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 #پارت1

 بسم اهللا الرحمن الرحیم❤ 
 باید عاشق شد از جنس خدا..

 خدایی سراسر عشق و احساس
 خدایی با رنگ لبخند گرم

 خدایی مانند گل های باغچه خوش رنگ و خوش رایحه..
 از جنس خدا عاشق شدن یعنی اوج خوشبختی..!

 
 کالفه سرمو از روی بالشت جدا کردم و نگاه به ساعت زنگ دار انداختم

  ساعت 6صبح بود باید آماده میشدم برای مدرسه، جایی که برای من تقریبا فرار از خونه محسوب میشد
 آماده شدم ادکلنمو زدم و رفتم بیرون طبق معمول بی صبحونه پالتومو تنم کردمو سوار ماشین شخصی بابام که برام

 حکم زندان رو داشت شدم،
 مثل همیشه بخاری رو این راننده ی چله تابستونی که نمیدونست از گرما متنفرم روشن کرد

 حوصله اعتراض نداشتم
 کمی بعد به مدرسه رسیدیم بی حرف از ماشین پیاده شدم هنوز یه قدم برنداشته بودم که صدای راننده مانع رفتنم شد

 +پول همراتون هست زهرا خانم؟؟
 از این رفتارایی که بهم حس بچگی میداد متنفر بودم اخم غلیظی بهش کردمو رفتم داخل باز این بچه های تفتیش که

 بیکار و عالف این وظیفه رو قبول کرده بودن منو تفتیش بدنی کردن
 بعد چند دقیقه تونستم برم داخل رفتم کالس اخر که کالسم بود

 با ورودم دوتا دوستام سارا و هستی اومدن برا سالم و احوال پرسی کیفمو اویزون کردمو نشستم
 سارا:ها بچه پولدار پکری؟؟

 -این بچه پولدار چ صیغه ایه؟؟ هیچی
 مامانو بابام کالفم کردن نمیخوان بفهمن من از این دین و مذهب و هرچی حجابه متنفرم

 پوفی کشیدم و اخممو عمیقتر کردم
 هستی:اروم باش همه خانواده ها اینطورین ولکن بابا زندگیتو بچسب حجاب کجای کاره؟

 -فک کردی من به حرفاشون اهمیت میدم؟
 چرا نمیخوان بفهمن اعتقاداتشون به من مربوط نیست؟

 سارا:بیخیال حرص نخور نمیشه که هرروز بخاطر این مسئله اعصابتو خراب کنی..بیخیال
 -همینکارو میکنم ولی نمیدونم چقدر موفق میشم!

 هستی:بگذریم برات یه خبر داریم
 به چشمای ذوق زدشون نگاه کردم

 چ خبری بود مگه حتما درباره دوست پسراشونه غیر این باشه شک دارم!
 -بله میشنوم؟

 سارا:تازه معاون اومد تک تک کالسا خبر یه مسافرت راهیان نور داد
 -این دیگه چ سفریه؟؟

 سارا:چ میدونم میگن میریم مناطق جنگی و اینجور چیزا
 -من نیستم

 دخترا با صورتای کپ کرده نگام میکردن
 سارا:یعنی چی من نیستم خوله؟

 -حوصله این چرندیاتو ندارم شماها برید من به حد کافی اعصابم خط خطیه
 هستی:بابا تو فک کن سفر تفریحیه مگه ما میخوایم چیکار کنیم؟ کلی خوش میگذره توام از این حالو روز یکم دور

 میشی
 واقعا نیاز نداری؟ سفر ده روزه اس ها
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 -باید فکر کنم
 سارا:اوکی پس حتما شب خبرمون بده زهرا توروخدا جواب منفی نده فقط!

  جواب ندادم دبیر اومد سر کالسو کالس شروع شد
  رفتم تو فکر اینکه واقعا نیاز دارم کمی از خانواده دور باشم

 هرچند سفر مزخرفیه اما بدتر از خونه نیست پوفی کشیدم و گوش به سخنرانی های دبیر دادم
 

 بعد مدرسه باز با همون ماشین زندانیا برگشتم خونه چشم دوختم به نمای بیرون این قصر مذهبیا نمیدونم چرا خدا
 منو قاطی اینا کرده بود؟ منکه هیچیم شبیه به خانوادم نبود پس...

 خونمون خیلی بزرگ بود با استخری وسط محوطه که خودنمایی میکردو درختای بلند و زمینی که بهار کلی گل داره
 و تابی که رفیق تنهاییام بودو یه گوشه با اون گالی اطرافش نظر هرتماشاچیو جلب میکرد یه زمانی

 اذر ماه بودو هوا سرد و زمستونی
  پالتومو محکم کردمو زنگ درو زدم

  خدمتکار با لباس فرم درو با لبخند باز کرد سالمی اروم دادمو رفتم داخل
 مامان بابا روی مبل نشسته بودنو مشغول تی وی نگاه کردن با دیدن من لبخند زنان سالم دادن

  -سالم
 مامان:دخترم مدیرت بهم زنگ زد گفت سفر راهیان نور درراهه من که میگم برو سفر بی نظیریه خیلی جوخاصیه

 -میرم
 نمیدونم چرا اونلحظه بی فکر اون جوابو دادم

 اما باید میرفتم شده واسه خاطر خودم
 بابا:خیلی خوبه ولی باید مواظب خودت باشیو بااون دوستات کاری نکنید که ابروتونو ببره مثل اوندفعه..

 -بابا میدونی که اونبار....
 پرید وسط حرفم

 +دیگه مهم نیست از این به بعد مهمه!
 حرفی نزدم

 -میرم لباسامو عوض کنم
 مامان:برو واسه ناهارم بیا

 -باشه
 از پله ها باال رفتم تو راهرو سمت اتاقم میرفتم که علی جلوم سبز شد

 علی:سالم به خواهر یکی یه دونه تازه برگشتی؟
 -اره خوبی؟

 علی:عالیم توچطوری کوچولو؟
 -خوبم بدنیستم

 علیوخیلی دوست داشتم برام عزیزترین بود هرچند به زبون نمیووردم اما همیشه نزدیکش بودم
 امیرو هم دوست داشتم اما سربه سرم زیاد میزاشت پسره ی بی مزه

 لبخندی بهش زدمو رفتم اتاقم
 خسته بودم ساعت 1بود لباس عوض کردم لباسای خونگی زمستونیمو پوشیدم روفرشیامم پام کردمو بعد مرتب کردن

 موهامو زدن ادکلن رفتم پایین
 میز اماده بود خانواده با دیدن من لبخند زدن جای همیشگی یعنی کنار علی نشستم

 کمی بعد پسر شیطون خونمونم پایین اومد امیر اقا!
 سالمی بلند باال داد و نشست سرجاش

 امیر:خوبی زهرا جون؟
 -ممنون

 ادامو دراووردو با خنده شرو کرد غذا خوردن
 علی:زهرا شنیدم امتحان ریاضیتو بددادی
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 نگاهی برزخی نثار مادرم کردمو حرفشو تایید کردم
 مثل همیشه مادرم خبرچینی کرده بود

 امیرم
 که بهونه میخواست برا مسخره کردن شروع کرد خندیدن

 امیر:خانم صفری احوال چطوره؟
 -عهههه میزنمتا

 علی:امیر
  امیر:خب مگه خانم صفری نیست؟

 بعد دوباره با خنده شرو کرد غذا خوردن پسره ی خوشمزه!
 غذامو که خوردم رفتم اتاقم برا استراحت توی خواب و بیداری بودم که خودمو تو بیابون حس کردم!

 هرکار میکردم نمیتونستم خودمو از اون بیابون بکشم بیرون
 بیابون مثل بیابونای دیگه نبود یه طور عجیبی عجیب بود

 نمیدونم چطوری اما عین برق گرفته ها پریدم گیج و منگ بودم سردرنمیووردم اون بیابون چ معنی میده؟
 پریشون تا وقتی خوابم رفت فکر میکردم..

 
 

 #پارت2
 ساعت حدودا پنج با االرمم بیدار شدم یه خورده درس خوندم و زنگ زدم به هستی بعد دوبوق وصل شد

 -الو هستی خوبی؟؟
 +الو عشقم خوبم توخوبی؟

 -خوبم..هستی فکرامو کردم باشه میرم هرچند مزخرفه اما بهتر از خونه اس
  +ای جاانممم خداروشکر پس برم به سارا بگم

 -اوکی فقط بگو اردو برا چه روزیه؟
 +فردا خانومیی برو اماده کن

 -چرا زودتر نگفتی داشتم درس میخوندم؟
 +خاکت کنم

 قط کردمو رفتم پایین
  بابا نبود فقط مامان بود پای تلویزیون

  -مامان اردو برا فرداست
 +میدونم دخترم االن پروینو میفرستم کمکت کنه اماده کنی

 -ن خودم اماده میکنم نمیخواد
 +باشه چیزی نیاز نداری برات بخرم؟

 -چرا هله هوله میخوام برا تو راه و شایدم اونجا
 +باشه االن امیرو میفرستم مادر

 -اوکی
 رفتم اشپزخونه آبی خوردم و سالم دادم به پروین که درحال اشپزی بود

 بعدازاونم رفتم باال و شروع کردم اماده کردن ، حتما باید چادرم سرم میکردم زنگ زدم به سارا و ازش پرسیدم اونم
 گفت اجباریه! پوفی کشیدم چادرمو که دوساله توکمد قایم بود رو دراووردم و گذاشتم تو چمدون

  با کلی خرت و پرت دیگه، وقتی تموم شد نگاه ساعت کردم ساعت7بود
 چمدونو کنار گذاشتم و پاور بانکمم اماده کردم و گذاشتم توشارژ

 رفتم پایین علی هم بود تا منو دید لبخندی مهمونم کرد کنارش نشستم دستشو انداخت دور گردنم
 علی:خوبی خوشگل داداش؟

 -هعی بدنیستم میخوام برم راهیان نور
 علی:خوشبحالت
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 نگاش کردم چرا اینو گفت؟
 سوالمو به زبون اووردم

 -چرا؟؟
 علی:شهدا خیلی دوستت داشتن که دعوتت کردن مناطقشون!

 از حرفاش سردرنمیووردم همیشه حرفای عجیبی میزد اما یه دفعه یاد اون بیابونه افتادم
 ولی سریعا بیخیال شدمو چشم دوختم به تی وی که برنامه ی گردشگری بود!

 بعد کمی اعالم شام کردن و رفتیم سرمیز
 گشنم بود کال شام رو بیشتر از ناهار قبول دارم..امیر اومد با کلی چیز میز خندم گرفت

 علی:آ ماشاهللا برادر پهلوان
 امیر:مامان کلک زد گفت برا خودتونه برا همین رفتم

  هممون زدیم زیر خنده
  -حاال اینارو برو بزار اتاقم و بیا

 امیر:خیلی پررویی ولی چون میخوای بری و منم فرصت استراحت از شرت رو برا مدتی دارم چشم!
 خندیدم اونم رفت باال

 مامان:اگه اینو نمیگفتم نمیرفت که..
 علی:االن یه چیزی میبره مطمعن باش

 باز همه خندیدیم
 مامان:از دست تو گناه داره ولش کنیدمادر

 -مامان بابا چرا نیست؟
 مامان:یه سری کارای اداری داره دخترم

 -اهان
 سریع شاممو تموم کردمو رفتم اتاقم گوشیمو گرفتمو نشستم رو مبل

  کلی پیام اومده بود تک تکو جواب کوتاه دادم و رفتم اینستاگرام
 بازم کلی درخواست از پسرای االف

 رفتم تو پیجم همش عکسام بود چقدر علی سرم غر میزد اما من بخاطر لج هم که شده میزاشتم
 از اینستاگرام اومدم بیرون

 و تصمیم گرفتم بخوابم که صبح رو زود بیدار شم
 گوشیمو برا ساعت ۶کوک کردم وچشم سپردم به خواب..

 
 

 #پارت3
 ساعت 6با صدای االرم گوشیم بیدار شدم چند بار چشامو بازو بسته کردم و برپازدم صورتمو شستم مسواک زدمو

 اومدم بیرون لباسای مدرسه رو تنم کردم مقنعه امو سرم کردمو مرتب کردم یه خورده هم موهامو بیرون دادم
 ادکلن زدم و گوشیمو گذاشتم توجیبم پوالمو هم از توکشو برداشتم به عالوه کارتمم گذاشتم توکوله ام و بعد اتمام

 اماده شدن چمدونمو دنبال خودم کشیدم
 و رفتم پایین کسی بیدار نبود روی یکی از برگ های رنگیم یادداشت نوشتم و رفتم{من رفتم هروقت بیدار شدید

 تماس بگیرید}
 راننده طبق معمول منتظرم بود با دیدنم سالمی کردو نشست جلو

  منم سرجام نشستم و بعد زدن کمربند حرکت کرد
 یعنی اونجا خوش میگذره؟ خوشم نگذره بدنیست تحمل میکنم

 یعنی جو واقعا خاصه یا خیالبافی های مادرمه؟ علیم یه جورایی شبیه مادرم حرف میزد مگه این سفر راهیان نور چ
  رازی داره که با بقیه مسافرتا فرق میکنه ماهم فکر میکنیم سفر تاریخیه مگه غیر از اینه؟

 پوفی کشیدم و چشم دوختم به بیرون درختای زمستونی کچل شده بودن و یکی پس از بعدی ردشون میکردیم اسمون
 ابری بود و هوا سرد!
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 این دوره از هوارو خیلی دوست داشتم با سرمای قلب یخیم جوردرمیومد
 کمی بعد رسیدیم خدافظی کردمو رفتم داخل باز صدای این مرد توگوشم پیچید

  مرد:زهرا خانم شما میخواید برید مسافرت پول الزم ندارید؟
 برگشتم سمتش

 -نه اگه خواستم به بابام میگم کارت همرامه ممنون
 لبخندی زدو منم رفتم داخل بازم تفتیش و این مسخره بازیا همه ی دخترا توحیاط جمع شده بودن ظاهرا منتظر

 اتوبوس بودن نگاه ساعت انداختم
 ٧:٣٠بود

 رفتم سمت سارا و هستی بعداحوال پرسی نشستم رو سکو
 -اتوبوس کی میاد؟

 سارا:میگن االناست که افتابی بشه
 -هوم..خوبه چ خبر؟

 سارا:سالمتی توچخبر؟ باز بحث نکردی با مامان بابات؟
 -نه خب ما بحث نمیکنیم رابطمون خوبه ولی اینکه همش از مذهب و دین و فالن حرف بزنن حالمو بهم میزنه!

 هستی:درک میکنم مامان منم اینطوریه
 بیخیال! نگاه به اطراف انداختم دخترا سرخوش و خنده رو با چادرای مشکی ایستاده بودن و حرف میزدن
  -باید چادر بپوشیم؟ پوف اینجا هم این عقاید دست از سرم برنمیداره ادم نخواد چادر بپوشه به کی باید بگه؟

 سارا:نگم برات! منکه کالفه ترم
 چادرمو که غریب البه الی لباسام خودنمایی میکردو از چمدون دراووردم و بزور سرم کردم

  خودمو با آینه جیبی نگاه کردم بدم نبود
 ولی من از این تیکه پارچه متنفر بودم

 کسیم قرار نبود بفهمه!
  نگاه به سارا و هستی انداختم که اونام چادراشونو پوشیده بودن

  یه لحظه خندم گرفت اینارو چه به چادر
 یه دفعه معاون با بلند گو شروع کرد حرف زدن:دخترای خوبم سرهنگ و همسفرمون االن میان لطفا حجاب خودتونو

 درست کنید و صف بگیرید که دقایقی بعد از حرفاشون انشااهللا حرکت میکنیم!
 دخترا با نظم صف گرفتن ماهم به بقیه ملحق شدیم خدا این از کجا پیداش شد؟

 وقتی ایستاده بودیم اهنگ بی کالم غمگینی پلی شد سریع سرهنگ اومد تو از اهنگ گوش کندم و چش سپردم به این
  همسفره

 یه مرد تقریبا ۵٠ساله با ریش و موهایی با ترکیب سیاه و سفید و لباسای نظامی و هیبتی مردونه که با اخم
 خودنمایی میکرد اومد و مستقیم رفت روی جای سخنرانی

 میکروفن رو تو دستش گرفت همه ی دخترا منتظر حرف زدنشون بودن که سالم کرد دختراهم جواب دادن
 سرهنگ:صبحتون بخیر دخترای خوبم دخترخانوما قبل از حرکت به سمت مناطق نور یه چند نکته رو بازگو کنم

 هرچند میدونم معاونای محترمتون به حضورتون رسوندن
 دخترا تواین سفر ده روزه به مناطق جنگی خوزستان باید هوشیار باشید که خودسر جایی نرید چون مناطق پره از

  مین و مواد منفجره و خواهش میکنم ازتون که همراه فرمانده اتون باشید
 من باشما شبیه سپاهیا رفتار میکنم اصلن فرقی نیست!

 اونا پسرای منن و شما دخترای من پس نمیخوام که ازم اونجا بابت موضوعی ناراحت بشید چون هرچی میگم به
 صالحتونه!

 ماتقریبا هرشهری بریم میریم اردوگاه اونجا شب رو میمونیم پس باید نظافت و همه چیو رعایت کنید ماشااهللا
 خانومای بزرگیم هستید اجازه ندید این پسرای سپاهی بهتون بخندن دوتیم شید زد هم

 همه زدن زیر خنده از جمله من
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 سرهنگ:عرضم به حضورتون من سردرد گرفتم از دست این نکبت گنده ها یه دونه شونم حرف گوش کن نیست
 دعامیکنم خدا پسری شبیه خودشون بهشون بده دهنشونو سرویس کنه و هرچیم دختر شیطون داریم ما بینتون بازم

 دختری شبیه خودش بهش بده
 خندم گرفت مشتاق بودم به دیدن این سپاهیایی که این بیچاره از دستشون شاکی بود

 +خالصه گیر بدی افتادیم
 انشااهللا حرفامو به گوش بسپارید

 اجمعین صلوات
 همه صلوات فرستادن سرهنگ پایین اومدو با معاون یه چیزایی گفتو رفت بیرون

 فرمانده اعالم کرد برای حرکت صف بگیریم و سوار اتوبوسا بشیم دوتا انسانیا باهم بایدسوار یک اتوبوس میشدن
 صف گرفتیم و سوار اولین اتوبوس سفید رنگ شدیم کنار هستی نشستم سارا کنار یه دختری از کالسمون نشست اما

 باز کنارمون بود تو دوتا صندلی کناری #ادامه
 بعد کمی یه پسری با اسلحه ی کالشینکف و تیپ ارتشی که مشخص بود یکی از اون سپاهیاست با کاله درحالی که با

  سرهنگشون حرفایی میزد بعد کمی سوار اتوبوس ما شد یعنی قرار بود با ما باشه؟
  ندیدم صورتشو سرش پایین بود همش

 هله هوله رو درشروع بسم اهللا باز کردیم
 توسفر باید فقط میخوردم!

 فرماندمون خانم احمدی هم سوار شد و نشست صندلی جلویی سمت چپ یعنی پشت راننده و پسره که نتونسته بودم
 ببینمش سمت راست بود کنار در !

 بالخره با صلوات حرکت کردیم شور و هیجان خاصی توپوستم تکون میخورد
  هنذفریامو دراووردم و گذاشتم توگوشم و اهنگی پلی کردم از رضا صادقی

 به چتری موهای لختت قسم..........
 دوستش داشتم بهم ارامش میداد یاد ماهان میفتادم پسری که ادعا داشت عاشقانه دوستم داره و منو رام خودش کرد
 بازیم دادو رفت از اونموقع دیگه من من سابق نبودم باخاطراتش زندگی میکردم اما االنا که فکر میکنم میفهمم این

 فقط عادت به بودنش بود عشق نه!!
 چشم دوختم به بیرون شیشه

 همون درختا رو داشتم ادامه میدادم تا دیگه درختی دیده نشدو جاشو داد به بیابون
 باز یاد اون بیابون افتادم به خیاالتم اسید پاشیدمو عین برق گرفته از اون فکر اومدم بیرون

 اب خوردم و باز چشم دوختم به بیرون نگاه به منظره های بیرون بیشتر خواب اور بود تا لذت بخش!
 یه عطر عجیبی تو اتوبوس میچرخید شبیه عطر حرم امام رضا و جاهای مقدس شبیه به اون

 یادمه وقتی برای اولین بار رفتم مشهد خیلی دلم گرفته بود نشستم روی زمین روبه روی حرم چشامو بستمو هوای
 اونجارو به ریه فرستادم!

 بااینکه بچه بودمو حالیم نمیشد، اما االن اون عطر رو با تمام وجود حس میکردم عطر ارامش!!!
 

 #پارت4
 چند ساعت گذشت که اتوبوس نگه داشت نفسی راحت کشیدم! تا خواستم پاشم فرمانده مانع شد

 فرمانده:دخترا اروم بشینید سرجاهاتون بزارید اتوبوسای دیگه برسن بعد انشااهللا برای استراحت پیاده میشیم
 به بیرون چشم دوختم باز همون سپاهیه بیرون بود نشسته بود اماپشتش به اتوبوس بود و ظاهرا با گو شی حرف

 میزد
 هستی:ایش متنفرم از این پسرای به ظاهر مسلمون خدا میدونه چه امادیی ان فقط ادعان.. االن حتما نشسته با دوس

 دخترش حرف میزنه هه
 رد نگاهمو گرفته بود شاید راست میگفت شاید واقعا اینطوری بودو اینم مسلمون نماباشه

 ازش چشم گرفتم و نگاه ساعتم انداختم ساعت11بود چقدر راه خسته کننده ای بود! فرمانده اعالم پیاده شدن داد
 همه ی دخترا یکی یکی پیاده شدن هوای آزادو فرستادم ریه هام نگاه به اطراف انداختم یه جای سرسبز بودو تواون

 هوای سرد بی نظیر!!
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 اسمون باز ابری بودو قصد باریدن داشت اما نمیدونم اشکاشو برای چ موقع نگه داشته بود! چنتا اتوبوس دیگه هم
 پشت سرمون ایستادن از هراتوبوس یه سپاهی شبیه اون سپاهیه پیاده شدن و با اون پسره یه جا جمع شدن و خنده

 هاشون رفت آسمون
 ایناهم بلد بودن بخندن؟ بلد بودن شوخی کنن؟ شاید باز درحال مسخره کردن اینو اونن مذهبیا که جز این کارا کاری

  بلد نیستن بلدن؟
 بیخیال روی چمنا کنار سارا و هستی نشستم نگاه به گوشیم انداختم آنتن میداد خوشحال نتو روشن کردم و تصویری

 زنگ زدم به علی!
 همون چهره ی همیشه سراسر نشاط وبا لبخند گرم نمایان شد لبخند اومد رو لبم

  علی:سالم پرنسسم خوبی؟؟ سفر چطوره بی من؟
 -سالم داداش خوبم ولی کمی خستم معلومه که بدون تو خوب نیست !

 علی:ای جانم دورت بگردم! کجارسیدین؟
 -االن واسه استراحت نگه داشتیم فرمانده گفت تا فردا صبح میرسیم
 علی:پس حسابی خسته میشید مواظب خودت باش سرما نخوری!
 -چشم توام مواظب خودت باش داداش سالممو به همه برسون

 علی:سالمت باشی پس یاعلی
 لبخندی زدمو اروم خدافظی کردم بعدم چهره اش از رو صفحه ام رفت

 دلم گرفت! کاش کنارم بود بااون حرفاش اجازه نمیداد حوصلم سربره ولی باید یه کمم به دوری عادت میکردم
 دوری که باعث میشد خودمو پیدا کنم

 سرهنگ پیداش شد خسته نباشید به همه گفتو رفت تو جمع سپاهیاش باز انگار داشت سرشون نق میزد اونام
  باسربه زیری عین بچه های خوب به حرفاش گوش میدادن خندم گرفت

 هستی:هوا چه سرده!
  بهش چشم دوختم

 -اره سرده ولی بدنیست
  پالتوی کرمیمو بستم و شال گردنمم بیشتر چسبوندم به گردنم

 چرا نمیتونستم اون پسره رو ببینم همش یا پشتش به من بود یا سرش پایین بود
 انگار اون پایین دنبال چیزی میگیرده

 ولی من چرا میخوام ببینمش؟ من اصال از این پسرا متنفرم!آره
 سرهنگ یهوبلند شد و باصدا بلند گفت:خب خانوما ما برای هر اتوبوس چنتا از این بالهای جان رو مامور میکنیم

 چایی بریزن چنتا از دختر خانوما باید چایی هارو پخش کنن
 قبوله؟؟

 همه سرتکون دادن سپاهیا هم بلند شدن با همون خنده هاشون که بین دونفر یا یه نفر کناری ردو بدل میکردن!! بین
 خودشون

 این سپاهیا هم به طور عجیبی خوش سیما بودن هیچکدومشون جوری نبود که بخوای واژه ای برای مسخره کردنش
 پیدا کنی همه بلند شدن جز اون سپاهیه که هنوز سرجاش بودو پالتوش رو شونه اش و ظاهرا چایی میخورد

 باید میدیدمش اما چجوری؟؟ فکر کن زهرا
 تصمیم گرفتم منم برای پخش چایی پاشم که ببینم این پسر مخفیرو

 به فرمانده گفتم اونم قبول کرد سینی به دست رفتم سمت اونجا که خودش نشسته بود و فلکسای چایی پیشش بودن،
 زهرا براچی اومدی اخه؟هرچقد نزدیک میشدم پاهام سست میشد انگار! من از کی درمقابل پسری اینجوری استرس

 میگرفتم؟
  پشت سرش ایستادم
 -اقا پسر چایی بریز!

  جوابی نشنیدم
 کالفه دوباره صداش زدم ولی باز جوابی نشنیدم کربود ماشااهللا؟
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 طلبکار رفتم جلوتر و قشنگ روبه روش ایستادم با دیدنش لرز بدی توتنم افتاد نور فقط نور بود توچهره اش!
 چشمای نافذش و سیاهیه مردمکش که حاال با تعجب نظاره گرم بودو چشم دزید از نگاهم! من هیچوقت به زیبایی این

 جوون ندیده بودم  نگام خورد به هنذفریش که بخاطر اون بود صدامو نمیشنید باصدای گرفته ای لب زد
 +ب..بله امری داشتین؟

 این حجب و حیا بود یا فیلم بازی؟
 خودم شدم از اون پوسته اومدم بیرونو با اخم لب زدم

  -دوساعته صدات میکنم کری؟؟؟
 مجبور نیستی وقتی همه دارن کار میکنن هنذفری بزاری توگوشت

 سرش پایین بود
 -چیه اون پایین چی هست؟

 به منم بگو نگا کنم؟
 یه دفعه یه نفر شرو کرد صدا زدن:سید ....سیدجان

 اینی که االن زیر حرف و توهینام با سربه زیری جواب میداد
 برگشت سمت صدا یعنی سید بود؟

 سریع اونجارو ترک کردم
 با لبخند شیطانی ولی لحظه ای چهره ای که دیدم چشمایی که دیدم از جلو چشام کنار نمیرفت چرا اینقدر سفید بود؟

 ولی سفیدیش طبیعی نبود.
 چقدر بد حرف زدم باهاش! ولی خب بدنیست سرگرمی جدیدی پیدا کردم مگه چ اشکالی داره سربه سرش بزارم؟ اونا

 که یه عمر با اعتقادات و این مسخره بازیا سربه سرمون گذاشتن
 #پارت5

 خالصه تواین نیم ساعت استراحت ندیدم از جاش تکونی بخوره حتما چسبش زده بودن اونجا! ولی رفیقاش عین
 پروانه دورشو پر کرده بودن

 چاییمو خوردم و بلند شدم که یه کم قدم بزنم دخترا هرکدوم گوشه کناری یا هرحرف میزدن یا مثل من توسکوت و
 برانداز اطراف قدم میزدن هوا سوز دلنشینی داشت نم نم بارون اروم پوست صورتمو نوازش میکرد

 بوی اغشته با گل و نم توهوا رقص کنان میچرخید
 به فکر این سفر بودم سفری که هنوز توراهش بودیم سفری که هیجان نااشنایی و یجورایی ابلهانه تووجود یخیم

 اتیش کرده بود
  دستامو تو جیب پالتوم هل دادم و نشستم روی سکو

 چشمم به اون سپاهیا افتاد چرا نگاهه دخترا نمیکردن؟ این فیلم بازیاشون تا کی ادامه داره؟ حتما یه جایی کم میارن
 اون روی واقعیشونو نشون میدن!

 مگه فرقیم بین مردای دیگه و این مردای مذهبی هست؟ هست؟ شاید کمی این مذهبیا مسخره تر باشن!
 از فکرشون بیرون اومدم پیامکی به گوشیم اومده بود هستی بود

     +دختر پاشو بیا اینجا کجا رفتی تو
 لبخندی زدمو برگشتم سرجامون با دیدنم اخمی غلیط نثارم کردن

 -چیه؟؟
 سارا:زهرمار نگران شدم فکر کردم رفتی گم و گور کردی خودتو از توبعید نیست

  -هاهاهااا
 سارا:این چ جور خنده ایه؟

 -شیطااانی
 سارا:بسه بسه مزه نریز بیا بشین یه چیز بهت بگم

 نشستم وسطشون و یک یک نگاشون میکردم
 -چی شده بگید؟

 سارا:پسره هست که رفتی.....
  -اره خب؟؟ چ مرگشه؟
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 سارا:ظاهرا حالش بده دوستاش هی بغلش میکنن دوروشو پرکردن ببین این یعنی مشخصه بدحالی داره
  -خب به ما چه؟

 نمیدونم چرا ولی دلم اصال راحت نشد هرچقدر میخواستم تظاهر به بیخیالی کنم نمیشد ناخوداگاه چشام سمتش حواله
 میشد

 چشماش خسته نبود؟ ولی من محو سیاهی چشاش به اطراف مردمکش پرت نشدم
 سارا:حتما شکست عشقی خورده

 هردو میخندیدن منم مثال میخندیدم ولی...خب من که ادم بدی نبودم دلم میسوخت
 باز نگاهش کردم دوستاش اطرافش بودن یکیم زیر پاهاش نشسته بودو یه چیزایی با چهره ی نه چندان جالب باهاش

 حرف میزد
 یعنی چیشده که اینطوری نیم ساعته سرجاشه؟ که وقتی باهاش حرف زدم با صدای گرفته جوابم داد؟

 به توچه زهرا مگه صنمی باهات داری؟  بیخیال خوب میشه
 فرمانده اعالم کرد سوار شیم اره فرصت خوبی بود ببینم قیافش چطوره پس هنوز نشسته بودم دخترا هم یکی یکی

 سوار میشدن
 هستی:بریم زهرا

 -وایسا پام خواب رفته
 سارا:این پاتم عین خودت.....ای بابا

 چشم به اون پسره بود پسری که فقط نور بودو نور..
 بلند شد لبخندی پیروزمندانه زدم و منتظر شدم برگرده این سمت
 دوستاش باز اطرافش بودن اما کم کم هرکدوم سمت اتوبوس رفت

 تقریبا ٧اتوبوس بودیم با یه ماشین نظامی
 حاال فقط با یک نفر حرف میزد کلی فحش دادم پسررو که معطلم کرده بود

 فرمانده:مهرورز چرا سوار نمیشی؟
 تا خواستم جواب بدم سارا جواب داد

 سارا:خانم پاش خواب رفته
 فرمانده:ای بابا زود باش فقط

  -:چشم
 مثال خودمو بزور بلند کردم! برگرد دیگه پسره ی لوس

 یکباره سرشو پایین انداختو برگشت نزدیک شدو نزدیکتر
 همه حواسم پی دیدن صورتش بود

  که سارا دستمو کشید محکم دستشو پس زدم
 سارا:بابا خول شدی رفت

 فرمانده سوار شد فقط منو سارا مونده بودیم بقیه اتوبوسا هم البته هنوز داشتن سوار میشدن برای همین فرمانده
 حرفی نمیزد

 کنار در اتوبوس بودم سید پسره نزدیک شد
 سید:مشکلی پیش اومده؟

 لبخندم پهن تر شد
  سید:نه خواستیم احوالی بپرسیم؟

 سارا به پهلوم زد که لبخندم جمع شد
 مشت پسره رفت توهم داشتم میدیدم اما حرفی نزد سرش پایین بود ولی زردی صورتش به وضوح دیده میشد از

 سفیدی خارج شده بود چرا اینقدر رنگش پریده بود
 -خداحافظ برادر انشااهللا خوب بشی! یک لحظه سرشو اوورد باال ولی من سریع رفتم داخل

 نشستم سرجام و با لبخند به پسری که تا دقایقی روبه روم بودو حاال از پشت شیشه شاهد رفتنش بودم نگاه میکردم
  کجا میرفت؟ یعنی دیگه نمیومد؟
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 طولی نکشید که یکی دیگه بجای اون اومد کامال مطمعن بودم کس دیگه ای بجاش اومده چون اون چفیه سبزی دور
 گردنش بود اما این نه

 پنچر شدم اما چراشو نمیدونم در طول مسیر به حرفام و کارام فکر کردم چقدر آزردمش که اونجوری ناراحت شد!
 ولی خب من حرف بدی نزدم چرا این پسرای مذهبی اینقدر حساسن؟

 پکر بودم کل راهو اما همون زهرای قبلی بودم ظاهری شوخ و خنده رو! شب رو رسیدیم یکی از شهرها همونجا
 ایستادیم برای استراحت یکی دوساعته واسه شام

 خسته بودم کش و قوسی به بدنم دادمو پیاده شدم هوا سرد بود اما یکم کمتر از صبح
 پالتومو بستم و کنار سارا و هستی یه جا نشستم

 با چشم دنبال اولین فراری زندگیم میگشتم که سرهنگو آشفته حال دیدم
 به فرماندمون یه چیزایی گفتو رفت

  فرمانده طولی نکشید که اومد توجمعمون
 میدونستم یه خبراییه

 فرمانده:دخترا اتفاق خیلی بدی برای یکی از سپاهیا افتاده اقای سرهنگ تازه اومد گفت و من خیلی ناراحت شدم !
 چشمای منتظر همه به لب های فرمانده قفل بود بیشتر از همه من که حاال مطمعن بودم منظورش سیده است

 فرمانده:یکی از پسرای سپاه دوتا برادراش برادراش یعنی دوستاش شهید شدن  هیچ ا
 

 ثری هم ازشون نیست و امروز بهش خبر رسوندن بافیلم شهادتشون
  حالش خیلی بده بچه ها سرهنگ ازم خواست بهتون بگم که مراعات حالشونو بکنید همه به شدت ناراحت و غمگینن

 بچه ها برای خانواده ی این دوجوون دعای صبر کنید توخماری بودیم
 باور نمیکردم حرفای فرمانده رو یعنی دوتا دوستاش شهید شدن و اونطوری جلوی من خودشو نگه داشته بودچیزی

  نگه؟ اونجوری بزرگ مردی میکرد؟ یا اینم فیلم بازیه؟
 ولی.......
 #پارت6

 صبح روز بعد باتمام سختیا و خستگیا فکرای هزارجوره ام تماس های هرساعت یک بار خانواده ام! رسیدیم شوش
 خسته و کوفته یجایی توی پارک نگه داشتیم برای استراحت وصبحانه و بعد رفتن به جاهای دیدنی اونجا بعد از

 ناهارم رفتن به اهواز!
 دنبال یک فرصت برای دیدن این مرد سنگی بودم  تا باچشمهام ازش عذر خواهی کنم

  همه با پهن کردن حصیر و ...نشستن
 فرمانده ها و یه عده از دخترا درحال آماده کردن صبحانه بودن

 اطرافو از چشم گذروندم جز چنتا سپاهی اون سیده نبود
 حتی خود سرهنگه هم نبود
 سارا:زهرا کجایی باتوام!

 -هان؟
 سارا:داشتم میگفتم پتوی کنارتو بده من!

 پتورو دادم دستشو دوباره شروع کردم به گشتن.. چرا باید نگران کسی میشدم که نمیشناختم؟ کال از بچگی کنجکاو
 بودم حتی درباره کسایی که نمیشناختم

 سارا:المصب خیلی سرده زهرا تو سردت نیست دختر؟
 -چرا ولی پالتو برام کافیه

 سارا:خوشبحالت من چهارتا پیرهن تنمه با شال گردنو پالتو و سه تا جوراب و دستکش و االنم که یه پتو رومه باز
 سردمه

 -تودیگه نوبری بخدا
 سه تایی خندیدیم

  هستی:زهرا دیدی گفتم پسره یه چیزیش هست؟
 -اره براوو خوب توجه میکنی خب شهید شدن رفت دیگه میخواستن خودشونو عمدا تو سوریه به کشتن نمیدادن
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 من که این مدافعای حرمو نمیفهمم به واهللا
 حرفام از ته دل نبود ولی نمیدونم چرا میگفتم
 هستی:عقده این میخوان سر داعشیا خالی کنن

 چاییمو که از سرمای هوا کمی سرد شده بود رو جرعه جرعه خوردم
 یه دفعه که سیده رو دیدم چایی پرید توگلوم اخه دهنم باز بود

 عین کسی که درحال مرگه سرفه میکردم و اون دوتا با کمرزدناشون روحمو اووردن جلو چشم!
 فرمانده نگران با لیوان اب باال سرم ایستاد با لبخندی ابو گرفتمو خوردم

 نفسم باال نمیومد اخیشی گفتم و فحشی زیر لب به این سیده دادم
 پیش یکی از پسرای سپاهی نشسته بود و به زمین چشم دوخته بود

 بلند شدم که قدم بزنم دستامو بردم توجیب پالتوم و خودمو سپردم به قدمایی که منو با خودش میبرد به مستقیم!
 فکر کردم به خودم به آیندم به این سفر و اینکه چی درانتظارمه از اینکه چه نور عجیبی توچهره این سید و بچه

  های دیگه است از اینکه چشماشون وصل به زمین بودو من نمیدونستم از حجب و حیاشونه یا خودنمایی؟؟
 چقدر من با این پسره که اسمشو نمیدونستم و فقط میتونستم بهش بگم نور فرق داشتم زمین تا آسمون و شایدم از

 زمین تا توپ آتشین خورشید
 یک دفعه صدای حرف زدن دونفرناخواسته به گوشم خورد نشستم روی سکو و نامحسوس گوش سپردم به صدا
 +اگه سید بره چی؟ اگه سیدم دیگه نتونیم ببینیم چی؟ علی چطوری به زندگی ادامه بدم؟ علی مگه نور شهادتو تو
 چهره اش نمیبینی؟ هرروز برای شهادت بی تابتره علی باهاش حرف بزن بگو برادرت رضا حاللت نمیکنه بگو به
 مادرت قول داد نزاره بری من فکر میکردم حاال که اومدیم راهیان نور سید یکم بیخیال رفتن میشه فکر کردم مناطق

 جنگی قرص میشه برای ارامشش باعث میشه به مادرش فکر کنه ولی...
 علی جان داداش باهاش حرف بزن

 هیچی سرنمیووردم قاطی کردم داشت درباره کی حرف میزد همون سیده؟ شهادت؟ چرا آدم ارزوی مرگ کنه؟ چرا
  خودشو دودستی تقدیم داعش کنه؟

 این پسر دیوونست میخواد مادرشو دق بده؟ نور شهادت؟ اما من که نمیدونم شهادت چیه ولی حاله ای از نور میبینم
 به پهنای کل صورتش

  یعنی اون نور شهادته؟ اینا دیوونن
  من برای اون مادر ندیده دلم سوخت

  چرا این پسر دلش نمیسوزه؟
 با اعصاب داغون بقیه حرفاشونو شنیدم

 +توکه میدونی خجالت میکشم با سید حرف بزنم یه حرفایی میزنه حرفامو فراموش میکنم ولی رضا جان ناامید نشو
  باهاش حرف میزنیم ولی فعال نه حال خوبیم نداره فعال کنارمونه

 تا این سفر تموم بشه! خدا کریمه
 باشه برادر؟؟

 نشنیدم اون رضا چی گفت ولی سکوتش یعنی رضایت بعد کمی صدای قدم های پوتیناشونو شنیدم
 بلند شدم و برگشتم اونجا کل راه به حرفاشون فکر میکردم اصال چرا وقتی من رسیدم صحبت از سید بود این پسره

  چرا همش فکرمو مشغول میکنه؟
  کاش میتونستم گوشش رو بپیچونم تا دیگه مادرشو دوستاشو ناراحت نکنه اخه ادم اینقدر لوس؟

 سرجام نشستم همش نگام بهش بود با عقده و اخم نگاهش میکردم راستی من چقدر تواین سفر خودم شده بودم حس
 میکردم لبخندام برگشته اون خنده های واقعیم برگشته حس میکردم باز گرمای وجودم شعله ور شده!! چه رازی

 تواین سفر بود که اون رضا گفت قرص آرامش سید میشه؟
 یعنی قرص ارامش ما هم میشه؟

 سید لبخند زنان به چشمای رفیقش چشم دوخته بود قطره اشکی از چشمش سرازیر شد قلبم داغ شد تپش قلبم رو به
  وضوح میشنیدم

 سریع با آستین لباسش اشکشو پاک کردو از اونجا رفت رفت اونقدر رفت که دیگه ندیدمش
  من موندمو خماری!
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 دوستش که پیشش بود غم تووجودش و چهرش تلنبار شد تسبیحی از جیبش بیرون اوورد و دونه دونه رد کرد
 زیر لب ذکر میگفت

 خوشبحالشون که چه توغم چه توشادی از یاد خدا فارغ نمیشدن
 برای رفیقش ذکر های صلوات تقدیم میکرد

 رفاقت ما هم این رنگ و بو هارو داشت؟ نگاه به دودوستام انداختم که سخت مشغول ور رفتن با گوشی و خندیدن
 بودن حتما باز تو اینستاگرام پسری دلشونو برده بود
 ایناهم دلشون پاکه؟ و ظاهرشون فریب دهنده شون..؟

 شاید....شاید
 #پارت7

 بعد از اون استراحت راه افتادیم سمت زیارتگاه نبی دانیال که تاحاال ندیده بودم توی اتوبوس عمدا بلند بلند حرف
 میزدم تا نور بشنوه همش میخندیدم و جک میگفتم خودمم حالم از بی مزگیم بهم خورد!

 بالخره رسیدیم زیارتگاه همه پیاده شدن نور سریعتر از همه مثل همیشه اول خودش پیاده شد و محو شد
 تا پیاده شدم باد خنک صبحگاهی ازم میزبانی کرد..

 همراه فرمانده سمت زیارتگاه رفتیم میل چندانی به زیارت نداشتم پس وقتی همه رفتن داخل من نشستم بیرون سارا و
 هستی هم چون سردشون بود رفتن داخل دلم میخواست چادرمو از سرم بکنم و راحت شم! خیلی دست و پا گیر بود
 تو خیالم به نور فکر میکردم راستی چقدر ایمانش قوی بود ها! یک لحظه خودمو جاش تصور کردم مگه میتونستم

 از دست دادن سارا و هستی رو خدایی نکرده تحمل کنم!؟
 منم پشت سرشون سکته میکردم تموم میشد میرفت!

 ولی راز عجیبی تواین پسره هست که منو داره کنجکاو تر میکنه
 دور ورم شلوغ بود همه داشتن داخل میشدن وقتی همه داخل شدن نفس راحتی کشیدم و گوشیمو دراووردم! ولی با

 شنیدن صدایی از پشت سرم نفسم قطع شد!
 +خواهرم برید داخل این بزرگوارو ناراحت نکنید

 برای ماهم دعاکنید شاید خدا صدای شمارو زودتر شنید!
 

 نمیدونستم دقیقا چیکار کنم! برگردم! سرجام بمونم! حرف بزنم! نزنم
 عطرش اطراف مشامم میچرخید
 خودش بود همین حالل زاده نور

 تا برگشتم رفته بود
  بسم اللهـی تو دلم گفتم و نفسمو بیرون دادم

 گوشیم رو ناخواسته خاموش کردم نمیدونستم چیکار کنم برم یا نرم! اما یه صدایی ته ته وجودم داد میزد که زهرا
  برو تو دعوت شدی!

 دعوت شدی برای دعاکردن!
 یعنی واقعاصدای من زودتر به گوش خدا میرسه؟ امکان داره؟ منی که یادم نمیاد اخرین بار کی نماز خوندم!

 دعاخوندم!
 این پسر داشت چه بالیی سر من میوورد؟

 
 ناخوداگاه بلند شدم و رفتم داخل حس خوبی داشتم عطر نور رو توی زیارتگاه واضح میشد حس کرد

 رفتم سمت زیارتگاه خواهران
 و سرمو گذاشتم روی میله ها اصال باورش سخت بود من دارم اینکارارو میکنم اما یه دفعه شروع کردم با خدا حرف

 زدن و چه این حرف زدن به کامم شیرین اومد!
 برای نور دعاکردم برای خودم برای علی و امیر و کل خانوادم

 بعدش چه حس خوبی نصیبم شد چقدر این حس با خدا بودن شیرین بودو من وجودمو قلبمو از این کار ربوده بودم!
 بعد دعا با حس و حال نااشنایی کنار سارا و هستی نشستم

 سارا:ها زری چطوری؟
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 -عالی خیلی خوبم چقدر اینجا خوبه
 سارا:بیا بشین پیش بخاری حالت بهتر شه این مغز فندقیت یخ کرده

 هستی خندید
 اخم کردم و نشستم پیش بخاری تازه متوجه نور شدم که

 یه جایی تک و تنها نشسته بود قشنگ روبه روم با فاصله ای زیاد
 و قران میخوند...خدایا چه بنده ی خوبی داری! مواظبش باش

 نمیدونم اون حرفا از کجادرمیومد اصال هیچیم نرمال نبود بی ظرفیتم خوشگل میبینم احساساتی میشم
 ولی.....

 چرا این حرف ها منو قانع نمیکنه؟!
  بی اینکه خودم بخوام چشم هام خیره خیره نگاهش میکرد یک دفعه سرشو باال اوورد هیچی دیگه بدبخت شدم!

 سرمو سریع انداختم پایین
 حاال از کجا فهمید دارم نگاهش میکنم؟

 استغفراهللا یبارم فاز شاعرانه گرفته بودم مگه میشه!!
 خندم گرفته بود از خودم از صدای خیاالتم از اینکه بانگاهام پسره رو قورت دادم!!!

 ولی من االن بخاطر خودش اینجا بودم
 عجیب بود نه زهرا؟ چه جوری خود خودش پشت سرت بود؟

 خدایا قربونت برم چه حکمتی توکارهاته که همش جلو چشامه این سید؟
 

 #پارت8
 بعد زیارت رفتیم اهواز..توراه همش فکرم مشغول بود تا یک ساعت طی شد و رسیدیم اردوگاه..اردوگاه بزرگی بود
 و دلباز! وقتی سمت خوابگاه میرفتیم خانوم هایی با اسلحه توهر قسمت به ما خوش امد میگفتن.. همه چیز خاص

 ودلنواز بود!
 تا رسیدیم خوابگاه، اتاقمونو فرمانده تایین کردو منو سارا باالرو انتخاب کردم هستیم پایین با یه دختر دیگه منم بعد

 عوض کردن لباس هام سریع خوابیدم..
 

 ساعت6باصدای بلند فرمانده بیدار شدم
 فرمانده:یااهللا یاعلی همه پاشن صبونه که بعد صبونه میخوایم حرکت کنیم

 زووود!
 با خستگی از جا بلند شدم دلم نمیخواست پاشم اومدم پایین و بعد صف بلند دستشویی الحمدهللا موفق شدم دست و

 صورتمو بشورمو برم سر میز صبونه دخترام کمی بعد اومدن کنارم
 سارا:هالک شدم!

 -من بدتر دوساعته االفم!
 شروع کردیم صبونه خوردن تا که ربع ساعت بعد بلند شدم و رفتم برای اماده شدن.. لباسامو که عوض کردم مقنعمو

 هم مرتب کردم و نگاه کردم به اطراف که دخترارو ببینم که الحمدهللا اوناهم اماده بودن کم کم همه داشتن میرفتن
 بیرون چادر سر کردم وماهم با جمع بیرون اومدیم

 هوا همچنان سرد بود و اردوگاه حالت عجیبی به ادم میداد..
 شب قبل درست ندیده بودمش مطمعنا فصل بهار اینجا خیلی سرسبزه!

 همراه با دخترا به سمت اتوبوس رفتیم و سوار شدیم همون جای همیشگی!
 فرمانده هم سوار شد و باز اون پسره
 نور اومد رو صندلی نگهبانی نشست!

 حاال شک نداشتم این عطر آرامش از خودشه چون تا اومد داخل بالفاصله عطرش شروع کرد قدم زدن توی محیط
 اتوبوس!

 چشم سپردم به بیرون، آسمون ابری بود! اما خبری از بارون نبود توفکر این بودم که کجا میریم..
 از سارا پرسیدم گفت فکه..
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 اطالعاتی درباره فکه نداشتم اصال نمیدونستم چی به چیه..
 و تابه حال نشنیدم!

 مسیرمون تموم شد و رسیدیم..به محض پیاده شدن متوجه نور شدم که جلوتر هممون سریع میرفت..
 سرهنگ هم که همراه سپاهیای دیگه بود داد زد:سید جان مواظب باش مین اونجاست

 مین؟ یا خود خدا..
 سالم بمونیم فقط..بقیه سپاهیا هم به نور ملحق شدن و ماهم کمی بعد رسیدیم به یادواره اش..

 بیابون...برام عجیب اشنا بود..
 زیاد نگاه نکردم و سریع رفتیم داخل برای زیارت عطر عجیب و خوش بویی تو فضا میچرخید.. تنها اومدم بیرون و

 رفتم اونطرفا که قدم بزنم
 تا یکم دور شدم متوجه صدای هق هق مردونه شدم گیج شدم تشخیص اینکه صدا از کدوم سمت میومد ناممکن بود

 هرجایی برمیگشتم انگار صدا هم از اونطرف بود!
 سردرد گرفتم..دقتم به بیابون بیشتر شد..همون بیابون رویاهامه مو نمیزنه خودش بود

 عقب عقب میکردم یکباره حس کردم صدا نزدیکتر شده برگشتم و درکمال ناباوری همون چفیه دور گردن نور رو تو
 گردن پسره دیدم..خودش بود!

 خود خود نور پاهام سست شد پس چرا قبلش نشنیدم صدا از این سمته
 سرم گیج رفت و حس کردم بیابون داره دورسرم میچرخه بعدم محکم خوردم زمین

 جز دویدن نور به سمتم و تاری چهره ی نگرانش دیگه چیزی ندیدم....!
 تا چشم باز کردم چشام به چشمای قشنگش خورد و نور ملکوتیش!

 اما سریع چشمش رو از چشمام کشید و به زمین دوخت
 -خواهر ان شاءاهللا خوب هستید؟

 نمیتونستم حرف بزنم..
 نشستم سرجام خجالت میکشیدم باور اونچه اتفاق افتاده بود سخت بود اما نزدیکی نور البه الی این اتفاق ها برام

 شیرین ترین حس دنیا بود!
 تسبیحی سبز رنگ سمتم گرفت

 -از یه نوه پیامبر به شما ان شاءاهللا خوب میشید
 گذاشتش روی خاک ها و بلند شد

 منم سریع برش داشتم و از کنارش رد شدمو دور شدم
 هنوز تو بهت اتفاق های پشت سرم بودم! باور کردنی نبود این بیابون..نور و بیابون

 همه چیز عجیب بود خود خود بیابون بود
 تسبیح رو تو مشتم فشار دادم و رفتم کنار سارا و هستی بی صدا نشسته بودمو فکر میکردمو فکر میکردم!

 به هیچ نتیجه ای نمیرسیدم مگه میشه؟ من علم و غیب دارم چجوری این بیابون رو تو خیاالتم دیده بودم چطور؟
 سردرد گرفتم بنابراین تصمیم گرفتم ذهنمو خالی کنم

 روکردم سمت دخترا که سرگرم گوشی بودن
 -چخبر؟

 سارا:نه بابا زود بود بخدا
 -زهرمار..حاال که پرسیدیم

 سارا:سالمتی خبری نیست.. حاالم به سکوتت ادامه بده دارم چت میکنم
 -مارو باش باکی حرف میزنیم

 هستی:راستی زهرا چادرت خاکیه خوردی زمین ان شاءاهللا؟
  -اره

 سارا:واقعااا چطوری؟
 -پام پیچ خورد

 اره ارواح بی بیت..خب حقیقت رو هم میگفتم جدی نمیگرفتن
 سارا:اخه دورت بگردم خوبی حاال؟
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 -اره بابا چیز مهمی نبود
 هستی:کجا رفتی مگه؟

 -هیچ دور زدم  میدونی از فضای بسته بدم میاد
 تسبیحمو اروم گذاشتم تو جیبم تا نبینن مسخره کنن!

 به دخترا پیشنهاد دادم که بریم بیرون اونام قبول کردنو رفتیم سمتی که اون اتفاقا افتاده بود! هنوز فکر میکردم
 چطور شد؟ چیشد!؟ و همچنان سواالتم بی نتیجه بود نشستیم یه جایی و خیره شدم به اسمون راستی اسمون اینجا

 چه قشنگ و غریبونه بود!
 خاک اینجا..عطر اینجا..هوای اینجا..
 و عالمت ... که هیچ وصفی ندارم!

 نور چه بالیی داره به سر زهرای قصه میاره؟ من...من که هیچ چیزم با دنیای مذهبی ها نمیساخت..
 چطور شد که اینهمه شیدا شدم؟

 -خیلی قشنگه نه؟
 سارا:چی قشنگه؟؟
 -خاکش عطرش..

 سارا:بیابونه دیگه کجاش قشنگه پاک خول شدی
 بیخیال شدمو تو بیابون غرق شدم
 طولی نکشید که برگشتیم مرکز

 
 #پارت9

 سرهنگ همرو جمع کرده بود و معلوم بود هنوز صحبت نکرده ماهم به جمع اضافه شدیم و نشستیم! با چشم دنبال
 نور میگشتم اما نبود!

 یاشایدم بود و من نمیدیدم
 خیره شدم به سرهنگ

 سرهنگ:فکه جای مقدسیه.. حاال بیشتر باهاش اشنا بشیم دشمن وقتی منطقه رو اشغال کرد میادین مین و موانع
 زیادی اینجا به وجود اوورد..

 عملیات والفجر مقدماتی که تاریخش اشتباه نکنم 61/11/18شروع شد و بخاطر لو رفتن عملیات وتجهیزات زیادی
 که دشمن داشت ومسلح بودن زمین که همون مین ها و موانعی بود که گفتم به پیروزی منجر نشد..

 شهدایی مثل حسن باقری ومجید بقایی که از فرماندهان بزرگ سپاه بودن قبل عملیات والفجر مقدماتی موقع شناسایی
 اینجا به شهادت رسیدن..

 محل فعلی زیارتگاه فکه درعملیات والفجر مقدماتی محل نگه داشتن شهدا و مجروحین لشکر27رسول اهللا...(ص)
 و لشکر31عاشورا بوده که سال71 پیکر مطهر 120تن از اونا توسط همرزمان شهدا پیدا میشه و سال72هم وقتی
 شهید مرتضی اوینی برای روایت مظلومیت شهدای قتلگاه فکه عازم منطقه میشه به علت برخورد با مین به فیض

 شهادت نائل میشن
 مکثی کرد و ادامه داد

 همچنین شهید بزرگواری به اسم ابراهیم هادی پهلوون جاوید االثر هم روزی رفت و تواین منطقه ناپدید شد...
 اینجا میعادگاه شهید ابراهیم وخیلی از شهدای گمنام دیگه است..

 قدر اینجارو بیشتر بدونید شهدارو ناراحت نکنید
 تا به خودم اومدم متوجه شدم اشک صورتمو پوشونده.. سرهنگ و همه بلند شدن و رفتن منم

 اشکامو پاک کردم و بلند شدم چادرمو تکون دادم و نگاه ساعتم انداختم ساعت 10بود
 چشم هامو دورور چرخوندم! چه بیابون اسرارامیزی !

  هوا سرد و یخی بود اسمون هم گرفته مثل هربار!
 به پیشنهاد سرهنگ همه عازم یه گشت تومنطقه فکه شدیم

 هرچقدر اینجارو میشناختم تعجبم بیشتر میشد..هرجا قدم میزاشتیم سرهنگ توضیح میداد با لحن خاصی حرف میزد
  نور رو که دیدم گوشام بسته شد
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 کنار همون پسره رضا راه میرفت با یه پسر دیگه که چفیه سبز داشت اما یه شکل دیگه و روی سرش بود!
 چقدر نور زیبا و ملکوتی بود

 انگار از اهل اسمون بودو هیچیش به زمینی بودن نمیخورد!
 بعد گشت برگشتیم تو اتوبوس و باز رفتیم اردوگاه

 رسیدیم و ناهارو خوردیم منم کمی روی تختم دراز کشیدم ساعت1بود
 حوصلم سررفت بلند شدم و دفتر خاطراتمو دراووردم و شروع کردم نوشتن...از تموم اتفاقات این سه روز و نور و
 مناطق عجیب غریب تموم که کردم دفترو گذاشتم چمدون و رفتم پایین فرمانده تنها نشسته بود و تو دفتر چیزایی

 مینوشت
 رفتم کنارش

 -سالم فرمانده خسته نباشید
 سرشو باال گرفتو لبخند زد
 +سالم گلم سالمت باشی

 -ممنون فرمانده کجا میریم باز؟
 +واهللا اطالع دادن میریم هویزه

 -هویزه؟ کجاست؟
 +هویزه تیکه ای از بهشته باید ببینی زهراجان

 -راست میگید؟
 +بله که راست میگم
 -ساعت چند میریم؟

 +4عزیزم
 لبخند زدم  چقدر هیجان داشتم برای دیدن این هویزه که چشمای فرمانده با گفتن ازش برق میزد

 بالخره تا ساعت4منتظر موندم و با دخترا گپ زدم تا بالخره وقتش رسید
 اماده شدم چادرمو سرم کردم بعد هم اومدیم بیرون!

 هوا خیلی سرد شده بود دخترا کنارم بودن و باهم سمت اتوبوسا میرفتیم چقدر این اردوگاه رو دوست داشتم حس بی
 تجربه ای بهم میداد

 شاید هم چون من و نور رو نزدیک هم میکرد
 لبخند زدم و چشم سپردم به سارا و هستی که باهم کل کل میکردن

 سارا:باباااا میگم حسابتو باید حذف کنی تا بتونی یکی دیگه درست کنی
 هستی:باشه خیلی خب متخصص فهمیدم
 سارا:یعنی تا کفرمو درنیاره ولکن نیست.

 -چتونه شما؟
 سارا:توقع داری برات توضیح بدم چیشده؟

 -بابااا جذبه
 منو هستی هردو خندیدیم

 بالخره رسیدیم به اتوبوسا و نشستیم چشم به بیرون بودم تا نور سریع بیاد
 که اومد با همون لباس های ارتشی و چفیه سبز دور گردنش و نور بالوصفش گیراییمو جذب کرد

 تا اومد داخل فضا عطر اگین شد
 چشامو بستم و رفتم تو ارامش عطرش

  خدایاا..این عطر رو فقط من بومیکردم یا نه؟
 -سارا عطر خوبی میاد نه؟

 سارا:بچه توهم زدی؟  بو کن عطر من نیست؟
 چپ چپ نگاش کردم و ازش رو گرفتم

 یعنی چی؟ ولی من مطمعن بودم هروقت نور میاد داخل این عطر هم داخل میشه
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 #پارت10
 بالخره رسیدیم منطقه هویزه از همون لحظه ای که پیاده شدم حس خوبی گرفتم چقدر جای خوبی بود هیچ توصیفی
 نداشتم که بتونه زیبایی هویزه رو جا بده! قلبم انگار میلرزید از شدت هیجان!! نور هم مثل من با حس و حال خاصی

  به روبه رو نگاه میکرد
  چقدر همه چیز خوب بود!

 همراه با فرمانده و بچه ها رفتیم داخل اصال باورکردنی نبود اون ارامش و جو بی نظیر! اهنگ غمگینی پخش بود و
 اون حال و هوارو شاعرانه تر کرده بود!

 دلم میخواست همش اینجا بمونم
 چشم هام بی اختیار تو اون فضا و زیبایی ها میچرخید

 نگاهم به نور خورد کنار یکی از قبرهای شهدا نشسته بود و زیر لب حرفایی میزد
  منم یه جایی نشستم و چشامو سپردم به مناظر..آهنگ با زیبایی های این منقطه جور دراومده بود!

  اصال هوای اونجا فرق میکرد!
 بوی خوبی میومد! حس خوب! انرژی مثبت هرچی که خوب بود اونجا بود

 فرمانده با بچه ها رفتن زیارت شهدا اما من ترجیح دادم چند لحظه بشینم فقط از این حس و حال لذت ببرم
 راستش دلم نزدیکی به نور رو میخواست
 و نمیخواستم پاشم و ازش چشم بردارم

 این حس عجیب و غریب که به وجود اومده بود یجورایی آزارم میداد
 اما دلمو قلقلک میداد از اون حسایی بود که هیچوقت امتحان نکردم و سرزده در قلبمو زده بود

 سارا و هستی اومدن کنارم
 سارا:چرا نمیای زیارت؟

 -همینجا خوبه
 هستی:زهرا تو خیلی عجیب شدی حواست هست؟ یجوری میری تو حس خودتو گم میکنی! نگم برات

 نگاش کردم
 -جدی میگی؟
 هستی:واهللا

 ابرو باال انداختم و خیره شدم باز به سیدنور
 اقا داری چه بالیی سر زهرا میاری؟ چرا اینجوری چشای بدبخت مارو جذب میکنی!؟

 همینو کم داشتم اینا منو کم کم توهمی خطاب کنن
 بلند شدم سارا و هستی هم بلند شدن

 باهم رفتیم پیش فرمانده درست از کنار نور رد شدم و عطرش باز به مشامم خورد ظاهرا همیشه این عطر همراهمه..
 فرمانده داشت بابت شهدا میگفت چقدر این شهدا خوب بودن! اینقدر خوب بودن سخت نبود؟ ولی فرمانده میگه هدف

 واالتری داشتن
 منظورش آخرت بود که برای اون توشه جمع میکردن!

 چقدر ایمان،چقدر ترس از خدا!
 شهدای هویزه اکثرا دانش آموز و دانشجو بودن همسن ماهم بودن کسایی که شهید شدن
 ایناهم ارزو داشتن اهداف داشتن ایناهم زندگیرو دوست داشتن! اما تعلق به زندگی رو نه!

 چقدر خوش به حالشون!
 فرمانده از شهادت میگفت و تصویر نور توی ذهنم پشت سرهم جرقه میزد
 همش این فکرارو دور میکردم اما باز تصویرش گوشه ذهنم نقش میبست

 فرمانده میگفت و من هربار  بغضمو قورت میدادم
 از همسرای شهید میگفت از بچه هاشون از پدرومادرشون که سال ها چشم انتظارن!

 چرا زودتر بااین دنیای شهادت آشنا نشده بودم؟!
 بلند شدم و آروم شروع کردم قدم زدن البه الی مزارهای شهدا..

 جوون،پیر،نوجوون
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 اشک های داغم روی گونه های سردم نشست! نگاه نور کردم اونم شهید میشه؟
 نورانی تر از هربار درحال بستن بند پوتین هاش بود!

 قلبم داغ شد!  ازش چشم گرفتم و اشکامو پاک کردم و نشستم کنار قبرجوونی...
 خیره شدم به عکسش نمیدونم چرا تشویق میشدم برای دردودل دستی روی سنگ قبرش کشیدم..

 -حتما توام مادر پدرداری که دلشون برات تنگ شده شاید اوناهم اومدن پیشت!
 جات خوبه؟؟  داداش برای من دعاکن

  این نور!!! داره دل منو میلرزونه
 داداش به خدا بگو شهیدش نکنه اون خیلی خوبه! بعد رفتنش مادرش، دوستاش همه داغون میشن! شایدم من...

 میدونم دعای خوبی نیست اخه فرمانده گفت شهادت گیر هرکسی نمیاد!
 و اونی که شهید میشه توی دنیا خیلی تالش کرده

 یعنی من بااین دعام تالش های نور رو دارم تباه میکنم؟
 ولی.......

 اشکم دوباره چکید دوباره و دوباره...
 سه تا انگشتامو بوسه زدم و کشیدم رو اسم شهیدی که پای دردودل هام نشسته بودو چقدر حس میکردم قشنگ

 میشنوه!
 بلند شدم خداحافظی آرومی زیر لب کردم و رفتم پیش دخترا نشسته بودن یه جایی که مخصوص نشستن بود!

 هله هوله گذاشته بودن برای اینکه حالم تابلو نباشه چند دونه پفک بردم و بزور خوردم!
 نگاهم قفل بود به مردی بعید از یک نگاه!

 کمی بعد بلند شدیم و بافرمانده رفتیم برای خرید از دست فروش های هویزه!
 چیزای خیلی قشنگی داشتن!

 بعد گشت های چندین باری برای امیر و علی گردنبند ست خریدم و انگشتر، برای مامان هم قران و شیشه عطر و
 پدرمم سجاده وتسبیح!

 خداروشکر سوغاتی خانواده رو خریدم و حاال زهرا مونده بود!
 همش حس میکردم نور از خودمه و میخواستم براش یه چیزی بخرم خودمم این دیوونگی هامو درک نمیکردم!

 یه دستبند خریدم و روسری خیلی قشنگ به رنگ سبز
 نمیدونم چرا فقط اون چشممو گرفته بود

 یه گردبند هم گرفتم برای نور..دلیل کارمو نمیدونستم اما فقط دوست داشتم براش بخرم..گردنبند قشنگ و قیمتی بود
 دونه های آبی فیروزه ای و چند دونه مشکی داشت خیلی ناز بود گذاشتم توجیبم

 بعد از خرید برگشتیم و رفتیم داخل مسجد
  اونجا فرمانده منو صدا زد و نشوند پیش خودش

 فرمانده:زهرا چیشده عزیزم چرا یک دفعه کم حرف شدی؟
  جوابی نداشتم

 -هیچی فرمانده!!!
 فرمانده:اصال بلد نیستی انکار کنی ها!

 دلم میخواست همه چیز رو به فرمانده بگم از ا
 

 ن موارد اشتباه نمیکنه این حس جدیدیه!
 فرمانده:بگو عزیزم بگو..

 -من به این پسره که نگهبان اتوبوسمونه انگار...حسی دارم
 سرمو انداختم پایین از خجالت نمیتونستم نگاهش کنم

 فکر میکردم منو درک نکنه و االن بخنده!
 ولی نگاهش که طول کشید سرمو باال گرفتم نه اصال واکنشش با تصوراتم جور نبود!

 با لبخند نگاهم میکرد چشماش برق میزد
 فرمانده:زهرا این عالیه مگه پسر بهتریم پیدا میشه جز سیدمهدی؟
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 مهدی..چه اسم قشنگی! چقدر بهش میومد
 با ذوق و شوق نگاهه چشم های فرمانده میکردم!

 -راست میگید فرمانده؟
 فرمانده:زهرا جان اون بهترینه من اونو میشناسم! خودتم حتما دیدی چقدر ماهه!

 عشق هم که گناه نیست حاال که بحث عشق شد منم داستان اشناییمو با اقامصطفی همسرم بگم…
 

 #پارت11
 من تویه خانواده ی مذهبی تهران به دنیا اومدم وقتی 16سالم بود وارد بسیج شدم و سن 20سالگی هم جایگزین

 مسئول بسیج کل پایگاه تهران شدم
 و حاال مسئولیت هام سنگین شد

 به درخواست مسئول پایگاه های تهران باید بادیگاردی میزاشتن که من در امنیت باشم چون گاهی تا دیروقت کارهام
 طول میکشید

 خالصه قبول نامه رو امضا کردم و این بادیگارد وارد زندگیم شد
 اوال که اصال نمیدیدمش حرفامون درحد سالم علیک بود اما وقتی یکبار توگلزار چشمم بهش خورد مثل تو دلم لرزید

 مثل تو اینجوری آشفته حال شدم مدت ها گذشت و بطور عجیبی با مادرش اومد خاستگاری اصال باورم نمیشد
 واولین بارهم توی عقد بود که به چشم هاش نگاه کردم

 اونجا دیگه شیداتر شدیم الحمدهللا خدا صدای هردوی مارو شنید و عاقبت به خیرشدیم
 اتفاقنم میخواستن بیان اما نظامین و میدونی که کارای نظامی...

 چه داستان قشنگی بود چقدر عشقشون پاک بود!
 ولی پایان قشنگی داشت میشد منو سید هم.... ؟؟

 فرمانده:البته بگم که آقا مهدی از آقا مصطفی هم بهتره زده رو دست هممون بااین خوبیاش!
 خندیدم و دوباره زل زدم به چشم هاش

 -فرمانده یعنی میشه ماهم به هم برسیم؟ چقدر داستانتون قشنگ بود و یک جورایی شبیه به داستان ما
 لبخند زد ودستمو گذاشت تودستش

 فرمانده:معلومه اگه توکلت به خدا باشه و ازش بخوای با خلوص نیت! چرا که نشه
 -ولی فرمانده اون حتی نگاهمم نمیکنه چجوری از من خوشش بیاد و بیاد خاستگاری مثال!! مثل شما؟!

  خندید  فرمانده:دخترم درک این مردای خدایی خیلی سخته!
 خداروچه دیدی شاید توخوابش بری!!!اره پسرای مذهبی اینطورین وقتی خدایی باشی خدا هم کمک میکنه و راه

 درست رو نشونت میده!
 امیدت به خدا باشه منم دعاگوتم

 لبخند زدم واقعا درک نور سخت بود!
 

 -فرمانده ممنون خیلی راحت شدم از صحبت باشما
 فرمانده:درخدمتم دخترم

 لبخند زدم و با اجازه رفتم پیش دخترا چقدر بعد حرف زدن با فرمانده راحت شدم
 آدم با درکی بود و مهمتر جوون 27ساله ای بود که این باعث میشد احساسات منو درک کنه ومهمتره! خودشم قصه

 عاشقانه داشته!
 عاشقانه!!! چه عجیب..

 عاشق مردی از جنس خدا شدم مردی که یه روزی از امثالش گریزون بودم و مسخره میکردم
 اما بااین جفت چشم هام دیدم متفاوت بودن این مرد هارو!!!

 زیبایی درون و ظاهر این مرد ها و چقدر دیدن های دیگه بود که باید میدیدم
 و نور نمونه ای کامل بود از یک مرد خدایی کامل!!

  خالصه بعد دوساعت تصمیم به برگشت گرفتیم
 ساعت7بود حرکت کردیم و بعد کمی رسیدیم اهواز صدای اذان مغرب هم توی اردوگاه طنین انداز شد!
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 خیلی ها بلند شدن برای نماز خیلی هام مثل منو دوستام سرجاشون موندن و سرگرم هرچیزی جز نماز!!! دلم
 میخواست پاشم نماز بخونم اما...

 خجالت میکشیدم!! که سارا و هستی بگن دیوونه شده و بخندن
 بالخره شیطان کار خودشو کرد و مانعم شد
 دراز کشیدم رو تختم و پیام دادم به علی

 -سالم علی خوبی؟
 آفالین بود کال یادم رفته بود وقت اذانه!! علی هم که نمازش طوالنی!!!

 تصمیم گرفتم هرطور شده نماز بخونم!
 

 دزدکی بلند شدم و رفتم روشویی
 وضو گرفتم و رفتم نمازخونه که باال بود
 فرمانده گوشه ای درحال نماز خوندن بود

 چادری برداشتم و یک مهر!
 و بعد از چند سال برای خدا اقامه کردم

 حس خوبی گرفتم توهر قسمت از نماز آرامش هدیه میگرفتم!
   وقتی تموم کردم سرم رو روی مهر گذاشتم و مقابل خالقم سجده کردم

 این نور در حرام رو به روم بسته بود و این از برکات ورودش به قلبم بود!
 خیلی دعاکردم..برای خودم برای این عشق!

 و هرکسی که به ذهنم میرسید حتی سارا و هستی
 

 #پارت12
 بعد نماز حس خیلی خوبی گرفتم انگار باری سنگین از روی شونه هام کنار رفته باشه!

 تسبیحی که نور بهم داده بود رو از جیبم بیرون اووردمو بهش خیره شدم
 آروم آروم دونه های تسبیح رو با ذکر رد میکردم..

 بعد اینکه تموم کردم صلواتی فرستادم و تسبیح رو نزدیک بینیم اووردمو بو کشیدم! تسبیح بوی عطرشو میداد!
 بوسش کردمو بلند شدم فرمانده چشمش به من خورد لبخندی زد و منو کنارش دعوت کرد

 فرمانده:قبول باشه زهراخانم
 -خیلی ممنون فرمانده قبول حق

 فرمانده:ممنونم! توجه که به نمازت کردم حس و حال خاصی داشتی!
 سرمو پایین انداختمو به تسبیحم خیره شدم

 -بله راستش این نماز رو بعد چند سال خوندم و...
 فرمانده:فهمیدم..خب ان شاءاهللا از این به بعد تمام نمازایی که نخوندی رو جبران میکنی!

 نگاهش کردم
 -یعنی میتونم؟؟!

 فرمانده:بله چرا که نه
 لبخند زدم

 فرمانده:متوجهم به واسطه نزدیکی به خدا چقدر داری برای اقامهدی تالش میکنی
 فرمانده همه چیز رو بدون اینکه حرفی بزنم میدونست!

 -واقعا با ورودش به زندگیم داره خیلی چیزهارو تغییر میده نمیتونم انکار کنم
 لبخندش پررنگ شد

 
 بعد ساعت ها شام رو خوردیم و رفتیم برای استراحت همه خسته بودن!

 صبح زود بیدار شده بودیم و استراحتی نداشتیم
 پس رو تختم دراز کشیدم و تسبیح رو نزدیک بینیم کردم و چشامو بستم
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  حس خوب دور وورمو گرفته بود
 روم سمت مخالف سارا بود که متوجه نشه تسبیح تودستمه

 بعد مدت ها مهمون خواب شدم!
 

 صبح روز بعد بازهم باصدای دلنشین فرمانده چشم باز کردیم
 فرمانده:همه پاشن که صبونه دستتونو میبوسه! یاهللا یاعلی

 لبخند زدمو چشم های خمارمو چند بار بازو بسته کردم نگاهی به کنارم انداختم سارا هم بیدار شده بود صبح بخیری
 گفتم و رفتم پایین

 بازهم صف سرویس بهداشتی بلند بود با مسواک و خمیر دندونم خنده دار شده بودم!
 بالخره بعد نیم ساعت تونستم برم داخل و بعد اینکه دست و صورتمو شستم و وضو گرفتم اومدم بیرون

 لباس هامو عوض کردم و آماده که شدم باز مخفیانه رفتم نماز خونه و نماز صبح رو با حس و حال نابی خوندم
 تموم که شد دعا کردم و اومدم پایین صدای غر های سارا رو میشنیدم

 سارا:عجب آدمیه بهم میگه برو بزرگترت بیاد چجوری جرعت میکنه بامن اینطوری صحبت کنه؟ چی فکر کرده با
 خودش؟

 هستی:اوهووو سارا بسه صدبار تکرار کردی این حرف هارو! بابا ولش کن
 سارا:چی چیو ولش کن؟؟ فکر کرده خیلی بامزه است؟؟ دخلشو میارم ببینو تماشا کن

 خودمو بهشون رسوندم
 -چی شده؟ کی بامزه است؟ دخل کیو میاری؟

 سارا:یه مزخرف با ریش اضافی!
 -ای بابا منکه نفهمیدم درست تعریف کن ببینم چیشده

 سارا:بابا فرمانده بهم گفت برو بیرون از این سپاهیه جارورو بگیر بیار من نمیتونم برم
 منم رفتم میگم جارورو بده میگه برو بزرگترت بیاد میگم درست حرف بزن من بزرگم میگه آسمون بااین عظمتش

 ترک خورد
 یعنی کافیه به سامان بگمااا میفرستتش همون اسمون ترک خورده جلبک قشنگ مو هم نمیزنه بااون لباسای سبزش

 زشت خوشگل!
 خالصه توبودی حرصت نمیگرفت؟

 این کی باشه بامن اینطوری حرف بزنه؟
 -اول صبحی بر سوژه های مملکت رحمت و صلوات!

 محکم زد به شونم ورفت زیر لب هنوز غر میزد
 اخه سارا قدش کوتاه بود

 
 خوشحال بودم ازاینکه اقاپسری تونسته بود فیس و افاده های خواهر مارو خنثی کنه

 خندمو بزور نگه داشته بودم!!
 بعد کمی رفتم پیش فرمانده و ازش اجازه خواستم بریم بیرون دور بزنیم

 فرمانده:سرده که!
 -فرمانده هواکه خیلی خوبه بعدشم من توچهاردیواری زیاد بمونم نفسم میگیره

 فرمانده:زود برمیگردید جای دوری نمیرید کسی هم نفهمه
 -خیلی خوبید فرمانده!

 لبخندی زدو منم بلند شدم تا به دخترا گفتم از خدا خواسته قبول کردن
 سارا:آی نیاز داشتم دمت گرم

 -قربوونت برم من.. فقط کسی نفهمه
 خالصه بدون اینکه کسی بفهمه رفتیم بیرون و همونجا چادرامونو سرمون کردیم درحال قدم زدن که بودیم فکرم

 خیلی مشغول بود دخترا هم ساکت بودن
 -دخترا همه چی عجیب نیست؟
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 سارا:باز شروع کرد
 -جدی میگم

 از حرکت ایستادم
 -باید قبول کنیم یه فرقی بین ما و اونا هست بین سفرامون و سفراشون تفریحاشون و تفریحامون صحبتای ما و

 صبحتای اون ها نمونه اش فرمانده که از ادب و احترام و مهربونی هیچی کم نداره
 اینا همش بخاطر ایمانشونه به قول علی هرکی ایمانش باالباشه هرکار بخواد بکنه ابروی دینش رو درنظر میگیره!

 روز اخرم گفت که شهدا دعوتتون کردن شماهم میدونید علی از اون ادمای خیاالتی و توهمی نیست
 همه چیز رو با دلیل میگه

 هستی:درسته ولی خب ما هرکار بکنیم شبیه اونا نمیشیم من هروقت بخوام نماز بخونم نمیشه
 سارا:ومنی که 30روز ماه رو توبه میکنم ادم نمیشم

 -میشه..خدا وقتی مارو تواین جامعه اسالمی به دنیا اوورده دلیل داره دیگ..
 دوستمون داره..!

 بازسکوت برپا شد!
 #پارت13

 یه سمت اردوگاه سروصدا بود معلوم بود صدای سپاهیاست.. کنجکاو شدم برم و ببینم درچه حالن
 -دخترا بیاید نگاه کنیم

 سارا:بابا بیا بریم حال داریا من باز این خودشیفته رو ببینم مرض العالج میگیرم
 با خنده پشت درخت قایم شدم دید خوبی داشتم با لبخند شاهد صحنه ی روبه روم شدم

 تواون هوای سوزناک درحال شستن لباس بودن اما با چه حس و حالی!
 خنده اشون رو هوا بود و با حالت بچه گانه ای لباس میشستن!

 گوش سپردم به حرفاشون
 +خالاصه هرچقدر گفتم اقااجون نکش اون سیگارو گوش نکرد که نکرد االنم که تو24ساعت23 ساعت رو سرفه

 میکنه
 -عجب باحاله این مرد!

 +کجاش باحاله؟ من دارم از کوفت و مرضش میگم تومیگی باحاله؟
 هردو باهم میخندن یه دفعه پسری به جمعشون اضافه شد که یه دفعه صدای سارا توگوشم پیچید

 سارا:اخ اخ خودشه شیطونه میگه برم جلو همه بزنم....
 بیا بریم زهرااا

 پس این اقا پسره است
 (مهران برادر مهدی بود پسری بسیار شوخ و باهوش که تو رده هکر کامپیوتر مدافعین حرم فعالیت میکرد..به

 عالوه مهران دوتا برادر دیگه هم داره که بزرگن و متاهل....و یک خواهر به اسم رقیه که بیش از حد وابسته به
 مهدی بود و مهدی برای همه خاص بودو همدم!)
 -سارا جان ولش کن گلم بزار ببینیم خیلی باحالن

 علی:خوشبحالتا مهران چقدر خوابیدی
 مهران:ز دردم هیچ نمیدانی..مگه گذاشت بخوابیم این مهدی؟ یک ساعت باالسرم آواز قناری میخوند عمدا!

 
 اخر سرم قشنگ رو پاهاش خوابم رفت

 ولی چه خوابی نیم ساعت فقط!
 قلبم با شنیدن اسمش به لرزه افتاد

 
 علی:از دست مهدی..حاال بازم الحمدهللا نیم ساعت خوابیدی
 مهران:داداش پس بیا برو بخواب یاعلی من خودم میشورم

 علی:نه نه داره تموم میشه
 مهران:برو دیگه مصطفی توام برو مهدیو صدا کن بگو جای تو بیاد
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 مصطفی:الزم نیست مهران جان داره تموم میشه بخدا
 مهران:حرف نباشه یااهللا یاعلــی

 همه به ناچار بلند شدن پسره مصطفی تا خواست بره داخل مهدی خودش اومد بیرون
 با دیدنش همون حالتا باز سراغم حجوم اوورد

 چقدر نورانی تر شده بود روز به روز نورانی تر
 این پسره مهران خیلی شبیه مهدی بود

 مهدی با تعجب نگاهه علی میکرد
 مهدی:مهران جان چرا اجازه دادی لباسارو بشورن اخه؟ مگه ما فلجیم؟
  مهران:منم همین االن اومدم به اجبارم دارم میفرستمشون داخل یاهللا علی

 مصطفی:اخه سید چرا شرمندمون میکنید؟
 نور با نگاهش مصطفی رو ساکت کرد

 علی با لبخند بلند میشه و بعد اینکه با نور دست میده با مصطفی میرن داخل
 مهدی هم بجای علی میشینه

 مهدی:چطور خوابیدی؟
 مهران:باتوندارم مشکلی!

 نور بعد این حرف ها بلند میخنده
 با خنده اش چشام ناخوداگاه بسته شد رفتم تو حس صدای خنده اش..

 قشنگ بود و... همینطوری ادامه دار
 سارا:بیا بریم زهرااا

 -عهه یکم ساکت شو دیگه
 مهران:علـــی این مرغ پرورشیارو بیدار کن بگو یکم دیگه سرهنگ میاد داد میزنه هاا!

 علی:چشم داداش
 مهران:مهدی داداش چیشده؟

 مهدی:مامان زنگ زد میگفت رقیه بهونتو میگیره گریه میکنه!
 د اخه سه روزه فقط نیستم! چرا قلبمو میسوزونه این دختر؟

 اگه برم سوریه.......
 قلبم به تپش افتاد حق داره این رقیه داشتن برادری مثل مهدی..اوج خوشبختیه

 مهران معلوم بود بهم ریخت اما سریع خودش رو جمع و جور کرد
 مهران:این دخترم زیادی لوسه ها البته تقصیر خودته چقدر گفتم لوس نکن این دختر رو حاال بیا و درستش کن!

 نور:من لوسش نکردم فقط وظایف برادریمو ایفا کردم مهران..
 مادرو رقیه خیلی برام عزیزن اما برای رسیدن به خوشبختی باید از قشنگیای زندگیت بگذری...تا به چیزهای

 باارزشتری برسی
 فهمیدم منظورش رو بغض عجیبی تو گلوم گیر کرده بود

 مهران تا خواست حرف بزنه عده ای از سپاهیا بیرون اومدن همه غر میزدن که خوابمون میادو فالنو بهمان!!
 مهران:بسه بسه من کار ندارمااا سرهنگ بیاد اونوقت باز مهران میشه مقصر چون بیدارتون نکردم

 همه میخندن
 رضا:سالم سید جان شما چرا لباس میشوری اخه؟

 نور:عه رضا جان ما کی باشیم؟ بیکار بودیم اومدیم کار کنیم جان داداش
 رضا:خیلی خب کافیه برادر مارو شرمنده جدتون نکنید پاشید..

 نور:عهه چیکار میکنی رضا جان؟
 رضا:جان من برادر پاشو

 رضا بزور نور رو بلند میکنه و خودش مشغول میشه!
 بعدم نور شاکی یه گوشه می ایسته!
 اما سریع همون لبخند گرمشو میزنه
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 نگاهم به ساعت خورد دیر شده بود سارا هم غر میزد پس تصمیم به رفتن گرفتیم تا فرمانده دفعه بعد اجازه بده
 دوباره بریم بیرون!

  دل کندن از نور سخت بود اما بزور خودمو از اونجا کشیدم تا اردوگاه
 

 #رضا
 بعد تموم شدن کار رفتم داخل مهدی نشسته بود و کتاب میخوند اروم رفتم پیشش تا نگاهش به من خورد کتابو بست

 و کنار گذاشت
 مهدی:رضا چیزی شده؟

 -نه داداش فقط اومدم پیشت..
 میدونست دارم الکی میگم

 مهدی:سید بمیره تورو غمگین نبینه برادر
 -مهدی جان بااین حرفات حالمو بدتر میکنی ها

 با لبخند غمگینی سر پایین میندازه و سکوت میکنه
 همه داشتن اماده میشدن که بریم خرمشهر(شلمچه،علقمه،...)

 -میدونی سید جان زندگی هیچکی خالی از درد و غم نیست اما با توکل به خدا باید باهاش کنار اومد
 سید
 

 :پس توکلتو محکم کن!
 سکوت کردم و لبخند زدم

 صدای مهران که تو چهارچوب در ایستاده بود تو اتاق پیچید
 مهران:جناب اقای سید مهدی واقای رضا لطفا افتخار مشرف شدن به صحنه را به منتظران عزیزتان بدهید! باتشکر
 با خنده یاعلی گفتیمو رفتیم بیرون توی راه همراه با مهدی راه میرفتم و اون برام از عظمت الهی و چجوری درختا
 فصل بهار جون دوباره میگیرن میگفت و من غرق میشدم تو تک تک واژه هایی که از حنجره خوش صوتش بیرون

 میومد
 لحظاتی که کنار برادر مهدی بودم برام باارزشترین لحظات بود!
 درحال قدم زدن خاطرات اشنایی با مهدی رو هم مرور میکردم

 
 چهارسال پیش از سرکار که برمیگشتم خونه، متوجه سروصدایی از طرف کوچه امون شدم پاتند کردم که سریع

 برسم وقتی رسیدم دیدم که برادرم با چند نفر در افتاده هیچی دیگه منم رفتم وسط دعوا و کلی زدیم و خوردیمو راهی
 بیمارستان کردیم ماهم راهی کالنتری!

 
 اونجا منتظر تصمیم نهایی سرهنگ بودیم که پسری خوش سیما و با هیبت و چفیه سبز که متوجه شدم سیده اومد

 داخل یه پسر دیگه هم همراهش بود که همون مهرانه
 با سرهنگ حرفایی زد و اومد سمتمون دلم گرم بود نمیدونم چجوری حس میکردم مشکل رو حل کرده

 با صدای مهربونش گفت که برادرا میتونید برید ازادید
 منو برادرم رامین کپ کرده بودیم و هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم جز چطوری؟

 سید:کاری نکردیم که فقط وظایف هم محلی رو ادا کردیم
  تازه فهمیدم که هم محله ای جدیدمونه از اون روز رابطمون قوی و قوی تر شد
 جوری که اگر یک روز داداش مهدی رو نمیدیدم حس میکردم چیزی گم کردم!

 
 

 #پارت14
 #رضا

 رسیده بودیم محوطه اتوبوس ها مهدی هم رفته بود با لبخندی سرپایین انداختم و رفتم تو اتوبوس خودمون
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 #زهرا

 همه چیز آماده ی یه سفر دیگه بود هیجان باز قلقلکم میداد
 نور سوار اتوبوس شد و جای همیشگی نشست باز عطرش.....

 سارا:نپرسیدی کجا میریم زهرا؟
 -چرا فرمانده گفت میریم خرمشهر

 سارا:به به
 -اوهوم

 نگاه کردم دیدم کسی کنار فرمانده نیست
 تصمیم گرفتم برم پیشش بی مقدمه بلنو شدم
 سریع سارا خانم سینچینم کرد که کجا میری؟

 -میرم پیش فرمانده کارش دارم
 سارا:اره دیگه ماشاءاهللا رابطه خیلی خوب شده

 براش چشم غره رفتم و اروم و با احتیاط پیش فرمانده رفتم پاهام سست شد
 چون میدونستم دارم نزدیک نور میشم، با لبخند سالم کردم و نشستم
 فرمانده:به به زهرا خانم زودتر میومدی مارو از تنهایی درمیووردی

 اینو با تیکه گفت سریع متوجه شدم سرخ شدم از خجالت
 -فرمانده اخه چرا ازار میدید منو؟

 خیلی آروم حرف میزدم که نور نشنوه حس کردنش کنارم بالوصف بود!
 هیجان اندر هیجان داشتم

 فرمانده دیگه حرفی نزد اما لبخندش حرفاا داشت!
 تکیه دادم و زیر چشمی گاهی نگاه به نور میکردم اما اون نگاهش سمت بیرون شیشه بود!

 عطرش حاال نزدیکتر بود و بهم دلگرمی میداد
 پیام دادم به علی

 انالین بود  سریع جواب داد
 علی:سالم خوشگل خانم خوبی؟

 -الحمدهللا توخوبی داداش؟
 علی:شکرخدا عالی کجایی؟ چیکار میکنی؟!

 -واهللا اتوبوسم داریم میریم خرمشهر
 علی:زهرا االن میام بخدا..هواییم کردی

 -چقدر خوب میشه اگه بیای
 علی:هی کاش میشد
  هوا سرده اونجا؟

  -کاش!!  اره سرده
 علی:اینجاهم که برفه

 استیکر ابغوره فرستادم
 علی:خوشگلم من سرکالسم باید برم
 -برو داداش بسالمت حتما زنگ بزنید

 علی:چشم حتما رسیدی خبر کن
 -باشه خداحافظ

 علی:یاعلی
 

 گوشیو گذاشتم تو جیبم و باز زیر چشمی شروع کردم پاییدن
 تکونی نمیخورد تو خودش بود!
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 یعنی چی شده؟؟  زهرا خول شدی؟ میخوای چیکار کنه اخه؟ همه دخترن تو اتوبوس میخوای برگرده انالیز کنه؟
 خب معلومه روشو اونسمت میکنه!
 اصال حق ندارم چشاشو بیاره باال

  داغ کردم  راستی اگه واقعا کسی تو دلش باشه چی؟
 

 نابود میشم......
 زهراا منفی فکر نکن در فکرتو ببند مسخره نشو

 اما این فکر دست از سرم برنداشت دوست داشتم ازش بپرسم!
 تااین حد زده بودم به سیم آخر

 خدایا منو بدبخت نکن خواهش میکنم اجازه نده کسی تو دلش راه پیدا کنه
 

 تسبیح رو تو جیبم لمس میکردم..
 حاال دیگه مستقیم داشتم نگاهش میکردم
 دیدم فایده نداره منم سرمو پایین انداختم

 بعد یک ساعت و خورده ای رسیدیم خرمشهر تو راه نور فقط گاهی تکون میخورد اونم بخاطر اینکه گوشیش زیاد
 زنگ میخورد

  خرمشهر صفای خاصی داشت!
 قسمت ورودی به شهر تابلو زده بودند{با وضو وارد شوید این خاک اغشته به خون شهیدان است}

 چه شهر مقدسی بود پس!
 همینجوری اتوبوس میرفت مسیر طوالنی بود تا رسیدیم به یه پل مانند

 فرمانده اروم بهم گفت اینجا شلمچه است
 پس شلمچه اینجاست منطقه ای که همه ازش میگن کربالی دوم!!!

 اونقدر هیجان داشتم برای پیاده شدن که به محض رسیدن به یادواره سریع پیاده شدم
 حتی حواسم به نور هم نبود کدوم سمت رفت!

 به قول فرمانده عطر و بوی خاصی داره شلمچه خاکش خاک کربالست
 سپاهیای خرمشهری تو گوشه کنار منطقه پراکنده بودن

 سرهنگ اومد و چنتا مطلب به فرمانده گفت و رفت
 ماهم بعد تکمیل گروه ها رفتیم سمت تانک ها و جاهای مختلف شلمچه

 هرچقدر بیشتر میرفتیم بیشتر عاشق شلمچه میشدم یه جور وابستگی درونم به وجود اومده بود
 کلی عکس انداختم به رسم یادگاری

 و در اخر روی یکی از تپه ها نشستیم که پایینش منطقه مین بود جای خیلی قشنگی بود اسمون ابی و ابری بود
 وقتی به اسمون قشنگش خیره میشدم حس میکردم نیرویی منو سمت خودش میکشه انگار عمیق بود این اسمون

 شلمچه!
 دلم نمیخواست از جام جم بخورم

 فرمانده اومد باال سرمون
 فرمانده:چطور میگذره دخترا؟
  سارا:واهللا بد نیست فرمانده

 زهرا:من که نمیدونم چی بگم اینجا خیلی خاصه
 فرمانده:همینطوره شلمچه خود عشقه

 فرمانده:میدونید چقدر اینجا شهید دادیم؟
 رو تک تک خاک های اینجا خون شهید ریخته شده حتی بعضی از اونها اینجا مفقود االثرن!

 و فقط استخون هاشون مونده
 

 اسمون شب  شلمچه خیلی پرستاره است
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 اما حیف فقط تا غروب اینجاییم
 دلم از حرف های فرمانده ملتهب شد

 دوباره نگاه به اطراف کردم
 تو خیال خودم با شهدا حرف میزدم
 -شهدا برای منه حقیر خیلی دعاکنید

 و علی رو هم به اینجا بطلبید خیلی دوست داره اینجارو و همیشه از عشقش نسبت به شلمچه برام میگفت!
 برای نور هم دعاکنید بیشتر از من

 
 فرمانده رفته بود به بقیه دخترا هم سر بزنه اما ما همونجا موندیم و تکونی نخوردیم خیلی منظره زیبایی بود

 اینجا حتما قبال کانال بوده
 چون چنتا کشتی جنگی هم جا مونده بود کنار مین ها !

 #رضا
 دنبال مهدی میگشتم وقتی از پیدا کردنش ناامید شدم درست یکم بعد صداشو از پشت سر شنیدم

 مهدی:برادر رضا کجا بودی شما؟
 برگشتم سمتش

  -شما کجا بودی؟ من دنبال شما میگشتم
 خندید و بعد اومد کنارمو دستشو انداخت دور گردنممه

 
 دی:داشتم برای تو دعامیکردم

 -برای من؟؟
 مهدی:بله برای تو

 -چه دعایی مهدی جان؟؟
 مهدی:دعاکردم که شهید بشی اما تکی تکی نه هردو باهم! نظرت چیه؟

 نمیدونستم چی بهش بگم فقط از حرکت ایستادمو برگشتم سمتش ناخواسته بغلش کردم
 قطره اشکی از چشمم چکید محال بود سید دعا کنه و اتفاق نیفته

 از بغلش بیرون اومدم
 هنوز هم لبخند رو لبش بود

 مهدی:قربون شکلت خوبه راضی هستی؟
 -اخ مهدی چی بگم اخه؟

 معلومه که راضیم
 مهدی:قربونت برم برادر رضا حاال بیا بریم پیش مهران حلقه تشکیل داده

 خندیدمو دوشادوش هم رفتیم پیش بچه ها
 سالم کردیم بچه ها هم جا دادن و نشستیم کنارشون

 مهران:خوش امد میگویم به مهمانان جدید و ارجمند شلمچه اهال و سهال
 مهدی:مزه نریز ها اقا مهران

 مهران:ابروداری کن برادر..حاال جهت سالمتی اقا صاحب زمان صلوات بفرستید
 همه صلوات میفرستن
 مهران:مداحی بزنم؟

 علی:بابا چی بهتر مداحی شما اقا مهران اختیار دارید
 مهران صوت خوبی تو مداحی داشت

 حالت جدی به خودش میگیره و شروع میکنه خوندن
 یاد امام و شهدا دلو میبره کربوبال......

 
 بچه ها هرکدوم تو حس خودش فرو میره
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 مهدی هم به یه نقطه خیره میشه و اشکاش پشت سرهم میریزه
 نگاه کردن به برادر مهدی فقط شهادت رو تو ذهنت مجسم میکنه

 اشکای بهونه وار من هم روی خاک شلمچه میچکه..
 شهدا عاقبت مارو به خیر کنید!

 
 #پارت15

 #زهرا
 کم کم نزدیک غروب بود و یاداوری اینکه غروب قراره بریم سخت بود! دلم نمیخواست برم! شلمچه سریع ادمو

 وابسته میکرد ولی بازهم نه هرکس!
 نگاه ساعت کردم 6بود

 دوساعت دیگه اینجا بودیم بازم خداروشکر
 رو کردم سمت سارا داشت عکساشو ادیت میکرد

 هستی هم با گوشی حرف میزد فرصت خوبی بود یکم خودم تنهایی پیاده روی کنم و چنتا فیلم بگیرم!
 به دخترا گفتم و بلند شدم دوربینم رو انداختم دور گردنم و هرمنظره ای که میدیدم و به دلم مینشست عکس

 مینداختم!
 تصمیم گرفتم یه فیلم یادگاری بگیرم شاید دیگه نمیومدم!

  تنهایی یه جایی نشستم و دوربین رو روی فیلم تنظیم کردم
 

 شروع شد لبخند تلخی زدم و چشم دوختم به دوربین
 -اینجا خیلی خاصه!  تموم مناطقی که تاحاال رفتیم خاص بود و حال منو خوب کرد

 اما..حس میکنم یه چیزی کمه! حس میکنم وقتی پا روی خاکی که خون شهدا روشه میزارم تنهام!
 خیلی تنها! و نیاز دارم که ارتباطمو با خدا قویتر کنم

 این مناطق از کافرم مسلمون میسازه
 خندیدم

 تا امتحان نکنید حرفامو نمیفهمید
 البته خیلی هارو هم دیدم که اصال اهمیت نمیدن و براشون مهم نیست!

 ولی خدا....خودش انتخاب میکنه کی هدایت شه!
 و مهمون واقعی شهدا بشه

 دوست داشتم علی و امیرم االن اینجا بودن یا حتی پدرومادرم
 چون اینجا واقعا بهشته!

 دوساعت دیگه به غروب مونده ساعت6:10ـه
 دلم نمیخواد اینجارو ترک کنم

 این حس رو از وقتی وارد فکه شدم دارم!
 هرمنطقه ای میرم دلم میخواد بمونم

 
 دوس دارم یه روزی با کسی بیام که.....

 که دوستش دارم و دوستم داره!
 بغضمو قورت دادم

 دلم میخواد خدا بیشتر نگاهم کنه
 دلم میخواد کمکم کنه همونطور که به نماز برگشتم به خیلی کارهای دیگه هم هدایت شم!
 میدونم شهدا االن صدای منو میشنون فرمانده گفت شلمچه خاکش قاطیه با خون شهدا!

 راستم میگفت یه عمر میدونستیم وچشم و گوشمون رو بستیم و احترام نزاشتیم!
 خالصه اینجا خیلی خیلی خوبه و دوست داشتم که چند روزی رو اینجا باشم اما ان شاءاهللا شهدا دوباره دعوت کنن

 همین چند ساعت اینجا بودن هم جای صدشکر داره
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 الحمدهللا که خدا به ما نگاه کرد ان شاءاهللا بیشتر نگاه کنه و همه قدر شهدارو بدونن
 

 ویدیو رو ضبط کردم و بلند شدم
 چنتا عکس دیگه که گرفتم برگشتم پیش دخترا

 #رضا
 علی:بچه ها گشنتون نیست؟

 مهران:شما عادت داری عصرونه بخوری؟
 علی:هی کم و بیش ولی این ربط میشه به درست ناهار نخوردن امروزم

 مهران:پاشو بریم ببینیم سرهنگ چیزی نداره
 مهدی:بشینید شما خودم میرم

 علی:نه نه خودمون میریم چه لزومی داره؟
 مهدی:نه اخه یه کاری هم با سرهنگ داشتم..

 مهران:پس اوکی تو برو داداش
  مهدی:ان شاءاهللا

 مهدی از جا بلند میشه و میره سمت سرهنگ
 #دانای_کل

 سرهنگ مشغول حساب کتاب و کارهاش بود با دیدن مهدی از جا بلند میشه و دست میده
 مهدی:چرا زحمت میکشین بفرمایید

 سرهنگ:چه زحمتی سید جان..خوبی ان شاءاهللا؟ بچه ها چطورن؟
 مهدی:الحمدهللا خوبن همه! سرهنگ برادرا گرسنه ان چیزی برای خوردن هست؟

 سرهنگ:اره االن به جواد میگم همینجا باش
 مهدی:خودم میرفتم سرهنگ

  سرهنگ:نه همینجاست
 مهدی لبخندی میزنه و بعد کمی هم سرهنگ با کلی خوراکی برمیگرده

 مهدی اجازه میخواد که اول خوراکی هارو ببره بعد برگرده باهاش درباره موضوعی حرف بزنه
 خوراکی هارو به بچه ها میرسونه و خودشم برمیگرده پیش سرهنگ میشینه کنارش

 مهدی:خوب هستید ان شاءاهللا؟
 سرهنگ:بله شکرخدا ..اتفاقی افتاده سیدجان؟

 مهدی: جناب سرهنگ من..بعد سفر عازم میشم..
 چهره سرهنگ تغییر میکنه هم ناراحت بود هم غبطه میخورد

 سرهنگ:بعد سفر؟
 مهدی:بله.. بالخره دارم میرم

 سرهنگ جان فقط به کسی چیزی نگید مخصوصا رضا ومهران
 سرهنگ:چشم

 مهدی:جناب حس میکنم این رفتنم به شهادت ختم نمیشه
 سرهنگ:سید جان هرچی خدا بخواد همون میشه

 مهدی:درسته این فقط حسه!
  ازتون میخوام برام دعاکنید

 دعاکنید که شرمنده بانو زینب (س)نشم
 نمیخوام تواین راه کم بزارم حاال که به نوکری بانو زینب طلبیده شدم نمیخوام شرمنده شم حتی ذره ای!

  سرهنگ:شرمنده نمیشی! هیچوقت سید جان شهادت توچشمهات نقش بسته اینو باور کن
 مهدی لبخندی میزنه و بعد اون قطره های اشک از چشم های بی تابش سرازیر میشه

 #پارت16
 #زهرا

29 



 
 
 
 

 ساعت بالخره 8شد و باید برمیگشتیم میرفتیم پادگان شهید باکری که خرمشهر بود و فردا صبحش هم میرفتیم طالییه
 و علقمه..

 همه خسته بودن به محض رسیدن به پادگان تدارکات شام به راه شد
 با کمک هم شام رو اماده کردیم و بعد خوردن شام هم که نماز خوندم و رفتم پی خواب اما هرکاری میکردم خواب به

 چشمم نمیومد!
 همش عکس نور جلوی چشام میومد

 همش اونو میدیدم!
 کالفه شروع کردم صلوات فرستادن

 اما نه باز تصویرش جلوی چشام میومد دیدنش خیلی برام لذت بخش بود اما چهره اش غمگین بود و این من رو
 آشفته میکرد

 براش خیلی دعاکردم تاخوابم رفت
 حدودا ساعت11

 صبح رو زود بیدار شدم با خواب بدی!
 دست به پیشونیم زدم عرق کرده بود

 گنگ خواب رو مرور کردم
 درخت سیبی بود وسط باغ که نور با نوری دورش درحال چیدن سیب بود و میخندید

 نزدیکش شدم خیلی نزدیک!
 کنارش ایستادم

 خیره خیره به خنده هاش نگاه میکردم
 یکباره برگشت سمتم خنده اش محو شد و جاشو داد به لبخند لبخندش به قدری زیبا بود که تادیدم از خواب پریدم!

 خدایا این چه خوابی بود؟
 

 نگاه به ساعت انداختم ساعت6:30بود همه خواب بودن احیانا 7برپا میزدن!
 بلند شدم و بعد وضو نماز خوندم

 لحظه ای تصویر لبخند نور از جلوی چشمام کنار نمیرفت کم کم همه بیدار شدن منم اومدم تو اتاق و لباسای بیرونمو
 پوشیدم که بعد صبونه اماده باشم و یکم تو پادگان قدم بزنم!

 فرمانده تا منو دید با لبخند سالم کردو احوالمو پرسید فهمید یه خورده توفکرم و سین چینم کرد!
 منم قضیرو بهش گفتم و اونم بهم اطمینان داد خواب بدی نیست و تازه خیلی هم خوبه!

 بعد صبونه خوردن اجازه خواستم که برم بیرون دخترا نیومدن کار داشتن!
 تنهایی هم برام بهتر بود که یکم فکر کنم

 
 هوا خیلی سرد بود کسی هم بیرون نبود پادگان قشنگی بود! صدای پارس چند سگ از دور میرسید

 منم که از سگ بدتر خرس میترسیدم!
 چند قدم برگشتم عقب ولی با دیدن سگ هایی که روبه روم ظاهر شدن با جیغ بنفشی شروع کردم دویدن منو چه به

 بیرون اومدن و قدم زدن!
 

 از ته دلم جیغ میزدم فکر میکردم دیگه کارم تمومه و االنه که خورده بشم
 از دیوار بزور خودمو اویزون کردم سگا پایین بودن و پارس بلند میکردن

 میلرزیدم و قلبم شبیه قلب گنجشک میتپید
 یه دفعه این پسره مهران سروکله اش پیدا شد تا منو دید بلند گفت یا خود خدا

  ابروم رفته بود
 -براااادر بیا کمک توروخدا من دارم از حال میرم

 یه چوب برداشت و حمله کرد به سگا سگ ها هم هرکدوم به سمتی رفتن و ناپدید شدن
 +خواهر بیاید پایین فقط حواستون باشه نخورید زمین
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 نفس نفس میزد ادامه داد
 اخه شما تنهایی بیرون چیکار میکنید؟

 بزور پریدم پایین پاهام درد میکرد از دویدن زیاد و پریدن از رو دیوار
 -من چه میدونستم اینجا سگ هست

 +عیب نداره اتفاقی نیفتاد حاال خداروشکر..خواهر هروقت سگ دیدین سنگ بردارید پرت کنید که بره!
 حاال عیب نداره ان شاءاهللا دفعه بعد

 اینو با خنده گفت
 نمیدونم چرا منم خندم گرفت خالصه منو تا دم در رسوند و با دو رفت

 درطول مدتی که اومده بود کمکم سرش پایین بود..
 ادم چقدر بااین پسرهای خدایی احساس امنیت میکنه!

 خالصه رفتم داخل و نشستم سرجام قیافم تابلو بود
 #پارت17

 #رضا
 اماده میشدیم که کمی بعد بریم طالییه ساعت 7:45بود رفتم پیش سید درحال اتو کردن بود با دیدنم لبخندی زدو سالم

 کرد و احوالمو جویا شد
 +عالی الحمدهللا برادر مهدی.. خوب خوابیدین دیشب؟

  -الحمدهللا..نه حقیقتش خوابم نمیرفت رضا جان
 +یعنی کل شبو نخوابیدی؟ برای چی اخه؟

 -نمیدونم
 زل زدم توجفت چشم هاش نگران شدم!

  اما با خنده اش منو از نگرانی هام دور کرد
 مهران:اقااااا یکی بهم بگه چرا این لنگه جوراب گم میشه؟

 علی:تو هنوز بااین لنگه جوراب مشکل داری؟
 مهران:بخدا خودش داره!

 همه میخندن!!   کمی بعد سرهنگ اومد تو اتاقک! و بعد سالم و مقدمه چینی گفت که سریع اماده شیم وسایالرو
 ببریم تو اتوبوس

   سریع پالتو ارتشیمو برداشتم و تن کردم بعد هم رفتم بیرون کمی بعد سیدمهدی هم اومد
 لباسای منو سید مهدی یکی بود  برای همین گاهی مارو اشتباه میگرفتن تا همدیگرو دیدیم هردو خندیدیم!

 مهدی:اخه برادر شما چرا اینقدر شبیه منی ؟
 -میگن ادم وقتی یکیو خیلی دوست داشته باشه شبیهش میشه!

 مهدی:من االن باید تحت تاثیر قرار بگیرم؟ بخدا بلد نیستم برادررضا
 منفجر شدم از خنده جوری میخندیدیم که وقتی مهران اومد بیرون پرسید چیشده نمیتونستیم بهش برسونیم بخاطر

 چیه!
 مهدی پالتوشو روی سرش انداختو نشست زمین مهرانم از هیچی بی خبر اونم شروع میکنه خندیدن خالصه هرکی

 به جمع میومد میخندید بی دلیل!
 

 حرکت کردیم سمت اتوبوسا  مهدی داشت زیر لب یه چیزی میخوند نتونستم بفهمم چی بود(کربال ای کربال بود)
 وسایالرو که چیدیم تو اتوبوس کم کم دخترای راهیان نور هم اومدن و همه چیز اماده حرکت بود از برادرا خداحافظی

 کردم بسم اهللا گفتم و نشستم سرجام
 

 #زهرا
 دیشب درست نخوابیده بودم و یکم چشام میسوخت اما فکر کردن به طالییه خوابو از سرم پروند دوست داشتم زودتر

 برسیم!
 علی داشت زنگ میزد تماسو وصل کردم
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 -الو سالم علی جان خوبی؟؟   +سالم به خواهر یکی یه دونه ام توخوبی؟ دلمون تنگت شدا
 -من بیشتر!!  +اشکال نداره اونجا خیلی بهتر از پیش ماست کجایید االن؟

 +واهللا داریم میریم منطقه طالییه
 -ای جان..زهرا توچرا منو هوایی میکنی؟ میخوام بیام!

 +بیا خب نمیدونی اینجا چقدر خوبه
 -نمیتونم میدونی که....

 پوفی کشیدم و به بیرون خیره شدم باد خنکی به پوستم میخورد
 -ولی شاید بتونم یکی دوروز بیام بمونم
 +جدی میگی علی یا شوخی میکنی؟

 -نه بخدا شوخی نمیکنم
 از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم علی میخواست بیاد! اونم اینجا تواین جاهای بهشتی چقدر نبودنش کم بود

 -ابجی فقط از فرماندتون بپرس که اجازه میدن من همراهتون باشم؟
 +اره اره اجازه میدن

 -دورت بگردم بپرس که مطمعن شم نگران نباش سریع با هواپیما خودمو میرسونم
 ولی به طالییه نمیرسم از فردا درخدمتم

 اونقدر ذوق کردم بعد کلی حرف دیگه قطع کردم و تصمیم گرفتم باز برم پیش فرمانده و بهش بگم تا پیامشو بفرستم
 برای علی!

 بلند شدم و رفتم کنارش فرمانده با لبخند استقبال کرد باز نزدیکی به نور منو مور مور کرده بود
 جرعت نکردم حتی زیر چشمی نگاه کنم
 سرصحبتو باز کردم و همه چیو گفتم

  اونم سریع گفت عیب نداره
 چون علی هم بسیجی بود هم نظامی

 خیلی خوشحال شدم بهش پیام دادم اونم کلی خداروشکر کرد!
 میگفت مطمعنم سفرم محیا میشه!

 نفهمیدم کی به طالییه رسیدیم از همون لحظه که چشمم به طالییه خورد دیوونه شدم یه خورده به شلمچه شباهت
 داشت!

 
 رفتیم تو یادواره اونجا کلی دعاکردم و و با تسبیحی که نور بهم داده بود صلوات میفرستادم

 اخر نشستم پیش دخترا
 -یه چیز بگم باورتون نمیشه

 سارا:خیر باشه زری؟؟؟
 -علی داره میاد
 سارا:چیییی

 -بخداا نگا اونقدر که دلم میخواست بیاد
 سارا:چطوری اخه؟ مگه کار نداره؟
 -اره مرخصی گرفته برای چهار روز

 هستی:باورم نمیشه
 -منم هنوز باورم نمیشه خیلی خوشحالم کرد!  فقط ان شاءاهللا زود برسه

 سارا:ان شاءاهللا، از دست علی یه چیز بخوادا باید بشه!
 -اره خواهرش کی باشه

 سه تایی میخندیم بعد هم که به درخواست فرمانده و سرهنگ میریم بیرون برای گردش تو منطقه
 سرهنگ از شهدا و عملیات و اینا میگفت و من با دقت گوش میدادم

 نور و مهران گوشه ای نشسته بودن و به حرف سرهنگ گوش میدادن..
 نور چنان تو بحر حرف های سرهنگ رفته بود که انگار تو دنیا نبود!
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 بعد از اون ساعت9شد

 و یکم خودم دور زدم و عکس و فیلم گرفتم
 برای علی فرستادم! اونم فقط حسرت میخورد

  نشسته بودم که یدفعه نور از جلوم رد شد قشنگ از جلوم
 و نگاهمو با خودش کشید!

 تنها بود!!  حتما میخواست یکمی با خاک طالییه خلوت کنه!
  منم همینو میخواستم اما بیشتر دلم گریه میخواست! گریه به حال خودم!

 و اطالع نداشتم برای چی!!
 

 تسبیح رو تو مشتم فشار دادم
 و بو کشیدم اونقدر بو کشیدم که از خستگی بلند شدم برگشتم
 اما تااخرین لحظه نگاه به عقب میکردم شاید ببینمش! اما نه

 اون سهم من نبود و سهم من همون نگاه های گاه و بی گاه بود !
 فقــط!!!

 خدایا خدای شهدا ارومم کن..از حالم خبر داری..
 خدایا ممنونم که عاشق مردی از جنس تو شدم

 اما نظری به حالم کن..
 ببین که این عشق داره

 
 چه بالیی سر زهرای قصه میاره!!
 شده به هم نرسیم فقط ازم نگیرش

 ازم دورش نکن!
 نزار تواین دنیا دیگه نوری نبینم

 صداشو نشنوم...
 نزار!!!

 #پارت18
 #رضا

 طالییه حس بالوصفی بهم میداد اما هرجا میرفتم دلم سوریه بود!
 همش تصویر حرم حضرت زینب جلو چشام نقش میبست!!

 و به خودم لعنت میفرستادم که چرا اینجام!
 میترسیدم مهدی زودتر از من اعزام بشه و باهم نریم!

 تواین فکرا بودم که مصطفی اومد کنارم
 لبخند زدم که غم هامو بپوشونه

 مصطفی پسری بی نقص بود و هرکسیو مجذوب اخالق خوبش میکرد
 دست انداخت دور گردنم

 +چیشده رضاجان نیم ساعته توفکری!!
 -راستش داشتم به فردا فکر میکردم

 +فردا؟ مگه فردا چی هست؟
 -از اون لحاظ میگم

 +آهان یعنی به آینده فکر میکردی
 -اره    +خب به چیه آینده فکر میکردی رضاجان؟

 -دقیقا نمیدونم همش نگرانم!
 +بی دلیل نمیشه که داداش من!
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 همه چیو بهش گفتم از اینکه دلم اونجاست و میترسم مهدی زودتر بره و همه حرفای دلمو!
  +داداش دورت بگردم هرچی خدا خودش بخواد همون میشه! نگران نباش دعاکن ان شاءاهللا باهمم میرید

 بعدشم همینکه دلت اونجاست کلی بانو حضرت زینب رو خوشحال میکنی!
 نگاهش کردم

 -فقط دعامون کن مصطفی
  +چشم
 #زهرا

 با دخترا نشسته بودیم یه قسمتی از منطقه و منم اطرافو برانداز میکردم
 سرهنگ با چنتا سپاهیه خرمشهری درحال خوش و بش بود!
 اونطرف ترم چنتا سپاهی خودی نشسته بودن و حرف میزدن!

 حوصلم سررفت سارا و هستی هم توگوشی بودن!
 -دخترا من میرم ببینم فرمانده کجاست که یکم بریم دور بزنیم

 سارا:باشه برو
 -شما نمیاید؟؟

 هستی:ن همینجا خوبه زهرا تو برو
  -باشه پس فعال

 رفتم سمت یادواره که حسینیه ابوالفضل العباس بود اسمش
 خوشبختانه فرمانده اونجا بود و داشت چایی میخورد همیشه درحال چایی خوردن بود!

 -سالم فرمانده خوبید؟
 فرمانده:سالم عزیزم الحمدهللا چیشده زهراخانم؟

 -فرمانده نمیاید کمی اطراف دور بزنیم؟
 فرمانده:چشم فقط یه تماس تلفنی بزنم درخدمتم

 -قربان شما اختیار دارید
 یکم رفتم دورتر که صحبت کنه دخترای کمی تو یادواره بودن بقیه همه بیرون!

 بعد کمی صدای فرمانده کنار گوشم پیچید
 فرمانده:یاعلی بریم   +ای جانم بریم

 خالصه باهم اومدیم بیرون و دوتایی زدیم تو دل طالییه
 نگاهم خورد به تابلوی امروز کربال فردا قدس!

  خیلی قشنگ بود متنش!!
 +چه خبر از اقا مهدی؟؟

 صدای فرمانده ریشه افکارمو پاره کرد
 -فرمانده میگم که اون حتی نگاهمم نمیکنه اما این اولین بار که خوابشو دیدم منو آشفته کرده همونطور که گفتم

 بهتون
 +جای نگرانی نیست خواب خوبیه!

 -ان شاءاهللا
 +پنج روز دیگه برمیگردیم متاسفانه

 -واقعا جای تاسف خوردن داره
 +اره

 -میدونستی هرکسی بیاد این مناطق مثل این میمونه که قبال براش دعوت نامه اومده؟
 +جدی؟؟؟؟ یعنی حتی برای این دخترایی که قدر نشناسن؟

 -اره  حتی برای اونا
 درسته که به زبون نمیارن اما مطمعن باش یکه ای توی اعماق وجودشون میخورن!

 رفتم توفکر.... سارا و هستی!!
 شاید اوناهم یه حالتایی دارن دیگه!
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 ولی نمیخوان بگن که مثال به قول خودشون نگن توهمیه!
 

 اما اونا هم دل دارن اوناهم نمیتونن زیبایی های این مناطق رو انکار کنن!
 و خدا ان شاءاهللا مارو بیشتر قدرشناس کنه

 #پارت19
 کمی بعد اینکه طالییه رو هم دیدیم و کلی گشت زدیم حدودا ساعت11حرکت کردیم سمت علقمه..

 توی اتوبوس یه دختری بود خیلی حرفای مسخره میزد ابتدای سفر منم باهاش همکاری میکردم اما حاال دلم
 میخواست از شیشه اتوبوس پرتش کنم بیرون!

 الناز:مامانم گفت نرو مزخرفه همش میبرن بیابون گوش نکردم!
 فرمانده:الناز میشه یک خورده ساکت شی؟

 الناز:خستم شد فرمانده جان خسته،
 از این بیابون بگیر برو به اون بیابون

 تازه نور هم بود!
 و این حرفاش رو میشنید دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم و شروع کردم جواب دادنش

 -برای توی مغز فندقی اره این مناطق فقط بیابونه..وقتی مادرت همچین ادمیه از تو توقعی نمیشه داشت!
 مشتم رو محکم فشار میدادم

 الناز:هوووو درست حرف بزنا
 -مثال درست حرف نزنم چیـکار میکنی؟؟

 سارا:عه ولش کن زهرا این بی ادبو توام بشین سرجات بسه!
 الناز:بخدا پامیشم دهنتو سرویس میکنم
 شیطونه میگه بزنم ریختشو خونی کنم

 -فرمانده شما وقتی اینارو میارید چرا اول تحقیق نمیکنید ببینید چ آدمی هستن؟
 فرمانده ساکت بود و حرفی نمیزد

 الناز:ببین بخدا پامیشم....
 -میخواد پاشه برا من بچه ننه

 سارا:ببین صدات دربیاد الناز خانم با این کفشم میکوبم تو سرت
 فرمانده ساکتمون کرد تا رسیدیم علقمه

 حالم بهم میخورد از این آدمای بی دین و دل!
 از اتوبوس پیاده شدیم باد که به کلم خورد حالم یه خورده جا اومد..

 سارا:یکم دیگه حرف میزد پامیشدم براش
 -ولش کن بابا فقط صدا داره

 حواسم اومد سرجاش که حتما نور هم صدای منو شنیده آبروم رفت!
 اطرافو برانداز کردم نبود

 علقمه هم خیلی قشنگ بود دلم میخواست زودتر راه بیفتیم!
 فرمانده پیاده شد و باهم دیگه رفتیم گردش

 سرهنگ باز یه حلقه تشکیل داده بود و همرو دعوت کرد بشینن ماهم یه جا نشستیم روی خاک علقمه..
 سرهنگ:خوب گوش کنید این منطقه محل عملیات کربالی4 با حضور غواصان دفاع مقدس بود..

 آثار جنگ و بمباران به وضوح دیده میشه اینجا اگر توجه کنید
 قبل از جنگ اینجا یه بازارچه بوده که ترکش های خمپاره ها روی بدنه این ساختمان دیده میشه!

 با دیدن این نیزارها و طبیعت بکر فقط میتونیم تصور کنیم که رزمنده ها تو گرما و سرما چقدر سختی کشیدن
 عملیات کربالی 4 سال 1365 سوم دی ماه با رمز یا محمد رسول اهللا(ص) راس ساعت 10شب شروع شد..

 و تواین عملیات رزمنده های غواص از جاهای مختلف حضور داشتن
 عملیات کربالی 4از عملیات ناموفق بود
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 توضیحات زیاد دیگه ای درباره علقمه داد و ما با دقت گوش میکردیم
 علقمه خیلی دلبر بود!

 و اینهم شاید بخاطر خون شهداییه که روزی اینجا ریخته!
 بعد از اون رفتیم برای قدم زدن و گشت

 #رضا
 کنار مهدی پشت سر سرهنگ راه میرفتیم غم عمیقی تو چهره مهدی بود!

 اما دلیلشو نمیدونستم شاید اونم مثل من به سوریه فکر میکرد
 دست انداختم دور گردنش عین برق گرفته به خودش اومد!

 مهدی:جانم برادر رضا؟
 -توفکری برادرم به چی فکر میکنی؟

 مهدی:به اینجا
 -خب؟ مهدی:خیلی قشنگه! چی میشد ماهم یه روزی مابین این شهدا اینجا بودیم!

 یه حسرت پوچه!
 -غصه نخور فرصت پرواز زیاد است..

 مهدی:هنر آن است چه اندازه کبوتر باشی
 لبخند زدم!

 اونورتر مهران و علی باهم گپ میزدن!
 بقیه هم آروم و بی صدا راه میرفتن

 خواهرا هم خیلی جلوتر بودن
 -مهدی جان میای یه جا بشینیم صحبت کنیم؟   مهدی:اره چرا که نه فقط به سرهنگ بگم

 -ان شاءاهللا
 رفت پیش سرهنگو سریع برگشت با لبخند رخصت رفتن داد

 جهت مخالف رفتیم  و یه جا پیدا کردیم برای نشستن و همونجا هم نشستیم
 نگاه مهدی به اسمون بود

 -دنبال چی میگردی؟
 مهدی:پرواز   خندیدم

 اونم خندید اما بعدش هردو ساکت شدیمو با هم اشک ریختیم
 مهدی:من بی لیاقتم رضا

 باز میرم سوریه بازم برمیگردم!
 محکم بغلش کردم تو بغلم هق هق مردونه میزد!

 نمیتونستم باورکنم مهدی اینقدر هوایی شهادت شده..که اینقدر دلش پرواز میخواست
 دلمو خون کرد!قلبم تیر کشید

 هیچوقت مهدیو اینچنین ندیده بودم
 اشکای منم ناخواه میچکید روی خاک

  از بغلم بیرونش اووردم
  دوطرف شونه هاشو گرفتم

 -نگام کن سید نگام کن
 با اون چشم های ابریش بااون چشم های پاک و زاللش زل زد به چشام

 -قوی باش!   کم نیار
 مهدی:نمیتونم...حس بدی دارم!

 حس میکنم خدا ازم ناراحته ولی...به خودش قسم دلیلشو نمیدونم!
 صداش همراه با بغض و درد بود!

 اشکامو نمیتونستم نگه دارم دیدن مهدی تواین حال منو میکشت
 دوباره بغلش کردم
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 -جان من آروم باش اصال تقصیر منه...همش تقصیر منه که با حرفام تورو یاد...
 هیچی نمیگفت اروم و بی صدا شده بود!

 #زهرا
 نگاهم به آسمون بود چقدر قشنگ شده!

 تسبیحمو از جیبم دراووردم و تومشتم نگه داشتم
 دلم برات تنگ شد سید نور!

 دلم برات تنگ شده
 کجایی!!؟

 قلبم درد داشت یه درد بی تجربه!
 حس میکردم کل دنیا برام قد قفس شده

 خدایا نظر کن!
 بعد از زیارت منطقه علقمه برگشتیم پادگان

 دلم میخواست سریعتر بخوابم اما وقت ناهار بود گشنمم بود!
 با سارا و هستی رفتیم ناهارو باهم خوردیم بعد ناهار هم مستقیم دراز کشیدم! اما مگه فکر میزاشت دمی آرام

 بگیرم؟؟
 گرفتم خوابیدم ناخوداگاه خوابم رفت!

 بیدار که شدم مستقیم به ساعتم نگاه کردم ساعت4:30 بود
 بلند شدم و آبی به سروصورتم زدم و یکم رفتم بیرون که هوا بخورم تنگی نفس داشتم و تو هوای بسته نفسم

 میگرفت!
 دم در نشستم که باز سگ دنبالم نکنه اینجا امنیت نداشت

 تکیه دادم به دیوار پشتم و رفتم تو نوت گوشیم و شروع کردم نوشتن از دلتنگی هام و بی اعتنایی های نور!
 از سردرگمی هام و غم های سرزده

 دلم خیلی پر بود و حتی از خدا بابت نور شکایت کردم!
 اما خب توقعم نداشتم باهام حرف بزنه یا اونطوری نگاهم کنه!

 فقط حس کنم دوستم داره همین
 اونجوری دنیارو به من میدن!

 #پارت20
 #رضا

 دراز کشیده بودم مهدی هم کنارم به خواب رفته بود! خوابیدنش رنگ ارامش داشت!
 اروم بلند شدم رفتم بیرون به برادرم رامین زنگ زدم و یکم باهاش حرف زدم میگفت سرکاره! منم نخواستم مزاحم

 کارش بشم پس سریع قطع کردم
 نشستم یه جایی و شروع کردم ور رفتن با تسبیحم

  پنج روز دیگه!
 برمیگردیم و معلوم نیست دیگه باز برگردیم به این مناطق یا نه!

 سرهنگ رو دیدم به احترامش بلند شدم و سالم کردم
 سرهنگ:سرده اقا رضا بیرون چیکار میکنی؟

 -همینجوری جناب یکم اومدم هوا بخورم
 سرهنگ:اهان پس هوا بخور

 خندید منم لبخند زدم بعد هم که با یه یاعلی بلند رفت اتاقش
 رفتم داخل مهدی بیدار شده بود و داشت دنبال یه چیزی میگشت

 -سالم برادر مهدی خوبی؟
 از گشتن دست کشید و با لبخند نگاهم کرد

 مهدی:الحمدهللا توحالت چطوره؟
 -عالی الحمدهللا دنبال چیزی میگردی برادر؟
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 -اره چفیه ام   مهدی:عه نیستش؟
 -نه پیداش نمیکنم اللهم صلی علی محمد و آل محمد اصال غیبش زده

 یکم بعد مهران اومد داخل چفیه مهدی هم دور گردنش بود
 مهدی تا مهرانو دید تکیه داد به دیوار

 مهران:مهدی بخدا دوستش دارم
 مهدی:عیب نداره هروقت دوست داشتی ببرش

 مهران:تعارفم نمیکنه ببرم برا خودم
 مهدی:یادگاریه شهید شدم ببر برا خودت

 مهران رفت جلو و چفیه رو دور گردن مهدی مثل همیشه مرتب کرد!
 ناخوداگاه لبخند زدم این دوبرادر خیلی خاص بودن!

 
 بچه های دیگه هم کم کم بیدار شدن

 سروصدا به راه شد
 منو مهدی رفتیم بیرون

 شروع کردیم قدم زدن و حرف زدن از همه چی!
 مهدی:الحمدهللا عال کل حال

 -امروز کجا میریم؟
 مهدی:موزه دفاع مقدس خرمشهر

 #زهرا
 داشتیم آماده میشدیم که بریم موزه دفاع مقدس خرمشهر

 لباسامو عوض کردم اون روسری سبزمو سرم کردم و قشنگ گیره زدم!
 نگاهم مابین وسایل خورد به گردنبندی که برای نور خریده بودم

 خیلی دوستش داشتم..گذاشتم سرجاش و بعد هم تسبیحو طبق عادت همیشگی گذاشتم توجیبم
 فرمانده:دخترا سریعتر! باید بریم

 من آماده بودم با چنتا دختر دیگه رفتیم بیرون سپاهیا اونورتر نشسته بودن و منتظر!
 -راستی نگفتم بهت سارا

 سارا:چیو؟؟؟   -اون پسره که اسمش مهرانه همون که سربه سرت....
 نزاشت ادامه بدم   سارا:اره خب چشه؟

 -دیروز که اومدم بیرون سگا دنبالم کردن خودش حساب سگارو رسید
 سارا:میخوردنش راحت میشدیم..چرا االن تعریف میکنی اینو؟

 -یادم رفته بود چیزی نشد که
 فرمانده با صداش حواس همرو جلب کرد

 فرمانده:دخترا با نظم و ترتیب برید سمت اتوبوس ها یااهللا یاعلی
 

 همه رفتیم سمت اتوبوس ها و هرکدوم جای خودش نشست
 کمی بعد نور هم سوار شد و نگم دیگه...

 عطرش چرخید
 طولی نکشید که بعد سوار شدن راننده اتوبوس حرکت کرد

 علی بهم زنگ زد
 وصلش کردم و بعد سالم و احوال پرسی گفت که رسیده خرمشهر و االن هتله فردا صبح میاد پیشمون

 خیلی خوشحال شدم خداروشکر کردم و بعد حرفای دیگه..قطع کردم
 رسیده بودیم موزه دلم میخواست همین االن بیاد

 پیامش دادم و نوشتم که موزه هستیم ولی آنالین نبود منم گوشیو گذاشتم تو کیفم و
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 رفتیم داخل موزه خیلی قشنگ بود یه قسمت ماشین های دوران جنگ رو روی خاک ها ایستونده بودن و یه قسمتم
 در داشت و باید میرفتیم داخل

 رفتیم داخل و نگهبانای اونجا خوشامد گفتن من سریع رفتم سمت دیگه
 یه شیشه حفاظتی بود که داخلش لباس های شهید محمد جهان ارا بود اولین فرمانده خرمشهر توجنگ

 به عالوه لباس هاش وسایلش هم بود
 خیلی حس خوبی به آدم میداد

 همینجور قدم میزدیم که یه دفعه صدای آشنایی از پشت سر بهم سالم کرد
 با بهت برگشتم و با دیدن علی سرجام میخکوب شدم

 دستامو جلو دهنم بردم
 با همون لبخند گرم و چهره ی به دل نشینش مقابلم ایستاده بود

 علی:سالم به تک خواهر قشنگمون
 محکم بغلش کردم  خداروشکر کسی اونطرفا نبود

 -دلـــم برات تنگ شد علی
 چرا خبر ندادی داری میای؟؟! خیلی سورپرایز شدم

 علی:سورپرایزه دیگه
 از بغلش بیرون اومدم و باز نگاهش کردم

 پیرهن یقه بسته آستین داره خاکی رنگ پوشیده بود با شلوار مشکی
 از نگاه کردنش سیر نمیشدم عجیب که خدا بین ما دوتا محبت زیادی کاشته بود

 دلم برا امیر هم تنگ شده بود و دلم میخواست اونم باشه..
 #پارت21

 #رضا
 سرهنگ از یه سپاهی جدید حرف میزد که اومده و مدتی قراره با ما باشه

 مهدی:کجاهستن این برادر ما ببینیمشون؟
 سرهنگ:رفته خواهرشو ببینه

 علی:به به خواهرشم اینجاست..
  سرهنگ:اره خالصه میگفتم پسره خیلی خوبیه

  مهدی:الحمدهللا
  رفتم چایی اووردم و پخش کردم بین بچه ها کلی تشکر کردن نشستم پیش مهدی چایی توهوای تقریبا سرد خیلی

 میچسبید
 مهدی:کاش یکی دیگه هم میریختی میبردی برای این برادر جدید

  -اخ یادم رفت.... االن
 بلند شدم و رفتم آشپزخونه یه دونه دیگه ریختم و رفتم که بدم به این پسر جدید

 یه نفر با پیرهن خاکی روبه روی دختر خانومی ایستاده بود و میخندید مطمعن بودم خودشه چون اولین بار بود
 میدیدم

 منتظر موندم تموم کنه  بعد دودقیقه دیدم داره میاد صاف ایستادم و تا میخواست از کنارم رد شه با دست جلوشو
 گرفتم

 چهره ی دلنشینی داشت
 -وقت بخیر برادر شنیدم جدید هستین بفرمایید چاییتون

 با لبخند گرمی نگاهم کرد
 +علیکم السالم خیلی متچکرم

 چایی رو گرفت و دوباره نگاهم کرد
 +بله جدید هستم یه چهار روز مزاحم هستیم

 -این چه حرفیه اتفاقا کاروانمونم تا پنج چهار روز دیگه برمیگرده
 +عالیه ان شاءاهللا بتونم بمونم اون یک روزو
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 -ان شاءاهللا خب برادر بیاید بچه ها همه منتظر دیدن شماهستن بیرون
 با لبخند سرتکون داد و دوشادوش همدیگه رفتیم بیرون

 پسر بااحترام و خوش رفتاری بود
 خیلی به دل نشینه  مهدی باید میدید

 خالصه رفتیم پیش بچه ها همه بلند شدن برای سالم کردن پسره هم با خوش رویی به تک تک دست داد و سالم گرم
 کرد
 

  نوبت رسید به مهدی مهدی هم که کلی خوشامد گفت و احوال پرسید
 پسره نشست کنار مهدی و بچه ها هم دورشو گرفتن چیکاره ای؟؟ چند سالته؟؟ چطور اومدی؟؟ چرا دیراومدی؟؟

 و...
 و اون هم بی خستگی تک تک سواالرو جواب میداد

 که اسمش علی ـه 22سالشه و دوساله سپاهیه و بزور اومده و نظامیه و همه اینا...
 مهدی:ان شاءاهللا خوش بگذره از االن به بعد علی جان

 علی:ان شاءاهللا ممنون اخوی
 #زهرا

 اینقدر از دیدن علی شارژ شدم که حد نداشت به گشتمون ادامه دادیم از تموم اون اثار و یادگاری های قدیمی جنگ
 رد میشدم و فکرم درگیر میشد!

 فرمانده حرف میزد و توضیح میداد
 درباره تک تک قسمت های جنگ

 
 کمی بعد حدودا ساعت 7غروب رفتیم سینما رکس آبادان

  و سرهنگ هم باز گفت که اینجا حدودا 300و خورده ای نفر شهید شدن
 علی اکثرا پیش من بود اما وقتی دختری میدید اجازه میخواست بره

 هیجان داشتم برای دادن کادوش
 نور نبود و این دلتنگیمو از اینی که هست بیشتر میکرد!

 حس میکردم داره ازم فرار میکنه
 ولی اون که نه منو میشناسه و نه از حسم خبرداره!

 کاش میشد راحت بهش بگم
 کاش میشد بفهمه یکی اینجا داره براش له له میزنه

 همش روش سمت بیرون بود و اصال تو اتوبوس نباید امیدوار میشدم ببینمش چون امید واهیه!
 

 #رضا
 کمی بعد رسیدیم سینما رکس تقریبا شلوغ بود و ماهم شلوغترش کردیم

 مهدی:اومده بودن فیلم ببینن
 

 برگشتم سمتش  غم کل چهره اشو گرفته بود یه جور خاصی به سینما نگاه میکرد
 مهدی:شهید شدن! چه ناجوانمردانه

 تاخواستم حرف بزنم مصطفی اومد تعارف کیک کرد
 -نه داداش نمیخورم نوش جونت

 مصطفی:ببر مهدی جان
 مهدی:نه قربون شکلت فعال اشتها ندارم
 مصطفی با لبخند برمیگرده پیش بچه ها

 -این پسره علی پسر خوبیه ها
 مهدی:درپناه خدا باشه واقعا پسر خوبیه
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 چشم دوختم به پسره علی که نیومده چقدر با بچه ها صمیمی و مچ شده بود
 با همه میگفت میخندید خیلی ماه بود

 مهدی:بیابریم داخل برادر رضا
 همه تقریبا رفتیم داخل سپاهیا پایین نشستن و خواهرا باال

 فیلم شروع شد فیلم قدیمی جنگی بود
 

 #زهرا
 فیلم قشنگی بود و بهم حس خوبی میداد
 سارا و هستی هم رفته بودن توعمق فیلم

 درکنار فیلم پاپ کرن هم میخوردیم
 

 فرمانده هم جفتم بود و گاهی درباره سکانس های مختلف فیلم نظر میداد
 با چشم هرچقدر دنبال نور گشتم ندیدم

 علی رو هم ندیدم
 

 خالصه تصمیم گرفتم چشم بردارم و خوب فیلم رو نگاه کنم
 #پارت22

 #رضا
 وسط فیلم بلند شدم که برم مهدی دستمو گرفت

 مهدی:کجا برادر رضا؟؟!
 -میرم یه چیز میخرم میام

 مهدی:منم میام
 -بیا     هردو بلند شدیم و رفتیم بوفه

 سفارش دوتا نسکافه دادم
 مابین این مدت به هم خیره شدیم انگار هردو حرفی برای گفتن داشتیم!

 مهدی:نیاز داشتم هوا بخورم...
 -اره اره میدونم

 ساکت شد چفیه اشو مرتب کردو یکم دور شد
 منم سفارشارو گرفتم و رفتم پیشش نشسته بود روی صندلی جفتش نشستم و نسکافه رو سمتش گرفتم

  با لبخند نسکافه رو گرفت
 -چهار روز دیگه برمیگردیم

 مهدی:توفکرش بودم اره چهارروز دیگه برمیگردیم
 متفکرانه نگاهش کردم مشکوک میزد هرچقدر بیشتر دقت میکردم بیشتر شک میکردم

 -سید به چی فکر میکنی؟؟
  نگاهم کرد انگار از چشام حرفامو دونه دونه میخوند

 مهدی:هیچی   -سید میدونی که اینطور نیست
 ساکت شد اما هنوز به چشم هام نگاه میکرد فکر میکنم یک دقیقه طول کشید از جا بلند شدم و رفتم سمت در ورودی

 از پشت دستمو کشید
 همه چیز رو فهمیده بودم انگار قفسه سینم رو یکی داشت فشار میداد درحال خفگی بودم

 باز انگار داشت حالم بدمیشد
 مهدی:من بدون توجایی نمیرم

 -ولی داری میری..میدونستم سید جان میدونستم تنها میزاری میری
 باز خواستم برم که اینبار محکمتر دستمو کشید

 یه نفر از کنارمون رد شد و با تعجب نگاهمون کرد داشتم از پا درمیومدم
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 اونقدر غم وجودمو گرفته بود و از زمان و عالم شاکی بودم که حد نداشت بغض داشتم..حاال هرچی میترسیدم داشت
 سرم میومد اون عزیزترینم بود اگه بره تموم میشم سید  دستمو ولکرد و غمگین نگاهم کرد

 چنگ زد به موهاش و لب زد {ببخشید!}
 لبخند تلخی زدم

 -قول دادیم  هرکار بکنیم تکی تکی نباشه
 پوزخند زدم

 -سید جان برو تو منو چه به رفتن!
 اشکش از چشم هاش چکید بازم اشکاش منو رام کرد

 خودمو باختم برادرم اشک میریخت داغون میشدم!! با یه چشم بهم زدن دیدم دیگه روبه روم نیست و رفته
 سرجام موندم و خیره به رفتنش اشکم اروم از گونم سر میخورد

 یا زینب رو اروم زیر لب زمزمه میکردم
 حس میکردم رگای قلبم داره کشیده میشه!

 #زهرا
 فیلم داشت تموم میشد و منم یه خورده خوابم میومد ساعت9بود

 فرمانده و سارا و هستی رفته بودن تو اوج فیلم
 سرمو تکیه دادم به صندلی حس خوبی نداشتم دوشبه همش حالم ناجوره!

 فکرای بد سراغم میاد
 حتما از خستگیه خستگی هم اثر میزاره

  دوباره چشم دوختم به صفحه بزرگ سینما
 کمی بعد فیلم تموم شد و همه برپا زدن و رفتیم سمت اتوبوسا

 توی راهرو متوجه رضا شدم
 اونقدر غم از چهره اش میبارید که همه با تعجب از کنارش رد میشدن یه دفعه که یکم دور شدم صدای محکم افتادن

 چیزی روی زمین همه سر هارو برگردوند!
 همه با تعجب و میخکوب به صحنه پشت سر نگاه میکردن رضا نقش برزمین شده بود!!

 از دور صدای دویدن کسی به گوش خورد کل بدنم میلرزید!
 نور خودشو پرت کرد کنار رضا و ازش خواهش میکرد چشاشو باز نگه داره!

 چفیه اشو دراوورد و گذاشت روی سر رضا کل بچه ها حاال دورش جمع شدن و دیدن نور ناممکن بود
 فقط صدای حرف زدنشو با رضا میشنیدم که غلط کنم برم!

 بیدار شو باز نمیخوام حالتو بدببینم
 بیدار شو و غمتو بریز بیرون

 بلند شو و دست باال بیار رو سید
 صدای خش دار رضا تواون سکوت بزور شنیده میشد

  رضا:ق...لبم
 مهدی:دور شید دورشو خالی کنید نفس بکش رضااا

 نفس بکش برادرم!
 همه داشتن گریه میکردن اتفاق غیر منتظره ای بود کمی بعد صدای سرهنگ و آژیر امبوالنس سکوتو شکست

 رضارو گذاشتن روی برانکارد فقط یکم تکون میخورد نا نداشت
 یعنی چی شده خدا؟ یعنی چیشده که رضا اینطوری....

 اصال حال فکر کردن نداشتم
 نور عین مرغ سرکنده دور خودش میچرخید یه دفعه دستشو گذاشت رو دیوار سرشم رو دستش و شونه هاش شروع

 کرد لرزیدن
 همراه با اون منم گریه میکردم

 رفیقاش آرومش میکردن ولی فایده نداشت
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 مسئول سینما اومدو با نگرانی قضیرو جویا شد و سرهنگ با حال خراب جوابشو داد فرمانده بزور دخترارو جمع
 کرد و رفتیم اتوبوس هیچکس حرف نمیزد و همه متاثر شده بودن

 
 سارا:حس کردم قلبم از جاش کنده شد

 هستی:وای....خیلی بد شد خیلی
 چرا اونطوری شد؟ اینا عالئم ناراحتی قلبی شدیده

  نگاهم به بیرون بود
 میخواستم نور رو ببینم ولی اتوبوس حرکت کرد

 کل راه گریه میکردم و برای رضا دعا میکردم حقش نبود
 #علی

 نزدیک مهدی شدم خیلی حالش بد بود
 -داداش خواهش میکنم لطفا به خاطر رفیقات آروم باش

 سرشو از رو دیواربرداشت چشماش به رنگ خون شده بود
  باورم نمیشد این خود اقا مهدی خنده رو باشه

 مهدی:علی علی دارم دق میکنم بریم بریم دنبالش اون بی من.....
 ادامه نداد و سریع زد جلو

 منم پشت سرش راه افتادم تاکسی گرفته بود سریع پریدم تو ماشین و رفتیم بیمارستان
 توکل راه اروم وقرار نداشت هی تکون میخورد سرشو میزد به پشتی صندلی به موهاش چنگ میزد دستاشو ستون

 سرش میکرد
 یه دفعه دستشو گرفتم

 -اقا سید یه خورده آروم خواهش میکنم
 ملتمسانه نگاهم کرد انگار تو قفس باشه و میخواست آزاد شه

 
 

 #پارت23
 #زهرا

 رسیدیم پادگان حوصله هیچیو نداشتم و نگران بودم یه دفعه یادم اومد علی هم االن همراهشونه سریع هول هولکی
 گوشیم رو دراووردم و بهش پیام دادم

 {داداش حال پسره چطوره؟؟}
 یه دقیقه گذشت دوقیقه سه دقیقه جواب نمیداد!

 کالفه بودم و اینکه خبری از اونجا نداشتم کالفه ترم میکرد
 سارا اومد کنارم  سارا:زهرا جان چته خیلی رنگت پریده؟

  -خب سارا گناه داره نگرانم
 سارا:همه توفکرن همه نگرانن ولی چیزی نمیشه مطمعن باش

 -ان شاءاهللا
 #علی

 به محض رسیدن به بیمارستان مهدی سریع پیاده شد و رفت داخل منم بعد حساب کردن بادو رفتم دنبالش
 از منشی سوال کرد که رضا امیری کدوم اتاقه اونم بعد نگاه کردن به فهرست شماره رو گفت و مهدی باز با عجله

 رفت سمت اتاق
 درو باز کردو رفت داخل منم پشت سرش رفتم ،مهدی سرجاش ایستاده بودو به روبه رو نگاه میکرد رضا چشاشو

 بسته و بی جون روی تخت خوابیده بود
 آروم رفت جلو و نشست کنار تخت
  یه دفعه رضا چشم هاشو باز کرد

 سکوت بود  تاکه مهدی سکوتو شکست
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 مهدی:چرا رضا چرا خودتو به کشتن میدی مگه دکترت نگفته بود ناراحتی برات سمه؟
 چرا منم میکشی؟
 رضا:خوبم حاال

 مهدی:نه اصلنم خوب نیستی کم مونده بود زبونم الل....
 سرشو پایین میندازه

 مهدی:درد نداری؟ خوبی واقعا؟
 رضا:بخدا خوبم سید جان یه حمله بود

 مهدی نفسی میکشه و بعد هم بلند میشه
 مهدی:امشبو باید اینجا بمونی

 رضا:نه خیر کی گفته؟ همین االن باهم برمیگردیم
 تاخواست بلند شه مهدی اجازه نداد

 مهدی:برادر رضا خیالم راحت نمیشه اینطور! بمون یه امشب رو منم پیشت میمونم
 چه فرقی میکنه اینجا و پادگان؟

 رضاتازه متوجه من شد و با شرمندگی سالم کرد
 -سالم برادر ان شاءاهللا خوب هستین دیگه؟ مارو خیلی نگران کردید

 رضا:الحمدهللا من شرمنده تک تکتونم نمیدونم این قلب کی منو راحت میکنه!
 مهدی:عه برادر رضا این چه حرفیه حاال خدارو شکر کن بدتر این نیست!

 علی:واقعا الحمدهللا که حاال خوب هستی
 ولی همونطور که اقا مهدی گفتن امشب رو بمونید اینجا که تحت مراقبت باشید دوباره خدایی نکرده...

 رضا:نه فعال قصد اذیت کردن نداره
 مهدی:یعنی میگی بریم پادگان؟

 رضا:اره تورو به خدا..همرو نگران کردم نمیخوام امشب رو براشون زهرمار کنم
 مهدی:باشه هرچی توبگی علی جان بی زحمت میتونی با دکترش حرف بزنی؟

  علی:درخدمتم
  مهدی:خادم ارباب بشی

 لبخندی زدم و رفتم بیرون سمت اتاق دکتر
 #رضا

 همرو پریشون و ناراحت کرده بودم مخصوصا مهدی رو
 -رامین که خبر دار نشد سیدجان؟

 +نه نه نمیدونه
 نفس راحتی کشیدم یه دفعه صدای اروم مهدی سکوتو شکست

 مهدی:خیلی نگران شدم رضا جان
 وقتی چشم هاتو بستی سریع دلم برات تنگ شد سریع خودمو باختم!

 برای همینه که دعای همیشگیم با هم رفتنه بگو آمین
 لبخند زدم و از ته دل آمین رو گفتم

 مهدی:دیگه نمیرم..هروقت تو تونستی بری باهم میریم
 

 نمیدونستم اونلحظه چیکار کنم اما فقط دلم اشک ریختن میخواست
 رضا:مهدی ولی نمیشه تو باید بری این شانس دوباره تکرار نمیشه

 مهدی:میشه من مطمعن بودم تواین سفر توفیق نمیارم
 دفعه بعد باز حضرت زینب درحقمون لطف میکنه و دعوتمون میکنه!

 لبخند زدم
 رضا:ببخشید! ببخشید که نمیتونم ازت جدا شم!ببخشید

 مهدی:هیش...هیچی نگو
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 نه که من میتونم جدا شم برادر رضا!!
 نگاه چه بالیی سرمون اووردی نصف شب؟

 من االن باید ستاره هارو میشمردم
 هردو باهم خندیدیم

 #زهرا
 با صدها فکر و نگرانی بالخره تونستم یکم اروم شم که علی پیام داد

 نفهمیدم چجوری پیام رو باز کردم
 پیام:{سالم زهرا جان الحمدهللا خوبه چشاشو باز کرد یکم دیگه هم میایم پادگان}

 خدارو شکر کردم و تایپ کردم
 {- الحمدهللا باشه پس من میرم میخوابم فردا میبینمت}

 {شبت مهتابی عزیزدل}
 لبخند زدمو گوشیو گذاشتم کنار و شروع کردم با تسبیح نور صدتا ذکر الحمدهللا رو رد کردن

 
 #رضا

 ساعت 2 شب برگشتیم پادگان مهدی همش حواسش به من بود که مبادا حالم دوباره بد شه و متوجه بودم همش
 خیره خیره نگاهم میکنه!

 حتی گاهی خندم میگرفت که اینجوری عین ننه ها هوامو داره!
 وقتی رسیدیم بچه ها یکصدا اسممو

 
 با تعجب زمزمه کردن

 دورم گرد اومدن و شروع کردن حالمو پرسیدن منو بغل کردنو بوسیدن!
 - بخاطر قلبم نمردم االن بخاطر قربون صدقه های شما میمیرم!

 مهران:آخ که باید بشینم یک هفته صلوات هایی که برای سالمتیت نذر کردم رو ادا کنم
 -عیب نداره خودم کمکت میکنم باهم میخونیم

 همه شروع کردن خندیدن مهدی جفتم بود و چفیه اشو همش روی سرم انداخته بود میگفت برکت جدم اثرشو میزاره
 بهتر میشی!

 باور نمیکرد خوبـم
 سرهنگ هم کمی بعد اومد داخل و حالمو جویا شد

 وقتی که مطمعن شد خوبم رفت خوابید
 -بچه ها شماهم برید بخوابید دیگه برا نماز صبح باید بیدار شیم یااهللا

 همه رفتن پی جا انداختن
 مهران:این بیدار موندن تا ساعت 2 رو از چشات درمیارم اقا رضا

 قلبتم شوخیش گرفته ها به فکر ما بدبختا که نیست باید صبح با لگد بیدار شیم
 رضا:بخواب بابااا بعدا از چشامم در بیار روچشم!

 ادامو دراوورد و رفت زیر پتو
 مهدی:رضا بیا استراحت کن

 -چشم سید جان تورم به
 زحمت انداختم ببخش

 مهدی:این چه حرفیه من چیکار کردم مگه؟ تازشم همش تقصیر من بود!هرکار کردم کمه!
 -مهدی جان توکاری نکردی هیچی تقصیر تونیست خودم بدمتوجه شدم!

 مهدی:باشه یه صلوات بفرس فراموشش کن دیگه اعزام بی اعزام
 لبخند زدم و دراز کشیدم

 -بازم من شرمنده روی ماهتم برادر
 اخم کرد بعدهم که چراغارو خاموش کردن
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 خیلی زود خوابم رفت بعد که بیدار شدم متوجه شدم مهدی تا صبح باال سرم بیدار بوده و همینجوری نگاهم میکرده
 که باز چیزیم نشه!

 #پارت24
 #رضا

 خستگی از چشاش میبارید
 -اخه سید جان چرا باالسرم نشستی؟
 مهدی:نمیتونستم بخوابم نگرانت بودم

 جدی نگاهش کردم ولی با خنده اش جدیتمو از بین برد!مگه میزاشت؟
 مهدی:برادر رضا جدیت با تو میونه خوبی نداره ها!

 خندیدم اونم خندید
 مهران:یاهللا پاشید وقت اذانه

  همه یاعلی گفتن و رفتن برای وضو ما هم به نوبت وضومونو گرفتیمو نماز صبح رو جماعت خوندیم
 بعد نماز یه عده خوابیدن یه عده هم بیدار موندن رفتیم بیرون برای ورزش صبحگاهی! که ماشاءاهللا ورزش نبود

 بازی بود واسه خودش!
 من که از ورزش معاف بودم نشستم روی سکو مهدی هم اومد کنارم

 -چرا نمیری برای ورزش سید جان؟ نکنه همش میخوای عین بچه ها مراقبم باشی؟
 چیزی نگفت فقط با لبخند نگاهم میکرد

 -سید جان بخدا خوبم
 مهدی:باشه توخوبی منم دوس دارم اینجا بشینم

 مگه گوش میکرد به حرفم؟؟
 #زهرا

 گوشیم اذان گفت رفتم برای وضو و نمازمو کنار فرمانده و چنتا دختر دیگه خوندم
 دیشب درست نخوابیده بودم و خوابم میومد بعد نماز باز گرفتم خوابیدم

 #دانای_کل
 مهران:عین بچه های خوب با من پیش برید..یه لحظه یه لحظه اقااای سید مهدی شما برای چی نشستی؟؟ اون جعبه

 شاد کنارت که مریضه هیچ توچته برادرم؟
 یاهللا فورا بیا توزمین!

 همه شروع میکنن خندیدن
  مهران:هرکی بخنده تنبیه میشه، احترام یه مربی اینه هان؟

 االن کم کم بجای ورزش رزمی ورزش بروسلی رو میارم وسط
 عین فرفره بچرخید

  مابین همین خنده ها و ولوله سرهنگم میاد بیرون
 سرهنگ:چ خبرته اقا مهران کل پادگانو گذاشتی رو سرت؟

 مهران:علیکم السالم و رحمه اهللا اقا جان اینا پا روی قوانین میزارن
 سرهنگ:چ قوانینی بابا قانون!؟

 بچه ها زمینو از خنده گاز میگرفتن باقیافه ای که مهران گرفته بود
 مهران:نخــند نگاه نگاه جلو قاضی و ملق بازی

 ببخشید جناب سرهنگ عرض میکردم اقای سید مهدی هیچیشون نیست یه گوشه نشستن حکم تماشاچی دارن
 اینوسط! ببین با برادرمم شوخی ندارما

 نخند
 با مصطفی بود مصطفی که دیگه نایی برا خنده نداشت بیشتر میخندید!

 سرهنگ:خداایااا یا صامع الدعااا شافی و عافی!! بابا بیشین بینیم پسر تو اگه مربی المپیکیات بودی چیکار میکردی؟
 برو دوماد شو زنت یکم بزرگت کنه وقتمونو گرفتی نفله

 اول صبح!
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 سرهنگ با خنده میره تو اتاقکش
 مهرانم با حالت خنده داری سمت بچه ها برمیگرده و همه میزنن زیر خنده حاال خودشم بخند کی بخند!

 #زهرا
 ساعت 7بیدار شدم همه بیدار شده بودن

 صورتمو آبی زدم و با دخترا رفتیم برای صبونه امروز سه روز دیگه فقط اینجا میموندیم!
  بعد صبونه رفتم پیش فرمانده و ازش سوال کردم کجا میریم گفت میرن مسجد جامع برای نماز جمعه

 وبعد از اون برمیگردن اهواز
 تازه ساعت8بود اجازه خواستم برم بیرون که زودم اجازه داد

 به علی پیام دادم و گفتم بیاد دم در که باهم بریم قدم بزنیم اونم اوکی داد
 چادرمو سرم کردمو رفتم بیرون علی هم داشت از دور میومد

 چه خوب شد که علی هم حاال پیشمه!
 با لبخند سالم و احوال پرسی کردم
 اونم گرم جواب داد و راه افتادیم

 علی:چ خبر خواهر جان؟
 -هیـچ خبر خاصی نیست راستی پسره حالش چطور شد؟

 علی:واهللا عالیه الحمدهللا این رفیقش بیچاره دیشب تا صبح باالسرش نشسته بود و قرآن میخوند
 تازشم سیده! به لطف دعاهای اونه که خوب شده وگرنه دکتر گفته بود بااین حمله ممکن بود یه هفته بستری بشه

 مهدی رو میگفت
 من فدای مهربونی بی حد و اندازه ی تو اقای نور!!

 و خدارو شکر که رفیقش خوب شد
 -الحمدهللا

 علی:اره....
 #رضا

 مداحی محمود کریمی رو گذاشته بودیم درباره حضرت زینب میخوند و دل مارو هوایی تر میکرد..مهدی بی هوا گریه
 میکرد و من اشکام بی اختیار میریخت همه برای حضرت زینب له له میزدن!!

 هرکدوم گوشه ای به دردودل با بانو زینب مشغول بود
 مهران:رفقا دعا کنید مدافع واقعی حرمش بشیم

 دعا کنید شرمنده بانو نشیم
 روزی بیاد بگه تنهام نزاشتین!

 برای همه دعاکنید
 

 دلم میسوخت و میخواستم دست مهدی رو بگیرم و پرواز کنیم سوریه!
 مداحی که تموم شد رفتم بیرون برای هواخوری مهدی هم بالفاصله اومد دنبالم
 چشمم به علی و خواهرش افتاد داشتن قدم میزدن علی متوجه من نشده بود

 مهدیم داشت بند پوتین هاشو میبست من برگشتم سمت مهدی که نگاهم به خواهر علی نیفته!
 #زهرا

 رضا و نور رو دیدم رضا حالش معلوم بود خوبه ولی رنگش یه خورده پریده بود و مشخص بود
 علی اجازه خواست بره سالم کنه برگرده

 منم بالبخند رضایتمو دادم
 و رفتم پشت درخت

 نور با گرمی علیو بغل کرد انگار صدها ساله میشناسن همدیگرو
 رضاهم خیلی صمیمانه با علی سالم احوال پرسی کرد

 نور رو نمیتونستم ببینم پشتشون به من بود
 هوا خیلی سرد بود و من دیگه نمیتونستم سرجام وایسم
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                                     پس یکم دورشدم #پارت25
 #سه روز دیگر

 #زهرا
 این سفر هم با تمام زیبایی ها و قشنگی هاش تموم شد و حاال باید به درس میرسیدم ولی

 عشقی که تواین سفر مهمون قلبم شده بود تمرکز روی همه چیزو ازم گرفته بود!
 و من دیگه زهرای قبلی نبودم نه حرفام مثل قبل بود نه تیپم و نه حالم!

 هم بابت این موضوع خوشحال بودم و هم آشفته!
 روی تختم دراز کشیده بودم چقدر دلم برای اتاقم تنگ شده بود ولی بیشتر حاال دلتنگ

 مناطقی هستم که اشکام روی خاک هاش مونده
 در چند تقه خورد بلند شدم و نشستم سرجام  -کیه؟؟؟  علی:منم عزیزم

 -بیا داداش
 در باز شد و علی توچارچوب در ایستاد

 لبخند زدم اونم لبخند زد
 نزدیک شد و نشست کنارم

 +حالت چطوره؟؟؟  -الحمدهللا ولی هنوز خستگی راه رو دارم
 +طبیعیه..زهرا جان یه سوال داشتم ازت؟

 -جانم چیشده؟ خیره شدم به سرش که پایین بود
 +توخیلی عوض شدی

 سرشو باال گرفت و توچشام زل زد
 +داری همونطوری میشی که برادرت آرزوشو داره

 لبخندم پررنگتر شد
 -جدی میگی علی؟؟؟  +اره خواهرجان

 +برات آرزوی بهترینارو میکنم
 -خیلی ممنون داداش همش بخاطر دعاهای توبود..

 این مناطق خیلی روحیمو تغییر داد جوری که خودمم نفهمیدم
 کلی گفتم براش از اتفاقاتی که افتاد و حالت هایی که به دست اووردم و اونم با دقت گوش

 میکرد..
 

 مدت ها گذشت و من طبق معمول به مدرسه میرفتم و برمیگشتم خونه وعده های غذاییمو
 میخوردم و درس میخوندم و روز بعدم به همین منوال بود

 عید شد.. و فکر نور همچنان همراهم بود قدم به قدم! نمیدونم چجوری یه دفعه یادفرمانده
 افتادم سریع رفتم رو شمارش و تماس گرفتم

 صدای ارامبخشش توگوشم پیچید
 بعد سالم و احوال پرسی بی مقدمه سوال کردم میتونم بیام بسیج؟
 دیگه دلم داشت برای مهدی پرپر میشد و نمیتونستم تحمل کنم

 زود گفت اره چرا نشه من منتظرت بودم قول دادم که عصرحتما برم
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 بعد حرف های دیگه قطع کردم و رفتم پایین برای ناهار!.اولین روز عید بود و هرسال حال
 و حس بی وصفی داشتم اما صبح امروز دلتنگی بود ودلتنگی!

 ناهارو با خانواده خوردم و رفتم تواتاقم یه دفعه امیر ازپشت در اومد مقابل صورتم.. کار
 همیشه اش بود چون توفکر بودم

  وحشت کردم ولی خودش کامال بیخیال میخندید   -امیر.....
 تا خواستم حرف بزنم فرار کرد درو محکم بستم و نشستم رو تخت

 چشامو بستم و رفتم تو فکر نور نوری که با ورودش به زندگیم تاریکیو محو کرد
 و االن هیچ خبری ازش نداشتم من چه عاشق بی معرفتی بودم!

 
 #رضا

 مشغول کارهای سپاه بودیم و سید مهدی هم طبق معمول بیشتر از هممون کار میکرد
 مهران:یعنی من نمیدونم این کارا به چه درد میخوره؟!

 ماشین سپاه همینجوری خاکیش خوبه!
 -برادرم بشور این ماشین بدبختو!

 توحس و حال خنده و شوخی بودیم که سید هم اومد..
 با سالم گرم و مهربون اومد توجمع

  مهدی:بچه ها عیدتون مبارک
 -عید توام مبارک برادر جان

 مهدی:قربون شکلت برادر رضا
 بقیه هم تبریک گفتن

 
 شروع سال93بود و احساس میکردم سال چندان خوبی نیست!

 مهدی:بیاید بریم بستنی به حسابم
 مصطفی:نه سید جان راضی به زحمت نیستیم

 مهدی:این چه حرفیه یه بستنیه ها!
 مهران:بابا برادر پولدار شدی خبر نداریم؟

 پس یه قرض افتادی
 مهدی شروع میکنه خندیدن

 بالخره بعد اینکه کار شستن ماشین ها تموم شد رفتیم بستنی فروشی محلمون
 یه میز 12نفره گرفتیم و منو مهدی رفتیم برای سفارش
 همه گفتن وانیلی میخوان فقط مهران زعفرانی میخواست

 مهدی هم که توت فرنگی رو خیلی دوست داشت اونو سفارش داد
  بعد سفارش نشستیم سرجامون

 علی:داداش دستت طال کال خستگی از تنم رفت
  مصطفی:اره واهللا

 مهدی:نوش جونتون دعامون کنید
 مهران:امن یجیب....
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 مهران:ولی انصافا بستنیش خوشمزس ها تاحاال نیومدم
 مصطفی:٣٠ساله اینجاست یعنی تومحلمونه

 مهران:یعنی...ولی ما20سالمونه
 باز همه میخندن

  مهدی:بچه ها فقط زودتر باید کمی دیگه بریم پایگاه
 مصطفی:ان شاءاهللا

 بعد بستنی یاعلی گفتیمو رفتیم پایگاه
 هنوزشلوغ نبود زیاد

 ساعت 3:30بود
 #زهرا

 اماده شدم و سوار ماشین شدمو ادرس رو دادم
 بعد نیم ساعت رسیدم پایگاه بسیج..

 
 #پارت26

 #زهرا
 به محض رسیدنم اونجا شلوغ شد ولی فاصله بود بین پایگاه خانوم ها و اقایون اما رد

 شدن راحت نبود!
 همه انگار آشنا بودن دعادعامیکردم نور رو ببینم

 که به دو دقیقه نکشیده دیدمش توازدحام سپاهی ها!
 دلم هری ریخت  نورانی تر از قبل شده بود وبا همون چهره خندون داشت سالم میکرد!

 مات نگاه کردنش موندم
 #رضا

 رسیدیم و رفقای فعال بسیج اومدن برای سالم و احوال پرسی همرو بغل کردیمو بوسیدیم
 و بعد گپ و گفت با اعالم فرمانده رفتیم داخل

 سخنرانی بود تویکی از صف هانشستیم
 

 یک ساعت حدودا گذشت و سخنرانی حاج اقا تموم شد استفاده کردیم و احسنت داشت!
 با مهدی و مصطفی و مهران و علی و بقیه رفتیم برای وضو

 که نماز مغرب و عشا رو جماعت بخونیم
 #زهرا

 سخنرانی حاج اقا باعث شد که بیشتر فکر کنم و فوق العاده کارساز بود
 با فرمانده آماده نماز شدیم و یکمم نشستیم حرف زدیم فهمید دلتنگم و خیلی باهام حرف

 زد که دعاکنم و توکل کنم
 که خدا برام هدیه اش کنه!

 و گفت یه کاری میکنم باهاش روبه رو شم
 از خوشحالی نمیدونستم چی بگم و فکر کردن به اینکه مثال قرار بود از نزدیک باهاش

 حرف بزنم غیرممکن بود
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 ولی این کارم درسته؟؟؟
 اون دوست نداره اون مثل من نیست که نگاه کردن به نامحرم براش راحت باشه ولی نگاه

 نمیکنه..
 میدونم

 همینکه صداشو بشنوم تسکین روی درد دلتنگیمه اما خب فرمانده مصلحت منو میدونه و
 حتما میدونه چیکارکنه

 فرمانده:ببین زهرا جان اقا مهدی کمک یار منه و فرمانده
  من شمارشوبهت میدم

 که هروقت مثال سوالی داشتی ازش بپرسی
 چشام حتما از ذوق برق میزد ولی منکه نمیتونستم پیام بدم

 -اره اره باشه
 لبخند زدو شمارشو برام فرستاد

{NORE} سیو کردم  
 خیلی خوشحال شدم دلم میخواست همین االن برم باهاش حرف بزنم ولی نمیتونستم من

 دیگه طرفدار عشق پاک شده بودم
 

 درد دلتنگی بدترین دردی بود که کشیدم
  رفتم تو واتساپ و جستجو زدم اسمش که اومد قلبم منقبض شد

 عکس یازهرا بود اسم من... روی پروفایلش چقدر دلم میخواست عکس خودش باشه که
 هرشب نگاهش کنم بخوابم!

  استاتوسشم نوشته بود
 {ســرباز زینــب!}

 فرمانده نگاهم میکرد و من حواسم نبود
 -فرمانده این چه دردی بود بهش دچارشدم؟ منو چه به عشق؟! بخدا کم میارم من میدونم

 فرمانده:ناامیدی ممنوع!من مطمعنم شیرینی عقدتونو بخورم
 حرفاش خیلی بهم امید میداد اما بازم....

 خالصه بعد نماز رفتم سمت ماشین که دیدم رفته نگو بابام زنگش زده بره دنبالش فرمانده
 هم رفته بود مونده بودم چیکار کنم

 #رضا
 یاعلی گفتیمو اومدیم بریم سمت خونه من زود دراومدم که هوا بخورم یه دختری تنها

 وسط جاده که انگار دنبال کسی میگشت توجهمو جلب کرد
 

 انگار داشت میومد سمتم
 سرمو پایین انداختم و فقط شاهد سایه اش بودم

 مهدی و بچه ها هنوز داخل بودن
 #زهرا

 این همون رضا دوست مهدی بود میشناختم
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 نزدیکش شدم سرش پایین بود
 -سالم برادر خسته نباشید

 +علیک السالم خواهر سالمت باشید بفرمایید؟؟
  -من ماشین میخواستم

 ساکت شد و بعد یه دفعه گفت درخدمتم االن.
 رفت داخل و من همونجا موندم نکنه نور بیاد بیرون خدایا تو نگاهتو از عاشقا برنمیداری

 میدونستم داشتم از استرس ناخونامو میخوردم
 قلبم تند تند میتپید

 فرمانده کجایی ببینی چقدر زود دعام اجابت شد
 #رضا

 رفتم داخل حاال ماشین از کجا میووردیم
 رفقا داشتن گپ میزدن با فرمانده
 -مهدی جان یه لحظه میای برادر؟
 مهدی با کسب اجازه اومد پیشم

 -مهدی جان یه خواهری اون بیرون ماشین میخواد
 شماره تاکسی تلفنی چیزی نداری؟

 آشفته نگاهم کرد
 +نه نمیشه که یه خواهرو تنها بفرستیم با تاکسی اینروزاهم امنیت نیست داعش تا خود

 اینجا هم رسیده!
 صبرکن من یه فکری بکنم

 مهران ماشینش کو؟
 -اخ ایول مهران

  تازه یادمون اومد مهران با ماشین سپاه اومده
 سریع با ماهان هماهنگ کردیم

 علی هم زنگ زد گفت که خواهرمه و توضیح داد چیشده گفت برا خواهرش ماشین بگیریم
 -پس شما برید این خواهرو برسونید ما دیگه پیاده میریم شما هم هردو یه جا میرید دیگه

 مهدی:باشه برادررضا  برو بسالمت
 مهدی:بدو مهران

 مهران:اومدم اومدم
 #زهرا

 کمی بعد نور رو دیدم که داشت بیرون میومد
 حالم داشت بدمیشد سرما هم استرسمو بدتر میکرد

 مهران دیوونه هم بود همراهش
 بقیه داشتن میرفتن خداروشکر مهدی موند

 داشتن نزدیک میشدن
 نور سرش پایین بود
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 نور:خواهر من شرمنده شمام اجازه ندادم ماشین براتون بگیرن چون نمیتونستم اعتماد
 کنم خطرناکه شب هم هست

 بفرمایید ما میرسونیم شمارو میدونمم خواهر علی هستید همین االن زنگ زد خبر داد
 ماشینتون رفته بفرمایید

 بزور تشکر کردم
 رفتیم سمت ماشین ارتشی رنگ دو کابین در عقبو برام باز کرد و سوار شدم

 خدایا باور نمیکنم
 اوناهم سوار شدن و مهران که پشت فرمون بود حرکت کرد

 مهران:چقدر بهش گفتم شیرینی هارو قایم کن اینا ندید بدیدن بزار من ترتیبشونو میدم
 قبول نکرد حاال یه دونه هم نبردم

 مهدی:از دست تو
 مهران:خواهر کجا تشریف میبرید؟

 آدرس خونه رو دادم و بعدهم خیره شدم به نیم رخ مرد زندگیم
 با لبخند گوشه لب سرش پایین بود
 و طبق معمول چفیه دور گردنش
 چقدر دلم براش تنگ شده بود

 #پارت27
 #زهرا

 عطرش بعد مدت ها به مشامم خورد و آتیش دلتنگیمو سرد کرد
 دلم نمیخواست هیچوقت به خونه امون برسیم و همینجوری غرق باشم درآرامش

 رسیدیم!  ماشین دم در نگه داشت علی دم در بود تا مارو دید نزدیک شد
 پیاده شدم و رفتم پیش علی

  علی:به به سالم
  مهران و نور هم پیاده شدن

 نور:سالم برادر گل حال شما؟
 همدیگرو بغل کردن و احوال پرسی گرمی از همدیگه کردن

 مهران:سالم به اقا علی  خوبی خوشگل؟
 علی:زنده باشید سادات دستتون درد نکنه بابت رسوندن خواهرم..لطف کردید

  نور:درخدمتیم برادر
 علی:خدمت از ماست..خواهش میکنم بفرمایید داخل نمیشه اینطور دم درباشید

 نور:نه برادر مزاحم نشیم باید بریم
 علی:این چه حرفیه اخه افتخار میزبانی رو بدین برادر بفرمایید!

 باورکردنی نبود اما قبول کردن
 من داشتم پس میفتادم جلوزدم و رفتم داخل

 -مامان مامان دوستای علی اومدن
 مادر:خوش اومدن دخترم برو امیرو صدا کن پس

 با دو رفتم باال سمت اتاقم!
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 چند لحظه نفس نفس میکشیدم نور اومده خونمون! نـــور
 لباسای محجه امو پوشیدم و عطرمو رسما خالی کردم روی خودم بااینکه میدونستم پایین

 نمیرم
 بعد هم یادم اومد مادر گفت امیرو صدا کنم رفتم دم در اتاقش و در زدم

 امیر:کیه؟؟؟ -منم امیر دوستای علی اومدن بدو بیا پایین
 امیر:اومدم حاج خانوم اومدم

 ای مزخرف  رفتم از باال مخفیانه دید زدم
 مادر کلی پذیرایی کرده بود عادت داشت برای مهمون سنگ تموم بزاره و اجازه نده

 خدمتکار بیاد پذیرایی از نظر خودش دید خوبی نداشت!
 علی داشت با گوشی یه چیزی رو نشون مهران میداد و نور هم چایی میخورد

 یه لحظه تصور کردم مراسم خاستگاریه!
 راستی چه خوب میشد!

 به عنوان عروس میرفتم چایی پخش میکردم و...
 با صدای امیر افکارم از هم پاشید

 امیر:پیشی
 -ای درد بگیری بچه..

 با خنده رفت پایین
 مهدی و مهران به احترام این خول مشنگ بلند شدن سالم گرم کردن

 اگه بدونن چه آدمیه هیچوقت اینجوری بهش بال و پر نمیدادن
 ساعت8شب بود حتما برای شام هم علی نگهشون میداشت

 عالی میشه خدایااا...
 اصال با اومدن نور به خونمون احساس میکردم خونمون حس و حال دیگه ای داره

 آرامش چند برابر شده چراغ خونه پررنگتر شده!
 امیر کنار علی نشست عجیب بود این بچه ساکت بود و حرفی نمیزد

 نگاهش به نور بود اصال این نور با زیباییش همرو محو تماشا میکرد
 اینم الل کرده بود

 
 حتما داره تودلش میگه زشته آبروریزی کنم آدمای محترمی نشستن اینجا

 البته مهران که....دست کمی از امیرنداشت
 نور: اقا امیر چند سالتونه؟

 امیر:واهللا 18سال باید چند روز دیگه به سربازی مشرف شم
 نور:درپناه حق

 امیر:خیلی ممنون اخوی
 ماهان:سربازی دوساله ولی 20سال خاطره تعریف میکنی!

 علی:گفتی!
 امیر:اصال دلم نمیخواد برم خوشم نمیاد یکی بهم دستور مستور بده

 نور:آدم محترم همه جا فرمانده است
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 سعی کن با رفتار خوب شرمنده کنی
 امیر:گل گفتی اخوی ان شاءاهللا
 حرفاش همه با درایت و فهم بود
 اصال همه چیز این آدم دلو میبرد

 مادر:پسرم بمونید امشب مهمون ما هستید شام رو اینجا باشید
  نور:نه مادر قربون دستتون باید بریم

 مادر:نمیشه پسرم وقت شامه که علی آقارم ناراحت میکنید
  نور با شرمندگی نگاه علی کرد بعدهم ساکت شد

 مادرم با لبخند رفت اشپزخونه
 به به شامو هم اینجان من باید به فرمانده حتما پیام بدم

 سریع خبرش کردم و باز خیره شدم به نور
 نور:ما واقعا شمارو به زحمت انداختیم علی جان ولی حتما جبران میکنیم این خوبی

 هاتونو
 علی:این چه حرفیه اخه صفا اووردین

 واقعا صفا اووردن دارم با چشم میبینم چقدر حال و حس خونه عوض شد
 تاحاال با اومدن هیچ مهمونی اینطوری خونه صفانگرفته بود!

 الهی ممنونم واقعا باورکردنی نیست دقیقاکسی که تمام دنیای زهرا شده همش جلوش سبز
 شه همش جلو چشم هاش باشه

 و براش فقط اون رو بفرستی سرراهش!
 مطمعنم که به هم میرسیم

 خدایا از تو کمک میخوام من دیگه عشقی شبیه به ماهان و این مسخره بازی ها نمیخوام
 میبینی طرفدار چه عشقی شدم؟
 فرمانده شکلک تعجب فرستاد

 فرستادم که منم درتعجبم خدا برای ما چه فکری داره!
 حیف نمیشد برم پایین حیف!

 رفتم تو اتاقم و باز خودمو توی آینه نگاه کردم
 چشمای درشتی داشتم با مژه های پر و مشکی از چشم هام خوشم میومد

 با صورت گردم سازگاری داشت
  روسریمو خوب مرتب کردم

 یه روسری جیگری رنگ که به رنگ مشکی تونیک حجابیم میخورد و قشنگ شده بود
 کمی بعد مادرم درو زد و باز کردم

  مادر:زهرا مادر کجایی؟
 از لباسم تعجب کرد من هیچوقت جلو مهمون حجاب اینطوری نمیکردم

 مادر:به به دختر چه حجاب بهت میاد تو
 -مرسی مامانی
 مادر:عزیزم..

  مادر:چه پسرای گلین رفیقای علی هیچوقت پسرای ماهی مثل این دوتا ندیده بودم
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 نمیبینی علی چه هواشونو داره!
 -اره مامان اینا تو راهیان نور با ما بودن علی اونجا باهاشون آشنا شد خیلی خوبن

 تازشم امشب خودشون منو رسوندن ماشینو بابا گفته بود ببرن
  مادر:راست میگی؟؟

 عیب نداره جای برادراتن
 تو خیال خودم جواب دادم که

 نه مادر این پسر تمام دنیای زهراته
 فقط لبخند زدم

 #پارت28
 #زهرا

 دیگه کم کم بساط شام به راه شد و مادرم حواسش بود کم و کسری نباشه
 خنده ی مهران حواسمو جلب کرد محکم میزد به سرش

 مهدی:چته برادر؟؟
 مهران:جک خوندم  خدا بکشتت مصطفی!

 مهدی:زشته مهران اومدیم مهمونی
 مهران:راس میگی؟

 مهدی لب پایینیشو گاز میزنه که مهران دیگه حرف نزنه
 مهرانم با عالمت زیپ دهنشو میبنده
 علی:آقا مهدی شما درسم میخونی؟

 مهدی:دیپلمو گرفتم دیگه نمیرم
 علی:عه برای چی؟؟

 مهدی:هدف های دیگه ای داشتم
 مهران:اره میخواست بمب هسته ای بسازه! مملکلت منتظرن
 مهدی مفهوم دار نگاهش کرد و مهرانم سرشو پایین میندازه

 بعدهم همه میخندن!
 منم که خندمو نمیتونستم نگه دارم
 مادر:بفرمایید پسرا شام آماده است!

 مهدی:قربون دستتون مادر ما کلی شمارو به زحمت انداختیم
 مادر:این چه حرفیه پسرم کاری نکردیم
 علی همرو تا میز شام راهنمایی میکنه

 یک دفعه گوشیم زنگ خورد نگاه به صفحه انداختم سارا بود
 رفتم تو اتاق و تماسو وصل کردم

 -الو سارا جان خوبی؟؟؟  +سالم گلم عاالی توچطوری؟؟
 -عاالی عالی سارا اگه گفتی کی خونمونه؟؟

 +نه کیه مگه؟؟؟  -پسره نگهبان اتوبوسمون و برادرش همونکه باهاش بحث کردی تو
 اردوگاه؟

 +شت جدی میگی؟ این خول و چل اومده خونتون چیکار؟
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 -دوستای علین منو امشب رسوندن آبروم رفت ماشینو بابا برد موندم آواره خیابون
 +واقعاا؟؟  چیکار داره میکنه این تحفه؟

 -هیچ دارن شام میخورن فعال
 +اهاان خوبه خوبه..مزخرف هنوز همونطوری خوشمزه بازی درمیاره؟

 -خیلی باحاله
 +کجاش....استغفراهللا

 
 خالصه بعد چند دقیقه قطع کردم و باز رفتم دزدکی نگاه کردن
 علی:خالصه به موتور عالقه زیادی داره بابام گفت بره پیست

 مهران:گفتی پیست؟؟ مگه پیستم داریم؟
 علی:منم نمیدونستم پیست هست ولی تحقیق کردیم پیداکردیم

 مهران:برادر جان پیست نمیخواد که یادگیری موتور بیای پیشم تو دوهفته میبرمت
 مسابقات

 امیر:راس میگی اخوی؟
 مهران: واهللا جون تو

 مهدی:مهران ما موتور سواریش حرف نداره
 امیر:عالیه پس یادم باشه بیام باهم تمرین کنیم..
 مهران:ان شاءاهللا اگر اعزام نشدم این نزدیکیا

 امیر:اعزام؟ به کجا؟؟
 مهران:سوریه

 مهدی:داداش ما باید بریم دیگه
 مهدی انگار داشت بحثو عوض میکرد خدایا کاش نرن!

 مهران:اره برادر به مادر هم خبر ندادیم
 علی درطول مدت خیره خیره به مهدی نگاه میکرد

 #دانای_کل
 علی نمیدونست که مدافعان حرمن و جا خورده بود..

 علی:مهدی جان میتونم یه روز بیام پیشت درباره یه چیزی صحبت کنیم؟
 مهدی:بله حتما

 ادرس خونشونو مینویسه و دستش میده
 علی:متچکرم عزیز خیلی خوش اومدین خوشحال شدم مهمون ما بودین کاش یکم دیگه

 میموندید
 مهدی:قربون شکلت اقا علی به حد کافی زحمت دادیم بهتون و بی نهایت مچکرم

 باید بریم
 علی:خوشحال شدیم همیشه سربزنید

 مهدی:به روی چشم
 مهران:واقعااا شام خوشمزه ای بود دست مادرت طال

 علی:نوش جان برادر
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 مهران و مهدی هم راهی میشن
 علی و امیر هم تا دم در بدرقه میکنن اونارو و بعد خداحافظی مفصل سوار میشن و میرن

 
 علی:امیر من باید برم بدو برو کنار

 امیر:هوووو یواااش له شدم
 علی:دیرم شد قربونت برم

 #زهرا
 رفتم اتاقم و لباسامو عوض کردم اخرم....

 پوف بعد لباس عوض کردن رفتم پایین شامم رو خوردم و گرفتم خوابیدم اما باز هم حجوم
 فکر اجازه نداد سریع بخوابم

 #پارت29
 #دانای_کل

 مهران:ماشاءاهللا خونه زندگیرو..
 مهدی:خدابیشترش کنه آدمای خیلی خوبین

 مهران:بله ان شاءاهللا
 برادر بریم خونه یا جای دیگه میخوای بری؟

  مهدی:نه بریم خونه
 مهران:چشم

 
 #زهرا

 ساعت10:25بود باز رفتم به پی وی نور سرزدم پروفایلش همون بود
 توقع داشتی تواین مدت کم عوضش کنه زهرا؟

 آی کیو!!!   گوشیو خاموش کردم و چشامو بستم سعی کردم بخوابم که دیگه نفهمیدم
 چیشد.....

 
 صبح روز بعد رو زود بیدار شدم

 ساعت7:00بود و باید 9میرفتم کالس
 صبونه امو خوردمو یکم تو باغ قدم زدم تا  9شد

 
 #رضا

 بیدار که شدم سریع زنگ زدم مهدی
 صداش سرحال بود همیشه زودتر همه بیدار میشد و دیرتر همه میخوابید

 -سالم برادر جان خوبی؟؟ کجایی امروز
 +سالم برادررضا الحمدهللا صبحتم بخیر امروز میرم به سرهنگ سربزنم میای؟

 -صبح توام بخیر اره برادر ساعت چند میری؟
 +ساعت10

  -پس باشه ساعت 10با موتور مصطفی میام دم در خونتون آماده باش
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 +روچشم برو صورتتو اب بزن بعدم پاشو صبونه بخور تنبل آقا
 -چشم چشم..یاعلی

 +علی یار
 قطع کردم و بلند شدم هوا سرد بود بخاری هم خاموش بودبه لطف رامین اقا

 اونقدر که این پسر گرماییه من سرمایی ام
 تیپ مشکی زدم و بعد خوردن صبونه ی کم رفتم بیرون خونه ی مصطفی دوخونه جلو تر

 خونه امون بود
 زنگش زدم بیاد درو باز کنه به دو دقیقه نکشیده اومد جلودر

 مصطفی:سالام رضا جان چیشده صحرخیز شدی؟
 -علیکم السالم دیشب زود خوابیدم

 چطوری احوالت؟
 +اهااا الحمدهللا برادر جان بفرما داخل

 -نه برادر اومدم موتورتو بگیرم میخوام برم جایی
 +رو چشم صبرکن بیارمش

 -برادر توکه الزمش نداری؟؟؟
 +نه رضا جان میرم کتابخونه همینجاهاست پیاده میرم

 -مطمعن؟
 +اره بابا صبرکن بیارمش

 -قربون دستت داداشم
 +قربون اباعبداهللا ات شی

 کمی بعد موتورو اوورد گذاشت جلوم و با لبخند اشاره کرد برم
 +عزیزدلی شاید بعدا بریم بیرون هستی دیگه؟

 -هستم بله
 +الحمدهللا

 سوار شدم و بلند یاعلی گفتمو رفتم سمت خونه مهدی
 به محض رسیدن پدر مهدی رو دیدم دم در

 پدر مهدی سید داوود آدم خیلی خوب و کاملی بود و با ما که رفیقای مهدی و مهرانیم عین
 دوست رفتار میکرد همش به ما میگفت بابا یا پسرم واقعا مهدی حاصل زحمت در تربیت

 خانوادش بود
  تا منو دید از حرکت ایستاد

 پدر:به به اقا رضا سالم بابا جان حالت چطوره؟
 -سالم عمو جان الحمدهللا عالی شما خوبید؟

 موتورو گذاشتم کنار و باهاش دست دادم و شونه اشو بوسیدم
 بعدهم رفتم داخل یااهللا گفتم و مهدی رو صدا زدم

 مهدی:اومدم برادر
 #دانای_کل

 رقیه دست به پهلو ایستاده بود جلوی مهدی که داشت اماده میشد
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 رقیه:نمیشه یک روز رو خونه باشی ما هم ببینیمت؟

 مهدی از کارش دست میکشه و میاد جلو رقیه با مهربونی دست رو شونه هاش میزاره
 مهدی:قربون خواهر نازم

 زود میام باشه؟
 رقیه:نه دیگه فایده نداره این حرفا از صبح میری فقط برای ناهار برمیگردی بعدهم باز

 دوباره میری شامو هم معلوم نیست بیای یا نه
 و تموم میشه فرداهم برنامه ات همینه

 مهدی خنده ی قشنگی میزنه و بغل میکنه رقیه ارو
 رقیه:خوب بلدی زود از دلم دربیاری

 زود برگرد مهدی توروخدا
 مهدی:چشم قشنگم قول میدم زود برگردم

 رقیه:پوووفف
 رقیه رو از بغلش بیرون میاره و اروم میگه:رضا بیرون منتظرمه من دیگه میرم

  رقیه:بسالمت
 مهدی:بخند

 رقیه اروم اخماش باز میشه و میخنده
 مهدی:مهدی فدای خنده های رقیه

 رقیه:بروو دیگه نزار کلن نزارم بری
 دلبری میکنه همش!

  مهدی باخنده خداحافظی میکنه و میره بیرون
 #رضا

 با دیدنش لبخند زدمو بغلش کردم
 -برو که رفتیم

 مهدی رو ترک موتور سوار میشه و حرکت میکنیم سمت خونه سرهنگ
 #پارت30

 رسیدیم خوشبختانه سرهنگ تنها زندگی میکرد برای همین همیشه بهش سرمیزدیم و اونم
 همیشه تذکر میداد که بریم پیشش سرهنگ مخصوصا به مهدی  خیلی عالقه خاصی داشت

 
 در زدیم و کمی بعد سرهنگ با خوش رویی و استقبال گرم مارو به داخل هدایت کرد

 سرهنگ:به به چه صفایی اوردن گل پسرا
 چ عجب این طرفا؟؟

 مهدی:به بزرگیتون ببخشید وقت نکردیم سربزنیم
 سرهنگ:گذشته رو بیخیال خیلی خوش اومدید

 من برم یه چایی مشتی بریزم بیام
 رضا:زحمت نکشید جناب

 سرهنگ:چایی که دیگه زحمتی نداره
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 لبخند زدمو رو کردم سمت مهدی که به نقطه ای روی دیوار خیره بود رد نگاهشو دنبال
 کردم داشت به عکس امام خمینی نگاه میکرد

 مهدی ارادت خاصی به امام خمینی داشت و هروقت سالگرد فوتش و یا تولدش میرسید
 کلی برنامه میریخت انجام میداد

 سرهنگ کمی بعد با سینی چایی اومد کنارمون نشست
 مهدی:دستتون درد نکنه

 سرهنگ:خواهش میکنم پسرم خب چخبر؟ بقیه چطورن؟
 مهدی:الحمدهللا سرگرم کارو زندگی ان!

 سرهنگ:الحمدهللا مهران رو چرا نیووردی با خودت؟
 مهدی:به دو دلیل یکی اینکه با موتور اومدیم دوم اینکه خواب بود

 سرهنگ:اها قانع کننده بود
  خب علی و مصطفی و بقیه کجان؟

 مهدی:علی سرکاره همچین موقعی، مصطفی هم خونه است حتما
 رضا:اره خونه است

  سرهنگ:اها دلم براشون تنگ شد حتما سالم گرممو برسون
 مهدی:سالمت باشید روچشم

 سرهنگ:لیست اعزامی نرسید؟
 مهدی:نه فعال

 مهدی نگاه سریعی به من انداخت و چشم به زمین دوخت
  سرهنگ:ان شاءاهللا همتونو باهم راهی کنم

 مهدی:آمین
 #زهرا

 ساعت 9به کالس رفتم و 11هم برگشتم خونه خسته و کوفته یه چیزی خوردم و نشستم
 پای تلویزیون

 بی هدف کانال عوض میکردم تا که زنگ در به صدادراومد
 بلند شدم درو باز کردم که با دیدن علی لبخندم پهن شد

  علی:سالم خانوم خانوما
 -به به سالم خسته نباشی

 رفتم کنار که داخل شه  +سالمت باشی یکی یدونه..چخبر؟ کی از باشگاه برگشتی؟
 -همین تازه

 +اهان پس توام خسته نباشی مادر کو؟
 -سالمت باشی رفته خونه خاله

 +اهان بله بله تو نمیخوای بری پیشش برسونمت؟
 -نه حوصله ندارم

 +چرا حوصله نداری کوچولو؟
 -هعی نمیدونم

 +دوس داری بریم دور دور؟
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 -آی فقط تو میتونی حالمو خوب کنی اره بریم ولی....
 +جانم ولی چی؟

 -توکه تازه از اداره برگشتی حتما هم شب خوب نخوابیدی
 +نه خستم نیست زهرا خانم برو آماده شو که بریم

 -چشم
 یعنی خود عشق بود

 رفتم باال و لباسای بیرونیمو پوشیدم درسته مانتو پوشیدم اما حجابی
 و خودمم از کارام درتعجب بودم

 امیر کالس بود کاش اونم میومد اما نه آرامشمونو بهم میزد
 

 #رضا
 یکم بعد برگشتیم خونه مهدی کلی اصرار کرد برای ناهار بمونم ولی نمیشد برای خواهرش

 مزاحمت ایجاد کنم
 بعد خداحافظی رفتم موتورو تحویل مصطفی دادم و رفتم خونه

 رامین برگشته بود از سرکار
 -سالام رامین خان چطوری خسته نباشی؟

 رامین:سالم دادا سالمت باشی خوبم شکرخدا
 رامین:ناهار اماده اس فقط بدمزه بود به رو نیار

 با خنده دستامو به عالمت تسلیم باال اووردم
 دست پخت رامین چند درجه از دست پخت آشپزهای بیمارستان ضعیف تر بود

 به هرحال کفش کهنه دربیابان نعمت است باید خورد و سکوت کرد
 باهم سفره رو اماده کردیمو ناهارو زدیم به رگ بدنبود درواقع برای زندگی مجردیمون

 عالی بود
 بعد ناهار رفتم اتاقم و کتابی از بین کتاب های دینیم انتخاب کردم و شروع کردم خوندن که

 وقتم الکی هدر نره
 #پارت31

 #زهرا
 رفتیم سمت پارک ارم ترشک خوردیم بستنی خوردیم پشمکم خوردیم البته علی به اصرار

 خورد در اخر هم رفتیم رستوران
 +چطور بود زهرا خانم؟؟؟  -عالی واقعا روحیه ام باز شد نیاز داشتم

 +الحمدهللا هروقت اینجوری حوصلت سررفت بگو بیایم بیرون
 -چشم داداش اخه توام وقت نمیکنی کلی کار داری نمیشه که...

 +تا علی زنده است شما فقط لب تر کن
 فقط تونستم لبخند بزنم به این همه محبت هاش

 سفارش غذارو دادیم و تواین فاصله کلی برام از احکام شرعی و حرف های اهل بیت و
 غیره گفت که تمام حرفاش برام درسی جدید بود
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 و لذت میبردم  بعد اینکه غذارو خوردیم برگشتیم خونه عید بود و حس و حالش شبیه به
 قبل نبود

 مادرم میرفت خونه خاله و عمو اما من دوست داشتم فقط خونه باشم و به نور فکر کنم یا
 وقتمو صرف اصالح خودم کنم

 و اینجوری برام بهتر بود
 وقتی رسیدیم خونه امیرم بود

 درو که باز کرد با دیدن ما یه ابروشو داد باال و جدی نگامون کرد
 علی:اخه امیر خان تونبودی

 امیر:نمیتونستید زنگم بزنید؟؟ دوتایی رفتین خوش گذرونی امیر کیلو چند؟
 -غر نزن دیگه عقده ای!

 امیر با نگاه برزخی خودشو میندازه رو مبل
  علی هم میره اتاقش

 رفتم سمت آشپزخونه که آب بخورم گوشیم زنگ خورد فرمانده بود
 تماسو وصل کردم و جواب دادم میگفت امشب مراسم هست توی پایگاه

  و باید حضور داشته باشم مدارکم رو هم باید ببرم برای ثبت نام
 اوکی دادم و قطع کردم بعدهم رفتم تو اتاقم و شروع کردم کمی تو نت گشت زدن

 اولین کاری که کردم این بود که عکس های اینستاگرامم رو حذف کردم بعدهم که کال به
 سرم زد حسابم رو حذف کنم

 و نفس راحتی کشیدم
 دوباره رفتم پی وی نور نه هیچ خبری نبود نه آنالین میشد نه عکس عوض میکرد هیچ

 آخرین بازدیدشم مال چند روز پیش بود
 گوشیو کنار گذاشتم و شروع کردم حرف زدن باخودم که این کارم درسته؟ اینطوری خدا

 که کمکم نمیکنه
 ولی...من گناهی نکردم مثل اکثر دخترا که پیام نمیدم

 اگر گذشته ام رو سانسور کنم البته!
 پوفی کشیدم و تسبیح رو از کشو بیرون اووردم چند لحظه فقط خیره خیره نگاهش

 میکردم
 چقدر زود به زود دلم تنگ میشه!
 عشق هم یه نوع مریضیه دیگه

 یه مریضیه بی درمان!
 اتفاقانم روز به روز هاد تر میشه

 بوش کردم هنوز بوشو میداد عادت کرده بودم شب تو دستم باشه
 

 #رضا
 ساعت 4ظهر بود که از خونه زدم بیرون و رفتم سمت مش میثم که خاربار فروش محله

 بود کلی تحویلم گرفت و دعوتم کرد بشینم و برام چایی ریخت
 -مش میثم یه عرضی داشتم
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 +بفرما پسرم لب تر کن
 -مخلصیم...یه ماشین میخواستم برای کرایه

 +برات جور میکنم ولی آخه سپاه که کلی ماشین داره پسرم از اونجا چرا نمیبری؟
 -نه اون ماشین مال من که نیست

 مال بیت الماله و بقیه بیشتر از من بهش نیاز دارن
 +آخ که ای کاش همه شبیه شما فکر میکردن جوون...باشه مشتی برات جور میکنم

 هروقت خبری شد تقی رو میفرستم خبرت کنه
 -قربون دستت مش میثم جبران میکنم

 بلند شدم و عزم رفتن کردم خونه مهدی
 این مهدی هم یه روزی منو شهیدم میکنه

 چقدر سریع سریع دلتنگش میشم
 

 ماشین رو میخواستم برای سفر دوستانه احساس میکردم سفری پیش رومونه و این سفر
 خاطراتش موندگار میشه احساس میکردم فرق داره با همه مسافرت هایی که انجام دادیم

 فقط ان شاءاهللا ماشین جور شه که مطمعنم مش میثم حلش میکنه
 خوبه بچه هارو سوپرایز کنم

 عید هم هست!
 رسیدم خونه مهدی آیفون رو زدم سریع درو باز کردن

 مهران بود
 مهران:به اقا رضا احوال؟؟

 -سالم برادر الحمدهللا توخوبی؟؟ مهدی خونه است؟
 مهران:شکرخدا اره بفرما داخل

 رفتم داخل
 -من همینجا میشینم کنار باغچه صداش کن بیاد اینجا

 مهران:بابا حداقل بیا اتاقش
 -نه برادر خوبه دیگه اینجا
 مهران:هرطور توبخواهی

 لبخند زدو رفت که مهدی رو صدا کنه
 کمی بعد مهدی با خوش رویی اومد تو باغ و بعد احوال پرسی نشست رو زمین منم روبه

 روش
 مهدی:خب چخبر؟

 -هیچ خبری نیست دراالفی به سرمیبریم
 مهدی:کاش بری دنبال کاری

 -اره توفکرش بودم اتفاقنم یه جارو سراغ دارم
 مهدی:جدی؟ کجا؟

 -قنادی پشت پیشخوان
 مهدی:اینکه عالیه اما حوصلت سرنمیره همش پشت پیشخوان بشینی؟
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 یکم رفتم توفکر مهدی هیچ حرفی رو بی دلیل نمیزنه حتما منظوری داشت!
 -داداش یعنی میگی نرم؟!

 +من که نمیتونم دخالت کنم این به خودت بستگی داره هرچی توبخوای اما اگر نظر من رو
 بخوای میگم کاری انتخاب کن که استراحت درش کم باشه وقتت الکی نگذره

 -راس میگی برادر مهدی روچشم دنبال یه کار دیگه میگردم
 +ممنون که به حرف برادرت بی اعتنا نیستی!
 -تشکر نداره میدونم هرچی بگه به صالحمه
 لبخند زد و اجازه خواست بره چایی بیاره

 #زهرا
 نشسته بودم پای لپ تاپ و درباره سوریه و داعش و مدافعین حرم تحقیق میکردم

 هرچقدر بیشتر درباره داعش میخوندم تنم بیشتر میلرزید
 امکان نداشت آدم اینقدر ظالم باشه

 امکان نداشت!!  و این آدم نبودنشون رو میرسوند یه لحظه این فکر به سرم خطور کرد
 که مثال نور دست اینا بیفته

 خدایا.....
 بدنم مور مور شده بود

 لپ تاپ رو با استرس و وحشت بستم
 و نفسمو بیرون دادم
 در زده شد  -کیه؟؟

 امیر:منم جوجه   -بیا
 

 امیر
 اومد داخل خداروشکر ورودش به قول خودش افتخار آمیز نبود

 نشست کنارم انگار نگرانی چشم هام رو میخوند
 لبخندش محو شد  و سوالی نگاهم کرد

 امیر:چیشده زهرا؟؟ چت شده
  -چیزی نیست

 نگاه کرد به لپ تاپ شک کرد
  چشاشو ریز کرد

 +باز رفتی تو سایت داعش؟؟
 گیج شدم که از کجا فهمیده خودش سریع جواب داد

  +اره میدونم
 -خب اره....تحقیق داشتم

 +تحقیق چی اونوقت؟ خوب میدونم تو مدرسه از بچه ها نمیخوان برن تو همچین سایت
 های دلخراش

 -بچه چیه امیر تحقیق برا خودم بود اصال به توچه عه؟
 +برام مهمه چون اینا روحیه ات رو خراب میکنه دیگه نرو
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 کم امیر رو جدی میدیدم اما وقتی جدی میشد خیلی خواستنی میشد و یکم ترسناک آدم
 جرعت نمیکرد به چشم هاش نگاه کنه

 خالصه به هرجون کندنی بود تونستم بیخیالش کنم اما میدونستم از ذهنش پاک نمیشه
 باهوش بود دقیقا عین علی اما خب علی با خوش زبونیش اجازه نمیداد چیزی تو دلم

 بمونه..
 #پارت32

 #زهرا
 شب شد و رفتم پایگاه باز اوالش خلوت بود و کم کم شلوغ شد

 پیش فرمانده نشسته بودم و باهام حرف میزد درباره اونشب که خیلی برام دعاکرده به
 عشق پاکم بتونم ببینمش!

 کمی بعد سرهنگی اومد و شروع کرد سخنرانی درباره سوریه و...
 کل حواسمو داده بودم به حرفاش
 حرفای قشنگی میزد و قابل تامل

 میگفت که:حضرت زینب کسی که تمام دنیاشو تو نیم روز از دست داد حاال به ما نیاز داره
 اگه ما پسرامونو راهی نکنیم همسرامونو راهی نکنیم کی قراره بره؟

 اگر میدونیم قراره با ریختن خون شهدا زمین برای صاحب زمان آبیاری بشه چرا اجازه
 نداد؟!

 حضرت زینب(س) به ما نیاز داره وقت جهاده وقت دفاع از ناموس از حریم حضرت زینب
 و رقیه(س)

 نباید بزاریم این حیوونا اسم اسالم رو خدشه دار کنن
 و...

 سخنرانی درکل یک ساعت طول کشید اما چنان تحول عظیمی در فکرو عقایدمون ایجاد
 کرد که وصف نداشت!

 خود فرمانده گریش گرفته بود
 و میگفت ما درحق خودمون و اسالم و دل حضرت زینب داریم ظلم میکنیم!
 بعد این سوار ماشین شدم و برگشتم خونه علی هم بود و ازم استقبال کرد

 ولی باید میرفت اداره
 منم لباس عوض کردم و شامو دور خانواده خوردم و رفتم تو اتاقم

 به سارا پیام دادم و چند دقیقه صحبت کردیم که ساعت10 شد
 #رضا

 سخنرانی سرهنگ حرف نداشت و دل تمام بچه هارو خالی کرد
 بعد این سخنرانی رفتیم سمت مسجد و نمازو اونجا جماعت خوندیم

 بعد از اون هم به صرف ساندویچ رفتیم سلف مخصوصمون که رفیقمون بود
 هرشب به حساب یکی از بچه ها بود ساندویچ امشبم به حساب علی بود

 نشستیم دور میز همیشگیمون که بیرون بودو باد خنک حال آدمو جا میوورد
 ممد:سالم رفقا حال احوال؟

 -الحمدهللا توخوبی ممد؟
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 ممد:میگذره چطوری سید مهدی جان؟
 مهدی:ارادت الحمدهللا بخوبی شما

 ممد:قربان شما
 مهران:بابا بخدا ما هم اینجاییم بخدا

  ممد بلند میخنده و میزنه به شونه مهران
 ممد: تاج سری مهران خب من برم ساندویچاتونو آماده کنم یاعلی

 -علی یارت
 توهمین فاصله بود که دوتا دختر به شدت با وضع پوششی بد اومدن و قشنگ روبه روی
 منو مهدی با فاصله یه میز نشستن هی میخندیدن بلند، یا هی تیکه میپروندن مخصوصا به

 مهدی که بین همه ما خوشگلتر و توچشم تر بود
 مهدی همش با حالت معذبی سرش پایین بود و میدیدم گوشاش از شدت عصبانیت و شرم

 سرخ شده
 دختر:باباا حیف نیست این همه خوشگلیو باریش پوشوندی اقا پسر؟

 بعد بلند میخنده از بی حیاییشون هم جا خوردم هم عصبی و میخواستم دست مهدی رو
 بگیرم بریم فقط

 مهران باسربه زیری حرف خیلی گنده ای زد که باعث شد حتی پاشن برن
 مهران:عجیبه که پسر جماعت زیباییش رو مخفی کنه و دختر بااون عفتی که خدا داده

 خودشو دراختیار نگاه ها بزاره
 دختره فحش داد و رفت دیگه مثال خجالت میکشیدن اونجا بمونن

 بعدهم مهران برای تغییر جو شروع کرد خندوندن اما مهدی همون بود که بود
 همیشه میگفت یوسف پیامبر(س) راست گفته که زیبایی باعث به گناه افتادن دیگران میشه

 و من اگر ناشکری محسوب نمیشد تمنا میکردم درچنین جماعتی زیبا نباشم
 مهران:بابا چی شد این ساندویچ ما ممــــد؟

 ممد:روچشم آماده است
 مهران:راح برمیک (االن بهت شلیک میکنم)

 این حرفای عربی رو از سوریه و کالسای عربی یاد گرفته بود
 مهران:برادرا فردا بریم زیارت سالمندان؟دلم براشون تنگ شده یه امانتی رو هم باید

 تحویل بدم
 مصطفی:فکر خوبیه من که هستم

 علی:منم میام چرا که نه
 -منو مهدی ام که هستیم خیالت تخت

 مهران:پس حله فردا ساعت 8صبح همه جمع شید میدون آزادی
 مصطفی:ان شاءاهللا

 ساندویچا رسید و با خوشی تموم شد
 بعدهم رفتیم خونه خیلی خستم بود سریع هم خوابم رفت

 #زهرا
 یادم افتاد که فردا تولدمه تولد 18سالگیم
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 چقدر بی اهمیت شدم همیشه از یک هفته پیش برنامه ریزی میکردم
 و حاال...

 به سارا و هستی خبردادم فردا بیان خونمون حداقل فقط دور هم باشیم
 اوکی دادن و منم تصمیم گرفتم بخوابم

 صبح روز بعد رو باصدای در بیدار شدم ساعت 7وخورده ای بود با صدای گرفته پرسیدم
 کیه؟

 که سروکله سارا و هستی پیدا شد
 با قیافه ی درهم برهم نگاهشون کردم

 سارا:سالااام هپی مپی تولدت مبارک خوشگل جان
 -خیلیی ممنون

 هستی:تولدت مبارک گلکم صبحتم بخیر
 -مرسی مرسی خیلی خوش اومدین
 نشستم و اوناهم روی تخت نشستن

 و شروع کردیم از هردری حرف زدن بعدهم یادم افتاد برم صورتمو آب بزنم..
 

 #رضا
 بیدار که شدم دیدم گوشیم کلی تماس بی پاسخ داره قلبم شروع کرد به تند تپیدن

 همشم یا از مهران بود یا علی
 سریع به مهران زنگ زدم و بعد دوبوق وصل شد

 مهران:تومعلوم هست کجایی؟؟؟ گوشیو سوزوندم مگه صدبار نگفتم نزار...
 الاله اال اهللا

 دیگه رسما داشتم پس میفتادم
 زبونم نمیکشید حرف بزنم

 -مهر..مهران چیشده؟
 مهران: آروم باش

 حالت دوباره بدمیشه برادر چیزی نیست
 یادت رفت میخواستیم بریم خانه سالمندان...؟

 تا این حرفو شروع کرد نفسمو بیرون دادم و نشستم زمین
 -مهران..مهران این چکاری بود؟ چکــاری فکر میکردم مهدی..

 مهران:عذر میخوام ولی عصبیم کردی دوساعته زنگ میزنم ور نمیداری
 و شروع کردتوضیح و من فقط زیرلب خداروشکر میکردم

 #پارت33
 #رضا

 زودی آماده شدم و رفتم اونجا سالم کردم ولی همه برزخی نگاهم میکردن  مهدی اما ریز
 ریز میخندید

 -ببخشید واقعا خستم بود همیشه زود بیدار میشم گوشیمم رو سایلنت گذاشتم بخاطر پیامای
 ایرانسلی
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 مهران:حاال شد که شد دیگه عیب نداره بیا تشریف ببر عیادت
 -اره االن میرم چیزیم نیووردم دست خالی مگه میشه..؟
 مهران:گل دادیم به تک تکشون از طرف هممونه دیگه

 -اهان پس خوبه
 رفتم پیش مهدی که یه جا تکیه داده بود

 -سالم برادر چطوری؟
 بغلش کردم   مهدی:عالی توخوبی الحمدهللا؟

 -الحمدهللا عالیم  بیا باهم بریم عیادت
 مهدی:بریم برادرجان

 رفتیم سمت اولین اتاق و سالمندان اونجا کلی خوشحالی کردن و با لبخندشون حالمو خوب
 کردن

 دست تک تک رو بوسیدم و باهاشون گپ زدم دلم به حالشون میسوخت دوست داشتم
 همشونو ببرم خونه ام و اونجا همشونو مادر خودم به حساب بیارم

 با مهربونی تو چشم های پیرزنی شکسته و فرطوت زل زدم!
 گناه این زن چیه که کلی سختی بکشه بچه به دنیا بیاره بزرگش کنه تربیتش کنه براش

 زحمت بکشه بعد ناجوانمردانه اینجوری تنها شه!
 نمیدونم دنیا خیلی بده یا بچه هاش!

 مهدی هم مثل من باهاشون حرف میزدو میخندوند مهدی خیلی تو این مواقع میتونست
 روحیه اش رو کنترل کنه و نشون نده ناراحته انرژی خوب میداد حتی تو بدترین شرایط!

 
 بعد عیادت که حدودا یک ساعت طول کشید برگشتیم خونه

 #زهرا
  همه چیز آماده یه جشن کوچیک بود مامان هم کلی تزیین و اینا کرد

 با دخترا هم کمکش میکردیم
 کیک رو که امیر اوورده بود رو گذاشتیم وسطه کلی خوراکی منم بعد لباس عوض کردن با

 خوندن جمعیت{بیا شمع هارو فوت کن تا صدسال زنده باشی...}
 شمع های کیکمو با آرزوی رسیدن به نور فوت کردم و بعد اون هم با هستی و سارا کیک

  رو بریدیم
 -خیلییی ممنون از همتوون کلی بهت زحمت دادم مامانی همچنین شما دخترا

 توام همینطور امیر جان
 مامان:زنده باشی مادر تولدتم مبارک

 -مرسی قربونت بشم!
  دخترا هم یکی یکی روبوسی کردن و تولدمو تبریک گفتن و کادوهاشونو دادن

 -چرا زحمت کشیدین اخه همین بودنتون یه کادوی بزرگی بود
 سارا:نمیشه که ابجی ان شاءاهللا خوشت بیاد فقط

 -معلومه خوشم میاد کافیه از شما باشه
 هستی:ای جان خواهریم
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 امیر هم اومد جلو و بغلم کردو تولدمو تبریک گفتو دعا کرد فسیل شم
 همه خندیدن بهش

 بعدهم کادوشو داد بهم یکم جدی شد
 امیر:ان شاءاهللا دوس بداری

 -خیلییی ممنون زحمتت دادیم اقا امیر
 جای علی خیلی خالی بود اما هیچوقت کادوی تولدمو جا نمینداخت و همیشه یادش بود

 مادرمم کادوشو داد و بعد اینهمه خوشی خونه رو باهم مرتب کردیم و کادوهارو با دخترا
 بردیم باال که باز کنم قشنگترین لحظه تولــد!

 سارا:زود بازشون کن زری
 -باشه باشه

 همرو چیدم روی تختم و اول کادوی مادرمو باز کردم
 ست لباس زمستونی بود طوسی رنگ خیلیی خوشم اومد
  کادوی امیرم باز کردم تو جعبه بودو خوشگل و شیک

 یه ساعت مارک مشکی رنگ که عاشقش شدم
 سارا:بابا خوش بحالت عجب کادوییه این

 -قابل نداره هااا
 سارا:نههه این چه حرفیه مبارکت باشم عسلم

 لبخند زدم و کادوی پدرمم باز کردم
 شیشه عطر خیلی قشنگ و خوش بویی بود با یه دونه گل رز

 کلی ذوق کردم عاشق عطر و این چیزها بودم
 و بعد هم رسیدیم به کادوی سارا و هستی که سارا یه چیز تزیینی خیلیی ناز با حرف زهرا
 بود و روشن میشد خیلی خوشم اومد و کلی تشکر کردم کادوی هستی هم آلبوم عکسامون

 بود اونقدر خوشم اومد که نمیدونستم چی بگم!
 خیلی وقت بود میخواستم آلبوم درست کنم برای عکسامون و حاال هستی پیش قدم شده

 بود!
 -خیلی ممننوون

 خالصه که ساعت8شب شد و سارا و هستی رفتن خونه باز تنها شدم
 پای تی وی نشستم

 مامان بابا رفته بودن بازار
 امیرم کالس بود

 خالصه همینجور کانال رد کردم تا رسیدم به مستند حیوانات همونو گذاشتم و نگاه کردم
 #دانای_کل

 فرمانده بسیج به همسرش گفته بود که یه طوری با مهدی حرف بزنه درمورد ازدواج و
 این چیزا و معرفیش کنه به این خانواده چون همسر فرمانده رفیق مهدی بود

 همسرش هم میگه که حلش میکنه
 فرمانده آرزوش این بود که این دوتا به هم برسن و یقین داشت میرسن و میخواست که

 خودش واسطه این کار خیر باشه
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 #رضا
 بلند شدم رفتم بیرون که یک خورده هوا بخورم مش میثم رو دیدم که داشت میرفت سمت
 مغازه سریع بهش ملحق شدم و صداش زدم با شنیدن صدام از حرکت ایستاد و برگشت

 سمتم
 مش:به به رضا خاان خوبی ان شاءاهللا

 -الحمدهللا  سالمت باشید
 چیشد مش میثم ماشین جور نشد؟

 +پیگیرم واهللا پسرم یه دونه جور شد اما بدرد نمیخورد از من گفتن
 حاال منتظرم یکی بهم جواب بده اون ماشین رو من دیدم برای مسافرت حرف نداره جا دار

 و بزرگ و خرکار
 -دستتون طال به زحمت افتادین حتما خبرم کنید مش میثم جان

 +رو تخم چشم حتماا
 بعد تشکر مجدد رفتم خونه ساعت 9شده بود گشنم بود و یه املت زدم و با نون بربری

 خوردم و یکمم کتاب خوندم و دیر وقت که شد خوابیدم
 #زهرا

 ساعت10بود که بعد شام رفتم اتاقم
 لپ تاپ رو باز کردم و رفتم تو نت و عکس نگاه کردم

 تا دیگه کمی بعد مهمون خواب شدم..
 #پارت34

 #رضا
 یه کار خوب پیدا کردم و استخدام شدم کارم صبح بود تا 1ظهر

 و روزها میگذشت تا یه شب مهدی اومد گفت میخوام برم خاستگاری دینمو کامل کنم
 جا خوردم و نمیتونستم هضمش کنم ولی کلی براش خوشحالی کردم و تبریک گفتم

 پرسیدم کیه گفت خواهر علی!!!
 

 #زهرا
 خانواده یه جوری نگاهم میکردن انگار خبرایی بود داشتم نگران میشدم و این نگاه ها

 آزارم میداد که دیگه صبرم لبریز شد و رفتم پیش علی پرسیدم قضیه چیه
  علی هم افتاد به تته پته

  دوزاریم افتاد اتفاقی افتاده که اینطوری میکنن اونم مهـم!
 علی:زهرا جان راستش یه خاستگار قراره بیاد امشب..

 جا خوردم اون لحظه نمیدونستم چی بگم و فقط کپ کرده بودم خاستگاری! برای من!
 اما... من کسیو جز نور نمیخواستم میخواستم؟
 -علی چه خاستگاریی؟ چرا االن اینو میگید؟

 علی:زهرا جان اخه یهویی شد..راستش یکی از دوستامه و واقعاا نمونه است
 داغ شدم دلم میخواست خودمو دار بزنم اصال فکر کردن به ازدواج با کسی غیر از نور

 برام کابوس بود!
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 -علی اصال و به هیچ وجه نمیشه
 علی با چشم های معصومش به چشم هام خیره شد نمیدونم چرا دیگه اجازه نداد حرف

 بزنم الل شدم انگار
 علی:زهرا جان حداقل فقط بزار بیان این دیگه به خودت بستگی داره قبول کردن یا

 نکردنش!
 فقط بیان!!

 ملتمسانه حرف میزد...باشه به هرحال که من قبول نمیکردم بیان
 فقط برای اینکه ابروی علی و خانوادمو بخرم...مجبور بودم!

 رفتم اتاقم و یه دل سیر گریه کردم چراشو هم نمیدونستم فقط دلم گرفته بود دوست نداشتم
 کسی جز نور نزدیک زهرا بشه

 دوسـت نداشتم و محکوم بودم به تحمل
 بزرگ شده بودم چند روز پیش تولد18سالگیم بودو هنوز مثل بچه 4ساله هوای نور رو

 میکردم
 غریبی میکردم،دلواپس و دلتنگ میشدم!

 هنوزم منتظـرم!!
 تا شاید روزی بیاد و قلبم را آرام کنه!

 
 شب شد و من تا شب فقط توفکر بودمو ناراحت! مادرم اومد تو اتاقم سریع خودمو جمع و

 جور کردم
 مادر:زهرا جون مادر دورت بگردم چرا آماده نشدی دخترم؟

 -اووف مامان اصال اینا چرا اومدن خاستگاری؟!
  +دخترم نمیدونم یهویی شد حاال بیان انتخاب با خودته عزیزم نگران نباش

 برا هردختری از این مواقع پیش میاد دیگه درآخر هرچی خدا خودش صالح بدونه همون
 میشه

 حرفای مادرم کمی آرومم کرد بلند شدم و آبی به صورتم زدم و لباسای حجابی بلندمو
 پوشیدم شالمم درست مرتب کردم جوری که یه تار مو هم درنیاد

 اصال نمیخواستم ببینم این پسر رو چشم های من فقط نور رو میبینه نه کسی دیگه!
 پوفی کشیدم و خودمو تو آینه نگاه کردم غم تو چشم هام فریاد میزنه

 ولی اگر مخاطب این خاستگاری نور بود این چشم ها جور دیگه ای بود
 #رضا

 برای خاستگاری مهدی گفته بود منم برم باهاشون آماده که شدم رفتم دم در خونشون همه
 آماده بودن و مهدی آقا با دسته گل سمتم اومد خندون و شاداب بود

 اصال باورکردنی نبود مهدی رو یه روز داماد ببینم
 امشب مهدی فرشته تر از هربار بود

 چشم هام اشک بار شد
 مهدی:عه عه برادر رضا شما باز احساساتی شدی؟

 بغلش کردم و اشکامم پاک کردم

72 



 
 
 
 

 -یه لحظه که اینجور دیدمت...نمیدونم
 لبخند زدو زد به شونم

 +دیگه داریم کامل میشیم برادر رضا
 دل صاحب زمانو داریم شاد میکنیم

 چشم هاش برق میزد و نورانیت چهره اش چند برابر شده بود
 براش کلی دعا کردم تا رسیدیم خونه ی عروس، خونه ی خیلی لوکس و بزرگی داشتن

 مشخص بود خانواده مایه داری ان مهران هم بود ولی ساکت بود عجیب!
 مادر و پدر مهدی خیلی خوشحال بودن پدر مهدی زنگ رو فشار داد و انگار خدمتکار درو

 باز کرد
 رفتیم داخل داخل خونه دیگه عالی بود  و بی نقص، شبیه خونه های قصر مانند

 پدرومادر عروس و علی کلی ازمون استقبال کردن و بعد سالم و احوال پرسی و مهدی هم
 که گل و شیرینی رو داد نشستیم رو مبل

 مهدی همش سرش پایین بود و مهران اذیتش میکرد
 پدرومادر عروس هم نشستن روبه روی ما و بحث شروع شد

 پدر مهدی:بسم اهللا همونطور که اقاپسر گلتون فرمود اقا مهدی عزم ازدواج کرده و
 خاستاره که زندگی جدیدی بسازه و برای این امر خیر کسی رو بهتر از خانواده شما پیدا

 نکردیم
 پدرعروس:لطف داری جناب محبت کردید

 پدرمهدی:قربان شما..و ما هم مزاحم شدیم که دخترتونو برای پسرمون آقا مهدی گل
 خاستگاری کنیم اگر مصلحت بدونید

 پدر:اختیار دارید ما که دیگه نمیتونیم برای بچه هامون تصمیم بگیریم هرچی باشه بزرگ
 شدن و الحمدهللا عاقلن و خودشون ازپس انتخاب درست برمیان لذا بهتره دوجوون باهم

 بشینن حرفاشونو بزنن اگر که مایل بودن که حرفی نیست اگر نه که دیگه تصمیم
 خودشونه و ما نمیتونیم دخالت کنیم
 پدرمهدی:بله کامال درست فرمودید

 مادرزهرا:پس من برم زهرا خانم رو صدا کنم با اجازه اتون
 مادرمهدی:صاحب اجازه اید عزیزم

 مادر زهرا باال میره که زهرارو صدا کنه
 #زهرا

 استرس ناآشنایی کل وجودمو گرفت طبیعی بود هردختری شب خاستگاری اینطوری میشه
 اما من حتی پسره رو نمیشناسم

 اوکی دادم به مادرم و رفتم پایین..اما با استرس و نگرانی شدید
 

 #پارت35
 #زهرا

 با پاهای سنگین رفتم پایین و مخفیانه رفتم آشپزخونه خداروشکر پله ها به نشیمن دید
 نداشت
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  پروین خانم انگار متوجه استرسم شده بود اومد پیشم و یکم باهام حرف زد
 پروین:دخترم قربونت برم استرس نداشته باش به خدا توکل کن اگر خوشت نیومد بگو نه

 به خودت فشار نیار
 -وای پروین خانم نمیدونم چیکار کنم دارم از استرس میمیرم

 پروین:خدانکنه دخترم بیا برات چایی میریزم ببر براشون عروس جان
 -عه نگین اینطور پروین جان، من چه شکلی این سینی رو ببرم برم اونجا؟

 همینجوریشم االن پس میفتم
  پروین:یه بسم اهللا بگو برو دخترم نگران نباش

 شروع کرد چایی ریختن تو استکانا
 داشتم از استرس ناخونامو میخوردم

 نفسمو بیرون دادم و چند بار ذکر صلوات گفتم و سینی که آماده شد با استرس فجیعی
 سینی رو گرفتم و رفتم بیرون

 یه ندایی انگار توگوشم میومد که نگران نباش! و همین یکم منو آروم کرد
 سرم پایین بود و خجالت میکشیدم سرمو باال بیارم اول از بزرگتر ها شروع کردم پدرم و

 پدر پسره و مادرم و....
 تا رسیدم به....

 اصال کم بود چشام از حدقه بیرون بزنه یا اهللا اینجا چه خبر بود؟ مهران اینجا چیکار
 میکنه برا چی اینجاست؟

 بزور رد کردم که ایندفعه رضارو دیدم دیگه پاهام توان ایستادن نداشت داشتم پس میفتادم
 باز ذکر گفتم

 قلبم محکم به سینم میکوبید
 با ناتوانی بیشتر و دستای یخ زده رفتم نفر بعدی که عطــر آرامـش دنیامو ویران کرد

 سینی داشت از دستم میفتاد که بزور نگهش داشتم مهــدی بود خود خود مهــدی
 دلم میخواست داد بزنم جیغ بزنم

 هیجان محکمی بود که بهم وارد شد
 و چایی رو که برد سریع رفتم آشپزخونه اونجا هرچقدر آب به صورتم زدم حالم جا نیومد

 نفس نفس میزدم و حتی پروین نگران شد
 -پروین پروین خودشه

  بیچاره متوجه حرفام نمیشد
 پروین:دخترم کی خودشه چیشده قربونت برم؟

 -اون..اون خاستگار همون..همونه!
 زبونم نمیکشید حرف بزنم دستام میلرزید این معجزه بود اولین خاستگار من اولیــن

 خاستگار مهدی باشه معجزه است
 میخندیدم از خوشحالی!

 احساس خوشبختی بالوصفی میکردم
 خدایا شکرت خدایا ببخش که مالمت کردم منه حقیرو ببخش خدایااا به اندازه تمووم دنیا

 ازت ممنونم!
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 مادرم اومد تو آشپزخونه و ازم خواست با مهدی بریم تو اتاقم حرفامونو بزنیم

 اصال باورم نمیشد
 اصال امکان نداشت

 سریع گفتم باشه و با حالت ضایع رفتم بیرون مهدی کنار راه پله ایستاده بود با سربه
 زیری دیگه مشخص بود چه حالی داشتم وصفش سخته! ماه من چند قدم باهام فاصله

 داشت اونم به عنوان خاستگار!
 رفتم جلوتر سالم کردم و زدم جلو سمت اتاقم خدا شاهد که توکل مدت دل تو دلم نبود و

 حال عجیبی داشتم
 عطرش پشت سرم بود

 درو باز کردم و رفتم داخل اونم اومد داخل و اما درو نبست
 نشستم روی مبل اونم روی مبل روبه رو سرش توکل مدت پایین بود

 چند لحظه بینمون فقط سکوت بود
 که سکوت رو با صدای آروم و دلنوازش شکست

 مهدی:من شمارو خواستم برای کامل شدن دینم برای کامل شدن خودم و مهمتر اینکه
 همسنگرم باشید

 در تمام شرایط همراهم باشید حتی با یاد!
 سر منم حاال پایین بود

 حرفاش لبخند اوورد روی لبم
 ساکت شد و باز با صدایی که آرامش درش موج میزد ادامه داد

 مهدی:میخوام که منو همینجور که هستم قبول کنید یه پسر سپاهی مدافع حرم!
 اسم مدافع حرم که اومد باز نگرانی حجوم اوورد به فکرای رنگیم

 مهدی:من رو قبول دارید؟
 دوست داشتم داد بزنم مگه میشه نداشته باشم د شما کل دنیای این آدم شدید

  -بله دارم
 چیزی دیگه نگفت

 کل صحبت ما همینقدر بود که بلند شدو اجازه رفتن خواست
 همونجا موندم و یه چند لحظه فقط عطری که اتاقم رو گرفته بود بو میکردم
 باورش سخت بود و هنوز نمیتونستم هضم کنم اتفاقاتی که درحال وقوع بود
 اومدن مهدی به خاستگاری بله گفتن من و اونچه که در آینده پیش روم بود

 همه و همه عجیب و بخاطر عنایت خدا بود خدا خودش شاهد شب های بی خوابی و
 فکرای وقت و بی وقتم بود!

 اون میدید!
 

 #رضا
 مهدی با لبخند نشست سرجاش پدرش فهمیده بود که مسئله حل شده

 پدرمهدی:پسرم ان شاءاهللا هردو راضی هستین؟
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 مهدی فقط سرتکون میده
 پدرمهدی:پس مبارک باشه

 همه شادی میکنن اصال باورکردنی نبود این سرعت، حتما عروس خانم تا مهدی آقارو
 دیده دلش هری ریخته

 مگه میشه کسی به مهدی نه بگه!؟
 بهش تبریک گفتم و بعد این هم پدرعروس و پدر مهدی شروع کردن صحبت درباره

 مقدمات عقد و مهریه و این مسائل
 که دیگه خاستگاری هم به خیرو خوشی تمام شدو برگشتیم خونه

 به رامین گفتم و اونم کلی خوشحال شد
 کل رفیقامون تعجب کرده و خوشحال بودن

 
 شب زیبایی بود فرشته ی قصه امون به خاستگاری رفته و چه زیبا هم بله گرفته بود!

 #زهرا
 تا صبح نخوابیدم و فقط فکر میکردم اونقدر هیجان داشتم که قلبم اروم نمیگرفت!

 نموند کسی که بهش نگفتم
 فرمانده بیشتر همه خوشحال شد و برام دعای خیر کرد

 بی شک یکی از دالیل این اتفاق دعاهای فرمانده بود دعاهایی با خلوص نیت! به قول
 خودش،
 #رضا

 روز جمعه بود یادم اومد خاستگاری مهدی شب جمعه بود تودلم به به گفتم به این نیت
 صاف و این سید...

 بی شک صاحب زمانم این شادیو تبریک گفته بود!
 روز تعطیلی بود رفتم سمت خونه مهدی توحیاط بود و گل هارو آبیاری میکرد

 با خوش رویی سالم و احوال پرسی کرد
 -چطوری اقا دومااد؟

 خندید نشستیم یه جایی اولش سکوت بود که سکوتو شکستم
 -زمان عقد و اینا کی هست ان شاءاهللا

 +فردا آزمایشه..راستش برادر رضا خجالت میکشم
 -چه خجالتی آخه برادرم؟

 شروع کردم خندیدن اصال سادگی این بشر حد نداشت ندیده بودیم دوماد خجالت بکشه
 +برادر رضا نخند عه

 
 #پارت36

 #رضا
 یکم دیگه پیشش موندم که باز با اصرار مهدی و لگد و بزن بزنای مهران برای ناهار

 موندم!
 بعد ناهار رفتیم اتاق مهدی، مهدی البه الی کتابا دنبال کتابی میگشت
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 کنجکاو شدم  -مهدی برادر دنبال چی میگردی؟؟
 +یه کتاب برات گرفته بودم اها..ایناها

 کتابو برداشت اوورد پیشم
 -چرا زحمت کشیدی اخه برادر رضا؟

 +چه زحمتی من از هدیه گرفتن برای تو لذت میبرم برادر
 لبخـند زدم  کتابو اروم اوورد باال کتابی که میخواستم بود

  {سخنان اهل بیت} همونجا بغلش کردم و تشکر کردم
 

 #زهرا
 روم نمیشد به خانوادم نگاه کنم ولی اونا یه جوری رفتار میکردن که من این حس رو

 بریزم دور!
 پدرم نصیحتم میکرد بابت ازدواج و مادرمم همراهی میکرد

 امیرمسخره میکرد و علی اما ساکت بود
  بعد ناهار رفتم تو اتاقم

 فردا آزمایش بود و از همین االن استرس داشتم و نگرانی!
 توکل کردم به خدا و یکم با دخترا حرف زدم و نشستم روی تخت تو فکر رفتم..

 یعنی من میتونم زن خوبی برای مهدی باشم؟! کار سختی نیست؟!
 میتونم لحظات خوبی رو براش رقم بزنم؟

 عشق که باشه دیگه هیچی سخت نیست!مثل چادر پوشیدن و نماز خوندن من!
 در تقه خورد و علی اومد داخل

 لبخند زدم آروم اومد جلو و نشست کنارم
 سرش پایین بود منم همینطور
 +توام بزرگ شدی یعنی..!

 صداش بغض داشت با شنیدن صداش اشکم فوری ریخت
 آروم بغلم کرد

 -علی..بخوای ازدواج نمیکنم ها
 +این چه حرفیه کوچولوم؟ بالخره که باید میرفتی! ولی میدونی چی منو خوشحال میکنه؟

 -چی؟؟
 +اینکه قراره خواهرمو بدم به یه همچین آدمی..زهرا اون

 مکث کرد
 +فرشته ی خدا روزمینه..

 لبخند زدم  -الحمدهللا   +الحمدهللا
 #رضا

 بعد یکم حرف زدن برگشتم خونه یه خورده استراحت کردم که وقت نماز شد و نمازمو که
 خوندم شروع کردم خوندن کتابی که مهدی بهم داده بود

 گوشیم زنگ خورد و حواسم چرخید
 شماره مهدی بود سریع وصلش کردم
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 -الوو برادر مهدی جاانم؟
 +الو سالم علیکم خوبی برادر جان؟

 -الحمدهللا توام خوبی دیگه؟؟
 +عالی ولی بااین خبر عالی تر!

  لبخندم محو شد
 -چه خبری مهدی جان؟

 +االن میگم اول یه صلوات بفرس
 آروم صلوات فرستادم و حواسمو به صداش معطوف کردم
 +رضااا لیست های اعزامی رسیده همین تازه زنگ زدن

 تو من علی مصطفی مهران همه باهمیم
  -چیی؟؟؟ راااست میگی دیگه؟
 +اره برادر رضا جان جان من!

 اصال نمیدونستم چیکار کنم از شوق و ذوق ولی یه دفعه یاد مهدی افتادم که تازه داره
 آستین ازدواج میزنه باال!

 چجوری زن بدبختشو اول بسم اللهی ولکنه بره؟!
 -مهدی جان؟؟؟
  +جان دلــم؟

 -مهدی توکه تازه داری ازدواج میکنی قربونت برم؟ دختره چه گناهی کرده؟ تو ولش کنی
 بری؟

  +رضا جان من بهش گفتم..گفتم که منو همینجور که هستم قبول کنه
 حس کردم، میدونم که خدا این دختر رو سرراهم قرار داد که پای شهادتم وایسه!

 حرفی نداشتم..سکوت کردم و ناراحت شدم در اوج خوشحالی!
 #زهرا

 بعد شام سریع رفتم اتاقم برای خوابیدن خستم بود
 تا چشم روی هم گذاشتم صبح شد یه صبح متفاوت!

 امروز روز آزمایش بود اصال دل تودلم نبود برای دیدن مهدی
  سریع آماده شدم که مادرم اومد اتاقم

 مادر:آماده شدی دخترم؟ زود باش منتظرتیم پایین عزیزم
 -چشم مادر اومدم

 تصمیم گرفتم چادر بزنم اصال حس خاصی نسبت بهش پیدا کرده بودم!
 احساس میکردم جلوی سید نورمن نباید حرمت شکنی کنم!

 بالخره برای رفتن آمده شدیم
 #رضا

 رفتم خونه مهدی مرخصی گرفته بودم همه آماده بودن مهدی اما یه گوشه بود یه چیزی
 زیر لب زمزمه میکرد

 رفتم نزدیک چشاشو بسته بود و اصال اینجا نبود
 -سید جان کجایی؟؟!
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 چشاشو آروم و با آرامش باز کرد
 +اینجام برادر رضا خوش اومدی خوبی؟
 -الحمدهللا برادر چی میخوندی زیر لب؟

 +دعای عهد رو میخوندم برای اینکه این آزمایش به خیرو خوشی تموم شه!
  لبخند زدم

 همیشه به این یک خصوصیتش غبطه میخوردم مهدی کل ادعیه هارو از حفظ بود
 زدم به شونه اش و باهم همقدم شدیم سمت ماشین مهران

 مادر و پدرشم سوار شدن مهران راننده بود پدر مهدی جلو بود و ما همه عقب
 #پارت37

 #زهرا
 رسیدیم با استرس پیاده شدم کنار علی بودم همش! تا پیاده شدیم خانواده مهدی هم رسیدن

 و بعد سالم و احوال پرسی رفتیم داخل تو کل مدت سر من پایین بود و خجالت
 میکشیدم،خالصه منو مهدی رفتیم برای آزمایش خون حدس میزدم مهدی خجالتی تر از

 منه چون سالمشم بزور داد!
 هی توی دلم خداروشکر میکردم که کنارمه آزمایش رو دادیم و برگشتیم پیش خانواده،

 مادر و پدر مهدی قشنگ شبیه پدرومادر من بودن خیلی مهربون و خوش رفتار
 مادر:ان شاءاهللا به خیرو خوشی جواب آزمایشاتون خوب خوب باشه

  آروم تشکر کردم
 بعد بگو بخند ها و حرف های قشنگ برگشتیم خونه حاال باید منتظر جواب آزمایش

 میشدیم
 ظهر رو رفتم کالس زبان با همون تیپ چادری که همه عالمت سوالی نگاهم میکردن و

 حتی بعضی ها تیکه میپروندن و مسخره میکردن!
 اما کامال بی اعتنا بودم

 برام مهم نبود مهم این بود که فکر مهدی همه جا همراهم بود و ذوق بالوصفی داشتم!
 

 #رضا
  منو مهدی رفتیم پارک دنجی و نشستیم رو نیکمت
 -برادر مهدی تو مطمعنی دختره با رفتنت کنار میاد؟

 +مطمعن نیستم اما میدونم تحمل میکنه
 -چی بگم..ان شاءاهللا

 بانو زینب(س)مارو دعوت به جهاد کرده برادر رضا اصال فکرم نباید کرد برای رفتن! مگه
 ما خدایی نکرده غیرت نداریم؟

 اگر من امروز نرم فردا ناموسم خدشه دار میشه فردا برا خود زهرا خانم دیگه امنیت
 نیست!

 حرفاش عین حقیقت بود! با اطمینان قلبی حرفش رو تایید کردم
 

 هوا سرد شده بود و پالتو هم دیگه نمیتونست جلوی سرمارو بگیره

79 



 
 
 
 

 بلند شدیم و بعد کمی قدم زدن برگشتیم خونه
 #زهرا

 چند روز گذشت که باید میرفتیم برای گرفتن جوابا الحمدهللا جوابا مثبت بود مادرم همون
  موقع شیرینی پخش کرد

 و منم توی دلم کلی شادی کردم!
 بعد که فامیالرو دعوت کردیم برای محضر که پس فردا بود

 مادرم برام یه دونه چادر سفید خیلی قشنگ خرید که تا دیدمش اشکم دراومد و بغل و
 بوسش کردم

 دل کندن از مادرم سخت بود اما هنوز بودم و وقت داشتم
 #رضا

 مهدی اومد خونمون بعد سالم و احوال پرسی احساس کردم میخواد یه چیزی بگه هی من
  من میکرد

 -جونم به لب رسید بگو برادر
 +راستش چطور بگم!! میخوام برای زهرا خانم یه هدیه کوچولو بگیرم

  خندم یه دفعه آزاد شد
 ولی سریع جمع و جورش کردم

 +برادر رضا اذیت چرا میکنی؟؟!
 -دورت بگردم اخه برام عجیبه تورو دیگه دوماد ببینم

 سرشو پایین انداخت
 -دورت بگردم بیا بیا بریم باهم میگیریم بگی نگی منم سلیقم خوبه

 
 لبخند زدو باهم رفتیم سمت یه مغازه هدایا که نزدیک خونمونم بود

 -میخوای چی باشه؟
 +نمیدونم کـه، یه چیز قشنگ باشه خوشش بیاد ولی جان من کوچیک باشه که...

 -که چی سیدجان؟
 +که بتونم دزدکی بدم بهش

 باز که نتونستم جلو خندمو بگیرم ال اله اال اهللا اصال این بشر عجیب بود و سه نقطه
 بدبخت زهرا خانم!

 خالصه با کلی دنگی فنگی یه چیز نوستالژیک کوچیک گرفت که با سلیقه خودش بود و
 قشنگ

  بعد برگشت سمتم
 +یعنی بدم بهش؟ زشت نیست؟

 -اخه برادر مـن کجاش زشته زنته دیگه
 +اخه هنوز خطبه عقد جاری نشد

 -مهم نیتـه اگرم میخوای بزار تومحضر بهش بده
 +اره اره راست میگی قربون شکلت تورم خسته کردم بیا بریم

 لبخند زدم و زدم به شونش و باهم رفتیم خونه
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 #پارت38
 #زهرا

 با بی صبری روز عقد هم رسید اصال از صبح پاهام قفل بود و ذوق بی حد داشتم!
 لباسای سفید رنگ حجابی پوشیدم با چادر سفیدی که مادرم برام گرفته بود و بالخره

  به همراه مادر پدرم و فامیل رفتیم محضر، مهدی و اینا زودتر رسیده بودن
  روم نمیشد نگاهش کنم

 خالصه نشستیم سرجاهامون و بعد اینکه همه جمع شدن خطبه عقد رو شروع کردن
 خوندن تا همین مرحله هنوزم باورم نمیشد اتفاقاتی که میفتاد

 سه بار از من پرسیدن بار سوم بله رو با اجازه بزرگتر ها گفتم و صدای کل و دست رفت
 باال

 تودلم خدارو شکر کردم حاال نوبت به مهدی بود اونم بله رو گفت و قلب من اروم شد
  باز خداروشکر کردم

 عاقد بقیه خطبه رو خوند و ما شدیم محرم همدیگه!
 باورکردنی نبود بود؟؟؟!

 رسیدیم مرحله عسل خوری اینم که تموم شد همه مشغول بگو بخند شدن یه دفعه صدای
 آروم مهدی کنار گوشم استرسمو چند برابر کرد

 +زهرا خانم میگن دختر موقع عقدش هردعایی بکنه اجابت میشه
 -بله

 +برای مام دعامیکنی؟
 -چه دعایی؟؟

 +که خدا بجای مرگ شهادت نصیبم کنه
 دلم گرفت..باز خودمو باختم چجوری باید دعامیکردم

 اما هرطور شد سید باز تسخیرم کردو دعاکردم
 خالصه حلقه هامونو دست هم دیگه کردیم سیدم که خواسته بود انگشتر عقیق بگیره

 خیلی قشنگ بود
 بعد اتمام مراسم برگشتیم خونه دعوت شدیم ناهار خونه مهدی اینا، این اولین رابطه

 خانوادگی ما بود
 بجز ما البته فامیالشونم دعوت بودن

 سعی کردم لباسای خانومانه و حجابی بپوشم آبروی دوخانواده رو حفظ کنم
 بعد آماده شدن همه آماده رفتن شدیم،

 تا رسیدیم مهران دم در منتظر بود با خوش رویی استقبال کرد و رفتیم داخل فامیالشونم
 خوش رفتار و مهربون بودن با همه روبوسی کردیم و نشستیم رو مبال

 هرچقدر با چشم یواشکی دنبال مهدی گشتم نبود
 خاله ی مهدی که باهام حرف زد حواسمو کشیدم سمتش

 

81 



 
 
 
 

 بوی غذا کل خونه رو گرفته بود عجب عطری داشت ،خونه ی مهدی اینا خیلی باصفا بود
 درسته با خونه ما زمین تا آسمون فرق داشت اما اینجا آرامش خاصی موج میزد شاید

 چون خونه سادات بود
 بلند شدم با دختر عمه ی مهدی خاله نگین(مادرمهدی) رو کمک کردن همش میگفت برو

 بشین روز شادیتونه و اینا ولی دلم نمیومد
 

 خالصه سفره رو هم با هم چیدیم تا که مهدی پیداش شد کنار علی خودمون نشسته بود و
 یه چیزایی باهم میگفتن

 ناهار رو با بسم اهللا شروع کردیم
 بعد ناهار هم که ظرف هارو با همکاری جمع کردیم و شستن رو عمه های مهدی به عهده

 گرفتن
 نشستم کنار مادرم بعد ناهار کلی پذیرایی کردن دسر و میوه و چایی و...

 دیگه رسما نمیتونستم بخورم
 مهدی هم هی هر چی جلوش میذاشتن رو هل میداد سمت مهران مهرانم خوش اشتها!

 یه دفعه نگاهم کرد سریع سرمو پایین انداختم
 ولی متوجه شدم سر اونم پایینه و میخنده شیطون!! البته من به به لبخندش میگم خنده

 
  و راستی باغچه خیلی قشنگیم داشتن بیرون، و مادر مهدی میگفت همشونو مهدی زیر

 نظر خودش اینشکلی کرده بود
 امیر:میگم زهرا یعنی من دایی بشم میشم دایی سادات؟؟

 برگشتم سمتش
 -بله بله..یعنی!

 امیر:اهان بازم خوبه یه خیری از تو به ما رسید البته از توام نه از شوهرت انصافا
 خرشانسی این کجا توکجا من نمیدونم این چه شکلی اومده تورو گرفته

 -امیر فقط بزار بریم خونه یه آش برات بپــزم
 ریز ریز میخنده

 #پارت39
 مهدی یه خواهر هم داشت همون رقیه که مدتی اصال نبوده سوال نکردم کجا!!

  الحمدهللا امشب رسید خیلی هم به موقع باهمه روبوسی کرد و رسید به من اول نگاهم کرد
 بعد لبخند زدو باهام روبوسی کرد

 همون لحظه به دلم نشست معلوم بود چه دختر ماهیه خیلی هم شبیه مهدی بود خالصه
 خسته بود و یکم ناراحت میزد حتما بخاطر مهدی بود دیگه!

 شنیده بودم روی مهدی خیلی حساسه از شدت دوست داشتن! حتما یه خواهر شوهر
 حسـود داریم مابعـد

  تو دلم خندیدم
 علی و امیر پچ پچ میکردن مهدی هم گاه گاهی فقط سرشو باال میوورد دزدکی! نگاهم

 میکرد مثال محرم شده بودیم باز خجالت میکشید!
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 خاله نگین باز چایی ریخت اوورد
 با مادرم همصحبت شدن

 اخالق هاشون خیلی به هم نزدیک بود
  پدرمو بابای مهدی هم یه گوشه درمورد مسائل سیاسی حرف میزدن!

 خداروشکر پدرمم یه همصحبت درباره این مسائل پیدا کرده بود
 رضا رفیق مهدی خیلی آدم خوبی بود اصال بیشتر از یه برادر هوای مهدی رو داشت البته

 ناگفته نماند مهران هم کم نمیزاره!
 دوتا برادر دیگه هم داشت مهدی که بزرگ بودن با همسراشون اومده بودن همسرای

 ماهی هم داشتن!
 با من یه خورده همصحبت شده بودن و کلی از مهدی تعریف کردن

 بعد صرف چایی رقیه هم پایین اومد با لباسای کامال حجابی و با شخصیت
 نشست مبل کناریم!

 مهدی براش سرتکون داد اونم با سر جواب داد
 رضا:مهدی جان مادیگه مرخص میشیم برادر

 مهدی:کجا برادر زوده هنوز!
 رضا:نه قربونت بشم باید برم ان شاءاهللا موفق باشید

 رضا:خداحافظ همه.. خیلی خوشحال شدیم خاله نگین جان ممنون زحمتتون دادیم
 خاله:چه زحمتی خونه خودته پسرم

 همه خداحافظی کردن و مهدی و مهرانم پشت سرش رفتن تا دم در
 رقیه:خوبی زهرا خانم؟

 برگشتم سمتش لبخند زدم
 -الحمدهللا توخوبی عزیزم؟

 رقیه:خداروشکر منم خوبم چند سالته زهرا جون؟
 -من 18سالمه اما کالس دهمم چون دو سال مجبور بودم نرم مدرسه عقب افتادم

 رقیه:ای وا چه بد
 -اره دیگه چه کنیم!

 رقیه:چطوری با برادرم آشنا شدی؟
 صداش یه لحن خاصی داشت اصال مشخص بود عصبیه و ناراحته از این قضیه

 -راستش..به وسیله برادرم
 رقیه:اهان مهدی هم شمارو دیده بود؟

 -نمیدونم درکل کار خدا بود
 لبخند زورکی زد و دیگه چیزی نگفت

 حالش ناراحتم میکرد اما مطمعن بودم درست میشه هرکسی بود ناراحت میشد از اینکه
 خدایی نکرده برادرش ازش دور شه ولی من بهش ثابت میکنم اینطوری نیست و هنوز

 منو نشناخته
  فامیال همه داشتن میرفتن

 مادرم به پدرم اشاره کرد که بریم واقعا هم همه خسته شده بودیم
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 خالصه ماهم پاشدیم و آخرین نگاهمو به مهدی دوختم و با خداحافظی رفتیم سمت ماشین
 کلی خوش آمد گفتن

 
 رفتیم رسیدیم خونه منم سریع خوابم رفت

 و صبح هم که با زنگ فرمانده بیدار شدم ساعت8 وصلش کردم
 تبریک میگفت و برام آرزوی خوشبختی کرد کلی تشکر کردم و برای جشن عقد دعوتش

 کردم و گفتم حتما با همسرش تشریف بیاره
 اونم قول داد که حتما بیاد

 بعد از اون برای صبونه رفتم پایین و بعد هم منو مادرم رفتیم بازار برای خرید واسه جشن
 فردا

  کلی ذوق داشتم
 #دانای_کل

 مهدی صبح زود بیدار میشه و میره پیش مادرش
 -مادر سالم صبح بخیر

 +سالم گل پسرم صبح توام بخیر کجا بسالمتی؟
  -مادر جان بریم خرید نمیخوام برای زهرا  خانم برای فردا کم و کسری باشه

 +آخ داشت یادم میرفت پسرم باشه قربونت برم فقط آماده شم به رقیه هم میگم همراهمون
 بیاد

  -باشه خدانکنه مادر من پایینم
 +باشه پسرم باشه

 بعدشم رفت پایین و گالرو آب داد
 #پارت40

 #زهرا
 رفتیم سمت لباس فروشا و با سلیقه ی خودم یه لباس محجبه مجلسی جیگری رنگ خریدم

 و کفش و مابقی!
 داشتیم قدم میزدیم که گوشی مادرم زنگ خورد پرسیدم کیه گفت مادرمهدی

 قلبم یه دفعه منقبض شد
 مادر:سالم عزیزم خوبید سالمتید؟    نه قربونت برم براچی زحمت میکشید؟؟؟   ای وای

 باشه عزیزم ما االن بازاره...
 میخواستن بیان باهم خرید کنیم خیلی خوشی کردم

  حدودا ربع ساعت بعد
 مهدی و مادرش و رقیه اومدن پیشمون مهدی یکم دور بود و باصدای آرومی به مادرم

 سالم کرد
 بعد سالم و احوال پرسی رقیه اومد کنارم و باهم رفتیم داخل پاساژ مزون

 مادرمو مادر مهدی هم باهم راه میرفتن
 مهدی اما خیلی عقب بود

 دوست داشتم االن کنارم باشه اما مرد من فرق داشت باهمه
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 منم درکش میکردم!
  خالصه اونقدر راه رفتیم پا درد گرفتم یه جا نشستیم برای استراحت

 مادر مهدی و مادرم و رقیه انگار باهم نقشه ریخته بودن فرار کنن منو مهدی باهم بمونیم
 رقیه میگفت میخواد خرید کنه وقت نداره مادرمم میگفت یه چیزی میخواد بگیره خالصه

 رفتن
 منم همونجا روی نیکمت موندم

 مهدی هم به درخت تکیه داده بود
 رهگذری اگر مارو میدید میگفت دوتا غریبه ان

 #دانای_کل
 مهدی هرکاری میکرد کادوشو بهش بده توانشو نداشت

 همش زیر لب اهللا اکبر میگفت
 تا که با یه بسم اهللا نزدیک نیکمت زهرا شد سرش همچنان پایین بود

 -زهرا خانم یه چیزی هست که باید بهتون بدم
 #زهرا

 حالم ناگفتنی بود آروم گفتم بله بفرمایید
 دیدنش بااین حال هم باعث میشد تو درون خودم بخندم هم دلم بسوزه برا این همه

 مظلومیت
 یه جعبه جلوم گرفت مچاله شده بود اونقدر که فشار داده بود

 باورم نمیشد یعنی سید مهدیم برام کادو گرفته؟! آروم دستمو اووردم باال و از دستش
 گرفتم

 +ناقابله ببخشید
 -این چه حرفیه

  دیگه چیزی نگفت و باز برگشت سرجاش کنجکاو بودم بازش کنم
 اما نگهش داشتم برای خونه گذاشتم توی کیفم و باز به کفشام خیره شدم

 باارزشترین هدیه ی دنیام بود از کسی که تموم دنیام بود
 لبخندم کمرنگ نمیشد

 خالصه تواین مدت همش هی یه خوراکی میخرید برام میوورد شبیه نگهبان حواسش بهم
 بود

 همون نگهبان که دلمو بـرد خودخودش!
 تا دیگه بالخره مادرو بقیه اومدن و برگشتیم خونه مهدی خودش مارو رسوند

 تا اخرین لحظه نگاهش به من قفل بود
 یک دفعه که نگاهم به معصومیت چشم هاش افتاد سریع سرشو پایین انداخت بزور تونستم

 خندمو کنترل کنم و با مادرم رفتیم داخل
 رفتم تو اتاقم علی هم کمی بعد اومد پیشم یکم دردودل کردیمو اونم رفت که بخوابه ولی

 من مگه خوابم میرفت؟! همش فکرم مشغول جشن عقد فردا بود بااینکه یه جشن
 خودمونی بود اما باز...

 خالصه با هزار فکرجورواجور بالخره چشام گرم شدو خوابیدم
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 صبح زود بیدار شدم وبعد آماده شدن با مادرم رفتیم ارایشگاه
 نوبتم بود و سریع دست به کار شد جشن عقد رو میخواستیم از ساعت3ظهر شروع کنیم

 خالصه چند ساعت با خستگی گذشت لباسامو پوشیدم همون محجبه ی قشنگ برای آخرین
 بار خودمو توی اینه نگاه کردم این خودم بودم؟؟! زهرایی که میگفت منو چه به ازدواج

 شاید ده سال دیگه بهش فکر کنم؟!
  خندیدم روکردم سمت مادرم که به پهنای صورت اشک میریخت

 -عهه مامان جوون این چه کاریه؟؟
 +باورم نمیشه داری عروس میشی

 باورم نمیشه بزرگ شدی خانوم شدی!
 -اخه دورت بگردم من اشکاتو پاک کن ناراحتم نکن

 +چشم دخترم چشم
  صدای بوق ماشین از بیرون میومد حتما مهدی اومده

 قلبم شروع کرد به بیتابی!
 شنلمو روی سرم گذاشتن و با مادر و رقیه هم که اومده بود رفتیم تو ماشین مهدی رو
 هنوز ندیده بودم رقیه کلی اذیتم کرد که خوشگل شدمو االن آقا سید ببینه دلش هری

 میریزه و...این حرفا
 عقب نشستن مادرمو رقیه منم مجبور کردن جلو بشینم
 مهدی آروم سالم کرد جرعت نکردم سرمو باال بیارم

  -سالم
 حرکت کرد سمت باغ این باغ، باغ بابابزرگم بود که اکثر جشن ها و مراسماتو اونجا انجام

 میدادیم طبیعت بی نظیری بود
 خالصه به محض رسیدن همه اومدن استقبال مادر مهدی کلی قربون صدقم رفت و امیر هم

 که همش پیشم بود
 تا رسیدیم جایی که باید بشینیم

 تزئین فوق العاده ای بود دستشون طال
 نشستم سرجام مهدی هم بعد سالم و احترام نشست کنارم

 همه مشغول خوش آمد گویی به مهمانا بودن حواسم از همه بیرون بود
 و سمت مهدی بود فقط!

 مهدی:زهرا خانم خیلی ماه شدین شبیه اسمتون،شبیه عطر عشق امام علی و فاطمه
 اصال اینارو که گفت نفسم بند اومد

 شما بودین عاشقتر نمیشدین؟!
 #پارت41

 #رضا
 همه ی بچه ها اومده بودن همه دور یه میز نشسته بودیم و حرف میزدن

 اما من حواسم فقط به مهدی بود لبخند از روی لبم کمرنگ نمیشد دیدنش تواین حال
 قشنگ خیلی خوشحالم میکرد

 کلی دعاش کردم!
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 مصطفی:بالخره سید هم داره متاهل میشه!
 علی:اره دیگه حاال شبیه امیر هی میاد میگه آستین بزنید باال شماهم ازدواج کنید

 همه میخندن
 رامین:درحالی که ما فکر میکردیم هممونو سید مهدی یکی یکی زن میده خودشم اخر همه

 سروسامون میگیره
 علی:زندگیه دیگه! ولی سید الیق بهترین هاست ان شاءاهللا شیرین ترین زندگی

 مصطفی:آمـین
 مهرانم به جمع اضافه شد و شلوغترش کرد سرجاش نشست

 مهران:کی میرن مهمونا بریم سروقت میوه ها؟
 نتونستم جلو خودمو بگیرم اصال حسمو ازم گرفت خنده همه رفت هوا

 مهران:واهللا بخدا چند ساعت باید االف بشینیم نگاه کنیم کاش تخمه میووردیم میشکوندیم
 حوصلمون سرنمیرفت

 مصطفی:اخه سید جاان جشن عقد برادرته تو االن باید مجلسو گرم کنی مثال بری وسط
 برقصی!

 مهران:نه بابا؟؟ دلشم بخواد من عروسی خودم نمیرقصم جشن عقد مهدی برقصم؟
 رضا:ای بی احساس

 مهران:چه کنیم دیگه عهه صبرکنید امیرو علی رو صدا کنم بیان اینجا
 سریع رفت

 همه عالمت سوالی نگاه میکردن
 رضا:برادرای عروسن علی هم همونه که باما بود چند روزی

 علی:اهااا همون که هی سر اسمامون میخندیدیم یکی میگفت علی هردو برمیگشتیم!! پسر
 خوبیه واقعا..

 
 همه تایید کردن توهمون لحظه مهران همراه علی و امیر برگشت علی و امیر هم گرم

  باهمه سالم کردن
 بعدم نشستن

 علی:چه خبر علی جان خوبی چخبر؟
 علی زهرا:الحمدهللا زنده باشی

 #زهرا
  حس خوب اطرافمو احاطه کرده بود

 مهدی ساکت بود منم که جرعت نداشتم سرمو بچرخونم سمتش چه برسه به اینکه حرف
 بزنم!

 منتظر فرمانده بودم که کمی بعد رسید با همسرشم اومده بود اومد سمتم بلند شدم و بغلم
 کردو بوسید

 -خووش اومدی فرمانده کلی خوشحال شدم
 +وظیفه است قربونت برم تبریک میگم ماه شدی ماه

 لبخند زدم نگاهش چرخید سمت مهدی که اونم ایستاده بود
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 -تبریک میگم آقا مهدی ان شاءاهللا پای همدیگه پیرشید
 مهدی:خیلی ممنون زنده باشید

 بعد اون هم مهدی با همسر فرمانده هم کلی سالم و احوال پرسی کرد
 فرمانده هم بعد دعاکردن و تبریک مجدد رفت و نشست سرجاش

  سارا و هستی هی از دور برام ادا در میووردن مگه میزاشتن آدم دودقیقه باادب بشینه؟!
 خالصه گذشت و گذشت خیلی لحظه های نابی بود

 وقت شام شد و همه رفتن پی شام
 منو مهدی هم سر میز مخصوصی نشستیم

 بزور میخوردم از خجالت
 مهدی اما آرامش خاصی داشت

 مهدی:زهرا خانم چرا نمیخوری؟
 سرمو باال اووردم و خیره شدم تو چشم هاش

 -چیزه فقط فعال اشتها ندارم
 لبخند زد سریع سرمو پایین انداختم

 خالصه شام هم که تموم شد کم کم جشن هم داشت تموم میشد دوستای مهدی اونقدر مهدی
 رو اذیت کردن

 تا که برگشتیم خونه، باورم نمیشد جشن هم تموم شد
 

 شب خیلی زود خوابیدم از خستگی!
 صبح روز بعد ناهار رو خونه مهدی خونمون دعوت بودن و مادر از صبح درحال تدارک

 چینی بود بیچاره بیدارمم نکرد برای کمک
 همینکه بیدار شدم رفتم آشپزخونه و کنار پروین خانم کمکش کردم
 ساعت 11 زنگ آیفون رو زدن که پروین خانم رفت درو باز کرد

 از صدای مادر مهدی فهمیدم خودشونه
 خداروشکر لباسای محجبه امو پوشیده بودم

 فقط صدای مهران رو میشنیدم با مادرم سالم و خوش و بش میگفت
 پروین خانم چایی ریخت و منم بردم با مادر مهدی و رقیه سالم گرمی کردیم و چایی

 تعارف کردم که رسیدم به مهدی
 اول سالم کرد بعد برداشت

 مهرانم با سالم چاییشو برداشت هی هروقت مهران رو میدیدم یاد قضیه پادگان شهید
 باکری میفتادم همون سگ!

 بعد پخش چایی نشستم کنار رقیه
 رقیه اروم نشسته بود و گاهی فقط باهام حرف میزد دختر خیلی خوب و تو دل برویی بود!

 گاهی ریز ریز نگاهه مهدی میکردم
 تسبیحش هنوز که هنوزه همیشه تو جیبمه!

 و عطرش هم هربار پخش میشه تو فضای اطرافم و ارامش میگیرم مثل قدیما!
 #رضا
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 دوروز دیگه اعزام میشدیم و باید به مهدی خبر میدادم پیام دادم و خودمم دراز کشیدم و
 فکر کردم وفکر کردم

 به اینکه قراره چی بشه اینبار!
 #پارت42
 #دانای_کل

 مهدی پیام رو باز کرد از طرفی خوشحال بود از طرفی ناراحت برای زهرا خانمش!
 نمیدونست چطوری بهش بگه

 یه نگاه سرسری به زهرا خانم انداخت
 میخواست باهاش حرف بزنه

 اما چطورش رو نمیدونست همونجا توسل کرد به حضرت زینب(س) و
 به جدش رسول اهللا(ص)

 مهران:برادر کجایی بخور این چاییتو یخ کرد
 نگاهی به مهران انداختو با لبخند چاییشو سرکشید

 و یه فکری هم به ذهنش رسید
 

 #زهرا
 مادرم کباب هارو آماده کرده بود همیشه کباب کردن به عهده امیر بود

 یک دفعه مهدی به مادرم گفت که خودم کباب میکنم
 مادر:نه پسرم امیر هست قربونت برم

 مهدی:خواهش میکنم اجازه بدین من خوشم میاد از کباب کردن
 مادر:باشه پسرم پس زهرا جان اینارو بیا ببر برا آقا مهدی بیرون

 -چشم مامان
 بلند شدم و سینی رواز مادرم گرفتم

 مهدی جلوترم زد و کباب پز رو روشن کرد
 منم سینی رو گذاشتم روی میز

 میخواستم برم که با صداش نگهم داشت
 -زهرا خانم میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم؟

 برگشتم سمتش
 +بله هستم

 سرشو پایین انداخت با انگشتاش بازی میکرد دیگه داشتم نگران میشدم
 که باز چشم هاشو به چشام دوخت و غده آرامش به وجودم نفوذ کرد

 -من یعنی ما یعنی منو بچه ها...چطور بگم...
 +راحت باشید لطفا

 -دوروز دیگه اعزام میشیم سوریه
 اینو که گفت انگار آب سردی پاشیده باشن به زندگیم جا خوردم

 زبونم عین چوب خشک شد
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 باور اینکه اول زندگیمون و بخواد بره سخت بود یا ترس از اینکه چیزیش بشه عین
 کابوس میموند

 -زهرا خانم میدونم ناراحت شدید شاید توی دلتون میگید چقدر بی وفاست که میخواد تنهام
 بزاره!

 ولی زهرا خانم اگه من نرم اگه رضا نره به حرم حضرت زینب دست درازی میشه
 به ناموسمون جسارت میشه

 من میدونم هزمش شاید برای شما سخت باشه ولی اینو بدونید همیشه کنارتون هستم حتی
 اگر جسمم نباشه!

 دیگه نمیتونستم اونجا بمونم قلبم داشت تیکه تیکه میشد با همون بغض و خفگی با دو
  رفتم داخل و مستقیم سمت اتاقم

  یه دل سیر گریه کردم
 چطور میتونست تنهام بزاره؟ چطور جرعت میکنه!

  حالم داشت بدمیشد
 من به هیچ وجه از دستش نمیدم

 من نمیتــونم
 اشکامو پاک کردم و آبی به صورتم زدم

 نفسم سخت باال میومد نفس تنگیم اود کرده بود
 دنبال اسپریم گشتم تا پیداش کردم

 چند پیست زدم تا که حالم یکم به جا اومد
 باز اشکام بهاری شد باز بارید!

 
 #دانای_کل

 مهدی ناراحت و وامونده بود
 چنگی به موهاش میزنه و شروع میکنه صلوات فرستادن برای آرامش زهرا

 یا هی خودشو لعنت میکرد که اینطوری ناراحتش کرده بود
 با هزار بدبختی جوجه هارو کباب میکنه و تحویل مادر زهرا میده

 میخواست زهرارو ببینه و شاید آرومش کنه اما نبود!
 همش بی تابی میکرد تا زهرا اومد پایین چشاش ثابت موند روی قدم هاش

  سرشو سریع پایین انداخت روش نمیشد نگاهش کنه
 #زهرا

 رفتم کمک مادر مثال مثل کسی که انگار هیچی نشده
 ولی درونم غوغا بود

 داشتم میسوختم هی یاد حرف مهدی میفتادم و لبخندم محو میشد
 میز که آماده شد همه دور هم نشستیم

 رقیه اما رفته بود دانشگاه ولی گفت که بعدا میاد
 سرم پایین بود و نمیخواستم باز نگاهم به نگاه مهدی بیفته و دگرگون شم

  ناهارو بی اشتها میخوردم
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 وقتی تموم شد با تشکر بلند شدم
  و رفتم روشویی

 میز رو هم که جمع کردیم همه نشستن بجز مهدی که نبود اصال
 مخفیانه رفتم بیرون که ببینم اونجا نیست؟

 مثال ازش ناراحت بودم ولی مگه این دل میزاره؟!
 از دور دیدمش کنار یه گل رز قرمز نشسته بود و انگار باهاش حرف میزد

 قطره اشکی روی گونم چکید
 شبیه فرشته ای بود که فرق داشت با همه حتی فرشته ها

 چطوری میتونستم بدون فرشته ام زندگی کنم؟ چطوری بدون نور زندگی کنم؟ مگه تاریکی
 هم جایی برای زندگی هست؟

 دوست داشتم برم و کنارش بشینم فقط نگاهم کنه و نگاهش کنم
 
 #پارت43

 #رضا
 رفتم پیش صاحبکارم و برگه استعفامو امضا کردم تعجب کردو نتونست نپرسه براچی دوروزه استعفا دادی؟

 -میخوام برم حاجی دعامون کن
 +کجا آخه پسرجان؟

 -میریم سوریه بانو زینب مارو خواسته
 +مگه مدافع حرمی؟

 -اگر خدا بخواد
 نفهمیدم چجوری بغلم کرد

 منم بغلش کردم و ازش تشکر کردم بابت اینکه بهم کار داد
 +پسرم این تویی که باید برای ما دعاکنی خوشا به سعادتت

 لبخندی زدم و زدم به شونه اش
 بعد خداحافظی هم رفتم پیش مش میثم

 سالم کردم و نشستم برام چایی ریخت و اونم نشست پیشم
 -مش میثم جان دیگه الزم نیست دنبال ماشین بگردی سفر جور شد بهت گفتم که این سفر فرق داره
 +عه چرا پسرم بخدا داشتم برات میگشتم نگی فراموش کردم ناراحت شی حاال کجا میرید مگه؟؟؟

 -نه من مخلص شمام این چه حرفیه فقط دیگه الزم نیست داریم میریم سوریه
  +عه؟؟ باازم؟؟؟

 -بله بازم اوندفعه که کاری نکردیم االن وضعیت جدی تر شده
 +اخه پسرم داعش بگیرتت اونوقت چه خاکی به سرمون بریزیم؟

 خندیدم
 -داعش کی باشه؟ نترس مشتی بگیره هم انگار نگرفته

 +منکه هیچی از حرفات نمیفهمم ولی دعات میکنم شهید شی فقط دست این حیوونا نیفتی
 -اخ بهترین دعـا ولی بازم هرچی خدا بخواد

  +چی بگم واهللا
 #زهرا

 رفتم داخل و چایی ریختم بردم برا خاله نگین و بقیه
 برا خودمم ریختم سرم داشت میترکید

 رقیه هم کمی بعد رسید سالمش کردمو رفتم براش ناهار کشیدم
 توآشپزخونه گذاشتم اومد نشست منم نشستم پیشش
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 -خوبی؟ دانشگاه چطوره؟
 +هعی بد نیست چون سال اولمه یکم سختمه جو بدی داره

 -اهاان چی میخونی؟
 +حسابداری

 -عالیه
 +بگی نگی..توچی میخونی زهراجون؟

 -من انسانی ام امابعد میرم دانشکده هنرهای زیبا
 +خیلی خوبه موفق باشی عزیزم

 -خیلیی ممنون خب رقیه جان نوش جونت من برم باال کار دارم
 +برو عزیزم دستتم درد نکنه
 -این چه حرفیه نوش جان فعال

 سری تکون داد و منم رفتم باال اصال حوصله نداشتم نشستم روی تخت و چشم سپردم به گردنبند مهدی که آویزون
 بود روی دیوار

 اشکام دونه دونه میچکید
 نرو خواهش میکنم نرو!

 #دوروزبعد
 #زهرا

 شب قبل نخوابیدم و تا صبح همینجوری روی تخت نشسته بودم
 چشم هام اروم و قرار نداشت و اشک کم اوورده بود

 در اتاقم چند تقه خورد
 قلبم هم به تپش تند افتاد صدای مهدی که پیچید بدتر شدم

  سریع شالمو روی سرم مرتب کردم
 -بیا داخل

  چشم هام پف کرده بود
 درو آروم باز کرد و اومد داخل لباسای سپاهیشو پوشیده بود یه ساکم گرفته بود یعنی واقعا میخواد بره؟

 سالمی آروم کردم اونم سالم کرد
  نشست روی تخت

  -زهرا خانم میشه نگاهم کنی؟ نمیخوای همسرتو بدرقه کنی؟
 اشکام بازم چکید بازم کم اووردم

 دستامو برا اولین بار بود میگرفت دستاش گرم بود و وجودمو گرم کرد
  -مگه قرار نبود همسنگرم باشید؟

 قرار بود پای شهادتم وایسید
 +نمیتونم

 -زهرا خانومم اونجا باهم درارتباطیم ارتباطمو قطع نمیکنم
 فقط اگه...

 +ادامه نده هیچی نگو
 سرشو پایین انداخت هنوز دستام تو دستاش بود آروم دستامو کشیدم

  اینجا بود که سرشو باال اوورد و بهم زل زد
 -زهرا؟؟

 قلبم داشت ریش ریش میشد
 صداش آروم و مخلوط با آرامش بود
 اما درون من خبری از آرامش نبود

 جوابشو ندادم
  -زهرا خانم شما که نمیخواید دل سیدتون رو آزار بدین؟

92 



 
 
 
 

  نمیخواین که نه؟
 باز جواب ندادم

 -دوست دارین تواین دنیا همراهتون باشم یا اون دنیا؟
 این سوالش باعث شد زل بزنم توچشم هاش و ته ته چشام فریاد بزنم بـرو

 اما نمیتونستم به زبون بیارم
 بلند شدم و گردنبندشو از روی دیوار کشیدم و باز نشستم سرجام سرم پایین بود اما اون نگاهش به دستم بود

 آروم گردنبند رو گذاشتم توی دستش اشکامم همینجور میریخت
 سخت بود همه چی سخت بود لحظه ها سنگین بود قفسه سینم درد داشت!

 گردنبند رو گرفت و نگاهش کرد
 -برای منه؟
 +خیلی وقته

 اینجا بود که یاد کادوش افتادم کادویی که هنوز باز نکرده بودم
 از گردنبندش خیلی خوشش اومد و لبخند زد

 -زهرا خانم چه با سلیقه هستی
 حرفی نزدم

 توی گردنش انداخت
 -قول میدم هیچوقت درش نیارم

 اشکام مگه بند میومد؟ نه! همش جلوی چشام تار بود و برا آخرین لحظات هم مهدی رو تار میدیدم
 بلند شد با التماس نگاهش میکردم

 لبخندش محو شد -زهرا خانم دعام کنید راستی اینم شماره ی من
 نمیدونست شمارشو دارم و کارم شده بود نگاه کردن به صفحه اش

  شمارشو گرفتم و
 بلند شدم و روبه روش ایستادم

 دلم میخواست بغلش کنم این دم رفتن رو آروم بغلش کردم عطرشو نکنه برای آخرین بار باشه بو میکنم؟
  دستاشو اوورد باال
  هق هقم باالتر رفت

 +اشک ریختن پشت سر مسافر شگون نداره ها
 -خیلی بی انصافی
  +دور شما بگردم

 -بی معرفتـی
 +هرچی میخوای بگو حقمه

 از بغلش بیرون اومدم کاش یه ذره از این آرامشش رو داشتم
 -یعنی میری؟

 +اگه خدا بخواد
 -پس برو..

 +برم؟؟ همینجوری بدون دعا بدون یه از زیر قرآن رد شدن؟
 -عذابم نده سید بـرو

  +چشم
 اشکامو پاک کرد و ساکشو از روی زمین برداشت یهو با صدایی که انگار از ته چاه میومد صداش زدم

 -مهدی
 برگشت سمتم

 +جان دل مهدی؟
 باز با شیرین زبونی هاش دلمو خالی کرد

 قرآنمو از روی میز برداشتم و رفتم کنار در
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 با لبخند نگاهم میکرد
 و از زیر قرآن رد شد

 وقتی داشت میرفت قلبمو هم کشید برد
 لحظه اخر برگشت ویه خداحافظ تلخ و به امید دیداری گفتو رفت شبیه پرنده ای که از قفس ازاد شده باشه

 دنیا روی سرم اوار شد نمیدونستم چجوری خودمو اروم کنم
 #پارت44

 #رضا
 صبح ساکمو بستم و رفتم سرقرار که اونجا جمع میشدیم

  حال و حسم ناگفتنی بود حس اینکه قرار بود برم نوکری حضرت زینب لبخند رو از لبم برنمیداشت
 رفتم میدون آزادی اونجا مصطفی و علی و مهران همه بودن بجز مهدی

 نگران شدم زنگ زدم گفت داره میاد
 بچه ها همه سرخوش بودن مخصوصا مهران انگار روحش آزاد شده بود

 مهدی رو از دور دیدم که نزدیک میشد با لباسای ارتشیش و ساکش که رو کولش انداخته بود، همسفر!
  به محض رسیدن همه رو بغل کردو بوسید

 مهدی:بچه ها بریم ساعت 10 پروازه
 همه یاعلی گفتیم رفتیم فرودگاه همونجا نشستیم به انتظار اعالم پرواز

 همش نگاهم به تابلو بود که نوشته بود {پرواز تهران سوریه ساعت10}
 مهدی و مهران باهم حرف میزدن و من شعر مینوشتم روی کاغذ

 #زهرا
 گریه امونمو بریده بود کنار پنجره نشسته بودم و به دری که مهدی ازش رفت نگاه میکردم

 آهنگ عالمت سوال شادمهر عقیلی هم پلی بود
 اشکام بی ترس از سقوط میچکید!

 
 یه پنجره با یه قفس
 یه حنجره بی همنفس
 سهم من از بودن تو

 یه خاطره اس همینو بس
 تواین مثلث غریب

 ستاره هارو خط زدم
 دارم به اخر میرسم

 از اون ور شب اومدم
 

 چشامو همونجا بستم و به تصویر نور زندگیم توخیاالتم لبخند تلخ میزدم
 #رضا

 دوساعت گذشت و اعالم کردن ما هم سریع رفتیم محوطه هواپیما و سرجاهامون نشستیم قشنگ هم یه ردیف بودیم
 مهدی کنار پنجره بود و من کنارش بودم مهرانم کنارم و به ترتیب

 کمی بعد هواپیما سعود کرد همینجور باال رفتیم و کم کم از تهران دور و دورتر شدیم
 متوجه مهدی شدم که اشکش چکیده و زیر لب یه چیزایی میگه

 -برادر مهدی حالت خوبه؟؟
 برنگشت خیلی آروم گفت نه

  دستشو گرفتم
 -بخاطر زهرا خانمه و رقیه خانمه اره؟

 سرشو تکون داد
 لب پایینیشو به دندون گرفته بود از بغض
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 خندیدم آخه چقدر دل مهربون و نازکی داشت این برادر
 یه شکالت دراووردم از جیبم و دادم دستش برگشت سمتم

 لبخند زد و زد به شونم
 منم لبخند زدم! الحمدهللا همیشه وقتی بهش شکالت میدادم عین بچه ها خوب میشد

 #دانای_کل
 هواپیما توی فرودگاه سوریه/دمشق به زمین نشست مهدی و بچه ها نفس راحتی کشیدن و رفتن سمت مقرشون با

 ماشینی که براشون فرستاده بودن
 بزور خودشونو جا دادن

 #رضا
 نزدیکی به حرم حضرت زینب و رقیه(س)به وضوح حس میشد

 پسر راننده که اسمش احمد بود سوری بود و عربی حرف میزد مهران که تسلط داشت خیلی خوب باهاش حرف میزد
 مهران:نحن اجینا للدفاع اخی و خادمین لکم

 (ما برای دفاع آمدیم و خادم شماییم)
 احمد:هال هال بیکم اخوانا انتم

 (خوش اومدین شما برادرای ما هستید)
 همینجور صحبت ادامه داشت که رسیدیم مقر مدافعای حرم گوشه کنار مقر پراکنده بودن، پیاده شدیم و بعد سالم

  رفتیم داخل
 چند نفر ازمون استقبال کردن اکثرا ایرانی بودن بجز چند نفر لبنانی و عراقی

 مهدی باز گرم گرم سالم و احوال پرسی کرد جوری رفتار میکرد هرکسی بار اول ببینتش جذبش شه
  ساکامونو یه گوشه گذاشتیم و نشستیم

  الحمدهللا فرمانده گردانشون نبود
 یه پسری با سینی چایی نشست کنارمون و کلی خوش آمد گفت و تحسین کرد

 خیلی خوش سیما و نورانی بود
 به مهدی یه جور دیگه ای نگاه میکرد

 انگار حرف ها داشت با آقا مهدی تواین چند لحظه آشنایی!
 چاییرو باهم خوردیم و شروع کردیم گپ زدن پسره که فهمیدیم اسمش طاهاست درباره سوریه اطالعات خیلی خوبی

 به ما داد
 مهران:اینجا سنگر کیه؟؟

 پسره طاها مکث کردو با لبخند جواب داد:سنگر همه
 مهدی:فرمانده گردان تشریف دارن؟

 طاها تا خواست جواب بده یه پسری اومد داخل وضعیت خیلی بدی داشت
 پاش زخمی بود سرو روش خونی، طاها سریع بلند شد رفت کمکش ما هم رفتیم کاری از دستمون براومد انجام بدیم

 پسره چند روز اسیر بوده که امروز فرار کرده
 طاها خیلی نگرانش بود و زخماشو خوب بست

 پسر:فرمانده توروخدا زحمت نکشید شما..
 اینو که گفت پنج نفرمون به هم نگاه کردیم

 این االن فرمانده بود؟؟
  یکم فاصله گرفتیم طاها متوجه شد

 طاها:اینجا هیچکس فرمانده هیچکس نیست همه فرمانده ان
 این اولین شخصیتی بود که از مدافعای حرم میدیدیم این مردای خدا وقتی پا تو رکاب جهاد میزاشتن ناخوداگاه

 ملکوتی میشدن خاص میشدن خاکی میشدن
 

 ساعت ها گذشت که دیگه داخل سنگر فرماندهی خیلی شلوغ شد انگار نه انگار سنگر فرماندهی بود
 مهدی روضه گذاشته بودو برنامه روزناشو مینوشت
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 یکم رفتم بیرون که بیرون رو نگاه کنم
  چنتا سنگر بود دورهمدیگه با گونی درست شده بودن اما بزرگ

 و سقف ها با چوب
 یه حوض زمینی هم بود پشت سنگرها

 انگار برای وضو بود
 ساعت 2ظهر بود اینجا
 نماز رو خونده بودیم

 گفته بودن قراره سردار سلیمانی یعنی فرمانده امون(سپاه قدس) بیاد مدافعای حرم رو ببینه
 خوشحال بودیم هربار که میخواستیم قراری با ایشون داشته باشیم بهم میخورد به قول مهران یه جا بند نمیشد این

 سردار
 آفتاب خیلی داغ بود و یکم بیشتر میموندم اون بیرون میسوختم

  باز رفتم داخل فرمانده یه حلقه تشکیل داده بود و یه نقشه هم وسط
 داشت موانع و راه ها و محل استقرار داعش رو میگفت و بچه هارو توجیه میکرد مصطفی و مهرانم بودن توی

 حلقه
 اما علی قران میخوند مهدی هم که مشغول!

  رفتم باز پیش مهدی
 خسته نباشید گفتم و به روضه ای که گذاشته بود گوش دادم

  مهدی عاشق این روضه بود
 یاد امام و شهدا

 دل و میبره کرب و بال
 دل و میبره کرب و بال....

 وقت ناهار بود ناهار خیلی ساده ای بود به قول طاها که نمیتونستم بهش بگم فرمانده میگفت همینم جای صدشکر
 داره بعضی از گردان ها گاهی بدون غذا روزشونو تموم میکنن بیرونم نمیتونن برن باید کل حواسشون به نقشه و

 دوربین ها و اینا باشه!
 ناهار عدس پلو بود بدون ماست و نون و هیچ چاشنی دیگه ای آب بود فقط

 الحمدهللا گفتم و بعد بسم اهللا ناهارو باهم خوردیم
 مهدی کم خورد هرچقدر اصرار کردم باز بخور مرغش یه پا داشت

 بعد ناهار با مهدی رفتیم بیرون
 -سید خبر نداری کی میریم گردان اصلیمون؟

 +نه برادر رضا ولی خبر میرسه االن اعالم رسیدن رو دادیم
 -ان شاءاهللا..حقیقتش دوس دارم زودتر بریم زیارت

 +فعال مهم تر از هرچیزی جهاده برادر..هروقت ذره ای روسفید شدیم میریم زیارت ان شاءاهللا
 -حق با توعه ان شاءاهللا

 مهران اومد و وسطمون قرار
 گرفت

 مهران:هااا چی به هم میگین؟؟؟
 -فضول کی بودی شما؟

 مهران:ننه بابام
 -خوشمـزه

 مهدی:مهران خبری نشد از آقا مراد؟
 مهران:نه بی سیم رو روشن گذاشتم خبری نیست..مهدی لپ تاپم تو ساکته اره؟

 مهدی:اره برادر
 مهران:باشه پس من یکم برم درباره مناطق تحقیق کنم یاعلی

 مهدی:علی یارت بسالمت
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 -مهدی جان زهرا خانم چطوری قبول کرد؟
 +با خواست خدا اما میدونم خیلی ناراحتن فکر میکنه برنمیگردم

 -حق داره بیچاره اول زندگیتون ولش کردی رفتی توقع داشتی چیکار کنه؟
 سرشو پایین انداخت

 +حس عجیبی بهم داره احساس میکنم این حس تواین چند روز به وجود نیومده رضا براش سخت بود دور شم برم
 -دیگه این یه رابطه قلبی هست که خدا خلق میکنه بین زن و شوهر

 +اخه برادر رضا...بگذریم شاید تو درست میگی
 

 یه لنکدروز از دور داشت نزدیک میشد
 به محض نگه داشتن چهار نفر پیاده شدن

 چهار نفر با تیپ ارتشی و کم سن
 اولش متوجه حضور ما نشدن بعد هرچهارتا اومدن سمتمون برای سالم و احوال پرسی

 کلی تحویل گرفتن بنظر میرسید تازه برگشتن از جبهه
 حال و وضعشون خاکی و به هم ریخته بود

 
 #پارت45

 #رضا
 رفتن تو یکی از سنگر ها مهدی تبسم زیبایی کرده بود

 -چیه برادر؟؟؟ نگاهم کرد
 +خوشا به سعادتشون

 -برادر جان ماهم مدافع حرمیم ها
 +فعال که هنوز اینجاییم معلومم نیست عجل اجازه بده یا نه پس امیدی به بعد نداشته باش بزار حسرت بخورم

 مهدی رفتارات عجیبی داشت گاهی درکش نمیکردم ولی وقتی بشینم به حرفاش فکر کنم خیلی بیشتر بهش غبطه
 میخورم

 رفتیم داخل یه استراحت کوتاه کردیم که مهران اومد توجمع و گفت مراد همین االن یه هلی کوپتر فرستاد
 مراد دستیار فرمانده گردان ما بود

 دستورات فرمانده رو به گوشمون میرسوند
 خالصه آمادگی کردیم و بعد خداحافظی و حاللیت از پسرا و مخصوصا از طاها که دل کندن سخت بود، تواین مدت کم

 خیلی صمیمی شده بودیم اما گفت که میاد اونجا حتما
 رفتیم بیرون و از اون چهارتا برادرم خداحافظی کردیم و حاللیت طلبیدیم و هلی کوپترم دیگه رسیده بود یه سالم

 مفصل با آقا مراد کردیم و سوار شدیم  هلی کوپتر کمی بعد پرواز کردو دمشق رو بی زیارت حضرت زینب و
 رقیه(س) ترک کردیم و رفتیم سمت حلب

 مراد میگفت اونجا باید خیلی حواسمون باشه داعش همه جارو تصرف کرده
 و اسیر شدن اوج فاجعه است

 میگفت نیروهای مختلف از سایر جاها اونجا مستقرن مثل حزب اهللا لبنان و فاطمیون، حزب اهللا سوریه و سپاه
 بدر...و بچه های سپاه قدس جمهوری اسالمی که از خودمون بودن و قرار بود با اونا باشیم

 کمی بعد تقریبا رسیدیم حلب اوضاع شهر از باال خیلی اسف بار بود داعش همه جارو خرابه کرده بود
 رسیدیم به محل استقرار جمعیت خیلی زیاد بود

 تا پیاده شدیم همه اومدن استقبال باهمه سالم کردیم و رفتیم تو یکی از اتاقک ها
 وسایالمونو یه جا گذاشتیم لباسامونو عوض کردیم کامال تیپ سپاهی زدیم و رفتیم بیرون که با مدافعای حرم بیشتر

 آشنا بشیم
 چهره های همه ملکوتی بود حتی باوجود اینکه غباری از خستگی و خاک و دود چهره های زیباشونو پوشونده بود

 نشستیم یه جایی و مکانی که توش مستقر بودیم رو از چشم میگذروندیم
 فعال هنوز غریب بودیم بین همه ولی غریبی حس نمیشد
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  مراد اومد با سینی چایی
 هرکدوم استکانی بردیم و تشکر کردیم

 نشست کنارمون
 مراد:برادرا امشب عملیات سختی داریم یه خونه داعشی شناسایی شد این نزدیکی باید محاصره شه

 و این عملیات سپرده میشه به شما هم برای امتحان هم برای تجربه
 مهدی:به حول و قوه اهللا

 مراد لبخندی میزنه و چاییشو سر میکشه
 هی با خودم میگفتم یعنی ما میتونیم؟

 ولی خدا بخواد میشه
 مصطفی:چند نفر توی خونه هستن خبر ندارید؟

  مراد:12تا زن و 30داعشی
 مصطفی:گفتی زن؟ قضیه چیه؟

 مراد پوزخندی زدو خیره شد به پوتینش
 مراد:زنای بدبخت رو اسیر میکنن و...برده خودشون....

 دیگه ادامه نداد حس کردم از قلبم نیشگون گرفتن
 مهدی ناباور نگاه میکرد

 مهدی:یعنی ناموس خودمونن؟؟
 آروم زمزمه کرد

  اهللا اکبر
 مهدی:پس ما برای چی اینجا نشستیم؟ اومدیم دست رو دست بزاریم آقا مراد؟ ترتیب بده ما همین االن میریم

 مهدی بلند شد بره که مراد جلوشو گرفت
 مراد:عه سید جاان نمیشه که اینطوری برادرم باید برنامه ریزی بشه

 مهدی:برنامه ریزی بی برنامه ریزی سریع نیرو ترتیب بده جاشونو بگو بی سیمم به تعداد بیار و بسپارش به من
 مراد فقط نگاه میکرد

 مهدی:برو   مراد:چشم فقط نظرت چیه با فرمانده مشورت کنیم؟
 مهدی:بله ولی من پای حرفم هستم
 مراد:باشه آقا سید فقط اطالع میدیم

 مهدی ساکت شد و تواین فاصله نگاه ما کرد از چشمای هممون میخوند که آماده ایم فقط مهران نبود وباید بهش
  میگفتیم

 #دانای_کل
 مهدی به همراه مراد وارد سنگر فرماندهی میشه بعدسالم و احترام میشنن کنار فرمانده

 فرمانده:بله امری هست سید اقا؟
 مهدی:بله میخواستم عرض کنم برنامه حمله شب رو تغییر دادیم به االن مگه ما خدایی نکرده چیزیمون هست که باید

 تا شب منتظر بمونیم؟ خواهرای خودمونم تواون خونه بودن باز اینجوری دندون رو جیگر میزاشتیم؟!
 فرمانده از این همه ابهت و جدیت سید جا خورد و پشت گردنشو ماساژ داد

 فرمانده:بله حق با شماست به هرحال شما خودتون یه پا فرمانده اید سید هرچی خودتون صالح بدونید
 مهدی:شرمندمون نکنید ولی شرایط هیچ جای استراحت و سهل انگاری نیست

 با اجازه ما مرخص میشیم
 فرمانده:اختیار دارید سید شرمنده ماییم مراد زود باش برو بگو سریع بچه ها نیرو تشکیل بدن سعی کن بچه هایی که

 خسته نیستن رو ببرید
 ماموریت غافلگیرانه و سخته

 خداقوت سید جان
 مهدی:محبت کردید بازم شرمنده حالل کنید

  فرمانده لبخندی میزنه و مهدیم سریع با خداحافظی میره
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 فرمانده بنا بر شناختی که از سید مهدی داشت میدونست که اقا سید با ورودش به سپاه قدس قراره خیلی کارا بکنه
 اینو از چشاش خونده بود

 
 #پارت46

 #زهرا
 لحظه ها برام سخت میگذشت تصمیم گرفتم برم به مادر مهدی و رقیه سربزنم حاال حتما خیلی ناراحتر از من بودن

 هم مهران رفته بود هم مهدی
 وقتی آماده شدم از مادرم اجازه خواستم وسوار ماشین شدم رفتم خونشون

 رقیه درو باز کرد از چشم های پف کرده و خسته اش مشخص بود چقدر گریه کرده،همونجا دم در بغلش کردم و
 حالشو پرسیدم  میگفت خوبم باید کنار اومد

 رفتم داخل با خاله نگین سالم و احوال پرسی کردم خاله نگین اما خیلی قوی بود و مثل همیشه رفتار میکرد اما عمق
 دلش غوغا بود

 نشستم کنارش حالمو پرسید و منم راستشو گفتم که خوب نیستم و هرلحظه نگرانم
 +دخترعزیزم این خواست خدا بوده من مهدی و مهران رو برای موندن و دیدن نمیخواستم این خودخواهیه که
 بخوایم تواین شرایط جوونامونو بخاطر خودخواهی حبس خواسته هامون کنیم که همون عشق و دوست داشتنه

 حاال که حضرت زینب اونارو دعوت کرده به خودم افتخار میکنم که همچین جوونایی تربیت کردم
 حرفاش آرامش عجیبی به دلم انداخت اما نمیتونستم و نخواهم تونست با رفتن مهدی کنار بیام اگر بره منم میرم

 #رضا
 یه نیروی 20نفره تشکیل دادیم مراد به همه هم بی سیم و تجهیزات داد

 تانک ها هم آماده بودن یه چند نفر هم با هلی کوپتر میرفتن
 فرمانده اومد بیرون آقای کاظمی ایستاد مقابل سیدمهدی یه سری نکاتو بهش گفت و برای همه دعای خیر کرد و

 رفت
 منو مهدی و مهران سوار یکی از تانکا شدیم بقیه هم سوار شدن مصطفی و علی هم سوار هلی کوپتر

 اسلحه هارو پر کردیم و آماده بودیم
 یه نفر به اسم حسن تانک رو میروند میگفت اهل لبنانه با مهران عربی حرف میزد با منو مهدی انگلیسی

 خیلی پسر خوبی بود
 بجز حسن دونفر دیگه هم بودن به اسم رابح و عماد که اهل فلسطین بودن

 مهدی توکل راه ساکت و توخودش بود
 طولی نکشید که رسیدیم به اون خونه دور تا دورشو تانک هامون محاصره کرد و باالسرش هم هلی کوپتر پرواز

 میکرد
 مهدی سرشو از دریچه بیرون اوورد و بااون دوربینش داخل خونه رو از پنجره چک میکرد

 عده ای با رمز یا زینب حمله کردن سمت در ورودی و عده ای هم موندن و پوشش دادن عده ای هم تانک هارو
 میروندن و مسئولیت شلیک توپ های تانک رو به عهده داشتن

 مهدی مگه میتونست آروم بشینه؟
 تا به خودم اومدم متوجه شدم پیاده شده منم پیاده شدم و رفتم دنبالش

  درو شکونده بودن
  همه مسلح و آماده باش قدم میزدن

 وضعیت هم از طرفی وحشتناک بود چون خبری از نیروی داعش نبود و هرلحظه منتظر واکنش بودیم
 و از سمتی دیدن این همه فدایی اشک به چشم آدم میوورد

 حاال من تواون بهبوبه جنگ دنبال مهدی میگشتم
 #دانای_کل

 مهران و مهدی از پنجره میپرن داخل انگار کسی توی اون خونه ی بزرگ نبود خیلی آروم و با احتیاط با اسلحه اون
 داخل قدم میزدن
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 که یه دفعه چند نفر از پشت حمله میکنن با چاقو مهدی رو زخمی میکنن ولی موفق میشن با اسلحه همه رو نقش
 برزمین کنن

 مهران:قیافه هاشونو ببین چندش های عوضی...مهدی توخوبی؟؟
 مهدی:خوبم خوبم حواستو جمع کن بیخیال من
 چند نفر دیگه به مهران و مهدی ملحق میشن

 مهدی:برادرا من میرم دنبال اتاق اسرا بگردم شما پوشش بدین
 مهران:مهدی بزار همراهت بیام

 مهدی:نه تنهایی بهتر میتونم کارمو انجام بدم توروخدا مهران حواست از هم نپاشه
 مهران با غم سر تکون میده هرلحظه منتظر شهادت یکی از برادراش بود

 مهران:تحرکــو الزم انفتش المکان
 (حرکت کنید باید این مکان رو تفتیش کنیم)
 همه همراه با مهران شروع میکنن گشتن

 کم کم خیلی از داعشیا آفتابی میشدن اما سریع یا کشته یا اسیر میشدن
 مهدی بی ترس و تردید در تمام اتاق هارو باز کرد اما خبری نبود یه دفعه به ذهنش رسید احتمال داره زیر زمینی هم

 باشه
 با پا کوبید به زمین بله حدسش درست بود

 سریع دنبال راه پله یا دری یا هرنشونه ای که وصل به زیرزمین باشه میگشت
 که موفق شد پیدا کنه و بره پایین

 با دیدن صحنه دلخراش زیر زمین پاهاش رو زمین میخکوب شد
 باورش براش سخت بود اینهمه دختر بی گناه دست این حیوونا افتاده باشن

 دخترا همه دست و پا و دهناشون بسته و به دیوار آویزون بودن سریع روشو برگردوند
 با دیدن مهدی و چهره اش امید به زندگی به همه برگشت یک درصد نمیتونستن احتمال بدن داعشی باشه

 مهدی با صدایی غموار گفت:همه رو از اینجا درمیاریم.....
 سریع با بی سیم به نیرو خبر داد که بیان زیر زمین

 حالش خیلی بد شده بود
  رفت باال و کارو سپرد به بقیه

 داعشیا همینجور یکی یکی از جلو چشمهای مهدی کشیده میشدن بیرون باز دلش بی قرار شد یه جا نشست و آروم
 و بی صدا مشغول اشک ریختن شد
 نمیتونست این همه ظلم رو باورکنه

 رضا که تازه مهدی رو پیدا کرده بود باالسرش می ایسته
  -کجا بودی تو سیــد جون به لب شدم آخه

 متوجه شد که سید حال خوبی نداره نشست کنارش و حاال اشکاشو هم میدید
 +باز شما گریه میکنی؟

 -رضا اینا چه گناهی دارن؟ باید میدیدی چجوری عین حیوون بهشون ظلم شده بود..اخه اینجوری؟؟؟ کی با اسیرا
  اینطوری رفتار میکنه؟

 +سید جان دورت بگردم هنوز اولشه که شما اینطوری باز داری بی تابی میکنی!
 -نمیتونم تحمل کنم کاش خدا زودتر منو ببره این صحنه هارو نبینم من قد این حرفا نیستم

 رضا تا
 خواست حرف بزنه مهران اومد و مهدی رو بغل کرد

 خیلی نگران بود و بهش احسنت میگفت بابت پیدا کردن جای مخفی
 اما مهدی دنیای دیگه ای بود

 #پارت47
 #رضا

 خالصه ماموریت به پایان رسید
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 و برگشتیم مقر، فرمانده به محض رسیدن اومد پیشمون تقریبا همه ی 20نفر نشسته بودیم بیرون برای استراحت
 حالمون رو پرسید و بابت انجام سریع ماموریت مارو تشویق کرد

 بعدهم مراد طبق معمول چایی اوورد پخش کرد بین همه
 مراد پسر خیلی چابک و فرزی بود درتمام موارد، یه جوری به همه کارها میرسید که هرکسی نمیتونست

 درحالی که تنها24سال داشت
 اهل تهران خودمونم بود و قبال همکالس بودیم

 مهدی توفکر بود و کم حرف میزد
 هرچقد حرف میزدم باهاش فایده نداشت

 مهران:درهفته چنتا شهید میدین؟؟
  همه برگشتن سمت مهران

 یکی از مدافع حرمایی که هنوز نشناخته بودم جواب داد:بستگی داره تواون هفته داعش زده باشه به سرش یا نه
 مهران:تو روحشون مریضای حیوون

 حسن:الزم نتوکل عال اهللا
 (الزمه به خدا توکل کنیم)

 
 #زهرا

  روزها میگذشت و من هرروز پریشون تر از قبل بودم هروقتم به واتساپ مهدی پیام میدادم جواب نمیداد
 سجده های بعد نمازم خیلی طوالنی تر شده بود نذرهای صلواتمم بیشتر!

 علی متوجه بود چقدر زهرا پریشونه
 همیشه قبل از رفتن به سرکار یا بعدش بهم سرمیزد و حالمو میپرسید ناگفته نماند که خیلی هم ارومم میکرد

 امیر هم همینطور با شوخیاش سعی میکرد لبخند به لبم بیاره وقتی ناموفق میشد میومد خیلی جدی و برادرانه منو
 آروم میکرد

 
 حاال دیگه مدرسه هم میرفتم و درسامم افت کرده بود

 15روز از رفتن مهدی میگذشت
 هنوز کنار اون پنجره مینشستم تا شاید از در بیاد داخل

 ولی......
 #رضا

 کارمون شده بود سروکله زدن با توپ و تفنگ و اسلحه و این چیزها
 خیلی از کسایی که تومقر باهاشون آشنا شده بودیم شهید شده بودن

 مهدی برای همشون نماز میت و سوره یس میخوند
 دل مهربونی داشت محال بود کسی رو توی مقر از خودش ناراحت کرده باشه

 همه حاال شیفته و دوست دار مهدی بودن
 مگه کسی بود مهدی رو نشناسه؟

  اتاقک مهدی جای رفت و آمد همه جور آدم بود کسی مشکل دار میشد مستقیم میومد اتاق مهدی
 فرمانده هم تواین مدت خیلی به مهدی وابسته شده بود و کنار مهدی کسی دیگه بود

 مهران هم با شیرین زبونی هاش کلی دوست جمع کرده بود
 مگه میتونست کسی کنارش بشینه و دل درد نگیره؟

 هنوز همون بود که بود توسخت ترین شرایط جنگ شوخیاشو داشت روحیاتشو داشت ولی به موقع جدی میشد
 مثال وقتی پشت کامپیوتر بشینه دیگه پشه هم دور ورش نباید پر بزنه

  مصطفی و علی هم هرچی از دستشون بربیاد انجام میدن ندیدم این دوتا بشینن استراحت کنن
  بعضی از همین پسرای مدافع حرم تا خود صبح رازونیاز میکردن خیلی عاشقانه خیلی خالصانه!

 به دور از خودنمایی یه جایی مخفی برا خودشون پیدا میکردن با خدا عاشقی میکردن به قول مهدی قرار میزاشتن
 بعد فردای اون روز شهید میشدن
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 خدا اینارو اینجوری خریداری میکنه
 اینجوری خودشونو برای خدا عزیز میکنن

 اینجوری خدارو عاشق میکنن!
 و میترسیدم چون تمام این هارو شاید دوبرابر مهدی داشت

  میترسیدم زودتر بره
 همه شاهد بودن که مهدی هرجا میرفت حتی شده نامحسوس من پشت سرشم
  نمیتونستم یعنی توانشو نداشتم ازش دور باشم خودشم اینو خوب میدونست

 
 امروز یه عملیات سختی پیش رومون بود و فرمانده چندین جلسه پشت سرهم ترتیب داد که توجیه بشیم حاال دیگه به

  تمام مناطق و جاهای حلب تسلط داشتیم
 بیشتر از همه مهران توی نقشه یابی خیلی حرفه ای بود کافی بود یه نگاه به اطراف بندازه میتونست راحت

 درعرض نیم ساعت نقشه رو بکشه و بی اشکال ازش استفاده کنیم برای همین فرمانده همیشه برای نقشه کشیدن
 مهران رو مامور میکرد

 آماده بودیم برای یه عملیات سخت که فدای حضرت زینب کنیم
 روحیه ها خیلی باال بود هیچکس تابه حال تردیدی نداشت

 مهران:خوشتیپ شدم؟؟؟
 -اخه برادر مهران خوشتیپ اینجا چی میگه؟

 مهران:اومدیمو شهید شدم باید خوشتیپ برم پیش خدا یا نه؟
 همه میخندن

  مصطفی:بابااا خوشتیپ
 مهدی درحال بستن بند پوتینش بود

 رفتم باال سرش
 -خدا قوت برادر

  مهدی:عزیزدلی برادررضا
 دستشو گرفتم و بلندش کردم

 دلم شور میزد چراشم نمیدونستم
 

 #پارت48
 #رضا

 همه آماده بودیم برای رفتن سوار چند نفربر شدیمو حرکت کردیم سمت محل درگیری اکثر بچه ها از قبل اونجا بودن
 به محض رسیدن پیاده شدیم اسلحه ها آماده بود و هرچقدر تونستیم شلیک کردیم

 آر پی جی،خمپاره،نارنجک همه جور اسلحه استفاده میکردیم
 مگه تموم میشدن؟؟

 مهدی کنار دستم بود و دیده بانی میزد
 مهرانم که پشت سیستم بود گزارش میداد

 فشنگام تموم شد اسلحه رو کنار انداختم و آر پی جی گرفتم دستم و درست که هدف میگرفتم میزدم
 مهدی:دارن نـــزدیک میشــن شلیییک کنید

 بچه ها باتموم توان شلیک میکردن و مانع نزدیکیشون میشدن
 پشت خاکریز بودیم و این کارمونو راحت میکرد

 مهدی:مهدی مهدی مصطفی...
 دوباره تکرار کرد

 صدای خش دار مصطفی از اونطرف بی سیم پیچید
 مصطفی:مصطفی به گووشم..

 مهدی:مهمــات بفرستید این سمت مفهووومه؟؟
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 مصطفی:دریاافت شد
 مهدی بی سیم رو میزاره زمین و باز دوربینش رو دستش میگیره

 یه نفر ازبچه هامون شهید شده بود
 سریع کشوندنش اونطرف که له نشه

 دوباره مشغول تیر اندازی شدیم
 قطرات اشک رو گونه مهدی حواسمو جلب کرد

 -حتما داری برای شهادت این برادر گریه میکنی اره؟!
 جواب نداد دوربین جلو چشم هاش بود

 منم دیگه چیزی نگفتم! وضعیت خیلی سخت شده بود بچه ها تشنه بودن و یکی باید میرفت برای همه آب میبرد
 اتیش دشمنم همینجوری میریخت روسرمون

 شبیه حیوون بودن که هرچقدر میکشتیم پا پس نمیکشیدن اونم بی هیچ هدف!
 یکی از پسرا به اسم امیر بلند شد رفت سمت نفربر و چند قمقمه اوورد پخش کرد

 به من یکی داد اول دادم به مهدی
 مهدی هم کمی خوردو باز مشغول دیده بانی شد متوجه نشده بود من نخوردم وگرنه مگه میخورد؟ همیشه سراین

 باهم مشکل داشتیم سید بود و مقدم تر ولی قبول نمیکرد قبل کسی چیزی بخوره
 مخصوصا آب رو

 خالصه بعد کمی آتیش متوقف شد همه خودشونو انداختن زمین از خستگی نا نداشتیم
 ولی مهدی بلند شد رفت روی خاکریز جبهه مقابل رو دید میزد

 -مهدی بیاا پایین جای خطرناکی وایسادی
 +نگران نباش فعال خودشونو قایم کردن

 توهمین لحظه صدای اذان آرامشی بود که افتاد روی دل های آشوبمون
 همه رفتن برای وضو گرفتن

 الحمدهللا که اینا خفه شدن وگرنه نماز خوندن سخت میشد یا قضا
 مهرانم اومد و خسته نباشید گفت

 مهدی:سالمت باشی چخبر از فرمانده؟
 مهران:میگفت این آرامششون رو جدی نگیرید یه دفعه حمله میکنن میگه هرلحظه آماده باش باشید مبادا اسلحه

 هاتونو مهماتو دور کنید
 همه بودن و همه حرف فرمانده رو شنیدن

 علی:ان شاءاهللا
 مهران:درضمن مهدی جان تو از این به بعد فرمانده این تیپ هستی

 مهدی ناباور به مهران نگاه میکرد
 همه بچه ها خوشحال شدن و شادی کردن کی بهتر از مهدی؟

 ولی مهدی خوشحال نبود
 مهدی:یه لحظـه! باید بابت این تصمیمشون یه شکایتی گزارش بدم

 همه کپ کرده بودیم
 مهران:گزارش؟ چرا گزارش؟

 مهدی:چون باید با من مشورت میشد
 من حاال میگم که نمیخوام فرمانده باشم جایی امضا دادم که اینطوری فرمانده شدم؟

 مهران:آخه برادر من رفتیم اونجا امضارو هم میزنی
 مهدی:نه خیرم اصلنم اینطور نیست فرمانده بی فرمانده

 حسن:لیش یا اخی؟
 (چرا برادرم؟؟)

 مهران:میگه چرا؟؟؟
 مهدی:بخاطر اینکه من نیومدم اینجا برای فرماندهی من میخوام یه رزمنده ساده باشم
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 همه ساکت شدن
 مهدی:خیلی خب اذان تموم شد یاعلی همه برن نماز

 یه نفرهم جهت رضای خدا پوشش بده که یه دفعه به مهمات و بچه ها حمله نشه
 همه سرتکون دادن و یه نفر از بچه ها رفت برای پوشش و ایستادیم به قصد نماز جماعت

 توفکر تصمیم مهدی بودم اخه مگه کسیم بود فرماندهی رو رد کنه؟ مخصوصا کسی که اینطوری استعدادش رو داره
 باید باهاش حرف میزدم

 ولی خب میدونستم که فایده هم نداشت
 #پارت49

 #رضا
 بعد از نماز مهدی اومد سمتم و گفت که میره اونسمت خاکریز همه جارو دید بزنه موانع رو ببینه که اگه شد اون

 قسمت رو آزاد کنیم
 سرتکون دادم و ازش خواستم همراهش برم ولی مخالفت کرد

 منم چیزی نگفتم چون بالخره که دنبالش میرم
 همینکه دور شد دلم تنگ شد خیره بودم به رفتنش که مصطفی اومدو باعث شد حواسم پرت شه

 مصطفی:رضا جان بیا یه چیزی بخور
 -نه مصطفی میرم دنبال مهدی
 مصطفی:مگه مهدی کجا رفت؟

 -رفت برای دیده بانی اونطرف خاکریز
 مصطفی:آهان خیلی خب اول بیا یه چیزی بخور بعد برو برا اونم ببر

 نخواستم نه بگم پس باهم رفتیم سمت بچه ها
 #دانای_کل

 مهدی خودشو تا اونطرف خاکریز رسونده بود و حاال به حالت درازکش درحال دیده بانی بود
 یک دفعه انگار چیزی از پشت سرشو لمس کرد... لوله تفنگ بود

 مهدی با احتیاط برگشت
  یه داعشی بود مهدی هیچ واکنشی نشون نداد

 داعشیه یقیه مهدی رو گرفت و بلند کرد
 یه چیزایی زیر لب میگفت که مهدی متوجه نمیشد

 مهدی هم مدام ذکر میگفت
 میدونست اسارت تلخی پیش روشه خیلی هم از بچه ها دور بود و تودلش دعا میکرد رضا نیاد داعشیه یه مشت
 محکم به صورت مهدی زد که باعث شد مهدی کنترلشو از دست بده و بیفته زمین بعد هم همراه با چند نفر دیگه

 مهدی رو کشون کشون بردن توماشین و سریع حرکت کردن سمت مقرشون
 مهدی اون لحظه به جدش رسول اهللا(ص) توسل کرده بود راضی بود به رضای خدا ولی نگران بود

 داعشی هایی که مهدی رو گرفته بودن صورتشون پوشیده بود
 لباسای کامال مشکی با جثه ترسناک

 کمی بعد میرسن مقر و باز مهدی رو کشون کشون میبرن داخل
  به یه صندلی میبیندن و دورشو میگیرن چون فکر میکردن فرمانده است یا نقش مهمی داره

 یکی از داعشیا که فارسی رو شکسته شکسته حرف میزد اومد مقابل مهدی
 داعش:حرف بزن کی هستی

 مهدی جوابی نداد باز دوباره پرسید و باز دوباره هم جواب نداد عصبی میشه و چاقو برمیداره از مرد کناریش و
 محکم میکشه رو دست مهدی

 مهدی اما ضعفی از خودش نشون نداد
 ولی زخم عمیق بود

 مرد: راح بزبحک عال ایدی
 (با دست خودم سرتو میبرم)
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 خون همینجوری از دست مهدی میچکید
 

 درآخر لگدی به صندلی مهدی میزنه و میره بیرون
 مهدی ام سرشو به صندلی تکیه میده

 #رضا
 بعد اینکه یه چیزی بردم برای مهدی رفتم اونجایی که گفت میرم دیده بانی

 کمی بعد رسیدم ولی مهدی نبود
 همه جارو گشتم ولی نبود قلبم داشت کنده میشد بلند داد زدم مــهدی

 ولی صدایی جوابمو نداد مهدی نبود!
 نفسم باال نمیومد همونجا نشستم و قلبمو ماساژ دادم

 بی سیم رو با هزاربدبختی دراووردم وصل کردم
 -رضا رضا به مهدی

 مهدییی کجااایی
 بی سیم رو محکم زدم به زمین و مشتمم چند بار کوبیدم

 -خدایاااااا
 -رضا رضا به مصطفیی

 مصطفی:مصطفی به گوشم
  -مصطفی مهدی نیســـت مهدی نیست

 مصطفی:چی میگی یعنی چی مهدی نیست؟؟؟؟؟
 نتونستم جواب بدم بی سیم رو غیر فعال کردم و از درد قلبم همونجا افتادم

 #دانای_کل
 مصطفی با صداش همرو متوجه کرده بود مهران با چشم های گرد شده اومد پیش مصطفی

 مهران:من اسم مهدی رو شنیدم؟؟
 مصطفی:رضا رضا میگه مهدی نیست

 مهران:چی
 مهران انگار صداش دیگه درنمیومد

 علی:کجاااست رضااا؟؟؟
  مصطفی:اونطرف بهم گفته بود مهدی کجا رفته

 مهران جلوتر همه زد جلو بقیه هم پشت سرش میدویدن
 تا خودشونو رسوندن متوجه جسم نیمه بیدار رضا شدن

 مصطفی و علی و بقیه سریع رفتن سمتش ولی مهران با چشم های اشک آلود صدای مهدی میزد
 مهران:مهدی کجارفتی؟ مهدی نکنه افتادی دست اونا مهدی

 خدایا منو بکش نه امکااان نداره
 سیستــم کو باید به فرمانده خبر بدم یکیتون بیاره اون لپ تاپ رو

 حسن سریع لپ تاپ رو میاره برای مهران مهرانم هول هولکی بازش میکنه وصل میکنه به فرمانده و گزارش میده
 مهران:بدبخت شدم

 بدبخت شدم
 علی:مهران توروخدا

 مهران:بدبخت شدم دنیا آواره شد روسرم علی افتاده دست اوناا میفهمی؟
 علی:اره اره میفهمم هیچیش نمیشه

 حاال علی هم اشک میریخت مهدی تیکه ای از قلب همه بچه ها بود تیکه ای که نباید جدا میشد
 رضا با آب پاشیدنای بچه ها به سروروش به خودش میاد

  باز یاد قضیه میفته
 #رضا
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  احساس پوچی میکردم احساس میکردم هیچی ندارم من باید میرفتم کمکش نباید اینجا میموندم
 بی توجه به همه بلند شدم برم جبهه دشمن که یکی محکم دستمو کشید

 -ولـــم کن یا میرم یا بقراان قسم رضایی دیگه نیست
 مهران بود

 مهران:توام میخوای برادر مهرانتو تنها بزاری؟
 رضا به چشم های سرخ مهران زل میزنه داشت تیکه تیکه میشد

 رضا بغضشو آزاد کردو مهرانو محکم بغل کرد
 -نمیتوونم نمیتونم مهران دارم میسوزم

 
 #پارت50
 #دانای_کل

 مهدی به فکر رضا بود و بقیه که االن حتما فهمیدن اسیر شده و یا حتی فکر میکردن شهید شده
 بیشتر به فکر زهرا بود که چشم انتظارشه! فردارو برمیگشتن ایران

 یه دفعه در با ضربه محکمی باز شد مهدی سرجاش ثابت میمونه
 یه مرد با ریشای داعشی حال بهم زن و قیافه ترسناک و هیکل گنده اومد مقابل مهدی باخشم نگاهش میکرد

 مهدی به چشم های کثیفش بی پلک زل زده بود
 مرد:جیبو الشــوکر البرقی
 (شوکر برقی رو بیارید)

 مهدی تا اسم شوکر رو شنید فهمید قضیه از چه قراره چنتا داعشی دیگه شوکر رو اووردن و وصلش کردن دادن
 دست این هیوال

 با خشم بیشتری به مهدی نگاه میکرد
 موهای مهدی رو از پشت گرفت و کشید که سرش بیاد باال

 حشام(فرمانده مقر داعش):اتکلم شنو الخطا؟
 (حرف بزن نقشه چیه؟)

 مهدی نمیفهمید حرفاشو وهمین باعث شد مشت محکمی به ناحیه شکمش وارد شه
  قطعا بی احترامی و دست درازی به اوالد پیامبر عواقب بدی داشت

 و مهدی اینو میدونست که هر آسیبی که اون میزد بی جواب نمیموند پس خیالش راحت بود!
 

 #رضا
  دل توی دلم نبود چندین بار مقر رو با پیاده روی دوره کردم
 بی مهدی برام سخت میگذشت برای همه سخت میگذشت

 هوا خفه بود!
 مطمعن بودم سید شهید نشده مطمعن بودم افتاده دست اونا

 باید نصف شب میزدم بیرون و میرفتم سمت جبهه دشمن باید مهدی رو نجات میدادم حاال به هرقیمتی!
 

 #دانای_کل
 حاشم دستگاه های شوک رو آماده کرده بود یه دوتا از اون هشت ها سیم هارو میزنه به سر مهدی دوتا دیگه به

 دستاش و چهارتای بعدی به سینه اش، هنوز خاموش بود
 مهدی زیر لب ذکر میگفت و از حضرت رقیه و زینب دعا میخواست

 یه دفعه روشن شدن و برق توی رگ های مهدی جریان پیدا کرد مرگ رو توچشاش میدید و روحش از بدن درمیومد
 که خاموش شد

  بی جون گردنش شل شد
 لگد زد به صندلی و مهدی همراه باصندلی افتاد زمین

 سرشو گذاشت روی زمین و چشماشو بست
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 اما با آب سردی که به سروتنش پاشیده شد شوک دوم رو وارد کرد
 شوک برقی و بعد از اون آب سرد بدترین شکنجه بود

 صندلیو به حالت قبل برگردوندن
 اما مهدی قادر نبود سرشو باال بیاره توانشو نداشت کل بدنش سست شده بود

  داعشی:خلینی ازبحا نتخلس
 (بزار سرشو ببرم خالص شیم)

 حاشم:الاا رووح مناک
 (نـه برو کنار)

 حاشم:عندی شغل اکثیر اویا
 (کار زیادی باهاش دارم)

 حاشم و دارودسته اش از اتاق میزنن بیرون و مهدی بی جون و نیمه مرده اونجا میمونه
 

 #زهرا
 امروز از صبحش رو حال خوبی نداشتم صبونه نخوردم ناهار نخوردم فقط دوست داشتم بشینم و کاری نکنم

 دلم برای مهدی تنگ شده بود ازش خبر نداشتم
 کشوی میزمو باز کردم و کادوشو در اووردم کوکش کردم و روشن شد گوی قشنگ من..یادگاری بهترین مرد زندگیم

 زمستون بهار شد تابستون هم پاییز
  از وقتی کادوشو باز کردم کارم فقط شده کوکش کنم و نگاهش کنم یادش بیفتم اشک بریزم

 پس کی برمیگردی بی معرفت؟
 کی برمیگردی گالی باغچه اتون پژمرده شد نمیدونی که عادت کردن فقط از دست تو آب بخورن!؟

 کی برمیگردی؟!
 #رضا

 نشستم روی تیکه سنگی و تکیه دادم به پشت، لحظه ها داره بی برادر مهدیم میگذره؟ چطور تونستم؟
 نگاه به اطراف انداختم هنوز شلوغ بود ولی باید میرفتم

 آروم و بی صدا از دیوار پریدمو دور شدم
 هوا تاریک شده بود و راه مشخص نبود

 ولی میدونستم جهت مقر داعشی ها کدوم سمته
  پس با تموم توانم دویدم

 
 چیه فکر کردی دست از سرت برمیدارم سید مهدی؟ یا باهم میریم یاهیچکی نمیره

 #پارت51
 #رضا

 اونقدر دویدم که فکر میکردم خیلی نزدیک شدم تا که پام محکم به سنگ خورد و افتادم روهمون سنگه، حس
 شکستگی پام واضح بود از درد توان حرکت کردن نداشتم لعنت به این شانس

 رو زمین بودم بی حرکت
 مجبور بودم کمک بخوام اگر زیاد اینجا میموندم شام سگا میشدم

 بی سیم رو با تردید دراووردم
 -رضا رضا به مهران..

 چند بار تکرار کردم که جواب اومد
 +مهران به گوشم توکجااایی؟؟

 -مهران گیر افتادم توروخدا با ماشینی چیزی بیا مسیره.......
 +باشه باشه اومدم

 بی سیم رو خاموش کردم و از درد پام آخ کشیدم
 داشتم میمردم قشنگ زانوم آسیب دیده بود با فکر مهدی اشک ریختم خاک برسرم که نتونستم!
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 خااک برسرم
 #دانای_کل

 مهدی کمی حالش جا اومده بود اما بدن درد بدی داشت
 از طرفی هم تشنه اش بود

 صداش باال نمیومد که کسیرو صدا بزنه
 لب و گلوش از تشنگی خشک شده بود

 با صندلی به زمین میکوبید
 که در باصدای بدی باز شد،یکی از اون داعشیا اومد نزدیک و مشت محکمی توشکم مهدی جا کرد

 داعش:شنووووو خلیت المقر عال راسک
 (چیه مقر رو گذاشتی روسرت)

 مهدی از دهنش خون اومد
 داشت دیوونه میشد از اینکه با خون خودش نجس شده و وضو نداره

 از طرفی هم دستش بخیه میخواست و هی خونریزی میکرد و درحال عفونت بود
 مهدی:آب...آب میخوام

 داعشی بی اعتنا به خواسته مهدی درو محکم میبنده
 مهدی هم نایی برای حتی چشم باز کردن نداشت بی نماز شب امشب رو میخوابه اطراف دشمن و نشسته و زخمی

 با حال بدی امشب رو میخوابه..
 #رضا

 کمی بعد مهران با چراغ ماشین منو پیدا میکنه و بزور میکشونه داخل ماشین
 مهران:چیکار کردی با خودت توچیکار کردی؟

 -ااخخ هیچی نگو
 مهران:استغفراهللا تو نصف شب اینجا چیکار میکنی میدونی اینجا چقدر خطرناکه؟؟

 -مهرااان برو فقط
 مهران دیگه حرفی نمیزنه و حرکت میکنه برمیگرده مقر

 کمکم میکنه برم داخل بچه هایی که بیدار بودن با دیدنم جا میخورن
 همه اومد دورم و حالمو جویا شدن

 -احتماال زانوم شکسته
 مراد:باید گچ بشه صبر کن دنبال بهداری برم

 -نه نه خوابن بیچاره ها ولکن تا صبح سرمیکنم
 مراد:نمیشه که رضا جان درد داره حداقل مسکن بزنه

 -باشه چون دارم میمیرم
 مراد با دو چادر رو ترک میکنه میره دنبال بهداری

 مهران برام آب قند اوورد
 مهران:بخور فشارت نیفته بدبخترمون نکنی

 لیوان رو از دستش گرفتم و سرکشیدم
 نشست کنارم و جدی نگاهم کرد

 مهران:رفته بودی دنبال مهدی اره؟ د پســر فکرشو نکردی تورم اسیر میکنن؟
 کارو بدتر میکنی؟ واقعا شاهکار کردی آقا رضا

 -سید این حرفا حالیم نیست توروخدا بهم فشار نیار
 مهران:باید فکر کنی بیش از هرکاااری باید فکر کنی مفهوم شد؟

 میدونم میفهمم کم کسی اسیر نشده همونقدر که تو دوستش داری شاید من دوبرابر دوستش دارم چووون برادرمه
 ولی اینجا نباید دیوونگی کرد نباید غلط فکر کرد نباید اشتباه کرد

 رضا تکرار بشه دیگه منو نمیشناسی
 سرمو انداختم پایین مراد اومده بود با یه آقایی که دستش جعبه امداد بود
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 سالم کردو نشست کنارم پامو دراز کرده بودم اول نگاهش کرد بعد گفت که گچ میخواد شکسته
 هیچی دیگه بدبخت شدم فقط شکستگی پامو کم داشتم

 دلم میخواست از زیر دستش فرار کنم گچ نزنه
 کارشو شروع کرد اول یه پانسمان زد دورشو بعد گچ رو آماده کردو شروع کرد زدن

 مهران و مراد توکل مدت پیشم بودن بقیه خواب بودن و اونایی که اومده بودن استقبال شیفت نگهبانی داشتن
 

 #پارت52
 #رضا

 با هزار بدبختی وفکر و قرص مسکن شب رو خوابیدم صبح رو هم زود بیدار شدم گچ پام خشک شده بود بچه هام
  برام یه دونه عصا اووردن که با کمکش راه برم

 مهران برام صبونه اوورد ولی اشتهایی برای خوردن نداشتم
 بزور چند لقمه برام گرفت و فقط قورتشون دادم

 علی و مصطفی هم تازه متوجه شده بودن چه بالیی سرمن اومده همش پیشم بودن!
 حتی خود فرمانده کاظمی اومد و حالمو پرسید و یکم نشست پیشم

 
 مهدی برادر کجایی!! کجایی برادر دیگه نمیتونم این دوری تلخ رو تحمل کنم!

 خیلی دلتنگش بودم..دیگه سختم بود بخوام فقط به فکرش باشم
 #دانای_کل

 مهدی صبح رو هم بی نماز صبح شروع کرد هرچقدر با صندلی به زمین کوبید فایده نداشت
 دستش هم خیلی درد میکرد و عفونت کرده بود

 یک دفعه در باز شد و دونفر اومدن دو طرف مهدی و بازش کردن کشوندن بیرون هرکی بیرون بود کنجکاوانه نگاه
 میکرد که قراره چه بالیی سرش بیارن

 مهدی مدام ذکر میگفت
  اونو محکم انداختن روی زمین

  تا خواست تکونی بخوره یه نفر با پوتین فشار اوورد به کمرش
 به زمین داغ از آفتاب فشار داده میشد
 معلوم نبود چه اتفاقی درانتظارشه!

 یه خانوم داعشی با بوشیه و مانتو بلند از داخل چادری بیرون اومد
 تقریبا بااون سروصدایی که به وجود اومده بود همه در اومدن
 زن داعشی اومد نزدیک اونی که پا گذاشته بود روی کمر مهدی

 زن:شنو اتسوی معا؟
 (باهاش چیکار میکنی؟)
 داعشی:دستورات الرئیس

 (دستورات رئیسه)
  زن از مرد داعشی چشم گرفت و زل زد به مهدی

 زن:کااافی کافی
 (کافیه کافیه)

 مرد داعشی پاش رو برمیداره و مهدی رو بلند میکنه
 زن داعشی هم سرتا پای مهدی رو آنالیز کرد

 -مین انته؟
 (تو از کجا هستی)

 مهدی جوابشو نداد درواقع سرشو هم باال نیوورد ودلش میخواست زودتر از اونجا بره
 -سئلتک مین انته؟

 (پرسیدم از کجا هستی)
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 مرد داعشی موهای مهدی رو از پشت میگیره و سرشو میاره باال که زن داعشی درست نگاهش کنه
 ولی مهدی چشاش رو بسته بود

 زن عصبی میشه و دستور میده زودتر مهدی رو ببرن شکنجه گاه
 دستوراتش عملی میشد چون زن رئیسشون بود

 مهدی زیر لب خداروشکر میکنه که از دام این زن رها شده
 و هرچی باشه به جون میخره

 فهمیده بود شهوت و ناپاکی ازش موج میزد
 باز مهدی روکشون کشون میبرن قسمت شکنجه گاه اونجا چند نفر دیگه هم بودن

 که به شدت شکنجه دیده بودن و ناله میکردن
 مهدی فقط از خدا صبرو تحمل میخواست که کم نیاره

 مدام زیر لب میگفت:یالطیف ارحم عبدک الضعیف
  دستاشو از دو طرف آویزون دیوار میکنن

 بعد هم با کابل میزنن 10بار20بار30بار تا به100رسید
 دیگه نمیتونست سرشو باال بگیره
 خون از سینه و پیراهنش میچکید

 داعشی از اتاق میزنه بیرون
 مهدی عالوه بر تحمل درد متحمل گشنگی و تشنگی و بی نمازی هم بود

 چنتا پسر دیگه اونجا بودن که به مهدی نگاه میکردن اما انگار نمیتونستن حرف بزنن به هالکت رسیده بودن
 مهدی نه به حال خودش به حال اونا اشک میریخت

 که درحال شهادت بودن
 #رضا

 قلبم باز درد میکرد باز رفتم یه گوشه برای مهدی اشک ریختم
 دستی روی شونه ام نشست برگشتم دیدم فرمانده طاهاست

 هم تعجب کردم هم خوشحال شدم بلند شدم مقابلش ایستادم بی تردید بغلم کرد
 -طاها برادرم اسیر شد

 +میدونم
 همینجور تو بغلش اشک میریختم

 یه دفعه منواز بغلش دراوورد و دو طرف شونه هامو گرفت
 -کم نیار مرد نمیخوای کمکم کنی برادرتو نجات بدیم؟

 +اخه چجوری طاها؟ بااین پا دیگه چه غلطی میتونم بکنم؟
  لبخند زد

 -بااین پا هم میتونی یه غلطی بکنی
 +چطور؟

 -حاال میگم بیا اول ناهار بخور رفیقاتو آزار نده
 سرتکون دادم دستشو انداخت پشت کمرم و باهم رفتیم سرسفره

 همش خودش برام لقمه میگرفت تا تمومش کردم مگه ول میکرد؟
 #پارت53

 #رضا
  از سفره کشیدم کنار مهران اومد پیشم
 مهران:رضا پات چطوره؟ درد نداری؟

 با سر فهموندمش که نه
 مهران:فرمانده طاها چی بهت گفت؟

 حرفاشو بهش گفتم
 سرتکون داد و زل زد بهش که داشت با بچه ها حرف میزد
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 مهران:من که میگم میشه
 برگشتم سمتش

 -چی میشه؟؟؟  مهران:مهدی رو خالص میکنیم، بابا فرمانده است کم چیزی نیست وقتی بگه حلش میکنم یعنی حلش
 میکنه

  ساکت شدم
 یکم بعد چوب انداختم دستم رفتم بیرون

 هرکی منو میدید میومد بالبه دور میگفت میرفت
 پسری به اسم موسی بود که هروقت میومدم بیرون درحال تعمیر ماشین بود
 نشستم رو تیکه سنگی و خیره شدم بهش که با ماشین رسما کشتی میگرفت
 بالخره انگار روشن شد نفس راحتی کشید و اومد نشست روصندلی آب خورد

 نزدیکم بود
 +سالم علیکم برادر

 -علیکم السالم
 +بالبه دور پات چیشده؟

 -هیچی شماخوبی؟
 +اگر خستگیرو نادیده بگیریم اره خوبم

 -قضیه این ماشین چیه دم به دقیقه تعمیرش میکنی؟
 +این ماشین به عنوان تنبیهه..خودمونیم رانندگیم خوب نیست یه روز زدم دوتا از خودی هارو معلول کردم فرمانده
 طاها اومد گفت این خرابشده رو ببر هرطور شده هم باهاش کنار میای تا قدر نعمتتو بدونی دیگه اینجوری نرونی

 جالب اینجاست راننده شونم
 ماهم نمیتونستیم اعتراض کنیم قبول کردیم

 یه دفعه صدای طاها اومد
 طاها:بله بله

 
 خداشاهده این بدبخت تا طاهارو دید رنگش زرد شد دست و پاشو گم کرد

 بلند شد فرار کنه که طاها گرفتش
 طاها:چایی میووردیم خدمتتون کجا؟

 موسی:اقااا طاها جان خاله ام بزارید برم
 طاها با خنده دستشو ولمیکنه میاد میشینه کنارم

 -اقا طاها شماهم تنبیه بلدید؟
 +همه چیز جای خودش آقارضا باهمین تنبیه ها هست که یاد میگیرن،میشن یه مبارز،یه جهادی

 -واقعا درست میگید..ببخشید جسارت نباشه شما چند سالتونه فرمانده؟
 +راحت باش 25

 -جدی25؟
 +بله    -اصال بهتون نمیخوره ماشاءاهللا

 من فکر میکردم30سالتونه
 #دانای_کل

  مهدی رو از دیوار اووردن پایین
 و بردن بیرون دستاش رو با طناب بستن

 بعد هم چهار نفر از اون غول پیکرا با لگد افتادن به جونش مهدی دیگه بیهوش شده بود
 چشماش رو که باز کرد فهمید به درخت بستنش

 پلکاش رو خاک پوشونده بود
 مهدی:یاامام حسین....

 تشنگی امونشو بریده بود و دیگه نمیتونست تحمل کنه
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 به اطراف نگاه کرد کسی نبود و نمیدونست کجاست
 هرچقدر سعی کرد دستشو باز کنه نتونست هیچ تازه دستشم خونریزی کرد بدن دردباعث شده بود هربار که تکون

 بخوره اخ از نهادش خارج شه
 سرجاش ثابت موند و دعای توسل رو خوند

 #پارت54
 #رضا

 طاها گفته بود شبونه با نیروی مجهز حمله میکنیم اما کامال نامحسوس و بااستفاده از صدا خفه کن شلیک میکنیم
 

 با فرمانده کاظمی مشورت کرد و اونم تایید کرد
 بااین کار ُاسرای دیگه رو هم نجات میدادیم

 دل توی دلم نبود و تا اون لحظه که ساعت7شب شد دعا و قرآن میخوندم
 پنج تا نفربر پر آماده حرکت بود

 با یک ماشین پوشش
 برای تمام اسلحه ها صدا خفه کن نصب کردیم
 با علی و مصطفی و مهران تویه ماشین بودیم

 طاها هم راننده نفربر جلویی بود
 

 به محض نزدیک شدن چراغارو خاموش کردیم و خیلی بی صدا پیاده شدیم حرکت کردیم سمت جلو
 کار نگهبانا رو تک تیر اندازها ردیف کردن

 آماده بودیم برای حمله به داخل که یه دفعه انگار بیدار شدن از همه جا صدای شلیک میومد دیدیم فایده نداره جدی
 وارد عمل شدیم پام خیلی اذیتم میکرد اما بیخیالش شدم خیلیارو نقش زمین کردیم درعین شلیک دنبال مهدی هم

  میگشتم اما نبود
 

 یه نفر از کله گنده هاشونو گرفتیم برای بازجویی سپردیمش به مهران
 بقیه انگار آب شده بودن رفته بودن زمین
 نه خبری از رئیسشون بود نه توله هاش

 
 باصدای بلند مهدی رو صدا میزدم

 اما نـبود، ُاسرارو آزاد کردیم سوارکردیم
 طاها اومد پیشم

 طاها:آدرسو گفت زود باش بریم
 نفهمیدم چجوری باهاش همراه شدم مدام توی دلم خداروشکر میکردم

 و دعا میکردم مهدی چیزیش نشده باشه اما....
 با دیدن مهدی قلبم انگار دیگه سرجاش نبود افتادم رو زانوهام دستامم روی سرم

 خون از سروروش میچکید..
 

 سیدمونو چه کار کرده بودن؟
 بی جون به درخت بسته شده بود
 صدای طاها رو دیگه نمیشنیدم

 برادرمو که اینطور دیدم دنیا آوار شد رو سرم
 -طاها باز کن دستاشو باز کن نا نداره

 خودمو رسوندم کنارش چشم های قشنگشو بسته بود!! این سید مهدی برادر مهدی من بود؟
 

 صورت ماهشو خاک و خون پوشونده بود
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  پیرهنش پاره پاره،هرجاشو نگاه میکردم زخمی بود همونجا بغلش کرد
 اشکام بی وقفه میچکید

 -چه بالیی سرت اووردن سید! این چه وضعیه دورت بگردم
 طاها آرومم کرد و مهدی رو انداخت روی کولش رفتیم سمت بچه ها

 هرکی سید رو میدید یا گریه میکرد یا مبهوت میموند
 مهران نزدیک شد و با مکث طوالنی اونجارو ترک کرد رفت تو ماشین میدونستم توانشو نداشت

 اونقدر وضع برادر مهدی ناجور بود که کسی باور نمیکرد خودشه
 رسیدیم مقر و ُاسرارو فرستادیم دمشق مهدی رو هم خوابوندیم روی تخت

 تا خود صبح باال سرش نشستم به یاد هربار که مریض میشدم و احیاء میگرفت باالسرم! منم اونشب رو تا صبح
 بیدار موندم و برای سالمتیش قران خوندم

 هربارم که نگاهم بهش میفتاد گریم میگرفت
 مظلوم تر همیشه شده بود

 #پارت55
 #رضا

 صبح که شد چشم هاشو باز کرد اما حرف زدن براش سخت بود صداش خیلی ضعیف بود!
  دستشو گرفتم نگاهم کرد

 -فدای شما بشم سید خوبی؟؟ درد نداری؟
 لبخندی زد با همون زخمی که گوشه لبش نشسته بود
 مهرانم اومد کنارش پیشونیشو بوسید و حالشو پرسید

 +خوبم....الحمدهللا
 مهران:الحمدهللا پاشم برات صبونه بیارم

 بدون منتظر موندن برای جواب مهدی پاشد رفت
 مهدی نگاهشو سمتم چرخوند

 +ببخشید آقا رضا..که نگرانت کردم راستی پات چیشده؟!
 با نگرانی نگاهم میکرد

 -اومده بودم سمتت که تو راه خوردم به سنگ افتادم و...همین که میبینی
 میخواست بلند شه بشینه که آخ کشید افتاد سرجاش

 بانگرانی دستشو گرفتم
 -برادر مهدی تکون نخور جان من

 +رضا تو چیکار کردی؟؟ رضااا معلوم....
  نتونست ادامه بده

 -برادر مهدی دست خودم نبود خواهش میکنم حاال چیزی نگو استراحت کن
 دیگه چیزی نگفت فقط روشو ازم گرفت

 -برادرمهدی؟ شما جای من بودید چیکار میکردید؟
 برگشت نگاهم کرد

 +حداقل با یه نیرو میومدم کمکت تنها نمیومدم چون میدونستم کار به جایی نمیرسه هردومونو میکشن
 سرمو انداختم پایین حق داشت

 +بخاطر من اگر اسیر میشدی..اگر...
 ولش کن.. ببخشید برادررضا

 -من باید بگم ببخشید چون نتونستم کاری کنم همین ماموریتم به لطف فرمانده طاها بود
 +این حرفو نزنا..تو همینکه سعیتو کردی برا من یه دنیا ارزش داشت

 فرمانده طاها کجاست؟ کارش دارم
 -عزیزدلی سید..االن صداش میزنم

 لبخند زد و منم رفتم چادر فرمانده طاها
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 داشت با یه نفر حرف میزد
 تک سرفه ای زدم که متوجه حضورم شد

 طاها:بفرما اقا رضا بفرما
 رفتم داخل پسره هم با اجازه رفت بیرون

 -فرمانده خسته نباشید..میخواستم بگم سید مهدی بیدار شدن و شمارو خواستن
 اگر میشه برید که منتظر شمان

 بلند شد منم بلند شدم
 +باشه رضا جان ما رفتیم

 زد به شونه ام و رفت بیرون منم رفتم قدم زنی
 #دانای_کل

 فرمانده طاها رفت داخل سنگر سید مهدی بعد سالم و احوال پرسی نشست کنارش
 -بله آقا سید باما کارداشتی؟؟

 +برادر من واقعا از شما ممنونم
 طاها با مهربونی نگاه به مهدی میکنه

 خم میشه پیشونیشو میبوسه
  -خوبی االن؟؟ جاییت درد نمیکنه؟

 +راستش برادر بین خودمون احساس میکنم دنده هام شکسته دستمم بخیه میخواد نمیدونم بچه هامتوجه شدن یا نه
 ولی نگید بهشون...

 طاها از وضعیت بدنی مهدی خیلی ناراحت شد
 -به کسی نمیگم باشه پس بعدا بهداری رو میفرستم به کارات برسه

 +ارادت برادرم
 طاها با موهای سید بازی میکنه

 چند بارم پیشونیشو میبوسه
 خیلی دوستش داشت خیلی براش عزیز بود
  مهران همراه با سینی صبونه اومد داخل

  مهران:خسته نباشید فرمانده
  طاها:سالمت باشی بگو طاها

 مهران:قربان شما روچشم طاها
 سینی رو گذاشت کنار مهدی و شروع کرد لقمه گرفتن
 مهدی:دستت درد نکنه برادر جان به زحمت افتادی

 مهران:اره به زحمت افتادم اگر کامل بخوری بی حساب میشیم
 مهدی میخنده و اوکی میده

 طاها هم مرخص میشه و میره چادرش
 بچه ها امروز برمیگشتن ایران

 ولی کسی دوست نداشت بره چاره ای هم نبود
 

 #پارت56
 #رضا

 ساعت 3ظهر باید حرکت میکردیم سمت دمشق و از اونورم پرواز میکردیم سمت تهران
 وسایل خودمو مهدی رو آماده کردم بچه ها هم آماده بودن بالفاصله بعد خوردن ناهار کنار بچه هایی که دیگه معلوم

  نبود تا دفعه بعد شهید شده باشن یا نه
 آماده رفتن شدیم!

 مهدی که اصال توان حرکت کردن نداشت و دو طرفشو مهران و علی گرفته بودن
 ولی با همه خداحافظی کرد و حاللیت خواست!
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 سرو روی همرو بوسید نوبت رسید به خداحافظی با طاها،مهدی جور خاصی طاهارو بغل کرد طاها هم یه مچ بند در
 اوورد بست رو مچ سید

 باز دوباره همدیگرو بغل کردن
 سیدم چفیه اشو در اوورد داد دستش اونم چفیه مهدی رو نزدیک صورتش برد و بوسید و به نیت تبرک رو صورتش

 کشید
 طاها:سید خدا پشت و پناهت دعامون کن

 مهدی لبخندی زدو خدانگه داری گفتو سوار شدیم
 وقتی دور میشدیم از چهره پنج نفرمون غم بارید

 مصطفی توحس و حال خودش غرق بود و اشک میریخت
 علی به یه نقطه خیره مهران ساکت و دلگیر سید هم که طبق معمول گریه میکرد حتی به همین گریه های سوزدارش

 هم عادت کرده بودم و
 منم که شرح نداشتم

 بعد چند ساعت رسیدیم حلب و رفتیم فرودگاه
 طولی نکشید که اعالم پرواز گفتن و رفتیم که رفتیم

 
  تا رسیدیم تهران ماشین گرفتیم هرکدوم رفت خونه خودش فقط منو مهدی و مهران موندیم

 -برادرمهدی من میرم فردا صبح بهت سرمیزنم
  مهدی:برو برادررضا مراقب خودت باش

 -روچشم خداحافظ
 پیاده شدم و رفتم داخل بعد سالم و رفع دلتنگی از رامین خوابیدم

 #دانای_کل
  صبح شد و مهدی درد بدنش شدیدتر شده بود نمیتونست تکونی بخوره

 دوست داشت زهرا خانمش رو ببینه دلش براش بی قرار شده بود
 زمین گیر بودن رو نمیتونست تحمل کنه
 مادرش با سینی صبونه اومد تو اتاقش

 +سالم مادر صبحت بخیر پسرم
 -خیلی ممنون چرا زحمت کشیدین آخه؟

  سینی رو گذاشت کنار تختش
 +چه زحمتی آخه پسرم نگا چجوری بی جون شدی!
 برای مهدی لقمه گرفت و مهدی ام بی اشتها میخورد

 -دستت درد نکنه مادر کافیه
  +نوش جونت

 -ممنونم مادر، زهرا خانم کجان خوبن؟
 +دختره بیچاره با چه حالی خوب باشه هرلحظه منتظر خبر بده

 مادر خیلی آزارش دادی اول زندگی
 مهدی سرشو پایین انداخت میدونست درحق زهرا خیلی بدکرده ولی امید داشت که زهرا خیلی با بقیه فرق میکنه

 -میتونید خبر بدید که من برگشتم؟
 +پسرم خودت خبر بده قربونت برم

 -آخه روم نمیشه
 +مادر این چه حرفیه اون منتظر بود تو بهش بگی رسیدم

 -باشه
 مادر مهدی لبخندی میزنه و سینی رو برمیداره میره بیرون

  مهدی ام با تردید گوشیشو برمیداره
 پیام میده
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  {-رسیدم زهرا خانم نمیاید ببینمتون؟}
 #زهرا

 داشتم کتابامو تو قفسه میچیدم که صدای پیامک گوشیم پیچید تو گوشم
 سریع گوشی رو باز کردم تا دیدم از مهدیه دستام شروع کردن لرزیدن

 میگفت رسیده بالاخره رسید
 نفهمیدم چجوری آماده شدم برای رفتن سریع هول هولکی به مادرم خبر دادمو چادر انداختم سرم رفتم خونشون
 طولی نکشید که مادر مهدی درو باز کرد باهاش روبوسی کردم و پاهام بی اختیار کشیده شد سمت اتاق مهدی

 دستگیره درو که میخواستم فشار بدم نمیتونستم
 بالخره بازش کردمو درو هول دادم با دیدن مهدی قلبم به درد اومد

 روی تخت و زخمی و...
 اشکم فوری چکید رومو اونسمت کردم که نبینمش

  +زهرا خانم خوش اومدی
 شنیدن صداش بعد مدت ها آرومم کرد

 نفس عمیق کشیدم و با لبخند نزدیک تختش شدم چقدر دلم براش تنگ شده بودولی نمیخواستم بااین وضع ببینمش
 عشق زهرارو به چه حالی انداخته بودن

 -سالم...
 با لبخند نگاهم میکرد

 دلم میخواست قربون نگاهاش برم
 -چرا به این حال افتادی؟

 +میشه یادش نیفتم؟
 -باشه

 +زهرا خانم شما خوبی؟
 -االن خوبم اگر دیگه نرید خوبم

  حرفی نزد
 +دلم براتون تنگ شد

 لبخند زورکی زدم
 -منم همینطور

 همه جاش داغون شده بود ای کاش چشم نداشتم و زخماشو نمیدیدم
 +زهرا خانم علی آقا خوبه؟؟

 -اره خوبه
 +زهرا خانم من به شما خیلی بدهکارم

 ساکت بودم
 +منو ببخشید
 -آقا سید....

 +جان دل سید؟
 -برام سخته،دوری از کسایی که دوست دارم سخته

 وقتی میگم نرید یعنی بی شما برام سخته ولی درعین حال شرمنده حضرت زینب میشم و حرفمو پس میگیرم
 شما باید منوببخشید که با دلتنگی و دوست داشتنم شمارو آشفته کردم

 +زهرا خانم من تاآخر ممنونم بابت درکتون وهمچنین ممنونم از خدا بابت اینکه همچین خانومی سر راهم قرار داد
 پشت سر هرمرد مبارزی یک زن شبیه شما و خیلیای دیگه هست که با دعاهاش و قوتاش قویترش میکنه

 لبخند زدم
 +زهرا خانم میشه امروزو اینجا باشید؟

 نمیتونستم نه بگم سرتکون دادم خودمم اگر میشد هیچوقت از کنارش جم نمیخوردم
 پاشدم برم براش چیزی بیارم نزاشت
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 #رضا
 از خواب دیر بیدار شدم سریع لباس پوشیدم با همون پای شکسته رفتم خونه ی مهدی خاله نگین درو باز کرد

 بعد سالم و اینا خواستم برم سمت اتاقش که گفت زهرا خانم اونجاست منم عقب گرد کردم و نشستم رومبل
 خاله:پسرم مهران میگفت پات شکسته بالبه دور باشه

  -ممنونم خاله نگین
 خاله:برم چایی بریزم برات به مهرانم خبر بدم بیدار شه

 -باشه دستتون دردنکنه
 کمی بعد مهران اومد بیرون و با لبخند سالم کرد

 -خوبی؟؟ چطور خوابیدی؟
 +الحمدهللا عالی بود توچطوری؟ پای بدبختت چطوره؟

 -هعی بد نیست
 نشست کنارمو دست انداخت دور گردنم

 +به واهللا قسم اونروز میخواستم پای بعدیتم بشکونم
 -جون ما؟

 +جون تو   -پس خیلی عصبی بودی!!
 +نگم برات...راستی پس چرا اتاق مهدی نیستی؟ خوابه؟

 -نه بابا سحرخیزه خواب باشه؟ زهرا خانم داخلن
 +آهااان پس بیا بریم اتاقم

 -بریم
 لنگان لنگان رفتم همراهش

 #زهرا
 +زهرا خانم میخوام زودتر مراسم ازدواج رو برگزار کنیم

 -حرفی ندارم..هرچی شما بگی
 لبخند زد

  +هفته بعد خوبه؟
 -باشه

 سرمم انداختم پایین
  +میخوام فردا بریم یه خونه نقلی قشنگ بخریم

 -مهدی الزم نیست االن..تو که نمیتونی تکون بخوری ولش کن
 +میتونم زهرا خانم کی گفته نتونم؟

 شما فقط بگو قبوله؟
 -باشه قبوله

 خیلی هیجان داشتم منم زودتر مهدی میخواستم که خونه دار شیم برا خودمون دنیایی جدا بسازیم
 ولی البه الی همین هیجان ها ترسی موج میزنه

 ترس از دست دادن مهدی...
 #پارت57

 #زهرا
 از اتاق بیرون اومدم که چایی بریزم برای مهدی ببرم خاله نگین با لحن مهربونش مدام قربون صدقه ام میرفت که

 دارم به مهدی میرسم و وقت گذاشتم
 خیلی بامحبت بود

 
 متوجه شدم از اتاق کنار اتاق مهدی صدای رضا میاد

 حتما اومده دیدن مهدی متوجه شده من داخلم! باید به مهدی بگم
 رفتم داخل اتاق، مهدی با لبخند ازم استقبال کرد
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 چایی رو گذاشتم رو عسلی
  سعی کرد بشینه اما نتونست

 -به خودت فشار نیار
 چیزی نگفت خیلی اذیت میشدم ناتوان میدیدمش

 
 +زهرا خانم چیکارا کردین؟ درسا خوبه؟

 -بدنیست
 +یعنی بده!..ببینم خدایی نکرده به درستون نمیرسید؟
 -چرا میرسم اما فکرم مشغول بود یکم درسم افت کرد

 +اونم مقصرش بنده است
 -نه..خب اره من خودم خیلی فکر میکنم

 هیچی نگفت
 فقط ریز ریز نگاهم میکرد
  -راستی رفیقت رضا اومده

 +عه راست میگی؟ کجاست االن؟
 -پیش مهرانه

 +آهان
 به قیافش میخورد دوست ندارم برم ولی باید میرفتم حداقل پیش خاله نگین تا یکم رضا ببینتش

 -پس من میرم
  +باشه

 
 #رضا

 -میگم داداش بچه های سپاه نمیدونن برگشتیم ها کاش بهشون سربزنیم
 +روچشم فقط یکم خستگی از تنمون بزنه مهدی ام خوب شه حتما میریم

 -ان شاءاهللا..مهدی!...دلتنگش شدم
 +میخوای بریم مزاحم شیم؟ بگیم از منطقه مزاحم میشیم

 -از دست تو سید از دست تو
 خاله نگین در زد گفت مهدی تنهاست منم از خدا خواسته رفتم سمت اتاقش

 تا درو باز کردم بی سالم رفتم سمتش بغلش کردم! بوش کردم!
 اگر میرفت چه بی کس میشدم

 از بغلش بیرون اومدم و سالم کردم
 +به به صفا اوورد رفیقم

 نشستم کنارش
 -خوبی مهدی؟ به زخمات رسیدی؟
 +اره بیچاره مادر از صبح بیداره...

  یه دفعه مکث کرد
 هیچوقت از مادرش نمیگفت چون من مادر نداشتم..

 سرمو انداختم پایین
 -سید جان راحت باش
 +رضا؟   نگاهش کردم
 +توخیلی خوبی پسر

 خدا خیلی دوستم داره که رفیقی برادری مثل تو بهم داد
 لبخند زدم و دستشو گرفتم

  -سید جان شما که باارزشتری قربونت برم
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 هر حرفت هرکارت حتی سکوتت برای من درس جدید بود
 یه رفیق گاهی میشه حتی پدرومادرت میشه عزیزتر از برادرت..

 
  دستمو میخواست ببوسه که سریع کشیدمش

 بجاش پیشونیشو بوسیدم
 -دلخوشی مایی سید مهدی

 #پارت58
 # دانای_کل

  علی و خانواده زهرا اومدن عیادت سید مهدی زهرا هم نشست پیششون
 علی:سیدجان چطور این اتفاق افتاد؟

 مهدی:اسیر شدم
 مادرزهرا:خدا مرگم بده

 مهدی:نگین اینطور مادر الحمدهللا به خیر گذشت
 خاله نگین چایی اوورد و زهرا کمکش کرد بین خانوادش پخش کرد

 بعدهم نشست کنار علی
 امیر:داداش مهران شما خوبی؟

 مهران:الحمدهللا خوب نیستم
 امیر:خوب نیستید؟ چرا؟

 مهران:چون عالی ام
 بعدم میخنده امیرم خنده اش گرفته بود

 کل مالقاتشون نیم ساعت طول کشید بلند شدن برن
 #زهرا

 مادرم اومد سمتم گفت که میرم یا نه منم گفتم نه میمونم کمک خاله نگین دست تنهاست
  اونم گفت خوب کاری میکنی و بوسم کرد رفت
 باز برگشتم پیش مهدی رفیقش رضا رفته بود

 
 

 گذشت و گذشت خانواده هامون برای عروسی تمام کارارو انجام داده بودن و ما باید خونه انتخاب میکردیم نتونستیم
 زودتر بریم چون مهدی براش خوب نبود راه بره

 یک روز قبل از عروسی آماده شدم و منتظر مهدی موندم تا بوق ماشینشو شنیدم با دو سمت در رفتم
 و رفتم سمت ماشین سالم کردم
 +سالم به ملکه ی قلب مهدی

 همیشه با این شیرین زبونی هاش آب میشدم میرفتم توزمین
 حرکت کرد

 +خوبی ان شاءاهللا؟
 -الحمدهللا توخوبی؟

 +منم که بهتر از این نمیشم
 خداروشکر وضعیت جسمیش بهتر شده بود اما باالی ابروش زخم بود و دستشم نمیتونست درست تکون بده دنده

  هاشم گاه گاهی تیر میکشید
 خالصه همینم به قول خودش جای صدشکر داره

 مهدی خیلی بااحتیاط رانندگی میکرد و تو کوچه های پیچ در پیچ تغییر مسیر میداد تا رسیدیم و پیاده شدیم
 باهم دیگه رفتیم تو کوچه و اولین در سفید رنگ رو زدیم

 یه مرد مسنی اومد بیرون و با خوش رویی سالم کرد
 مهدی:سالم حاجی روز به خیر اومده بودیم خونه رو ببینیم اگر خدابخواد
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 حاجی:قدمتون رو چشم بفرمایید از این سمت
 مهدی:بفرمایید..

 پشت سرش راه میرفتیم
  کوچه دلبازی بود اطرافش رو کلی درخت پوشونده بود

 و بوی گل و طبیعت از همه سمت میومد
 رسیدیم به یه خونه که همون نگاه اول عاشقش شدم درش کرمی رنگ بود

 با قفل بازش کرد و رفتیم داخل
 باورم نمیشد که چه حیاط و باغ باصفایی داره پر گل های رنگارنگ بود

 حاجی:اینم باغتون آقا سید گفتم که نظیر نداره
 مهدی:به به اینجا بوی زندگی میاد

 نه زهرا خانم؟؟
 -اره..همینطوره

 حاجی:بفرمایید بریم داخل رو نشون بدم
 از کنار یه عالمه گل رد شدیم رفتیم داخل داخلش هم حرف نداشت صفا و آرامش از درو دیوار خونه میتابید شک

 نداشتم خونه ی منو مهدی خود همینه
 زمین سرامیک شده و دیوارا تمیز و تازه رنگ شده

 یه پنجره بزرگ روبه باغ و دوتا اتاق و یک آشپزخونه دلباز عاشقش شدم
 -آقا مهدی این خونه خیلی قشنگه

 +پس مبارکه زهرا خانم
 با چشم های گرد شده نگاهش کردم

 خیلی خوشحال بودم
 حاجی:ان شاءاهللا بهترین زندگی رو کنار هم داشته باشید زهرا خانم بابت سید هرروز باید نماز شکر بخونی دخترم

 مهدی:عه حاجی شرمنده امون نکن
 واقعا راست میگفت

 حاجی خندید و به مهدی گفت که زودتر به کارای خرید رسیدگی کنه
 کلیدارو هم دستش  داد
 و ما برگشتیم توماشین

 +زهرا خانم راضی بودین؟
  -بله ولی شما خودتون شاید نپسندید

  +مگه میشه؟
 اون باغ رو من خیلی وقته سفارش داده بودم اینطوری کنن

 میدونستم شما قبول میکنید
 نمیدونستم چی بگم ولی خیلی خوشحال بودم

 
 #پارت59

 #زهرا
 روز عروسی هم رسید ومن از صبح همراه مادرمو رقیه رفتم آرایشگاه همش دلتنگ مهدی میشدم و وسط کار

 پامیشدم بهش زنگ میزدم
 همش از رفتنش واهمه داشتم

 فکر میکردم اگر صداشو نشنوم میره دور میشه!
 ساعت بالخره 5عصر شد و خیلی خستم شده بود لباس عروسم محجبه بود شنل رو روی سرم انداختن و همراه رقیه

 و مادر رفتم بیرون که آقا مهدی رو که دیدم تمام خستگیم دود شد رفت هوا
 بوی اسپند و عطر نور و احساس خوشبختی روحمو اسیر کرده بود

  باهم سوار ماشین شدیم
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  دیگه کسی سوار نشد
 با صدای مهدی حواسم پرت شد

 +خسته نباشید خانومم
 از خجالت سرخ شدم

  -سالمت باشی
 +زهرا خانم باورم نمیشه

 -چیو؟   +این اتفاقای قشنگ رو
 لبخند زدم

 +فقط از خدا میخوام شرمندتون نشم
 هیچی نگفـتم

 یکم بعد رسیدیم تاالر و شنلمو بیشتر اووردم جلو مهدی درو برام باز کرد و دستمو گرفت
 باز هم بوی اسپند و صدای شادی به استقبال اومد

 از بین جمعیت رد شدیم و رسیدیم به جاهامون نشستم و مهدی هم کنارم نشست
 روم نمیشد شنلمو دربیارم بااینکه فقط زن بود داخل

 رقیه اومد پیشم و کمک کرد شنلمو دربیارم
 سر مهدی همش پایین بود

 هردو آروم نشسته بودیم و به بزن بکوب جمع نگاه میکردیم
 همون لحظه ترس ناآشنایی به دلم افتاد

 برگشتم نگاه به مهدی کردم
 نمیدونم چرا اما بغض داشتم میترسیدم فقط همین!

 نمیتونستم دلیلشو قبول کنم
 

 شب خاصی بود درکنار بهترین آدمای زندگیم
 مهدی:زهرا خانم تبریک میگم
 برگشتم سمتش لبخند زدم بعدم

 سرمو پایین انداختم
 رقیه اومد پیشم و یکم اذیتم کرد رفت

 
 

 #دانای_کل
 کمی بعد مهدی رفت قسمت برادرا و رفیقاش تا دیدنش حمله کردن سمتشو بلندش کردن بردن هوا

  هرچقدر تقال کرد فایده نداشت
 مهران:آااا ماشااهللا آقااا دوماد

 مهدی:مهراان بیار منو پایین آبرومو بردی
 بالخره با هزار بدبختی مهدی بیچاره رو اووردن پایین

 غرق ماچ و بوسش کردن
 مهران:دوماد باید برقصه از خانومش نترسههه آماشاهللا

 مهدی:عه عههه بی تربیت
 مهران بلند بلند میخنده

 
 #زهرا

 دوروز از زندگی مشترک منو مهدی میگذشت لحظات باارزش و شیرینی بود
 هیچی برام کم نمیزاشت

 عصر اومد گفت بریم امامزاده صالح
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 منم قبول کردمو بعد آماده شدن راهی شدیم اون شب حال و حس مهدی جور دیگه ای بود خیلی تو صحن گریه کرد
 منم که اینجور میدیدمش دلم خالی میشد

 #ادامہ
 

  -سید جان چیزی شده؟ چرا اینقدر دلت گرفته؟
 +زهرا خانم نمیدونم..فقط دارم از درون میسوزم یه چیزی از زندگیم گم شده

 باید پیداش کنم
  -آخه چی گم شده نور زهرا؟
  برگشت سمتم دستمو گرفت

 +زهرا خانم شما برا من دعامیکنی؟
 -چشم

 +چشمت روشن به نور موال
 -چشمم به نور تو روشنه مهدی جان

  دستمو بوسید
 و پاشد گفت منم پاشم بعدم شروع کردیم قدم زدن تو صحن امامزاده

 بهترین قدم زدن عمرم اونجا رقم خورد
 مهدی همش برام شیرین زبونی میکرد

 و میخندوند انگار نه انگار همین تازه قنچه دلش باز شده بود
 که اونهمه گریه کرده بود ولی فهمیده بودم راز آرامش مهدی همین گریه های سوزدارشه

 از یک دست فروش یه گل رز برام خرید تواین دوروز هروقت بیرون میرفت با گل رز میومد خونه
 عاشق گل بود و میگفت گل بهترین هدیه است روح رو زنده میکنه

 یه فیلم ازش گرفتم موقعی که با گل حرف میزد
 بهش میگفت تو خیلی قشنگی کاش ما هم میتونستیم به قشنگی تو باشیم

 بعد که متوجه شد درحال فیلم گرفتنم خندید از اون خنده های قشنگ
 

 #پارت60
 #زهرا

 برگشتیم خونه ساعت9شب بود رفتم آشپزخونه که شام درست کنم مونده بودم چی درست کنم که مهدی اومد داخل
 مهدی:من عاشق ماکارونی ام

 خنده زدم و شروع کردم آماده کردن وسایل ماکارونی
 مهدی ام کمکم میکردو حرف میزد

 -آقا مهدی یه ماکارونیه ها تموم میشه االن
 +نه نمیشه مگه نخوندی که رسول خدا چی میگه؟ که چقدر برای مردی که خانومشو کمک کنه حسنه نازل میشه؟

 منم که کار خاصی نمیکنم!
 

 حرفی دیگه نداشتم بزنم فقط ریز ریز نگاهش میکردم که چجوری با حوصله ساالد درست میکرد
 شام که آماده شد میز رو هم باهم چیدیم و شام رو نوش جان کردیم

 مهدی خیلی اشتهای کوری داشت خیلی زورکی میخورد اما میخورد که ناراحتم نکنه
 خالصه

 روزها همینجور میگذشت یه روز که باز با گل رز اومد خونه فهمیدم چهره اش خبرای خوبی نمیده گل رو از دستش
 گرفتم و زل زدم توچشم هاش

  دلشوره گرفتم
 +خسته نباشی جان مهدی

 لبخند زورکی زدم  -سالمت باشی مهدی خوبی؟ چیزی شده؟
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 +نه خانومم چیزی نشده فقط میشه یک خورده پیش این گال بشینیم؟
 دیگه مطمعن بودم خبرایی هست

 سرتکون دادم و باهم نشستیم رو نیکمت
 با بغض نگاهش میکردم ترسم باز حجوم کرده بود

 +زهرا خانم این گل هارو ببینید
 یک روزی پژمرده میشن میدونی چرا؟

 درحالی که نگاهم بهش قفل بود سرمو به عالمت منفی تکون دادم
 +بخاطر اینکه طبیعتشونه یک روزی پژمرده شن ..

 معنی حرفاشو درست نمیفهمیدم
 +انسان هم همین طوره..میدونه که روزی یه پایانی درانتظارشه ولی چه زیبامیشه اون پایان شهادت باشه..

 -چی میخوای بگی نور زهرا؟ بگو
 با چشم های پر اشک به چشمام زل زد

 +میخوام بگم منم رفتن میخوام
 -مهدی توروخدا...

 دیگه نتونستم و شروع کردم گریه کردن
 نفسم سخت باال میومد

 +زهرا خانم؟؟ جان مهدی آروم باش گریه کنی تیکه تیکه میشم..زهرا خانومم؟
 دستمو گرفت

 سعی کردم خودمو آروم کنم تونستم جلو گریمو یکم بگیرم حالشو بدنکنم
 باز نگاهش کردم

 -مهدی منو ببخش باز کم اووردم
 من خیلی بدم..

 هیچی نگفت فقط نگاهم میکرد
 بلند شدم که برم با صداش نزاشت

 +خانومم؟ قرآن بخونیم؟
 برگشتم سمتش آرامشش بالوصف بود

 اومد ایستاد مقابلم سرشو مثل همیشه کج کرد زل زد به چشمام عاشق این بودم سرشو اینشکلی کنه
 گلی که جا گذاشته بودم رو گذاشت تو دستم و اشاره کرد بریم

 حرفی نزدم و همراهش سمت داخل رفتم
 قرآنو اوورد و نشست کنارم

 با اون صدای قشنگش شروع کرد خوندن
 سرمو تکیه دادم به پشتی و چشمامو بستم

 آرامش باز برگشت انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه
 آروم شدم و سبک!

 وقتی تموم کرد رو کرد سمتمو پرسید بهترم؟ منم با لبخندم جوابو دادم
 #پارت61

 عصر که شد دیدم مهدی خونه نیست رفتم بیرون داشت گالرو آب میداد
 خیلی آروم نزدیکش شدم مطمعن بودم نفهمیده چون خیلی نامحسوس میرفتم که یک دفعه گفت:گل زیبای نابم خوش

 آمد
 تعجب کردم اصال! وقتی برگشت بااون خنده اش منم خندم گرفت

  یک دفعه شلنگ رو سمتم گرفت و من جیغ کوتاهی زدم و فرار کردم
 حاال بدو کی بدو

 خیس خیس شدم وقتی دیدم خبری دیگه نیست ابروهامو گره زدم و دست به پهلو برگشتم سمتش که نگو آقا نشسته
 بود میخندید
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 همونلحظه منم خندم آزاد شد
  -:وااای مهدی خیلی بدییی

 یک دفعه درو زدن مونده بودیم بر و بر به هم نگاه میکردیم وضعیتمون خیلی خنده دار بود با عالمت بهش فهموندم
 که من میرم داخل تو درو باز کن شلنگم ببر اونور
 با خنده بی صدا باشه گفت و منم با دو رفتم داخل

 صدای مهران میومد سریع لباسامو عوض کردم و اومدم تو حیاط
 مهران:به به زن دادااش گل..خوبی سالمتی؟

 -سالام آقا مهران خوش اومدی خیلی ممنون با دیدن شما خوبتر شدیم
 نامحسوس برای مهدی چشم ریز کردم

 عین بچه مظلوما باادبا سرشو انداخت پایین ولی هنوز آروم میخندید
 مهران:یعنی حتی اینجاهم گالتو جمع کردی با خودت آقا مهدی؟

 همه خندیدیم
 -داداش بیا داخل چایی بریزم
 مهران:آخ دمت گرم ابجی

 رفت داخل و مهدی فورا خنده اشو آزاد کرد
 -برات دارم آقا مهدی

 رفتم داخل و چایی ریختم برا خودمو اون دوتا و رفتم پیششون
 مهران:ماشاءاهللا خوب خونه ایه محله ی خوبی ام هست

 -بله الحمدهللا
 چایی رو دادم دستش

 مهران:ممنون خدا خیرت بده ابجی
 -نوش جان

 مهدی:کجا بودی آقا مهران؟
 مهران:واهللا سپاه بودم کارم که تموم شد گفتم به شما سر بزنم

 مهدی:صفااووردی
 مهران:خوبین ان شاءاهللا؟ بچه ها خوبن؟

 داشتم با خودم میگفتم چه عجب آقا مهران نخندوند امروز
 مهدی:واهللا خوبن دست بوس عموشونن

 مهران:وظیفشونه..خالصه خدا حفظشون کنه
 دل درد گرفته بودم از خنده

  مهران:داداش توروبه قرآن بااین مادرمون حرف بزن مارو کشته
 شب و روز تو گوشم میخونه ازدواج کنم
 بابا من قیافم به ازدواج میخوره حاال؟

  مهدی:خب راست میگه دیگه
 مهران:بفرما من سفره دلمو پیش کی باز کردم!!

 مهدی:اگر خانوم خوبی پیدا شد الیق تو باشه تو الیقش باشی چرا که نه
 مهران:مطمعن باش این گزینه دوم یکی از موارد به شدت مشکوکه

 مهدی:یعنی بیچاره خانومت
 مهران:بیچاره چیه؟ اهللا اکبر
 اصال بیخیال پشیمون شدم

 مهدی:آفرین
 -آقا مهران شام رو هم اینجا بمون

 مهران:نه ابجی دست مریزاد
 -خوشحال میشیما
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  مهران:این که بله مگه میشه نشید
 ولی بنده به علت اینکه چشم انتظار و دلتنگ زیاد داره باید به احوال محبین هم رسیدگی کنه

 -آقااا مهراان حاال به این محبینتون برسید بعد ان شاءاهللا به اونا هم میرسید
 مهران:بزار ببینم برنامه های امشبم چیه

 مهدی:بشین سرجات بابااا مهندس بازی درمیاره
 مهران اول میخنده بعدهم میگه باشه حاال که اصرار میکنید افتخار موندنم رو به شما میدم

 
 با خنده پاشدم رفتم آشپزخونه گذاشتم با مهدی تنها باشن که منم وسایل شام رو آماده کنم

 
 #پارت62

 #زهرا
 همه چی رو آماده کردم مهدی ام هی میومد سر میزد چیزی نیاز نداشته باشم

  سفره رو انداختم و شام رو کشیدم
 مهران:به به چه عطری!!

 لبخند زدم و بشقابش رو جلوش گذاشتم هول داد سمت مهدی
 مهران:بزرگترا مقدم ترن

 مهدی:یک سال فقط ازت بزرگترم ها
 مهران:حاالاا

 -فرقی نمیکنه آقا مهدی نوش جان
 لبخند قشنگی بهم زد و همه با بسم اهللا شروع کردیم

 خداروشکر خوشمزه شده بود این اولین بار بود مهران خونمون میموند برای غذا،
 بعد شام سریع کار هامو کردم و چایی دم کردم و نشستم پیششون

 مهران:چخبرا؟ زندگی چطوره؟
  مهدی:الحمدهللا

  مهران:الحمدهللا...زهرا خانم آبجی به ما هم یه سر بزنید
 -چشم حتما

 مهران:روشن..خب ما دیگه مرخص شیم
 -چایی االن آماده میشه بخورید بعد برید
 از رفتن مردد شد و نشست سرجاش
 مهدی:کاش امشب رو میموندی برادر

 مهران:نه قربونت برم کار دارم
 ان شاءاهللا یه روز دیگه..منم از خدامه اینجا بمونم همه جای خونه بوی عطر گله

 خداوکیلی خیلی خوبه!
 منو مهدی لبخند زدیم

 چایی که ریختم اووردم سریع خورد و پاشد بره
 مهران:ببخشید کلی زحمت دادیم آبجی..همچنین به تو داداش مهدی

 مهدی:این چه حرفیه خونه خودته
 مهدی رو بغل کرد وبا یه یاعلی بلند رفت

 وقتی ماشینش دور شد درو بستیم سریع رفتیم داخل هوا سرد شده بود
 مهدی:زهرا خانم شام حرف نداشت

 -نوش جانت عزیزم
 خونه رو که یکم مرتب کردم دیدم مهدی نیست آروم از الی در داخل اتاق رو نگاه کردم یک گوشه باز خلوت کرده

 بود زیارت عاشورا میخوند
 مهدی هرروز زیارت عاشورا رو میخوند
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 به قول خودش هرروز به زیارت میرفت
 متوجهم که شد با لبخند نگاهم کرد

 منم لبخندم پررنگ شد
 -قبول باشه نور زهرا

 بلند شد زیارت عاشورارو زیر قرآنش گذاشت و اومد سمتم
 به دیواری که بهش تکیه داده بودم تکیه داد قشنگ روبه روم

 +زهرا خانم من چه نوری هستم؟
 -نور بعد تاریکی!

 خندید باز از اون خنده های قشنگ
 ولی سریع خنده اش جاشوبه لبخند داد

 چون دیده بود حالت صورت من تغییر نکرده و همینجور نگاهش میکنم
  -باور نمیکنی؟؟

 که گذشته ی من تاریک و سرد بود!!
 ولی با اومدن شما سراسر نور و گرما شد!!؟

 +عشق سربه هوا را سر به زیر میکند
 و تـو درکنار عشق به سید نور عاشق خدا شدی!

 #پارت63
 #زهرا

 صبح شد به پیشنهاد مهدی که روز جمعه هم بود و خونه بود تصمیم گرفتیم بریم ناهار رو خونه خاله نگین بخوریم
 آماده شدیم و حرکت کردیم اونجا

 خاله نگین تا درو باز کرد کلی خوشی کرد و استقبال گرم! باهم رفتیم داخل
 رقیه هم مارو که دید با شادی اومد سمتمون و هردومون رو بغل کرد

 مهدی:ای جانم دلم برات تنگ شد
 رقیه:ما بیشتر آقا مهدی

 نشستیم زمین و خاله نگینم چایی اوورد نشست پیشمون
 خاله:چطورین مادر؟ همه چی خوبه؟ چه عجب اومدین اینطرفا؟

 مهدی:وقت نمیشه قربونت برم حاال امروزو گفتیم بریم پیش شما ناهارم مزاحم باشیم
 خاله:قدمتون روچشم مادر اینجا خونه دومتونه

 منم که مهران نمیوورد سمتتون هروقت بهش میگفتم مادر منو ببر جیگرم به درد اومد از دلتنگی میومد لیست
 کارهاشو میگفت پشیمون میشدم اصال راحت نمیشینه این بچه! مردم از دستش

 مهدی:مادر زنگ میزدید من میومدم دنبالتون..مهران آقا هم مشغله داره
 اونروز منو زهرا خانم بزور گرفتیمش برا شام

 خاله:چه کنم مادر...توخوبی دخترم؟ کم و کسری ندارید؟
 -نه خاله جون سالمتی وجودت

 رقیه از اتاقش اومد بیرون و جفت مهدی نشست سرشو گذاشت رو شونه اش
 رقیه:وااای دلتنگت شدم آخه..توروخدا امشب رو اینجا بمونید

 زهرااا بهش بگو
 -منکه حرفی ندارم هرچی خودش بگه

 مهدی:نه رقیه جان میدونی جای خوابم عوض بشه کل شب بیدار میمونم دورت بگردم
 رقیه:پوووفف باشه

 خالصه یکم حرف زدیم تا دیگه پاشدم کمک خاله نگین برای ناهار بخاطر اینکه مهدی و مهران هردو زرشک پلو
 رو عاشق بودن زرشک پلو درست کردیم

 مهران هم اومد و خونه شلوغتر شد
 اومد تو آشپزخونه کلی خاله نگینو ماچ کردو اذیت کرد
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 خاله:واای مادر اذیتم نکن فشارم االن میفته از دستت
 مهران:قربوون این فشارت برم که بلد نیست مثل بچه خوب باایسته!

 مردیم از خنده
 رقیه:شیطوون بجای این شیرین زبونی هات بیا کمکم کن این مسئله ریاضیو حل کنم!

 مهران:اومدم دخترم
 رقیه میگفت همیشه دخترم صدام میزد

 خالصه مهران آقا که از آشپزخونه رفت آرامش گرفتیم
 خبری از مهدی نبود کار ساالد که تموم شد رفتم بیرون ندیدمش

 حدس زدم تو حیاط باشه که بله آقا برا خودش رفته بودن تو یه دنیای دیگه
 باز هم با این گل هاش خلوت کرده بود

 حتی متوجه حضورمم نشده بود خیره خیره نگاهشون میکرد
 +خوش اومدی جان من

 باز هم که بی اینکه نگاهم کنه فهمیده بود اومدم
 پشتش به من بود!

 -وای مهدی تو از کجا میفهمی؟ منکه نامحسوس اومدم
 نزدیکش شدم و نشستم کنارش
 +حضورتون محاله حس نشه
 چشماشو دوخت به چشم هام

 -مهدی جان؟ چیزی شده که باز تنهایی کز کردی؟
 +نه دلم برای این گل ها تنگ شده بود

 -حتما خودشونم کلی دلتنگ شدن
 +بله..فکر میکنی اینا احساس ندارن؟
 نگاهمو سمت گل های مهدی چرخوندم

 بیشتر گل رز سرخ بود
 -مهدی جان؟
 +جان دلم؟

 -هیچی
 لبخند زد منم لبخند زدم بعدهم هردو رفتیم داخل

 ناهار آماده بود دورهم دیگه خیلی چسبید
 #پارت64

 #زهرا
 بعد ناهار دور هم نشستیم و شروع کردیم بگو بخند که باحضور مهران حتمی بود

 مهران:یعنی من شهیدم بشم برم تو قبر باز رقیه میاد باال سرم میگه داداش کاش یادم میدادی این مسئله رو!!
 خداشاهده کل کتاب درسیشو من حل میکنم

 دخترم بزار نفس بکشم جان عمت نصف شب هم من خواب اعداد میبینم از دست تو!
 همه پوکیده بودیم از خنده

 رقیه:وااای خیلی بدی
 عمو داوود هم اومد و جمع جمع قشنگتری شد

 رفتم چایی ریختم اووردم براش
 عمو:دستت درد نکنه دخترم

 -نوش جونتون
 عمو:چخبر بابایی مهدی جان؟

 مهدی:خبری جز سالمتیتون نیست پدرجان
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 عمو:سالمت باشی پسرم ..من دیگه توصیه نکنم مهدی جان بابا..خوب به دختر خانومم زهرا برس نزار خدایی
 نکرده کم و کسری باشه..

 هرچند میدونم تو نیازی به توصیه نداری الحمدهللا
 مهدی:روچشم پدرجان حاشا کم و کسری داشته باشن

 -ممنون عمو جان..سید مهدی لطف دارن در حقم
 عمو:الحمدهللا الحمدهللا

 مهران:ما هم اعالم حضور کنیم..
 عمو:تو حرف نزن بابا جان همه این رفیقات ازت شاکی ان چرا ماشینو دزدیدی افتادن دنبالت؟

 مهران:آها بفرما به ما که رسید صحبت از گند کاری و خرابکاری شد بابا جان اوال این نقطه چینا حقشون بود دوما
  ماشین سپاه مگه جا داره برا اونهمه؟؟

 بابا:آهان پس کی اینطور
 

 صحبتا ادامه داشت تا ساعت4ظهر و منو مهدی تصمیم گرفتیم بریم خونه
 با همه خداحافظی کردیم و رفتیم!

 توماشین بودیم که مهدی گفت منو میخواد ببره یه جایی
 خیلی کنجکاو شدم اما نگفت

 خالصه رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به گلزار شهدا اصال دلم واشد
  -وای مهدی جان چه جایی خوبی اووردی

 +بله روز جمعه بهترین گزینه گلزاره.. خب بریم زهرا خانم
 -بریم آقا سید

 باهم دیگه شروع کردیم قدم زدن تو گلزار به پیشنهاد مهدی یه جا نشستیم رو اون موکتا، و سکوت هم بینمون
 نشست

 مهدی تو حس خودش بودو منم توحس خودم
 یادم افتاد به گلزار شهدای هویزه اون شهیده که باهاش دردودل کردم، چقدر زود دعاهام گرفت چقدر خوب هدایت

  شدم..چقدر خوب عوض شدم!
 همرو بی شک مدیون شهدا بودم..!

 
 مهدی:زهرا خانم؟؟

 -جانم عزیزم؟
 مهدی:من اگه شهید شدم میخوام رو سنگ قبرم بنویسید گمنام

 حرفی نزدم بحث این که میشد جز سکوت نمیتونستم کار دیگه ای کنم!
 مهدی:قبوله زهرا خانم؟؟

  -باشه مهدی جان!
 خیلی دلم گرفت! ولی باز طولی نکشید که آروم شدم

 یه دختر خانومی شکالت پخش کرد به من و مهدی هم داد
 مهدی گفت اینم میزبانی شهدا

 لبخند زدم!
 تو همین حس و حال نگاهم خورد به پیرزنی که مزار پسرشو میشست!

 خیلی با آرامش مشغول تمیز کردن مزارش بود
  و واضح بود اشک میریزه خیلی دلم براش سوخت

 مهدی:مادر این برادر یک عمره چشم انتظاره
 برگشتم سمت مهدی..رد نگاهمو گرفته بود

 -مگه میشناسیش آقا مهدی؟
 +بله میشناسم..هرجمعه که میومدم میدیدمش همیشه میگفت یک روزی من پسرمو بغلم میگیرم
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 -الهی..چقدر براش سخته
 +بله..برای پسرشم سخته مادرشو اینجوری ببینه!

 ساکت شدم و خیره شدم به مادر شهید تا
 یکم بعد برگشتیم خونه

 
 #پارت65

 #رضا
 اونقدر دلم برای آقا مهدی تنگ شده بود که حد نداشت تصمیم گرفتم به چند نفر بگم باهم بریم ببینیمش

 مصطفی وعلی گفتن باشه و عصر رفتیم سمتشون درو خود سید باز کرد
  تامنو دید محکم بغلم کرد

  +به به برادر رضاا..خوش اومدی
 -عزیزی سید جان دلتنگ شدیم

 +ما بیشتر برادرم
 از بغلم بیرون اومدو یکم نگاهم کرد بعدهم مصطفی و علیو بغل کرد

 اصال وقتی دیدمش حالم عوض شد
 مارو دعوت کرد داخل و ما هم بعد یااهللا رفتیم تو

 نشستیم و آقا مهدی هم نشست روبه رومون
 مهدی:چرا زودتر نیومدید؟؟؟

 -کارو زندگی نمیزاره میدونی که باز برگشتم به کار قبلیم و امروز چون جمعه است تونستم بیام
 مهدی:الحمدهللا که اومدین

 مصطفی:سید چه خبر؟ زندگی چطوره؟
  مهدی:زندگی که خوبه الحمدهللا

 مصطفی:الحمدهللا
 

 #زهرا
 دوستای مهدی که اومدن من رفتم تو اتاق و قفسه کتاب رو مرتب کردم

 گوشیم زنگ خورد علی بود با لبخند جواب دادم خیلی دلم براش تنگ شده بود اونقدر حرف زدیم که متوجه شدم
 دوستای مهدی ام رفتن و آقا مهدی تو چارچوب در ایستاده نگاهم میکنه

 وقتی قطع کردم رو کردم سمتش و چشمامو ریز کردم
 +جان دل مهدی..دلم تنگت شد

 -فقط چند دقیقه است همدیگرو ندیدیم سید آقا
 البته ناگفته نماند دل ما هم تنگ شد

  خندید
 

 اذان که گفت باهم نمازمونو خوندیم و بعد قرآن خوندن آقا مهدی گفت میره سپاه
 -باشه فقط دیر نکنید تنها میترسم

 +روچشم..به حاجی سپردم که هروقت من رفتم بیرون حواسش به شما باشه
 -ممنونم مهدی جان برو بسالمت
 اورکتشو پوشید و بعد یاعلی رفت

 منم نشستم خونه رو مرتب کردم کار دیگه ای نبود
 

 بعد کار نشستم رو مبل و فکر کردم که راستی چقدر دوری از مهدی برام سخت شده!
 زود به زود دلتنگ میشم

 که زنگ در زده شد
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 اول ترسیدم باز کنم بعد انگار حس کردم مهدیه باز کردم که بله خودش بود
 -سالام به همسرم..خوبی؟؟ خسته نباشی

 +سالم مهدی جان سالمت باشی
 اومد داخل و درو پشت سرش بستم

 ساعت 10شب بود
 -مهدی جان شام خوردی؟

 +نه زهرا خانم مگه میتونم بدون شما بخورم؟
 لبخند زدم اصال این حرفارو که میزد قلبم قلقلک میشد

 -شام آماده است آقا مهدی شما تا لباس عوض کنی میزهم آماده میشه
 +دست گلت درد نکنه..

 لبخندی نثارش کردم و رفتم آشپزخونه شام استامبولی بود مهدی خیلی دوست داشت
 میز رو قشنگ چیدم و رفتم مهدی رو صدا بزنم که دیدم داره میاد

 -زود باش آقا مهدی سرد نشه
  +چشم بریم

 بــه به چه کرده خانومم!
 -گول ظاهرشو نخور شاید بدمزه باشه
 +مگه داریم غذای شما بدمزه باشه؟

 خندیدم و نشستم پشت میز
 اونم همینطور اولین لقمه روکه خورد باز گفت به به

 -نوش جان مهدی آقا
 #پارت66

 یک ماه از ازدواجمون میگذشت هرروز به هم دیگه وابسته تر از قبل میشدیم
 مهدی با شیرین زبونی هاش زهرارو عاشقتر کرده بود!

 طبق معمول هرروز با گل رز میومد خونه و عادت کرده بودم به این کارش
 یک روز صبح که مثل همیشه باصدای آواز گنجشک ها و عطر گل چشم باز کردم فرق داشت با تمام روزهای دیگه

 که تواین خونه بودم!
 بلند شدم صورتمو آب که زدم رفتم تو حیاط فضا عطرآگین شده بود

 آروم شروع کردم قدم زدن
 میدونستم مهدی ته ته باغچه درحال آب دادن به گل هاست

 برام عادی شده بود مهدی خیلی سحر خیزبود و همیشه زودتر من بیدار میشد با گل هاش خلوت میکرد
 حتی به این گل ها هم حسودیم میشد

 عطرشو دنبال کردم وقتی دیدمش مثل همیشه زندگی بهم لبخند زد
 بلند شد ایستاد مقابلم

 +صبح بخیر زهراخانم
 چشم های مهدی مثل همیشه نبود

 انگار داشتن حرفی رو پنهون میکردن
 -صبح توام بخیر نورزهرا

 با پریشونی به چشم هاش دقت کردم!
 +زهرا خانم چیشده؟؟

 چشم هامو مستقیم به چشم هاش دوختم
 -مهدی حس میکنم حرفی داری!

 مکث کردو بعد سرشو پایین انداخت
 فهمیده بودم! و ای کاش نمیفهمیدم

 مگه میشد نفهمم؟ مگه میشد حس نکنم؟!
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 -بهم بگو مهدی تحملشو دارم...بگو من هرروز منتظر امروز بودم که بیای و بهم بگی میخوام برم
 اشکم چکید مهدی ام چشم هاش ابری شد

 -گریه نکن نور زهرا...تو باید بری
  تو اصال  متعلق به اینجا نیستی میفهمی؟؟!
 نشستم روی زمین اونم روبه روم نشست

 +زهرا؟؟
 فقط نگاهش کردم
 -فردا راهی میشم..

 باید خودمو قوی نشون میدادم نباید میزاشتم تردیدی به دلش بیفته نباید ضعیفش میکردم
 باصدایی که خستگی و غم ازش میبارید لب زدم:خدا پشت و پناهت مهربونم

 هنوز اشکاش میچکید
 +زهرا خانوم دلم براتون تنگ میشه

 امیدی به برگشتن ندارم
 دلم خیلی براتون تنگ میشه

 درونم طوفان بود از جنس آتیش
 ولی ظاهرم.....! به آرومی آروم ترین اقیانوس!

 -همیشه تو قلبم میمونی
 مهدی:همیشه عاشقم باش
 -هرروز عاشق تو میشم

 مهدی:زهرا فراموشم نکن
 -زهرا بیجا کنه

 سرشو پایین انداخت
 مهدی:دیگه برنمیگردم زهرا

 -باشه...
 من هرروز به گل های باغچه ات آب میدم

 نمیزارم پژمرده شن
 هرروز برات زیارت عاشورا میخونم

 دوست داری نه؟
 هرروزم برات قرآن میخونم مثل خودت

 هرروز گل رز میارم میام پیشت
 من هرروز عاشقترت میشم

 
 مهدی:قراره ما بهشت؟؟

 -قرار ما بهشت
 چشم هاش خسته بود گریه اش بند نمیومد

 دستمو گرفت بوسید زیر لب تکرار میکرد قراره ما بهشت....!
 ولی من اشک نریختم
 اشکامو درونم ریختم..

 درونم......
 #پارت67

 کل روز رو مهدی کنار گل ها نشسته بود و من گوشه ای از حیاط خیره خیره آخرین لحظات رو نگاهش میکردم..
 کاش امشب تموم نشه!

 کاش خدا زمان رو طولش بده
 بلند شدم و رفتم داخل براش چایی ریختم اومدم نشستم پیشش
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 هنوز نگاهش سمت گل ها بود
 -مهدی هیچی نخوردی گلوت خشک شد

 نگاهم کرد..دریغ از یک کلمه
 فقط چایی رو از دستم گرفت و دوباره خیره شد به گل ها
 خیلی آروم شده بود این مهدی دیگه مهدی همیشگی نبود

 انگار میخواست به دوریش عادت کنم
 انگار میخواست قلب منو سرد کنه

 -مهدی چرا نگاهم نمیکنی؟
 اجازه نمیدی آخرین شب رو من درست ازت خداحافظی کنم؟!

 زل زد به چشم هام چشم هاش مظلوم تر از هربار رنگ خداحافظی گرفته بود
 انگار فریاد میزدن

 -مهدی قول میدی تنهام نزاری؟ همیشه به خوابم بیای؟
 میدونی که من شب روتنهایی میترسم

 هیچی نگفت هنوز نگاهش به نگاهم قفل بود
 سرشو آروم تکون داد

 چه شبی بود امشب انگار دیگه بعد از این ماهی توی آسمون تاریکم قرار نبود باشه!
 -مهدی توروخدااا حرف بزن جان زهرا حرف بزن اینجام داره میسوزه

 دستمو روی قفسه سینم گذاشتم
 بازهم گریه شکستم داد

 +زهرا خانوم؟؟
 سرمو باال نیووردم

 +زهرا خانم من خجالت میکشم با شما حرف بزنم
 -صداتو نشنوم میمیرم! ازم خجالت نکش

 هیچوقت ازم خجالت نکش
 

 صبح شد!
 و قلب من شروع کرد به بی قراری و دلتنگی زود به زود!

 تا صبح به مهدی نگاه میکردم نماز دیشبش خیلی پرنور بود
 با هر رکوع و سجود شونه هاش از گریه میلرزید دلمو خالی میکرد و منه بهونه طلب هم به گریه مینداخت

  صبحونه رو مثل هرروز آماده کردم مثل هرروز ولی اینبار خودم یک گل رز وسط میز گذاشتم
 مثل هرروز پرده هارو کنار زدم

 مثل هروز....
 ولی من مثل هرروز نبودم نور زهرا مثل هرروز نبود

 اومد وایساد تو چارچوب در
 لبخند زدم و دعوتش کردم به صبحونه

 فقط نگاهم میکرد
 -مهدی چرا نمیای بشینی؟

 مهدی:چرا میریزی تو خودت جان مهدی؟
 جوابشو ندادم اصال سرمو باال نیووردم و خودمو مشغول چیدن میز کردم

 -چاییت سرد میشه مهدی
 مهدی:زهرا نکن

 -برات لقمه هم درست کردم که دیر نکنی
 مهدی:زهرا؟

 بغض به گلوم چنگ میزد
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 نگاهش کردم
 -جان دلم؟

 مهدی:با خودت اینکارو نکن
 -چه کاری؟؟

 حرفی نزد و اومد نشست سرجاش
 اومد شروع کنه که گل رز رو دید

 سرشو باال گرفت سمتم
 حرفشو از چشم هاش خوندم

 همیشه خودش بود که گل رز میوورد ولی اینبار من اووردم به رسم خداحافظی!
 اشکش چکید و سریع پاکش کرد

 آخ.. که نایی در جانم نبود
 

 هیچی دست نزد منم همینطور
 بلند شد ساکشو آماده کرده بودم

 اووردم جلو در و چند لحظه نگاهش کردمو برگشتم که مهدی اومده بود
 نزدیک شد و لبخند تلخی زد

 هیچوقت اون لبخند از ذهنم حذف نمیشه
 هردو باهم اشک ریختیم!
 -روزای قشنگی بود مهدی
 خیلی روزای قشنگی بود
 مهدی:همیشه به یادتم!
 -همیشه به یادم باش

 دستمو بوسید و گردنبدش رو دستش گرفت
 مهدی:همیشه منو یادت میاره
 همیشه هم همینجا میمونه!

 بغضمو قورت دادم
 -باشه

 ساکش رو برداشت انگار قلبم ایستاد انگار تمام ساعت های دنیا از حرکت ایستاد
 مهدی:قراره ما بهشت

 -قراره ما بهشت
 رو کرد سمت گل ها

 مهدی:مواظبشون باش زهرا خانوم
 حرف نتونستم بزنم

 مهدی:ما رفتیم...حتما بهشتی باش قلب مهدی من اونجا منتظر میمونم و تواینجا!
 

  خداحافظ گفت و اومد بره که صداش زدم
 برگشت

 -مهدی من همیشه منتظرتم
 لبخند قشنگی زد و دستشو اوورد باال و برام تکون داد

 اون لحظه نور از چهره اش میبارید
 

 زیبا رفت.. اونقدر زیبا که سوختنم رو نفهمیدم
 

 من جا موندم
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 #پارت68
 درو بستم و پشت در نشستم یک دقیقه دودقیقه دیگه گذر زمان برام مهم نبود!

 
 نمیدونم چقدر گذشت که رفتم داخل نشستم زمین و خیره شدم به خونه ای که باعشق خریدیم و با عشق این دوماه رو

  زندگی کردیم
 محال بود از اینجا دل بکنم

 هیچوقت از اینجا نمیرم! تا یک روز که بالخره از دلتنگی دق کنم و جسدم بیرون بیاد
 

 همونجا خوابم رفت!!! یک خواب غیر منتظره
 

 #دانای_کل
 مهدی و بچه ها چند ساعت بعد به دمشق میرسن

 باز اول به مقر فرمانده طاها میرن
 فرمانده طاها ناباور به پنج تاشون نگاه میکرد که مهدی نزدیک شد و بغلش کرد

 فرمانده:به به برگشتین! خوش اومدین سید خوش اومدین
 مهدی از بغلش بیرون اومد و تشکر کرد

 حال خوبی نداشت و فکر زهرا لحظه ای از خیالش نرفت ولی با توسل به اهل بیت تونست کمی از این فکرو خیال رو
 کم کنه!

 همرو بغل کردو احوالشونو پرسید
 مراد خیلی از دیدنشون خوشحال شد و پذیرایی مفصل کرد

 مهران:بیااا بشین بابا ببینیمت باز شروع کردی؟
 مراد:نمیشه که االن میام!
 مهران:حاال اگه نشست

 رضا:فرمانده طاها حالتون خوبه ان شاءاهللا؟
 فرمانده:الحمدهللا رضا جان خوبیم به لطف خدا

 رضا:الحمدهللا
 رضا همش حواسش به مهدی بود که ذکر میگفت و سرش پایین بود

 مهدی اونطور نبود که تو جمع بیاد ذکر بگه فقط وقتایی میگفت که دیگه خیلی دلش گرفته باشه یا مشکلی باشه!
 رضا هم کامال بااین حاالتش آشنا بود

 مهران:طاها خداوکیلی دلمون تنگ شد برا اینجا شما که اینهمه اینجایی چه طوری برمیگردی ایران؟
 طاها:ما خیلی وقته سند این خونه رو امضا کردیم خونه ما همینجاست برگشتی نیست!

 مهران لبخند زد
 طاها:خب خب آقا مهدی؟ کجا سیر میکنید؟

 مهدی:جایی سیر نمیکنم برادر دارم ذهنمو خالی میکنم
 طاها با دقت نگاهش کرد مهدی ام سرشو پایین انداخت

 مهران:طاها سعی نکن برادر مارو کشف کنی جزء ماموریت های غیرممکنه!
 طاها فقط تبسم کرد اما هنوز نگاهه مهدی میکرد

 طاها:سید بعد اینکه استراحت کردی بیاچادرم یکم حرف بزنیم
 مهدی:چشم
 طاها:روشن

 بعد اینکه یکم دور هم نشستن طاها و مراد و بقیه پاشدن که بزارن استراحت کنن
 بچه ها هم بالفاصله خوابیدن

 ولی مهدی نه هنوز ذکر میگفت و به فکر زهرا بود
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  تصمیم گرفت بجای استراحت بره چادر فرمانده طاها تا رفت داخل طاها بلند شد
 مهدی:خواهش میکنم بشینید

 طاها:اوالد پیامبر بیاد و ما بشینیم؟
 مهدی:صلوات اهللا علیه ممنونم طاها بفرما بشین

 طاها اول مهدی رو به نشستن دعوت کرد بعد هم خودش نشست روبه روش
 طاها:خب میشنوم!

 مهدی:نگران خانومم هستم..
 طاها:مهدی آقا جهاد که میای باید فکرتو از تماام تعلقات دنیا اعم از خانواده و مشغله و رفیق و همه چی قطع کنی

 مهدی:همش دارم به خودم همین رو میگم ولی نمیتونم!
 میترسم که خدایی نکرده همین نگرانی و دلتنگی سستم کنه

 ولی من میدونم عملیات آخر پایان زندگیم رو رقم میزنه
 طاها با دقت بیشتری مهدی رو نگاه میکنه

 طاها:مهدی جان یعنی چی؟
 مهدی لبخندی زدو حرفی دیگه نزد

 
 

 #پارت69
 #دانای_کل

 فرمانده طاها از حاالت مهدی خیلی متاثر شد میدونست که مهدی از حرفاش کامال مطمئنه!
 چیزی بهش نگفت مهدی هم کمی بعد برای اینکه مزاحم طاها نشه رخصت گرفت و رفت پیش بچه ها باز سرشو

 گذاشت رو متکا و چشم هاشو بست اما نمیتونست بخوابه!
 

 #رضا
 ازخواب بیدار شدم و دیدم مهدی همینطور نشسته و نگاه من میکنه

 چشم هامو چند بار بازو بسته کردم و صاف نگاهش کردم
 -مهدی جان چرا نخوابیدی؟

 +خوابم نمیرفت شماخوب خوابیدی؟
 -آره واقعا چسبید نفهمیدم چه شکلی به خواب رفتم آخه میدونی دیشب تا صبح از هیجان خوابم نرفت

 لبخند زد
 -مهدی جان من باتو حرف داشتم

 +بفرما برادررضا
 رفتم کنارش اول مطمعن شدم بچه ها هنوز خوابن که بله الحمدهللا خواب بودن

 رومو سمتش کردم
 -برادر چیشده؟ چرا آشفته ای؟

 +یکم دلگیرم
 -دلگیر از چی برادرم؟

 +از تنهایی های زهرا خانوم
 -برادر اونکه تنها نمیمونه خودت گفتی خواهرتو پیشش میفرستی حاجی هم که شیش دونگ حواسش به خونتونه

 +تنهایی زهراخانوم از این به بعد فرق میکنه
 -نمیفهمم!
 +میفهمی!

  دیگه نزاشت حرف بزنم پاشد زد به شونم و با لبخند رفت بیرون
 من موندمو کلی عالمت سوال!
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 #دانای_کل
 مهدی بیرون میره و گوشه ای میشینه خیره میشه به بیابون

 با خودش حرف میزد
 که من اومدم اینجا هرچی دارمو فدا کنم تا بقیه درامان باشن!

 پس نباید دلم بلرزه
 نباید فکرم مشغول باشه تموم هم و غم من باید محو کردن دشمن باشه

 توسل کرد به حضرت زهرا
 و دلشو سپرد به خدا

  بعدهم با خیال راحت نفس راحتی کشید و بلند شد
 بی هدف قدم زدن

 
 عصر همون روز فرمانده طاها میاد پیش بچه ها

 طاها:سالم پسرا حالتون خوبه؟ خسته نباشید
 مهران:سالمت باشید فرمانده

 طاها:طاها سید طاهااا
 با خنده ادامه میده

 طاها:بنده اومدم دعوتتون کنم به یه قرار عاشقانه
 موسی:به به باز سورپرایز

 طاها:حاال اگه دعوت کردم تورو باشه
 سورپرایز چیه مردحسابی؟
 موسی:من غلط کردم اصال

 هرچی شما بگی
 مهران:ولی این قرار عاشقانه اتون یکم مشکوکه ها آقا طاها

  طاها:اصال ما رفتیم
 همه پامیشن جلو طاهارو میگیرن دستاشونم باز میکنن که نتونه رد شه

 طاها یک ابروشو باال میده و باز برمیگرده سمت اون عده که نشسته بودن
 بالفاصله ایناهم به حالت پیروزمندانه برمیگردن سرجاشون

 مهران:والنصر لنا
 طاها تک سرفه ای میزنه و ادامه میده

 طاها:میخواستم بگم که امشب شب خوشمزه ایه...
 سفره حضرت رقیه داریم

 هم کلی ثواب میبرید و حاجت روا میشید
 هم سفره ماشاءاهللا پربرکته

 همه ذوق میکنن
  طاها:و یختم اهللا عواقبنا بخیر

 یاعلی
  تا طاها رفت بیرون همه پامیشن
 موسی:پس چه شبی بشه امشب

 مراد:آره دیگه آقا موسی معلومه که چه شبی بشه خوراکی داره به دلت خوب اومده
 موسی:این چه حرفیه آقا مراد حاشا بابا

 مراد:بله بابا حاشا
 مهران:مهدی برادر؟؟

 مهدی:جانم؟؟
 مهران:میای بریم تمرین کنیم؟
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 مهدی:االن که هوا گرمه میتونی؟
 مهران:آره بابا بریم

 باهم میرن محوطه تمرین
 مهران از نرده ها و درخت و هرچی بود میرفت باال و مهدی براش میشمرد

 بااین کار بدنشو قویتر میکرد
 طاها برنامه های خاصی داشت که بچه هارو جمع میکرد تمرینات سخت انجام بدن

 ولی مهران دوست داشت بیشتر کار کنه
 مهدی ام مربیش به شمار میرفت

 حتی توخونه!
 #پارت70

 شب شد و همه چی آماده بود که طاها بچه هارو صدا زد همه اومدن بیرون سفره رو بیرون گذاشته بودن و دور
 سفره هم پر شمع بود

 
 سفره واقعا پربرکت بود و همه چیز داشت

 طاها از خودش خرج کرده بود ولی مگه میگفت؟ همیشه همینطوری بود و برای تقویت روحیه بچه ها مناسبات
 مذهبی رو برپا میکرد و تو بهبوبه جنگ بچه هارو خوش میکرد

 بچه ها همه دور سفره میشینن
 هرکسی هرحاجتی میخواست طلب کرد

 حاجت اکثر بچه ها شهادت بود
 اونایی هم که مطمعن بودن شهید میشن فقط برای خانواده هاشون دعای صبر و تحمل میکردن!

 
 طاها یه گوشه نشست

 یکی از پسرا به اسم محمد که همیشه خودش دعا میخوند اومد و برای بچه ها دعاخوند
 دل بچه ها خالی شد

 غوغایی شد دور اون سفره چه غوغایی
 

 مهدی گره ای بست برای زهرا خانوم
 و از حضرت رقیه دعا میخواست!

 که روسفید بشه
 مهران همیشه موقع گریه به حالت سجده میرفت اونلحظه هم همینطور بود و لحظه ای موقع سجود شونه هاش که

 از گریه میلرزید آروم نگرفت!
  مهدی هم کنار مهران بود

 با لبخند تلخی نگاهش میکرد
 میدونست مهران تابوتشو رو شونه میگیره

 یک دفعه که سرشو اوورد باال نگاهش به طاها خورد
 چند لحظه به هم دیگه نگاه میکردن

  طاها عالمت قلب درست کرد کنار قلبش
 بعد هم چفیه اشو انداخت روی صورتش

 
  مراسم که تموم شد

 موسی و مراد مشغول پخش کردن شدن
 سفره خیلی پربرکت بود هرچقدر برمیداشتن تموم نمیشد

 طوری که خیلی از خوراکی ها موند بااینکه جمعیتم زیاد بود
 طاها:قبول باشه فرزندانم
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 همه خندیدن
 موسی:پدر گرامی برای شادی قلب فرزندانتون بردارید این کیکو من هی میرم میام تعارف میکنم میگید نمیبرم

 خب ببرید حاجی
 طاها:چشم درک نمیکنی که دندونم درد میکنه دیگه! بااین بچه بزرگ کردنمون

 موسی با خنده از کنارش رد میشه
 مهران:بابا اینور باازاار چسبیدی به فرمانده خجالت بکش!

 نمیبینه مملکت چشم انتظار اون کیکاشن
 موسی:بابا اومدم اومدم

 مهران:نه په نیا
 علی:مهران جان کم بخور این معده زبون بسته ات زبون داشت شکایت میکرد

 مهران:بیجا کرده..
 مال سفره حضرت رقیه است باید جاروش زد سفره ارو

 علی:منکه نمیدونم اینو کجای دنیا گفتن!
 مهران:کشور سوریه شهر دمشق مقر سپاه

 علی:قانع شدم
 مهران:وظیفته

 
 بعد از اون مراسم باصفا همه میرن پی خواب!

 که فردا روز سختی بود
 مهدی دراز کشید و چشم هاشو بست

 ساعت سه شب که شد بیدار شد مثل هرشب بی صدا رفت وضو گرفت و سجاده اشو انداخت
 و قرار عاشقانه اشو شروع کرد

 بعد تموم شدن نمازش
 به سجده رفت و شروع کرد دردودل با خدا

 -الهی...ممنونم که مسیر منو به این راه بازکردی! ممنونم که منه حقیر مسکین رو پیش خودت عزیز کردی
 الهی مرا ببخش اگر ذره ای بعد از آمدن به سوریه و تصمیم به جهاد

  دلم برای عشق زندگی ام
 که در نقطه جغرافیایی دیگری است لرزید

 مرا ببخش اگر دلت را آزردم
 من هرچه دارم را مدیون تو هستم

  و میخواهم که در غیاب من شما نگهبان زهرا خانومم باشید
 شما تسکینی بر درد او باشید

 مرا در این مسیر عاقبت به خیر کن
 من حاضرم جسمم را که نه هرچه دارم را فدای یک تبسم حضرت زینب کنم

 پس مرا یاری برسانید
 و قلبم را با دستان خود پرورش دهید

 #پارت71
 روز بعد طاها همرو خیلی زود بیدار کرد برای تمرین و گرم شدن

 موسی:فرمانده یکم میزاشتید بخوابیم
 طاها:ساعت پنجه پسر وقت نمازه پاشو

 همه بیدار میشن و میرن برای وضو مهدی هم که آماده بود و منتظر اذان!
 مهران و رضا میان جفتش و نماز رو باهم میخونن

 
 بعد از نماز همه میرن محوطه تمرین
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  طاها از خودش شروع میکنه و حالت سینه خیز روی گل میره جلو
 بعد هم که خودش حسابی گلی میشه اشاره میکنه بقیه بیان

 بچه هام که فرمانده اشونو اینطور میدیدن با هیجان کار میکردن
 مهدی و بقیه هم پابه پای طاها تمارین رو انجام میدادن

 بعد از کلی تمرین سخت و طاقت فرسا
  طاها به مراد میگه بره برای همه آبمیوه خنک بیاره

 همه وسط محوطه پهن شده بودن از خستگی!
 مهران:آی مادر کجایی ببینی پسرت شبیه تندیس شاه تهماسب شده

 بچه ها از خنده زمینو گاز میزدن
 مراد که با کارتن آبمیوه اومد بچه ها خستگیو خنده رو همه چیو فراموش کردن

 یورش بردن سمت مراد
 مراد هم که دید کارتن از دستش دزدیده شده دورخودش چرخید و فکر کرد که اصال حضورش الزم نیست و رفت

 مهران:به صف بااشید تشنگان کربال
 موسی:بابا یه دونه پرت کن مردم از تشنگی

  مهران:بگیر بگیر
 قشنگ به همه داد و نگاه به کارتن کرد دید چیزی نمونده محکم به پیشونیش زد و با کارتن دنبال بچه ها کرد

 قش کرده بودن از خنده
 طاها با شنیدن صدای دادو هوار مهران و خنده بچه ها اومد بیرون

 طاها:نگاه نگاه توروخدا..مردای گنده رو
 مهراان ولش کن کشتی بدبختو
 خدایا خودت به داد ما برس

 طاها هم که دید اصال حضورشو مثال به عنوان فرمانده حس نمیکنن کفششو در اوورد افتاد دنبال مهران
طاها:عامل جنگ و دعوا،باعث و بانی ازدحام و ترافیک،دزد خوراک ها،عامل شلوغی و سروصدا در مقر اگر24

 ساعت زندانیت نکردم صبرکن
 مهران:بابااا من هیچی نبــردم

 طاها:میگم صبر کن
 مهران:باشه باشه فقط اون کفشو بیار پایین خیلی سنگینه بزنی دونصف میشم

 طاها می ایسته و مهرانم دستاشو باال میاره بعدهم هردو میزنن زیر خنده!
 

 مهدی داخل بود و درحال قرآن خوندن از دنیای دوستاش جدا بود
 آرامشش رو اینجوری پیدا میکرد

  قرآن رو بست و پاشد
 وقتی رفت بیرون تازه متوجه شد چه خبره طاها و مهران وسط نشسته بودن و همه دورشون

 داشتن حرف میزدن
 اونم رفت نشست پیششون بچه ها به محض دیدنش صلوات فرستادن

 مهدی خیلی خجالت کشید
 طاها:گل آمد و بوی عنبر آورد

 -شرمنده نکنید
 مهران:داداش کجاا بودی شما ندیدی اینجا جنگ جهانی سوم شد

  -بسم اهللا چیشد مهران؟؟
 موسی:هیچی بابااا کلی خندیدیم

 -الحمدهللا که
 

 بعد از اون طاها جلسه تشکیل داد و گفت امروز میریم سمت حلب یک عده هم اینجا میمونن
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 اونجا باز وضعیت خراب شده و باید میرفتن
 همه آماده بودن که عصر حرکت کنن سمت حلب

 طاها هرچی الزم بود رو یادآور شد
  اسلحه و مهمات به اندازه توی ماشین مخصوص گذاشته شده بود

  و همه مجهز بودن
 با توسل به حضرت زینب(س)

  سوار شدن حدودا ساعت4عصر بود
 مهدی همراه طاها بود

 طاها خودش خواسته بود مهدی کنارش باشه
 همه ی بچه ها مشغول دعا خوندن و ذکر بودن!

 که عملیات با موفقیت انجام بشه
  به محض رسیدن به حلب و نزدیک شدن به محل درگیری بچه ها پیاده شدن و همون

 لحظه شروع کردن شلیک و مقابله
 

 #پارت72
 اوضاع خیلی بد شده بود و طاها پاش مجروح میشه هرچقدر بچه ها میگفتن عقب باشه قبول نمیکرد و باز میومد

 جلو
 آخر هم کار دست خودش داد

 مهدی بغلشو گرفت و کشوند پشت خاکریز
 

 مهدی:خوبی طاها صبرکن پاتو ببندم
 سریع پارچه ای درمیاره پاشو میبنده

 طاها:خوبم خوبم مهدی برو پیش بچه ها روحیه اشون ضعیف نشه برو
 مهدی:فقط پاتو ببندم

 طاها:خودم میبندم برو گفتم
 مهدی:اما...

 طاها:این یه دستوره..
 مهدی با سکوت نگاهش میکنه بعدم آروم میگه چشم

 بلند میشه و ازش دور میشه یکم که دور شد از دور مخفی دید که چجوری از درد به خودش میپیچه!
 براش دعا کردو رفت پیش بچه ها طبق خواسته طاها همرو آروم کرد و خودشم مشغول کارش شد

 ولی تمام فکرش پیش طاها بود گریه اشم دراومد
 بالخره یکم وضعیت آروم شد همه از نفس افتاده بودن

 مهدی بین همه آب پخش کرد
 موسی:اجرت بااباعبداهللا
 مهدی:گوارای وجودت

 تا کارش تموم شد با دو سمت طاها رفت که متوجه شد از هوش رفته
  مهدی:آخ برادر آخ

 آبی که داشت رو روی صورتش خالی میکنه که طاها با لرز بیدار میشه
 مهدی:برادر بگیر آب بخور

 رنگت گچ شده میدونی چقدر ازت خون رفته؟ پاتم درست نبستی
 طاها:خوبم فقط خوابم رفت

 مهدی:بله اونم شما
 طاها دیگه حرفی نزد میدونست حق با مهدیه مهدی مجددا پاشو با پارچه دیگه ای بست

 دشمن دیگه قصد آتیش ریختن نداشت همه برگشتن مقر
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 هرکار کردن فرمانده طاها یک خورده استراحت کنه مرغش یه پاداشت
 با همون پای زخمی اینور اونور میرفت
 مهدی:الاقل بیاید بشینید بهش فشار نیاد

  طاها:چه فشاری مثال؟
 بعدشم این پارو میبینی؟ چهاربار شکست سه بارم اینجوری زخمی شد

 نگران نباش
 مهدی دیگه نمیدونست چی بگه فایده نداشت که نداشت

 مهران:آقا طاها شما ازدواجم کردید؟
 طاها:نه من روز خاستگاری فرار کردم

 اینو که گفت جمعیت همه یک صدا از خنده مردن
 طاها:من اومدم به مادرم بگم میخوام برم سوریه روم نمیشد اونم فکر کرد من زن میخوامو حرف نمیزنم

 خالصه رفتن برا خودشون دختر خانوم پسندیدن و با خانوادش حرف زدنو  فک و فامیلشون و خودش و فامیل ما و
 آخر یادشون اومد بنده اصال اطالع ندارم

 
 اینجا باز خنده همه آزاد شد

 طاها:بعد منو بزور بردن مراسم خاستگاری و مادرم از اینور میگفت خجالت نکش و پدرم از اینور میگفت باید مرد
 باشی باز فکر میکردن من خجالت میکشم که حرف نمیزنم و ما اینوسط چی میگفتیم؟! بر و بر نگاه میکردیم

 که تارسیدیم من به بهانه دستشویی در رفتم که رفتم
 بچه ها از خنده به سروکله هم میزدن

 #پارت73
 فرمانده کاظمی رفته بود یه جا دیگه و مقر رو فرمانده طاها اداره میکرد

  فرمانده که نه دوست همه
 بچه ها اصال و ابدا حس نمیکردن فرمانده اشونه!

  وقت اذان مغرب بود و همه مشغول وضو و نماز شدن
 مهدی کنار طاها و رضا نشست

 و باهم نماز خوندن
 بعد از نماز هم فرمانده طاها قرآن خوند

 صوت خیلی خوبی داشت
 مهدی:قبول باشه برادر

 طاها:قبول حق همچنین سیدجان
 توام همینطور رضاآقا

 رضا:عزیزین شما ممنون
 بعد از نماز باز یک عملیات دیگه بود

 همه سریعا خودشونو رسوندن به محل درگیری و دست به کار شدن
 مهدی:رضا سرتو بیار پایین براادرم

 رضا:چشم چشم
 مهدی:مهران کو؟ چرا نمیبینمش؟

 رضا:داخل ماشینه دیگه.. مشغول گزارشه
 مهدی:آها آها

 مهدی:فرمانده فرمانده کجاست؟ پاش زخمه ها خونریزی نکنه
 رضا:مهدی جان حواست به جلوت باشه چشم من میرم ببینم کجاست

  مهدی:برو
  رضا تواون هیاهو میره وسطو با چشم دنبال طاها میگرده

 موسی:کجا اومدی رضا؟ چیزی میخوای؟
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 رضا:فرمانده کجاست؟
 موسی:فرمانده پیش مهرانه بی سیمش مشکل دار شد رفت اونجا

 رضا:الحمدهللا
 باز برگشت سمت مهدی و بهش اطالع داد مهدی که خیالش راحت شد دوباره مشغول دیده بانی شد

 یک کاروان از دور میومد تواون درگیری این کاروان غیر منتظره بود مهدی سریع به بچه ها گزارش داد و
 بچه ها به حالت آماده باش ایستاده بودن

 مهدی:یا حسین
 رضا:فکر میکنی اینا کی باشن؟

 مهدی:خیر باشه فقط
 کاروان تو منطقه بچه ها ایستاد

 یک نفر پیاده شد مشخص بود از بچه های سپاهه
 داشت سمت بچه ها میومد

  پسر: سالم علیکم من از خودتونم برادرا
 مهدی رفت جلو و باهاش دست داد

 مهدی:این کاروان چیه برادر؟ از کجا میاید؟
 پسر نگاهی گذری به کاروان انداخت و برگشت سمت مهدی

 پسر:اینا داعشی ان اسیرشون کردیم
 مهدی:جنسیت؟

 پسر:همشون خانومن
  مهدی:باشه صبر کن به فرمانده اطالع بدم

 مهدی سریع با بی سیم به اطالع طاها میرسونه و طاها هم خیلی سریع خودشو میرسونه پسررو که دید محکم بغلش
  کرد

 طاها:چههه عجب آقا محسن؟
 محسن:چه کنیم نفوذی بودنم دردسره فرمانده

  حالتون خوبه؟ خسته نباشید
 طاها:الحمدهللا خب چه کردی؟

 محسن:اسیر اووردیم فرمانده باید سریعا ارسال بشن مقرخودمون اینجا بودنشون اصال جایز نیست
 طاها:ان شاءاهللا ان شاءاهللا االن نیرو آماده میکنم همراه شما بیان

 محسن:اجرت باموال فرمانده خسته نباشی ببخش ما نبودیم االن هستیم که درخدمت باشیم
 طاها:قربون شکلت محسن جان شما همیشه پشت پرده تمام عملیات مابودی

 زد به شونه اش و رفت که نیرو جمع کنه
 محسن هم با مهدی حسابی گرم گرفت

 مهدی خیلی ازش خوشش اومد
  هیبت خیلی زیادی داشت و فهمیده بود چه آدم نترسیه

 محسن به عنوان نفوذی کار میکرد میرفت تو حریم داعشیون بدون اینکه ذره ای شک کنن ازشون اطالعات میدزدید
 خودشو چند نفر دیگه که رفیقای دیرینه طاها بودن

 
 #پارت74

 طاها که نیرو جمع کرد محسن با همه خداحافظی کرد و پشت فرمون ماشین بزرگ نشست مهرانم به خواسته طاها
 کنار محسن میشینه میره همراهشون

 طاها:برید خدا به همراهتون اگر تونستید خودتونو برسونید اینجا
 محسن:ان شاءاهللا

 حرکت کردن مهران هنوز محسن رو نمیشناخت برای همین حرف نمیزد
 محسن:خودتو معرفی کن برادر
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 مهران:مهرانم داداش
 محسن:به به چه اسمی دلمون هوای مرز مهرانو کربالرو کرد

 مهران خندید
 محسن:چند سالته؟؟

 مهران:22
 محسن:یک سال ازت بزرگترم

 مهران:بسالمتی
 محسن:سالمت باشی..بنظر میاد سید باشی درسته؟

 مهران:ازکجا فهمیدی؟
 محسن:ساداتو از دور تشخیص میدم نمیدونم چه رازیه که مخفی نمیشه این نصب

 مهران:بابا ایول
 محسن تک خنده ای میزنه و مشغول صحبت با بی سیم میشه

 
 بچه ها همه خسته شده بودن هرچقدر میزدن میکشتن آتیش متوقف نمیشد

 طاها همش باالسرشون میومد بهشون انرژی میداد که فکر کنید پشت پلی استیشن نشستین دارین میمون میکشید
 ولی یکم این بازی خیلی واقعی میخوره

 تازشم شما بخاطر این بازی های سه بعدی اسمشون چی چیه میرین کلی پول میدین
  االن اینجا مجانی دارین بازی میکنین مخلص همه

 خداتونو شکر کنید
 بچه هاهم نمیدونستن بخندن یا گریه کنن

 موسی:بابااا بازی چی کشک چی؟
 گـــرمه

 طاها:چند ماه دیگه زمستونه تحمل کنید
 موسی:فرمانده یه طوری میگین چند ماه دیگه انگار چند ساعت دیگه است

 طاها:موسی میامااا
 موسی:فرمانده جسارت نباشه ولی تا شما بااین پا برسید اینجا من رسیدم دمشق آبم خوردم برگشتم

 خنده همه رفت هوا
 مصطفی:بابا دل درد گرفتیم آقا موسی مراعات کن

 
 مهران و محسن هم میرسن دمشق و همرو پیاده میکنن نیرو حفاظتی هم همه جا بود

 یک دختری بود انگلیسی صحبت میکرد قبول نمیکرد پیاده بشه حاال دلیلشم مشخص نبود
 هرکار کردن سرجاش موند و میگفت باید برگرده

 مهران با انگلیسی سرش داد زد که پیاده شو راه فراری نیست
 ولی دختره با گریه تقال میکرد

 محسن:اهللا اکبر من نمیدونم این سگ صفتا چی سر این بدبختا کردن که اینجوری.....
 مهران خیلی عصبی بود فکروذهنش پیش برادراش بود و این اینجوری وقتشونو میگرفت

 مهران:میگم بیااا پایین
 دختره ترسیده بود و تکون نمیخورد

 مجبور شد اسلحه سمتش بگیره
 محسن:برادر نه گناه داره

 مهران:گناه نداره احمقه احمـق
 تشخیص نمیده کدوم گوری بوده
 بیاا پایین وگرنه شلیک میکنم

 مهران همش انگلیسی باهاش صحبت میکرد
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 دختره ترسید و بلند شد و با لرز پیاده شد
 مهران دلش براش سوخت اما این تنها راهش بود

  رفت پیش بقیه تویک اتاق بزرگ همرو اونجا گذاشتن
 مهران از مراد خواست آب و خوراکی ببرن خدارو خوش نمیاد

 بعدهم خودشو محسن حرکت کردن سمت حلب
 مهران تو راه از محسن پرسید اون رفیقاش کجان که طاها میگفت دلم براشون تنگ شده

 محسنم گفت اونا هنوز نرسیدن سوریه، لبنانن برای یه کاری اونجا رفتن
 #پارت75

 وقتی همه چی آروم شد بچه ها باز برگشتن مقر حلب
 همه خسته بودن و نا نداشتن

 سریع گرفتن خوابیدن ولی مهدی نه
 بیدار موند و برای آرامش خودشو بقیه قرآن خوند
  ساعت3شب بود که طاها بیدار شد برای نماز شب

 یه چند نفرم که میدونست نماز شب میخونن رو هم بیدار کرد از جمله مراد و محسن و مهران و رضا و...
 مهدی هم که نیازی به بیدار کردن نداشت و همیشه اول بود آماده روبه قبله درحال ذکر بود

 همه اومدن کنارش نشستن
 طاها:قبول باشه طاعات آقا مهدی

 مهدی:قبول حق برادر
 نماز شروع شد و همه عاشقانه قرار شبونه رو برپا کردن

 
  صبح روز بعد

 طاها سر ساعت 5مثل همیشه همرو بیدار کرد برای نماز و تمرین
 بچه ها با تنبلی بلند شدن و رفتن پی کار وضو و نماز

 نماز که تموم شد به همراه طاها رفتن زمین تمرین
 موسی:اینجا خیلی قشنگتر از مقر دمشقه

 طاها:مقر مقره دیگه قشنگ و زشت نداره که
 موسی:بله فرمانده هرچی شما بگی

 طاها:این خودتی آقا موسی؟
 موسی:بله ارواح هفت پشتم

 طاها:باشه باشه
 تمرین شروع میشه و بچه ها با عشق کار میکنن

 حدودا یک ساعت گذشت و برگشتن داخل
 

 #زهرا
 ازوقتی نور زندگیم رفت دنیام خیلی بی رنگ شده علی گاه گاهی وقتی رقیه دانشگاهه میاد پیشم و تسکینم میده

 ولی...مگه آروم شدن ممکنه وقتی که هرلحظه منتظر باشی تابوت عشق زندگیت از راه برسه!
 همش میگم نه شاید مهدی اشتباه میکنه

 شاید اینطور نیست که میگه
 اما باز حرفمو پس میگیرم و با واقعیت روبه رو میشم

 امروز علی پیشم بود
 همش توی باغچه بودم این گل هام ناجوانمردانه منو یاد مهدی مینداختن!

 مثل خودش باهاشون حرف میزدم
 خوب بهشون میرسیدم خدایی نکرده پژمرده نشن!

 علی:زهرا جان نمیخوای بیای داخل؟
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 نگاهش کردم و سرمو به عالمت منفی تکون دادم
 اومد نشست پیشم و نگاهم کرد
 علی:چرا بهم نمیگی چیشده؟؟

 نگران سید هستی؟؟
 بغضم ترکید ! چرا کسی نمیفهمید وقتی اسمشو بشنوم از دلتنگی نابود میشم

 -علی توروخدا نپرس
  علی:باشه آبجی چشم فقط اینطور نبینمت خیلی اذیت میشم

  اشکامو پاک کردم
 -ببخشید علی ببخشید اصال بیا بریم داخل

 علی:بخوای اینجا بشینیم میشینما
 -نه بریم داخل علی
 علی:هرچی تو بگی

 بیچاره علی رو با خودم کالفه کرده بودم شده بودم عین دیوونه ها که یک بار میخندن یک بار گریه میکنن
 از وقتی اومده پیشم همش پیش گل هام

 سعی کردم خودمو خوب نشون بدم
  چایی درست کردمو نشستم پیشش

 خیلی سعی کردم حرف بزنمو شبیه اون زهرای قبلی باشم
 ولی این فقط یک خواستن محال بود

 #پارت76
 #دانای_کل

 مهدی حاالت معنویش خیلی تغییر کرده بود آرومتر از قبل شده بود گوشه گیر و مرموز شده بود
 بچه ها همه متوجه شده بودن بیشتر از همه رضا که خیلی هم نگران بود

 خیلی سعی کرد باهاش حرف بزنه دردودل کنه ولی مهدی بجای حرف زدن فقط لبخند میزد
 یک روز که باز فرمانده طاها جلسه تشکیل داد مهدی اومد و نشست کنار بقیه

 فرمانده شروع کرد نقشه رو توضیح دادن مهدی یک دفعه پاشد گفت گفتی اسم این عملیات چیه؟
  فرمانده باز تکرار کرد که فالنه

 مهدی اصال از این رو به این رو شد
 سریع رفت داخل همه نگران شده بودیم اما طاها اجازه نداد کسی بره دنبالش رضا که با دو همونلحظه رفت پشت

 سرش
 از پشت دستشو کشید

 -برادر مهدی چیه؟ توهمین عملیات شهید میشی آره؟ توروخدا بگو منم هستم جان مهران بگو منم هستم
 مهدی اول بغضشو میشکنه و بعدم رضارو محکم بغل میکنه

 +من یادم نمیره حرفمو رضا من بی دلیل بهت نگفتم تاابد باهاتم ولی.. مهران تنها میشه رضا مهران کمرش خورد
 میشه

 هق هق میزد از گریه
 رضا مات و مبهوت بغل مهدی مونده بود
 مهدی:مهران کمرش خورد میشه رضا

  نابود میشه
 چه جوری جاش بزارم؟

 چجوری برم بی اینکه پشت سر رو نگاه کنم؟
 

 طاها خیلی نگران بود اما نمیخواست روحیه بچه هارو خراب کنه کامل همرو توجیه کرد و کار که تموم شد رفت
 چادر مهدی

 رضا خوابیده بود روی پای مهدی
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 با دیدن فرمانده بلند میشه
 طاها:راحت باشید..مهدی جان میتونم یکم وقتتو بگیرم؟

 مهدی:اختیار داری فرمانده
 رضا یاعلی گفت و رفت بیرون

 فرمانده کنار مهدی نشست و با دقت نگاهش کرد
 طاها:مهدی چیشده؟

 مهدی:من امشب میرم برادر
 طاها:نگو...

 مهدی سرشو پایین میندازه و قطرات اشک جاری میشه
 طاها:سید تنهامون میزاری دیگه ها؟

 مهدی:طاها توام بعد من میای
 بخدا قسم اونروز که به استقبال تو بیام دور نیست

 طاها محکم مهدیو بغل کرد
 طاها:منتظرم باش سید من خیلی زود خودمو به شما میرسونم

 مهدی:قول میدم بی تو داخل بهشت نشم
 طاها:آخ برادرم....

 برای اولین بار درحضور کسی گریه میکنه خیلیم گریه میکنه
 طاها:تو فرشته ای سید

 امروزبیشتر ازت عطر لذتبخش فورانه
 چهره ات خیلی نورانی شده پسر

 این چفیه سبزت امروز خیلی روشنه
 د تو داری میری پیش خدا

 ببین چقدر ازم بهتری! ببین چقدر زود داری میری
 مهدی:گریه نکن جان من گریه نکن فرمانده ی من گریه نکن استادم

 تو بالفاصله بعد از من میای
  چند روز دیگه توام میای

  طاها:آه که فراق سخته حتی برای ساعتی
 ولی جان من به موال بگو طاها خیلی شرمندته بگو به اون خدا قسم هرکار تونست انجام داد بگو ببخش خدا زود

 خریداری نکرد طاهارو!
 مهدی:برادرم...گریه نکن بچه ها بهت نیاز دارن اگر تو بری اینا بیچاره میشن جان مهدی آروم باش تو زود میای!

 باور کن زود میای
 
 

 #پارت77
 شب شد و همه آماده ی عملیات بعدی بودن قلب مهدی برای پرواز بی تابی میکرد

 توسل کرد به حضرت زینب و با یاد زهرا پا تو مدیون گذاشت!
 رضا لحظه ای مهدی رو تنها نمیزاشت و

 فرمانده طاها مثل همیشه روحیه میداد ولی هرچی داد و فریاد بود رو درونش آزاد میکرد
 مهران ولی بی خبر از همه چی

 با همون شوخیاش و خنده هاش درحال کار بود
 درگیری هم رفته رفته بیشتر شدت میگرفت

 آر پی جی خیلی میزدن که انحراف میشد سمت دیگه
 بچه ها دیگه از نفس افتاده بودن اما هیچکدوم تسلیم و مردد نشد

 یک دفعه با صدای مهیبی که به وجود اومد همه جارو دود و خاک گرفت
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 دیگه کسی کسیو نمیدید
 فقط صدای فرمانده طاها شنیده میشد که باصدای بلند اهللا اکبر میگفت

 یک لحظه همه چیز بهم ریخت
 همه چیز عوض شد

 انگار عقربه های ساعت به جلو نمیرفت
  وقتی دود فرونشین کرد

 تازه متوجه شدن که دنیا آوار شد روی سرشون
 همه نشسته بودن زمین و مات و مبهوت صحنه مقابل رو نگاه میکردن

 مگه کسی باور میکرد؟
 حتی دشمنم آتیشش رو متوقف کرده بود انگار اونها هم فهمیده بودن چه مصیبتی شده

 یک دفعه صدای خسته و زجه دار مهران سکوت تلخ رو شکست
 {مهران:بــرادرم مهـــدی!!}

 خودشو انداخت کنارش مهدی بعد از بی خوابی و قرارهای همیشگی بالخره به خواب رفته بود
 یک خواب که پله ای برای رسیدنش به سعادت بود

 حاال همه بچه ها به سر میزدن و از فراق اشک میریختن
 حتما از همین لحظه دل هاشون برای مناجات و قرارهای دزدکی و عاشقانه مهدی تنگ شده بود
  حتما همه باز میخواستن مهدی با اون صدای پرسوزش قرآن بخونه و غوطه ور شن تو آرامش!

 چقدر لحظات سخت بود
 چقدر نرفته دل همه بچه هارو تنگ خودش کرد

 ولی این پایان قصه نبود
 مهران با پاهای لرزون از جا بلند میشه زیر لب میگفت یاحسین

 چند قدم به جلو رفت جسد پاره پاره ی رضارو دید...
 یک دفعه تصویر خنده های مهدی و رضا جلو چشم هاش نقش بست

 چه ایام خوشی بود!
 سفر راهیان نور و شوخیا و خنده ها..

  نشست وسطشون لبخند زد دست به موهاشون میکشید دستاشونو میگرفت میبوسید
 -بخواب مهدی بخواب عزیزم

 میدونم خستته من دیدم دیشب بیدار موندی..! من دیدم چقدر قرآن خوندی
 بخواب دورت بگردم

 بخواب برادرم
 

 یادت می آید آن روز،صدالله چیده بودی
 آن دفعه هم تو از من زودتر رسیده بودی

 هربار درنگاهت طوفانی بی صدا بود
 از عشق او به قلبت نقش ها کشیده بودی
 گل زخم هایت انگار سوغاتی ات بودند

 آخر تو آن دردها را با شوق چشیده بودی
 آن روز دو چشمت اما آرامش دگر داشت
 گویی که از لب یار چیزی شنیده بودی

 با من بگو مسافر از آن یقین قلبت
 شاید بفهمم آن روز آخر چه دیده بودی

 گویند که باز با باز باهم پرگشایند
 این است دلیل اینکه بی من پریده بودی

 #پارت78
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 #زهرا
 حالم خوش نبود رقیه هرکار کرد من یکم بخندم چیزی بگم نمیتونستم!

  -رقیه من االن چه کار کنم؟
 چجوری از مهدی باخبرشم؟ دارم از دلتنگی دق میکنم

 +عزیزم بالخره که میاد نگران نباش
 نه رقیه که نمیفهمید کسی نمیفهمید

 کسی نمیدونست االن قلب من چه حالی داره! خدایا دیگه طاقت ندارم
 دیگه دارم کم میارم!

 رفتم باز تو باغچه و نشستم روی نیکمت
 اصال نمیتونستم آروم بشینم

 شب قبل رو هم خوب نخوابیده بودم
  سردرد شدیدی داشتم

 تصمیم گرفتم یکم بخوابم که از این فکرها و حال بدم راحت شم
 تا سرمو رو متکا گذاشتم کمی نگذشت که نفهمیدم چی شد!
 فقط میدیدم مهدی کنار در ایستاده و با لبخند نگاهم میکنه

 اونلحظه هرکار کردم نمیتونستم برم سمتش
 داد میزدم جیغ میزدم ولی انگار صدامو نمیشنید هم خودش هم لبخندش سرجاش بود

 یک دفعه نور زیادی دورشو گرفت
 اونقدر که چشم هام اذیت میشد نگاهش کنم ولی نمیخواستم ازش چشم بردارم

 داد میزدم مهدی توروخدااا بزار بیام پیشت جوابم نمیداد
 دستشو اوورد باال و آخرین حرفشو زد و رفت

 فقط گفت:منتظرتم
 همین! و من نابود شدم

 با صدای رقیه از خواب بیدار شدم
 رقیه آشفته نگاهم میکرد

 همونلحظه شروع کردم جیغ زدن
 حالم دیگه دست خودم نبود

 مطمعن بودم مهدی شهید شده ،مهدی رفته
 دنیا خراب شد روی سرم

 
 چراااا؟ چرا مهدی؟

  مهدی چراا اینقدر زود رفتی!
 مهدی قشنگم چرا رفتی!

 دیگه نفهمیدم چیشد از حال رفتم
 #دانای_کل

 مهران رو میخواستن از مهدی و رضا جدا کنن نمیتونستن!
 دست رو موهاشون میکشید باهاشون حرف میزد

 مهران:منو از خودتون دور نکنید
 مهدی جون عزیزت رضااا خواهش میکنم

 توروخدا منو از خودتون دور نکنید
 طاها بزور ازش جداشون کرد

 مهران:نه نههه طاها دورم نکن طاهاا ولم کن توروخدااا ولم کن
 من مهدیو تنها نمیزارم طاها من مهدیو تنها نمیزارم

 طاها:مهران مهران...منو نگاه کن
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 -نه نه طاها دورم نکن
  دورم نکن

 +مهرااان؟ منو نگاه کن منو نگاه کن
 -طاها نرن جایی طاها توروخدا بگو نرن جایی!

 +سید جان نگاه نکن اون سمت رو
 منو نگاه کن

 مهران نفسش از هق هق باال نمیومد
 تو همون حال که سرش پایین بود طاها بغلش میکنه

 طاها:آروم باش
 مهران:آخ طاها

 طاهااا جا موندم طاهااا با چه رویی برگردم پیش مادر
 من با چه رویی با زهرا خانم روبه روشم

 طاهااا بگو همش خوابه
 بگو این اجساد تیکه تیکه شده مال مهدی و رضا نیست

 آخ قلبم..یا حسین به دادم برس
 طاها آرزو کرد که ای کاش میمرد مهران رو اینطور نمیدید

 +مهران برادرم؟ مهران االن دق میکنی نکن ...مهران آی مهران
 طاها دیگه نمیتونست خودشم گریه اش دراومد حاال هردو بغل هم هق میزدن

 دیگه هیچکدوم نمیتونست آروم کنه
 بچه های دیگه ام حال بالوصفی داشتن

 دور مهدی و رضارو گرفته بودنو شبیه موقعایی که تو روزه های اباعبداهللا زجه میزدن گریه میکردن
 مهران:طاهاا امام حسین

 -مهران آروم باش
 مهران:امام حسین باهام همدرده

 برادرم اربا اربا شده برادرم شهید شده
 -همدرده آره..همدرده

 #پارت79
 همه حاال خبر شهادت مهدی رو شنیده بودن هم کسایی که ایران بودن و هم کسایی که سوریه بودن

 مادر مهدی توان ایستادن روی پاهاش رو نداشت بهونه مهران رو میگرفت میخواست که اونو در آغوش بگیره..
 میخواست اون باشه و عطر مهدی رو از خودش بو کنه مادر بود دیگه!!

 
 خونشون ماتم خونه شده بود

 دیگه خبری از اون خنده ها و شادی ها نبود!
 حتی رفقاش هم اومده بودن و با مادرش همدردی میکردن

 زهرا اما توی اتاق خودشون بود ساکت و آروم یک گوشه خودشو تکون میداد
 قلبش به قفسه سینه اش فشار میوورد

 به یاد اون روزها افتاد
 روزهایی که حاال شدن صفحاتی از دفتر خاطراتش

 اولین دیدار رو یادش اومد نور از پشت شیشه اتوبوس هنوز ناآشنا بود!
 هنوز قلب زهرا عاشق نشده بود

 اما چه زیبا بود این عشق!
 عشقی که خدارو برای زهرا تجسم کرد

 عشقی که آغشته بود با عطر آرامش نور و گل های رز!
 گل هایی روییده شده بین انگشتای معشوق
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 امروز عطر این گل ها بیشتر از قبل حیاط رو معطر کرده بود
 امروز دوست این گل ها به آرزوش رسید

 
 نور رفت ولی هنوز نــورش برای زهـرا مانده!

 او آمد قلب زهرا را نورانی کرد
  و زیبا رفت از کوچه پس کوچه های آسمان!

. 

. 
 پیکرهای مهدی و رضارو آماده ی بردن به ایران کردن

  راستی زیارت چطور؟
 همون که رضا خواسته بود!!

 تواون لحظه نورگفت جهاد میکنیم بعد زیارت!
 حاال پروانه شدند دور حرم میچرخند

 
 میخواهم بدانم حضرت زینب چگونه زیارتی برای شما دارد؟!

 ای کاش ما هم پروانه میشدیم
 سبک بال پرواز میکردیم به سمت سعادت واقعی!

 ولی ما....
 چه بگویم! ای کاش چیزی نگویم و رد شوم.. آخر میدانم من عاجزتر از آنم که از روحیات شهدا چیزی بگویم!

  اما ناگفته نماند
 خوشا به حالت ای شهید..خوشا به حالت

. 

. 
 مصطفی و علی بخاطر استقرار تو جبهه ی دیگه دیر فهمیدن ولی به محض فهمیدن خبر، الل شدن و واموندن

 هیچکس هیچ حرفی نمیزد و این سکوت دردآور بود!
 طاها همراه با مهران سوار هلی کوپتر حامل مهدی و رضا شدن

 روی هردوشون پارچه سفید انداخته بودن
 مهران همونجا کنارشون دراز کشید
  حرف میزد خیلی عادی.. مثل هرشب

  انگار که هیچی نشده
 اذیتشون میکرد که شما مبادا از هم جدا شیدا

 بعد همون لحظه گریه میکرد
 یادش میومد این خوابشون مثل اون خوابا نیست!

 دیگه مهدی و رضایی نبودن شب بره کنارشون بخوابه
 باهاشون حرف بزنه بخنده

 طاها بی صدا با دیدنش اشک میریخت
 وقتی میدید مهران نگرانه سرد نشن هی پارچه رو مرتب میکرد نابود میشد

 یا هی سرشونو میبوسید
  مهران: اذیتتون نمیکنم دیگه بیدار شید

 مهدی بیدار شو نمیخوای برای نماز بیدار شی؟
  رضا برادر؟

 یعنی دیگه نمیای دم در خونمون دنبال مهدی؟
 بی معرفت نشو..بی انصاف نشو
 مهدی تو که اینقدر نمیخوابی!
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 رضا بهش یه چیزی بگو
 د حــرف بزنید یه چیزی بگید

 طاها محکم مهرانو کشید سمتش دیگه طاقت نداشت میترسید مهران به جنون برسه
 میترسید بالیی سرش بیاد
 طاها:مهران؟ خوب نیستی

 یه نفسی بکش برادرم بسه توروخدا
 -طاها ببین بیدار نمیشن

 ببین اذیت میکنن
 طاها من چشم های مهدیو نبینم...

 نتونست ادامه بده و هردو باهم گریه کردن
 هلی کوپتر که به ایران رسید خیلیا برای استقبال ایستاده بودن

 معلوم نبود اینهمه جمعیت از کجا اومده
 ماشین اومد و پیکرارو اونجا گذاشتن برای غسل و کفن...

 و چه تلخ بود این لحظات
 اما تلخیش به کام اهلش شیرین میومد

 
 #پارت80
 #دانای_کل

 علی دنبال زهرا میگشت که بالخره اونو پیداش کرد اول کمی کنارش نشست حضورشو حتی حس نکرده بود!
 -زهرا؟ آبجی مهدی آقا اومد

 یک دفعه با چشم های سرخ و بی روح به علی زل زد
 -نمیای بریم استقبالش؟

 سریع بلند شد و چادر انداخت سرش دوید سمت در
 علی هم پشت سرش بادو میرفت

 +علی منو ببر پیشش
  -چشم چشم آبجی میریم

 در ماشینو براش باز کرد و سریع حرکت کرد
 مهدی و رضارو غسل کرده بودن و فرستاده بودن سرد خونه

  دم در سردخونه جای سوزن انداختن نداشت مهران همونجا نشسته بود
 داد میزدکه برادرامو از اونجا دربیارید سرما میخورن!

 دل همرو خون کرده بود همه ناله میکردن و به سر میزدن
 یک دفعه زهرا هم رسید

 مهران زهرارو که دید سرشو انداخت پایین روش نمیشد نگاهش کنه
 بچه ها با دیدن زهرا خانم همه رفتن یه سمت دیگه

 جلو در خلوت شد فقط مهران و طاها نشسته بودن زهرا رفت باال سر مهران
 بی هیچ حرف و پلکی نگاهش میکرد

 مهران:آبجی نگاهم نکن!
 آبجی کاش برنمیگشتم شرمنده اتون نمیشدم!

 زهرا سکوت کردو آروم لب زد مهدی کجاست؟
 مهران نمیتونست جواب بده

 طاها با صدای گرفته جواب داد:یخچال شماره 12
 زهرا با قدم هایی که انگار وزنه ی آهنین بهشون وصل باشه سمت داخل میرفت

 هرچقدر نزدیک میشد لرزش بدنش بیشتر میشد
 رسید به شماره12
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 نمیتونست دسته رو بکشه دستاش میلرزید و توانی براش نمونده بود
 بالخره باز شد

 مهدی رو که دید لبخند زد
 -نور زهرا خوش اومدی

 نایلون رو کنار زد زخم های روی صورت مهدی قلبشو زخمی کرد
 انگار کسی به قلبش چنگ میزد اما ظاهرش آروم آروم بود

 -مهدی جانم چشم هاتو باز نمیکنی؟
 راستی شهادتت مبارک

 آروم موهاشو نوازش میکنه
 -نور زهرا اینجا خیلی سرده!
  پانمیشی باهم برگردیم خونه؟

  برات شام مورد عالقتو هم درست میکنم االن بهتر یاد گرفتم!
 اشکش چکید روی چهره مهدی

 -مهدی من میترسم!
  تو چرا حرف نمیزنی؟
  چرا بدنت یخ کرده؟

 تکونش میده
 -مهدی جایی نریا

  بیا دوباره عاشقی کنیم!
 بیا دوباره...برگردیم به راهیان نور!

 برگردیم به اون روزها
 بخدا دور نیست بیدار شو

 همه بیرون منتظرتن مهران دم در منتظرته پاشو مهربون من!
 پاشو دوباره به من لبخند بزن

 دیگه نایی نداشت از گریه قلبش درد اومده بود نفس تنگیش اود کرد
 -مهدی بازم نفسم گرفت
  االن کی منو آروم کنه؟!
 مهدی بیا عاشقی کنیم
  عاشقت میشم دوباره

 دوباره
 و دوباره......

 #پارت81
 علی دم در ایستاده بود و با دیدن زهرا اشک میریخت جرعت نداشت جلو بیاد و آقا مهدی رو ببینه!

 هنوز باور نمیکرد
 هنوز از خودش میپرسید که واقعا آقا مهدِی؟

  مهرانم جونی براش نمونده بود اونقدر ضعیف و شکسته شده بود که چشم هاش رو بزور نگه داشته بود
 طاها هرچقدر اصرار کرد زیر سایه بشینه قبول نمیکرد میگفت نمیخوام ازشون دور بشم

 
 زهرا خانم بعد آخرین خداحافظی همراه علی برگشت خونه و همونجا هم از شدت شوک و ضعف از حال رفت

. 
 مراسم تشییع پیکرها هم درحال آمادگی بود

 مهران هنوز هم کنار در نشسته بود نه آبی میخورد نه غذایی طاها هم همراهش تو اون آتیش میسوخت
 مصطفی و علی هم حال درداوری داشتن یک لحظه چشم هاشون خشک نشد حتی وقتی چشم رو هم میزاشتن که

 استراحت کنن باز با خوابشون میپریدن
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 بالخره روز تشییع رسید تشییع پیکرهایی که قبل از تشییع زمینی فرشته ها براشون مراسم گرفته بودن! 

  شهر شلوغ و شلوغتر میشد
 کار تشییع شروع شد..مهران کنار طاها تابوت برادرشو به دوش گرفت و هرلحظه پاهاش سست میشد و تعادلشو از

 دست میداد
 اما محکم و استوار برای برادراش قدم برمیداشت

 
 زهرای قصه از دور پروانه اشو تماشا میکرد مهدی که روزی کاری یا سختی ای روی دوش کسی بود برمیداشت

 حاال خودش روی دوش عاشقا بود
 چقدر عاشقانه اونو بدرقه میکردن!

 جاشونو معین کرده بودن مراسم خاکسپاری شروع شد
 هردورو قرار بود کنار هم به خاک بسپارن

 بنا به خواست و وصیت مهدی روی سنگ قبرهردوشون نوشتن { گمنام } 
 مراسم دعا که تموم شد پیکرارو داخل قبر بردن

  مهران: نرو برادر
 برادر نرو تنهام نزار

 سنگ نزار چیکار می کنی؟ مهدی نکنه میخوای بین منو خودت فاصله بنداز  ی؟
  رضا برادر؟  آقا مطمعن شو خودشونن آقا اینا رضا و مهدی نیستن اینا که اینجا نمیخوابن آخ یا امام حسین

 همه با سوز اشک میریختن ناله میکردن
  به سر میزدن خاکارو

 کسی نبود اونجا آروم باشه
  مهران  ازشون خواهش کرد بزارن برای بار آخر مهدی رو بغل کنه

 رفت
  رفت داخل قبرو همونجا بغلش کرد بوش کرد سرشو بوسید

 محکم بغلش کرد
 آسمونم به حال مهران گریه کرد

 نم نم بارون گریه ها و ناله هارو همراه با رعد و برِق غمناک شدت داد
 آسمون کبود و دل ها کبود
 آخر مگر فراق آسان است؟ 

 مگر فراق از کسی که همبازی ات بود  عشقت بود برادرت بود دنیایت بود آسان است؟ 
 به واهللا سخت است از سخت هم سخت تر!

 تو چه میدانی از حال کسی که ٩ماه فرزندش را در وجودش پرورش داد و به دنیا اورد و بزرگ کردو بامحبت هایش
 زندگی کرد یکباره از دستش بدهد؟! 

 فکر میکنی گذشتن از این مردان خدایی آسان است؟  اصال برای همین آمده اند که نشان دهند مهربانی را ، رنگ
 خدارا،بوی خدارا

 تومگر میدانی حال کسی را که مبتالی عشق شد و اورا به دست آورد و ساده از دست داد؟؟ 
 تقدیم اسالم کرد که بعد تو بیایی بگویی آن ها برای پول رفتند!!

 تو چه میدانی آخر از عشق؟  توآخر از معاملهٔ با خدا چه میدانی؟  تو از شهادت چه میدانی؟ 
 چه میدانی؟  بگو

 تمام عمرت را با شهدا شرمنده ام تمام کردی! 
 این هیچ تازه عده ای شرمندگی هم سرشان نمیشود

  وجدان سرشان نمیشود
 بیا به جای شرمندگی شرمندگی را شرمنده کنیم
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 بیا عاشقی کنیم دل ببازیم پر بکشیم پرواز کنیم......!
 #پارت82
 #پایانی

 حاال دیگه دوتا مزار کنار هم جای رفت و آمد خیلیا شده بود
 زهرا هرروز با گل رز سرمزار مهدی میومد

 همونطور که قول داده بود!
 باهاش حرف میزد

 حس میکرد پیششه و مثل همیشه نگاهش میکنه و به حرفاش گوش میکنه!
 مهران و بچه هام باز برگشته بودن سوریه

 این آخرین عملیاتشون بود
 مثل همیشه مشغول جنگ بودن ولی دیگه خبری از مهران خنده روی قصه امون نبود

 دیگه خبری از شیرین زبونی های آقا طاها هم نبود
 چون دیگه مهدی و رضایی نبودن!

 جای خالیشون به خوبی البه الی بچه ها و حین نماز خصوصا صبح حس میشد!
 یک شب که عملیات سختی بود و بچه ها آماده بودن!

 مهران اشهدشو خوند از همه بچه ها مخصوصا علی خداحافظی گرمی کرد
 روحیاتش خیلی فرق کرده بود

 بانشاط شده بود
 به طاها گفته بود مهدی اومده دنبال منوتو و مصطفی

 و اینطور هم شد
 

 وقتی که دیگه درگیری شدت پیدا کرد
 و همه از نفس افتادن

 داعشی ها آتیش رو همینجور میریختن رو سر بچه ها
 اکثرا شهید یا مجروح شدن!!

 
 تو همون لحظه تیری به مهران اصابت شد!! طاها سریع خودشو جلوش انداخت

 متوجه شد خون داره از سرش میچکه!
 و مهران کم کم داره رو زانوهاش میفته

 اونلحظه طاها با صدای بلند اسم حضرت زینب(س) روفریاد زد
 صداش اما قطع شد دیگه خبری از نه حرفاش نه لبیکاش بود!
 فقط برای آخرین لحظه بچه هارومیدید که با دو نزدیکش میشن

 قلب بچه ها فرمانده ی بچه ها همراه با مهران افتاد زمین
 همه دیوونه شده بودن

  دیگه تحمل از دست دادن برادراشونو نداشتن
 دیگه تحمل جا موندن رو نداشتن

 مصطفی هم به کاروان شهدا ملحق شد
 و علی موند!

 اما چه تلخه این موندن
 خدا نیاره روزی که آدم از رفیقاش جابمونه!

 علی ناتوان شده بود
 الل تر از قبل شده بود نشست و به پایان قصه زل زد

 باورش سخت بود
 موسی و مراد اومدن کنارش
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 مگه کسی میتونست کسیو آروم کنه!!!
 

 {-بهشت بهشت زمین صدامو داری برادر؟ کاش بودی میدیدی چقدر این باال خوبه!
 کاش بودی میدیدی هرچی گفتن درست بوده

 کاش کوفتت شه لذت گناه بیای ببینی چقدر اینجا خوبه!
 بهشت بهشت زمین صدا قطع شد صدا قطع شد.......}

 
 "اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک"

 
 جا دارد بخوانـیم..��

. 

. 
 یاران چه غریــبانه
 رفتنــد از این خـانه
 هم سوخته شمـع ما
 هم سوخـته پـروانه..

 
 

      هم سوخته پروانـــه
 

                                       پایان"
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