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تازه وارد هيجده سالگي شده بوديم من و برادرم تازه امسال درسمان را به زور تمام كرديم آخر سال هاي پاياني 

 درس ما برابر شروع جنگ شده بود و حاال كه دوسال از شروع آن مي گزشت بالخره تمام كرديم و شديم ديپلمه

اي پدرم كه تنها اميدش به تنها پسر ته تغاريش بود پايان يافتن درس ما برابر شد با سربازي رفتن محمد و اين بر

 . يعني فاجعه .براي اون قابل فهم نبود كه پسرش را براي سربازي بفرستد آن هم كجا ميان توپو تانك و مسلسل

من و محمد سومين و چهارمين بچه هاي پدر و مادرم بوديم كه مادرم سر به دنيا آوردن ما دوتا از دنيا رفته بود قبل 

ساله بود و ازدواج كرده بود و يه بچه ي يه ساله داشت ولي هاله تازه  62از ما دوتا دختر وجود داشت هما و هاله هما

 سالش شده بود و نامزد داشتمنم با تفاوت پنج دقيقه اي زودتر از محمد متولد شده بودم 66

 . س نگراني و مراقبت مي كردمواسه همين خواه نا خواه يه حس بزرگي در من بود و نسبت به محمد احسا

ولي پدرم ؛ او پسر يه خانواده ي پر دختر بود كال تو خانواده ي پدرم پسر كمياب بود و اكثرا دختر بودند وبراي 

همين ها پدرم خيلي دلش مي خواست كه بچه هايش همه پسر باشند ولي تقدير طور ديگري بوده تا اينكه بعد از دو 

ه مي شه ولي اين بار برعكس دوبار گذشته كه بارداري آسوني داشته بوده اين دفعه از دختر مادرم دوباره حامل

همون ماه هاي ابتدايي مشكل داشته تا اين كه در اواخر بارداريش تنگي نفس مي اورده واسه ي چثه ي كوچيك 

رم هما مي گفت وقتي من مامانم حمل دوتا بچه خيلي سخت بوده تا اينكه سر به دنيا آوردن ما از دنيا مي ره خواه

متولد شدم پدرم با فهميدن اينكه بازم دخترم خيلي ناراحت مي شه ولي وقتي بعد از مدتي محمد به دنيا مياد انگار 

دنيا را به پدرم مي دند اون هميشه به شوخي به من مي گه خدا خواسته بوده بازم به من دختر بده ولي اينبار محمد 

  مراه بشم و بشم قل دومشه و بال من بايد با اين دختره آويزون خدا شده و گفته اال

خب بگزريم اونجا بودم كه نوبت محمد برا سربازي بود و ناچار بايد مي رفت ثبت نام مي كرد وقتي كه به پدرم كه 

كه  مخالف ثبت نامش بود خبر ثبت نامش رو داد بيچاره پدرم نزديك بود سكته بزنه همه ي ما به خوبي مي دونستيم

جون اين دوتا به هم وابسته هستش ولي چاره چي بود ! او بايد مي رفت .از زمان ثبت نام تا رسيدن زمان اعزام كال 

سه ماه طول كشيد سه ماهي كه در طول آن پدرم سه بار راهي بيمارستان شد .ولي عاقبت رسيد روز اعزام البته 

نگرفته بودند بايد يك دوره ي سه ماهه رو به عنوان  افرادي مثل محمد كه تا به حال حتي اسلحه هم به دست

آموزشي مي گزروندند در طول اين مدت منم دلشوره داشتم داعم تو هول و وال بودم تقريبا برام خيلي سخت بود كه 

كسي كه هميشه كنارمه االن منو بزاره و بره اونم دوسال تازه جايي كه رفتش با خود انسان و برگشتش با خداست.تا 

راي اولين بار بود كه مي ديدم من مادرم رو تنها بينكه يه شب وقتي كه محمد تو آموزشي بود خواب مادرمو ديدم ا

از روي چند تا عكس قديمي مي شناختم وقتي توي خواب ديدمش اصال باور نمي شد كه اين مادرم باشد او با اعتراض 

ا به امان خدا رها كرده ام بهش گفتم مادر جان اونجا مرا به من مي گفت كه چرا محمد را تنها گزاشته ام و چرا اور

راه نمي دهند ولي او مدام حرف خودش را تكرار مي كرد اخر سر هم گفت :):قسم جان مي داني حكمت تولد زودتر 

تو نسبت به محمد در چيست در اين است كه تو بايد هميشه از او مراقبت كني حتي در وسط آتش ( من بعد از اون 

تا يه چند روز بعد مدام خواب مادرم رو مي ديدم كه همين حرف ها رو تكرار مي كرد تا اينكه خسته شدم و اين شب 

ماجرا را با مادر مادرم در ميان گزاشتم او مي گفت كه مادرم زن مؤمني بوده و اگه حرفي تو خواب بهم زده حتما 

فكر اخر من چطوري مي توانسم خودم را هم راه او  حكمتي داشته بعد از صحبت اون روزم با خانم جان رفتم توي
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كنم؟من كه يك زن بودم و اگر خيلي بهم لطف مي كردند بهم اجازه مي دادند كه به عنوان پرستارتوي بيمارستانها 

كاركنم كه در اين صورت من چگونه مي توانستم از محمدم حمايت كنم .بعد از يه هفته فكر كردن اخر سر تصميمم 

من بايد با او مي رفتم و چگونه گي اش را نيز مي دانستم و بايد منتظر محمد مي شدم تا او نيز بيايد و از  را گرفتم

  تصميمم اگاه شود بعد به دنبال بقيه ي كار ها باشيم

محمد تازه رسيده بود دست وصورتش رو شست و كنارم روي تخت چوبي كه كنار حوضمون تو حياط قرار داده 

 گفت :خوب چه خبرا هم بند من؟بوديم نشست و 

 هيچ چي خبر خاصي نيست جز دلتنگي اهل خانه و فاميل واسه پسر احمد خان_

 هيچ وقت خسته نمي شي از اين همه تيكه پروني به من ؟-

 من محمد ؟من ؟چرا دروغ مي گي؟-

نم به خنده افتادم با خودم اين جمله رو با شيطنتي توي چشمام گفتم كه محمد سريع متوجه شد و خنديد از خندش م

فكر كردم حاال كه محمد حال و حوصله داره بهتره جريان رو هر چه سريع تر بهش بگم واسه همين گفتم:راستي 

  محمد من هفته ي پيش خواب مامان رو ديدم

  چايي رو روي تخت گزاشت و گفت:خب

 منم مي خوام بيام-

 داره؟ كجا كجا بيايي؟ اصال اين چه ربطي به خوابت-

شروع كردم از اولين باري كه خوابم رو ديده بودم براش تعريف كردن اونم بعد مدتي فكر كردن گفت:حاال تكليف 

 چيه؟

 منم ميام باهات-

كجا ميايي بابا مگه بچه بازيه من دارم مي رم آموزشي تا يه ماه و نيم ديگه هم اعزام مي شيم جبهه .اصال من راضي -

 د يه دختر بياد آموزشي يا خط مقدم تورو خدا قسم جان منو نخندونتو بگو مگه مي زارن

 ببين تنها دليل تو برا مخالفت همينه؟ يعني اگه اونا اجازه بدن تو مشكلي نداري؟-

 ببينم تو اصال با بابا حرف زدي؟اون از ماجراها خبر داره؟-

 ضي ميشي؟نه نداره تو جواب منو بده اگه از طرف اونا مشكل حل بشه تو را-

 اگه اونا بزارند و بابا راضي باشه منم كمكت مي كنم-

وقتي اين جمله رو مي گفت مي تونستم به راحتي ناباوري رو تو صداش احساس كنم اون فكر نمي كرد كه ستاد اعزام 

رضايت بده واسه همين خودش رو راضي نشون داد .شب وقت خواب نمي تونستم بخوابم تا صبح تو رخت خوابم 

 .وول خوردم تا اينكه نزديكاي صبح با اطمينان از نقشه ام به خواب رفتم

صبح فردا كمي زودتر از محمد از خواب بيدار شدم لباس هاي خاكي رنگ محمد را كه ديروز شسته بودم پوشيدم و 

ت مثلث كالهش رو روسرم گذاشتتم بعد پوتين هايش را پايم كردم و چفيه اي را كه داشت جمع كردم و به صور

جلوي بيني ام گرفتم مثل جنگاوران قديمي بعد هم نشستم و صبر كردم تا محمد از خواب بيدار بشه من از بچه گي 

تقليد صدام خوب بود خيلي خوب از پس اين كار برمي آمدم مخصوصا صداي مرد ها رو وقتي محمد براي شستن 

رباز اين چه وضع از خواب بلند شدنه مي دوني دست و صورتش آمد بيرون سر حوض من با صداي مردانه گقتم :س

 ساعت چنده؟فكر كردي اومدي خونه يعني بيكار و بي عار بچرخي و بخوابي؟هان؟
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اينها رو در حالتي مي گفتم كه محمد باچشاي گرد شده منو نگاه مي كرد خواب كامال از سرش پريده بود منم كه به 

موم شد و زدم زير خنده من مي خنديدم و اون هاج و واج منو نگاه مي زور جلوي خودم رو گرفته بودم ديگه تحملم ت

كرد آخر سر چفيه رو از روي صورتم زدم پايين و اون وقت بود كه تازه اون فهميد كه من كي هستمحاال نوبت تالفي 

  نرسه اون بود دور تا دور حياط دنبالم مي كرد و مي گفت:اي كلك با همه بله با من هم بله مگه دستم بهت

 خالصه بعد از كلي موش و گربه بازي خسته و كوفته نشستيم محمد پرسيد:حاال منظورت از اين كارا چي بود؟

 منم ميام و بايد بيام-

 آخه چطوري؟-

ببين اسم من طوريه كه كسي متوجه نمي شه كه اسم زنه يا مرد خوبه خودت ديدي كه اكرم خانوم اسم پسرش رو -

لحاظ شناسنامه مشكلي نداريم واسه قيافه ام هم كه با يه چفيه حل ميشه و لباس هاي رزمنده  گزاشته )قسم(پس از

ها به نوعي هست كه نشون نده من يه دخترم و منم كه درسته قدم زيادي بلند نيست ولي خوب خوبه ديگه ببين 

  محمد باور كن كه ميشه

 خورد هاي احتمالي جلوگيري كني؟آخه خواهر من عزيز من تو اونجا چطوري مي خوايي از بر-

ببين محمد تو خودت خوب مي دوني كه زياد الزم به دست دادن وغيره نيست فقط دفعهي اوله كه اونم با بستن يه -

باند به دست كه نشون بده دستم زخميه كافيه تا با اونا دست ندم در ضمن تو هميشه كنار مني و كمكم مي كني.حاال 

 چي ميگي؟

ميريم پيش فرمانده همون ببينم مي تونم كاري كنم كه تو رو هم با ما راهي كنه هرچند يه ماه و نيم از  فردا باهم-

 آموزش ما گذشته

  واي ممنونم ازت داداشي-

 خوبه ديگه بسه اگه فردا كارا جور شد شب قبل از رفتم با بابا حرف مي زنيم-

شه و هم كدوم به راه خودمون بريم و به فكر مشكالت آينده در اين لحظه اومدن هاله باعث شد كه حرفامون قطع ب

 باشيم

محمد به من نگاه مي كرد و منتظر بود من شروع كنم منم به اون نگاه مي كردم و منتظر اون بودم تا اينكه من شروع 

  كردم :ما ها يه ببخشيد به شما بدهكاريم آقاي غفاري

  همون وفا صدام كنيد راحت ترم -

حال من بنا به وصيت مادر خدابيامرزم بايد با محمد مي اومدم و براي اين كار خيلي سعي كرديم كه با  به هر -

جنسيت خودم بيام ولي مانع شدند و من مجبور شدم پسر بشم خيلي سختي كشيديم ولي بالخره عملي شد تا اينكه 

  . امروز بر حسب يك اتفاق شما متوجه شديد

فش كنم ولي هيچ كس نمي تونه اونو از تصميمي كه گرفته بر گردونه حاال تو چي كار من خيلي سعي كردم منصر -

  مي كني وفا؟

من ....من چي كاره هستم من سعي مي كنم مثل قبل رفتار كنم تا شما ها هم اذيت يا ناراحت نشيد فقط همون  -

  دختر خانومي كه در را به روي من باز كرد شما بوديد ق.....س...م خانوم؟

  بله -
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بعد از صحبت ها رفتار وفا تغيير كرد در تمام مدتي كه من در سنگر بودم پيدايش نمي شد وقتي هم كه مي آمد و نا 

خود آگاه باهم روبه رو مي شديم سريع رد مي شد و توي سنگر نمي موند شبا هم كه اكثرا يا نبود و يا خيلي دير مي 

قصر تمامي اين ها و ناراحتي و اذيت وفا مي دونستم عاقبت تحملم تموم شد آمد كه ما خواب باشيم من كه خودم را م

و خواستم كه با وفا حرف بزنم بعد از خبر دادن محمد از سنگر بيرون رفتم . از چند تا از بچه ها سراغ وفا را گرفتم 

  كه بهم گفتند رفته همون جاي هميشگيش

 جاي هميشگيش ؟ اونجا ديگه كجاست؟ -

ي دوني اون االن نزديك يه هفته هست كه هر وقت بيكار باشيم مي ره باالي اون دژي كه تازه درست مگه نم -

 كرديم بهانه اش هم اينه كه دارم نگهباني مي دم تازه نمي زاره بقيه برند پيشش

 . با شنيدن اين حرفا بيشتر به وخيم بودن اوضاع پي بردم او به كلي از ما بريده بود

هي دژ باال مي رفتم از ترسي كه از ارتفاع داشتم پايين را نگاه نمي كردم فقط چشمامو بسته بودم وباال مي وقتي از پله 

  رفتم تا اينكه صداي وفا رو شنيدم :چشمات رو باز كن و باال بيا با بستن اونا ارتفاع كم نمي شه

  وقتي باال رو نگاه كردم ديدم كه ايستاده باالي پله ها و منتظر منه

 اينجا چي كار مي كني؟ -

 باهات كار دارم ما بايد با هم حرف بزنيم -

 بيا باال -

 اعتكاف كردي؟ -

 چي؟ -

بچه ها مي گويند نمي زاري بيان باال چي شده چرا اين طوري شدي؟ چرا نمي يايي سنگر ؟چرا شبا وقتي ميايي در  -

بابا مگه ما چه كار خالفي كرديم؟من نمي خواستم هيچ كس وقته تا ما رو نبيني؟ يعني تا اين حد از ما بدت مياد؟

 بفهمه تا اين مشكالرو نداشته باشيم

يواش تر بابا تو كه منو تير بارون كردي با حرفات .يكي يكي بپرس خوب من بهت بگم .اره من تغيير كردم  -

وسط ماجراي تو هم دليل مضاعف شد خيلي هم تغيير كردم نمي دونم چرا ولي بايد كمي تنها باشم بايد فكر كنم اين 

  بر كارام .چرا نمي يام سنگر ،من مي خوام تو راحت باشي و مشكلي نداشته باشي

 بابا مگه قبال مشكلي داشتيم؟ -

  نه ولي من حاال حقيقت را مي دونم .فكر كردم ....فكر كردم اين طوري راحت تري -

دي من با تو يا هيچ كدوم از بچه ها مشكلي ندارم تو هم نبايد نه من همون طوري هم راحتم تو اشتباه فكر كر -

مشكلي داشته باشي اصال..... اصال يك كاري مي كنيم .تو فكر كن كه من يه پسرم فكر كن نمي دوني من يك دخترم 

 اين طوري بهتره

 نمي شه ....نمي شه د مشكل من اينه ديگه نمي تونم به خودم بقبولونم كه تو يك پسري -

  چرا؟...چرا نمي شه ؟ -

با اين حرف من اون ساكت شد منم وقتي ديدم كه ديگه ساكت شده بلند شدم و خواستم از پله هاي نردبان مانند دژ 

  پايين بيام كه گفت: قا....قسم خانوم مي تونيد بريد پايين؟

  بله نيازي به كمك شما نيست -
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  باهم بريم من كه مي خوام امشب پايين بيام بهتره االن -

  با خوشحالي بهش نگاه كردم اين يعني كه مياد به سنگر خودمون

  بيا پشت سر من حركت كن -

دنبالش راه افتادم و از پله هاي نردبان مانند دژ پايين اومدم هر از چند گاهي سرش رو بلند مي كرد و به من نگاه مي 

ي نهار را مي انداخت اونم چه سفره اي :يه چفيه تميز كه  كرد . عاقبت وقتي به سنگرمان رسيديم محمد داشت سفره

مخصوص غذا خوردنمون بود با يه كمي لوبياي كنسروي گرم شده و كمي خون خشك كه بهشون آب زده بود و نرم 

  شده بودند

 وقتي وفا رو ديد گفت: چه عجب اقا وفا از دير اومديد بيرون بفرما سر نهار

نشست منم نشستم چون وفا حقيقت رو فهميده بود ديگه با اونا غذا مي خوردم چفيه را  وفا هم با لبخندي سر سفره

از صورتم كنار زدم و مشغول خوردن شدم وسط غذا خوردن بودم كه سنگينيه نگاهي رو روي خودم احساس كردم 

نگاه هاي خيره ي سرم رو بلند كردم و نگاه كردم ديدم كه وفا سريع صورتش رو برگردوند ولي من كامال متوجه 

اون شده بودم .اون شب يكي از بهترين شبايي بود كه ما سه تا باهم بوديم و هيچ كدممون از سرنوشتي كه براي ما 

 . نوشته شده بوديم اگاهي نداشت

اين روزها رژيم بعثي روش حمله هايش را تغيير داده بود .انها از چند جهت به يك مقر حمله مي كردند و يك دفعه 

ديدي كه محاصره شده اي براي جلوگيري از اين كار مدام بايد جايمان را تغيير مي داديم يك دفعه مي ديدي كه مي 

نصف شب هستش و بيدار باش داده اند و بايد چندين كيلومتر پياده برويم تا از خطر قيچي شدن نجات پيدا كنيم . 

شناسايي مي فرستادند آن هم براي اولين بار به جاهايي در اين روزها كار محمد بيشتر شده بود و اورا بيشتر براي 

كه ناشناخته ي كامل بودند ..براي همين ما محمد را كمتر مي ديديم اين سفر ها به قدري خطرناك بود كه در يكي از 

آنها وقتي سه نفري رفته بودند تنها محمد زخمي برگشت اونم در حالي كه پالك اون دو نفر همراهش رو در دستش 

داشت مثل اينكه لو رفته بودندو مجبور به در گيري شده بودند و در اين در گيري دونفر شهيد شده بودندو محمد 

تي توي اون وضع ديدمش نزديك بود بزنم زير گريه وقيك ضربه ي چاقو در تاحيه ي بازوي راستش خورده بود .

دند و برويم به سنگرمان .خوشبختانه زخمش ولي با اشاره ي او ساكت شدم و منتظر شدم كه باندي به زخمش ببن

 . عميق نبود

روز مرخصي گرفته بوديم و قرار بود كه فرداي روز زخمي  5اون روزها نزديك عروسي خواهرم بود و ما براي مدت 

شدن محمد حركت كنيم به سوي شهر خودمان و اتفاقا وفا نيز مرخصي گرفته بود و ما هم او را به عروسي خواهرم 

كرده بوديم روز بعد ما صبح زود اونجا رو ترك كرديم و به عقب برگشتيم تا از انجا به سمت خانه هايمان  دعوت

حركت كنيم .عروسي درست سه روز بعد از رسيدن ما بود يعني دو روز قبل از برگشتمان بود .وقتي به خونه 

شوخي مي كرد و مي گفت : نترسيد بابا رسيديم همه با ديدن وضع محمد نگران حال اون شدند ولي محمد باهاشون 

  اين منم نه روحم

ولي اونا قبول نمي كردند تا اينكه گفت: بابا من كه فقط يه ضربه با چاقو خوردم چيزيم نيست كه شما بزرگش مي 

  كنيد اگه مثل قسم تير خورده بودم چي؟

عاقبت پدرم با صداي لرزاني گفت: كي  با اين حرفش همه به سمت من برگشتند و با تعجب به من نگاه مي كردند

 زخمي شدي؟
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 تقريبا سه ماه پيش -

 چرا برنگشتي؟ -

  اتفاقي نيوفتاد بود كه تير از شونم خارج شده بود فقط بستنش بعد يه ماه هم خوب شد -

 با اين حرفا كمي آرام شد ولي باز هم نگراني توي صورتش موج مي زد :اين بار ديگه نمي زارم بري

ااااا چرا بابا من كه حالم خوبه اه ببين چيكار كردي محمد براي اينكه خودت خالص بشي منو توي هچل انداختي ما -

 ....باز هم با هم تنها مي شيم ديگه اقا محمد مي خوايي منم كارات رو به بابا بگم ...؟بابا اين پسرت

اش قرار داده بود بلند كرد و به سمت من انداخت ديگه نتونستم ادامه بدم چون محمد بالشي رو كه زير دست زخمي 

  :باشه بابا ساكت مي شم چرا مي زني هر دومون ساكت بشيم بهتره

با اين حرف چشمكي بهش زدم و گفتم كه مواظب باشد كه چه مي گويد و كاراي هم رو لو نديم . اون روزا و شبا كه 

وزهايي بود كه ما همه جمع بوديم .صبح روز سوم يعني روز ما و همه ي خانواده ام باهم بوديم بهترين و آخرين ر

عروسي بود كه تلفني از سمت ستاد به محمد زده شد كه محمد بعد از آن تلفن توي خودش بود من هر وقت 

خواستم دليلش رو بپرسم طوري موضوع صحبت رو تغيير مي داد كه مي فهميدم نمي خواهد ادامه بدهد و در مورد 

لي بعد از ظهر بعد از آمدن وفا كامال تغيير كرد مجلس زنانه در خانه ي همسايه يمان بود و مجلس آن صحبت كند و

مردانه توي خونه ي خودمون بود من از طبقه ي دوم خونه ي همسايمون هر وقت محمد را توي حياط پيدا مي كردم 

چطور بود تنها حواسم به ان تلفن مي ديدم كه دارد با وفا حرف مي زند آن شب اصال نفهميدم كه مجلس عروسي 

درقه كرديم هنوز چند ب مشكوك و محتواي صحبت هاي وفا و محمد بود تا اينكه خواهرم را به خونه ي خودش

دقيقه از برگشتمان به خونه نگزشته بود كه سريع به سمت محمد رفتم و گفتم :زود باش حرف بزن ديوونه شدم تو 

 امروز چت بود ؟

حاضر باش مي ريم بيرون من با بابا كار  9ب تمام جنب و جوش من تنها گفت :فردا صبح ساعت ولي محمد در جوا

  دارم االن مي رم پيش اون در ضمن فردا مثل يك خانوم لباس بپوش

 .........مگه من چجوري لباس مي پوشم كه -

  من نگفتم تو جوري لباس مي پوشي فقط فردا خانوم باش -

ندي روي لبش داشت به سمت اتاق پدرم رفت و بي معرفت در را هم پشت سرش بست تا من بعد در حالي كه لبخ

 . استراق سمع نكنم

اون شب را نمي دونم چطور به صبح رسوندم فقط يادم مونده كه وقتي سپيده داشت مي زد من خوابم برد ساعت 

مي مرد ها االن ببين چطور خوابيده  بود كه محمد بيدارم كرد :خوبه خانوم ديشب داشت ار فضولي 03.8نقريبا 

  ددد....دختر بلند شو من با مردم قرار دارم اونا كه نمي دونند شما هنوز خواب تشريف داريد

بالخره بعد از كلي گوشه كنايه شنيدن از محمد از خواب پاشدم به قدري براي رسيدن به قراري كه داشت عجله مي 

م و حاظر شديم و راه افتاديم حاال خوب بود كه بابا ماشين را نبرده بود و ما كرد كه من نفهميدم چطوري لباس پوشيد

با اون مي رفتيم وگرنه منو ديوانه مي كرد .وقتي به رستوران مورد نظرش رسيديم او مستقيم سمت ميزي مي رفت 

 . كه شخصي روي آن نشسته بود وقتي به نزديكايش رسيديم با كمال تعجب متوجه شدم كه او وفاست
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بعد از كمي صحبت هاي معمولي محمد گفت :حاال مي رم سر اصل مطلبي كه باعث شد بنده در حال حاظر در خدمت 

شما باشم قسم جان تو هي از من درمورد تلفن ديروز صبح مي پرسيدي و چرا كه اون طور بهم ريختم بعد از اون 

 تلفن درسته ؟

  بله -

شد كه من مجبورم از حاال به بعد براي عمليات هاي مهمتري برم شناسايي و مي دوني توي اون تلفن به من گفته  -

اين شناسايي ها ممكنه ده روز يا حتي دو هفته طول بكشه و اين يعني جدايي بين من و تو من خيلي سعي كردم مانع 

  اين كار بشم ولي نشد دستور از باال اومده و ما هم كه سرباز اين مملكت هستيم

  ين حرفا بيشتر مي تونستم ناراحتي محمد را در طول اين دو روز بفهممبا شنيدن ا

 حاال بايد چي كار كنيم ؟ -

راستش من موضوع را به وفا هم گفتم چون اون تنها كسي هستش كه از راز ما آگاه هستش اونم پيشنهاد خوبي  -

جازه مي ده كه به جبهه رفتن ادامه بدي ولي داد كه بنا بر اين پيشنهاد من خيالم از جانب تو راحته بابا هم بهت ا

  ....ولي همه ي اين كارا وقتي درست طبق برنامه پيش مي ره كه تو هم موافق باشي

 حاال اين چه پيشنهاديه؟ -

وفا پيشنهاد داد كه در روزهايي كه من نيستم پيش تو باشه و كارايي رو كه من برات مي كردم او اين كارا رو  -

  انجام بده

 اين پيشنهاد خوبيه ولي داداش كوچولو ي من تو كه خوب مي دوني كه تو چه كارايي به من كمك مي كردي -

.... 

 . يه نگاه به سمت وفا كردم و ادامه دادم : كه ايشون نمي تونند تو اون كارا به من كمك كنند

  ولي هيچ كاري نشد نداره -

  اين حرف رو وفا بعد از مدتي مكث گفت

  د هم در ادامه ي حرف وفا گفت : به نظرت راه حل اين موضوع چيه؟محم

هاج و واج به اون دو نگاه مي كردم معلوم بود كه چيزي را از من پنهان مي كردند : شماها امروز چتونه چرا  -

 رمزي حرف مي زنيد يك كالم بگيد چطوري؟

ي كردند كمي بهم نگاه كردند عاقبت وفا گفت: قسم اونا بعد از كمي مكث كه انگار حرفهايشان رو سبك و سنگين م

  خانوم فقط با يك صيغه ي محرميت حل مي شه

از تعجب داشتم شاخ در مي اوردم وفا وقتي متوجه اين حالتم شد گفت: باور كنيد هيچ چيز بين ما اتفاق نمي افته اين 

ل نشم چون همانطور كه خودتون خوب مي فقط يه راه حليه براي اينكه من توي كمك كردن هام به شما دچار مشك

  دونيد من وشما به مسائل اسالمي اهميت فراواني مي ديم

قسم جان مي دونم شوكه شدي ولي باور كن تنها راه موجود در شرايط فعليه تا عصر فرصت داري فكرات رو  -

رنده ي نهايي تويي ما منتظرت بكني من حتي با بابا هم حرف زدم اونم موافق اينكار ماست ولي در آخر تصميم گي

  هستيم
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بعد از آن نمي دونستم چه كار مي كنيم ياچگونه برگشتيم وقتي به خودم آمدم كه ديدم روي تخت نشسته ام و دارم 

حاظر شدم و به سمت اتاق محمد رفتم و در زدم و گفتم: تو چرا  7به حرف هاي آنها فكر مي كنم . بالخره ساعت 

  ي خواهرت داره زن يه نفر كه از قضا دوستته مي شهحاظر نشدي؟ ناسالمت

  محمد با خوشحالي گفت:آفرين مطمئن باش تصميم درستي گرفتي اينطوري براي هر دوي ما بهتره

اون روز من و محمد و وفا با هم به يكي از محضر هايي كه دوست وفا بود رفتيم و انجا صيغه ي محرميت براي يك 

روزهاي باقي مانده از سربازي آنها بود خوانده شد توي محضر بعد از صيغه وفا انگشتري را  سال كه برابر با مقدار

خارج كرد و گفت :ناقابل هستش بفرماييد و اون رو به محمد داد ولي محمد دستش رو پس كشيد و گفت :مگه من 

  زنتم خودت بده بهش

كه مي خواد دستم كنه دستم رو پيش بردم او هم  وفا به سمت من اومد و انگشتر را به طرفم گرفت من فكر كردم

زود دستم رو گرفت و حلقه را بدستم كرد يك حلقه ي ساده بود با طرح هايي با خط شكسته رويش محمد هم از 

جيبش حلقه اي در آورد و به دست من داد من لرزان دستم رو جلو بردم و دست اورا در دستم گرفتم زود حلقه رو 

رو ول كردم نمي دانم محمد كي فرصت كرده بود كه حلقه بخرد ولي هرچه بود مراسم تمام  دستش كردم و دستش

شد وقتي جلوي در از وفا خداحافظي مي كرديم توي نگاهش دلخوري موج مي زد محمد گفت :وفا جان داماد گرامي 

  حركت مي كنه كمي مراعات منو بكن 08صبح زود پا نشي بيا در خونمون ها قطار ساعت 

با اين حرف محمد وفا سرخ شد و دست پاچه زود خداحافظي كرد و رفت .منم حالم بهتر از اون نبود ولي محمد 

بيخيال بود وقتي رسيديم خونه بدون خوردن شام به رخت خوابم رفتم و به فردا هايي فكر مي كردم كه در 

 ..... انتظارمون بود

يمش .با ديدنش احساسي عجيب بهم دست داد احساسي كه تا به آن فرداي اون روز ما وفا را توي ايستگاه قطار ديد

روز به هيچ كس نداشتم عرق كرده بودم ولي در داخل احساس سرما مي كردم دستهايم مثل دو قالب يخ بود وقتي 

به نزديكش رسيديم شروع به احوال پرسي با ما كرد و بعد از دست دادن با محمد دستش را به طرف من دراز كرد 

م دستم را در اختيارش قرار دادم كمي به چهره ام كه از تنها دو چشم معلوم بود نگاه كرد و بعد دستم را ول كرد . من

اون روز تا به رسيدن به اهواز مدام زير نظرم داشت منم دست پاچه مي شدم و خراب كاري مي كردم ، يك بار كه به 

ود چاي را رويش بريزم .خالصه رسيديم به اهواز و بعد همه چاي تعارف مي كردم طوري نگاهم كرد كه نزديك ب

سريع به موقعيت خودمان برگشتيم .وقتي به كانال خودمان رسيديم بچه ها هر كدوم يك جور احساساتشان رو بروز 

وبيد و گفت :پسر دلم برات تنگ شده بود كمي دادند يكي از بچه ها كه مجتبي نام داشت محكم با دستش به پشتم 

  چهرت رو نمي بينيم ولي خودت ارزش زيادي براي ما داري هر چند

 . معلومه كه همه ي ما قاسم رو دوست داريم ولي الزم نيست كه با كتك بهش ابراز عالقه كنيم -

اين حرف را وفا كه پيش من ايستاده بود گفت و بعد دست من را گرفت و از كنار مجتبي دور كرد و خودش بين ما 

قاسم جان من خستم تو خسته نيستي االن چند ساعته كه توي راه بوديم تو هم كه نخوابيدي بيا بريم ايستاد و گفت: 

  سنگر محمد گفت كه ميره به مركز فرماندهي بعدا مياد

 بعد بازوي منو گرفت و با خودش برد وقتي وارد سنگر شديم گفت:چرا محرم من شدي؟

 كه ممكنه در نبود محمد اتفاق بيفته جلوگيري كني كه ...كه از بعضي از كارا و برخورد هايي -

 پس چرا درست جلو چشم من داري با مجتبي خوش وبش مي كني؟ -
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 تو چته مگه؟ تو چيكاره ي مني كه داري منو بازجويي مي كني ؟اون بد بخت كه حقيقت رو نمي دونه -

رست كه اونا نمي دونند ولي منو تو كه مي من كيم؟! مثل اينكه يادت رفت شما ديروز شرعا زن من شدي .اين د -

  دونيم ببين من نمي تونم اين حركت ها رو تحمل كنم تو رو خدا مراعات كن

اون شب وقتي هر سه يمان سر شام نشسته بوديم محمد متوجه كدورت بين من و وفا شد و پرسيد:چطونه شما دوتا؟ 

 چرا اين طوري داريد بهم نگاه مي كنيد؟

  قرار نبود ايشون فقط توي كارا به من كمك كنندمحمد مگه  -

 بله چطور مگه -

 هيچ چي اين خواهر شما انتظار داره جلوي من با پسراي كانال خوش وبش كنه و بنده سكوت كنم -

 اره قسم ؟ -

من  ببين تو خودتم خوب مي دوني كه من خودم مواظب رفتارم هستم ولي وقتي يكي ناغافل بهم ضربه بزنه مگه -

 مسؤل هستم ؟نه تو بگو اصال مگه ايشون چي كاره هستند ؟

  بازم ميگه ، اخه دختر بزار يه روز ازش بگذره بعد بزن زيرش -

ببينيد من نميدونم كه چي كارست و كي كاره اي نيست من قراره فردا برم عملبات و فكركنم بيشتر از يك هفته  -

ر هستيد همديگر را تحمل كنيد ، حاال هر چه كمتر با هم دعوا كنيد به طول بكشه در طول اين مدت هم شما ها مجبو

  نفعتون هستش حاال خود دانيد

بعد از اين حرف بلند شد و رفت بيرون ما رو تنها گذاشت كمي به هم نگاه كرديم و بعد وفا گفت:ببخشيد من زود از 

  كوره در رفتم

  نم كمتر برخورد با اونا داشته باشمنه زياد تو مقصر نيستي منم مقصرم .سعي مي ك -

 حاال بلند شو بريم برون -

  رفتيم پيش محمد :خوب چي شد؟ به توافق رسيديد ؟من نرم بيام ببينم جنازه ي يكي از شماها رو دستم مونده ها

  نه نگران نباش تو كه خوب مي دوني من جون به عزراييل نمي دم -

وش گزرونديم ولي نزديكاي سپيده دم بود كه دوباره حمله كردند اين بار اون شب كلي با هم شوخي كرديم و خ

شيميايي بود من اون شب از نگرانيه عمليات محمد خوابم نمي برد وقتي سر وصدا بلند شد من بيرون سنگر ايستاده 

و سريع در حالي  بودم كه از ميان صداهاي بچه ها يه لحظه شنيدم كه گفتند شيميايي فورا خودم را به سنگر رسوندم

كه ماسك ها و امپول ها رو برمي داشتم محمد و وفا رو صدا مي زدم :محمد وفا بلند شيد شيميايي زدند محمد سريع 

بلند شد و ماسكش و امپولش رو از من گرفت و بيرون رفت تا ببينه كجا رو زدند منم وفا رو به شدت تكون مي دادم 

ن حد وقتي چشمانش رو باز كرد و منو ديد كه باالي سرش هستم به شدت مي دونستم خابش سنگينه ولي نه در اي

 تكان خورد و گفت:تو اينجا چكار مي كني ؟

  بلند شو زود باش شيميايي زدند بگيرشون -

بعد ماسك و امپولش رو برداشت و رفتيم بيرون اون شب بسياري از بچه ها چون خواب بودند شيميايي شده بودند 

مون مسؤل بد اخالق ما هم خودش رو روي منبع پخش بمب شيميايي انداخته بود و شهيد شده بود حتي اميرعلي ه

وقتي اون رو با اون وضع دبدمش حالم نزديك بود به هم بخوره به حدي كه محمد رو به وفا گفت: مگه نمي بيني كه 

  حالش داره به هم مي خوره بردار ببرش زودباش از اينجا دورش كن
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زوي من و گرفت و با خودش برد وقتي كمي حالم جا اومد گفت:اين اتفاق ممكنه براي هر كدوم از بچه ها وفا هم با

  پيش بياد نبايد با شهيد شدن هركدومشون تو اينطور به هم بريزي

 .....ولي اميرعلي

 گريه نگذاشت حرفم رو ادامه بدم پرسيد: اميرعلي چي؟

  اون خوب بود آشنامون بود -

 راي امير علي اينطور ناراحتي پس براي من و محمد چيكار مي كني؟تو ب -

  طوري سرم رو بلند كردم و بهش نگاه كردم كه سريع دستاشو بلند كرد وگفت : تسليم چرا ميزني شوخي كردم

  آخرين بارت باشه كه از اين شوخيا با من مي كني ها -

 ..... محمد اومد تو و گفت : خواهر جونم اخه

 ي خيال ببخشيد محمد جان تو االن ديگه بايد بري صبح شد زود برگردياب -

 اره محمد جان زود برگرد وگرنه اين خواهرت كله ي منو مي كنه ازبس با هم دعوا مي كنيم -

  محمد بعد از خداحافظي از بچه ها به سمت قرارگاه مركزي رفت و ما رو تنها گذاشت

 . ن دژي كه زماني وفا در آنجا بود رفتمبعد ازرفتن محمد منم به سمت همو

 .......با رفتن محمد به لحظه احساس تهي بودن كردم هر چند وفا پيشم بود و شوهرم به حساب مي آمد ولي

ديگر مجال فكر و خيال نيافتم چون همان روز ما خودمون عملياتي داشتيم كه بايد طي اون يكي از كانال هاي روبه 

د ما رو اذيت مي كرد را پاك سازي مي كرديم . هممون به صف شديم و حركت كرديم اين رويي مون رو كه زيا

عمليات يكي از سخت ترين عملياتمون بود كه تا اون روزانجام داده بوديم چون اونا به ما اشراف كامل داشتند و اين 

هيد شدند ولي سر انجام اون كانال باعث پيروزي اونا برما ميشد ولي هر چند اون روز افراد زيادي ازبچه ها ي ما ش

تخليه شد و ما اونجا جاي گرفتيم ولي چند روز اول ما بايد گروه گروه نگهباني مي داديم . چون خطر برگشت اونا 

 . بود

روز اول من و وفا توي سنگر دو نفره ي خودمون كه باالي ضلع شرقي كانال بود نگهباني مي داديم ولي نيمه هاي 

ي تونستم بيدار بمونم به طوري كه به وفا گفتم : منو ببخش ولي ديگه نمي تونم بيدار بمونم ديشب شب من ديگه نم

ساعته نخوابيدم بعد ازيه ساعت منو بيدار كن خودت يه  80هم كه قبل از اون بمب باران من بيدار بودم االن 

  استراحتي كن

شه تو اگه سرت رو بزاري انجا اولين تير كه بياد تو باشه بخواب ولي حداقل سرت روبزار جايي كه توي ديد نبا -

  رو هدف قرار مي ده

 كجا بزارم؟ -

 ناراحت نمي شي بگم؟ -

 نه بگو.كجا؟ -

  بزار روي پاي من اونطوري هم خودت راحت مي توني دراز بكشي -

يدم كه افتاب طلوع كرده سرم را روي پايش گزاشتم و زود خوابم برد وقتي با تكان هاي وفا ازخواب بيدارشدم د

  :بلند شو خانم خوش خواب نوبت ما تموم شد

 بلند شدم وگفتم :چرا بيدارم نكردي؟
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  خوب حاال بيدارت كردم بلند شو بيا فقط قبل از بلند شدن چفيه رو بكش روي صورتت -

كنار رفته بود بعد فكر من تازه اون موقع بود كه متوجه شدم صورتم بازه با تعجب به صورتم نگاه مي كردم كي 

كردم شايد توي خواب از بس تكون خوردم كه كنار رفته است . بعد باهم به سمگرمون كه پايين كانال بود و سقف 

  هم داشت رفتيم با رسيدن به اونجا وفا گفت:حاال توببخش من خيلي خستم روزت بخير

اهش مي كنم عقلم بيشتر ضايع مي شه براي بعد هم رفت خوابيد منم كمي نگاهش كردم و ديدم هرچه بيشتر نگ

همين از سنگر خارج شدم و رو طول كانال مي گشتم كه هواپيماهاي عراقي دوباره پيدا شدند و اين يعني مصيبت 

دوباره تا بيايم به خودم بجنبم هواپيما ها به باالي سرم رسيدند و من سريع خودم را روي زمين انداختم ولي قبل از 

ركش به دستم خورد و بعد افتادم .وقتي با صدايي چشمانم روباز كردم صداي وفا رو شناختم كه منو اين كار بك ت

  صدا مي زد

من با صدايي كه به زور ازم بلند ميشد گفتم :اينجام بعد دستم را كمي بلند كردم همين حركت كوچك من باعث شد 

منو به خواب ميزني بعد خودت از دستم در ميري؟بلند شو كه او متوجه من بشود و باالي سرم بيايد :اي دختر ديوونه 

  بلند شو كه ديگه تا برگشتن محمد حق نداري از كنارم تكون بخوري

 نميتونم دستم دسنم داره مي سوزه -

 چي ؟مگه زخمي شدي ؟بلند شو ببرمت دكتر اخه چرا اين طوري شدي ؟من آخر از دستت ديوونه ميشم -

ت ديگرم گرفت و گفت: اون دفعه هم زخمي شدنت باعث شد كه من بشناسمت ولي اين بار منو بلند كرد و از دس

من نمي زارم كه كسي بشناستت مطمئن باش بعد با چشمكي كه به من زد رويش را ازم برگردوند و راهش رو ادامه 

  داد

از دو روز ماندن در بيمارستان  توي بيمارستان سريع گلوله رو توي اتاق عمل صحرايي از بازوم بيرون آوردند و بعد

به من اجازه ي مرخصي دادند در تمام اين مدت وفا هميشه كنارم بود و در تمام مدت كمكم مي كرد و براي بعد از 

برگشت محمد براي هر سه يمان مرخصي گرفته بود روز آخر بعضي از بچه هاي كانال براي ديدنم آمده بودند اونا 

م، جون خودمون تو اين مدت دلمون خيلي برات تنگ شده بود من از همه بيشتر مگه نه به شوخي مي گفتند كه :قاس

  بچه ها باور كن خواب و خوراك نداشتم

هرچند كه تمام اين حرفا رو از روي شوخي مي زدند ولي وقتي چشمم به وفا كه با قيافه ي گرفته كناري ايستاده بود 

نان قيافه گرفته بود كه من مطمئن شدم امشب بايد كلي ناراحتي رو دوباره افتاد لبخند از روي لبم پر كشيد و رفت چ

تحمل كنم .وقتي اونا رفتند بعد از بدرقه ي اونا پيشم اومد و بدون اينكه نگام كنه گفت : حاال كه دستت درست شده 

رط اينكه نمي ديگه مي توني لباست روخودت بپوشي من بيرون منتظرتم با اين حرف به سمت در رفت منم از ف

 دونستم چيكار كنم زذم زير گريه نزديكاي در بود كه برگشت عقب و گفت:واسه چي گريه مي كني؟

 باز اونا اومدند تو تا كي برام قيافه مي گيري؟ -

 با لبخندي گفت: من كي برات فيافه گرفتم ؟ -

  همين آالن بزار محمد بياد بهش مي گم -

  مي ترسماوه اوه من از برادر زنم ن -

 برادر زنت؟ كي؟ مگه تو زن داشتي؟ -

 اوه خدايا زن ما رو باش ديوونه وقتي تو زنمي محمد چيه من مي شه ؟ -
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تازه متوجه موضوع شدم بدوم هيچ حرف اضافه اي لباسم را برداشتم و شروع كردم به پوشيدن لباس هايم بعد از 

سنه بودم رو باز مي كردم و مي بستم بي توجه به حضور وفا بازش پوشيدن انها بايد دوباره چفيه اي رو كه به سرم ب

كردم در حيني كه من موهامو يه دستي مي كشيدم جلو اومد و رو به روم ابستاد گفت: با وجود اينكه هميشه تصور مي 

صاف كردم موهات بايد كوتاه باسه ولي فكر نمي كردم تا اين حد كوتاهشون كردي موهات بايد لخت مي شدند و 

 آره؟

  با اينكه هنوز از دستش دلخور بودم گفتم: آره خيلي هم بلند بودند ولي زدمش -

 چرا؟ حيف نبود ؟ -

زدم تا اگر يكي به چفيه ي سومي احتياج داست و من مجبور به باز كردن چفيم شدم كسي نفهمه كه من يه  -

  دخترم همين يه نفر كه فهميده برام كافيه

 با معزرت مي خوام هر چند من تمام حقيقت رو گفتم و موردي براي معزرت خواهي نمي بينماي كلك باشه با -

بعد از گفتن اين حذف با دستش موهاي روي صورتم روبه هم ريخت و بعد كمكم كرد كه دوباره چفيه روببندم و  -

دو روز بعد از اين ما برگرديم به با هم ازبيمارستان خارج شديم . قرار بود فرداي اون روز محمد برگرده به كانال و 

  خونه

ماه باقي مونده تا اين سربازي پسرا تموم بشه و من خيالم راحت بشه هر  8با يك حساب سر انگشتي فهميدم كه تنها 

  چند كه با وجود اين جنگ لعنتي كه تقريبا همه ي ايران رو به كام خود مي كشيد اسودگي خيال كمي سخت بود

  ت و من را توي اون وضعيت ديد گفت:باز كه اين خودش رو داده دم گلولهوقتي محمد برگش

  گلوله نبود داداش كوچولو اينبار تركش بود -

هر چند كه خودش هم مصدوم شده بود ولي به روي خودش نمي آورد روي صورتش اثر چنديم زخم كه معلوم بود 

واب داد : يكي از اون طرفيا نميخواست من برگردم و تازه هستند وجود داشت وقتي ازش در مورد آنها پرسيدم ج

خواهرم رو ببينم براي همين كمي اذيتمون كرد ولي حسابش رو رسيديم هر چند توي اين حساب رسي يكي از بچه 

  ها كارش زياد طول كشيد و براي هميشه اونجا موند و ما تونستيم تنها پالكش رو بياريم

سخت بوده براش چون به شدت خسته بود و وقتي شنيد كه مرخصي گرقتيم خيلي معلوم بود كه اين عمليات خيلي 

خوشحال شد كه كمي استراحت مي كند و مي تواند نيروي از دست رفته اش رو دوباره بدست بياورد البته اين بار 

 . يك هفته مرخصي داشتيم

 وقتي به شهرمون رسيديم وفا موقع خداحافظي گفت:دلم براتون تنگ مي شه

 وفا جان راستش رو بگو براي هر دومون يا فقط براي زنت ؟ -

 .....نه براي هر دوتون ولي -

  ولي براي زنم بيشتر .باشه بابا فهميديم.... -

خالصه به خونه رسيديم اينبارپدرم توي خونه تنها بود گويا چون ما خبري مبني بر اومدنمون به اونا نگفته بوديم 

اينا با هم براي زيارت و همچنين ديدن خانواده ي شوهر هما اينا به مشهد رفته بودند وقتي به  خونواده ي هاله و هما

 . خونه زنگ زدند ما با خواهش از بابا خواستيم تا به اونا خبر ندهد كه ما اومديم تا اونا راحت به مسافرتشان برسند

ع شما ها من هميشه بايد دعا كنم كه شماها براي وقتي بابا منو با اون دست ديد گفت: ميدونيد بچه ها با اين وض

  مرخصي نياييد چون هر بار يكي از شما ها با دست زخمي مياييد خدا سوميش را به خير كنه
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و ما به اين حرف بابا مي خنديديم ولي نمي دونستيم كه خداوند سومي را سخت تر از اين دوتا قرار داده بود سخت 

 ...... خيلي سخت

 

 

روزا اكثرا من و وفا و محمد با هم بوديم بيرون مي رفتيم و خوش مي گزرونديم خالصه بهترين روزاي عمرمون اون 

بود حتي يه روز وفا ما رو به خونشون دعوت كرد خونه ي بزرگي داشتند و پر از دار و درخت بود انتها ي اون هم 

ن جدا مي شد بعد درب ورودي مستقيم وارد پذيرايي ساختماني بود با نمايي تمام سفيد كه با چند پله از سطح زمي

بزرگي مي شد بعد گوشه ي پذيرايي يك راه پله ي باريك بود كه به طبقه ي باال راه داشت و در طرف ديگر آشپز 

سال داشت آشنا كرد . روز خوبي  7خونه قرار داشت اون روز وفا ما رو با مادر و پدر و خواهر كوچكش كه تقريبا 

نهار را مهمون اونا بوديم چون ما قرار بود فرداي اون روز به جبهه برگرديم براي همين محمد از خانواده ي  بود و ما

  وفا در خواست كرد كه به ديدن خانواده ي ما بيايند هر چند كه ما نبوديم

متر با وفا دعوا مي فردا ي اون روز ما دوباره برگشتيم به كانال خودمون اين بار رفتارمون صميمانه تر شده بود ك

 كرديم و بيشتر با هم كنار مي اومديم .بيشتر مواقع با هم بوديم چه تو سنگر و چه توي ميدان جنگ

روز ديگه تا پايان سربازي بچه ها باقي مونده بود كه محمد دوباره بايد به عمليات مي رفت  67تقريبا ماه آخر بود و 

  روز 05يبا .اين بار نيز مدت عمليات طوالني بود تقر

اين دفعه برعكس دفعه ي پيش به شدت نگران بودم وفتي راجع به نگرانيم با محمد حرف زدم اون منو دلداري و 

  داد و گفت :اينا همش از عوارض دوست داشتن زياد منه خواهر بزرگه پس بي خودي خودت رو اذيت نكن

 . د ولي محمد بايد مي رفتهر چند حرف هايش كمي آرومم كرد ولي ته دلم هنوز نگران بو

تقريبا يك هفته از رفتن محمد مي گذشت كه ما بايد براي عملياتي آماده مي شديم . اين بار نيز هدف پاك سازي 

بود ولي با اين تفاوت كه ما مجبور بوديم سريعا اين كار و تمام كنيم چون هر از چند گاهي ما مورد حمله ي موشك 

ي از بچه ها شهيد مي شدند اون روز صبح تازه داشتيم يه چيزي برا صبحونه مي خورديم هايي واقع مي شديم و بسيار

كه يكي از بچه هايي كه تو واحد مخابرات كار مي كرد وفا رو صدا زد و گفت :بببخشيد برادر وفا ولي پشت بي سيم با 

  شما كار دارند

ت معموال از بي سيم براي كاراي مهم و اخبار مهم و هر دو نگران بوديم يعني چه بود و كي بود كه با وفا كار داش

ساعت  6ضروري استفاده مي كردند پس موضوع موضوعي مهم بود. وفا رفت ولي برگشتنش طول كشيد بعد از 

برگشت ولي با چه سر و وضعي انگار يك دفعه اي باري سنگين روي دوشش قرار داده بودند كمرش كمي خميده 

 سرخي چشمانش حاكي از گريه ي طوالني اش بود يعني چي شده بود؟شده بود و چشمانش ..... 

  چي شده وفا؟چرا اين شكلي شدي؟ اتفاقي افتاده ؟دحرف بزن مردم از نگراني -

  چيزي نشده ......يعني چيز مهمي نشده فقط .....فقط -

 فقط چي؟ -

  يكي از بچه ها شهيد شده -

 دا زدن ؟خوب خدا رحمتش كنه ولي چرا تو را ص -

 آخه يكي از دوستاي من بود صدام زدند تا پالكش رو بهم بدند -

 حاال اسم دوست شهيدت چيه؟ -
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 اسمش؟......چي كار داري؟ -

 بگو مي خوام ببينم كيه؟ -

 ....اسمش -

 ديگر مجال صحبت پيدا نكرد چون صداي يكي از فرمانده هامون بلند شد كه همه رو براي بستن صف و آمادگي

 براي انجام عمليات صدا مي زد :گروهان به صف .........افرين برادران ......زود باشيد ...همگي به صف

......... 

وفا هم از خدا خواسته سريع بلند شد و از سنگر خارج شد و كوله ي آماده اش رو برداشت به سمت بچه هايي كه 

  صف بسته بودند رفت منم پشت سرش

ن روزاي عمرم بود وي اون عمليات شكست خورديم و از سه سمت محاصره شديم و يك اون روز و شب بدتري

طرفمان هم اروند بود و ما هم امكانات نداشتيم تا همه رو منتقل كنيم اون ور آب يك قايق كوچك بود كه هر دفعه 

اون روز خيلي ها  نفر را به زور حمل مي كرد .از همه طرف برسرمون اتش مي ريخت و بچه ها شهيد مي شدند 08

شهيد شدند خيلي ها داغي سرب رو توي رگها ي خودشون حس كردند منم توي اون بهبوهه مدام حواسم به اون 

شهيدي بود كه وفا رو به هم ريخته بود . اون روز هنوز دو دسته به اون ور آب نرفته بودند كه كم كم جنگنده هاي 

قبال درخواست كمك داده بوديم ولي هنوز خبري از آنها نشده بود  عراقي پيداشون شد و اين يعني مرگ هممون .ما

نفر باقي مونده بوديم كه جت هاي جنگي نيروهاي خودي رسيد  088نفر بوديم از اين تعداد تقريبا 588ما تقريبا 

از جنگنده هاي  تا 5ساعت جنگ هوايي بود كه در طي اون دو تا از جت هاي ايراني از بين رفت و  0حدودا 

دشمن نابود شد وقتي اوضاع كمي ارام شد جت ها نشستند و كم كم بچه ها رو سوار مي كردند و مي بردند اين بار 

نفر مي رفتند از طرف عراقي ها تقريبا سر و صدايي نمي اومد و كمي شبيه آرامش قبل طوفان بود  8.-65نيز فقط 

دوباره طوفان شروع شد اين بار تير اندازي بود ما تقريبا  ولي وقتي كه جت ايراني تازه گروهي از بچه ها رو برده بود

نفر باقي مونده بوديم من و وفا پشت به پشت هم استاده بوديم و به جنگنده هاي عراقي شليك مي كرديم كه  67

يك لحظه من گرمايي رو پشتم احساس كردم و به دنبال اون احساس كردم كه وفا كم كم به سمت پايين مي رود 

رگشتم و ديدم كه بعله تير درست وسط قفسه ي سينه اش خورده بود و از دهانش داشت خون مي اومد به سريع ب

سختي نفس مي كشيد .نمي دونستم چي كار كنم از طرفي باران تير روي سرمون بود و از طرف ديگه از دور جت 

ودم و سرش رو روي پايم گزاشته ست وفا رو گرفته بدايراني رو ديدم كه داشت به سمت ما مي اومد در حالي كه 

  بودم گفتم:وفا تورو خدا تحمل كن دارند ميان كمي تحمل كن

  با لبخند محوي جواب داد: مگه دست منه كه بميرم يا زنده بمونم

 تو رو خدا -

  ببين گريه نكن فقط.... خوب گوش كن -

 حرف نزن ساكت باش اينطوري خون بيشتري از دست مي دي -

  ر بگم ....مگه نمي خواستي بدوني اون كي بود كه من با شنيدن شهادتش اون طوري بهم ريختم؟نه بزا -

  نه نمي خوام بدونم -

 ...... بايد بدوني يعني حتما بايد بدوني -
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بعد با سختي به سينه ي پر خونش اشاره كرد و گفت: اينجا دوتا پالكه يكي مال من.... و ديگري مال اون شهيد.... 

ن تيكه تيكه شده اش االن بايد به تهران ...رسيده باشه ولي قرار بود ...... من خبر شهادتش رو به خانوادش بدم بد

 .... ولي نمي تونم اين دو تا پالك رو بردار و بعد به هر دو خانواده ي من و اون خبر بده

 .....نه من اين كار و نمي كنم تو بايد خودت -

ت: ببين دم آخر به حرفم گوش كن ...برو بعد از فهميدن هويت اون شهيد به خانواده حرفم رو قطع كرد و گف -

 .... اش خبر بده ...فقط

اين جاي سخنش سرفه ي بدي كرد و بعد ادامه داد: خودت را به خاطر شهادت هيچ كس زياد ناراحت نكن ....به 

 .... زندگي عادي خودت ادامه بده

در ميان دستانم شل شد و افتاد با افتادنش جيغي كشيدم و خودم رو رويش انداختم ديگه نتونست ادامه بده دستش 

 . و با گريه ازش مي خواستم بلند شود

توي حال خودم نبودم كه صدا هايي منو به واقعيت برگردوند گويي جت ايراني روي زمين نشسته بود و همه داشتند 

  ولي وفا - -زود باش آالن دوباره سر و كلشون پيدا مي شه  سوارش مي شدند و منو صدا مي زند : زود باش قاسم

ببين حقيقت رو باور كن وفا شهيد شده بايد بريم وگرنه تا چند دقيق ي ديگه نمي تونيم بلند شيم جت آسيب  -

  ديده زود باش

  پس حداقل بياييد جسدش رو برداريم -

يم كه اين جا رو سريعا تخليه كنيم بايد دعا كنيم كه نمي شه مگه نمي بيني جا نيست و وقت نيست ما مجبور -

  خودمون هم بتونيم در بريم

هر كاري كردم نتونستم جسدش رو بيارم البته حق با اونا بود نه جاي كافي بود و نه زمان كافي به محض بلند شدن ما 

د بلند شديم ولي من دلم همون جايي رو كه جت قرار داشت با موشك زده شد همه خدا رو شكر مي كردند كه زو

 . پيش وفا بود اون رفته بود و من تنها مانده بودم حاالكه وفا نبود تو اين مدت تا برگشت محمد من چي مي كشيدم

  نفر تقريبا جان سالم برده بودند بقيه شهيد شد بودند 088نفر نيرويي كه اعزام شده بوديم تنها  588از اون 

ونده بود منم از بس گريه كرده بودم كه حتي حوصله ي گريه رو نداشتم گوشه ي دو روز به آمدن محمد باقي م

سنگر نشسته بودم و داشتم به روزاي خوش گذشته فكر مي كردم كه يك دفعه ياد پالك دوست شهيد وفا افتادم در 

توانايي خوندن  گردنم سه تا پالك بود كه با هم قاطي شده بود براي همين بلند شدم و پبش يكي از بچه هايي كه

 پالك ها رو داشت رفتم و پالك ها رو دادم دستش و گفتم بخونشون گرفت و به ترتيب خوند : اصغري ....قسم

 اون مال خودمه اون يكي؟ -

 غفاري ....وفا -

  بله اونم مال دوست شهيدمه -

 ......اصغري -

 !تو كه قبال مال منو خونده بودي -

  ولي اسم اين فرق داره -

 چي؟ چيه ؟ -

  محمد -
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با شنيدن اين اسم دنيا روي سرم خراب شد ....حرفهاي وفا بعد از برگشتنش اون بي سيم اصرار وفا براي دادن پالك 

به من و خبر دادن من به خانواده ي شهيد همه و همه منو به اين مي رسوند كه باور كنم محمد داداش من همون 

كه وفا مي گفت تا حاال جسدش به تهران رسيده پس من اينجا چي كار مي كنم  شهيد تيكه تيكه شده هستش هموني

 وقتي نه وفايي دارم و نه ومحمدي؟

مگه من به مامانم قول نداده بودم كه مواظب داداشم باشم ؟ خدايا چرا دوتا باهم ؟چرا ؟ چرا؟ بلند شدم و خودم رو 

ي شهادت محمد پرس وجو كردم كه گفت: گويا توي اين سريع به مركز فرماندهي رسوندم و ازش راجع به نحوه 

شناسايي محمد و دوستانش لو مي رند ولي بعد از درگيري و زخمي شدن يكي از بچه ها ي گروهش اون دوستش رو 

مي اندازه پشتش و به عقب بر مي گردند ولي متاسفانه نزديكي هاي خاك خودمون وقتي عراقي ها مي بينند كه 

ه نفر نمي رسه اونا رو با يه موشك هدف قرار مي دند تا اونا نتونند اطالعات رو به ما برسونند ولي دستشون به اين س

اونا نمي دونستند كه محمد قبل از درگيري يكي از بچه هاي گروهش رو همراه با نقشه و اطالعات مهم و سري به 

ي گرفت و به همين دليل هيچ وقت دست عقب بر گردونده است .اين عادت اون بود هميشه احتماالت رو در نظر م

  . خالي برنمي گشتند

بعد از شنيدن اين حرفا بيشتر به بزرگي داداش كوچولوم پي بردم و بيشتر حسرت روزاي از دست رفته رو مي 

 .خوردم

 فرداي اون روز وسايل هر سه يمان رو برداشتم و بعد از گرفتن آدرس محل نگهداريه محمد به سمت تهران حركت

كردم .توي راه با خودم فكر مي كردم اول به كدوم خانواده خبر بدم ؟به خانواده ي وفا بگم كه تنها پسرش رو از 

دست داده اند و از او تنها يك پالك در دست دارم ؟ يا به پدر خودم بگم كه محمد ديگرنيست ؟بالخره تصميم 

دادن به خانواده ي خودم نمي توانستم به اين زوديا  گرفتم اول به خانواده ي وفا خبر بدهم چون من در صورت خبر

  به ديدن خانواده ي غفاري برم و خبر شهادت وفا رو بدهم

اين بار وقتي به تهران رسيدم برخالف گذشته تنها بودم نه وفا رو داشتم و نه محمد را ابتدا به سرد خانه اي رفتم كه 

ساعت محمد را به  2ردن كاغذ مربوطه از آنها خواستم كه بعد از محمد سه روز بود كه در آنجا بود بعد از امضا ك

  خانه بفرستند .بعد به سمت خانه ي غفاري ها حركت كردم

رسيدم دم در و زنگ زدم در باز شد و وارد شدم مادر وفا، سميه خانم به محض ديدن من فكر كرد كه از جبهه آمده 

 ام و گفت: سالم آقا از وفا نامه اورديد؟

 نه خانم غفاري بعد چفيه ام را انداختم و گفتم : منم قسم سميه خانوم شناختيد؟ -

 بله عزيزم ولي تو چرا با اين ريخت و لباسي؟ -

 ماجراش طوالنيه ببخشيد مزاحمتون شدم ولي... مي تونم بيام تو؟ -

 اوه بله منو ببخش من فكر كردم كه پستچيه براي همين حواسم پرت شد -

  ي كنمخواهش م -

 خوب برادرتون چطورند ؟پدر و خواهرانتون؟ -

 برادرم ؟ اون پيش آقاوفاست خانوادم؟ نمي دونم ولي بعد از رسيدن من به خونمون حالشون خيلي بد مي شه -

 عزيزم چرا اين طوري حرف مي زني؟چرا رنگ به رو نداري چي شده؟ -

 با گريه گفتم: سميه خانوم محمد شهيد شده
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سنگ كوپ كرد ناگهان مثل اينكه چيزي رو به ياد آورده باشه گفت: تو گفتي كه محمد پيش وفاست پس بيچاره 

 .........چرا مي گي شهيد.......نه نگو راسته نگو وفاي من؟

  بله راسته و حقيقته هم محمد و هم وفا شهيد شدند ولي متاسفانه جسد وفا موند تو خاك دشمن -

شتر شد به سختي كمي آرومش كردم و داشتم ماجراي شهادتش رو تعريف مي كردم كه با اين حرفم گريه اش بي

زنگ در زده شد .با توجه به حال خراب سميه خانوم من در رو باز كردم پدر وفا بود به محض ورود به خونه و ديدن 

 برادرتون كجاست؟ من و گريه ي زنش فوري پرسيد : چي شده اينجا چه خبره؟ وفا كجاست؟ چرا شما تنهاييد ؟پس

  رضا وفا رفت .اون مارو تنها گذاشت بد بخت شديم بيچاره پسرم بيچاره جوونم -

حاال يكي بايد آقا رضا رو جمع مي كرد كمي كه گذشت من بلند شدم برم كه پدر وفا مانع شد گفتم: منو ببخشيد كه 

دند و من هنوز اين خبر را به خانواده ام ندادم تنهاتون مي زارم ولي.....ولي برادر منم كمي قبل از ايشون شهيد ش

پالك رو در آوردم و به دست سميه خانوم دادم و گفتم: حاللم كنيد كه اگر در دادن خبر شهادتش كوتاهي كردم و 

  اين پالك پسرتون

نوبت ما  و بعد در حالي كه به سختي جلوي گريه ام رو گرفته بودم از آنجا خارج شدم و به سمت خونه رفتم حاال

 ............بود

 زنگ در را به صدا در آوردم صداي كشيده شدن دمپايي هاي پدرم و به دنبال آن صداي خودش را شنيدم:كيه؟

  منم بابا جون قسم-

 :صداي كشيده شدن قطع شد و معلوم بود كه حاال بلند گام برمي دارد و بعد در باز شد

 سالم بابا جون بيا تو خوش اومدي

  ار نگاه كردن به كوچه و نديدن محمد گفت:پس داداشت كو؟ بعد

  مياد پدر من مياد كمي دير مي رسه -

 من فكر مي كردم اين بار ديگه برا مرخصي نمي آييد و مي گزاريد و يك دفعه براي پايان سربازيتون ميايي -

 مي خواستيم اين كار رو بكنيم ولي...ولي ديگه برنمي گردم اونجا -

 ر نمي گردي؟ نكنه فهميدند كه دختري؟ب -

 نه موضوع اين نيست ديگه هيچ كدوممون بر نمي گرديم نه من نه وفا و نه محمد -

 چرا ؟اونا ديگه چرا؟ -

 نمي تونند دست خودشون نيست -

 چرا امروز اين طوري حرف مي زني رك و رو راست بگو ببينم چي شده ؟محمد كجاست؟ -

 پيش وفا -

 جاست؟وفا ك -

  بابا.....بابا جونم وفا .....وفا شهيد شد جنازه ي اونم موند اونجا -

 پس محمد كجاست؟ -

بابا محمد ...محمد....ديگه تحملم تموم شد و زدم زير گريه در همون حال گفتم: بابا محمد هم منو تنها گذاشت  -

تي ها بدنش رو تيكه تيكه كرده بودند داداش بيچارم تيكه تيكه شد نمي دوني....چطور تركش موشك اون لعن

 .....بابا
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سرم رو بلند كردم و ديدم رنگ بابام پريده به سختي با صدايي از ته گلويش گفت: چي گفتي؟گفتي پسر من؟پسر 

من منو تنها گذاشته؟ديدي گفتم اگه شما دوباره براي مرخصي بيايد من بايد خودم را براي اتفاقي بد آماده كنم؟اي 

  .... زود امانتي ات رو پس گرفتي؟چرا منو در سوگ پسرم نشوندي؟ كمرم شكست خدا به دادم برس خدا چرا

كمي بعد وقتي چشمم به ساعت افتاد متوجه شدم كه تا يك ساعت ديگر محمد را به خانه مي آورند بلند شدم و ليوان 

هما را گرفتم وقتي گوشي رو برداشت با آبي براي پدرم آوردم و سپس سراغ تلفن رفتم و با دستي لرزان شماره ي 

صداي لرزان حقيقت را به او گفتم و بعد از او خواستم كه به هاله چيزي نگويد چون او به تازگي باردار شده بود و 

ممكن بود با شنيدن يك دفعه اي اين خبر آسيبي به جنينش وارد شود وقتي به خونه ي هاله زنگ زدم شوهرش 

از اين كه فهميدم هاله اون اطراف نيست ماجرا را به او گفتم و از او خواستم كه گوشي رو  گوشي رو برداشت و بعد

 به هاله بدهد :سالم خواهر بزرگه چطوري؟

 سالم آبجي كوچيكه كجايي؟ -

  خونه -

 راست مي گي؟كي اومديد؟ -

 دروغم چيه؟امروز برگشتم و ديگه به اونجا بر نمي گردم -

 تو اومد؟چرا ؟محمد هم با  -

 چون نمي خوام دوباره شهيد شدن دوستام و ببينم محمد؟محمد تا يك ساعت ديگه مي رسه -

 مگه با هم نيومديد؟ -

 نه اون زود تر از من اومده بود من كمي دير تر اومدم ولي من زود تر از اون به خونه رسيدم -

 خوب پس من هم همين االن راه ميوفتم و ميام اونجا -

 منتظريم باشه -

 بعد از قطع كردن تلفن بابا رو ديدم كه دم در ايستاده بود و من و نگاه مي كرد گفت:بهشون گفتي بيچاره شديم؟

  فقط به هما گفتم فكر كردن هاله خودش بفهمه بهتره تا من بگم -

له اومد وقتي من و بابا و كمي بعد صداي زنگ در حاكي از اومدن اولين گروه بود هما زودتر رسيده بود بعد از اون ها

  هما و شوهرش رو با چشمان گريان ديد گفت:چي شده ؟چرا گريه مي كنيد؟بابا نصف جونم كرديد بگيد ديگه

  هيچي هاله جان فقط ...فقط يه نفر از دوستان من شهيد شده من براي اون ناراحتم -

 پس چرا بابا . هما و بقيه دارند گريه مي كنند ؟ -

  ق هق گريه گفتم:چون اون دوست من پسر بابا و برادر هماستمن با ه -

 ..... نه .....نه يعني محمد من -

بعد روي زانوانش نشست و به طرف پايين خم شد سريع بلندش كرديم و روي تخت گذاشتيم و كمي آب قند  -

  بهش داديم و كمي بعد حالش جا اومد و شروع كرد به گريه كردن

ون مدت چطور گذشت كي جنازه ي داداش كوچولوم رو آوردند كي آن را به خاك سپرديم چطور هنوزم نمي دانم ا

ماه  .مدت عزاداريمون گذشت هنوز كه هنوزه من مرگ اون رو باور نداشتم وقتي كه به خودم آمدم متوجه شدم كه 

هنوز اين آتش شعله ور  از شهادت برادرم وفا مي گذشت .آن سال كه برادرم شهيد شد اوايل سال پنجم جنگ بود

 .بود و روز به روز افراد بيشتري به جنگ مي رفتند و دل مادران زيادي داغ مي ديد
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هر از چند گاهي مادر وپدر و خواهر وفا رو بر سر قبري كه به ظاهر در بهشت زهرا قرار داده بودند تا اين خانواده 

د ، مي ديدم و خودم هم بعضي از مواقع باالي آن گور خالي ي داغ ديده با رفتن به آنجا داغ دل خودشان را سبك كنن

مي رفتم و با وفا حرف مي زدم حتي از هما هم شنيده بودم كه پدر ومادرش براي مراسم محمد مي امدند .تا اينكه 

يك روز تصميم گرفتم به ديدن مادرش بروم همين كه در زدم و گفتم كه چه كسي هستم يكي دوان دوان خودش را 

در رسوند و باز كرد و گفت: سالم قسم جون ،قسم جون تو مي دوني داداشم كجاست؟ چرا ديگه نمي ياد؟ آخه به 

  هر وقت تو مي اومدي داداش هم خونه بود

فروزان جان چقدر بگم داداشت رفته جايي كه برگشت نداره تو اگه مي خوايي ببينيش بايد خيلي صبر كني تا  -

  بريم پيشش

  من وفا رو مي خوام اونبار گفت كه تا يه ماه ديگه برمي گرده ولي هنوز برنگشتهمامان ولي  -

  فروزان جان حق با مامانته تو كه دختر بزرگي هستي بايد بدوني كه اگه صبر كني بهش مي رسي -

  بيا تو عزيزم خوش اومدي اين بچه مارو جلوي در نگه داشته -

رف زديم و بعد او فروزان را به اتاقش فرستاد و از من راجع به اين كه چطور وارد شدم و كمي با مادرش و فروزان ح

 از شهادت وفا مطمئنم پرسيد

چون جنازه ي ايشون موند تو خاك دشمن ايشون قبل از بلند شدن جت جنگي از روي زمين به شهادت رسيده  -

  وند

 تو چطور از اين موضوع آگاه شدي؟ -

 بودم من خودم توي اون عمليات -

 .چي ؟چي گفتي ؟مگه ممكنه؟ -

بله بنا به دليلي من بايد مي رفتم براي همين شدم پسر و رفتم اون روز من هم توي اون عمليات بودم اون روز ما  -

محاصره شديم بطوري كه نمي تونستيم ازطريق زمين به عقب برگرديم براي همين از جت استفاده كرديم و به عقب 

 ..... برگشتيم

  ن روزهمه حرف هاي ما در مورد جنگ و حوادث اونجا بوداو

بعد از آن روز هر ماه يك بار يا دوماهي يك بار بهشون سر مي زدم ولي بعد از مدتي كه من شروع به كار كردن در 

 بيمارستان كردم ديگه فاصله ي ديدار هامون زياد و زياد تر شد به طوري بعد از يك سال و اندي ديگه اونجا نمي

  . رفتم

توي بيمارستان مركز كار مي كردم روز به روز بيشتر مجروح مي اوردند و بعضي از آنها حتي تحمل رسيدن به اتاق 

عمل را نيز نداشتند و شهيد مي شدند با شهادت هر كدوم از آن جوانان كم سن وسال درد دل من سبك تر مي شد 

ادت مي رسيدند خيلي كمتر از محمد و وفا عمر كرده بودندو چون مي ديدم كه اين جوانان كه به اين زودي به شه

  . من حق ندارم كه بخاطر شهادت داداشم از خدا ناراحت باشم

خالصه روز هاي من تنها در بيمارستان و خانه و كنار قبر محمد خالصه مي شد در هفته دوروز صبح قبل از رفتن به 

مارستان مي رفتم ولي بقيه ي روزا همانطور فقط به بيمارستان و خانه بيمارستان به بهشت زهرا مي رفتم و بعد به بي

  مي رفتم
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در طول اون مدت دختر هاله هم متولد شد يك دختر شيرين و ظريف بود كه با اداهاي بچگانه اش دل همه ي مارو 

  شاد مي كرد و باعث شده بود كه من كمي از پيله ي خود بيرون بيايم

رژانس نشسته بودم و داشتم كتابي را مطالعه مي كردم كه ناگهان سر و صداي گريه ي يك زن يكي از روزها توي او

راشنيدم كه با گريه و داد و فرياد كمك مي خواست سريع از جايم بلند شدم و به سمتش رفتم و ناگهان از ديدن زن 

بود وقتي كه منو ديد گفت:تو رو خدا  روبه رويم به خودم لرزيدم و تمام اتفاقات گذشته جلوي چشمم آمد او مادر وفا

 كمك كن فروزان فروزان دخترم تصادف كرده به من گفتند كه به اين بيمارستان آوردند كجاست؟

خانوم غفاري آروم باشيد من همين االن پست رو تحويل گرفتم نمي دونم با من بياييد من يك نگاه به دفترم  -

 بيندازم

بين تصادفي ها سريع به سمت سميه خلنوم رفتم و گفتم : نگران نباشيد اتفاقي با ديدن اسم فروزان غفاري در 

نيوفتاده گويا با يك موتور تصادف كرده ولي با هوشياري راننده موتور خيلي آسيب نديده و فقط كمي پايش آسيب 

  بستري شده 685ديده االن هم تو اتاق 

زان فهميد كه خطر چنداني وجود نداره و كمي به خودش آمد و از با هم به آن اتاق رفتيم و سميه خانوم با ديدن فرو

من درمورد اين دو سه سالي كه از من خبري نبود پرسيد منم به او توضيح مي دادم كه ناگهان صداي همه خاموش 

شد و بيمارستان در سكوت فرو رفت و تنها صداي تلويزيون اتاق ها بود كه خبري به اين مظمون را اعالم مي 

د:بينندگان توجه كنيد ، اي مردم ايران توجه كنيد ، ايران قطع نامه ي سازمان ملل را پزيرفت و بر اساس آن بين كر

 ......ايران و عراق آتش بس اعالم شد و به زودي اسرا مبادله مي شوند و

شد و هر كس شادي  كه ما بقيه ي حرف ها را نشنيديم چون سكوت بيمارستان تبديل به شور و فرياد و داد و بيداد

 ....اش را به گونه اي ابراز مي كرد يكي مي خنديد و ديگري گريه مي كرد ويكي

اون روز همه خوش حال بودند حتي بعضي از بيماران درد خود را فراموش كرده بودند و همراه بقيه مي گفتند و مي 

رش كردم و گفتم پدر جون مژده بده مژده خنديدند وقتي كه به خونه رفتم ديدم پدرم خوابه به سمتش رفتم و بيدا

 بده

 چي شده دختر جان؟ -

  بابا جنگ تموم شد ديگه جنگي نداريم بابا به زودي اسيرا را مبادله مي كنند -

 خدايا شكرت يعني واقعا تموم شد پس حق با محمد بود -

  محمد؟ -

  فت ديگه راحت مي شم ديگه اذيت نمي شماره عزيزم خوابش رو مي ديدم اونم از من مژده مي خواست مي گ -

 اي قربونت برم بابا جون تو هنوزم نتونستي شهادت داداش رو فراموش كني؟ -

 تو چي تونستي؟ -

 من نه مگه مي تونم اون عالوه بر برادرم هم بندم بود -

 چي ؟ -

  مگه ما دو قلو نبوديم خوب مي شه هم بندم ديگه -

رم جا اومد ولي بازم نگران بود رو به من گفت:پاشم برم وضو بگيرم بيام نماز شكر بخونم با اين شوخي كمي حال پد

  بايد خدارا به خاطر تموم شدن اين جنگ شكر كنيم
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پدرم بلند شد و پس از وضو گرفتن سجاده اش را پهن كرد نمازش را خوند منم از اتاق بيرون آمدم تا او با راحتي با 

ن در آن ميان جز مزاحم نبودم .وارد اتاق شدم و جلوي عكس سه نفري ام با محمد و وفا خداي خود خلوت كند و م

  ايستادم و روبه اونا گفتم:تموم شد بچه ها جنگ تموم شد ولي كاش قبل از گرفتن شماها از من تموم مي شد

دستم خارج كردم و بعد وضو منم مي خواستم نماز شكر بخونم براي همين انگشتري را كه وفا برايم خريده بود را از 

گرفتم در اين حين ياد روزاي اولي كه وارد بيمارستان شده بودم افتادم همه فكر مي كردند كه من يك دختر خوب 

براي پسران مجردشون هستند ولي هيچ كدوم نمي دونست كه من عاشق شوهر يك ساله خودم بودم و اون را خيلي 

از اتفاقات ديگه اي انگشتر وفا رو بدست كرده بودم و پالك محمد را بر دوست داشتم براي همين براي جلوگيري 

گردن داشتم و پالك خودم را همراه لباسهايم در جعبه اي قرار داده بودم و آن را در زير زمين گزاشته بودم 

  لباسهاي من به خون وفا آغشته بود كه روز آخر او را در بر داشتم

 و ديدم كه پدر هنوز هم در حال سجده است جلو رفتم كه بلندش كنم ولي بعد از نماز از اتاق خارج شدم

......... 

 .................... بابا ، بابا جون بلند شو خواهش مي كنم بابا -

ولي اين داد و فرياد هايم به هيچ كجا نمي رسيد پدرم منو ترك كرده بود و پيش محمد رفته بود . بازم بايد به خواهر 

  نگ مي زدم و از آنها مي خواستم كه بيايند و اين بار پدرم را به خاك بسپاريمهايم ز

با مرگ پدرم من تنها تر و ساكت تر شده بودم هر چند خواهر هايم بودند ولي من تا كي مي توانستم بين خانه هاي 

نه ي مادر بزرگ پدري ام و آنها در رفت و آمد باشم توي خونه هم نمي توانستم تنها بمانم براي همين رفتم به خو

آنجا با او زندگي كنم .مادر بزرگم توي يك روستا در آذربايجان زندگي مي كرد و ما از طرف پدر نسلمان به تركان 

  تبريز مي رسيد

آنجا من بودم ويك پير زن تنها سكوتو زيبايي هاي منظره هاي روستاي مادر بزرگم باعث شده بود كه كمي با خودم 

و بدونم از زندگيم چي مي خواهم اونجا خوب بود زيبا بود ساكت بود و ....ولي تنها يك مشكل داشت و خلوت كنم 

آن هم اين بود كه از بابا و محمد و وفا دور بودم براي همين ماهي يك هفته مي آمدم و هر ماه توي خونه ي يكي از 

دل مي كردم .در آن روزها اسرا را نيز مبادله مي خواهر هايم مي ماندم و به ديدن پدر و برادرم مي رفتم و درد و 

كردندو هر روز لبخند به روي لب يك خانواده آورده مي شد و آن خانواده پسر يا پدر يا برادر ويا.....اش را مي ديد 

ببينم  .به حال اونا غبطه مي خوردم چون اونا اميد داشتند ولي من..........هرچند من چند بار به سازمان رفته بودم كه

سال نيست و با اين حرف من  8كه آيا جسد وفا نير مبادله شده يا نه كه اونا گفتند بدون پالك امكان شناسايي بعد از 

 ....... را نا اميد كرده بودند

زندگي در روستا هم مشكالت داشت و هم زيبايي هاي خودش را داشت در آنجا هم بيكار ننشستم و با مراجعه به 

م كه آنها كمبود نيرو دارند و براي همينم من اونجا شروع به كار كردم تنها مشكلم دور بودن راه و بهداري فهميد

نبود وسايل حمل و نقل بود راه بين روستاي ما تا به بهداري سنگالخ بود و تنها با اسب و امسال اين حيوانات قابل 

ايم در حسابم گزاشته بود و همچنين كمك رفت و آمد بود براي همين به كمك پولي كه پدرم قبل از مرگش بر

عمويم يك اسب قوي هيكل كه تحمل رفت و آمد طوالني رو داشته باشد خريديم .من اوايل از نزديك شدن به آن 

مي ترسيدم ولي كم كم به كمك پسر عمويم كه در آن روستا زندگي مي كردند ياد گرفتم كه چطوري خودم سوار 

 . خانه تا بهداري رو برم و بيايم شم و پياده شم و با آن مسير
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روزها ي خوبي را با مادر بزرگ و تنها عمويم و خانوادش داشتم كارايي مي كردم كه حتي فكرش را نمي كردم كه 

يك روزي من آنها را انجام بدهم .شير مي دوشيدم كره و ماست و كشك درست مي كردم . ....از طرف ديگه الشن 

كه براي شكار كبك و شبيه اينا مي رفت من را هم با خودش مي برد و كلي بهم خوش پسر عموم بعضي از روزايي 

 . مي گذشت ولي هنوز كه هنوز بود من هر هفته به تهران بر مي گشتم و به ديدار پدر و برادم مي رفتم

شدند نيز تاثير  زندگي در روستا كامال با شهر متفاوت بود و اين تفاوت حتي در بيماراني كه به بهداري آورده مي

داشت . در شهر اگر بيماري رو مي آورند امكان داشت تصادف كرده باشد و يا از بلندي افتاده باشد و يا دستش الي 

دستگاه گير كرده باشد و يا..... ولي در روستا اگر بيماري رو مي اوردند به احتمال فراوان يا از اسبي ،قاطري چيزي 

بود و شاخشون زده بود و يا دستشونو يا بدنشون رو با وسايل كشاورزي قديمي بريده افتاده بود و يا گاو رم كرده 

بودند معدود دفعاتي پيدا مي شد كه بيماري براي مشكالت تنفسي و يا تصادف با اتومبيل به بهداري بيايند. براي 

  همين در صورت مشاهده ي اين گونه افراد بيشتر تعجب مي كرديم تا مشكالت روستايي ها

بود كه از خواب بلند شدم نمي دونم چرا از همون اول صبحي  2اون روز را به خوبي به ياد دارم شنبه بود تازه ساعت 

بود كه به  7نگران بودم دل شوره ي عجيبي داشتم مي دونستم قراره اتفاقي بيفته ولي نمي دونستم چي .تقريبا 

زنگ زدم و از خواهر هايم خبر گرفتم .مشكلي نداشتند پس  بهداري رسيدم صبر كردم كه كمي بگذرد بعد به تهران

بود كه براي نهار از بهداري به خونه بر مي گشتم كه گفتم سر راهم  0اين دلشوره ي لعنتي واسه چي بود .نزديك 

بود كه برگشتم تا همكارم كه قبل از  03.8هم سري به خانواده ي عمو بزنم خداروشكر اونجا هم مشكلي نبود من 

ن تنها پرستار اونجا بود براي نهار برود .اين برنامه ي هر روزه ما بود ولي آقاي دكتر كه داشت طرحش را آنجا مي م

نيز مي گذشت كه ناگهان ولوله اي در روستا  .گزروند خانه اش كنار بهداري بود ونيازي به رفتن نبود .ساعت از 

د طوري كه ما در بهداري كه تقريبا وسط دوتا ده قرار ش يافتاد از طرف مزرعه اي ده بااليي دود غليظي بلند م

داشت به راحتي آن را مي ديم .كمي منتظر شديم ولي خبري نشد ما هم فكر كرديم كه حتما كسي مشكل جاني از 

اين آتش نداره و بخير گذشته است . داشتم وسايلي رو كه براي احتمال بيرون گذاشته بوديم را جمع مي كردم كه 

ن صداي سرفه هاي بلندي به گوشم رسيد سرفه هايي كه انگار هر لحظه ممكنه دل و روده و تمام اعضاي داخلي ناگها

اش بيرون بريزد . فكر كردم كه شايد يكي تو آتش گير كرده بوده باشه . حاال او را مياورند با همين فكر سريع 

ان دستان دكتر خم شده بود و به شدت سرفه مي بيرون رفتم تا به دكتر كمك كنم كه ناگهان از ديدن كسي كه مي

 . كرد يكه ي سختي خوردم

وفا بود مطمئنم خودش بود هرچند ريش داشت و كمي تغيير كرده بود ولي خودش بود مگر مي شد اونا نشناسم 

 كسي رو كه هميشه به فكرش بودم و تمام دلتنگي ام رو براي او و برادرم مي گفتم :مگر مي شد؟

ستاده بودم وبا بهت داشتم به دكتر و وفا نگاه مي كردم كه با داد دكتر به خودم آمدم :خانوم اصغري مگه نمي اونجا اي

  بينيد كه نمي تونم به تنهايي كاري بكنم زود باشيد كمكم كنيد بزارمش رو تخت

باندمش و بعد سريع سريع خودم را پيدا كردم و كنارش رفتم و با دستي لرزان زير بغلش را گرفتم روي تخت خوا

ماسك اكسيژن رو روي صورتش گذاشتم كم كم سرفه هايش قطع شد دكتر آرامبخشي تزريق كرد و بعد از مدتي 

سرانجام به خواب رفت . با اين حساب به اين زودي بلند نمي شد با دستمالي در دستم عرق هاي پيشانيشو پاك 

چطور ممكن بود كه او زنده باشد آنها مرگش رو تاييد كرده كردم و به صورتش نگاه كردم چقدر تغيير يافته بود 
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بودند من با تاييد آنها او را تنها گذاشتم ولي او االن كنار من بود و با هم تنها كمي فاصله داشتيم دكتر گفت:مي 

 شناسيشون؟

 بله ايشون همرزم برادم بودند -

 توي جنگ ؟ -

 .....يشون هم شهيد شدند ولي هيچ گاه جنازشون پيدا نشد ولي حاالبله برادرم شهيد شد .اونا مي گفتند كه ا -

  بخاطر برادرتون تسليت مي گم -

 ممنونم .راستي دكتر ايشون رو كي آورد؟ -

يكي از افراد ده بااليي كه موتور داشت آورد گويي ايشون كنار همون مزرعه اي كه آتش گرفته بود زندگي مي  -

خودش را بزور از اتاقش بيرون انداخته است و كم كم شروع كرده به سرفه كردند و  كردند و با اين آتش سوزي

وقتي ديدند سرفش قطع نشده او را به ايجا اوردند اونا نمي شناسندش مي گفتند كه تازه اومده اونجا و تنها زندگي 

  مي كنه

دوسش داشتم و نمي خواستم اون  با اين حرف آخري دكتر شادي عجيبي زير پوستم دويد دست خودم نبود ولي من

  رو با كسي قسمت كنم

تا بيدار شدنش باالي سرش نشسته بودم و منتظر بودم بلند بشه وقتي چشمانش را باز كرد و كمي چرخاند تازه اون 

موقع بود كه چشمش به من افتاد اول در نگاهش كه مستقيم به چشمانم دوخته بود تنها تعجب بود بعد از مدتي 

مهربان شد ولي اين حالت زياد دوام نداشت چون خيلي سريع آن مهرباني جايش را به خشم داد و با تنفر  چشمانش

  رويش را از من برگردوند

 وفا ....وفا چي شده ؟چرا روتو برمي گردوني؟ -

 اسمم رو به زبون نيار من ازت بدم مياد متنفرم ازت -

 د از پنج شيش سال؟چي شده چرا اين طوري مي كني؟اينه رسمش بع -

 اره همينه و شايد هم بدتر از اينه ناراحت شدي كه ديدي من زنده ام آره؟ -

  اين چه حرفيه؟ اينا چيه مي گي؟ ديگه كم كم صدايم گرفته تر مي شد و به زور بغضم را نگه داشته بودم -

ون خبر شهادتش را من بهت داده اينا حقيقته تو نمي خواستي من زنده باشم چون برادرت ديگه زنده نبود چ -

بودم تو از دست من ناراحت بودي و براي همين منو اونجا گذاشتي تو منو نابود كردي مي دوني چي به من گذشته تو 

  اين ساال ؟

 ......وفا -

وفا و درد مي دوني من چرا اينجام ؟به خاطر كار شما . مي دوني كه من ديگه ريه و شش هاي كامل و سالمي  -

 ندارم؟ مي دوني چرا از شهرم آواره شدم تا اين جا زندگي كنم ؟

ديگه نمي تونستم جلوي خودم را بگيرم زدم زير گريه :چرا اين جوري مي كني؟ مگه من با دست خودم تورا اونجا 

  گذاشتم ؟مگه دست من بود ؟منو هم به زور بردند

البته من مي دونستم اينا رو تو تو ي گوشش پر كردي  باز هم همان دروغ هايي كه مادرم به خوردم داده بود -

براي همين باور نمي كردم .وقتي تو داشتي به سمت جت مي دويدي من به هوش بودم .من رفتن تو را ديدم .ديدم 

 كه منو گذاشتي و جون خودت را برداشتي و در رفتي
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 .... نگو ...ديگه ادامه نده ...من هر چي بگم تو باور نمي كني -

 ....در همين وقت الشن در را باز كرد و گفت: قسم كجايي ؟چرا دير كردي؟ بابا ما باهم قرار دا

  با ديدن من در كنار وفا و اونم با چشمان گريان گفت: چي شده؟ چته؟چرا گريه كردي؟

  زمان برادرم بودندوفا مشكوكانه به من و الشن نگاه مي كرد گفتم:چيزي نشده ياد داداشم افتادم آخه ايشون از همر

 معرفي نمي كنيد خانوم اصغري؟ -

  چرا چرا ....ايشون الشن پسر عموي بنده و الشن ...ايشون هم آقاي غفاري دوست محمد و همرزمشون -

 همون كه بين عكساي محمد و دوست نقابدارش بودند؟ -

م شد و دوستم االن مياد اگه مشكلي بله ايشون هستند ....خوب اقاي اصغري من بايد برم مدت شيفت من تمو -

 پيش اومد به ايشون خبر بديد با اجازه

  همراه الشن داشتم بيرون مي رفتم كه صدايم زد: ببخشيد؟

 بله؟ -

  من جلوتر رفتم و الشن رفت بيرون : تا وقتي من اينجام نمي خوام ببينمت

 تا دوازده ساعت بعدش با منه 7ز پس بهتره سريع تر اينجا رو ترك كنيد چون شيفت فردا صبح ا-

بعد خارج شدم هنگام خروج در را به شدت بستم و اومدم بيرون .الشن اسبم را جلو آورده بود سوار شدم و حركت 

كرديم در لحظه ي اخر متوجه تكان خوردن گوشه ي پرده ي اتاق بودم . اون روز هيچ چي از شكار نفهميدم الشن 

ن منو زود تر برگردوند .فردا صبح به محض ورودم به سمت اتاق رفتم و ديدم كه براي هم متوجه شده بود براي همي

 :صبح بهداري را ترك كرده بود ولي نامه اي با ابن مضمون برايم گذاشته بود2نديدن من زود تر از 

ليل كه تكه اي از جدا دلم نمي آمد اشك هاي چشمانم را به بهانه ي اين كه نشانه اي از تو هستند ، پاك كنم .به اين د

شده بود نمي توانستم خودم را درك كنم و بفهمم و همش منتظرت بودم اما نيومدي . اگه يك روزي پشيمان شدي و 

برگشتي .منو پيدا نخواهي كرد .ديگه من نيستم .تنها يك چيز براي پيدا كردنت وجود داره اونم به خاطر كاراي تو 

خواستي؟ كو كه بدون من نمي تونستي زندگي كني؟ پس چرا منو تنها گذاشتي؟ جسم بي جانم است . كو كه منو مي 

  ..... بگو چرا؟ چرا؟چرا؟

همش منتظرت بودم مي گفتم بر مي گرده دنبالمه منو مي خواست ؟ تو واقعا من را مي خواستي؟ ولي ....اميدم بيهوده 

چشمم اومدي . من فراموشت كردم ديگه نمي خوام  بود .اومدم اينجا تا تنها باشم و فراموشت كنم ولي بدتر جلوي

  ببينمت بي خوردي دنبالم نيا و نگرد من ديگه نيستم .تو اين بازي نيستم

  . نامه را مي خواندم واشك مي ريختم چه بي رحمانه منو ترك كرده بود

ناه من چي بود؟ كي مي تونه تا چند روز توي خودم بودم و به معني تك تك كلمه هاي اون نامه مي انديشيدم .مگر گ

مرگ دوتا عزيز رو باهم تحمل كنه كه من كردم؟بعد از يك هفته الشن را فرستادم سراغ همون خونه اي كه دكتر 

 ... مي گفت اوجا زندگي مي كنه ولي خبري ازش نبود .او رفته بود

ي مرگ وفا و محمد منو داغون مي  زندگي ادامه داشت و من هم به كاراي عادي خودم مي رسيدم اگر قبال غم و غصه

كرد حاال طرد شدن از طرف وفا منو داغون مي كرد تقريبا يك سال از اون موضوع مي گذشت و كم كم براي مراسم 

سال پدرم آماده مي شديم براي همين همراه مادر بزرگم به تهران اومديم و به خونه ي پدريم رفتيم جايي كه هر 

اون مكان برايم زنده مي شد : وقتي در را باز كردم از الي در نامه اي داخل خانه افتاد  قدمي كه برمي داشتم خاطرات
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ماه پيش بود از من درخاست كرده بودند كه براي مراسم  6آن را برداشتم از طرف ستاد شهدا بود تاريخ نامه مال 

ستش اولش نمي خواستم بزرگ داشت شهداي لشگري كه ما در آنجا خدمت مي كرديم همكاري داشته باشم .را

شركت كنم ولي بعدها بعد از مشورت با مامان بزرگم اونم ازم خواست كه شركت كنم اين بزرگداشت براي روز 

  . آخر شهريور بود يعني تقريبا يه ماه ديگه

ونم از از فرداي اون روز رفتم سراغ كاراي مراسم بزرگداشت ..اول به ستاد رفتم و پرسيدم كه چي كار بايد بكنم ا

من خواستند كه اگر عكسي از محمد دارم بدم وهر چه عكس دسته جمعي تر باشه بهتره وصيت نامه اي چيزي 

داشت دريغ نكنم .منم رفتم سراغ عكسا از بين تموم عكسا محمد تنها يك دونه عكس تكي داشت بقيه را با من و وفا 

يان و مراسم چگونه برگزار مي شه پرسيدم كه او گفت كمي شريك بود .عكسا رو دادم و از آنها راجع به اين كه كيا م

از مسولين به همراه خانواده هاي شهدا و اسرا و آزادگان و جانبازان و به همراه تمام افراد اين لشگر يعني همه ي 

 بچه ها

 آنها هنگام نگاه كردن به عكس دستشان را روي من گذاشتند و گفتند:ايشون كي هستند؟

  ي من اون مفقود االثر شده برادر ديگه -

نمي دونم چرا اون روز اون حرف را زدم شايد چون من واقعا بعد از ماجراي شهادت محمد و وفا مفقود شدم و قاسم 

 . شد قسم

اون يك ماه انگار برعكس شده بود چون ما هر هفته اي يك بار به روستا برمي گشتيم و به كاراي اونجا سر وسامان 

 . اره برمي گشتيم تهرانمي داديم ودوب

تا اين كه روز مراسم رسيد .من و خواهرانم به همراه خانواده هايشان با هم به آن جا رفتيم قرار بود چون من 

دوبرادر شهيد دارم و به قولي نماينده ي خانواده هستم سخن راني كنم ولي من اين را نمي خواستم براي همين يك 

قاسم و خطاب به وفا كه مي دانستم مي آيد نوشتم تا هم آن را بخوانم و هم در  نوشته اي با عنوان وصيت نامه ي

 جواب نامه اي كه نوشته بود و منو بدون جواب گذاشته

 .بود را بنويسم

 ......بالخره روز مراسم رسيد

انواده ام به بود كه ما به آنجا رسيديم خ 3.8.بعد از ظهر شروع مي شد براي همين تقريبا ساعت  8مراسم ساعت 

بخش مهمانان و من به بخش سخنرانان راهنمايي شديم . من در جايي قرار گرفته بودم كه اصال به جمعيت ديد 

 . نداشت و من نمي توانستم افراد آمده به مراسم را ببينم براي همين نمي دونستم وفا اومده يا نه

ي سخنراني رفت و در انتهاي سخنهايش اشاره اي به تا اينكه مراسم شروع شد و اول از همه مسول گروهان ما برا

ليستي كه در دست داشت كرد و گفت : با نگاهي به اين ليست مي تونيم بفهميم كه بيشتر فداكاري از طرف خانواده 

ي اصغري انجام شده اين خانواده عالوه بر كمك هاي مادي پشت جبهه يك پسر شهيد و يكي هم به عنوان مفقود 

 .....ن سرزمين تقديم كردند بعد از آنهااالثر به اي

و به اين ترتيب تمامي اسامي را اعالم كرد بعد از نوبت پدر امير علي بود .همان پسري كه خودش را به روي بمب 

شيميايي انداخته بود .او وصيت نامه ي امير علي را خواند .گويا اميرعلي هر با كه براي مرخصي به شهرشان بر مي 

امه اش رو تغيير مي داده و يكي ديگر مي نوشته و به دست پدرش مي داده او در وصيت نامه اش به گشته وصيت ن

ماجراهايمان كه در اردوگاهاتفاق افتاده بود اشاره كرده بود و از همه ي بچه هايي كه آن روز ها او سر گروهشان 
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چيز هاي زيادي ياد گرفتم از سعيد شادي را. از  بود حالليت مي طلبيد در ادامه گفته بود: من از بچه هاي اون اردوگاه

 ..... حسام صبر را. از وفا، وفا را. از محمد محبت را و از قاسم حمايت را و

در آخراي وصيت نامه كم كم گريه يمان مي گرفت حرفهايش همه ما رو به ياد آن دوران مي انداخت كه با هم در 

 . اردوگاهمان بوديم

ديگر از شهدا بود و بعد از او نوبت من بود مجري روي سن رفت و اينچنين ادامه داد: اين بار  بعد از نوبت پدر يكي

نوبت يكي از خواهران است كسي كه دو نفر برادر شهيد داده است هم اكنون از ايشون مي خواهيم كه وصيت نامه ي 

  يكي از برادران دو قلوي خود را براي ما بخواند

با تشويق حضار به سوي تريبون مي رفتم .پشت آن ايستادم و بعد يك نگاهي به جمعيت او را با پاهاي لرزان همراه 

يافتم تقريبا كنار پنجره نشسته بود درست رو به روي من و ماسكي روي صورتش داشت .سرم را پايين انداختم و 

 : شروع كردم به خواندن

 قلب هاستبه نام او كه هر انچه دارم از اوست و او آرام كننده ي 

من و برادرم با كمي تفاوت از هم به دنيا آمديم ولي چون من چند دقيقه زودتر از او به دنيا آمدم هميشه به من مي 

گفتند كه بايد مراقب برادرت باشي او از تو كوچيكتر است و .... مخصوصا كه ماها مادرمان را هم هنگام تولد از 

  اني براي برادرم هميشه كنارش بود هميشه و همه جادست داده بوديم .اين شد كه من شدم نگهب

تا اينكه رسيد به سربازي باز هم با هم بوديم انجا بود كه عالوه بر محمد كسان ديگري رو ديدم و شناختم 

 . .بهترينشان وفا بود .پسر خوبي بود و هميشه به دادم مي رسيد مشكالتم را حل مي كرد و كمكم مي كرد

د را از هم جدا كرد او بايد براي معموريت به نواهي ديگري مي رفت . اينجا بود كه منو وفا با هم دست قضا منو محم

  تنها شديم .كمك حال هم شديم و جاي خالي محمد را برايم پر كرد

تا اينكه در يك عمليات توي محاصره گير كرديم و نزديك بود كه همه درو شويم ولي جت هاي ايراني به دادمان 

د و با كلي تلفات داشتيم به عقب برمي گشتيم كه و فا تير خورد .آنجا بود كه به من گفت كه محمد نيز شهيد رسيدن

شده و پالكش دست اون بود هر دو پالك وفا و محمد را برداشتم و بعد از تشخيص ديگران كه مي گفتند وفا مرده 

 . بعد از بلند شدن ما آنجا را زدنداورا ترك كردم وسوار جت شدم و از روي زمين بلند شديم .درست 

طي سالهاي بعد از اون روز هميشه و در همه جا دنبال وفا بوم ولي آنها وفا را جز مفقود االثر ها قرار داده بودند .حاال 

سال از شهادت وفا و محمد گذشته و من دارم بر مي گردم جبهه شايد اين بار من  .كه دارم اين كاغذ را مي نويسم 

  وم پيش برادرم برايم دعا كنيدهم بر

  قاسم

اخرهاي نامه را ديگر از روي كاغذ نمي خواندم و درست به صورت وفا نگاه مي كردم و مي خواندم .بعد از تمام شدن 

نامه از آنجا برگشتم پايين و به سمت بهشت زهرا حركت كردم دلم براي پدر و برادرم تنگ شده بود .تاكسي 

سر قبر محمد نشستم و تمام درد و دل هايم را به او گفتم و از دست وفا به او شكايت كردم و با گرفتم و رفتم آنجا 

صداي بلند حرف مي زدم و به محمد مي گفتم:نمي بخشمش محمد نمي بخشمش اون منو خيلي اذيت كرد نمي 

 بخشمش. هيچ وقت هيچ وقت نمي بخشمش
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نيز خشك شده بود .بلند شدم و آروم آروم به سمت بيرون  ديگري تواني برايم نمانده بود حتي چشمه ي اشكم

حركت كردم .وقتي به خانه رسيديم ديدم كه همه آنجا نشسته اند معلوم بود كه زياد نگران شده بودند .چندين 

 . دقيقه طول كشيد كه من به آنها بفهمانم كه براي ديدار با برادرم رفته بودم

ل اون مدت مدام مي رفتم سر مزار پدر و برادرم و با آنها درد و دل مي كردم يك هفته ي ديگر آنجا بوديم در طو

.ولي بعد از يك هفته برگشتيم به روستا .دلم براي آنجا نيز تنگ شده بود .روستاي ما آرام بود ساكت بود و مي 

  توانستي با خودت خلوت كني با خودت تنها باشي و بدون فكر كردن به گذشته ها

ول بكار شدم و به كمك دوستم شتافتم .هنوز يك هفته اي از برگشت ما به روستا نمي گذشت كه دختر دوباره مشغ

عموم ازدواج كرد و مراسم عروسي اش در همان روستا انجام شد تقريبا كل اهالي روستا در مراسم بودند . اون روز 

مت هاي استين آن سفيد رنگ بود شالي لباس محلي پوشيدم و توي مراسم حاضر شدم لباسم به رنگ قرمز بود و قس

نيز به همان رنگ بر روي موهايم قرار مي گرفت و نقابي زرشكي رنگ داشت كفشهايي قرمز رنگ بدون پاشنه 

داشت .اين لباس هديه ي يكي از بيماراني بود كه چند ماه قبل براي درمان آمده بود و من پرستارش بودم .در آن 

 . او قول داده بود كه به مادرش بگويد براي من لباس محلي بدوزد مدت با هم دوست شده بوديم و

در طول جشن متوجه نگاه هاي هرزه ي ياسر پسر كدخدا بودم هميشه همين طور هيز بود انگار مي خواست منو با 

چشمانش بخورد .براي ديده نشدن توسط او كمتر جلوي چشمش ظاهر مي شدم ولي با همه ي اين ها من مجبور 

 . م انجا باشم چون به نوعي ميزبان محسوب مي شدمبود

 وسطاي جشن بود كه ديدم الشن دارد به طرفم مي آيد رسيد كنارم و گفت: لباس تو نقاب نداره؟

 داره چطور مگه؟ -

 پس چرا از اون استفاده نمي كني؟ -

 چرا بايد استفاده كنم؟ -

اي اينكه كم مونده ياسر تو رو با يك ليوان آب قورت بده مگه در حالي كه كمكم صدايش را باال مي برد گفت: بر -

 نمي بيني كه از شروع جشن مدام به پر و بالت مي پيچه؟

  چرا ولي دست من نيست كه -

  دست تو است .حاال برو زود اون نقاب رو بزن دلم نمي خواد چشم كسي مثل اون به تو بخوره -

ياسر درست متوجه منظور الشن نشدم ولي او چند روز بعد به خوبي منظورش  اون روز به دليل ناراحت بودن از دست

  رو باز كرد

اون روز يكي از خسته ترين روزهاي عمرم بود چون اوايل مهر بود ميزان كار كشاورزان بيشتر شده بود يك مورد 

تگي مي مردم كه ديدم الشن شكستگي چند مورد افتادن از ارتفاع ......داشتيم عصر موقع تحويل پست داشتم از خس

 اومده بود انجا

 تو اينجا چي كار مي كني؟امروز كه روز شكار رفتن نيست؟ -

 سالمت كو دختر عمو -

 ببخشيد سالم پسر عمو .حاال بي شوخي اينجا چي كار مي كني؟ -

 بايد با هم حرف مي زديم بايد -

  مي زديم خوب صبر مي كردي من مي رفتم خونه ميومدي با هم حرف -
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 نه نمي شد -

 چرا؟ -

 بيا بريم كنار رود تا بگم -

ساكت شدم و او هم ساكت شد كنار هم قدم مي زديم تا اينكه رسيديم به رود. روي سنگي كه زير درخت توت 

  بزرگ كنار رود قرار داشت نشستم

  بگو من منتظرم -

 امروز زن كدخدا اومده بود خونتون -

 چرا؟ -

 تم عصباني ميشدم فقط خدا خدا مي كردم حدسم درست نباشهكم كم داش

 اومده بود .... تا تو را براي....ياسر خواستگاري كنه -

 چي؟براي كي؟ آخه چطور فكر كرده كه من زن اون مرتيكه مي شم -

 يعني مخالفي ديگه ؟جوابت منفيه؟ -

 اره معلومه كه مخالفم مگه از جونم سير شدم ؟ -

 راحت كردي نمي دوني از وقتي شنيدم تا به االن چي كشيدم خيالم رو -

 براي همين نزاشتي برم خونه؟ -

  نه هنوز حرفاي خودم مونده -

 پس اينا چي بود؟ -

 اينا براي آرامش خيالم بود .ببن دختر عمو....من..اصال با من ازدواج مي كني؟ -

  چي؟ معلوم است كه چي مي گي؟ -

  مي كنم .قسم جان باور كن خيلي مي خوامت بيشتر از اونچه كه فكرش رو بكني دارم خواستگاري -

  اما...اما من يكي ديگه رو مي خوام -

  چي؟ ..... كي رو؟......... -

  وفا رو -

 همون دوست محمد و همرزمش؟ -

 اره منو ببخش ولي من هنوز به فرصت احتياج دارم تا اونو فراموش كنم -

  منتظرت مي مونمتا كي؟من  -

نه تو نبايد منتظر باشي تو بايد به زندگيت برسي من خيلي وقته دارم فراموشش مي كنم ولي....هر روز كه مي  -

  گذره بيشتر از قبل مي خوامش

  اون مي دونه؟ -

  اره ولي فكر مي كنه.......... يك دفعه ساكت شدم اينا كه نمي دونستند من با محمد بودم -

 ادامه نمي دي؟چرا  -

  هيچ چيز مهمي نبود فراموشش كن -
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اون روز زياد با اون حرف زدم وازش خواستم به فكر زندگي خودش باشه و منو را فراموش كنه او هم قول داد تا 

  . تمام سعيش را بكنه نمي دونم راست راستكي بود يا دروغي ولي قولش براي من اهميت داشت

متر همديگر رو مي ديديم حتي ديگه براي شكار هم نمي رفتيم .فقط مواقعي كه براي از اون روز به بعد ديگه ك

 . موضوعي كنار هم جمع مي شديم مي ديدمش وگرنه ديگر زياد به خونه ي هم رفت و آمد نمي كرديم

م و بايد تقريبا دو ماه بعد بود كه يك روز براي رفتن به بهداري از خونه خارج شدم .اون روز من شيفت عصر بود

بود كه از سر بيكاري از خونه اومدم بيرون تا كمي كنار رود خونه بشينم و روحم را  5اونجا مي بودم ساعت  7ساعت 

تازه كنم .تازه نشسته بودم كه ديدم صدايي از پشت سرم مي آيد .وقتي برگشتم از ديدن كسي كه پشت سرم بود 

 تم:و...وفا تو اينجا.....چي كار...داري؟خيلي تعجب كردم چشمانم گرد شده بود با لكنت گف

 سالم عرض شد -

 به فرض عليك سالم كارت چيه؟ -

 اومدم هوا خوري -

  بفرما بخور نوش جان بپا تو گلوت گير نكنه -

با اينكه بسيار دوستش داشتم ولي دليل نمي شد كه ببخشمش وقتي او مرا نمي خواست منم سعي مي كنم او را 

راي همين بعد از گفتن اين حرفها از جايم بلند شدم و داشتم مي رفتم كه گفت: بشين بايد باهات فراموش كنم .ب

  حرف بزنم

 . نه نمي شينم -

  همين كه يك قدم ديگر برداشتم جلويم ايستاد و گفت: مگر نشنيدي چي گفتم گفتم بشين

  ي هم بلدي بگي نمي شينم نمي شينمچرا بشينم هان ؟چرا؟ مگه تو جز توهين و دادو فرياد چيز ديگه ا -

پشتم را به او كردم و داشتم اولين قدم را بر مي داشتم كه صداي لرزانش را شنيدم :من دوست دارم .من ديوونه ،تو 

  را دوست دارم هميشه داشتم و خواهم داشت

نگو خواهش مي كنم  به عقب برگشتم در چشمانم ناباوري موج مي زد همين كه خواستم چيزي بگويم گفت: چيزي

  نگو فقط گوش كن

 : برگشتم و دوباره روي همان تخته سنگ نشستم و او شروع به صحبت كرد

همان طور كه فهميدي پدر من يك سرمايه دار بزرگه و جز من پسري نداره فروزان هم بعد از مدت ها به دنيا 

سيد تا يكي دوسال مدام مي پيچوندم تا بلكه بابا آمد.براي همين عزيز كرده شون بودم .تا اينكه نوبت سربازي من ر

منو بفرسته اون ور آب ولي مامانم مانع مي شد و نمي گذاشت تا من بروم براي همين مجبور شدم بعد از دوسال برم 

 . سربازي

.توي  تقريبا سه ماهي از آموزشي ما گذشته بود كه اومديم مرخصي. بعد از يكي دو هفته دوباره بايد بر مي گشتيم

ايستگاه اتوبوس ديدم كه نزديكترين دوستم دارد با يك نفر ديگه اي مي آيد كه شديدا مشكوك بود صورتش را 

پوشونده بود و اندامش ضريف بود .ولي صدايش مردانه بود كه ساير شبهه ها رو برطرف مي كرد .تنها مشكل من 

سيدم . فكر مي كردم تا ته دل من رو نشون مي چشمانش بود كه آشكار بود .از نگاه كردن به آن چشمان مي تر

  . دهند
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ماهه ي آموزشي گذشت و ما بايد مستقيم به جبهه مي رفتيم .از شانس من آنجا نيز با اين دو برادر  2خالصه دوران 

به همسنگر بودم . رفتار خوبي داشتند مرتب بودند و به دلم نشستند ولي من هنوز هم از چشمان او مي ترسيدم وقتي 

من خيره مي شد گويي مي خواست نظر خودش را به من قالب كند . توي جبهه كمي فاصله بين من و قاسم و محمد 

 . افتاد چون وظيفه ي محمد شناسايي بود براي همين زياد در عمليات هاي مستقيم شركت نمي كرد

ي خودم جلوي خونريزي رو بگيرم  توي يكي از همين عمليات ها بود كه قاسم مجروح شد و من مجبور شدم با چفيه

ولي به يكي ديگر نيز احتياج داشتم ازش خواستم كه مال صورتش را بدهد بعد از كلي ادا و اطفار داد .شب بود و همه 

جا تاريك و روي او مخالف من براي همين نديدمش . ازم خواست كه از كناره ها و جاهاي تاريك ببرمش منم قبول 

 كه توي روشنايي سنگر صورتش را ديدم .........واي خداي من او يك دختر بود كردم و بردم ولي همين

تمام تصوراتم به هم ريخت تمام مدتي كه بيرون منتظر بودم تا صدايم كنند برايم كند گذشت ولي عاقبت رفتم توي 

اب خواهرش و سنگر و به حرف هايشان گوش دادم محمد از خواهر دو قلويش گفت و از مادر جوان مرگش از خو

  از آمدنش

از آنروز به بعد كمتر به سنگر مي رفتم اگر قبال از چشمان اون دختر مي ترسيدم حاالاز خودش مي ترسيدم ولي او 

 دست بردار نبود آمد سراغم و ازم خواست كه برگردم به سنگر خدايا يعني نمي دانست كه با من چه مي كند ؟

اي خوبي بود هر سه شاد بوديم تا اينكه برگشتيم به تهران . هنوز دوروز از برگشتم و هر سه باهم بوديم .روز ه

مرخصي نگذشته بود كه محمد به من زنگ زد و ازم خواست تا با او ديداري داشته باشم . من هم رفتم او برايم از 

 ممعموريت جديدش گفت و نگراني اش براي خواهر و در اخر از من خواست كه از خواهرش مراقبت كن

 من چطوري آخه؟ -

 مثل من -

  ولي من نمي تونم مثل تو باشم من براي اون نامحرمم -

  خوب اين مشكل حل ميشه -

 چطوري؟ -

 با يك صيغه ي محرميت -

به خودم كه دروغ نمي توانستم بگويم من بيشتر براي خودم شاد بودم .او با من محرم مي شد و من مي توانست 

 . و نگاهش كنم راحت دستش را بگيرم

نمي دانم چطوري او راضي شد ولي آخر سر من و او محرم هم شديم ولي چه محرميتي ؟او برايم تره هم خورد نمي 

 . كرد و اصال ادم حساب نمي كرد

تا اينكه محمد رفت و من و او تنها شديم ولي هيچ فرقي نداشت .نمي داني چقدر سخت است كه از كسي كه دوستش 

ت هست دوري كني ولي....بهترين خاطره ي من مربوط بود به روزي كه مجبور به ديده باني بوديم من داري و محرم

 . و او در يك سنگر كنار هم

او خوابش مي آمدو ازفرط خستگي داشت خوابش مي برد پيشنهاد دادم كه روي پايم بخوابد او هم چون خسته بود 

شد مدام به او نگاه مي كردم .بي انصاف حتي وقتي كه با هم تنها زياد كش نداد و خوابيد .ديگر حواسم جمع نمي 

بوديم هم رويش را باز نمي كرد . دست بردم و با دستان لرزانم رويش را باز كردم دلم مي خواست خم شوم و 

  ......رويش را ببوسم ولي
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كه از مركز فرماندهي صدايم  چند وقت بعد يعني آخراي سربازيمون بود اون روز ما براي عمليات اماده مي شديم

زدند وقتي رفتم خبري را شنيدم كه تا ته دلم را سوزاند :متاسفم ولي آقاي محمد اصغري به شهادت رسيدند بهتره 

  شما اين خبر را به برادرش بدهيد اين هم پالكش

و محاصره شديم تقريبا پالك را گرفتم و بر گردنم انداختم .آن روز ما نيز يك عمليات داشتيم ولي شكست خورديم 

جت ها ايراني داشتند به ما مي رسيدند كه من يك تركش خوردم درست وسط ققفسه ي سينه ام .شدت ضربه زياد 

بود براي همين بي هوش شدم . زنم كنارم بود باالي سرم گريه مي كرد و از من مي خواست تنهايش نگزارم ولي من 

.همين ازش حالليت خواستم . دوباره بيهوش شدم ولي وقتي بار ديگر به  تنها توانستم پالك برادرش را به او بدهم

هوش آمدم او را ديدم كه دارد مرا ترك مي كند او داشت مي رفت و منو ترك مي كرد او رفت بدون اينكه برگردد 

رفتم اين  و به من نگاه كند ..دوباره با برخورد يك تركش ديگر از بمبي كه درست به محل جت خورده بود از حال

بار كه بلند شدم در يك بيمارستان مانندي بودم خوشحال شدم .من نجات يافته بودم ولي همين كه سر برگرداندم و 

ارت ....تنها چيزي كه به شدت ازش مي اس . چشمم به پرچم عراقي ها افتاد دوباره غم عالم بر من فشار آورد

ايي كه به ما مي دادند تا هويتمان را افشا كنيم و. ....همه و همه سال تمام در آن اردوگاه بودم شكنجه ه 8ترسيدم . 

را تحمل مي كردم ولي از اين ها سخت تر غم بي وفايي بود او مرا ترك كرده بود و من را تنها گذاشته بود و اين 

چند دقيقه  براي من سخت بود هر روز با خودم حرف مي زدم و مي گفتم من از او بدم مي آيد او مرا ترك كرد ولي

  بعد دوباره دلم اورا مي خواست دلم مي خواست كنارش بودم

همه ي اينها گذشت و ما مبادله شديم . وقتي به ديدن مادرم رفتم بيچاره نمي توانست زنده بودنم را باور كند همش 

ويا مي خواست باور فكر مي كرد كه دارد خواب مي بيند از خواهرم نگويم بهتر است تا دو روز فقط نگاهم مي كرد گ

  . كند كه من خودم هستم سالم و زنده

البته من به طور كامل سالم نبودم تركشي كه سينه ام را شكافته بود قسمتي از شش ها و ريه ام را پار كرده بود و اين 

  . تنفس را براي من درهواهاي دود گرفته سخت مي كرد

ادر دارد ؟ او جواب داد كه دوسالي است كه آنها را نديده . با اينكه از از مادم پرسيدم كه آيا خبري از آن خواهر و بر

او بدم مي آمد ولي هر چه بود مي خواستم ببينمش رفتم در خونه شان ولي گفتند كه از آنجا رفته است .سردرگم 

به يك بودم نمي دانستم چه كنم .از طرفي هواي تهران كم كم برايم مشكل درست مي كرد .براي همين رفتم 

روستاي دور تا با خودم تنها باشم و سالمت باشم ولي از شانس من آنجا آتش سوزي شد و اكسيژن كم آمد و من 

  . مجبور شدم به سختي خودم را بيرون بياندازم و كمك بخواهم

من قسم در بهداري روستا بودم چشم باز كردم و از ديدن چيزي كه باالي سرم بود كم مانده بود بيهوش شوم خداي 

بود .يك لحظه مهرباني و عشقم نسبت به او جاي تعجب را در چشمانم گرفت . ولي وقتي ياد گذشته افتادم با تمام 

  نفرت از او روي بر گرداندم

او ازم شكايت مي كرد و مي خواست علت رفتارم را بداند ولي نمي دانست كه من ديگر بريدم .با او بد حرف زدم و 

ند و به او گفتم كه ديگر نمي خواهم ببينمش .در حال صحبت بوديم كه يك پسر امد تو و ازش خواستم تركم ك

بسيار صميمي با او صحبت كرد .ناگهان دلم فرو ريخت او كه بود؟ به عنوان پسر عمو معرفي كرد . كمي اسوده شدم 

 . ولي وقتي با او رفت ديگر نمي فهميدم چه مي كنم
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آنجا را ترك كردم و نامه اي با مفهوم بي وفايي اش نوشتم . چند روز بود كه پي فردا ي آن روز قبل از آمدنش 

خودم مي چرخيدم و نمي دانستم كه چرا كالفه ام . براي ديدنش به بهداري مي رفتم و از دور مي ديدمش ولي 

  بالخره طاقت نياوردم و برگشتم تهران

مه مي گفتند كه قاسم مفقود االثر شده و او هم قبول كرد به چند ماه بعد اورا در يك همايش ديدم سخنران بود . ه

آساني مطلبي خواند كه دلم را آتش زد .بعد از تمام شدن مطلبش دنبالش رفتم او به بهشت زهرا رفت و با برادرش 

ا مي درد و دل مي كرد و از من به او شكايت مي كرد هر فريادي كه مي كشيد و مي گفت كه من را نمي بخشه ، دلم ر

  سوزاند ولي مي ترسيدم جلو برم

آخر سر بعد از مدتي تصميم خودم را گرفتم تمام ادعاي من مبني بر فراموش كردن او دروغ بود من بازم اورا مي 

  خواستم بيشتر از گذشته . گفتم مي روم و به او مي گويم و از او مي خواهم كه تصميم بگيرد من تابع فرمان اويم

ه كنم؟من را مي بخشي؟ مي گذاري دوباره با هم باشيم ؟ مي گذاري كنارت باشم؟ هرچند تو يك حاال بگو بگو چ

  انسان كامل و زيبايي ولي من يك بيمار هستم وناقص

نمي دانم آن همه اشك كجا بود ولي از اول صحبت ها ي وفا من اشك مي ريختم . مگر مي شد نبخشمش مگر مي 

 شد بي او بمانم ؟

  مي بخشمت مي بخشمت -

 ................... دوست دارم خيلي زياد ......................زياد زياد -

  تقريبا دو ماه بعد بود كه با هم ازدواج كرديم .ديگر فراق بس بود براي ما . نمي دانم شايد بدون

  ان سالهاي رنج و دوري خوش بختي االن من ممكن نبود

  خدايا شكرت

  

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


