامراد و پ
  .»دنديشكبس جور شما را 

اصالً به تـو چـه   ... دمينفهم«: بنلد گفت يپا شد و با صدا يتند. ردكاصغر ترش 
  »؟ينك يم يبه من امر و نه يا ارهكمربوط است؟ تو چه 

امـده،  يهنـوز ن ... نكـ تـو را بـه خـدا، رو را نگـاه     «: گـر گفـت  يد يبعد رو به جوان
  »!اورديدرب يس بازيخواهد رئ يم

  »زدم؟ يمگر من حرف بد«: گفت يمهد
مگـر چـه قـدر    . نـد ك يارهـام فضـول  كتو  يسكد يآ يمن خوشم نم«: اصغر گفت

  »نم؟كاش جان ب ه واسهكرم يگ يحقوق م
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به  ينجا چه خبر است؟ اصغر، باز چه بساطيا«: ل به طرفشان آمد و گفتياسماع
  »؟يا ردهكپا 

، فرغـون  يمهـد . ارش رفـت كت و به سر انداخ يبه مهد ينگاه ميظ نياصغر با غ
اش گرفـت و   اش را با دستمال چهارخانه يشانيآقا مراد، عرق صورت و پ. شنها را برد

. سـت يار امـروزش ن كـ . اسـت  ياصغر، آدم تنبلـ . سر به سرشان نگذار، جوان«: گفت
  .»طور است نيشه هميهم

  »د؟يريگ يشما چه قدر حقوق م«: ديپرس يمهد
  !پنجاه تومان يـ روز
  »؟يچرا ناراحت شد«: آقا مراد گفت. ديلبش را گز. سرخ شد يمهد
  .ستين يزيچ... يچيـ ه

  
هـل   كه غلتـ كـ  يل به طرف مهدياسماع. شد يم كيآفتاب به وسط آسمان نزد

، حاللـت  يريـ گ يه مـ ك يپول. اهللا جوان، ازت خوشم آمد كبار«: داد، آمد و گفت يم
  .»يهست يخوبارگر كتو . از صبح حواسم بهت هست. باشد

  .اصغر بلند شد يصدا. زد يلبخند يمهد
  !ـ بازرس آمد

اصـغر و  . آمـد  يشـان مـ  يازدور به سو ينيماش. ل را گرفتي، رد نگاه اسماعيمهد
ار به نفس نفس افتاده بود، كه از زور كرمرد يپ. ار شدندكدوستانش بسرعت مشغول 

  .»سرشان باشد يد زور بااليشه بايار افتادند؟ همكبه  ين چه طوريبب«: گفت
  .»م استكحقوق شماها . اد هم مقصر نباشنديد زيشا«: گفت يمهد

  .ردكنگاه  يرمرد با تعجب به مهديپ
ل بـه  ياسـماع . اده شـدند يـ ن پيدو نفـر از ماشـ  . ردكد و ترمز ين به آنها رسيماش

به  يدود يكنيده بود و عيپوش يه لباس مرتبكاز آن دو  يكيطرفشان رفت و رو به 
آسـفالت نـرم و داغ    يه آهسـته رو كـ  يدر حال يكنيمرد ع. ردكت، سالم چشم داش
 يا هكـ ت. سـتاد يبـازرس ا . ل جـواب داد يد و اسماعيار پرسكداشت، از روند  يقدم برم
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رد، نگـاهش بـه   كـ ه بلند كسر . ردك كش را پايفشهاكف كن برداشت و يچوب از زم
هـا   گرفته بازرس مثل برق.ود ار بكزان در حال ير توجه به آنها عرق يه بكافتاد  يمهد
  »؟ينور يآقا  شده، يچ«: ديمرد همراهش پرس. ديكخش

نم، يـ ب يمـن درسـت مـ   «: آب دهان قورت داد و گفت  ش را برداشت،كني، عينور
  »؟يدريح

  »!فهمم يمنظورتان را نم«: با تعجب گفت يدريح
  »...يركمهندس با«: را نشان داد و گفت ي، مهدينور
  :ق شديدق يدريح
  .م قربانيرو دست خورد. يركمهندس با... خودش است... چه؟ بله يعنيـ 
. ردنـد كرفتند و با ترس و احترام سـالم   يبسرعت به طرف مهد يدريو ح ينور
. آهسـته بـه طـرف آنهـا رفتنـد      سپس . ردندكگران با تعجب نگاهشان يل و دياسماع

  »د؟يشك يت مشما چرا زحم! زاديجناب شهردار، دست مر«: ، چاپلوسانه گفتينور
تـو را بـه خـدا، مـا را     . ام جناب شهردار، من شرمنده«: ل جلو رفت وگفتياسماع

  .»ديببخش
  .»...نكحاللم ... شهردار يام آقا شرمنده«: جا خورده بود، گفت يه حسابكاصغر 
مگـر شـما   «: ارگرها گفتكل و يگذاشت و رو به اسماع يا را گوشه ك، غلتيمهد

  »نم؟كحالل ا يه ببخشم كد يا ردهكچه 
  .ردك يرا خال يدريو ح يبرق غضبِ چشمانش، دل نور. ردك يآنگاه رو به نور

ام بـه   ردهكـ د؟مگر من شما را مأمور نيستينجا نيبه ا يدگيـ مگر شما مسئول رس
  د؟ينكشان را گزارش  يسركم و كد و يارگرها سربزنك

  »از بنده سرزده؟ يچه قصور«: با ترس و لرز گفت ينور
  ن بنده خداها حقوقشان چه قدر است؟يا! ؟يـ چه قصور

د يـ آ يتو چه طور دلت مـ «: بلند گفت يبا صدا يمهد. ديپر يرنگ از صورت نور
  »؟يريگ يم حقوق مك؟ خودت ين بنده خدا بدزدياز حقوق ا

  .ن انداختييسرش را پا ينور
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فـردا  . ديـ شما اخراج«: گفت يدريو ح يرو به نور. ردك، لباسش را عوض يمهد
  .»دييايب يه حساب به شهرداريسوت يبرا

تـو   يقصـدم فضـول  . ديـ نكحاللـم  «: رد و گفـت كـ ارگرها كل و يبعد رو به اسماع
از حـاال، هـر   . باشـم  كيارتـان شـر  ك يدر سـخت  كيـ خواستم از نزد يم. ارتان نبودك

  .»خداحافظ. ديان بگذاريماً مرا در جريد، مستقيداشت يا ل و مسئلهكمش
خـت  ير يمـ  كاشـ  يه با شرمسـار كانة اصغر را هم ش. ، دست آنها را فشرديمهد
  .رفت يشهردار يرد و به سوكنوازش 

: ارگرها گفتكبلند رو به  يانداخت و با صدا يدريو ح يبه نور يل، نگاهياسماع
  .»ديمان بفرستيشهردار آقا يسالمت يصلوات برا كيارتان؛ اما اول كد سر يبرگرد«

  . ندار شدكارگرها صلوات فرستادند و مشغول ك
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  !شهردار يآقا
  

رد و از فـراز تپـه   كسربلند  ينوراهللا به آرام. ردك، خشاب سالحش را عوض يمهد
 يبه تخته سنگ ييها بلند شد و گلوله كيچند شل يناگهان صدا. ستيرو نگر به روبه

سـنگ بـه اطـراف     يهـا  هكـ و نوراهللا پشت آن پناه گرفته بودند، خورد و ت يه مهدك
خـون از   يا هكـ يبار. ديـ ن غلتينـوراهللا بـر زمـ   . ديشـ ك، دست نوراهللا را يمهد .ديپاش
  .ديجوش ياش م يشانيپ

  شد، نوراهللا؟ يـ چ
سنگ به  يا هكنم تكر كف. ستين يزيچ«: گرفت و گفت يشانينوراهللا، دست به پ

  .»ام خورده يشانيپ
ز باال بلنـد  احمد ا يصدا. نوراهللا را بست يشانيند و پكراهنش را ين پيي، پايمهد

  .شد
  !ينند، آقا مهدك يـ دارند فرار م

اد يـ رد و فركـ  كيافراد ضـد انقـالب شـل    يبه سو يرگبار. ع بلند شديسر يمهد
  .»دشانيبزن. نندكد فرار ينگذار«: ديشك

وار بـه   و نوراهللا گربـه  يمهد. ردكوهستان را پر كها،  گلوله كيشل يگر صدايبار د
  .آمدند ياحمد و هاشم مپشت سرشان، . ر شدندين سرازييپا

از  يكـ يضد انقالب بـه   يروهاياز ن يتعداد. ديخبر رس يه به مهدكصبح زود بود 
پ بـه  يرده و سوار بر جكش را آماده يروهاي، نيمهد. اند ه آمدهياطراف اروم يروستاها

چنـد  . خته بوديه ضد انقالب گركدند يبه روستا رس يروستا رفته بودند؛ اما زمان يسو
آن سـه، از  . زدنـد  يردنـد و چنـگ بـه صورتشـان مـ     ك يم  ونيد سه نعش شزن بر گر

  مـه ينار جـادة ن كدر . ت حفاظت از روستا را داشتنديه مسئولكان روستا بودند يجيبس
اعـدام شـده    يجهادسـازندگ  يهـا  آمد، پنج نفـر از بچـه   يروستا م يه به سوك يتمام
. ب اشـرار رفـت  يـ ش بـه تعق يروهـا يفرصت را از دست نداد و به همراه ن يمهد. بودند
  .سخت آغاز شد يدند و نبرديبه آنها رس يا رودخانه يكيبعد، در نزد يساعت
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رو . آلـود و پرخـروش بگذرنـد    فكخواهند از رودخانة  يه اشرار مكافت يدر يمهد
  »!هاشم، بزن«: اد زديفر  انداز بر دوش داشت، تكه راكبه هاشم 
اش را  د، لـرزش دسـتان خسـته   يشـ كق يزد، چند نفس عم يه نفس نفس مكهاشم 

  .را رو به آنها نشانه رفت ي، ج يگرفت و آر،پ
  ...يا مهدي ـ 

آنها  يكيبعد در نزد يا آمد و لحظه اشرار به پرواز در يد به سويسف يبارد كموش
. دنـد ين غلتيچنـد نفـر بـر زمـ    . منفجر شد و باران سنگ و ماسه را بر سر آنها باراند

 يمهـد  يهـا  ه مجروح شده بود، برگشت؛ اما گلولهكز اشرار ا يكي. ردكپا تند  يمهد
گـر بـه آب زدنـد و    يدو نفـر د . اش را دراند و او به پشت در رودخانه پرت شـد  نهيس

ردنـد؛ امـا آنهـا    ك كيشان شليبه سو يمهد يروهاين. د آب رفتنديان شديهمراه جر
ن و ينـد؛ خـون  سـه نفـر بود  . ديها رسـ  به جنازه يمهد. ررس گذشته بودنديگر از تيد
بـاران آغـاز   . ردكـ به آسمان نگاه  يمهد. ديچيوهستان پكآذرخش در  يصدا. جانيب

  .ر بارش قطرات باران قوت گرفتيرودخانة پر صدا و خروشان در ز. شد
  .»پرزور شده يليرودخانه خ«: گفت يبا دلنگران يمهد
  

ران هنـوز قطـع   ، سالم نماز صبح را داد؛ اما بايمهد. ديآن شب تا صبح باران بار
رو بـه   يمهـد . ردكـ  يخـورد و صـدا مـ    يشة پنجره مـ يقطرات باران به ش. نشده بود
مـن  . قبول باشد«: رد و گفتكگفت،  ير مكه پشت سرش نشسته بود و ذكهمسرش 

  .»روم يم يامروز زودتر به شهردار
 كيـ . يآقـا مهـد   يا تو خسته«: د نمازش را برداشت و گفتيهمسرش، چادر سپ

  .»نك م استراحتك
  : رد و گفتكلباس عوض . بلند شد يمهد

  .»شلوغ است يليسرم خ. بعد ياستراحت بماند برا«
  .ه نان بخور، بد بروكت كيالاقل ... ديـ سماور جوش

  .زد و نشست يلبخند يمهد
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هـا  يجو. ردكـ  يابان نگاه مـ ياز پنجرة اتاقش به خ يمهد. باران تازه قطع شده بود

ز يـ پشـت م  يمهـد . ر شده بوديمجاور سراز يها وچهكو  ابانيز شده و آب در خيلبر
درِ اتاق به صـدا درآمـد و نـوراهللا وارد    . رد، بستك يه مطالعه مكرا  يا پرونده. نشست
  »نوراهللا؟  چه شده،«: بلند شد و گفت يمهد. رده بودكهول . اتاق شد

آقـا   ل آمـده، يسـ «: بـا هـول و وال گفـت   . رده بودكاش را پانسمان  يشانينوراهللا پ
  .»ليس... يمهد

  .تلفن را برداشت يع گوشيسر يمهد
ــه سرپرســت يقــه بعــد، گروههــايچنــد دق ــه ســو يمهــد يامــداد ب ــه  يب محل
  .شدند يل شده بود، راهيه گرفتار سك ينينش مستضعف
  مـردم، . شـد  يشـتر مـ  يحجم آب لحظه به لحظه ب. محله را آب گرفته بود يتمام

ر آب شـده بـود،   يشـان اسـ   يانـه و زنـدگ  ه خكـ  يمردم كمكهراسان و با شتاب به 
ختـه  يسقف چند خانه فرو ر. مر مردم باال آمده بودكشتر نقاط تا يآب در ب. آمدند يم 

 يامداد يآب، گروهها د يو فشار شد يگل و ال. رون زده بوديب يچوب يهاكريبود و ت
  .ردك يت ميرا اذ

ادگرها دسـتور  رفـت و بـه امـد    ين سو و آن سـو مـ  ي، پرجنب و جوش به ايمهد
و چنـد   يمهد. ده شديشكابان ين طرف تا آن طرف خيچند رشته طناب از ا. داد يم

 يخواست آنها را ببرد، به سـو  يه فشار آب مك يگر، طناب را گرفتند و در حالينفر د
دند يشـ ك يرفتـه بودنـد و هـوار مـ     يبام يرو كودكچند زن و . ابان رفتنديگر خيد
شـان را از   ز خانهيل ناچيه وساكزدگان  ليس كمكال به و تق يبا سع يامداد يروهاين
  .دند، شتافتنديشك يرون ميب ير گل و اليز

در را هـل   يمهد. ديشك ياد مياطش فريدر ح يرزنيه پكد يرس يا به خانه يمهد
: گفـت  يمهـد . زد يرزن به سر وصـورتش مـ  يپ. ده بوديزانوانش رس يآب تا باال. داد

  »مانده؟ ر آواريز يسكچه شده مادر؟ «
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... قربانت بروم پسـرم «: گفت يه و زاريتازه گرفته بود، با گر يه انگار جانكرزن يپ
  .»نكم كمك... ر آب ماندهيام ز يخانه و زندگ

دند يشـ ك يرون ميل خانه را با زحمت بيآنها وسا. آمدند يمهد كمكچند نفر به 
ن يرزميـ تـو ز  ه دختـرم يزيجه«: رزن گفتيپ. گذاشتند ياط ميبام و گوشه ح يو رو
  .»ردمشكجمع  يبا بدبخت. مانده

ااهللا، جلـو درِ خانـه   ي«: آمده بودند، گفت كمكه به كرو به احمد و هاشم  يمهد
  .»ديزود باش... دينكسد درست 

. راه آب بسـته شـد  . ردنـد كجلـو درِ خانـه درسـت     كاز خا ياحمد و هاشم، سد
چند . رزن آورديطرف خانه پ رد و بهكدا يرا پ ينشان وانت آتش. ديوچه دوكبه  يمهد

رد و كـ  يار مـ كپمپ . ده شديكن فرو رفت و آب ميرزميشلنگ پمپ در ز  لحظه بعد،
: رزن گفـت يـ پ. بـود  يغرق گـل و ال  يمهد. شد يم مكن لحظه به لحظه يرزميآب ز

ل شـده از  يـ آن وقـت، شـهردار ذل  ... ندك يم مكمكمثل تو  يكي... پسرم ينير ببيخ«
  »...مگر دستم بهش نرسد. ستينش يدايصبح تا حاال پ

  .اط آوردين شده را با زحمت به حيس و سنگي، فرش خيمهد
  ...گذارم يف دستش مكـ اگر دستم به شهردار برسد، حقش را 

رزن هنـوز  يپ. ردكپمپ را خاموش   ،يمهد. ل گرفته شديچند ساعت بعد، جلو س
  .ردك يش ميدعا

 يمهـد . ردنـد ك يم ميها تقس زده لين سيو غذا ب ك، پتو و پوشايامداد يگروهها
  »د؟يندار يبا من امر خب مادر جان،«: رزن گفتيرو به پ
ات  ير از جوانيپسرم، انشااهللا خ«: رد و گفتكه دست به آسمان بلند يرزن با گريپ

ن يـ م ايخـدا بگـو  . باشـد  يخدا از تو راضـ . به همراهت يبرو پسرم، دست عل. ينيبب
  »تو را داشت؟ يرت و مردانگيغ جو از كياش ك. ندكشهردار را چه 

  ! ردك ين ميرزن همچنان او را دعا و شهردار را نفريپ. رون رفتياز خانه ب يمهد
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  يمهمان
  

شـما را  ... ه از پـا افتـادم  كـ مـن  «: ابان نشسـت و گفـت  ينار خكجدول  يرضا رو
  .»دانم ينم

  .»يگفت يآ«: را گرتف و گفت يشانيه، عرق پيعبداهللا با پر چف
  .هوا بخورد يمكاش  سيان داد تا بدن خكلوز فرمش را ت، بيمجتب
. س عـرق بـود  يبدن هـر سـه خـ   . ختير يد در وسط آسمان انگار آتش ميخورش

. وارونـه نقـش بسـته بـود     يوهكـ پشت بلوز فرم عبداهللا و رضا، رد عرق مثل رشـته  
ز ا يكـ يابان، بـه  يبعد از آن خ. ميرس يم ميدار... دياوريطاقت ب يمك«: گفت يمجتب
  .»م پادگانيگرد يم و برميخور يناهار م  م،يخوان ينماز م. ميرس ير مكلش يمقرها

  .»ديمغزم جوش... پاشو رضا«: بلند شد و رو به رضا گفت يعبداهللا بسخت
او بلنـد شـد و    كمـ كرد و بـا  كـ دراز  يمجتبـ  يدسـت بـه سـو    يحال يرضا با ب

دادنـد   يد ميسفارش خر مترك يمكان با معرفت يشد آقا يحاال نم«: نان گفتكغرغر
ر و يـ ار و لبـاس ز كـ صابون بخر، دفتر و خود. انداختند ين قدر ما را به دردسر نميو ا
...«.  

خـودت  . ر نداشتنديبندگان خدا تقص... گريخُب د. تند نرو آقا رضا«: گفت يمجتب
  »؟ينگفت. ديدارد، بگو يزيچ يسفارش يسكهر  يگفت

ـ  يشتدا يشتر پول برميب يمكاش ك«: رضا گفت الاقـل  . مينخـور  يپـول  يم تا بـه ب
  .»م پادگانيگشت يبرم ين شخصيم و با ماشيخورد يم يزين دور وبر، چيهم

  .»ار افتادكرضا به  كباز ف... هاشم يا قمر بني«: عبداهللا گفت
  .شان به راه افتادندكد و هر سه پا يرمق خند يب يمجتب
  

. نجـا ين هـم از ا يـ ا... بفرما«: ن ولو شد و گفتيزم يرو يه درختير سايرضا در ز
 كيـ ة كم سـ يشد؟ شد ي؛ پس چينجا دوست و آشنا داريا يگفت يه مك، تو يمجتب
  .»پول
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رده كـ دسـتم را بـو ن  «: رد و گفـت كجا  د را در دست جابهيخر يها ، بستهيمجتب
شـان  يه گفتند ناهارشـان تمـام شـده و رفـتن مـا تـو مقـر برا       ك يديخب، شن. بودم

  .»تا دلت بخواهد، منافق فراوان شده. شده يكيدشمن دوست و . ت دارديمسئول
مقـر   كيجلوتر،  يمك«: گفت يمجتب. ردكد و بلندش يشكعبداهللا، دست رضا را 

  .»ديفتيراه ب. شود يم يشاءاهللا فرج ان. گر هستيد
  .شدند ينان راهك كو ل كگر هر سه ليبار د
  

 يدژبـان  كه بود، اتاقديشكتا انتها قد  يوار سختيه دو طرفش دك ينار رود اصلك
 يارتنكـ ه كـ ده بود و بـا ت يپوش يه لباس پلنگكاز نگهبانها  يكي. رده بودكجا خوش 

  »؟يجا اخوك«: گفت يزد، به مجتب يخودش را باز م
گـردان   يروهـا يمـا از ن . سـالم «: عبداهللا گفـت . ستادنديو رضا و عبداهللا ا يمجتب

گشـنه و تشـنه   .مـام شـده  پولمـان ت . ديـ م خريآمـد . ميلشگر هست) س(حضرت زهرا
  .»م معطليا مانده

نجا يا. يام اخو شرمنده«: سر گرفت و گفت يارتن را روكه كت. رون آمدينگهبان ب
بـه خودمـان هـم    . التـان راحـت باشـد   يبابـت ناهـار، خ  . ندارد يوپياز ات يمكدست 

ن بـه  يماشـ  كيـ غـروب،   يدما دم. ستين ينماز و استراحت حرف ياما برا! رسد ينم
  .»ديد برويتوان يبا آن م. رود يگان مطرف پاد
  »...م؛ فقطيا ما نماز خوانده«: گفت يمجتب
، يمهـد . نار رفتندكو عبداهللا  يمجتب. رون آمدياز مقر ب ينين، ماشين حيدر هم

  »شده؟ يچ«: به آن سه انداخت و گفت ينگاه
ناهـار  اتفاقاً من هم «: رد و گفتكن را باز يدر ماش يمهد. نگهبان، ماجرا را گفت

  .»ميردكدا يپ ييه جاكد باال؛ بلييايب. ام نخورده
  »م؟يسوار شو«: ديو عبداهللا انداخت و آهسته پرس يبه مجتب ينگاه ميرضا ن

  .نار عبداهللا نشستندكو رضا هم  يمجتب. ن رفت و سوار شديعبداهللا به طرف ماش
  .»سالم«: گفت يمهد
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: گفـت  ير گـوش مجتبـ  يـ ته زرضا آهس. ن به راه افتاديماش. آن سه جواب دادند
  »ست؟يكن بابا ي، ايمجتب«

عبداهللا هم شـانه بـاال   . ديرضا سؤالش را از عبداهللا پرس. شانه باال انداخت يمجتب
رد و بـه  ك يابان را طين چند خيماش. ديترس يم يمك. ردك يم يقراريرضا ب. انداخت

د، يـ آ يبـوش مـ  ه كن طور يا«: گفت يمهد. ردكترمز  يا د و جلو خانهيچيپ يا وچهك
  .»...ااهللاي... د توييايب. ديهمه مهمان من هست. دهند يبه ما ناهار نم ييجا

مردم از . اده شويبابا، پ«: گفت يمجتب. ردكنگاه  يرضا با ترس به عبداهللا و مجتب
  .»گرما

: ع و آهسـته گفـت  يرضـا سـر  . به طرف در خانه رفـت  يمهد. اده شدنديهر سه پ
  .»ارو منافق باشدين يند اكن. مينكد فرار ييايها، ب بچه«

 يرون آمد؟ تازه، مثـل خودمـان آذر  ياز مقر ب يديمگر ند... نه بابا«: عبداهللا گفت
  .»زند يحرف م

  .»امش دهيجا دكدانم  ينم. آشناست يلياش خ چهره«: گفت يمجتب
  .»رسد يمن هم آشنا به نظر م يبرا... آره«: عبداهللا گفت

  .»ديخوش آمد. دييبفرما«: ترون آمد و گفياز خانه ب يمهد
ه از او بزرگتـر  كقرص بود  يرضا دلش به عبداهللا و مجتب. هر سه وارد خانه شدند

ت سـبز  كـ ف اتـاق، مو كـ . ردك ييراهنما يآن سه را به اتاق يمهد. و قدبلندتر بودند
رد و آن كـ تعارف  يمهد. دوال جا گرفته بود ييپهن بود و دور تا دور اتاق، پتو يرنگ

خته به يرد و هر چند لحظه پردة آوك يار مكدر گوشة اتاق  يا هكپن. نشستندسه نفر 
عبـداهللا، حـاال   «: گفـت  يمجتب. رون رفتيب يمهد. داد يان مكپنجره بزرگ اتاق را ت

  .»ام دهين بنده خدا را ديجا اكادم آمد ي
  »جا؟ك«: رضا با هول و وال گفت

ـ  يمجتبـ . ردكـ ، سفره به دست آمد و آن را پهـن  يمهد : ز شـد و گفـت  يـ خ مين
  .»ميبه زحمت نبود ي، راضياخو«
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هسـت، بـا هـم     يريـ نـان و پن . ديـ نكست؛ تعارف نين حرفها چيا«: گفت يمهد
  .»ميخور يم

  .»اش يديجا دك ينگفت«: رضا گفت. رون رفتيب يمهد
؟ بعـداً  يخـور  ين قـدر وول مـ  ي، ايا آتش نشسته يپسر، مگر رو«: گفت يمجتب

  .»نمك يف ميت تعريبرا
ردند بـه  كشروع  يينار آن سه نشست و چهارتاك. غذا را آورد يها ، بشقابيدمه

  .د اما بعد با اشتها دست به غذا برديرضا اول باترد. خوردن
  :با آن سه گپ زد و بعد گفت يمك يبعد از غذا، مهد

  .»تان رسانم يد، بعد خودم به پادگان مينكاستراحت  يمك«
  .»ميستيحمت شما نبه ز ي، راضينه اخو«: عبداهللا گفت

  »!د؟يهست يشما چه قدر تعارف«: د و گفتيخند يمهد
، يخب مجتبـ «: رضا گفت. دنديشكآن سه دراز . رون رفتيبالش آورد و ب يمهد
  .»حاال بگو
  »م؟يه به پادگان آمدك ياول يادت هست روزهايعبداهللا، «: گفت يمجتب

سال است در جبهـه  ه انگار چند كاول  يروزها ييگو ين ميهمچ«: عبداهللا گفت
  .»هنوز سه هفته نشده! ميهست

نار منبع ك يروز صبح زود وقت كي. اول است يمنظورم همان روزها... ـ خب، بابا
ه سـطل سـطل آب   كدم ين بنده خدا را ديشستم، ا يآب داشتم دست و صورتم را م

 .ردكـ ز يـ بعد محوطـة دور آنجـا را بـا جـارو تم    . ختير يها مييدستشو يبرد و تو يم
  نه؟... يعبداهللا، تو هم بود

 يرويـ نگـو ن . امـش  دهيـ جا دكنم ك ير مكدو ساعت است ف. ادم آمديحاال ... ـ آره
  !است يخدمات

  »نجاست؟ياش ا يپس چه طور خانه و زندگ«: رضا گفت
  .»...ديدانم شا ينم«: گفت يدارين خواب و بيدر ب يمجتب
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آن سـه بـه خـواب     چند لحظـة بعـد،  . ش آمد و خوابش بردكلمة آخر حرفش ك
  .فرو رفتند يقيعم

  
. جاسـت كدانست در  ينم. ردكج به اطراف نگاه ياول منگ و گ. ديرضا از خواب پر

بـه سـاعتش نگـاه    . ادش آمديز به يهمه چ. نارش خواب بودندكدر  يعبداهللا و مجتب
  .ان دادكرا ت يبا هول و وال عبداهللا و مجتب. ديرنگ از صورتش پر. ردك

  ...عبداهللا... يمجتب. رمان شديد. ديد شوها، بلن ـ بچه
  .»ميردكر يد يحساب. بد شد يليخ«: عبداهللا گفت. و عبدالهل نشستند يمجتب

ن يهمچـ «: گفـت  يمهـد . هر سه بلنـد شـدند  . وارد شد يدر اتاق باز شد و مهد
  .»نمكدارتان يامد بيه دلم نكد يده بوديخواب

  .»ندك يمان را م لهكفرمانده، پوست . رمان شدهيد يليخ«: رضا گفت
  .»ميد، برويبه سر و صورتتان بزن يآب... دينترس«: د و گفتيخند يمهد
  
  .»ميردكر يد يحساب. خدا به دادمان برسد«: رضا گفت. دين به پادگان رسيماش

  .»بد شد يليخ«: رد و گفتكد در حال غروب نگاه يبه خورش يمجتب
  .»نمكتان صحبت  اندهم و با فرميايد، من بيخواه ياگر م«: گفت يمهد

  .»شود يخوب م يليد، خينكار را بكن ياگر ا«: عبداهللا گفت
. را برداشـت  يرد و طنـاب ورود كـ سـالم   يدن مهـد ينگهبان دم در پادگان با د

  »د؟يدام گردان هستكد يگفت«: گفت يمهد. ن داخل پادگان شديماش
  ).س(ـ حضرت زهرا

اده يرضا و عبداهللا با اضطراب پ و يمجتب. از ساختمانها رفت يكي ين به سويماش
  .»ندكبرود فرمانده گردان را صدا  يكي«: اده شد و گفتيهم پ يمهد. شدند

فرمانـده بـا   . چند لحظه بعد با فرمانده گردان آمـد . ديرضا به داخل ساختمان دو
. ردكـ نگـاه   يرضا با تعجب به عبداهللا و مجتبـ . ردكد و او را بغل يخند يدن مهديد

آن سـه آمـد و    يبعد به سـو . ردكبا او صحبت  يمكد و يشكنار كه را ، فرمانديمهد
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خوشـحال  . دييايدنم بياگر گذارتان به شهر افتاد، باز هم به د. خب، من رفتم«: گفت
  .»خداحافظ. شوم يم

: فرمانـده گـردان بـه طرفشـان آمـد و گفـت      . با آن سه دست داد و رفـت  يمهد
  .»تان دميبخش ير آقا مهدن دفعه را به خاطيا. تان د به اتاقيبرو«

  »؟يآقا مهد«: رضا گفت
  .»، فرمانده لشگر ماستيد؟ آقا مهديشناخت يمگر او را نم«: فرمانده گردان گفت

آن دو هـم چنـدان   . ردكو عبداهللا نگاه  يبه مجتب. نة رضا حبس شدينفس در س
  .نداشتند يحال و روز بهتر
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  عبور از آتش
  

چـه؟   يعني«: ديگو يم يدر گوش يآقا مهد. دهم يم يآقا مهدرا به دست  يگوش
  »ز بزنند؟يركند و خايايمگر قرار نبود لودرها به خط ب

رده كـ گـردنش بـاد    يرگها. ده بودميند ين قدر عصبانيرا ا يتا به حال، آقا مهد
دام اسـت؟  كـ ن حرفهـا  يچه؟ ا يعنيده يآتش شد«: ديگو يملتهب م يا با چهره. بود
تواننـد   يها نم يلودرچ ييگو يآن وقت تو م... نندك ير آتش مقاومت ميند زها دار بچه

  .»رسانم يمن االن خودم را م. شود ين طور نمياصالً ا. جلو بروند
دارم و پشـت سـرش از سـنگر     يم را برمـ يسيشود، من هم ب يبلند م يتا آقا مهد

ـ . نـد ك يزند و روشـن مـ   يل را هندل مي، موتور تريآقا مهد. دوم يرون ميب چ يهـ  يب
هـا و   ر گلولـه يـ شـود و پرشـتاب در ز   ينده مكموتور از جا . نمينش يپشتش م يحرف

  .ندك يت مكها حر خمپاره
نـد و  يآ يشان مك ها زوزه توپها و خمپاره. خورد يان مكمان مثل ننو تير پاين زيزم

در خـط   يحتماً نبرد سـخت .شود يآتش به آسمان بلند م يشوند و قارچها يمنفجر م
  .دم آغاز شده استمق

هـا   دانم حاال بچه ينم. ندك يم كپات يكينم دشمن در تاريب يه مكن بار است ياول
  .نندك يجنگند و مقاومت م يمه چگونه ميز نصفه و نيركدر جلو و در پناه خا

ه منورهـا آسـمان شـب زده را    كبا آن. ميشو يم و رد ميافت يدر چند چالة انفجار م
چـراغ  . م اسـت كـ دمان يـ ان آن همه گرد و غبـار، د يهم در ماند، اما باز  ردهكروشن 

 يه آقا مهـد ك يبلند، طور يو با صدا يزنم به شانة آقا مهد يم. موتور خاموش است
  »؟ينك يچرا چراغ موتوررا روشن نم«: ميگو يبشنود، م
دشـمن بـر    يبانهـا  دهيـ د«: شـنوم  يها م ان زوزة خمپارهيرا از م يآقا مهد يصدا
  .»ننديد ما را ببينبا. ندد داريمنطقه د

  .ميشو يپرت م ييدام به سوكم و هر يافت يم يقيناگهان در چاله عم
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آقـا   يدوم بـه سـو   يمـ . ندك يپوست زانو و دستانم گز گز م. افتد يدرد به جانم م
الم يـ خ. شود ياز جا بلند م يآقا مهد. شود يسرمان روشن م يچند منور باال. يمهد

  .ميشو يموتور م دوباره سوار. شود يراحت م
راننـدگان لودرهـا درپنـاه    . ميرسـ  يانـد، مـ   ردهكـ  كه لودرها پـار ك يا به محوطه

 يآقـا مهـد  . ه مسئول لودرهاسـت ك» اصالن«م به طرف يرو يم. اند نشسته يزيركخا
د راه يـ با. ها در خطر اسـت  جان بچه... ديچه گفتم؟ زود باش يديمگر نشن«: ديگو يم
  .»ميفتيب

  »...يما آقا مهدا«: ديگو ياصالن م
  .دييايروم، شما پشت سرم ب يمن از جلو م. ديزود پاش. اما ندارد ـ 

گـر  يبـار د . دهند ينند وپشت سر موتور ما گاز مك يم كلودرها پر صدا گرد و خا
پـرد و   ين مييپا يياصالن از لودر جلو. ميشو ين پرت ميم و بر زميافت يم يا در چاله
. نفسم بند آمده اسـت . شود يه دور و برمان منفجر مچند خمپار. دود يمان ميبه سو
ر بغلـم را  يـ اصـالن ز . تـوانم قـدم از قـدم بـردارم     يند و نمك يم به شدت درد ميزانو
ن، بـا  ييل لـودرت را بـده پـا   يـ ب«: ديگو يمالد و م ي، آرنجش را ميآقا مهد. رديگ يم

  .»ميشود جلو برو يموتور نم
ل لودر يم و در بيرو يه هست، مك ير زحمتلنگ لنگان، به ه. خورد يم لق ميزانو

 ياگـر آقـا مهـد   . دهـم  يگزم و دردم را بـروز نمـ   يلب م. رود يل باال ميب. مينينش يم
  .فرستدم عقب ين جا ميبفهمد، از هم
 يآقا مهـد . نندك يخورند و صدا م يل ميب يشها به بدنة فلزكتر. افتد يلودر راه م
ت كـ گـر لودرهـا حر  يه جلـوتر از د كـ اصالن را  ندو با دست و اشاره،ك يجلو را نگاه م

م به بدنـه  يخور يم و هر دو ميافت يم يا هرچند متر در چاله. ندك يت ميند، هداك يم
  .ده استيدرد، طاقتم را بر. ميافت يهم م يل و رويب يفلز

. ديـ آ ين مـ ييل پـا يـ ب. شـود  يم و لودر به پهلو خـم مـ  يافت يم يا ناگهان در چاله
. ليب كيد نزديآ ياصالن م. بندم يشده است، م يه خونكم ياسة زانوكام را دور  هيچف

  »؟ينك يت نمكچرا حر«: ديگو يم يآقا مهد
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  .شود يانفجارها خم و راست م يبار ناخودآگاه از صدا كياصالن هر چند لحظه 
. تواند رد بشود؛ چه برسد بـه لـودر   يآدم نم. د شدهيشد يلي، آتش خيـ آقا مهد

  !ميروم جلو بيتوان ينم
ها  ، آنچه بچهياهللا بنده س«: شنوم يشان را ميصدا. پرد ين مييل پاياز ب يآقا مهد

جنگنـد، آن وقـت شـماها     يز و جـان پنـاه دارنـد مـ    يركر آتش دشمن بـدون خـا  يز
  »جا رفته؟كلّتان كد؟ پس تويد جلو برويترس يم

. ميوشـ  يبه حضرت عباس رد مـ . نبود يم، حرفيم رد شويتوانست يـ به خدا اگر م
  .شود يه نمك ينيب ياما م

ح و سـالم  يم را از دل آتش نمـرود صـح  يست؟ خدا حضرت ابراهين حرفها چيـ ا
  .ستين يزيه چكن آتش يا. آورد در

 يصـدا . ليـ ب يپرد تو يم يآقا مهد. شود يمان منفجر م يكيچند خمپاره در نزد
  »!مينك يت مكحر... يا علي«: شنوم ياصالن را م

ل يـ ناهنجار بـه بدنـه و ب   ييشها با صداكها و تر گلوله. ندك يمت كدوباره لودر حر
. دي، مواظـب باشـ  يآقا مهد«: ميگو يشم و مك يرا م يدست آقا مهد. خورند يلودر م
  .»اد استيآتش ز

... ركخدا را شـ «: شود يشادمانه او بلند م يباره صداكي. زند ينم يحرف يآقا مهد
  »!ميديرس

گوشـة آسـمان در حـال    . شـوم  يبه زحمت بلند مـ . دين پرييل پاياز ب يآقا مهد
دن آقـا  يـ ه دكدانم  يم. نديآ يبه استقبالمان م يها با خوشحال بچه. روشن شدن است

. ميآ ين مييها پا از بچه يكي كمكبا . نندك ير آتش و در خط اول باور نميرا ز يمهد
به   ميسيلنگان و ب لنگ. شود يز زدن ميركت در طول خط سرگرم خايبا جد يلودرچ

شـود و   يدنم مـ يـ متوجه لنگ يآقا مهد. ميزن يها سرم به بچه يدوش، همراه آقا مهد
  »؟يشد يزخم... ميچه شده ابراه«: ديگو يم

  .»ضربه خورده يمكزانوم . ستين يزيچ«: ميگو يم
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مؤمن؟ بـرو   يچرا زودتر نگفت«: ديگو يدارد و م يم را از پشتم برميسيب يآقا مهد
  .»نكاستراحت 

  ت؟ين وضعياـ تو 
  .برو... نمك يت ميموقع برگشتن، صدا. ستين يگر خطريد خدا ديـ به ام

دا يـ پ يا روم و سـنگرِ خرابـه   يد ازش جدا شوم، امـا بناچـار مـ   يآ يه دلم نمكبا آن
از شـدت  . ندك يد سراغم و زخمم را پانسمان ميآ يم. ندميب يامدادگر م كي. نمك يم

  .روم يبه خواب م يخستگ
  

لودرها  يآسمان روشن شده است و صدا. پرم ياز خواب م يبينفجار مها يبا صدا
 كيدشـمن شـل   يجنگند و بـه سـو   يز ميركخا يها رو بچه. شود يقطع نم يا لحظه

. افتـه اسـت  ينـد، ادامـه   ك يار مكز تا چشم يركخا. شوم ينند، به زحمت بلند مك يم
. نـد ك يجاست و چه مكم دان يام؟ نم غافل مانده يچرا از آقا مهد. ردميگ ياضطراب م

شـتر  يام ب دلشـوره . دانـد  يرم، نمـ يگ يس مكسراغش را از هر . افتم يلنگان راه م لنگ
  .سرش آمده باشد ييند بالكن. شود يم

. ؟ آنجاستيآقا مهد«: ديگو يردن خشابش است، مكه در حال پر ك يجيبس كي
  .»زند يز ميركدارد خا
ه منهـدم شـده و   كـ خـورد   يلودر م كيزند؟ چشمم به  يز ميركخا. خورم يجا م

ها سـراغ   يلودرچ كت كاز ت. زدير يم يدلم هرّ. سِ خون استياش خ راننده يصندل
ه به سر و صورت بسته، با دست بـه  يه چفكها  ياز لودرچ يكي. رميگ يرا م يآقا مهد

، ك، فرز و چـاال يآقا مهد. رسم يزان به لودر ميافتان و خ. ندك ياشاره م يلودر آخر
. زديـ ر يز مـ يركخـا  يرا رو كل پـر از خـا  يند و بك يچرخاند، دنده چاق م ين مفرما
لـودر   يكـ يدر نزد يا ناگهـان خمپـاره  . دهـد  يان مـ كم دست تيبرا. نمك يش ميصدا

انگـار  . گذرنـد  يسـرم مـ   ينان از باالكزيزويشها وكن و تريزم يخزم رو يم. دكتر يم
 يه روكـ نم يـ ب يرا مـ  يو آقـا مهـد  نم ك يسر بلند م. روند يم ييهزاران زنبور به جا
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دوم به  يشان مك نعره. نمك يم را فراموش ميدرد پا. شوم يه مكشو. فرمان افتاده است
  .روم يلودر و باال م يسو

چنـد  . نييشـمش پـا  ك يم. زند يفرمان نفس نفس م يس خون روي، خيآقا مهد
 يآقـا مهـد  ... ديـ نكب يارك كي  تو را به خدا،«: زنم يضجه م. دوند يمان مينفر به سو

  .»...شده يزخم
... يسـ  چه شـده اهللا بنـده  «: ديگو يخفه م يند و با صداك يچشم باز م يآقا مهد

  .»نكه نيست، گرين يزيچ
  .زند به سرش يم. رسد يگران سر مياصالن جلوتر از د

  ؟يچه شده آقا مهد... ا جدة ساداتي ـ 
 ياش را دور بدن آقا مهـد  هيفاصالن، چ. تواند يخواهد بلند شود؛ نم يم يآقا مهد

: ديـ گو يند و با درد مـ ك يز اشاره ميركبه خا يآقا مهد. شود يه سرخ ميچف. بندد يم
نجـا دسـت دشـمن    يوجـب از ا  كيـ د يـ نبا. اند د شدهيها شه يلينجا خيفتح ا يبرا«
  .»دينكز را تمام يركخا. فتديب

هـا بـه سـر و     بچـه  .مينـ ك يرا سوار م يبه زحمت آقا مد. ديآ يوتا وانت ميتو كي
  .ندك يت مكن حريماش. نندك يه ميزنند و گر يصورت م
  

، يآقـا مهـد  . س خون استيدستانم خ. ام ردهكو بغلش  ينار آقا مهدكام  نشسته
ر آتـش نمـرود   يـ خدا ما را هم از ز  م،يابراه يديد«: ديگو يزندو م يم يرنگ يلبخند ب
  .»گذراند
  .دوزم يم و به جاده چشم ميگر يم
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  6يس اهللا بنده
  

ه چشم بـه جـاده دوختـه    كشد  يم ساعت مين. رفت يد داشت سر ميحوصلة وح
دام ترمـز  كـ چ يرد؛ امـا هـ  كـ  يگذشـت، دسـت بلنـد مـ     يه مـ كن يهر ماش يبرا. بود
  .ديدرخش يدر شمال م يشدن بود و ستارة قطب كيآسمان در حال تار. ردندك ينم

برگشتن بـه پادگـان    يچرا براه كرد ك يم يخودخور. ن گذاشتيش را بر زمكسا
ن يـ ه اكـ رد كخدا خدا . شد يم كيه نزدكد يرا د ينياز دور، نور ماش. رده استكر يد

  :بلند گفت يرد و با صداكدست بلند . شد كين نزديماش. ن نگه دارديماش
  ...ـ پادگان

سـتاد و  ين دهها متـر جلـوتر ا  يماش. ديلب گز. نارش گذشتكن بسرعت از يماش
. ديـ ن دويماشـ  يش را برداشت و به سوكسا يد با خوشحاليوح. آمدبعد عقب عقب 

  .رم رنگ استك يوتا وانتيسپاه دارد و تو كن پاليه ماشكد يد
  .»يسالم اخو«: د گفتيوح. ديشكن ييشة سمت راست را پاي، شيمهد
  »؟يرو يجا مك. سالم«: گفت يمهد

  .پادگان ـ 
  .ـ سوار شو

ن بـه  يرد و ماشـ كـ دنـده چـاق    يمهـد  .نشسـت  ينار مهدكرد و كد در باز يوح
  »د؟ير عاشورا هستكلش يرويشما هم ن«: ديد پرسيوح. آمد ت دركحر

  .ندكـ اگر خدا قبول 
 يمهـد . ديتاب يم يرمقِ المپ سقف بر سر و بدن مهد ينور ب. ردكنگاه  يبه مهد

  .»يا رون ماندهين موقع چرا بيتا ا«: گفت
 يه از غـروب بـه بعـد بسـخت    كـ انسـتم  د ينم. ام ر آمدهكقتش من تازه به لشيحق

  .ردكدا يپادگان پ ين برايشود ماش يم

                                                 
 .بندة خدا: ياهللا بنده س. 1
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  ؟يا ارهكچه  ـ 
ام بجنگم؛ امـا بـه    آمده. نقّاشم. هنر هم هستم يام؛ اما دانشجو يجيه بسكـ االن 

ر شـهدا را  يخواهم تصو يم. بخرم يل نقاشيرفته بودم اهواز، وسا. غات مأمور شدميتبل
  .شمكپادگان ب يوارهايد يرو

دن در يار شما ثواب جنگك. رت بدهديخدا خ... به به«: زد و گفت يلبخند يمهد
  .»ريم نگكهنرت را دست . خط مقدم را دارد

ـ . دنديبه پادگـان رسـ   يكه كد متوجه نشد يوح ـ كن راه، يب ه كـ  يا بـا راننـده   يلّ
ف يـ تعر يمهـد  يفه هـم بـرا  يچند لط يحت. پ زد و با او گرم گرفتكشناخت،  ينم
  .دنديدو خند رد و هرك

 يد وقتـ يـ وح. ردك يغات رساند و خداحافظيواحد تبل يكيد را تا نزدي، وحيمهد
  .ن از او دور شده بوديه ماشكده است يادش افتاد اسم راننده را نپرسي

  
الفه از گرما در حـال گـذر   كحال و  يد بيسه روز بعد، گرماگرم ظهر تابستان، وح

اغذ كردن كدر حال جمع  يمهد. ديرا د يده مهكر بود كنار ساختمان ستاد لشكاز 
  .دور و اطراف ساختمان بود يها ها و زباله پاره

برگشت و هـر دو در آغـوش    يمهد. يد آهسته جلو رفت و زد به گُردة مهديوح
دنبالـت   يلـ ين چنـد روزه خ يـ ؟ اياخـو  يچه طـور «: د گفتيوح. هم گره خوردند

  .»ردمك يدات نميگشت؛ اما پ
. ة شـما هسـتم  ير سايز«: ه گرفت و گفتيرتش را با پر چف، عرق سر و صويمهد
  »د؟يشما خوب
ده، يـ پـدر آمرز «: د گفـت يوح. رفتند يبانير سايد و زيشكرا  يد، دست مهديوح

؟ بـرو  ينك يه تو آشغال جمع مكست ين يخدمات يروينجا ني؟ مگر ايمگر عقل ندار
  .»ات برس يبه رانندگ
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دارم؟ همـه   يچـه فرقـ   يخـدمات  يروهـا يمگر مـن بـا ن  «: د و گفتيخند يمهد
هـا را   ن زبالـه كـ  كمـ كا تو هـم  يب. ميا نجا آمدهيم و به خاطر خدا به ايهست يجيبس

  .»مينكجمع 
م به واحد ما تـا  يا برويب. ن باباكردن؟ ول كمن وآشغال جمع ! ؟ينك يم يشوخ ـ 

  .ميا بروي، بييايمو به خوردت بدهم، سر حال بيوان شربت آبليل كي
  .گريوقت د كيشاءاهللا  ان. نمكها را جمع  د زبالهيبا. ممنون يليخ... ـ نه
ن يببـ «: گفـت  يد بـا دلسـوز  يدست آخر، وح. نرفت يرد؛ اما مهدكد اصرار يوح

م يبهـش بگـو   يدوسـت دار . ا و برو داردير بكاز دوستان من تو ستاد لش يكي، ياخو
  »نند به واحد ما؟كمنتقلت 
ه هسـتم،  كـ ن جـا  يهمـ ... ممنون«: فتد گذاشت و گي، دست بر شانة وحيمهد

  .»ام يراض
. خـب، مـن رفـتم   . يه راحتـ كـ هـر جـور   «: دسـت داد و گفـت   يد با مهـد يوح

  .»خداحافظ
  .ـ خداحافظ

دش را يـ ادش آمد اسم دوست جديه كدور نشده بود  ياز مهد يد چند قدميوح
  .»دانم ي، من هنوز اسمت را نميراست«: برگشت و گفت. ده استينپرس

اهللا : شـما هسـتم   كوچـ كخـورد؟ مـن    ياسم من به چه درد تو م« :گفت يمهد
  .»يس بنده

. نمكـ  يصـدا مـ   يسـ  پـس از حـاال تـو را اهللا بنـده    . باشد«: د و گفتيد خنديوح
  .»خداحافظ
  
وقـت  . رده بودكر شهدا، تمام وقت او را پر يدن تصاويشك. د سرش شلوغ بوديوح

دن يشـ كچنـد بـار موقـع    . ندكا ديدش را پيرد در پادگان بگردد و دوست جدك ينم
ن در يـ دنش آمده بود و در همان حال با هم گپ زده و از ايبه د ير شهدا، مهديتصو
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ر يبا حسـرت بـه تصـو    يه مهدكده بود يچند بار هم د. رده بودندكو آن در صحبت 
  .اش نشسته است در چهره يبيند و حس غرك يشهدا نگاه م

  
بـا  . ديدستش لغز. به پس گردنش خورد يه سنگكه تكبود  يد در حال نقاشيوح
از . بند آمد يزبانش از خوشحال. دين را ديه حسكت برگشت به مزاحم بتوپد يعصبان

د يـ وح. دوست بود يكودكن از يبا حس. ردكن را بغل يحس. نييد پايداربست پر يرو
  .ر استكلش ياز گردانها يكيه او فرمانده كدانست  يم

  »؟يخر سر، تو هم به جبهه آمداسو؟ آكيپ يچه طور«: ن گفتيحس
ا يـ ام است؟ دستم چالق است  مگر من چه«: ن را فشرد و گفتيد، شانه حسيوح

  »م شَل؟يپا
  »!؟يردكراه گم . ن طرفهايچه عجب از ا«: د گفتيوح. دين خنديحس

دنت يـ دوسـت داشـتم بـه د   . يا ه به پادگان آمـده كده بودم يد جان، شنيـ نه وح
به پادگان آمدم، گفـتم   يوقت. ميجلسه دار يامروز با آقا مهد. شد يم؛ اما وقت نميايب

  .نمتيم و ببيايقبلش ب
دوسـت دارم آقـا    يلي؟ من خيگذار ير جلسه مكحاال با فرمانده لش... اهللا كـ بار

  .نميبب كيرا از نزد يمهد
م و يـ رو يمـ . من آنجا هستم. ركا ستاد لشيموقع ناهار ب. ندارد ياركه كنيـ خب، ا

  .ينيب يرا م يآقا مهد
؟ اصالً تو ناهـار مهمـان مـن    يار با آقا مهدك؟ مرا چه ييگو يـ معلوم است چه م

؛ خـوش  ينيام بـه چـه نـازن    ردهكـ دا يدوست پ كي، يراست. نكدعوتم را رد ن. يهست
  .ديآ ياش، ازش خوشت م ينيحتم دارم بب. صحبت و آقا

. مـن منتظـرت هسـتم   . ا سـتاد يـ موقع ناهار ب. ه گفتمكهمان . د جانيوح... ـ نه
  .من رفتم. ايحتماً ب
  .»ناهار آنجا هستم يبرا. باشد«: د گفتيوح
  .ارش شدكد سرگرم ين رفت و وحيحس
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. ردكدا ين را پيحس. ر رفتكد به ساختمان ستاد لشيبعد از نماز ظهر و عصر، وح

ر، گـ يد يه تـا لحظـات  كـ نياز ا. د نبـود يـ دل تـو دلِ وح . ها باال رفتند بعد هر دو از پله
 يهنوز بـه اتـاق فرمانـده   . جان شده بوديد، دچار هيد يم كير را از نزدكفرمانده لش

  .افتاد يد به مهديه چشم وحكده بودينرس
. گفت يستاده بود و به مهمانها خوشامد ميا ياتاقِ فرمانده ينار درِ ورودك يمهد

ه كـ نيا؟ مثـل  ينـ ك يار مكنجا چه يتو ا. سالم«: جلو رفت و گفت يد با خوشحاليوح
  »آره؟. يركراننده فرمانده لش

، لبخنـدزنان دسـت   يمهـد . ديشكد را يده و هراسان، دست وحين، رنگ پريحس
ن همـان  يـ ن آقـا، ا يحسـ «: ن برگشـت و گفـت  يحس يد به سويوح. د را فشرديوح

  .»يس ام اهللا بنده اسمش را گذاشته. گفتم يه مكدوستم است 
 يا  د و او را گوشهيشكد را يوحن، دست يحس. ه داخل شوندكرد كتعارف  يمهد
  »؟ينك يم ين طوريد، چرا ايوح«: ديبرد و غر
 يهر دو وارد اتـاق فرمانـده  . ديگو ين چه ميه حسكد، هاج و واج مانده بود يوح
  »ده؟يچرا رنگت پر«: د گفتيوح. شدند

  .»دي، وحيردك يار بدك يليخ«: گفت ين با ناراحتيحس
  .ردمكو احوال  ردم؟ خب، باهاش حالكار كـ مگر چه 

  ؟يشناس يـ مگر تو او را نم
  .ه راننده استكدانم  ياما م... ـ نه

  .ر عاشوراكاست؛ فرمانده لش يـ بندة خدا، او آقا مهد
ه صـورتش گُـر گرفتـه    كـ رد كاحساس . نفسش بند آمد. د گرد شديچشمان وح

  .است
از . نداشت يد حال و روز خوبيردند؛ اما وحكسفره را پهن . پر شد ياتاق فرمانده

رد كـ  يمهربانانه به او تعارف م يند؛ اما مهدكنگاه  يتوانست به آقا مهد يخجالت نم
د يـ د يچنـد لحظـة بعـد، وقتـ    . د چند لقمه به زور خـورد يوح. ش را بخورديه غذاك
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رون رفـت و  يـ گـر اسـت، آهسـته بلنـد شـد و از اتـاق ب      يد يبه جا يحواس آقا مهد
  .ديغات دوينفس تا واحد تبلكي

  
بـه خـودش لعنـت    . نـد كار كـ دانسـت چـه    ينمـ . رده بـود كـ ز كاتاق  يد تويوح

ها و سـربه سـر   ياد شـوخ يـ . رده اسـت ك ياحترام يب يه چرا به آقا مهدكفرستاد  يم
ناگـاه درِ  . ردكبغض . ردك يم يشتر خودخوريافتاد ب يه مك ياش با آقا مهد گذاشتن

 يرا از ورا يآقـا مهـد  . دبلند شـ . ديكد تريبغض وح. داخل شد ياتاق باز شد و مهد
ن كـ ه نيـ گر«: د گذاشت و گفـت ي، دست بر شانة وحيمهد. ديد يم كپردة لرزان اش

  »، مگر چه شده است؟يجيبس
  »...يمرا ببخش آقا مهد«: نان گفتكهق  د هقيوح
دوست داشت ساعتها به صورت خنـدان  . ردكنگاه  يد به مهديوح. ديخند يمهد

  .ند و چشم برنداردكروشن او نگاه  يا و چشمان قهوه
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  پاداش
  

ن پهـن  يزم ير بر لب هور روينار قدكش و قوس داد و سپس كصولت به بدنش 
زهـوارت در  ... چـه شـده  «: د و گفـت يشـ كرون يـ لختش را از آب ب ير، پاهايقد. شد

  »رفته؟
درآمد و خش خـش خـوش    يبه باز ييطال يريزار چون حريد و نيوز ينرمه باد

  .موج انداخت آهنگش در فضا
بـا  . رفـت  يرد، غنج مـ ك يم كه عرق تنش را خشك يباد ياكدلش از خن  صولت،
  .»آخر سر تمام شد. ستيه نك يك؟ اليپس چ«: گفت يخوشحال
پـس از سـه بـار سـاختن و خـراب       يه آقا مهدكن يهم. يحق دار«: ر گفتيقد

  .»ارزد يم يلّكشد، خودش  يارمان راضكن بار از يردن اورژانس، اك
  پـر از شـن و ماسـه،    يهـا يه گونكـ د به طـرف اورژانـس   يورت نشست و چرخص

  .، سقفشيمانيس يها تياش بود و پل وارهيد
ت يـ موقع. اورژانـس عاشـورا  «. رده بودكجا خوش  يكوچك ي، تابلويدم در ورود

  .»انياغچيد يشه
سـاخته   ين خـوب يـ د بـه ا ينبود، شا يار آقا مهدكت و پشتياگر جد«: ر گفتيقد

  .»شد ينم
. دينپسـند  يم و آقـا مهـد  يسه بار سـاخت . ستين يشوخ«: د و گفتيصولت خند

رود؛  ير آب مـ يـ اد اسـت و اورژانـس ز  يـ ل زينه، وسـا : گفت ياش م ادت هست همهي
ت و كـ داشتم از  ين آخرير، اين قدكآورند؟ باور  يشناورها طاقت نم... دينكش كسب
  .»افتادم يول مك

ن آفتـاب داغ  يـ ر ايـ ه شـما ز كـ گفـت   يد وقتخجالتمان دا يليخ ياما آقا مهد ـ 
  د،يـ به من فحش بده. دهم يلمه زحمتتان را هدر مكد و من با چند يشك يزحمت م

تحمـل شـما هـم    . ار خوب و درست انجام بشـود كد يد؛ اما بايد و روبرگردانينكاخم 
  .و زحمت را دارد ين همه سختيدارد؛ اما ارزش ا يحد
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  .گفت ينفر اذان م كينس، نار اورژاكو  يسنگر اجتماع يرو
  .ن باال زديند و آستكصولت، جورابش را 

  
واحـد   يروهـا يگـر ن ير و ديصـولت و قـد  . به اورژانـس آمـد   يشكسر يبرا يمهد
ه كـ ردن بـا آنهـا بـود    كـ در حال خـوش و بـش    يمهد. به استقبالش رفتند يبهدار

را  ياه مهـد ر، رد نگيقد. صورتش در هم رفت. از سنگرها افتاد يكينار كچشمش به 
. خوردنـد  يآن وول مـ  يرو ياديـ ز يزباله تلمبار شده بود و مگسـها  يا توده. گرفت
  .»ارشانكبروند سر پست و  برادرها، «: ان داد و گفتكسر ت يمهد

  .ها متفرق شدنديجيبس
سرخ  يصورت مهد يوقت. بود ير به مهديحواس قد. به چند سنگر سر زد يمهد

در شناور  يمهد يصدا. نييخت پاير ير هرّيدل قد ن افتاد،ياش چ يشانيشد و به پ
  »نجا؟يند ايايع بيبرادرها سر«: پخش شد

: ها را نشان داد و گفـت  ، زبالهيمهد. گرد شدند يهمه دور مهد  چند لحظه بعد،
گـران در  يد سرمشـق د يـ با. ديهسـت  يبهدار يروياست؟ مثالً شما ن ين چه وضعيا«

  »؟ين طوريا... ديبهداشت و نظافت باش
ر يقد. ها ردن زبالهكرد به جمع كشروع . ردكدا يپ يخال يگون كيگشت و  يمهد

  .ها دند سراغ زبالهيگران هم خجالت زده دويو د
د بـا  يـ نيبب«: شـد  يعصـبان . ردكـ دا يـ بسـته صـابون پ   كيها  ان زبالهياز م يمهد

 بـه  يو بـا چـه مشـقت    يسـان كنها را چه يد ايدان يم. دينك ين چه ميالمال مسلم تيب
  »د؟يد بدهيخواه يفرستند؟ آخر جواب خدا را چه طور م يجبهه م
صولت، به روح بابام، تا حاال «: گفت يا خفه يشد و با صدا كير به صولت نزديقد

  .»ده بودميند ين قدر عصبانيرا ا يآقا مهد
... ر خودمـان اسـت  يتقصـ «: ردن گفـت كان داد و در حال زباله جمع كر سر تيقد
  .»ر خودمانيتقص
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هـا المؤمنـون،   يا«: گفـت  ير لب مـ يه زكدند يشن ياو را م ي، صدايان مهديافاطر
  .»ا، ما را ببخشيخدا. مانيالنظافت من اال
چشم بست، لب . رون آمديها ب ان تودة زبالهياز م يفلز يقوط كيبا  يدست مهد

فـران نعمـت   كچـرا  «: را بـاال بـرد و گفـت    يد، قـوط يـ هـا چرخ  د، به طرف بچهيگز
هـا   ان زبالـه يه مكخرما خراب شده  ين قوطيد؟ مگر اينك يم يوتاهك د؟ چراينك يم

  »افتاده؟
رمـو  كهـا   ين قـوط يـ ا ي، نصف خرمـا يآقا مهد«: صولت، مردد جلو رفت و گفت

  .»ستيقابل خوردن ن. شده
  ؟ياش چ هيبق... خب، نصفش خرابه ـ 

مـش  نـار، الز كرا بگـذار   ين قوطيا«: خرما را به صولت داد و گفت ي، قوطيمهد
  .»دارم

نار منبع آب و دسـت و صـورتش را شسـت و    كنشست  يمهد. زه شديكشناور پا
م ياگـر بفهمـ  ... رسد يل چه طور به دست ما مين غذاها و وسايم اياگر ما بدان«: گفت

انشـان  كودكم كو شـ  يزنـان، مـردم مستضـعف و خـانواده شـهدا از روز      وهينها را بيا
  .»مينك ين طور اسراف نميا چ وقتيفرستند، ه يزنند و به جبهه م يم

  .»اوريخرما را ب يقوط«: رد و گفتكرو به صولت 
  »شود؟ يدا ميمرغ پ نجا روغن و آرد و تخميا«: ر گفتيبعد رو به قد

  »!ميبله، دار... نمكر كف«: ر با تعجب گفتيقد
  !زود باش. قابلمه و روغن هم الزم دارم ـ 

ف يـ داخل سـنگر، چنـد رد  . ترف يبه طرف سنگر رو باز يچند لحظه بعد، مهد
آتش زد و بعد خرمـا و   كخش يه نكچندت يمهد. آمده بود اه و دود زده باال يآجر س

ر نگـاهش  يـ همـه مـات و متح  . اندكآن شـ  يهـا را رو  مـرغ  رد و تخـم كـ آرد را سرخ 
  .»دياورينان ب يا هكدام تكهر «: دستپختش را به هم زد و گفت  ،يمهد. ردندك يم
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 يمهـد . دنديجو يها را با ولع م شناور نشسته بودند و لقمه يوبعد، آنها ر يقيدقا
ت يبـه خـاطر رضـا    يم؟ ما مدتيدار يمهربان يد چه خداينيب يم«: خنده خنده گفت

  .»ميا هم پاداش گرفتين دنيا، در ايعالوه بر اجر آن دن... ميردكار كخدا 
  »دام پاداش؟ك«: صولت با تعجب گفت

مهربان نگذاشت عرق  يست؟ خداين غذا چيپس ا؟ يمتوجه نشد يس اهللا بنده ـ 
  .زود پاداشمان را داد يليشود و خ كتنمان خش

همـه مثـل   . ردكگران نگاه ير و ديرت به نان و خرما و بعد به قديصولت، اول با ح
  .او جا خورده بودند

  .زار به رقص درآمديجان گرفت و ن يباد نرمه
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  زتر از برادريعز
  

زار يـ جـز خـش خـش ن    ييصـدا . ديـ چ يزار برمـ يرِ سرخش را از هور و نآفتاب نو
. ردكـ  ينگاه م ينقاش يتابلو كيل به هور چشم دوخته بود؛ انگار به ياسماع. آمد ينم

  !بلم كيم داشت؛ كز يچ كين تابلو ياما ا
تـو  «: نارش نشست و گفتكاحمد آمد، . ل، منتظر آن بلم و سوارانش بودياسماع

  »؟ينيب يم يزيچ
هـم دارد   يآقـا مهـد  . نكـ نگـاه  «: احمد گفـت . ان دادكدانه سر تيل، نومياسماع
  .»آمدند يست تا حاال ميبا يم. شود ينگران م

  »ها افتاده باشند؟ ير عراقيند گكن«: ده گفتيده جويل آهسته و جوياسماع
  است؟ ين چه حرفيا. ريـ زبانت را گاز بگ

خسـته  . ديـ نكد اسـتراحت  يـ وهـا، بر  بچـه «: شد و گفت كيبه آن دو نزد يمهد
  .»ديشد

  .»ميستيما خسته ن... ينه، آقا مهد«: ل گفتياسماع
ده يشـ كبـر هـور    ياهيم پردة سك مك. ردكل چشم تنگ يقه بعد، اسماعيچند دق

  .ردكزار را خم و راست يدن گرفت و نيوز ينرمه باد. شد يم
لنـد شـد و   ل، شادمان بياسماع. خورد يداشت و آهسته به ساحل م يآب موج برم

  .»نياحمد، بب. نديآ يدارند م. شان نميب يدارم م«: گفت
لـت  ك  ،يمهـد . ردكـ آمـد، اشـاره    يشان مـ يه از دور به سوك ياهيبا انگشت به س
 يبـاال  يرنگـ  يمنـور نـارنج  . ردكـ  كيآسـمان شـل   يرد و به سوكمنورش را مسلح 
ر، كشـ خـدا را  «: د و گفـت يـ احمـد خند . ادتر شـد يسرعت بلم ز. سرشان روشن شد
  .»خودشان هستند

د، يـ حم«: اد زديـ ن تـوان فر يان داد و با آخركد، دست تين پرييل باال و پاياسماع
  .»ميينجايما ا... اصالن يآها... ديحم
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خنـده بـر لبـان    . ديـ احمد لب گز. ردكبه احمد نگاه . ش خورديبه پهلو يا سقلمه
  »شده؟ يچ«: د و گفتيل ماسياسماع

ه كانگار . ردكاشاره  ره شده بود، يق خيبه قا يحزونه با لبخند مك ياحمد به مهد
 يآرام برگشت و بـه سـو  . ديكش خشيدند، دست و پايل پاشياسماع يرو يآب سرد

جلو . افتكزار را شيل، نياسماع. شد يزار خم و راست مين. باد قوت گرفت. زار رفتين
زار يـ ن يـي طال يها ل نشست و به ساقهياسماع. ديرس يخلوت يبه جا. و جلوتر... رفت

  .ره مانديخ
ه آقـا  كـ دانستند  يهمه م. گذشت يم يركد بايسال از شهادت حم كيبه  كينزد

ـ   يمهد ها يجيد، بسـ يـ بعـد از شـهادت حم  . ش داردكوچكـ بـه بـرادر    يعالقـه فراوان
 يبر چهرة مهـد  يد، لبخند محزونيآ يد مياسم حم يه وقتكدند يشن يدند و ميد  يم
  .زند يم يش برق خاصا يا ند و چشمان قهوهينش يم

گـر در  يداشـتند، د  يبا مهد يكيه رابطه نزدكات يواحد اطالعات ـ عمل  يروهاين
ه اسمشـان  كـ را  يسـان كقـرار شـد    يحتـ . آوردند يد را بر زبان نميحضور او نام حم

ل يننـد؛ امـا حـاال اسـماع    كخطـاب   يا بـرادر و اخـو  ي يد است، به نام خانوادگيحم
  .ودسته بكناخواسته عهدشان را ش

هـا زنـده    سوت خمپاره و گلولـه  يل، صدايال اسماعيدر ذهن و خ. شتر شديباد ب
  .ادش آمديبر به يات خيعمل يشد و خاطرات روزها

  
ره مجنـون  يـ قدم بـر جز   ه در آن شب پرانفجار و خون،كبود  يسكن ياول  د،يحم
دشمن هجوم  ير عاشورا به سنگرهاكان لشيجيل و بسيپشت سرش، اسماع. گذاشت

  .گرانير بود و جلودار دكد، معاون لشيحم. ردندب
. دتر شـد يشد يو جنوب يره شماليان جزيتازه نفس، جنگ در م يروهايبا آمدن ن
ه هنـوز  كـ بـود   يپ درشت انداميسرت  از اسرا، يكي. ره مجنون آزاد شديسرانجام جز

و  يا هكـ ، آن جـوان تر يركد بـا يد حميفهم يپ وقتيسرت. نمود ير ميمبهوت و متح
ن جوانـان  يـ ر ايشـد اسـ   يباورش نم. اسالم است، جا خورد يپوش، فرمانده قوا ساده
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خودتـان را بـه    يشما چه طـور «: زبان گفت ان عربيجياز بس يكيرو به . شده باشد
  »د؟ينجا رسانديا

نجـا  يم و از طـرف بصـره بـه ا   يـ مـا اردن را دور زد «: م گفتكو مح يد، جديحم
  »!ميديرس

  ؟يند، چيآ يرو م ز روبهه اك ييروهايپس آن ن ـ 
  »!اند دهيين رويآنها از زم«: د و گفتيد خنديحم
رت بـه آنهـا نگـاه    يج و منگ بود و با حيهنوز گ يپ بعثيسرت. دنديها خنديجيبس

  .ردك يم
. ردكـ ره آغـاز  يـ باز پس گـرفتن جز  يش را برايهاكاما با طلوع آفتاب، دشمن پات

د ير آتـش شـد  يـ مدافع در ز يروهاين. د دشمن بودير آتش شدير عاشورا زكعقبه لش
بـه   ي،جـ يد، آر،پيـ آن بحبوحـه، حم   در. ردندك يدشمن با چنگ و دندان مقاومت م

ش را يروهـا يه نيـ روح د، يـ شـجاعت حم . دشـمن رفـت   يهـا كدوش به اسـتقبال تان 
ست خورد؛ اما دشمن بـا  كش كن پاتي، اولكبا منهدم شدن چند تان. ردكصدچندان 

رد و كـ  يمـ  يشـ كد بـه همـه جـا سر   يـ حم. ردكـ ر حملـه  گيش بار ديروهايت نيتقو
  .خواند يفرا م يستادگي، به مقاومت و ايكمك يدن قوايش را تا رسيروهاين

د در حـال  يـ ه حمكـ متوجـه شـد   . د بوديحم يكيل در نزديدر آن لحظه، اسماع
  .ها بلند شد از بچه يكياد يناگهان فر. خواند ير لب نماز ميربار، زيت كيشل

  !نديآ ين طرف مياز ا. نندك يمان م رهـ دارند محاص
ه دشـمن قصـد گـذر از آن را داشـت،     كـ  يپلـ  يبه سو  گران،يد، جلوتر از ديحم

  .هجوم برد
زده بـه   وحشـت . د نبـود يـ ه حمكـ بـه خـود آمـد     يل وقتـ يبعـد، اسـماع   يساعت
  .ده بودياو را ند يسكن و آن گرفت؛ اما يسراغش را از ا. ش رفتيوجو جست

ر آتـش  يـ ل در زياسـماع . ل داديرا نشان اسماع يا ، نقطه يزخم يسرانجام نوجوان
  .ديآن نقطه دو يها به سو ها و خمپاره گلوله

  .رده بودكراب يرا س كد، آرام خفته و خون سرخش، خايرد، حمكدا يد را پيحم



 ۵۴  آقای شهردار      
  

  
 يا دادنـد، او لحظـه   يد را به مهـد يخبر شهادت حم يد وقتيل بعدها شنياسماع

د، پشـت  يـ معـاون حم . گفـت » ه راجعـون يـ انا هللا و انا ال«ب ر ليرد و بعد زكوت كس
: گفتـه بـود   يمهـد . اورنديد را بيخواهند بروند حم يه مكگفته بود  يم به مهديسيب

  »گر شهدا؟يد و ديحم«
  .ميآور يد را ميحم. مياوريگران را بيست ديانش نكام ـ 

  . بهتر است  د،گر شهدا باشيد با ديحم. دامكچ يا هيد ياوريا همه شهدا را بيـ 
  .دان عاشورايان حلقة شهيدر م يني؛ نگ ره مانديد در جزيحم

  
نارش نشست ك يمهد. سر از زانو برداشت. ردك ينيل سنگيبر شانه اسماع يدست
  »مگر چه شده؟. لين اسماعكه نيگر«: و گفت
ه شـما  كـ دانـم   ي، من مـ يس اهللا بنده«: گفت يمهد. ل شدت گرفتيه اسماعيگر

 يد و بـو يد هسـت يمن مثل حم يدام از شما براكهر  يد؛ ولينك يمرا ممراعات حال 
 يبـرا  ين من هم مثـل او سـرباز خـوب   كدعا . سرباز اسالم بود  د،يحم. ديده ياو را م

  .»ران باشمياسالم و ا
اس يـ گُـل   يبو يه مهدكد؛ انگار يشكگذاشت و بو  يل، سر بر شانه مهدياسماع

  .داد يم


