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سندهیحرف نو

.  بودم پر شر و شورنوجوانى

.  شده بودم که به جبهه برومىیهوا

.  را لقمه چپ کندزمانی عزرانی جنگ دشمنى که مى خواست ابه

.  و کفش و کاله کرده بودم تا راهى شومدهی دآموزش

.  ته دلم قرص نبوداما

.  گنگ و دلهره آور از جبهه و جنگ داشتمرىی چون تصوچرا؟

.  نهای میای مى توانم با فضاى خشک و نظامى و پر خون و آتش آنجا جور دربای بود که آنی از ااضطرابم

.  به اشتباه خود پى بردمدم،ی و شادى را دهیرث مدم،ی و زندگى را ددمی وقتى به جبهه رساما

. دمی جا ندچی در هگری و با پوست و خون لمس کردم ددمی و روح زندگى اى که آنجا دنشاط

.  زمان در بطن حادثه بودمآن

.  فکر نمى کردمادیش ز در آتش داشتم و چون ماهى اى که در آب باشد و قدر آب نداند توجهى به دور و اطرافم نمى کردم و درباره ادستى

.  حاال سال ها از آن زمان مى گذرداما

.  امدهی نوجوانى به جوانى رساز

.  مى شودرمی دست گادىی ززهاىی که به پشت سر نگاه مى کنم، چحاال

 میدیها مى خندجشن و هم در شادىها و میکردعزداراى مى)ص( رسول اللَّه تیاهل ب ودمانی آن موقع ما هم در عزاى دوستان شهد،ی دانمى

. میو لذّت مى برد

.  شادى و بودن زندگى در وجود تک تکمان سالحى بزرگ و برنده استنی که هممی نمى دانستما

.  و کوچک کرد و بعد نابودش ساختری با خنده و زندگى تحقدی را بادشمن

. می و کردمی مى کردنی ما ناخواسته چنو

دم هاى خشک مذهب که طاعت و بندگى خدا را فقط و فقط در عبوس بودن و لب جنباندن و سختى  از آن آکىی بار کی نمى رود که ادمی

 جشن پتو ای و دندی بازى مى کردند، شلنگ تخته زنان در پى هم مى دوبالیدادن افراطى به جسم و روان مى دانند به دوستانم که فوتبال و وال

 و ندادن فرصت ها به دست باد و عبادت کردن امتیى مى دادند، اعتراض کرد و روز ق و مچ اندازى و کشتىی زورآزمامسابقهمى گرفتند و 

.  آورد و تذکر دادادمانیرا به !) البته از نظر خودش( مسخره بازى هاست نیبهتر از بازى و ا

. می سکوت کردما
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و بچگى شان را در شهر و خانه جاگذاشته و  طنتی ها شنیاز چه حرف مى زنى؟ ا»:  طاهرى به او گفتنی حسدی معاون گردانمان شهاما

.  آمده اندنجایا

.  جا هم خانه شان استنی که انندی حاال مى باما

. میبود) 5( کربالى اتىیدر منطقه عمل: ایو « .میری و زندگى کردن را از آن ها بگدنی خندمی حق ندارما

. له و چوله کرده بود را مثل صورت آبله گرفته پر از چانی و توپ هاى دشمن زمخمپاره

.  از باال و بغل گوشمان مى گذشتندزکنانیزوی ها چون زنبور وگلوله

 فقط لباسمان مى سوخت می و وقتى گلوله و توپ مى خوردمیبچه ها چى مى شد ما هم مثل پلنگ صورتى بود»:  مى گفتىی صحراعباس

. می فوقش چند تا چسب ضربدرى رو سر و کلّه مان مى چسباندایو 

 نمى دانند و فقط مى زىی که گلوله هاى سربى مثل خود دشمن از زندگى چمی و در همان حال مى دانستمیدی آتش مى خندریو ما ز« !هان؟

. درند و مى کشند

. می ما با خنده و روح زندگى جلوى دشمن مقاومت مى کرداما

. سمی کنم و بنوفی تعرتانی سرم زد که گوشه اى از آن زمان را برابه

.  به پستوى ذهنم رجوع کردم و بعد به سراغ کتاب ها رفتمپس

.  کتاب به تنور چاپ فرستاده شدنی اگری و بعد با گوشه چشمى به خاطرات رزمندگان داتمی ها و تجربدهی داز

 زاده وسفی  احمدزیاز مجموعه فرهنگ جبهه و خاطرات آزاده عز« مشاهدات» و کی تاجدینوشته سع« جنگ دوست داشتنى» کتاب از

. استفاده کردم

.  بعث عراق داردمی رژىی از روزهاى اسارت در اردوگاه هاى قرون وسطانىیری زاده خاطرات تلخ و شوسفی

.  کنممی کتاب را به احمد و آزادگان سرفراز کشورمان تقدنی گرفتم امی تصمپس

. ت شادى و روح زندگى را ازشان بدزد هاى سرد بازداشت گاههاى دشمن نتوانسلهی که شالق و شکنجه و مىیآنها

   انیری امداوود
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   بخرممی روم حلمى

. دی قدر کوچک بودم که حتى کسى به حرفم نمى خندآن

.  چى به بابا ننه ام مى گفتم مى خواهم به جبهه بروم محل آدم بهم نمى گذاشتندهر

. دندی نداشته ام هِرهِر خندشیمه به ر روستا هم وقتى گفتم قصد رفتن به جبهه را دارم هجی تو بسحتى

.  بروم جبههدی به پدرم که االّ و باهللا بادمی چسبشی سرمثل

. به بچه که رو بدهى سوارت مى شود»:  زدادی کفرى شد و فرآخرسر

 مان و لهی کرد به طو ام رودهی من مثل کنه به او چسبدیدست آخر که د« .رىی وجبى مى خواهى بروى جبهه چه گلى به سرت بگمی تو نآخر

قربان خدا بروم « !دیای را ببر صحرا و تا مى خورد کتکش بزن و بعد آن قدر ازش کار بکش تا جانش دربنی اایآهاى نورعلى، ب»:  زدادیفر

.  بهم داده بود که فقط جان مى داد براى کتک زدنکری غول پر برادکیکه 

.  صحرامی طرفم و مرا بست به پاالن االغ و رفتدی دوراقینورعلى حاضر به !  گرفتشیدا بار االغ مان را چنان زد که بدبخت سه روز صکی

.  بخزم و حرکت کنمنی قدر کتکم زد که مثل نرم تنان مجبور شدم مدتى روى زمآن

.  نبودىی که تو دِه، مدرسه راهنمانی خاطر ابه

.  اجاره کرد و برگشتلی اتاق در خانه فامکیهر و  بود، آورد شىی من و برادر کوچکم را که کالس اول راهنمابابام

.  مدتى درس خواندم و دوباره به فکر رفتن به جبهه افتادمچند

.  که مسئول اعزام جان به لب شد و اسمم را نوشتنی بازى کردم و سِرتق بازى درآوردم تا المی ستاد اعزام و آنقدر فرفتم

قابلمه را برداشتم و دم در « . بخرم و زودى برگردممیمن مى روم حل»:  برادر کوچکم گفتم صبح زود بهم،ی که قرار بود اعزام شوروزى

.  على مددای گذاشتم و نیخانه قابلمه را زم

.  که رفتمرفتم

.  نامه براى خانواده نفرستاده بودمکی مدت از ترس حتى نی اکهیدرحال.  سه ماه بعد، از جبهه برگشتمدرست

.  زدمدر.  و رفتم طرف خانهدمی خرمی کاسه حلکیى  فروشمی راه از حلسر

. خنده ام گرفت« ! و برگشتىدىی خرمیچه زود حل»:  باطعنه گفتدی را دمی کوچکم در را باز کرد و وقتى حلبرادر

  ! انه جاماند اسم نورعلى چنان فرار کردم که کفشم دم در خدنیبا شن« ! که احمد آمدهاینورعلى ب»:  زدادی سربرگرداند و فرداداشم

   رشوه اىرزمنده

.  شدزی خمی تعجب نبا

از ترس «  تو شانزده سالته؟عنىی»:  انداخت و گفتمی آورد و نگاهى به سر تا پارونی اى که وسط در طوسى رنگ بود، بچهی را از درسرش

.  عرق شده بودمسیخ
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.  کردم اعتماد به نفس داشته باشم و بند را آب ندهمسعى

طرف « مگر شناسنامه ام نشان نمى ده؟! بله برادر»: ادم و به نرمى روى پنجه پا بلند شدم و باد به گلو انداختم و گفتم جلو دنهی سپس

. برگشت سرجاش

.  لحظه بر و بر نگاهم کردچند

.  از هفت چاکم شره مى رفتعرق

.  خندهری کم عضالت صورتش منقبض شد و زد زکم

 .می پسر جان ما هزار بدبختى دار- 

.  ردِ کارتبرو

. ادهی سنّم زعنىی گذاشته که لی واسه خودش سبکی با مداد و ماژبرداشته

.  نکردمعتی تا ضابرو

.  گذاشتمی راه را جلوى پانی و رضا سه کلّه کردم که اتی بى خاصکی بلد بودم نثار ماژنیپکر و بور، هر چى لعن و نفر! برو

 دست مانی به کتاب سحر و جادو حضرت سلایشت کوتاه تر از من بود اما نمى دانم مهره مار داشت  که دو بند انگنی رضا سه کلّه با انیا

.  بود و حاال بار دوم بود که روانه جبهه مى شددهی کرده بود که همان بار اول قاپ مسئول اعزام را دزددایپ

.  را گرفتمکی ماژاهىی و سدمی به پشت لبم کشدستى

.  حالت چطوره؟ تا حقّش را کف دستش بگذارمدی بهم بگوکىی اعصابم خطخطى بود که منتظر بودم  قدر غصه دار بودم وآن

. دی کس به حرفم نمى خندچی جا بود که هنی بدبختى ااما

.  اول نبود که براى اعزام دست و پا مى زدمبار

 کفش ری کم مانده بود آستانه در خانه مان کنده شود، ز دراز شد ومی رفتم که دست هاکسی که قدم بلند نشان بدهد، آن قدر بارفنی ابراى

.  تخته و پاشنه اضافه چسباندممیها

 افتادم تا الاقل دو نمی به جان صورت مرمرغی و آن قدر با تدمی و ژاکت روى هم مى پوشراهنی درشت نشان بدهد چند پکلمی که هنی ابراى

.  و صد افسوسغی سبز شود اما دررتیسه تار بى غ

.  و آن مى شدمنی بار مضحکه اره

 شاهکارى بکنند اما نی جاسوسى هم نمى توانستند چننی مأمورنی کردم که زبردست ترادی دست تو شناسنامه ام بردم و سنم را زجورى

.  را لو مى دادزی رعنا و زهوار در رفته ام همه چکلیه

.  و دنبالم مى کرددیى کش بروم آقاجان هم که تا اسم جبهه مى آمد کمربندش را مقربانش

.  نامه گرفتن از او را هم زدمتی رضادیق
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. روی شدم طرف اعزام ندهی هندوستان کرد و کشادی ام لی روز بعد دوباره فچند

.  که سر و وضعش به کارگرهاى ساختمان مى رفترمردی پکی هو چشمم افتاد به کی به آن جا دهینرس

. تم جلو هو فکرى به ذهنم تلنگر زد و رفکی

.  کردمسالم

.  نگاهم کرد و جواب دادرمردیپ

.  مى کردند باادب باش و به بزرگتر سالم کنهی هستم که ننه باباش توصىی فکر مى کرد از آن بچه هاحتماً

 نی جا،انیا»: مِن و مِن کنان گفتم«  بچه، کارى دارى؟هیچ»:  نگاهش مى کنم گفتداری هنوز تو کوکش هستم و به چشم خردی وقتى داما

.  قصد فضولى ندارم- « ! تره، تو را سننهزمشیفضولُ بردند جهنم گفت ه»:  براق شد که«د؟یجا چه مى کن

...  است کهنی امنظورم

 که حدسم درست بوده و کارگر است و سن و دمی که با خوشحالى فهمنی کردن تا اتیلی و مخ تختنی خالصه شروع کردم به زبان رو

.  شپش پشتک وارو مى زندبش،ی است و تو جکاری کمتر استادکارى، او را سرکار مى برد و حاال بگری دسالى گذرانده و

. چشمانش گرد شد«  کمک کنى؟ری امر خکی براى رىیچقدر مى گ»:  سر گفتمآخر

. بدهم تا دست کسى برساند خدا منظورم را اشتباه متوجه شد و فکر کرد الت و بى سروپا هستم و مى خواهم نامه عاشقانه به او بنده

.  نامه ام را امضا کندتی رضارو،ی اعزام نگاهی جاى پدرم در پادیای آرامش کردم و به او گفتم که ببتی هزار مصبا

. بشی بود را به زور کردم تو جبمیافتادم به خواهش و تمنا و چهل، پنجاه تومنى که تو ج!  کمى فکر کرد و بعد سر باال انداخت که نهاول

.  هاى خالى ام را نشان دادم تا راضى شد، همراه من آمدبی و من جمی چانه زدمتی سر قبعد

.  و مى خواست عقب گرد کند و من با هزار مکافات دوباره دلش را نرم کردمدی ترسگاهی راه و تو پانی ندارم که بنده خدا چند بار بکارى

.  دارچهی به اتاق درمیدیرس

.  پدرم هستندشانیعزام نشان دادم و گفتم که ا را به مسئول ارمردیپ

.  را گرفتنلی باز شد و هر دو شروع کردند به چاق سالمتى و قربان صدقه رفتن و سراغ فک و فامششی به جوان افتاد نرمردی چشم پتا

.  مسئول اعزام استىی خان دارمردی خبردار شد که پشَستم

.  به سرم سقوط آزاد کردآسمان

.  پسرك را جور کننی جان قربان قد و باالت کار انیحس»:  متوجه شد و رو به جوان گفترمردیاز پا درازتر برمى گشتم که پ دست داشتم

.  داردثواب

.  جبهه واتشینفرست

. هی خوببچه.  فوقش بفرست آشپزخانه کمک حال آشپزها بشهای خودت سرش گرم بشه شی پبگذار
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.  بغلم گذاشت و هم حالم را گرفتریندوانه زحسابى هم ه« . و باادب استبخشنده

.  حرف ها واسه سر کچل من نمدى کاله نمى شودنی از ادمیفهم

.  شازده پسرایب»:  کرد و خنده خنده فرمى طرفم دراز کرد و گفتمیصدا!  جاننی قصد رفتن داشتم که حسدوباره

. ف بکوبماز خوشحالى مى خواستم سر به سق« . امىی خاطر گل روى خان دابه

  .  من با دادن چهل پنجاه تومان رشوه رزمنده شدمبله،

   به پدراحترام

.  بود و موهاى سرم بلند شده بوداتی عملکینزد

.  کوتاهش مى کردمدیبا

.  کنمدای سلمانى از کجا پست،ی بودم معطل تو آن برهوت که جز خودمان کسى نمانده

.  سلمانى دارد و صلواتى موها را اصالح مى کندنی ماشکی گردان اىرمردهی از پکىی که خبردار شدم که نی اتا

.  سراغشرفتم

. ستی دستش نری کسى زدمید

.  دستشری کردم و جلدى با چرب زبانى قربان صدقه اش رفتم و نشستم زطمع

.  کاش نمى نشستماما

. ندی روز بد نبچشمتان

. دمیپر از زور درد از جا مى اری بى اختنی هر حرکت ماشبا

 با چشمان پر از دمیاز بار چهارم، هر بار که از جا مى پر!  مى کندشانازی و پشهی موها، غِلِفتى از ردنیبه جاى بر!  نگو تراکتور بگونیماش

. اشک سالم مى کردم

.  دو سه بار جواب سالمم را دادرمردیپ

. تو چِت شده سالم مى کنى»:  بار آخر کفرى شد و گفتاما

چى؟ به پدرت سالم مى »:  گفترتی و با حدی دست از کار کشرمردیپ« .راستش به پدرم سالم مى کنم»: گفتم« .م مى کنند بار سالکی

 و من به احترام ادی پدرم جلو چشمم مدی را مى کَنمی تان موهانیهر بار که شما با ماش»: اشک چشمانم را گرفتم و گفتم« کنى؟ کو پدرت؟

.  نگفتزىی اول چرمردیپ« ! مى کنممبزرگ تر بودنش سال

 به گری چهارصد بار دصد،یمجبورى نشستم و س« ... دست که نمک ندارهنیبشکنه ا»:  بعد پس گردنى جانانه اى خرجم کرد و گفتاما

  جانم سالم کردم تا کارم تمام شدآقا
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  دشمن

.  بود که شرکت مى کردماتىی عملنیاول

 مخصوص از میسوى مواضع دشمن، در دل شب عراقى ها بپرند تو ستون و سرتان را با س که گفته بودند ممکن است موقع حرکت به بس

. جا بکنند، دچار وهم و ترس شده بودم

. می جلو مى رفتد،ی ستون طوالنى که مثل مار در دشتى صاف مى خزکی و بى صدا در ساکت

. می نشستىیجا

. زند نفر کنار دستم نشسته و نفس نفس مى کی که دمی موقع دکی

.  مانده بود از ترس سکته کنمکم

.  که همان عراقى سرپران استدمیفهم

.  دستِ طرف رفت باال، معطل نکردمتا

.  دادمحی و فرار را بر قرار ترجشی تو پهلودمی قنداق سالحم محکم کوببا

.  شروع شداتی بعد عمللحظاتى

 خورده اى به پهلوى فرمانده رپاكی کدام شستی افتاده، معلوم نبىیاتفاق عج شبید»:  که فرمانده گروهان مان گفتمی بعد در خط بودروز

   خورده من بوده امرپاكی که آن شاوردمی را درنشیاز ترس صدا« . خرد و روانه عقب شدهشی که همان اول بسم اهللا دنده هادهیگردان کوب

   جواب موشکموشک

. گذاشت مى اتىی بارش بود پا به منطقه عملنی که اولنی امثل

 تی خورده را به راه راست هدابی بود که فکر مى کرد مأمور شده است که انسان هاى گناهکار به خصوص عراقى هاى فرىی آن آدم هااز

.  بهشت را دستشان بدهددیکرده، کل

.  گردانغاتی بود مسئول تبلشده

. می از دستش ذلّه شده بودگرید

 تو آسمان پخش مى شد و عراقى ها مگسى مى اتیار مى انداخت و صداى نوحه و مارش عمل و بى وقت بلندگوهاى خط اول را به کوقت

. شدند و هر چى مهمات داشتند سرِ ماىِ بدبخت خالى مى کردند

.  رو هم نمى رفتاز

.  شدلیتکم شی عراقى ها هم دست به مقابله به مثل زدند و آن ها هم بلندگو آوردند و نماعنىی که انگار طرف مقابل، نی اتا

.  را گذاشت«میی مى آمیکربال کربال ما دار» که روى آن ها را کم کند، نوار نی براى اغاتی تبلمسئول

. آمدى، آمدى خوش آمدى جانم به قربان شما»:  اى بعد صداى نعره خرى از بلندگوى عراقى ها پخش شد کهلحظه
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.  روى چشامقدمت

.  رفتندسهیده رتمام بچه ها از خن« ! آوردى تو برامصفا

  .فت را کم کرد و کاسه و کوزه اش را جمع کرد و رشی روغاتی تبلمسئول

  ! مزدوررانىیا

. میدی جنگ بود و ما با چنگ و دندان و دست خالى با دشمن تا بنِ دندان مسلح مى جنگلیاوا

 . بودزیاسمش عز!  آمدهرونی است از انبار ذغال بقهی بود که انگار دو دقکىی ما نیب

.  مى شددای پدشیچون همرنگ شب مى شد و فقط دندان سف! ىی ها مى شد مرد نامرشب

.  خورد و مجروح شد و فرستادنش عقبشی ترکش به پازی و عززد

. می و افسوس خوردمی کردهی خرمشهر سقوط کرد، چقدر گروقتى

. می بازگردانرانی تا دوباره خرمشهر را به امی بعد هم قسم شداما

. می افتادزی عزادی هو کی

. می بروادتشی به عمی کردقصد

.  سراغشمی و رفتمی و چند کمپوت گرفتمی کرددای پمارستانىی آدرسش را در ببتی هزار مصبا

.  است110 گفت که در اتاق پرستار

.  سه مجروح بسترى بودند110 در اتاق اما

.  بوددایفقط چشمانش پ پانسمان شده بود و شی بودند و سومى سرتاپابهی غرشانیدوتا

 شده شروع کرد به ول ول خوردن و سر و صدا چىی هو مجروح باندپکی« ! اتاق بغلى باشددی شامی بروست،ی جا که ننیا»:  گفتدوستم

.  طورى مى کندنی چرا انیبچه ها ا»: گفتم. کردن

 و دیپرستار از راه رس« ! قدر درب و داغان شدهنیده که ا تانک مانریبنده خدا حتماً ز»:  از بچه ها با دلسوزى گفتکىی «ه؟ی موجنکنه

 نمى شانیمگر دنبال ا»:  شده اشاره کرد و گفتچىیپرستار به مجروح باندپ« نه کجاست؟»: می همگى گفت«د؟یدی را دزیعز»: گفت

.  سر تختمیرفت« ؟!زهی عزنیچى؟ ا»: میفت همگى با هم گ«د؟یگرد

.  گم شده بوددی سفبهاىی تنزری بود و دو دست و سر و کله و بدنش زانزی وزنه آوشی پاکی بدبخت به زیعز

. خاك تو سرتان»:  صداى گرفته و غصه دار گفتبا

.  خندهری زمی هو همه زدکی «د؟ی مرا نمى نشناسحاال

ترکش خوردن »:  گفت سر تکان داد وزیعز« ! قدر دستک دمبک نمى خوادنی ترکش به پا خوردن که اکی طور شدى؟ نیتو چرا ا»: گفتم

.  کششیپ
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. دندیبچه ها خند« ! استدنی آن ناز کششی سرم آمد که ترکش خوردن پىی چنان بالبعدش

.  کردفی را تعرتشی تا ماجراى بعد از مجروحمی اصرار کردزی قدر به عزآن

.  تا آمبوالنس خبر کنندرونی سنگر کمى پانسمانم کردند و رفتند بکی وقتى ترکش به پام خورد مرا بردند عقب و تو - 

.  سرباز موجى را آوردند انداختند تو سنگرکی ضی و بضی حنی همتو

.  اى با چشمان خون گرفته بِر و بِر نگاهم کردقهی چند دقسرباز

.  کرده بودمسهی را کمی بودم و ماست هادهی من هم حسابى ترسراستش

.  حمله کرد بهم و تا جان داشتم کتکم زدند،یچشمتان روز بد نب« ! کشمتعراقى پست فطرت مى»:  هو بلند شد و نعره زدکی سرباز

.  خدا جورى کتکم زد که تا عمر دارم فراموش نمى کنمبه

.  من هر چه نعره مى زدم و کمک مى خواستم کسى نمى آمدحاال

.  آن قدر زد تا خودش خسته شد و افتاد گوشه اى و از حال رفتسربازه

. ردم و از خدا مى خواستم که به من رحم کند و او را هر چه زودتر شفا بدهد مى کهی فقط گرمن

. می از حال مى رفتمی داشتمی بوددهی که خندبس

.  دست و پا مى زدند و کِرکِر مى کردندشانی هم روى تخت هاگری مجروح ددو

. کوفت و زهرِمار هِرهِر کنان؟ خنده دارِ»:  ناله کنان گفتزیعز

. میا بگو بعدش رتازه

.  وانت آوردند و من و سرباز موجى را انداختند عقبشکی ساعت بعد به جاى آمبوالنس کی

.  گله گوسفند نذر کردم که او دوباره قاطى نکندکی به اهواز؛ دنی رستا

.  اهواز دوباره حال سرباز خراب شدمارستانی به بمیدی رستا

. ى دادند و صلوات مى فرستادند بودند و شعار ممارستانی گوش تا گوش دم بمردم

. هی مزدور عراقکی نیمردم ا»:  موجى نعره زدسرباز

. و باز افتاد به جانم« ! مرا کشتهدوستان

.  جاى سالم در بدنم نماندگری هم آمدند کمکش و دگری دفعه چند تا قلچماق دنیا

 نی هم بلدى، جوان ها ارانىیآى بى پدر، ا»:  با لهجه عربى گفتمردری پکی« .دی رحم کنم،یرانیبابا من ا»:  زدمادی کنان فرهی لحظه گرکی

.  جا آوردندنی لَشَم را نجات دادند و اگرید« !دی بزنشتریمنافق را ب

.  هِرهِرکردنای ادتی عدیچه خبره؟ آمده ا»: پرستار آمد تو و با اخم و تَخم گفت« .دینی هم که حال و روز مرا مى بحاال

.  تمامهمالقات
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« !عراقى مزدور، مى کشمت»:  تو و نعره زددی پرمارستانی نفر با لباس بکی که ناگهان می خداحافظى کنزی با عزمیخواست« !رونی بدیرب

. نی امام حسای»:  ضجه زدزیعز

.  ها خودشهبچه

  « !دی جا نجات بدهنی مادرتان مرا از اجان

   متهورانهاتیعمل

. هاى درازش خودش را به اتاقک کاهگلى درب و داغون رساند و با لنگ دی ضامن نارنجک را کشدیرش

.  بودند که باد تکانش مى داددهی مشمع پاره و پوره کششه،ی پنجره هاى اتاقک به جاى شروى

دور دهان کاسه از همان دور آب دهانم را از ترس قورت دادم و دستانم را « .و الّا تکه تکه تان مى کنم!  نامردهارونی بدییایب»:  نعره زددیرش

.  شوالی دفعه را بى خنی جان، جان مادرت ادیرش»کردم و گفتم 

.  سربرگرداند و بِهِم براق شددیرش« ! مى رودهامانیآبرو

.  بِهِم برخورد، اما جلوتر نرفتملىیخ! نجامی اسالم؟ نترس من ادی جازدى سرباز رش- 

.  دستش را عقب برددیرش

. نارنجک را انداخت تو اتاقک« ... هزار و دوک،یهزار و ! دیخودتان خواست»:  زدادی شل شد و دوباره فر از روى ضامن نارنجکانگشتانش

.  را گذاشتم رو گوش هام و چشم دوختم به اتاقکمی و دستهانی زمدمیچسب

.  دادهی تکواری کاهگلى و سرش را به دواری به ددی چسبدیرش

.  هوار شددیر وحشتناکى بلند شد و اتاقک رو رش کنار، صداى انفجادیای بمی خواستم بگوتا

.  کردممی دستانم قانی را بسرم

.  گرفتدنی و کلوخ مثل تگرگ رو سر و بدنم بارسنگ

.  لحظه بعد که اوضاع آرام تر شدچند

 و عور و خاکى، حوله  لختىی باباکی پشت بندش «دینجاتم بد! اى واى مردم» که دی گرد و خاك به گوشم رسانی از مدی خفه رشادیفر

. می کمک، کمک ما بمباران شد- : دنیدور کمر بسته از پشت اتاقک هوارشده بلند شد و شروع کرد به هوار کش

.  بودم معطلمانده

.  آوار بودری تا کمر زدی رشگریخواست و از سوى د و کمک مىدی مى پرنییپاه به کمر قاطى کرده بود و باال و طرف آن بدبخت حولکی از

.  و منگ به طرف اتاقک رفتمجیگ

.  شددای البه الى نخل ها سر و کله بچه ها پاز

. دی بود که شلنگ تخته زنان مى دوری از همه امجلوتر
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زدند، من تو حمام پشت »:  جلو و نعره زددیجوان حوله به کمر دو«  صداى چى بود؟مان،یچى شده نر»: دی بِهِم و با وحشت پرسدی رسریام

. رونی بدنشی و با هزار مکافات کشدی رفتند سراغ رشگرانی و دریام« !میبودم که بمباران شداتاقک 

.  قمقمه دستم دادکىی

. ختمی را خوردم و کمى هم رو سر و صورتم رآبش

.  جاآمدحالم

.  کرده بودرمردهای را مثل پدی خاك، رشدىیسپ

.  کردندچمانی ها دوره مان کردند و سؤال پبچه

.  جا نمى رسدنی خمپاره که ا- خمپاره بود؟ - ده؟  چى ش- 

.  توپ دوربرد بودهحکماً

. دندیبعضى ها خند«  نبود؟مای هواپعنىی»:  حوله به کمر که حاال کمى حالش سر جا آمده بود گفتجوان

.  حوله به کمر تازه متوجه شد که به چه وضعى درآمدهجوان

.  را بستفلنگ

 اتاقک را ستیهرچى بهش گفتم درست ن! دهی رشنی اریهمه اش تقص»: در حال تکاندن لباسم گفتم« نفجر شد؟اتاقک چرا م»:  گفتریام

 که به زحمت از جا بلند شده دی چرا؟ رشد؟ی چى؟ شما اتاقک را منفجر کرد- :  از تعجب گرد شدریچشمان ام« . گوش نکردم،یمنفجر کن

. ى خودت را به موش مردگى مى زنىخوب دار»:  کهدیو لباسش را مى تکاند به من توپ

.  شدختیاوضاع بى ر«  خودت گفتى؟ای می نارنجک بندازنی گفتم براى تمرمن

.  شروع کردند به هِرهِر کردن و مچل کردن ماهای و بردور

 که دوباره نشسته دیش ر«م؟ی خرابشان کنمی خانه ها صاحب دارد و ما حق ندارنی مگر نگفته بودم انطور؟یکه ا»:  گفتتی با عصبانریام

.  با ناراحتى راه افتادریام« .ستی جا که جز ماها کسى ننیکدام مردم؟ ا»:  گفتد،ی اش را مى مالدهیبود و پاى ضرب د

.  هم لنگ لنگان پشت سرشما

. دی کردزىی پاك آبرور- 

. می به صاحبانشان برگردانمی خانه ها را که به زور از چنگ دشمن درآورنی بود اقرار

. دی درب و داغانشان مى کندی وقت شماها مى زنآن

 هوار رفته و ری راحت حمام مى کرده که زالی را بگو که با خچارهیحاال آن ب»:  از بچه ها گفتکىی!  شما را بعداً مشخص مى کنمفیتکل

.  درآمدهختیبه آن ر

. ری و امدی جز من و رشدندیهمه خند« ! آبروش رفت، هم هوش و حواس از سرشهم
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  .  بدبختى بعد از آن فکر مى کردمبه

  پاخروسى

 تهرانى ظی کمانى و لهجه غلاهی ابروان سری زشى،ی آمده بود و چشم هاى منیی پت و پهن که تا گونه اش پاشی چخماقى، خط رلی آن سببا

.  دادصی بچه ها تشخهیاش مى شد به راحتى او را از بق

.  را چرق چرق صدا مى دادشیدانه ها رنگى داشت که ىی دانه درشت کهرباحیتسب

.  که سر از گردان مان درآورد همه ازش واهمه داشتندلیاوا

 که چطور چند محله را بهم مى زدند و نفس کش مى می داشتادی قداره کش را به هاىی چند سال از انقالب نگذشته بود و ما داش مشدهنوز

.  نمى شددای و نفس دارى پدندیطلب

. دبو« ولى »اسمش

. می داشت که ما داش ولى صداش بزنعشق

.  اش لحظه اى از پا نمى نشستىیخدا

 را درمى آورد که نوبت ماست و شما گرانی ظرف ها را مى شست و صداى دگرانی و بى وقت چادر را جارو مى زد، دور از چشم دوقت

 اما تنها نقطه ضعفش که دادِ فرماندهان را در مى آورد !بلبل داش ولى:  خوش دست هم داشت که اسمش را گذاشته بودرباری تکیچرا؟ 

. فقط و فقط پامرغى نرفتنش بود

.  کار در مى رودکىی نی اری که چرا از زمی بودمانده

.  از همه جلو مى زدزاتی با تجهىیمای و کوه پدنی ورزش و دوتو

. دی قرقى هوا را مى شکافت و چون تندبادى مى دومثل

.  ماشی دخل ده، دوازده عراقى را درآورده بود و سالم و قبراق برگشته بود پزهی سرنکیست خالى با  قبلى داتی عملتو

 روى زهی انداخته و اوراق کرده بود از چنگش درآورده و اسمش را با سرنافهی عراقى گردن کلفت را از قکی نکهی را هم پس از اربارشیت

.  کنده بودرباریقنداق ت

 و آن روز اوردیآخر سر فرمانده گردان طاقت ن! داش ولى:  پردارى رد شده بود و خونِ چکه چکه که شده بودرِیطش ت قلب که از وسکی با

برادر ولى، شما که ماشاءاهللا بزنم به »:  و طبق معمول داش ولى شانه خالى مى کرد، گفتمی قرار بود پامرغى برودنیصبح که بعد از دو

. دی و همه را تو سرعت عقب مى گذاردیر و کمر که کم نداپاتخته از نظر 

 دهی پت و پهنش را به دندان گرفت و جولی داش ولى اول طفره رفت اما وقتى فرمانده اصرار کرد، آبخور سب«د؟ی چرا پامرغى نمى روپس

، واسه ما افت نداره که  آخه نوکر قلب باصفاتم- «  چه؟عنىی»: فرمانده با تعجب گفت« ! واسه ما اُفت داره جناباتشیراس»:  گفتدهیجو

.  خندهری زمیزد!  پاخروسى برو، تا کربالش هم مى رمگو بم؟یپامرغى بر
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.  شصت مان خبردار شد که ماجرا از چه قرار استتازه

و تخته گاز همه را « !صفات عشق است»: داش ولى قبراق و خندان نشست و گفت« !دیپس لطفاً پاخروسى برو»:  خنده خنده گفتفرمانده

  .پشت سرگذاشت

   سمجخبرنگار

.  بوددهی به گوش ما هم رسىی سؤال هاى فضادنی بودن و پرسلومتریآوازه اش در مخ کارگرفتن و صفرک=متن **

. می ادهیجان کش و دست ازمیانیباباطاهر عر پا عارف و زاهد وکیکرد ماها جملگى براى خودمان  تازه به جبهه آمده بود وفکر مى خدابنده

. می نبوددنی مان اهل ظاهرسازى و جانماز آب کشچکدامی اما همی مان دل از خانواده کنده بودهنیمه ما براى دفاع از م هراستش

.  از روزنامه هاى کشور است باورنکردنى استکىی امر براى او که خبرنگار نی که امی دانستمى

.  و کلک از سر بازش کرده بودند ها حواله اش داده اند به سر خرمن و با دوزلىی که خمی بوددهیشن

. دیای وقتى شصتمان خبردار شد که هماى سعادت بر سرمان نشسته و او کفش و کاله کرده تا سروقت مان باما

. میرا گفت« بله» و بعد مثل نوعروسان بدقلق می کاسه کردکی و فکرهاى مان را مینشست

. می و به سؤاالت او پاسخ مى دهمینی مى نش کلى ذوق کرد که البد ماها مثل بچه آدم دو زانوطفلک

.  بحثى بود که استاد وراجى و بحث کردن بودعقوبی سمت راست شروع کرد که از شانس بد او از

. می بى خرجى مونده بودد،یستی نبهی واهللا شما که غر- ست؟ی برادر هدف شما از آمدن به جبهه چ- 

. شهی نمدای زمستونى هم که کار پاهی سسرِ

. می بجنگمی آمدغمبری به خاطر خدا و پمی جبهه و مى گمی مى روه،ی کى به کمیفتگ

عالم و آدم »:  گفتنی معصومانه و شرمگافهی بود که با قوشاینفر دوم احمد کات! می شد هم دو زار واسه خانواده بردری هم شکم مان سدیشا

.  که مرا به زور آوردن جبههدوننیم

تو !  از دعوا و مرافه مى ترسملىی قلبم گشاده، خچهی هستم، درمیتی مشت بچه کی مادر و لی پام صافه و کف که کفنی از اری من غچون

.  مى آمد و غش مى کردمنیی به دو مى کردند من فشارم پاکىیمحله مان هروقت بچه هاى محل با هم 

. دی را تو روزنامه تان چاپ کنمی از شما عاجزانه مى خواهم که حرف هاحاال

. خبرنگار که تندتند مى نوشت متوجه خنده هاى بى صداى بچه ها نشد« ! دلشان سوخت و مرا به شهرمان منتقل کنندنی مسئولدیشا

.  کردرونی که مرا زنم از خونه بنهی اقتشیروم نمى شود بگم، اما حق»:  على که سن و سالى داشت گفتمش

. گردن کلفت که نگه نمى دارم»: گفت

. بعد مى رم جبهه و آبرو برات نمى گذارم فصل کتکت مىزنم وکیگردنم و اول ردى خودم چادرم را مى بندم دوربرگ زوداینرى جبهه اگر

. خبرنگار کم کم داشت بو مى برد« . سر درآوردمنجای از ترس جان و آبرو از امنم
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.  تندتند نمى نوشتگری مثل اول دچون

.  کس حاضر نشد دخترش را بدبخت کند و به من بدهدچی اما هرمیمى خواستم زن بگاز شما چه پنهون من »: گفتم.  من شدنوبت

.  بشوم و داماد خدا بشومدی جا تا ان شاءاهللا تقّى به توقّى بخورد و من شهنی آمدم اپس

. خبرنگار دست از نوشتن برداشت« !نمى گذارد من عزب و آرزو به دل و ناکام بمانم! مهی کرخدا

.  داشتمتیراستش من کمبود شخص»: فت دستى ام گبغل

. دی کس به حرفم نمى خندچیه

.  خونه هم آدم حسابم نمى کردند چه رسد به محلهتو

 کسى نتوانست خودش را نگه دارد و خنده مثل نارنجک تو گرید« . و برام دلتنگى کنندرندی بگلمی همه تحودی بشم شادی جا شهنی اآمدم

. دیچادرمان ترک

  .  نگذاشتبیارنجک خبرنگار را هم بى نص ننی اترکش

   و مهره اى هاپپچ

تنها آدم سالم و اوراقى نشده، من بودم که تازه کار بودم و بار دوم بود که جبهه آمده !  و مهره اى هاچی ما معروف شده بود به دسته پدسته

.  جاى سالم در بدن نداشتندکی گرانید. بودم

 و نصف کبد به زندگانى ادامه هی کلکی رفته بود و چهارمى با شیوعى بود و سومى نصف روده ها مصنشی پاکىی دست نداشت، آن کىی

... مى داد و

دست، !  آمدرونی مان بانی و دو تا آدم سالم و حسابى و کامل از ممی را روى هم گذاشت- جز من - مانی و داشته هامی به شوخى نشستکباری

. میو درب و داغون کم نداشتپا، کبد، چشم و دهان و دندان مجروح 

.  کالم جنس مان جور بودخالصه

 داشته باشد، اعضا و جوارحش صدا مى کرد، زشی زنگ زده و رشی را تکان مى داد انگار لوالهاشی از بچه ها که هر وقت دست و پاکىی

 دکىی لوازم نی دو جکی هیکشته هاى دشمن  از تو اتی عملمی دفعه که رفتنی اد،یغصه نخور»:  مانده بود گفتشیبا نصفه زبانى که برا

 می خودمان تقسنی عقب و برادرانه بمی و مى آورمی مى کندای دو سه تا عراقى چاق و جثه دار پای م،ی مى آورهی و کلکبدمانند چشم و گوش و 

.  تا هر کس کم و کسرى داشت، برداردمیمى کن

.  تو به دو سه متر روده ات مى رسىعلى،

.  بند انگشت دست راستت جور مى شود تو سهاصغر،

. می کنار مى گذارلومتری مغز صفرککی دار مى شوى و احمد جان، واسه تو هم هی تو کلم،یابراه

.  جز مندندیهمه خند« ! به کارت آمددیشا
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  ! من بودم« احمد »آخر

   جنگىدعواى

من آنم »ن شد و کم کم شروع کردند به تند حرف زدن و  دسته مان حرفشاربارچىی دانم چه شد که کشکى کشکى آرپى جى زن و تنمى

. کردن« که رستم بود پهلوان

. مشانی کار جدى نگرفتاولِ

 اشاره از مسئول کی بکشند، با خی را به سگری جدى است و االن است که دل و جگر همدهی که نه بابا قضمیدی کمى که گذشت و داما

.  به کارمیدسته، افتاد

. دی مى پررونی آرپى جى زن که ترش کرده بود و موقع حرف زدن قطرات بزاقش بشی من نشستم پاول

.  نشوىسیبگذار سرت خ»:  و گفتمربارچىی کالهخود دادم دست تکی

.  کالهخود را سرش گذاشت و حرفش را ادامه دادربارچىیت« !ىی سرده مى چاهوا

.  خوبهلىیخ»:  جدى گفتملىی کردم به آرپى جى زن و خرو

.  مى روىشی دارى پوبخ

.  مواظب باش نخندىاما

.  بارکردنکهی دور و بر آن دو نشستند و شروع کردن به تمی مثل دو تگریکم کم بچه هاى د« . اهللابارك

.  آره خوبه فحش بده- 

. زودباش

.  دستت را تکان ندهنطورىی نه ا-! کای مرگ بر آمربگو

.  آره- !  ما بکشى؟ ات را به رخقی مى خواهى انگشتر عقنکنه

.  خاطرمانی تو مورى ما سلبگو

.  تو برجکشبزن

.  دو هِى دستپاچه مى شدند و پارى وقت ها به ما تشر مى زدندآن

 تا موشک را آماده ریسرش را گرم کن، گراش را بگ»:  و موشک انداز را داد دست آرپى جى زن و گفتدی آرپى جى زن جلو پرکمک

. وله خرج به ته موشک شدو مشغول بستن ل« !کنم

. االن برات نوار آماده مى کنم»:  و گفتربارچىی را آورد و داد دست ترباری تدی هم بهش برخورد و پرربارچىی تکمک

. و شروع کرد به فشنگ فرو کردن تو نوار فلزى« ! اسلحه را بکن که آمدمرىی گقلق

.  خندهری رفت و زدند زادشانی شانی هو آن دو دعواکی که می قدر کولى بازى درآوردآن
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. به»: می و بعد گفتمی گرفتافهی اول کمى قما

. می دعواى مشتى مى شوکی االنه شاهد می را باش که فکر مى کردما

  « !از شماها دعواکن درنمى آد!  بابادیبرو

   نورانى سوختهآقاى

.  سرم افتاد تواالتی تنگ شد و فکر و خالی از سه ماه دلم براى اهل و عبعد

.  گرفتم و روانه شهرمان شدممرخصى

.  قلم مى شد و به خانه نمى رفتممی کاش پااما

.  طرفکی بهم که مرا هم به جبهه ببر، دی طرف، پسر کوچکم که مثل کنه چسبکی و گداز مادر و همسرم سوز

.  از سر باز کنم پسرم راگری و از سوى دمیای بودم معطل که چگونه از خجالت مادر و همسرم دربمانده

.  خودم بودریتقص

 عاشق دوستان و صفاى جبهه دهی مى کردم که بابا و ننه ام ندفی بار که مرخصى مى آمدم آن قدر از خوبى ها و مهربانى هاى بچه ها تعرهر

 و پدر صدام دیایراه من ب ساله که کله اش بوى قرمه سبزى مى داد و در تب مى سوخت که همازدهی پسربچه ده، کیشده بودند، چه رسد به 

.  اش کندرانهی و او را روانه بغداد واوردیرا درب!  کافردیزی

 و کولى بازى درآورد تا روم کم ختی آن قدر آب لب و لوچه اش را با ماچ هاى بادکش مانندش به سر و صورتم چسباند و آبغوره رآخرسر

.  جبههمی آمدمی و جاده را گرفتمیه کردکفش و کال.شد و راضى شدم که براى چند روز به جبهه ببرمش

. گری طرف، کنجکاوى کودکانه اش طرف دکی و حالش شور

. دی ازم مى پرسواری و آسمان و در و دنی زماز

  آقاههنی بابا ا-  پا ندارد؟ کی آقاهه چرا نی بابا ا- دارند؟ ری تانک ها چرخ ندارند، زنجنی بابا چرا ا-  ه؟ی تفنگ گندهه اسمش چنی ا- 

.  و منِ مادرمرده جواب دادمدی دارد؟ بدبختم کرد بس که سؤال پرسشی قدر رنیسلمانى نمى رود ا

.  که من تخته گاز آمدمای بنده خدا که رو دست بالل حبشى زده بود و به شب گفته بود تو نکی به می روز برخوردکی که نی اتا

. دی داشت و دو حدقه چشم سفدی خدا فقط دندان هاى سفقدرتىِ

 چرا پسرم، - : متوجه منظورش نشدم«  رزمندگان ما همه نورانى هستند؟دی مگر شما نمى گفتىیبابا»:  در همان عالم کودکى گفتپسرم

باباجون، او از »:  و گفتماوردمی کم نه؛ی که منظورش چدمی فهمهی ثانکىی سوخته اس؟ ااهی قدر سنی آقاهه انی پس چرا ا- مگر چى شده؟ 

  « !دى؟ی سوخته، فهمرتشه صوبس نورانى بود
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   شرط سوت بلبلىبه

.  نگهبانمیفرستادنمان دژبانى و شد! می را مى شناختگری و فقط همدمی تازه به جبهه آمده بودنی و حسمن

. می شاکى بودلىیخ

.  جلوى ورودى پادگانمیستی شب اول قرار شد دو نفرى باهمان

. شنه خواب و اعصاب مان خطخطى و کشمشى چه موقعى است؟ ساعت دو نصفه شب و ما تحاال

 ریپِقى زدم ز« !می آفتابه آب ببرکی دی آبش خشک مى شود و باا،ی درمی که، بروستیشانس ن»:  حرص مى خورد گفتلىی که خنیحس

. خنده

. دی که مى آمیدی را دنی ماشکی عصبانى شد و مى خواست بزندم که از دور چراغ هاى نیحس

. حسابم را مى رسد گفت که بعداً نیحس

.  جلو رفتنی باجه نگهبانى و حسکی نزدستادمی من ام،ی بوددهی آموزشى که دطبق. دی رسنیماش

.  بودندنی سه نفر تو ماشدو،

.  و باجذبهشویر

. سالم برادر»: نفرى که بغل دست راننده بود گفت« !برگه تردد»:  گفتنیحس

. ر نکنبرادر براد»:  گفتنیحس« .میستی نبهی غرما

. ستی نمی و آشنا حالبهی غرمن

.  نکنتیاذ»: راننده که معلوم بود خسته اس گفت« ! تردد لطفاًبرگه

. دی نگوزىیمرد کنارى راننده به راننده اشاره کرد که چ« !می کنار کار داربرو

.  بلوزش دسته برگى درآورد و شروع کرد به نوشتنبی از جبعد

.  راآقا»:  پوزخند زد و گفتنیحس

. بچه برو کنار»: راننده عصبانى شد و گفت« .ستی قبول نری و خودت امضا مى کنى؟ نخسىی هرکى هرکى است؟ خودت مى نومگر

. بچه خودتى»:  و گفتىی زد به پررونیحس« .ستی حالم خوب نمن

.  من بدتر از توامستی تو حالت خوب ناگر

.  خندهریوباره پِقى زدم زد« ! ام و حاال شده ام درباندهی ماه آموزش دسه

. دندی سه هم خندآن

.  بهم چشم غّره رفتنیحس

.  جانی اندیایپس اجازه بده تلفن کنم به فرماندهى تا ب»:  کنار راننده گفتمرد
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. ری نخد؟ی مگر هرکى هرکى است که شما مزاحم خواب فرمانده لشکر بشو-« . ما را مى شناسندآنها

.  نمى شودادهی پطانیش جور از خر چی هنی حسدمید

.  سه هم کم کم داشتند اخمو مى شدندآن

.  بلندى کرد و نطقم کور شد«سیه »نی جلو وساطت کنم که حسرفتم

.  شرط مى گذارم تلفن کنىکیبه »:  رو کرد به راننده و گفتبعد

.  را باز کردنی در ماشتیراننده با عصبان« ! سوت بلبلى بزنىدیبا

. باشه برادر»:  گفتنیدستش را گرفت و رو به حس مرد کنارى اش اما

. بعد به چه قشنگى سوت بلبلى زد« . سوت بلبلى مى زنمشانی به جاى امن

.  رفت و تلفن زدبعد

. ندی چند نفر دوان دوان مى آدمی لحظه بعد دچند

. گری مان بود و چند پاسدار دفرمانده

. بزند که آن مرد نگذاشت را نی مى خواست من و حسدی مان تا رسفرمانده

 از خجالت پشت سرم نیحس« ! فرمانده لشکرندشانیا! دی را نشناختشانیشما ا»:  گفتمی که بغض کرده بودنی مان رو به من و حسفرمانده

.  شدمیقا

.  نداردبیع»:  و گفتدی لشکر خندفرمانده

  . میدی خند با خجالتنیمن و حس« ! سوت بلبلى حسابى زدمکی بعد از چند سال عوضش

  بلبل

 گری را نازك و عشوه اى مى کرد و به آن کش و قوس مى داد که دشی آن قدر صداى؟یچه دعا!  ارواح شکمش دعاى توسل مى خواندمثالً

.  مى خورد جز دعازیبه درد همه چ

.  مى کرد خدا شش دانگ صداى استاندارد را به او ارزانى کرده استفکر

 مى کرد که لیوسل و مولودى خوانى راه مى انداخت و خودش مى افتاد جلو و چنان سردردى به ما تحم و بى وقت مراسم دعاى توقت

. دیچی چون بانک جرس در ذهنمان مى پشی مى رفت و تا چند وقت صدالىی ولىیچشم هاى مان ق

.  بودری تحمل ناپذ مى دادرونیو اصوات مختلفى که از حنجره ب!  مى دادشی همه بدتر کش و قوسى بود که به صدااز

.  چه وضع دعا خواندن است؟ بخورد تو سرتنیآهاى بلبل خوش الحان ا»:  از بچه ها قاطى کرد و گفتکىی که نی اتا

.  است را از پشت بستىدهی که دست هرچى دختر ترشتو
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اصل، دل است و حال آمدنش؛ باقى  »: و گفتىی مداح گوش خراش مان زد به پررو«م؟ی کندای توقع دارى دل ما هم بشکنه و حالى پالبد

. بهانه اس

.  از ته دل ناله کنىدیبا

.  برخوردلىی به دوست مان خ«دى؟یفهم

.  و حرف نزددی گزلب

 که در دمی دادن بود، دوستم را درونی و بلبل مادرمرده از همه جا رانده در حال چهچه زدن و صدا بمی چند شب بعد که دوباره بساط داشتاما

.  جلو مى رودتی بلند مى شود، از البه الى جمعمىی داخلش بخار مالعی است که از ماوانی لکی در دستش کهی چادر درحالکىیتار

.  به بلبلدیرس

. رونی که دستش برگشت و بعد ناله جانسوز بلبل از چادر زد بدمی لحظه دکی در

. بله»:  دوستم مى گفت ودندی بلبل که باز باز راه مى رفت مى خنددنی بعد همه از دروز

.  از ته دل باشددی باناله

  « !نهیا

  ارىی مهحاجى

.  بن مظاهر لشکر حضرت رسول بودبی باصفا و سرزنده گردان حبرمردهاىی از آن پارىی مهحاجى

.  اصفهانى اش چاشنى حرفهاى بامزه اش بود و الزم نبود بدانى اهل کجاستلهجه

بچه خودتى »: دی آن وقت باحاضر جوابى و تندى بگو«ى؟یحاجى بچه کجا»: و طرف از او بپرسد بود به پست ناواردى بخورد کافى

.  و جاى سالم در لباس هاى مان نبودمی برگشته بوداتیاز عمل«  بچه؟ىیفسقلى، با پنجاه شصت سال سنم موگو

 دشمن جرواجر ىیذای خاردار و موانع امی به سرکردنیراثر گ بای موج انفجار لباس مان را پوکانده بود و ای را جر داده بود نمانی ترکش آستای

. شده بود

 تا به مسئول تدارکات بگو تا لباس درست میهرچى بهش التماس کرد!  فرمانده گردان مان از آن ناخن خشک هاى اسکاتلندى بودمانىیسل

.  بار نرفتریو حسابى بِهمان بدهد، ز

. ستی نشیزی لباس هاتون که چ- 

 مثل ما تىی که خودش هم وضعمی شدارىیآخر سر دست به دامان حاجى مه!  مى شودسیك و سه بار سوزن زدن راست و ر کوکی با

. داشت

.  سراغ فرمانده گردان مانمی سرکردگى او رفتبه

.  اول با شوخى و خنده حرفش را زدحاجى
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 ندى آبرو واسه ات نمى راهنی به کُل بچه ها شلوار، پگهی دقهی دق اگه تا پنجن،یبب»:  اثر نکرد عصبانى شد و گفتمانىی وقتى به دل سلاما

. دی همچنان مى خندمانىیسل« !گذارم

 بن مظاهر به بی گردان حبروهاىی از نارىیحاجى مه: سی من بنورهنی پسر، آنى پشت پااهللای»:  خودکار دست من داد و گفتعی سرحاجى

. من هم نوشتم« .مانىیفرماندهى مختار سل

. ستادی بود، اشی شورت مامان دوز که تا زانوکیو حاجى شلوار زانو جرخورده اش را از پا کند و با  هکی

.  خندهری زمی جا خوردند و بعد زدهمه

 مى خواهى مرا بفرستى تی وضعنی تو هستم و با همروىی که من نمیاالن مى روم تو لشکر مى چرخم و به همه مى گو»:  گفتحاجى

. بعد محکم و با اراده راه افتاد« ! پول بشمهیو همسر آبروم برود و سکه  سر شیمرخصى تا پ

. باشد! نرو»:  دست حاجى را گرفت و گفتدی بود، افتاد به دست و پا و دودهی که رنگش پرمانىیسل

. نشد»: حاجى گفت« ! تا به شما لباس بدهندمی گومى

.  به کل گردان لباس نو بدهىدیبا

.  اهللا مى رومو

 در زمستان ارىیحاج على اکبر ژاله مه! * ارىی از تصدق سر حاجى مهم،ی شد و ساعتى بعد همه ما نو و نوار شدمی تسلمانىی سل«روم؟ب

.  در بهشت زهراى تهران به خاك سپرده شدرضای علدشی پسر شهکىی به رحمت خدا رفت و در نزد70سال 

  !  هفت سال در جبهه بوداو

   فداکارپسر

. میبچه ها امشب رزم شب اشکى دار»:  گفتگرانی آمد تو چادر و رو به دمهی از بچه ها سراسکىیبود که  خواب موقع

.  گذاشتندنی به پا و لباس ها کامل سر به بالنیهمه به هول و وال افتادند و پوت« !دی بخوابآماده

.  خبر نداشتانی جرنی از انی حسفقط

.  هاى شب بود که ناگهان صداى گلوله و انفجار و برپا، برپا بلند شدمهینصفه ن! پادشاه رفته بود او به دست بوسى هفت شی از ساعتى پچون

.  و جلوى محوطه به صف شدندرونی بدندی هاى آن چادر که آماده بودند مثل قرقى دوبچه

.  که آماده بوده اندخوشحال

.  هو چشمشان افتاد به پاهاى شانکی اما

. دیفرمانده رس!  به پا نداشتندنی پوتنی کدام جز حسچیه

.  داردنی نفر پوتکی که فقط دی تعجب دبا

.  ها کُپ کردند و حرفى نزدندبچه
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 حاال پابه پاى دی نشوجی گتىی تا تو همچه وضعدی را دم در چادر بگذارتانی هانی و پوتدی آماده باششهیمگر صدبار نگفتم هم»:  گفتفرمانده

.  پرواز کردشانی ها از پانی و غُر مى زدند که چطور پوتدندی را مى مالشانیبعد همه داشتندپاهاصبح روز « !دییای بادهیما پ

. آره»:  سربرگرداندند طرفش و گفتندرتی همه با ح«د؟ی بوددهی به پا خوابنیپس شما از قصد پوت»:  با ساده دلى گفتنی هو حسکی

داد بچه ها « !دمیمن که نشن! نه»:  با تعجب گفتنی حس«م؟ی شد آماده بخواب خبر نداشتى که قرار است رزم شب بزنند و ما قرارمگر

...  نکنهنمی بب-  ما دچار نشدى؟ تی پات بود و به وضعنی راستى فقط تو پوتنمی بب- تو خواب بودى آن موقع؟ عنىی چى؟ - : درآمد

. دمیراستش من نصفه شب از خواب پر»:  پس پسکى عقب رفت و گفتنیحس

. دی ادهی خوابنی همه تان با پوتدمی درونیم برم ب خواستمى

. دی حتماً خسته بوده اگفتم.  سوختدلم

.  را درآوردمتانی هانی بندها را باز کردم و پوتآرام

  !  تشکر کردندنی جشن پتوى مشتى از حسکی اقدام همه جانبه و هماهنگ با کیآه از نهاد بچه ها درآمد و بعد در «  کردم؟بدکارى

   گمشده عباسهبر

. میدی سر و صداى محمود از خواب پربا

. عباس پاشو که دخلت درآمده»:  رو به عباس گفتدی هِرهِر مى خندکهی درحالمحمود

. سربه سرم نگذار»:  و گفتدیعباس چشمانش را مال« !دنتی آمده اند دالتی و فامفک

. نی ببایخودت ب-«  جا کجا؟نی کجا، الرستان

. هستند هم پی خوش تچه

. رونی بمیهمگى از چادر زد!  کادو هم آورده اندواست

.  بغل زده بود، مى آمدندری زدىی از آنها بره سفکىی کهی لُر با شلوار پاچه گشاد و چاروق و کاله نمدى به سر درحالرمردی پسه

. میبه زور جلوى خنده مان را گرفت« !خانه خراب شدم»: دی دودستى زد به سرش و نالعباس

. دنی زبر و سوزن سوزنى شان گرفتند به بوسشِی شروع کردند به قربان صدقه رفتن و همه را از دم با ردهی نرسدهی رسرمردهایپ

.  نگاه به ماکی نگاه به آنها داشت کی شرمزده عباس

.  تو چادرمشانی و آوردمیاوردی رو نبه

. ىی رفتند سراغ دم کردن چاگری و دو، سه نفر دمحمود

.  اشندهی پدرزن آى،یپدر، آقابزرگ و خان دا:  آن سه را معرفى کردعباس

 و دراز به دراز روى رونی بمی و هر چند لحظه مى زدمی و ما سرفه مى کرددندی لُرى حرف مى زدند و چپق مى کشنیری با لهجه شرمردهایپ

. می مى رفتسهی و رمی شکم مان را مى گرفتنیزم
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اول کار بره نازنازى « . خالو جان، پروارش کن و با دوستانت بخورایب»: لوجان بره را داد بغل عباس و گفت به قول عباس، خاای ىی داخان

. رونی بمیلباس عباس آقا را معطر کرد و ما دوباره زد

 .می کردىیرای از مهمان هاى ناخوانده پذالسی و گبی و با کمپوت سمی و چندبار به چادر تدارکات پاتک زدمی کردولخرجى

.  خوبهلىیوضعتان که خ»:  داد و گفترونی عباس مثل اژدها دود بپدرزن

 شما ىینه کربال»:  عباس سرخ شد و گفت«ند؟ی و رزمنده ها محتاج غذا و لباس و پتودی به جبهه ها کمک کنندی چى هِى مى گوپس

 شدند و متفق القول شدند که ما بخور و بخواب ىین دا خااوری بار پدر و آقابزرگ هم نیاما ا« . و بچه ها سنگ تمام گذاشته انددیمهمان

 که می و آسمان و صحرا را نشان مى دادمی و به بهانه هاى الکى کِرکِر مى کردمی کم مى آوردمیکم کم داشت! گهدارمانکارمان است واهللا ن

. دندیها تخت خواب و آنرشانی زمیشب هم پتوهاى مان را انداخت! میدیمثالً به ابرى سه گوش در آسمان مى خند

.  خشم شب جانانه راه انداختکی که آمادگى ما را بسنجد، نی شانس بد آن شب فرمانده گردان براى ااز

 ابوالفضل به ای و نی حسای و دنی و شروع به داد و هوار کشدندی مش بابا مثل عقرب زده ها پرای و آقابزرگ و پدر ىی خان داک،ی شلنی اولبا

 .دادمان برس، کردن

. دندی را به کمک مى طلبنی مى رفتند و امام حسزی خنهی الى بچه ها ضجه مى زدند و سالبه

.  و بع بع مى کرددی از فرمانده هان را اشتباه گرفته بود و پشت سرش مى دوکىی وسط بره نازنازى نیا

.  از خندهمی مرده بودگرید

. دیگردان ترک« !بع!بع»: و بره گفت« !حاضر»:  زدندادی بلند فررمردیسه پ« !از جلو نظام»:  زدادی فرفرمانده

 که می حالى کردرمردهایبا هزار مکافات به پ! زی پاشو، بخن،یبش:  که از دست بره مستأصل شده بود دق و دلش را سر ما خالى کردفرمانده

. می نشوهی حرف بزنند تا تنبدی است و نبانی تمرنیا

. ف حالى کرد مگر مى شد به بره نازنازى حراما

.  کم فرمانده هم متوجه موضوع شدکم

.  از موعد مقرر ما را مرخص کردزودتر

.  گردان مى رفت که عباس با خجالت و ناراحتى بغلش کرد و آوردنی داشت با فرمانده به چادر مسئولبره

. دیبابا شما چقدر بدبخت»:  شروع کردند به حرف زدن کهدهی و رمدهی ترسرمردهایپ

. شی نه آسادیواب دار خنه

. کند که عباس بره اش را بغل کرده ونگاه مان مىمیدیدم،یمراسم صبحگاه برگشتصبح وقتى از«!میدانخودمان نمىم،یچکاره ا وسط مانیا

.  فلنگ را بسته اند و بره را گذاشته اند براى عباسرمردی که سه پمیدیفهم

. ت خوبى اسرمردی پىیغصه نخور، خان دا»:  گفتمحمود
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  !  کرد و لباس عباس معطر شدىیعباس تا آمد حرف بزند بره صدا« ! دخترش را بهت مى دهدحتماً

  ! بى نمازوضوى

. ندیای آن بود که بچه ها به خط مقدم بروند و از خجالت دشمن نابکار دربموقع

. دندی از خوشحالى در پوست نمى گنجهمه

 مرا هم ببر، بابا درسته لتی بود به فرمانده که تو رو جان فک و فامدهیو مثل کنه چسب ختی که چون ابر بهارى اشک مى رزهی عباس رجز

. که قدم کوتاهه، اما براى خودم کسى هستم

.  بماند و از چادرها مراقبت کنددی باکىی! نه»:  فرمانده فقط مى گفتاما

 نمى تواند دل فرمانده را نرم کند دیوقتى د« !و سماق بمکم بمانم دی همه آدم من بانیتو ا»:  گفتزهیعباس ر« ! بعداً مى برمتبمان

.  کارى کنکیاى خدا تو »: دیمظلومانه دست به آسمان بلند کرد و نال

. چند لحظه اى مناجات کرد« ! منم بنده ات هستمبابا

.  دورادور حواس شان به او بودگری بچه ها دحاال

.  آمدنیی هو دستانش پاکی زهی رعباس

.  منبع آب و وضو گرفت طرفرفت

.  حتى فرمانده تعجب کردندهمه

.  وضو ساخت و رفت به چادرزهی رعباس

. دی فرمانده لرزدل

.  کندازی شد که عباس حتماً رفته نماز بخواند و راز و نفکرى

.  نکردشی رهاوسوسه

. دند به سوى چادر رفت هم همراهى اش مى کرگری چند نفر دکهی و آهسته با سر قدم هاى بى صدا درحالآرام

.  شدرتی غرق حده،ی و خوابدهی دراز کشزهی که عباس ردی وقتى کناره چادر را کنار زده و داما

.  را کند و رفت توشی هانیپوت

... زهیهِى عباس ر»:  کردشی صدافرمانده

فرمانده با چشمانى « !رمیستم حالش را بگخوا»:  و رو برگرداند و با صداى خفه گفتدیعباس غلت«  پس واسه چى وضو گرفتى؟دى؟یخواب

. حال خدا را»:  و نعره زددی هو مثل اسپندى که روى آتش افتاده باشد از جا جهکیعباس « حال کى را؟»: گرد شده گفت

.  شرکت کنماتی؟ چند ماهه نماز شب مى خوانم و دعا مى کنم که بتوانم تو عمل! او حال مرا نگرفتهمگر

.  و جا مى مانمردی حالم را مى گدهی که موقعش رسحاال
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.  بخوابممیای و بعد برمی گرفتم وضو بگمی تصممنم

.  به عباس نگاه کردرتیفرمانده چند لحظه با ح« !کی به کی

.  مى شدنددی برگشت طرف بچه ها که به زور جلوى خنده شان را گرفته بودند و سرخ و سفبعد

. آدم نمى شوىتو »:  خنده و گفتری هو فرمانده زد زکی

.  نوکرتم خدالىیخ»:  هوا و بعد رو به آسمان گفتدیعباس شادمان پر« .می اهللا آماده شو بروای

.  که وقت رفتنهاالن

 که آماده ىی هانی به سوى ماشدی خنده بچه ها عباس آماده شد و دونیب« ! ماند تو خط مقدم نماز شکر مى خوانم تا بدهکار نباشمعمرى

  «!سالمتى خداى مهربان صلوات»:  زدادی فرحرکت بودند و

  تیحالل

.  مانده بوداتی چهار ساعتى به رفتنمان به خط مقدم براى شروع عملسه

.  گردان هر کدام در حال کارى بودندروهاىین

. دندی مى طلبتی حاللگریکدی را امتحان مى کردند و از زاتشانی سالح و تجهای مى نوشتند و تنامهی وصای

.  و فانسقه و سنگ و کلوخ دنبالشنی با لنگه پوتهی و بقرونی بدی نفر پرکی از چادرها سر و صدا بلند شد و بعد کىی از دمیع د موقکی

.  شدری تو شری شاوضاع

.  کنندگان با دهان هاى کف کرده و عصبانى ولش نمى کردندبی و تعقدی خنده و ترس نعره مى زد و کمک مى طلبنی فرارى بپسرك

.  را شناختمىفرار

.  بودلیاسماع

.  بچه هاى شر و شلوغ گرداناز

.  ضربات فانسقه و کتکری بهش و گرفتندش زدندی رسهی و بقنی خورد زملیاسماع

.  و نعره مى زددی و تاب مى خورد و مى خندچی پلیاسماع

.  خود آمدمبه

. کم مى کردم نظم و انظباط را بر گردان حادی من فرمانده گردان بودم و بامثالً

.  مشت و لگد نجات دادمری را از زلی را شکافتم و رفتم جلو و با هزار مکافات اسماعتیجمع

.  کردننی شروع کرد به نفردی در حالى که کمر و دستانش را مى ماللیاسماع

. دی تانک بروری الهى ز- 
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 اى -! دی شوىیق سرتان بخورد و پالکتان هم نماند که شناسا تو فروشای الهى کات-؟ ! مشت بازمانده قوم مغولکی ای دی هستجىی بسشما

 را کتک زده بودند به او چنگ و لی و کسانى که اسماعدندیبچه هاى گردان هِرهِر مى خند! ری مزدورهاى مسلمان نما بگنیخدا داد مرا از ا

.  به قتلش مى کردنددیدندان نشان مى دادند و تهد

 از آن ها که معلوم بود حال و روز درست و حسابى کىی «د؟ی روز انداختنی بنده خدا را به انیاسه چى او! مسخره بازى بسه»:  زدمادیفر

. دیاز خود خاك به سرش بپرس»: ندارد گفت

. اورمی نرتی گاتىی دعا کن تو منطقه عمللی اسماعآهاى

.  و آنها عصبانى تر شدنددید که پشت سر من پناه گرفته بود، هِرهِر خنلیاسماع« ! آرپى جى حرامت مى کنمکی

.  اند حاجىوانهی دنهایبابا ا»:  گفتلیاسماع« ! کنفی تعرل؟یچى شده اسماع»: گفتم

. مارستانی را بفرستى تنهای ابهتره

.  خُب بلبل زبانى نکن-«  چه مى کنند؟های را کردند با عراقنکاری بدور با من اخدا

. چىی ه-  دسته گلى به آب دادى؟ چه

.  افتادادمی زىی هو چکی که می مى خواستتی و از هم حاللمی بودنشسته

.  استشی مال سه چهار ماه پهیقض

. می موقع که کردستان و باالى ارتفاعات بودآن

. اورمی غذا و آب برهی و جنیی بار قرار شد من قاطرمان را ببرم پاکی

 کىی« . شدسی شکمش سرخورده بود خری که زتیسکویبسته هاى ب برگشتن از شانس من قاطر خاك تو سر، سرش را سبک کرد و موقع

. مى کشمت نامرد»: از بچه ها نعره زد

.  از نخلهاکىی پشت دیو دو«  بهم خوردحالم

.  بودری دنیی براى برگشتن به پاگرید»:  گفتطنتی با شلیاسماع

.  بچه ها گشنه بودنداًیثان

 کردند که فی نامردها لمباندند و چقدر تعرنیم تا خشک شدند و بعد بردم دادم بچه ها، هم را روى تخته سنگى گذاشتتیسکوی هاى ببسته

.  رفتندسهی که دورم جمع بودند از خنده رىیبچه ها« ... ها خوشمزه است و ملس است وتیسکوی بنیا

.  هم به زور جلوى خنده ام را گرفته بودم، راه افتادم که بروم سر کار خودمخودم

. ولم نمى کرد لیاسماع

.  حاجى جون مى کشندم- «  چى شده؟گرید»: گفتم

.  نترس- 
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.  به دشمنشان رحم مى کنندنهایا

 ملس خورها دنبالش کردند و صداى زد و خورد و خنده و ناله هاى تیسکوی ازم جدا شد، بلیتا اسماع!  رسد به تو ماست فروشچه

  .  بلند شدلیاسماع

  ! خشونتحاجى

.  زدم به چاك محبت ودمی را دزدسرم

.  کرد و از بغل گوشم رد شدژىی ونی پوتلنگه

. من نوکرتم حاجى»:  دور شدم، برگشتم و رو به حاج آقا محمدى گفتمررسشی که از تخوب

.  قصد سر به سر گذاشتن ندارمواهللا

. د طرفمکند، شوت کر« رمى جمرات»که ناغافل خم شد و تکه سنگى برداشت و انگار که « ... دوستمبا

.  زنگ زدمیگوش ها! نگی سنگ خورد به کالهخودم و درتکه

!  بشه پوست کله ات را مى کنمداتی ورها پنی اگری بار دکیمگر نگفتم برو پى کارت بچه؟ :  زدادی صداى کلفت و دل خالى کُنِش فربا

.  با فالنى کار دارمگهی مادی مرهیهِى م

.  نبودچاره اى« ! برو رد کارتته؟ی حالست،ین

.  از پا درازتر برگشتم طرف چادرماندست

.  و خودش از اول جنگ تو جبهه بوددی شصت، هفتاد ساله بود که سه پسرش شهرمردىی محمدى پحاجى

.  چى دسته شان بودرباری تده،ی خمباًی آن سن و سال و قامت تقربا

.  نداشت نفس بکشد اما خودش را از تک و تا نمى انداختنا!  بود که پشه را در هوا نعل مى زدىی ها از آن هامىی قول قدبه

. دی غذا مى خورد از بى دندانى همه عضالت فک و صورتش مى جنبوقتى

.  را شمارش کردشی به راحتى مى شد نفسهادی که مى کشنفس

.  به سختى خودش را جمع و جور مى کردخالصه

مثل د که او بى زبان و بى حس و حال وفکرى ش دوستم على اکبر،دمش،یبار اول د ومی گردان آمدنیچند تا از دوستام به ا که من ولیاوا

. افتند و سؤال وجواب شب اول قبر مىامتیبه فکرِ قل،یحضرت عزرائ شدن زمانِ دستبوسى باکیمان است که با نزد مسجد محلرمردهاىیپ

.  کمى با او مزاح کندخواست

 با حاج خانمت ای شده اى ری ستی مگر از خانه و زندگد؟یحاج آقا، آخر پدر جان شما چرا آمد»:  خنده رو به حاجى محمدى گفته بودخنده

. ندیچشمتان روز بد نب« ...دعوات شده که
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 هاى کارتونى تی محمدى تعارف و رو در واسى را گذاشت کنار و چنان با مشت گذاشت پاى چشم على اکبر که طفلک مثل شخصحاج

. از آن موقع حساب کار دست مان آمد!  هوانی چشمش بادمجانى سبز شد اری تو بغل عقبى و زسوت شد و با کلّه افتاد

. می بمانغی تا از محبت هاى بى شمارش درمی سرمان مى گرفتزىی کالهخودى چمی حتى از کنارش هم رد شومی از آن وقتى مى خواستبعد

.  مى شدىزمیپنوتیانگار که ه و برق افتاده براق مى شد، زی به آدم با آن چشم هاى روقتى

 و با هر چى که دم دستش بود اعم از کاسه و قابلمه و قنداق اسلحه چنان تو سرت دی مى پرىی مى خواستى حرفى بزنى، چرت و پرت بگواگه

. شدى مبتال مىگرنی ممارىیخودت به ب و اگر خُل و چِل نمىشدى مطمئناً تا هفت پشت بعد ازدی که برق سه فاز از سرت مى پردیمى کوب

.  شداتی گردان ما به خط مقدم رفت و وارد عملنکهی و گذشت تا اگذشت

.  دود و باروت مشام را مى آزردبوى

 موشک آرپى جى در کی هاى مختلف مى گرفتند؛ اما با انفجار شی مى دادند و آراراژی هاى دشمن گله اى حمله مى کردند و وتانک

 تو سنگر می بوددهیمن و على اکبر هم چپ!  الفرارهنی زده باشد فلنگ را مى بستند و پشت به دشمن رو به م شان، انگار گرگ به گلهکىینزد

.  لحظه در گرد و غبار گم شدمکی و من دی که ناغافل خمپاره آمد و ترکمی و به سوى دشمن گلوله در مى کردزیباالى خاکر

. ل آبکش شده ام و مثستی جاى سالم تو تنم ندمی و غبار که نشست دگرد

.  خون دلم ضعف رفتدنی دبا

.  و روز على اکبر دست کمى از من نداشتحال

.  اکبر با هزار مکافات مرا انداخت کولش و رساند به سنگر اورژانسعلى

.  و ما را سوار کرددی درب و داغانى رسآمبوالنس

.  را گذاشتم رو پاى على اکبر و خودم را لوس کردمسرم

.  مى شومدی من دارم شه على اکبر- 

.  مرا به ننه بابام برسانسالم

.  بشىدی تو شههیآدم قحط»:  خنده و گفتری پِقى زد زدی اکبر که درد مى کشعلى

.  خاك تو سرت-« ! باش بادمجان بم آفت ندارهمطمئن

.  کنمتی حسابت کردم، خواستم وصآدم

.  چقدر حرف مى زنى- 

.  راحت مى شدمهاتیمى خورد و از دست وراج از ترکش ها به زبانت کىی کاش

.  بِهِم برخوردلىیخ

.  حرفى بزنم که سرعت آمبوالنس کم شدخواستم
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. می بدبخت شد-:  و ناله کرد کهدی هو رنگ از صورتش پرکی و دی اکبر سرك کشعلى

.  درآمددخلمان

. تو جاده اس!  حاجى محمدى-  چى شده؟ - 

. مجروحه

. هی دده، چقدر هم عصبانواى

.  خواد سوار آمبوالنس بشهمى

.  رفتادمی و شهادت و درد تیمجروح

تا در عقب آمبوالنس « . هر دومان را به تالفى کارهامان خفه مى کندنجای پاش برسه ام،یپاشو فرار کن»:  على اکبر را گرفتم و گفتمدست

. می و فرار کردنیی پامیدیباز شد هر دو پر

. می کارش مى کنکیخودمان »:  على اکبر برگشت و گفت«د؟یستیکجا؟ مگر مجروح ن»:  از پشت سر نعره زدهرانند

 که سر راننده هوار مى دمی لحظه حاجى محمدى را دکی که آمبوالنس از بغل مان گذشت و میلک ولک کنان مى رفت« ! به دادت برسدخدا

  ! نبال راه فرارى بود بود و به ددهیزد که تندتر براند و راننده ترس

   مى خواهى؟تُرب

.  باال رفته بودنی مجروحتعداد

.  بزن عقبمیسی بعیسر»:  طرفم و گفتدی گرد و غبار انفجارها دوانی از مفرمانده

.  را فشار دادممیسیشستى گوشى ب« ! را ببردنی آمبوالنس بفرستند مجروحکی بگو

. می با کُد حرف مى زددی بامیسی پشت باورندیاسته مان سر در ن لو نرود و عراقى ها از خوامی پنکهی ابخاطر

.  بگوشمدی رش-:  و بعد صداى کسى آمددیچند لحظه صداى فش فش بگوشم رس« .دی رشدر،ی حدر،یح»: گفتم

 چهار دیرش -  کجاست؟ دی پس رشد؟ی شما کى هست-  ه؟ی چگهی هِه هِه دلبر قرمز د- ! دی دلبر قرمز بفرستکی جان حاجى گفت دی رش- 

. چرخش رفت هوا

.  در خدمتممن

.  عجب گرفتارى شده امدمی چه مى خواهى؟ دنمی بگو ببه؟ی چ گری برگه کُد د-  اخوى مگر برگه کُد ندارى؟ - 

.  آدم شوت طرف شده بودمکی با گری با رمز حرف مى زدم از طرف ددی طرف باکی از

. دهی بابا از همان ها که سف-  چه مى خواهى؟ نمی درست حرف بزن ببى؟یو چه مى گ-!  جان از همان ها که چرخ دارنددی رش- 

.  هِه هِه نکنه تُرب مى خواهى- 

.  چراغ قرمز دارهکیبابا از همان ها که رو سقفش !  بى مزه- 
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  .  گفتممیسی ب بود به آدم پشتراهیهر چى بد و ب! کارد مى زدند خونم درنمى آمد!  دِالمصب زودتر بگو که آمبوالنس مى خواهى- 

   که مهدى را کشتىتو

.  مان کردهی توجمی که مى رفتاتىی داد و به عملهی مهدى فرمانده گروهان مان درست و حسابى ما را روحآقا

. می به قلب دشمن و تخته گاز جلو رفتمی شب زدهمان

. زی بدون اجازه آمد و زِرتى خورد رو خاکر سنگر آقا مهدى بودم که ناغافل خمپاره اى سوت کشان وکی کله سحر بود و من نزدصبح

. نی زمدی و موج انفجار مرا بلند کرد و مثل هندوانه کوبختی و زمان بهم رنیزم

. از جا جستم« !خانه خراب، بلند شو، تو که مهدى را کشتى»: دی مى گورمی صداى خفه اى از زدمی هو دکی! امهدىی:  زدمنعره

.  ها را زدم کنارخاك

. دی آوار داشت مى خندریى ز مهدآقا

  !  هم خنده ام گرفتخودم

  ! هاى جنگ جواالغ

. دی ها صدابه صدا نمى رسپی از تکىی نی سنگر مسئولدر

.  مى گفت و مى خواست طرف صحبتش را متقاعد کندزىی کس چهر

 با ىی چه مى گو- ! می جا حمله کننیاز ا زودتر دی با- :  مگر مى شد؟ ساز خودش را مى زد و مى خواست حرفش را به کرسى بنشانداما

. میری زمان مى گمی مى دهنی زمم؟ی کننىی عقب نشستی بهتر ن-  و مهمات؟ رویکدام ن

.  تو هم که حرف هاى بنى صدر را مى زنى- 

 مانی براندیایب عراقى ها میسی وام؟ی پس چه کن- راست راستى باورت شده که او از جنگ سر در مى آورد و براى خودش کسى است؟ نکند

.  قد نمى دادىی عقلش به جاچکسی هزند؟ی براتینقشه و طرح عمل

.  جدى استهی قضنی محور حمله کنند واکی بود که عراقى ها قصد دارند از دهی رسخبر

. ند ها فقط شکست خورده بودرانىی جمهور و هم فرمانده کل قوا بود و از تصدق سر نامبارك او اسی زمان بنى صدر هم رئآن

.  خبر آمده بودنی ورق مى خورد، ارانی ها پا جلو گذاشته بودند و کم کم جنگ داشت به سود اجىی که بسحاال

.  هو همه ساکت شدند و نگاه ها به او دوخته شدکی« ! من راه حلى دارمدیاگر اجازه بده»:  سرجوانى که تا آن زمان ساکت بود گفتآخر

. می ندارادىی و مهمات زرویدرست است که ما ن»:  گفتجوان

. می گرفته امتی که از عراقى ها غنمی دارادىی هاى ضد تانک زنی ماما
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به به و چه چه بلند شد و « . کمکى برسدروىی تا ان شاءاهللا نمی روى شان را سد مى کنشی و پمی کار مى گذارنی مشانی راه تانک هاسر

. وع کند کارش را شربچىی تخرروهاىیجوان مأمور شد تا با ن

 اکبر آقا که همان جوان جلسه «م؟ی پاى کار بروجنابانی عالنی با ادیاکبر آقا راست راستى با»:  نگاهى به االغ ها کرد و گفتمی نصفر

دور « !من نوکر خودت و االغت هم هستم»: صفر گفت« . را دارى بسم اهللانیاگر توان بردن ده ها م»: فرماندهان بود، لبخندى زد و گفت

. دندی خندهایرو ب

.  را گرفتند و راه افتادندنی هاى شب افسار االغ هاى حامل ممهی در نشیروهایاکبر و ن

.  کار مى گذاشتندنی را مى کندند و منی زمزانی بعد آنها عرق رساعتى

 و فرار دیجان تان را بردار»: د زادیصفر فر! عر!عر! عر- : دیچی کرد و آواز گوش خراشش در دشت شبزده پنی فنی از االغ ها فکىی ناگهان

.  ارکستر درست و حسابى راه انداخته بودندکی همه االغ ها عرعر مى کردند و گریحاال، د« !دیکن

.  گرفتدنی طرف عراقى ها باران گلوله و خمپاره باراز

. دیس هنوز صداى عرعر از البه الى انفجارها به گوش مى ردند،ی اکبر و دوستانش به خط خودى رسوقتى

.  مى گفتندنی و هوشش آفرتی و به اکبر به خاطر درادندی را مى بوسگریکدی همه از خوشحالى پی سنگر فرماندهان تدر

.  روزى بود که خبرى از عراقى ها نشده بودچند

 قرارگاه آنها آمده، فرماندهان  بهنی از االغ ها با دهها مکىی پناهنده شده و گفته بود که وقتى رانی از عراقى ها به اکىی صبح همان روز و

 گذارى نی را مشانی آورده اند که حتى االغ هاادی ها حتماً آماده و حاضر به نبردند و آن قدر مهمات زرانىی اند و گفته اند که ادهیعراقى ترس

  . و از حمله صرف نظر کرده اند! کرده اند

  تعارف

. م به خودم حرکتى بدهم قدر از بدنم خون رفته بود که به سختى مى توانستآن

.  از بغل و باالى سرم مى گذشتزکنانیزوی و ترکش هم مثل زنبور وریت

.  چند لحظه آسمان شبزده با نور منورها روشن مى شدهر

.  شده بودند جز مندی همه شههامی و بردور

.  کالم جز من جاندارى در اطراف نبودخالصه

.  شهدا به دنبال مجروح مى گردندانی که برانکارد به دست مدمیر را د منورى روشن شد و من شبح دو نفنکهی اتا

.  کردنامهدىی و نیاحسی رمق شروع کردم به نی آخربا

.  دو متوجه من شدندآن

.  باالى سرمدندیرس
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خب »: دومى و گفترو کرد به « .خوبم، الحمدهللا»: سعى کردم دردم را بروز ندهم و گفتم« حالت چطوره برادر؟»:  خم شد و گفتاولى

.  نشدهشیزی چادی بنده خدا زنی انکهیمثل ا

. جا خوردم« .گری سراغ کس دمیبرو

.  بدهند و بعد با برانکارد ببرندم عقبهی فکر کردم که مى خواهند بهم روحاول

.  من شده اند و مى خواهند بروندالی که بى خدمی حاال مى داما

.  گذاشتمهیو حسابى ما« ! برسادمی به فرنی امام حسای!  دارم مى سوزمدیکمکم کن! اى واى ننه مردم»:  به کولى بازىزدم

.  برگشتند و مرا انداختند رو برانکاردعی دو سرآن

.  شان صرف نظر نکنند به داد و هوارم ادامه دادممی خداى نکرده از تصمنکهی ابراى

.  از همه بدتر بود وضعشنی ام،یمى گم خوب شد برَش داشت»:  اولى گفتامدادگر

 تعارف شاه کی هم خنده ام گرفته بود که کم مانده بود با دم،ی مى کرد و من، هم درد مى کشدییدومى تأ« ! مى کنهادىی چه داد و فرنیبب

  !  از دست بروممىیعبدالعظ

  ! خانرستم

 سره به بهشت کی طیو ما هم از تصدق سرش بل خدا ارج و قرب دارند شی است که پىی از آن دسته آدم هامی فکرى شدمشیدی که داولش

. می ماندن هزارساله ندارزانی نگرانى بابت آتش و دوزخ و اژدهاى هفت سر و آوچی جور است و های و پارتى مان آن دنمیریرا مى گ

.  هواکی داشت شیر

. میاش و بنده خوب خدا بمی کنطنتی مى کرد که کم شحتی مى گرداند و ما را نصحی خدا تسبشهیهم

. می نمى گفتزىی و چمی کمى به حرفش تره خرد مى کردلیاوا

.  بعد شورش را درآورداما

 اما می و حرص مى خورمیدی نمى زد و ما جورش را مى کشدی و سفاهی و نصفه شب، وقت و بى وقت در نماز و عبادت بود، دست به سشب

. میبه دست آوردن هنر است، زبان به کام مى گرفتاز ترس جهنم و شکستن دل و و دل شکستن هنر نمى باشد و دل 

 که میدی مى زد که ما به خود مى بالرشی چنان روى منبر مى رفت و دم از شجاعتهاى بى نظدی و نبرد با دشمن مى رساتی حرف از عملوقتى

 لشکر است و کی تنه خودش کی او  ومی رزمندگان دوران به دسته ما آمده و موقع جنگ دلواپسى ندارنی و چاالك ترنی از مشهورترکىی

.  مى گذاردزهی ها جاونیلی مشیاگر صدام از وجود او باخبر شود براى کله پشمالو

.  مى کردفی نبردهاى تن به تن با عراقى هاى چون غول بى شاخ و دم تعراز
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پشت سرش صدها تانک و نفربر آتش  کهی آمده، درحالرونی لشکر زرهى زده و از آن سو سالم بکی تنه به قلب کی روزى گفت که از

 دار نی باعث سقوطش شده و با قناسه دوربرباری دشمن مى گفت که چطور با تگی مماىیگرفته و کشته هاى دشمن پشته شده، از زدن هواپ

. ست مانده ارونی نگون بخت سوراخ شده و خلبان با کلّه افتاده تو مرداب و فقط چتر نجاتش باننشانه رفته زده و چتر خلب

 و ختهی کند و صدام مادرمرده با کمک صدها بادى گارد و کماندو، از چنگ او گرری را اسنی بوده صدام حسکی ساعتى مى گفت که نزداز

.  جان به در بردن سور داده استنینصف عراق را به خاطر ا

. می کالم شد رستم تهمتن و ما چه ذوقى مى کردخالصه

. ى خورد و به حرف هاى رستم خان پوزخند مى زد بود که حرص مدی وسط سعنی ااما

. می قرار شد براى حمله به خط مقدم برونکهی اتا

. ختی رستم خان افتاده بود به تب و لرز و انگار که در آن هواى سرد زمستانى در سونا باشد، شرشر عرق مى رشی ساعتى پاز

. ستیبرادر شما حالتان خوب ن»:  از بچه ها گفتکىی

 با دی را قاپ بزند، سعمىی تعارف شابدالعظنی تا رستم خان خواست ا«د؟ییای و وقتى حالتان خوب شد بدییای ناتی براى عملستی نبهتر

.  ها عادت دارندمارىی بنی برادر به انی اه؟ی حرف ها چنیا»:  گفتانهیلبخندى موذ

.  استشانی مثل اىی و قوت ما به عابد و جنگجودی امتازه

. میرده ما تو محاصره افتاد و خدا نکزد

 و بعد دیرستم خان لب گز« ! به ماندن ندارندلىی هم تماشانیمن صد در صد مى دانم که ا!  نُچم؟ی نباشد ما چه خاکى به سر کنشانی ااگر

. میباشد مى آ»: گفت

. دی خندانهی موذدیسع« !ستی مهم نمارىی بنیا

. می و راهى شدمی ها شدنی ماشسوار

.  من هم به لرزه افتادمدیم خان لرز که رستبس

.  و رنگ مى داد و رنگ مى گرفتدی بلند مى شد سر مى دزدکی چشمانى گرد شده و دندان هاى قفل شده با هر انفجارى که دور و نزدبا

 هنی دشمن، رو به م پشت بهانی گوالی که نعره کشان و واودمی لحظه رستم خان را دکی به خط اول و نبرد شروع شد در میدی که رسنیهم

. چهار نعل و شلنگ تخته زنان مى دود

.  کردم که چه شده استتعجب

. دی که آش و الش شده و هِرهِر مى خنددمی را ددی جلوتر سعکمى

.  کردم که موجى شده استفکر

. بنده خدا سر تا پاش خونى بود »: سر تکان دادم که آره و گفتم«ش؟یدید»:  گفتدی را ببندم سعشی نشستم تا زخم هادی باال سر سعوقتى
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 ى؟یچه مى گو»:  و گفتدی چهره اش از درد منقبض شده بود خندکهی درحالدیسع« !دی مى دوادزنانی موجى هم شده بود، چون فرحتمى

.  رو بدنشدیخون من پاش

.  غش کرداولش

.  بدبخت سرحال آوردمشمنِ

.  و دِفرار زد بدتر از سوت خمپارهغىی جکی دی تا مرا ددوباره

. دمی رستم خان را نداتیبعد از عمل« ! بودلىی رستم عجب

  !  در جبهه مى گفت و ملت حظ مى کردندشی که داشت از شجاعت هادمی چند سال بعد او را در مراسمى داما

  بچىی هاى تخرمرغ

.  بودختهی غذا بدجورى بهم راوضاع

.  مى گذشت دعاها سوزناکتر مى شدشتری بهرچه

 مى مانی و انگور و هندوانه براری نان و پنای به خدمت مان مشرف مى شد ری به دری دای تدارکات نی و ماشمیماه بود که در خط مقدم بود دو

.  مى رفتادمانی شده بود که داشت طعم غذاهاى پختنى از جورى. آورد

. ش کدام انهی ران مرغ کدام است و سای فراموش مان مى شد که مرغ چه شکلى است داشت

.  مى کنددای چه طعمى پموترشی چه مزه اى دارد و با لچلوکباب

 غذاهاى خوشمزه و پر ادی با رجوع به خاطرات گذشته، می از بچه ها سعى مى کردکىی شنهادی به پمی نان خشک که مى خوردطی آن شرادر

 آتش و ری تدارکات از زنی ناباورى ماشنیرى کرد و در ع خداى مهربان نظنکهی نشود تا افی مان ضعهی و روحمی را زنده کنلىیچرب و چ

. داری بای می که خوابمی مى زدلىی هاى پلو و از همه مهمتر مرغ، به خودمان سلی پاتدنی و ما با ددیخمپاره دشمن سالم به مقصد رس

.  آورده اندریکجا گ که آنها را از می مرغ هاى بى ران و بال به فکر فرو رفتدنی با دمی وقتى سر سفره نشستاما

.  ران نداشتکىی خدا از هر ده مرغ قدرتى

.  بچه ها دولُپى مى خوردند و دم نمى زدندگرچه

.  شد فک ها به کار افتادمانی و پر و پِری شکم ها سنکهی هماما

 مرغ هاى نیمى شود بپرسم که ا حاجى جون نمیبب»:  که مهمان مان شده بود گفتمنی رو در واسى را گذاشتم کنار و به راننده ماشمن

 بعد از نهار مى ىیبچه ها که داشتند سرخوشانه، چا«  روزى افتاده اند؟نی در جنگ به چنایخوشخوانِ بى ران و بال، مادرزاد معلول بوده اند 

. دندیندخوردند، خ

.  شدشتریخنده ب« ! جمع شان کرده اندنی مدانی از ماتشیراس»:  و گفتاوردی کم نراننده

.  بوده اندبچىیحدس مى زدم تخر»:  و گفتمىی به پرروزدم
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  .  که ما را از خوان نعماتش محروم نکرده استمی و باز خدا را شکر کردمیدیکمى خند« ! ران درست و حسابى نداشتندچکدامی هچون

  بىی غامداد

.  بودمدهی شنهی قضنیجع به ا هاى فراوان راثی مى کند و حرف و حددادی ببىی که تو جبهه امداد غدمی مى شنهِى

. اورمی درببىی دوست داشتم جبهه بروم و سر از امداد غلىیخ

. می شواتی پام به جبهه باز شد و مدتى بعد قرار شد راهى عملنکهی اتا

.  بودمدهی پرسبىی ها از دستم ذله شده بودند، بس که هِى از معجزات و امدادهاى غبچه

ناغافل « !خُب معلومه»: با خوشحالى گفتم«  چه؟عنىی بىیمى خواهى بدانى امداد غ»:  گفتم،یه سوار بود کنی از بچه ها، عقب ماشکىی

. نمى دانم از کجا قابلمه اى درآورد و محکم کرد تو سرم

.  چانه رفتم تو قابلمهتا

.  شدپی کپی تو قابلمه کسرم

.  مى کردمهی و من گردندی مى خندآنها

.  گلوله بلند شدکی و صداى انفجار و شلختیهم ر و زمان بنی زمناگهان

. ستی نادمی را شی باقگرید

.  مى کشندرونی افتادم گوشه اى و دو سه نفر به زور دارند قابلمه را از سرم بدمی به خود آمدم که دوقتى

. دمی اى بعد قابلمه درآمد و نفس راحتى کشلحظه

. پسر عجب شانسى آوردى»:  از آنها گفتکىی

.  شدند جز تودی بودند شهنی که تو ماشىی آنهاامتم

  !  چه؟عنىی بىی امداد غدمیآنجا بود که فهم« ! ترکش به قابلمه هم خوردهنیبب

   مى برممفقوداالثر

.  ندانستزی جادی آن آتش شدری را زماندن

.  و توپ بود که مى آمدری و تخمپاره

.  تخته گاز مى روند، دور زد و پا از روى پدال گاز برنداشتهن،یت به دشمن، رو به م هم فرمان چرخانده و پشگری دنی چند ماشدی دوقتى

.  تر مى شدنی هرلحظه سنگآتش

. دی به دژبانى جاده رسگری هاى دنی سر ماشپشت

. لى فلنگ را بستراه باز شد و او« ! مى برمدیشه»: راننده اولى گفت« اخوى کجا انشاءاهللا؟»: دی و پرسنی ماشنی رفت جلوى اولدژبان

http://www.mihandownload.com/


www.aryapdf.comکتابخانه آریا..........داوود امیریان) مجموعه طنز( به سبک تانک رفاقت

٣٦

.  دوم جلو رفتنیماش

. راه باز شد!  مجروح دارم داداش-  کجا؟ - 

.  دوم هم گرد و خاك کرد و رفتنیماش

.  و دنبال راه فرارى بود و حسابى دستپاچه شده بوددهی دوستمان شد که صحبت ها را شننی ماشنوبت

. و گاز داد« !من مفقوداالثر مى برم»: د و گفتراننده دنده چاق کر«  خدا؟دیشما کجا به ام»: دی پرسدژبان

.  خندهری سومى که انگار پرواز مى کرد نگاه مى کرد زد زنی به ماشکهی اى بعد دژبان به خود آمد و درحاللحظه

   قاطررهیج

. می ارتفاعات بودباالى

. ختی روز مى شد که باران شُرشُر رو سرمان مى رچند

. اوردی توانست غذا ب ها خراب و تدارکات نمىراه

. دی فکرى به ذهنم رسنکهی تا امیدی روز گشنگى کشسه

. دمی بچه ها فهم- 

. صبر کن»: گفتم« .اورمشیمن رفتم ب! آخ جان»: دی از جا پردونی است؟ فرادتانی می گونى نان که براى قاطرمان کنار گذاشتآن

.  رفتدونی و دنبال فردینورى خند« !ندی تان را نبرانهتکای عمل جناری بگزىی تو برو چشم هاى قاطر را با چنورى،

.  و نورى با گونى نان برگشتنددونی بعد فرقهی دقچند

.  به خوردنمی شروع کردنیری تو سفره و به ضرب و زور چاى شمیختی هاى کپک زده و خشک نان را رتکه

.  مو در آمدکی از بچه ها کىی هو از الى نان کی

.  بهم خوردحالم

. دندیبچه ها خند« ! قاطرهلی تار از سبکی ه؟ی چنی ادیبچه ها مى دان»: فتمگ

. رونی از دهان و دماغ نورى زد بچاى

 جفتک نثارمان مى کرد و بعد قهر مى کرد و از گردان مان کی نفرى م،ی را مى دزدشی که غذادیبچه ها اگر قاطر مى فهم»:  گفتدونیفر

. می و خوردمیدیخند« !مى رفت

  !  مزه دادلىیخ

  ؟! کجاستىیاطوشو

.  گلوله و خمپاره لحظه اى قطع نمى شدآتش
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. دی و آسمان مثل نقل و نبات گلوله مى بارنی زماز

.  نبود چه رسد به تکان خوردن و عقب و جلو رفتندنی نفس کشفرصت

.  کس هر کجا مى توانست پناه مى گرفتهر

.  بازوانش پنهان کندانی را بچسبد و سرش را منی زمنکهی به اولو

.  رو کمر من بدبختدشی طرفم و ناغافل خمپاره اى خورد کنارش و موج انفجار او را بلند کرد و کوبدی دوىی باباکی هو کی

.  ام قفل شدنهی تو سنفس

. با بدبختى انداختمش کنار!  مانده بود کار دستم بدهدکم

. دی از جا پرلىی ولىی خدا لحظه اى بعد با چشمان هراسان و قبنده

با تعجب « ! بدجورى چرك شدهمی کجاست؟ لباس هاىیبرادر، اطوشو»:  اى به دور و اطراف نگاه کرد و بعد رو به من کرد و گفتلحظه

.  آره-  «ى؟یاطوشو»: دمیپرس

.  افتاد که طرف موجى شدهمیدوزار!  مى خواهم چند تا بربرى بخرم، ببرم خانهآخر

. اوردی سرم بىی وقت قاطى نکند و بالمالکی  به دست و پا کهافتادم

. آنجاست»:  را نشان دادم و گفتمىی سمت اورژانس صحراعیسر

.  رفتریچشم و مثل شصت ت: گفت« ! برسانسالم

  !  را شکر کردم که بال دفع شدخدا

  ! بقاراز

.  مى کرددادی بگرما

. ن کرده بودند بود که محاصره ماىی از گرماى خرماپزان، جک و جانورهابدتر

.  راز بقا بودمی مان دشمن بود و چپ و راست و پشت سرمان انگار پخش مستقروبروى

.  زهره ترك مى شددشانی که اگر گربه مى دىی تا سگهاى الشه خوار و موش هاکری و مار و آفتاب پرستهاى غول پلی عقرب و رتاز

. می سنگر و به تماشاى راز بقا مى نشسترونی بمی مى آمدم،ی مان که از گرما سرمى فت و کالفه شدحوصله

 که در خاك مقاومت مى کنند، بى توجه رهای آفتاب پرست سرخ و گنده، کلّه مارى را به دندان گرفته و مثل کشتى گکی دىی هو مى دکی

.  مى فرستدشیبه ضربات شالق وار مار مادرمرده، دندان قروچه مى کند و بعد مار بى جان را به خندق بال

.  لحظه لقمه چپش مى کنندکی دو سه سگ الشه خوار همان آفتاب پرست را محاصره مى کنند و در ای

.  به کار افتادمیسی که بمی روز تو سنگر بودآن

. دیبچه ها به دادمان برس»:  و لرزان احمد بلند شد کهدهی را که برداشتم صداى ترسگوشى
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. رفتدلم ضعف « ! خواهند تکه پاره مان کنندمى

.  کننددشانی کرده اند و مى خواهند شهرشانی شدم که عراقى ها آمده اند سروقتشان و غافلگفکرى

. رونی بدییای بااهللای ه؟یرمز چ »-« احمد جان به رمز حرف بزن، چى شده؟»:  گفتممیسی گوشى بتو

. میی مى آمی دارما

.  پامآخ

. دیاری برباری تدی باشزود

. شدم جیگ« ! بده محمدگاز

. رونی بمی ها را خبر کردم و مسلح رفتبچه

.  گله سگ الشه خوار دنبالش کرده اندکی موتورسوار که کی و بعد میدی هو از دور گرد و غبارى دکی

. دادیاى داد و ب»:  به چشم گرفت و بعد گفتنی از بچه ها دوربکىی

 مى کنند و بشی و سگ ها چهار نعل تعقدی که پرگاز مى آمیدیمد را مى دحاال از دور مح« ! ها سگ ها دنبال احمد و محمد کرده اندبچه

. جست مى زنند که آن دو را واژگون کنند و حسابشان را برسند

.  کردمکی خط آتش جلوى موتور شلکی را مسلح کردم و رباریت

. دی چاله پرکی از روى محمد

.  مى کردنداهوی ها هبچه

.  سگ ها ول کن نبودنداما

.  و سگ ها پشت سرشاندی رستورمو

.  هول کرد و موتور چپ کردمحمد

.  سگ ها آن دو را تکه پاره کنند آتش بستم به تنگشاننکهی از اقبل

.  کشان دررفتندزوزه

.  مى کردندمانی و احمد ناله کنان دعامحمد

.  گرفتدنی هو آتش خمپاره و توپ عراقى ها بارکی

  !  تو سنگرمانمیدی و چپمیمحمد و احمد را برداشت« !دیدامه راز بقا را در سنگر مشاهده کنلطفاً ا»:  از بچه ها گفتکىی

  ! اسالمى سرکار استجمهورى

 که انگار تمام هم دىی آسمان آبى با خورشکی برهوت بود و ابانی بکی!  که نه آب بود و نه آبادانى و نه گلبانگ مسلمانىمی افتاده بودىیجا

. زدی را سر ما برشیمام گرما بود که تنیو غمش ا
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.  حفاظت از آنجا بودکارمان

 حضرت رسول اهللا و دمیآنجا بود که فهم! می اوستهی به لقاء اهللا پای می از ما بپرسد که زنده ادی کسى مى آمینی چشممان به راه بود که ببدائم

.  برده باشندادیوقت ما را از  کی که نکند می مى شداالتىیگاهى خ!  انددهی در شعب ابى طالب چه کشارانشی

. می بى خبر بودزی همه چاز

.  در جهان چه مى گذردمی مى آمد و نه روزنامه و مجله اى که بفهمکىی نه پآخرسر

. می هم نداشتویراد

.  و کمى خرت و پرت داد و فلنگ را بست و رفترخشکی چند قوطى شعی آمد و سرکىی کباری

.  فرستاده اندمانی به عنوان همدردى براوپىی ها را هم مردم اترخشکی شنیاحتماً »:  از بچه ها گفتکىی

 با جک و جانورهاى اطراف همچون موش و عقرب و گرید« ! که به فکر ما هم هستندامرزدی هاى گشنه را باهی سنی خدا پدر و مادر اباز

دِ المصب ها »:  را روشن کرد و نعره زدمیسیدى و شوخى ب از بچه ها قاطى کرد و جکىیآخر سر ! می کرده بوددای پکی سالم و عللیرط

. می ما واسه کدام دولت مى جنگمینید ببییاقل کم به ما بگو

. می رفتسهیهمه از خنده ر« !می عوض شده و ما بى خبرمی رژنکنه

.  را با ما عوض کردندشانی ها کارساز شد و چند روز بعد عده اى آمدند و جاراهی بد و بنیا

  !  که هنوز جمهورى اسالمى سر کار استمیدی و فهممیدینها پرس آاز

   کار داشت؟نی با حسکى

.  که به زبان عربى مسلط بود اشک عراقى ها را درآورده بودرانىی قناسه چى اکی

.  کرده بود و شده بود عذاب عراقى هانی دار مخصوصش چند ده مترىِ خط عراقى ها کمنی سالح دورببا

:  آورد باال و گفتزی از عراقى ها که اسمش ماجد بود سرش را از پس خاکرکىی «ه؟یماجد ک»:  زدادیار اول بلند شد و فر مى کرد؟ بچه

 اسری»:  زدادیدفعه بعد قناسه چى فر!  را امضاء کردلیی و قبض جناب عزرازیماجد کله پا شد و قِل خورد آمد پاى خاکر! ترق« !منم»

 از عراقى ها بنام جاسم کىی رتی به رگ غنکهی کار را کرد تا انیچندبار ا! سى مالک دوزخ شتافت به دست بوهم اسری و «ى؟یکجا

 و «ه؟ی اسم کنیحس»:  زدادی و فرزی رو خاکردی کرد و پردای دارى پنی کرد و بعد با خوشحالى بشکن زد و سالح دوربفکرى. برخورد

.  چند لحظه اى صبر کرد و خبرى نشداما. نشانه رفت

. نیی سر خورد پازیدلخورى از خاکر با

 و زیجاسم با خوشحالى، هول و وال کنان رفت باالى خاکر«  کار داشت؟نیکى با حس»:  بلند شدرانىی از سوى قناسه چى اىی هو صداکی

  ! دی دای دو ابرو خودش را در آن دننی خال هندى بکیجاسم با ! ترق« !من»: گفت
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  ! هفت سروید

. دندی که تو سنگر دم کرده خواب بودند، از جا پرىی بچه ها نعره مجتبى تمامبا

 دی پتو و مثل بری زدی و ته سنگر چپدی و بدون توجه به کسانى که لگد مى کرد، دومهیمجتبى سراس« چه شده؟»:  هاج و واج گفتفرمانده

. دنیشروع کرد به لرز

. د داشتند دورش جمع مى شدنده،ی تمام بچه ها دل نگران و ترسحاال

اى »: دی و وحشتزده نالدهی و با چشمان رمدی سرش آمده، مجتبى از جا جهىی فرمانده آمد دست بر شانه مجتبى بگذارد و بپرسد که چه بالتا

 شده خی سخی عرق و سرخ و موهاى سرش سسی به مجتبى که سر و صورتش خرتیفرمانده با ح« ...اژدها! ناسوریدا! میواى، بدبخت شد

.  کردگری کرد و بعد آب دهانش را به سختى قورت داد و نگاهى به بچه هاى د نگاهىمیبود ن

.  عرق بودندسی سنگر دم کرده بود و حاال همه خهواى

: دی بزند نالهی گرری کم مانده بود زکهیمجتبى دست فرمانده را گرفت و درحال«  پسر؟ اژدها کجا بود؟گىیچى دارى م»:  گفتفرمانده

. رونهی بابانىیول ب غکی! میبدبخت شد»

فرمانده شانه هاى مجتبى را تکان داد و « ! سروقت ماادیمطمئنم که عراقى ها را خورده و حاال م! میبچه ها را بردار فرار کن! وی دکی

.  مى بافىهی چهای درى ورنی کجا بود؟ اناسوریاژدها و دا»: گفت

 شی و دندانهادی مى لرزدی مثل بکهیمجتبى درحال« !تو کله اش و قاطى کردهآفتاب زده »:  از بچه ها گفتکىی« ! شدهبناكی مخت عنکنه

. دمیدروغم کجاست؟ با چشمانم د»: بهم مى خورد و چشمش به ورودى سنگر بود ناله کرد که

. دی مثل دو کاسه خون بود و هِى مى چرخشیچشمها

. رونی پشتش هم پره هاى استخوانى مثل باله ماهى زده بود باز

.  پتوری زدیدوباره خز« ! بودوی اش مثل دهافیق

.  آن گرماى خرماپزانتو

.  ترس برَش داشتفرمانده

.  رو نکرداما

.  نگاه کردگرانی دبه

.  به هم نگاه مى کردند و منتظر بودند کسى حرف بزندهمه

 رونیر سه آماده رفتن مى شدند که مجتبى سر به« .دییای با من باسر،یتقى و »:  سر فرمانده بلند شد و سالحش را مسلح کرد و گفتآخر

.  و تقى رفتنداسریفرمانده و « ! همه تان را مى خوردد؟یکجا مى ر»:  زدادیآورد و فر

.  که چه مى شودرونی نگاه به بکی نگاه به مجتبى داشتند و کی دهی ها دلواپس و ترسبچه
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 و کیه زوزه کشان آمدند و دور و اطراف منفجر شدند و منطقه پر از صداى شل بلند شد و بعد ده ها خمپارکی بعد صداى چند شلقهی دقچند

. انفجار شد

 وی ددنی آماده مى شدند که با دگرانیکم کم د« ! ما را بخوردوالی هنیاى خدا نگذار ا! اى خدا بدادمان برس»:  نعره زد کهمجتبى

.  رفتند تو سنگررجهی و شدندی سررساسر،ی و تقى و  گرد و غبار انفجارها فرماندهانیخونخوار فرار کنند که از م

.  خندهری زدودند و بعد نگاهى به هم و به بچه ها کردند و پِقى زدند زنهی چند سرفه کردند و گرد و غبار از ساول

.  اش خون مى رفتنهی آفتاب پرست سرخ و گنده بود که از سکی دست فرمانده تو

. ا مجتبىپاشو آق»:  خنده خنده گفتفرمانده

.  رزمنده شجاعپاشو

.  هفت سروی نه اژدها بود نه ددىی تو دآنکه

 نی مى زدى تعجب کرده بود و هى به دوربدی را دهای که تو به چشم گرفته بودى و عراقنىی دوربدنی آفتاب پرست بدبخت بود که از دکی

. نگاه کرده

.  آفتاب پرست نبودمیدی ما هم اول که رسراستش

.  را ناکار کردمچارهی بنی و منم زدم انی هو آمد جلوى دوربکی نگاه کردم نیبار که به دورب چند اما

. حاال خمپاره بود که دور و بر منفجر مى شد« ! تا خوب بشهمی پانسمانش کندیبا

  .  خنده آنها صداى انفجارها را مى شکافت و به آسمان مى رفتاما

  ! موشهاشهر

.  هوانیموش داشت ا!  معروف شده بود مجنون به شهر موشهارهیجز

 گرید!  برعکس شده بود و گربه، نوش جان موش ها شده بودنداورند،ی بار که بچه ها از عقبه گربه آورده بودند تا دخل موشها را بچند

.  بوددهی که آنجا بودند جانشان به لب رسىیرزمنده ها

.  حتى به مهمات و اسلحه هم رحم نمى کردندموشها

 زانی آوشی موش گردن کلفت به انگشت پاکی مى کند و زی پا جست و خکی نفر نعره مى زند و روى کی دىی هو مى دکی شبى هنصف

.  نمانده بودبی و پتوها و گونى ها هم بى نصدندی قنداق سالح ها را هم مى جوحتى. شده

.  و آنها را ناکار کنددیایالت موش ها درب شده که توانسته از خجدای گربه پکی از مقرها کىی تو دی خبر رسنکهی اتا

. اوردی را به مقر بری دو هفته آن گربه دلکىی نفر را انتخاب کردند تا براى کی ها بچه

.  فرمانده آنجا رفتارتی مربوطه کفش و کاله کرد و روانه آن مقر شد و به زمأمور
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 تی از ستاد لشگر براى گربه مان حکم مأموردی اما بام،یى ندارما حرف»:  را گفت، فرمانده فکرى کرد و بعد گفتتشی مأموروقتى

.  آن هم با امضاء فرمانده لشکرد؛یاوریب

.  جبهه اسنجای مى دانى که اآخر

.  نداردرىی تأثرفاقت

.  داردتی براى ما مسئولتازه

  « ! گربه ما در خدمت استد،ی آوردتی و هر وقت حکم مأموردیبرو

   و سالمجاسم

.  عراقىنی به مجروحدی رسرانىیا امدادگر

.  به حالشان سوختدلش

.  شدنی مجروحهاىیلی اش را باز کرد و سرگرم پانسمان کردن زخم و زکوله

.  مى دادرونی مجروح عراقى که کولى بازى درمى آورد و نعره پشت نعره از حنجره بکی سر وقت دی رسنکهی اتا

. منی ببریخفه خون بگ»:  تشر زد کهامدادگر

.  گرفتمسرسام

.  مرگتهچه

. ال،ال»: و مجروح سر تکان داد و گفت« ! که سالمىتو

.  جاسمأنَا

. نه، نه من جاسم هستم=سی نوریز**«! سالمهذا

. و به سرباز کنارى اش اشاره کرد!.. استنی اسالم

  !  خندهری هم پِقى زد زامدادگر

  ! قاطر مردهپل

. میا چطور ببر همه بار رنیحاال ا»:  گفتفاضل

.  که حس اش را ندارمکىیجان فاضل من »: گفتم« ! نه زورش رامی جانش را دارنه

.  را شکسته اموی قله بکشم باال شاخ دنی که از انیهم

. فاضل چشم گرداند« . دانىخود

.  هو چشمش برق زدکی
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. فِرت مى کرد گردان ذوالجناح داشت براى خودش نان خشک مى خورد و فِرت روهاىی از نکىی

.  باالمیدی و از کوه کشمی و بارمان را گردنش کردمی انداختریبا هزار مکافات قاطر را گ!  قاطرکی

اما مجبور !  بار بازوى فاضل را هم گاز گرفتکیچند بار بدقلقى کرد و چند جفتک ناقابل مهمانمان کرد و حتى !  راه قاطرِ کره خرنیب

. و سرگردانمان نکند لی تا سفمی نازش را بکشمیبود

.  وصل شده بودمی مى رفتدی با کوهى که بامی کوهى که ما بودنی به پل معلقى که بمیدیرس

.  چه پلىاما

.  رحمت به پل صراطصد

 است نیخوبى قاطر ا»: فاضل گفت!  و نازك را نگهداشته و مثالً پل شده بوددهی رشته طناب زهوار در رفته که الوارهاى فرسوده و پوسچند

. که سر نترس دارد و از بلندى نمى ترسد

به زحمت آب دهانم را قورت دادم و افسار « . پات را نگاه نکنری نره زلىی ولىی و سرت قنىی دره وحشتناك را نبنی انکهی هم براى اخودت

. دمیقاطر کش

. دنی و شروع کرد به لرزدی کشغىی که ناغافل قاطر جمی قدم روى پل جلو نرفته بودچند

. دنی به لرزمی و فاضل و پل فرسوده هم مثل منارجنبان افتادمن

. می پل را گرفته بودواری و دو دستى طناب دمیدی مى کشغی و فاضل جمن

 و می همراه پل عقب مى رفتمیحاال من و فاضل انگار سوار تاب شده باش! نیی قاطر سکته کرد و جابجا مرد و با کله از پل پرت شد پاناگهان

سعى ! به خودت مسلط باش»:  صدا زدشی هاغیفاضل البه الى ج! می و خدا را صدا مى زدمیدی مى کشغی توان جنی و با آخرمیو مى آمدجل

. اما مگر مى شد؟ من اگر مى خواستم تکان نخورم، پل تکانم مى داد« !ورىکن تکان نخ

.  کم حرکات تاب مانند پل، کُند شد و بعد پل آرام گرفتکم

. می برگشتبتی آمده را با ترس و لرز و هزار مصریفاضل مس و من

. دی سفت رسنی به زممانی پاتا

. میدی تندتند نفس کشقهی و تا چند دقمی شدوِلو

.  خندهری زمی هر دو زدبعد

.  رفتسهیفاضل ر« پس قاطر سر نترس دارد و از بلندى نمى ترسد؟»: گفتم

. طفلک قاطر بدبخت»:  خنده گفتمخنده

 هر دو قهی تا چند دق«م؟ی و سکته نکردمی که روى قاطر را کم کردمی ما چى هستنیبب»: فاضل گفت«  چه جور سکته کرد؟دىید

. می روزهاى بعد فکر چاره افتاداما. میدیخند
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ر بار خواندن دعا و امن و خودمان با هزا!  تا سکته نکندمی چشم هاى قاطر را مى بستهی فاضل با چفای من م،یدی با قاطر به پل مى رسوقتى

می از پل رد مى شدبیجی .

. می رد شدنى؟ جان به سر مى شدچه

 راه درست و حسابى برمى کی موقع آزادى از م،ی الاقل اگر زنده ماندم،ی عراقى ها بشوری اسمی بروای بمیفاضل مى گو»:  بار گفتمکی

  « !پل قاطر مرده»از آن به بعد، اسم آن پل شد، « !میگرد

  ! مجروح ناشناسکی و من

. ختندی و آسمان رو سرمان آتش مى رنی اما از زممی قله بودروى

...  در آسمان که شکارچى از نوك مگسک سالحش نشانه مان برود ومی پرنده اى باشانگار

.  را درمى آوردرمانی تا کمرمان بود و سرما دست به دستِ دشمن، پبرف

.  روى برفنیسعادت انتخابم کرد و خورد تو پهلوم و دراز به دراز افتادم زم ترکش آواره اى چون هماى ناغافل

.  آمد سراغمفرمانده

. نیی زخمبندى ام کرد و قرار شد بروم پاعی امدادگر بود که سربعد

. نییبرو پا!  از من اصرار که بمانم و از فرمانده تحکم که نهحاال

.  گزگز مى کردزخمم

. روم سر وادار شدم که بآخر

.  را قلمدوش کن و ببرنهای از اکىی»:  به چند مجروح که گوشه اى افتاده بودند اشاره کرد و گفتفرمانده

. حرفى نداشتم«  توانى؟مى

.  آش و الش شده بودشی که کاله و اورکت، صورتش را پوشانده بود و پاهانی از مجروحکىی سراغ رفتم

. دد على از تو مای کولم و دی دوالپا پرمثل

. می و پا مى شدمی و توپ بود که بدرقه ام مى کرد و گوشه و کنار منفجر مى شد و من و مجروح روى کولم هى مى افتادخمپاره

.  خدا نه ناله مى کرد و نه حرفى مى زدبنده

.  مى داندونمی شدم که حتماً خجالت زده است و خودش را مدفکرى

 .الی راه چند بار گفتم که اخوى بى خنیب

.  مى روم تو را هم مى برمنیی که دارم پامن

. می برسنیی کن راه کوتاه شود و زودتر پافی تعرتىی حرفى، حکاالاقل

.  او الم تا کام حرف نزد که نزداما
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. ای خجالتى و باحنقدری دلم گفتم آدم اتو

. ندری چند نفر آمدن تا مجروح را از کولم بگن،یی پامیدی رسنکهیهم!  اى واهللابابا

 نهی لحظه نفس در سکی. برادر، رحمت خدا بر پدر و مادرت=سی نوریز)**2(«.کیرحم اهللا والد!  اخىای»:  زد روى شانه ام و گفتاو

.  رفتجیام حبس شد و سرم گ

.  و کالهش را کنار زدمدمیپر

 را نمى گرفتند، خرخره اش را میه ها جلواگر بچ!  کلفت عراقى را خرحمالى مى کردملی سرهنگ سبکی همه مدت داشتم نی دل غافل ااى

  !دمیمى جو

  حورى

. دی دمارستانی باز کرد، خودش را روى تخت بچشم

.  بودزی و تمدی سفزی چهمه

. دی کِرِخت بود و چشمانش هنوز خوب نمى دبدنش

 هاى وهی درختها شلنگ تخته بزند و م تا بلند نشود و تو دار وامدهی شده و حاال در بهشت است و هنوز حالش سرجا ندی شد که شهفکرى

.  منزل کندنیبهشتى بلمباند و تو قصرهاى طال و زمرد

.  که به اتاق آمده بود متوجه او شدپرستارى

.  باال سرشآمد

.  در دست راستش بودسرنگ

 لىیبحالش شده بود خپرستار که خوش « تو حورى هستى؟»:  پرستار، اول چشم تنگ کرد و بعد با صداى خفه گفتدنی با دمجروح

مجروح با « !بله، من حورى ام»:  اى کرد و گفتزخندهی رستی و هم احتمال مى داد که طرف موجى است و به حال خودش نباستیز

 ترش کرد و سوزن سرنگ را بى هوا در باسن مبارك مجروح فرو کرد و نعره جانانه مجروح ستارپر«  قدر زشتى؟نیپس چرا ا»: تعجب گفت

  . دیچی پستانماریدر ب

  ! و مهره اىچی پنیحس

.  صد تا ترکش توپ و خمپاره در بدنش بودکی نزدزىیچ!  لباس چهل تکهکی بود، درست مثل نهی وصله و پکلشی ههمه

.  جاى سالم در بدنش نداشتخالصه

 انگشت به دنشی دکترها هم از دستانماریتو ب!  بند زده و رفو شده شدنىی چکی مثل گری آخر وقتى گلوله به سر و جمجمه اش خورد، دبار

. دهان مى شدند
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 هو همه کی« !ارنت؟ی بار برى جبهه و سوراخ سوراخ نکیآخر بچه شد تو »:  کنان گفتهی آمدند، مادرش گرادتشی خانواده اش به عوقتى

.  تخت هاى بغلى و بعد مادر و خانواده اش به خنده افتادندنی و مجروحنیحتى خود حس

 گُل بودى به سبزه هم آراسته ن،ی حس- :  انداختن و سربه سر گذاشتن با او کهکهی شروع کردن به تگری دنی خانواده، مجروح از رفتنبعد

 جان مى دانى اگر تو ازدواج کنى نی آره حس- !  و مهره اعضا و جوارحت را بهم بسته و محکم کنندچی دکترها با پگریفکر کنم د! شدى

 وینوکی از بچه هات هم پکىی بدهند تا وندی فقط مانده کمى تخته و چوب هم به دست و پات پ-! دم آهنىمى شود آ! دبچه ات چه مى شو

.  سرشانختی که کفرى شده بود پارچ آب را رنیحس! بشود

  !  و مهره اى روش ماندچی پنی اسم حساما

   خشاب تانککی با مرخصى

 پوست مان ری آبى زکی را برود مرخصى و اتی دو عملنی را بسته بود که فاصله بلشی از مدت ها درى به تخته خورد و دسته ما بار و بندپس

. می برگردهی و قبراق و با روحمی تازه کنىیبرود و هوا

.  نخواسته بودند بروندای شش ماه بود مرخصى نرفته بودند دی ما بودند کسانى که شانیب

 و زابراهمان کرده و مرخصى رفتن را رندیقسم خورده بودند که حال ما را بگ شان لی انگار جان فک و فامگری وسط دوستان دنی ااما

. کوفت مان کنند

. دی رسمانی به گلوگری د«د؟ی و خالى نگذاردیکجا؟ مگر امام نگفته جبهه ها را گرم نگهدار»:  رد مى شد و مزه مى پراند کهکىی

. بله»: می و دسته جمعى گفتمی تنها بماند؟ معطل نکردنی حسمیستی ما اهل کوفه ندیمگر نمى گفت»:  که سومى گفت کهنی هماما

. دیدی اما مصرع دومش را نشنمیدی شندرسته

. دی بشنوحاال

 و آنها که قصد داشتند سر به سرمان بگذارند میدیحسابى خند« ! به تهران امام تنها نماندمی تنها بماند ما مى رونی حسمیستی اهل کوفه نما

. ند پى کارشانبور شدند و رفت

.  به دژبانىمیدی و رسمی و کاله کردکفش

 و وارسى دی نمى کشرونی و تا دل و روده ساك ها را بدی مى کشرونی آنجا بود که مو از ماست بشی و سرری آدم سخت گکی شانس بد ما از

. نمى کرد، راضى نمى شد

. ى رفت و ما عرق از هفت چاکمان شره مدی از هوا انگار آتش مى بارحاال

 هوا چشمم افتاد به دو تا از دوستانم که چند نفر جلوتر از من نوبت بازرسى شان شده بود و داشتند با دژبان پچ پچ مى کردند و بعد از بى

.  اند و مى خواهند کار دستم بدهنددهی نقشه اى کشمی ام افتاد که آن ماست فروش ها براالىینگاه هاى مشکوك و معنى دار دژبان دو ر

. نیی پاختی هرى ردلم
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.  سست شد و ترس به وجودم چنگ انداختمی نشده پاهاچىیه

.  که در انتظارم بود واهمه داشتمىی از معطلى و سؤال هاى فضاشتری همه باز

.  به دژباندمی سر نوبتم شد و چون مجرمى که به سوى دار مى رود پاکشان رسآخر

. نطوریکه ا»:  اش را گرفت و گفتشانىی عرق پهی کرد و با پر چف کاله بره سرخش را رو سر جا به جادژبان

. سعى کردم لبخند بزنم« !نمی را باز کن ببساکت

.  که سرخوش و خندان دارند دور مى شونددمیدوستانم را د! هیترجمه اى از نوعى گر!  چه لبخندىاما

. لمیان وسا و جناب دژبان چون بازرسى کارکشته افتاد به جدمی ساکم را کشپیز

.  نگون بختى بازرسى کرد و باز راضى نشد و دوباره رفت سر وقت ساکمری خودم را مثل اسبعد

.  اخوىدیببخش»:  کم حالم جا آمد و آرام گفتمکم

روده  طورى دل و نی و ادی داده اری بدانم چرا بهم گدی آخر من نبا- « !ساکت»:  با تشر گفتزانی دژبان خسته و عرق ر«ه؟ی چموضوع

. دی مى کشرونیساکم را ب

.  کلمه حرف بزنى بازداشتت مى کنمکی - 

 کی آن نمیبب»:  شد به چشمهام و گفتقی نشد سر بلند کرد و دقرشی دستگزىیچند لحظه بعد که انگار چ!  اعصاب، معصاب ندارم؟من

. اول تعجب کردم«  کرده اى؟میخشاب تانک را کجا قا

.  خنده ام گرفتبعد

.  چند لحظه اى با صورت ماسک شده و مات نگاهم کرد و بعد کم کم لبانش کش آمد همدژبان

.  که رو دست خوردهدیفهم

.  و دست تکان مى دادنددندی مى پرنیی بچه ها نگاه کردم که دور شده بودند و باال و پابه

  . دمی خرخره شان را مى جود،ی بهشان مى رسدستم

   کو؟بابات

.  بودمشدهی ندنیغمگ به حال غصه دار و تا

.  مى شددهی فاصله دارش از پس لبان خندانش ددی دندان هاى صدفى سفشهیهم

.  وار دشمنوانهی و ددی آتش شدری ها کم مى آورد و نه زارىینه در تنگناها و بزب!  بودهی روحقرص

.  تنه مى زد به قلب دشمنکی

.  بوداسمش قاسم!  احساس خطر مى کردششی قول معروف خطر پبه

.  بودگری گردان دپدرش
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.  به تخمش مى رود، قاسم به باباشتره

.  دو بشاش بودند و دل زندههر

. می سالم ابراه-:  با قاسم بودد،ی شهادت دادن به برادر و دوستان شهخبر

.  دو تا دارىاز امروز! چىی ه-  سه تا، چطور مگر؟ -  تو چند تا داداش دارى؟ نمی چطوره؟ دماغت چاقه؟ راستى ببحالت

تازه کلى هم شوخى و خنده به تنگ خبر مى بست و با شنونده !  راحتىنیبه هم! نی امام حسای -!  شددی شهروزی داداش بزرگت دچون

.  برودادشیکارى مى کرد که اصل ماجرا 

مى «  حالش بد مى شود؟ای  هو طرف سکته مى کندکی ىی چطور خبر دادن است؟ نمى گونیآخر مرد مؤمن ا»:  چى بهش مى گفتم کههر

. دمت گرم»: گفت

... زىی چنى،ی مقدمه چکی که نهی منظورم ا-« ! کى تا حاال خبر شهادت شده خبر بد و ناگوار؟از

 دی تا طرف بگود؟ی شما در جبهه برادر دارمی به طرف بگوعنىی!  از جانزتری ساعت لفتش بدم؟ که چى؟ برادر عزکی توقع دارى عنىی - 

.  دل نگران نشوچىیه: میوچطور؟ بگ

 ببافم و دلش را به هزار راه ببرم و بعد از دو ابسی ترکش به انگشت کوچکه پاى چپش خورده و کمى اوخ شده و کلى رطب و کی راستش

. ستی طرز کار من ننی کردن خبر شهادت بدهم؟ نه آقاجان اتیلیساعت فک تکاندن و مخ ت

...  طور نمى شد بهش حالى کرد کهچیه!  در سنگنی آهنخینرود م« .ارم را خوب فوتِ آبممن ک!  خسروان دانندشی مملکت خوصالح

. میبگذر

. می را بهش بگوهی خودم معطل مانده بودم که به چه زبان و حسى سراغ قاسم بروم و قضحال

. ندازمی بگرانی خواستم گردن داول

.  خبر را به قاسم بدهمنی من است که افهیده اى و وظ فرمان- من عنىی - همه متفق القول نظر دادند که تو اما

.  کردمدای آب منبع پری را کنار شقاسم

.  چنگ مى زدشی و در طشت کف آلود به رخت چرکهانشسته

.  کنارشنشستم

.  و حال و احوالى و کمکش کردمکىی علسالم

. جا خوردم« باز از آن خبرها شده؟! ستیغلط نکنم لبخند گرگ بى طمع ن»:  شد و بعد گفتقی به چشمانم دققاسم

.  کى هستى؟ از حرف نزده خبر دارىگهی بابا تو د- 

 دو چادر پهن انی و رخت ها را روى طناب ممی رفته؟ی ما چهی دارى و حتى مى دانى اسم گربه همسابی که فکر مى کنم تو علم غمن

. میکرد
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.  اردوگاه بودکی طرف رودخانه که نزدمی رفتبعد

. من نوکر بند کفشتم»: نار آب گفت کقاسم

.  مى روم و خبرش را مى رسانمهی ثانکىی را بگو، من اهیقض

 حاال چى هست؟ -  چه جورى خبر مى دهى؟ م،ی اگر بهت بگو- « ! طرف بچکهنی قطره اشک از چشمان نازنکی باش نمى گذارم مطمئن

.  از بچه ها باشدکىی فرض کن خبر شهادت پدر - 

.  بارك اهللا- 

. تا حاال همچه خبرى نداده ام!  خوبهلىیخ

. می االن مى گوخب

.  مى روم پسرش را صدا مى زنماول

!...  رفتىامرزتیدرست به باباى خداب!  درشتىنی به اکلی هنیماشاءاهللا به ا: می مى گومانهی صملىی خبعد

. نه

.  نهنطورىیا

. دمی فهمآهان

. پس خوب شد: می شده باشد؟ اگر گفت نه مى گودی که باباش شهدیتان کسى دار هاهی شما تو همسادی ببخشمی مى گوبهش

!...  شدهدی چون بابات شهدی رکورددار محله شدشما

.  نهای

. ستی هم خوب ننی نه اد؟یستی ندی شما فرزند فالن شهمی گومى

.  آرام آرام خبر بدمدی باگفتى

.  نترسى هاچىی هم،ی مى گوبهش

...  از گردن به باالش را بردىیلوی خورد به گردن بابات و چهار پنج کىیلویک ده زی ترکش رکی

...  نهای

.  کالفه شدمگرید

.  افتاده بود تو دنده و خالص نمى کردحسابى

.  که گفت، آرهنی دارن؟ همفی پدر شما تو جبهه تشردیببخش: می آهان بهش مى گو- 

 اتی به عملدی زودى برگرددی و بتواندی جنازه پدرتان برسعی تا به تشدیریو چابک مرخصى بگ زی پرسنلى گردان تدیپس زودتر برو: می گومى

. طاقتم طاق شد! دیهم برس
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. دی مى لرزدلم

.  راحت و سرخوش بودچه

.  من جاش بودمکاش

.  شددهی کردم و پرده اشکى جلوى چشمانم کشبغض

.  ندارههی گرگهی دنکهیا! ت را به خودت بگى؟نکنه مى خواى خبر شهادت پدر خود»:  و گفتدی خندقاسم

. دیقه قه خند« ! دلت مى خواد خودم بهت خبر بدماگر

.  را تو دستانم گرفتمدستش

.  من سرد بود و دست او گرم و زندهدست

.  کم خنده اش را خوردکم

.  زدخیخند رو صورتش لب« !مى خواستم بپرسم پدرت جبهه اس؟»: نفس تازه کردم و گفتم« چى شده؟»:  گفتبعد

. می لحظه در سکوت به هم نگاه کردچند

.  کم حالش عادى شد تکه سنگى برداشت و پرت کرد تو رودخانهکم

.  درست شدموج

.  رگه دار شده بودشیصدا« ! هم افتاد تو کوزهاطیپس خ»: گفت

. زی به خاکردی را زدنجایاما ا»: گفت

.  مرخصى نمى روممن

. و آرام لبخند زد« . من راستش بر سردست

  .  قاسمنی دل بزرگى داشت اچه

   به سبک تانکرفاقت

.  نبودکىی بود کىی

.  بودنی از خداى مهربان هر نوع جک و جانورى که بخواهى روى زمریغ

.  معرکهاری تا بد و آتش بری آدم هاى خوب بگاز

.  تا درندگان خونخوار و بى پدر و مادرری جانوران آرام بگاز

 نامرد بعثى عراق می از لشکرهاى متجاوز رژکىی چرده دراز بى نورى است که اسمش فرهان بود و در اهی قصه ما درباره جوان ساما

.  بودرافتادهیگ
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  پى بهانه اى بود تا به چاك محبت بزند و برود وردستشهی و گلوله واهمه داشت و همری مثل جنّى که از بسم اهللا بترسد از جنگ و تفرهان

. ننه باباش

 درس و مشق نگو که سه سال در آمادگى رفوزه شد و با تک ماده و پارتى بازى توانسته بود به کالس اول برود و بعد با هزار جان کندن و از

.  و باقى کشکردی بگادیبه ضرب چوب و فلک توانسته بود اسم خودش و بابا ننه اش را 

وس خانه مى کرد و از شانس بد به پست فرمانده عبوس و بداخمى خورده بود که انگار با او  در خط مقدم بود و دم به ساعت دلش هفرهان

. پدرکشتگى داشت

.  گرفته بود نثار او و خاندانش مى کردادی که ىی هاراهی به فرهان مرخصى نمى داد و فرهان تو دلش تمام بد و بچون

. لرز رفت به سنگر فرماندهى شد و با ترس و زی روز کاسه صبر فرهان سررکی نکهی اتا

.  نظامى به جا آورد و صم بکم چشم به فرمانده که چشمانش پف آلود و خسته خواب بود، دوختاحترام

.  مرخصى بى مرخصىمیچى؟ باز هم تو؟ چند بار بگو»: دی پرسری با تغفرمانده

ى مثل تو که نمى توانى شلوارت را باال بکشى و فقط مثل نردبان  ادهی به سربازهاى زبر و زرنگ مرخصى نمى دهم چه رسد به ماست ترشمن

 پدرم مرده و مادرم رو به قبله است و نکهی از رو نرفت و افتاد به خواهش و تمنا و انیاما فرهان مثل سنگ پاى قزو« ! اىدهیدزدها قد کش

 غذا نمى خوردند تا سر خانواده شیته شده ام از چند وقت پ من کشنکهی االی ها به خهی و همسازدی فراقم آلوچه آلوچه اشک مى ررنامزدم د

. ام خراب بشوند

. گری دفی کنند و اراجمانی را پر و پشانی خندق بالرات،ی به بهانه خو

چقدر فک مى »:  که اول صبح مگس سمجى چون فرهان به پستش خورده بود دستى به عالمت بى حوصله گى تکان داد و بعد گفتفرمانده

. فرهان وا رفت« ! ده روز بهت مرخصى مى دهماورىی بمی و برارىی بگمتی غنرانىی تانک اکی هروقت توانستى باشد،. دكزنى مر

.  چند لحظه اى بعد چشمانش برقى زد و فلنگ را بستاما

. دی درانىینک ا تاکی و در کمال تعجب فرهان را سوار بر رونی و آمد بدی تانک از خواب پرکی روز بعد فرمانده با صداى صبح

. رونی بزند برتی مانده بود چشمانش از حکم

.  نهدی است، داوردهی شاخ درنندی ببدی به سر کشدستى

. ستی نگرىی دزی و چرك چفی کثدهاىی رو سرش جز شوهنوز

. بفرما قربان»:  با لبان کش آمده و چشمان خندان گفتفرهان

.  مرخصى فرهان را امضا کردفرمانده به ناچار برگه« !رانىی هم تانک انیا

 سرباز جسور نی چننکهی و به مرخصى برود و فرمانده از اردی بگمتی به غنرانىی موفق شد تانک اگری چند ماه بعد فرهان هفت هشت دفعه دتا

. و بى باکى دارد، قند تو دلش آب مى شد
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.  ها درآمدندرانىی شدند و به اسارت اریده جملگى در خواب غافلگ فرمانروهاىی حمله برق آسا نکی کردند و در اتی ها عملرانىی انکهی اتا

.  ها حرکت مى کردرانىی صدام شعار مى داد به سوى عقبه اهی باال بود و علشی دست هاکهی دوش به دوش فرمانده درحالفرهان

 را به گرمى در گری ها همدرانىی عراقى ها و ارتزدهی چشمان حانی فرهان را به اسم صدا زد و بعد آن دو در مرانىی سرباز اکی لحظه کی در

. آغوش گرفتند و چاق سالمتى دست و پا شکسته اى کردند

.  فرماندهشی فرهان دوباره برگشت پبعد

 فرهان ش؟ی و تو از کجا مى شناسستی کرانىی داد به فرهان که آن اری فرصت گکی صحنه چهار شاخ مانده بود در نی ادنی که از دفرمانده

.  طفره رفتاول

.  گزندى از شما بهم نمى رسدچی راحته که هالمی و من خمیری حاال هر دوى ما اسنکهیاول ا»:  گفتدی وقتى سماجت فرمانده را داما

. رانىی آن سرباز اهی پناهنده بشوم و اما قضرانی دارم به امی بعدش تصمچون

 ها با رانىی انی خُب من ب-! فرمانده با تعجب سر تکان داد که آره«  هست؟انادتی آوردن و مرخصى رفتن من که هنوز متىی تانک غنماجراى

. آن سرباز دوست شدم

.  که او هم مشکلى مثل من دارد و دنبال چاره اى استدمیفهم

.  ماجراى تانک را به او گفتم و او با نقشه ام موافقت کردعی سرمن

.  مى بردمشی تانک براکی مى آورد و هر وقت نوبت او بود من میک برا تانکی هر وقت من مى خواستم به مرخصى بروم او پس

 نداشته فرمانده شیفرمانده هاج و واج به فرهان نگاه مى کرد و فرهان دلش غنج مى رفت و به ر!  کوك بودفمانی کمان،ی هردونطورىیا

  . دیاش مى خند

  جاودانه

. اسری، صولت، صولت»:  را فشار داد و گفتمیسی شاسى گوشى بگری دبار

.  کردکی شلشانی مى شدند به سوکیچند عراقى نزد« .اسری صولت، صولت،

.  ها گرد و خاك کردند و فرار کردندعراقى

.  شدهکی نزدلىی صولت جان دشمن خ-!  صولت بگوشم- 

. دی جان مقاومت کناسری - م؟ی چکار کنم،ییای از خجالت شان دربمی نمى توانگرید

. دیمت کن چى چى را مقاو- 

.  من مانده ام و دو سه مجروحفقط

.  جان صبر داشته باشاسری -  کمکى چى شد؟ روهاىی نپس

. بابا چرا روضه مى خوانى؟ همه را زدند، کشتند»:  گفتمیسی کرد و در گوشى بکی چى دوباره شلمیسیب!  با صابران استخداوند
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.  رد و بدل کرد اما جوابى نگرفتمایچندبار با فرمانده پ« . سراغ ماندی دارند مى آحاال

. دربدرِ بى معرفت»:  سر نعره زدآخر

از آن سو صداى « ! المصب اگر حرف مرا باور نمى کنى مى خواهى گوشى را بدهم با خودشان حرف بزنى؟ اگر عربى بلدى، بسم اهللادِ

.  ثبت مى شودخیبرادر نام شما در تار»:  و بعددیخنده شن

. نی چى سالحش را که گلوله نداشت انداخت زممیسی ب«!دی جاودانه شدشما

.  مى آمدندشی عراقى مسلح به سوچند

. باشد»:  گفتمیسی گوشى بدر

. می که جاودانه شدما

.  دعا کن از اسارت برنگردمفقط

.  مى کنم که تو مسابقات عقب مانده هاى ذهنى شرکت کنىکارى

. دی خنده شنمیسیدوباره از آن سوى ب« ! ندار کافرچىیه

.  هم خنده اش گرفتخودش

  !  کردندرشی هم اسهایعراق

  !لی باتوبمب

. می آورده بودند؛ آن قدر زدن مان که از حال رفتری و بى کس و کار گمیتی بچه انگار

 و تاب مى چی آواره، پ انگار نذر جدشان شمر، کرده باشند، با کابل و مشت و لگد مى ماالندمان و ما مثل غربتى هادی عراقى که مى رسهر

. می و مقر نمى آمدمیخورد

. ستندی آدم بشو ننهایا»:  نعره زدزانی عراقى ها خسته و عرق رفرمانده

. و بعد رفتند پى کارشان« . به جهنمدشانیبفرست

.  دردای دنکی و می نفر بودستی ما ده، بحاال

.  به بغل و گوش به گوش و ناله به نالهبغل

.  بلند و بلندتر شد و رساتر شدری مثل غرش شىیصدا هو از دور کی

. میهمه کُپ کرد« ! مى آوردند پاره پوره مان کنندریپدرنامردها دارند ش»:  بهبهانى گفتاصغر

.  به گلومیچسباند

.  مى شدکتری و نزدکی نزدری نعره شحاال

.  شددای سر و کله عراقى ها پدوباره
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 و ری جلوى شاتورهای و ما را مثل گالداوردی بچه ها نکند صدام به سرش زده، اداى نرون را دربمیى گوم»:  با سر و کله شکسته گفتاصغر

.  مى خورداتورهای به گالدکلمانی هلىینه که خ»: نفس چاق کردم و گفتم« .ندازدیپلنگ ب

 و لگد بلندمان کردند و از اطاق عراقى ها با ضرب مشت« !دی نمى آرشی گزىی و پلنگ بدبخت جز مشتى پوست و استخوان چری شآن

.  مان کردندرونی بمیبزرگى که داخلش بود

.  قطعاتش را بهم وصل کرده بودندشی اتوبوس دو طبقه زهوار دررفته که انگار با چسب و سرکی مان افتاد به چشم

. میسته سوار اتوبوس شددست ب« !نی شوش و امام حسدانیصد رحمت به اتوبوس هاى خط م»:  خنده و گفتری پِقى زد زاصغر

 اری جان به شی آوار آهن پاره هاری حرکت اعضا و جوارح اتوبوس از هم بپاشد و ما زکی با میهر لحظه احتمال مى داد!  سوارشدنى؟چه

.  روى صندلى هامینشست. اورمیسرتان را درد ن! می کنمیتسل

. کردند و تکه اى پنبه درآوردند و کردند تو گوش شان و جوراب بی افتاد به سربازان عراقى که هر کدام دست به جچشمم

 به حرکت بشی که اتوبوس با صداى رعدآسا و مهنی کار را مى کنند اما همنی صداى آه و ناله مجروحان ادنی فکرى شدم که براى نشناول

.  دست مان آمدهیدرآمد، قض

. دی تو ذهن مان بود، قاطى صداها شد و پرالی و خ از اتوبوس درمى آمد که هرچى فکرىی صداى وحشتناك و روح فرساکی

. می انگار با دهان باز نفس مى کشمی نعره هم مى زدگرید

.  هاى مرگ در شهربازىنی رحمت به ماشصد

.  مى زدرونی ماست به خوردمان مى دادند از شدت تکان هاى وحشتناك، کره از دهان مان باگر

.  شداهی و زمان و مکان جلوى چشم مان سرونی زد باهىی و سظیتوبوس دود غل که از پس امی مسافتى نرفته بودهنوز

.  مان به زور درمى آمد بدتر هم شدنفس

.  مى زدرونی هر سرفه، دوده بود که از دهان و دماغ مان مثل اژدها ببا

.  از حرکت افتاداتوبوس

.  روى موتوردیب و آب گالن را مى پاش پا برداشت و رفت عقری با خونسردى بلند شد و دبه اى از زراننده

. می را هل بدهنی مان کردند و دستمان را باز کردند که ماشادهیبا کتک پ!  و وِز بلند شد و موتور سنکوب کردجِز

.  بلند شدىی هو صداکی. میرا هل بده! لی اتوبمب بنی که امی حاال مجبور بودمی خودمان را تکان بدهمی که حس نداشتما

.  گاردون اتوبوس وسط جاده مثل جنازه افتادهلی که ممیدی و دمیاتوبوس را کمى جلوتر هل داد وقتى

. دنی هو اتوبوس شروع کرد به لرزکی

. نی زمختی آهنى اتوبوس از هم جدا شد و روارهی و در و پنجره و دمیدی عقب پرادزنانی و عراقى ها فرما

. می کنهیگر به حال و روزمان ای و می بخندمی دانستنمى
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 بوس را به زور نگهداشت و با پس گردنى راننده را راضى کرد که مسافرانش نىی مکی با سالحش جاده را بست و های از عراقکىی سر آخر

.  و ما را سوار کندادهیرا پ

.  و به پشت سر نگاه کردممی بوس که راه افتاد برگشتنىیم

. ل در حال لخت شدن است آدم بود که در کنار ساحکی انگار لی باتوبمب

.  با درِ لرزانش با ما خداحافظى مى کردداشت

  !  حمله کردندچارهی بلی بوس با سنگ به اتوبمب بنىی سابق منی هو مسافرکی

   بشکهاسى

.  عراقى اردوگاه تو چاقى و بدقوارگى رو دست نداشتفرمانده

.  به اسى بشکه معروف بودرانىی اُسراى انی اش بکىی و خهیند ال چکلی هاى پاچه گاوى و هلی و دماغ گنده و سباهی صورت سبا

. امروز روز شادى و رقص و آواز است! اى آتش پرست ها»:  روز بعد از آمار رو کرد به ما و گفتآن

. میبه زور جلوى خنده مان را گرفت« ! استنی صدام حسسیدالرئی روز تولد سامروز

 می کاره نبودنیما هم که ا! می و قِر بدهمی اما تا دلتان بخواهد ازمان مى خواستند برقصمیری و روزه بگمی ها نمى گذاشتند نماز بخوانبدمصب

. می بار نمى رفتریو ز

. می و دست افشانى کنمی کرد و فحش داد و التماس کرد که برقصدی روز هر چه اسى بشکه تهدآن

. شکنجه خواهد کرد کرد اسراى نوجوان را دی تهدنکهی تا امی بار نرفتریز

.  را بکشد و مراسم شروع شددنی و اسى بشکه خودش زحمت قِر دادن و رقصمی که فقط کف بزنمی راضى شدسرانجام

.  و نعره زدن که مثالً ترانه مى خوانددنی و شروع کرد به رقصرانی بشکه رفت وسط حلقه اساسى

اسى بشکه شکم و کپل مى چرخاند ! می دمِش به دست آوردمی به رقص آوردخِرس:  هو زمزمه اى بلند شدکهکی که می هم دست مى زدما

  . می و کِرکِر مى کردمیو ما مى خواند

  ! سرهنگجناب

.  بودوسفی اسمش

.  جناب سرهنگمی بخاطر انظباط و لفظقلم حرف زدنش ما بهش مى گفتاما

.  اردوگاه بودکی شده بود و با ما تو ری سالى مى شد که اسدو

.  جناب سرهنگدیی قدر به من نگونی خدا چند بار افتاده بود به التماس که جان مادرتان ابنده

. دهای دستم مى دهکار

http://www.mihandownload.com/


www.aryapdf.comکتابخانه آریا..........داوود امیریان) مجموعه طنز( به سبک تانک رفاقت

٥٦

.  در مى رفت و او دوباره مى شد جناب سرهنگکىی باز از دهان م،یی به او جناب سرهنگ نگوگری که دمی کننی تمرمی تا مى آمداما

« !رونی بای بوسف،یسرهنگ »:  و فرمانده شان نعره زدشگاهی تو آساختندی گله عراقى مسلح رکیو  باز شد شگاهی روز در آساکی نکهی اتا

.  باشد، پا شد و جلو رفتدهی انگار برق سه فاز ازش پروسفی

. چشمم روشن»:  که درجه اش سرگرد بود گفتفرمانده

. اشتباه شده»: گفت بود هی با خنده اى که نوعى گروسفی« .می سرهنگ بودى و ما نمى دانستتو

 را کَت بسته بردند و وسفی می به خود بجنبمیتا آمد. مسخره: قشمار=سی نوریز!** قشمار رانی ادیببر!  نباشهادىی حرف ز-« ...من

. دی نرسىیدست ما به جا

ى کار دست آن بنده خدا  که شوخى شوخمی و به خودمان بد مى گفتمی و دل نگران او بودمی نداشتوسفی مدتى گذشت و ما خبرى از چند

. میداد

 برده بودند، پس از مارستانی به بهای شده بود و پس از هزار التماس و زارى کردن به عراقماری از بچه ها که به سختى بکىی ماه بعد چند

.  خندهری زد زمی حالش را بپرسمی و خواستمشیدی دتا ّّ.بهبودى برگشت اردوگاه

 -! وسفی: میدیهمه از جا پر« !دمی را دوسفیبچه ها »: که خنده خنده گفت!  برگشتوانهی رفت و دضی مرای که خدامی ماندچهارشاخ

. دیصبر کن»:  و گفتدیخند!  اصالً زنده بود؟-  جاى سالم در بدنش بود؟ -  آورده بودند؟ نیی فکش را پا- را شکسته بودند؟ شیدست و پا

.  آره-!  نعلبکى گرد شدکی فکر کنم چشمان همه اندازه «. همه سالم رساند و گفت که از همه تشکر کنمبه

.  نانش تو روغنهچون

.  اردوگاه افسران ارشدبردنش

.  خوب و راحتهجاش

.  و آلمانى و فرانسه کار مى کنهسىی خوره و مى خوابه و زبان انگلمى

.  قبول کرده که سرهنگ استهای گفت باالخره به ضرب و کتک عراقمى

« !مسارمیبچه ها راستش من ت»:  از بچه ها گفتکىی هو کی« . گرفته اند و بهش مى رسندلشی کلى تحو بعد از آن،و

  کاري از

Vahideh
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