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  (شهداي كم سن و سال بسيجي)هاي كوچك  شقايق عنوان:

  زهرا عامري :تاليف    
  ١٣٩٠ زمستان، اول: نوبت چاپ

  مانتو ٢٥٠٠:  قيمت   ٣٠٠٠ شمارگان:
  مركز اسناد انقالب اسالمي و انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري: حروفچيني و ليتوگرافي

  چاپخانة مركز اسناد انقالب اسالمي :چاپ و صحافي
  ٩٧٨ـ٩٦٤ـ ٤١٩ـ٥٨٠ـ٨: شابك

ISBN: 978-964-419-580-8  
  كليه حقوق اين اثر براي ناشر محفوظ است.

ميدان قدس، روبروي پمپ بنزين تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به  نشاني:
   ٣٨٩٦/١٩٣٩٥اسدي، صندوق پستي 

 ٢٢٢١١١٧٤: تلفكس ٢٢٢١١١٩٤تلفن: 
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 اين اثر
 يكي از موضوعات طرح

»تاريخ انقالب اسالمي به زبان ساده«  
 است كه در مركز اسناد انقالب اسالمي تحت عنوان

»هاي انقالب اسالمي براي جوانان دانستني«  
مركز تهيه شده و كليه حقوق آن براي  

باشد. محفوظ مي  
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  داستان اولين

  ١١ .................................................. »مدينه ننه«

  
  قصه دومين

  ٣٧ ....................................... »پاش جاي اينم«

  
  قصه سومين

.»شماست ي خانه در )ع(حسين امام سنگر«
 ...................................................................... ٦١  

  
  چهارم قصه

  ٩٥ ................................................. نرگس گل
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 هاي كوچك شقايق ٨

  پنجم ي قصه

  ١١٥ ......................................... »انيشتن برادر«

  
  ششم قصه

  ١٤٣ ................................ »نرگس گل ي هديه«
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  مقدمه
  »كه...ای است  يزده سالهآن طفل سرهبر ما «

اين جمله را كه امام(ره) فرمود، همه فهميدند جوابي 
هاي راديوهاي خارجي كه عليه  گويي ياوه ي است به همه

عابير براي كردند؛ اين ت جمهوري اسالمي جوسازي مي
هاي  كم نيرو دارند كه بچه قدر اين«مان آشناست:  همه

يا » فرستن جلوي توپ و گلوله! مردم رو مي
ها را به جاي اينكه بفرستن مدرسه و سرشان  معصوم طفل«

  .»به كتاب و دفتر و توپ و بازي...
اما واقعيت اين بود كه حكم امام(ره) براي پر كردن 

ها، پير و جوان، نوجوان، زن و مرد، وزير و وكيل و  جبهه
ين در ها گسيل كرد و ا زارع را به خط اول جبهه كاسب و

حضور در  ي هاي بسته حالي بود كه بسياري پشت در
ماندند و با التماس و  هاي حق عليه باطل مي جبهه
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 هاي كوچك شقايق ١٠

خواهش و حتي تقلب (؟!) گوي سبقت را از هم 
  ربودند. مي
ي كه از فيض شهادت محروم ماندند، ال معصومطفا

  . ي در كار نبود و...گواهي هستند بر اينكه اجبار
اما  ،هايي خيالي دارد رو، گرچه شخصيت اثر پيش

 كه نويسنده استرگرفته از حقيقت ي بهاي حوادث و اتفاق
با ظرافتي خوب، از دل آنها داستاني جذاب خلق نموده 

  است.
با تشكر از زحمات سركار خانم زهرا عامري، از 

و  بين، مدير گروه هنر مهدي حق :هاي آقايان تالش
دكتر رشيد جعفرپور مدير بخش ادبيات، دكتر  ،ادبيات

مؤسسه اكبر اشرفي معاون پژوهشي و همكاران محترم در 
  شود. انتشارات قدرداني مي فرهنگي هنري و

 
  مركز اسناد انقالب اسالمي
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  اولين داستان
  

  »مدينه ننه«
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كالسورش را كنج اتاق پرت  ،امير از در كه وارد شد
 .هايش بيرون ريختند الي كتاب هاي ياس از البه گل .دكر

  اتاق پر شد از عطر ياس.
نشسته بود،  پوران كه در اتاق ديگر كنار ميز سماور

  متوجه او شد.
  ري؟ ـ امير هنوز نيومده كجا مي

  امير از جلوي در حياط.
  .گردم رم مسجد، زود برمي ـ من مي

امير  ،بزندو قبل از اينكه پوران بتواند حرف ديگري 
  هم خوردن در فهميد. رفته بود و او اين را از صداي به

دارش را سر كرد و رفت جلوي در.  پوران چادر گل
اي آبي در خم كوچه  امير از مقابل چشمانش چون نقطه
ب پوران به انتهاي كوچه ناپديد شد و چشمان ريز و مور

پدرش به من ميگه به امير محبت  هيخدايا «خيره ماند. 
ن اما اون حتي صبر نكرد من بگم امروز چه غذايي ك
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 هاي كوچك شقايق ١٤

  ».ام پخته
 .در زد ٤٢پالك  .ابان دوازده يك سر دويديامير تا خ

روي پاشنه چرخيد و يك  ،در چوبي رنگ و رو رفته
 ،با قد بلند و خميده اي آن باز شد. پيرزن سالخورده ي لته

 .بر چارچوب در ظاهر شد و بر روي امير لبخند زد
هاي  اي سفيد و مرتب امير هم از ميان لبه دندان

اش را  پيرزن دست الغر و چروكيده .اش پيدا شد ارغواني
  .كشيد روي موهاي نرم و خرمايي امير

برم ننه، اگر بفهمند من  ماهتـ قربون صورت مثل 
  كار كنيم؟ تو نيستم اون وقت چي مادر

كرد  هاي بلند به خورشيد كه تالش مي مژه امير از پسِ
  .نگاه كرد ،ش را از ميان ابرها بيرون بكشدخود

  .خونم مي ١»لناعجو«من  ،مدينه ـ نترس ننه
پيرزن چادر را از دور كمرش باز كرد و روي سر 

 .دنبال امير راه افتاد داخت و در حياط را بر هم زد و بهان
گنبد سبز مسجد از دور نمايان  ،كمي كه جلوتر رفتند

  امير به آن خيره شد. .تگش
خودت كمكم  ؛ـ خدايا تو رو به تمام شهداي اسالم

  .كن
                                                           

  ي ياسين سوره ٨ي  آيه. ١
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 ١٥  ننه مدينه

ي از نور خورشيد بر سر گنبد دست كشيد، امير يپرتو
چند  ،راستي حاال اگر مادرم زنده بود«با خود گفت: 

  »شد؟ سالش مي
از روي گنبد به سوي  كه اي سفيد رنگ را ديد پرنده

  آسمان اوج گرفت.
هيد را ـ شايد مادرم هم نزد خداوند ارزش يك ش

  .داشته باشد
با نگاهش پرنده را دنبال كرد تا آنجا كه كامالً از نظر 

  .پنهان شد
اون وقت من  .سالش بود ٢٣فقط  ،ردـ مادرم وقتي م

  پنج ساله بودم.
 ي اشكي چشمانش را برق انداخت و از پس پرده نمِ

پيرزن نگاه كرد و اعداد و  ي ي سالخورده اشك به چهره
ـ سيزده، بيست،  ـ هشت پنج« :رقم زدارقام را در ذهنش 

سي و «گفت:  و با صداي بلند چند بار »سه، هشت...
  .»سه... سي و سه سال

  پيرزن به صورت امير نگاه كرد.
  ـ چي... سي و سه سال؟

  هاي امير در نگاه خاكستري پيرزن گره خوردند.چشم
  شما چند سال داريد؟ ،مدينه ـ ننه

  !د و و و هشت سال دارمـ به گمونم هشتاد... نه هفتا
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 هاي كوچك شقايق ١٦

ه نني  خيلي خيطه، مادرم اگر زنده بود جاي نوه«
شد، راستي چقدر خنگم كي باورش  مدينه حساب مي

من  ي شه يك زن هفتاد و هشت ساله يك پسر اندازه مي
  »داشته باشه!؟

  .مدينه اندكي ايستاد و نفسي تازه كرد ننه
ون هميشه . اجون تو خدا بيامرزه ننهـ  اميرجون... مادرِ

ام تو،  شتهندا ي ام تو، خاله نداشته رِگفت: ماد به من مي
اما هيچ  ام، دخترت! ام تو، خواهر نداشته هبزرگ نداشترماد

خودش  وقت فكر نكرد من كه بچه كوچيكم پنج سال از
  اميرم! يه روز بگم مادر ،بزرگتره

اي به ذهن امير رسيد و  با شنيدن اين حرف فكر تازه
  يين پريد.باال و پا

مدينه بيا  كار كنيم... ننه هـ آخ جان حاال فهميدم چ
  ي بگيم بياد دنبالم.ي خاله طوب برگرديم، بريم خونه
  پيرزن لبخند زد.

دونم چرا همون اول  تره... نَمي ـ آره ننه اين معقول
  عقلمون نرسيد؟

 ،از پيچ راه دور زدند و به انتهاي خيابان پيروزي
 .هاي مختلف ها و اتومبيل و آمد آدم خيابان پر بود از رفت

از  ،كه پر بودند از سرباز ،در اين ميان چند اتوبوس
اي نشست  نگاه امير چون پرنده .گذشتند جلوي آنها مي
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 ١٧  ننه مدينه

و » اعزام به جبهه« اتوبوسسفيد جلوي  ي روي پارچه
  .براي آنها دست تكان  داد
  ـ برادرها موفق باشيد!

گفت:  بدرقه كرد و ه مدينه هم با نگاهش آنها رانن
  .»تون دار همه خدا نگه«

خس افتاد.  نفس پيرزن به خس دكمي كه جلوتر رفتن
او  ي دار و رنگ پريده چروك ي امير ايستاد و به چهره

  نگاه كرد.
كاش اش تقصير منه،  همه ؟مدينه خسته شدي ـ ننه

  .ماشين سوار شده بوديم
ار شدن ارزش ماشين سو ،ين دو قدم راهـ نه... ننه... ا

  .نداره
كه  ،اي نوساز پشت در خانه ي امير اشاره كرد به پله

  رو كارش از سنگ سفيد بود.
ات  مدينه پس بيا اينجا بشين يك كم خستگي ـ ننه

  بيرون بره.
  پيرزن كمي ايستاد و به ديوار تكيه داد.

 ،گر راه هم نرم. اجون خستگي طوريش نيست ـ ننه
ز دست و پاي خودم خوام ا نَمي .شن زانوهام خشك مي

  ز بشم.عاج
مدينه، معلم ديني ما  كني ننه ـ خوب كاري مي
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 هاي كوچك شقايق ١٨

هر چه  ي داره وا العاده انسان قدرت خارق گفت: مغز مي
ده، مثالً اگر اعتماد به نفس و  از اون بخواهيم به ما مي
 يي كوچيك در مقابل هر مسئله ،ايمانمان را از دست بديم

 مونعظمت وجود خودخوريم، اما اگر پي به  شكست مي
حتي تونيم هر دشمني را شكست بديم،  مي ،و خدا ببريم

  پيري و فرسودگي!
پيرزن كمرش را صاف كرد و با قدرت بيشتري به راه 

  ادامه داد.
جون تو كه تو مدرسه اين همه چيزهاي خوب  ـ ننه

ياد گرفتي، حاال حيف نيست درس و مدرسه رو ول 
  كني؟

صيل كنم، اما اين م ترك تحخوا مدينه من كه نمي ـ ننه
 .چون دشمن به كشور ما حمله كرده يك وضع اضطراريه.

ين و كشور و ناموسمون دفاع ما جوونا بايد بريم از د
  خونيم. درسمون رو هم تو جبهه ميكنيم. 

  پيرزن خنديد.
قدر زود  دونستم جنگ اين نمي !ـ قربون تو برم ننه

   .كنه ها رو مرد مي بچه
يك شكالت از جيبش بيرون آورد و به امير خنديد و 
در هنوز دهن پيرزن شيرين بود كه به  .اصرار داد به او

  طوبي رسيدند. ي خانه
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 ١٩  ننه مدينه

امير خيره شد به پرچم سياهي كه با نخ سبز و طاليي 
  ».عليك يا ثاراهللا السالم« :دوز شده بود روي آن گل

 .»اگر مادرم زنده بود... حلقه زد. اشك در چشمانش
پيرزن ه به چشمان مرطوب امير خيره شد، ننه مدين

نگاهش را از امير گرفت و به پرچم كه سر در خانه نصب 
روز ديگه  گفت: هنوز سه آلودهبغض شده بود نگاه كرد و
  .دونم چرا پرچم رو زود زدند ميتا اول ماه مونده... ن

  .هايش پاك كرد روي مژه امير قطرات اشك را از
خه امسال با هر سال فرق اند. آ ، پيشواز رفتهمدينه ـ ننه

  داره.
ال از شب اول ماه ـ اما مراسمشون رو قراره مثل هر س

  محرم شروع كنند.
امير سرش را پايين انداخت و نگاهش سر خورد 
روي خطوطي كه از انقالب بر آجرهاي قرمز ديوار بر 

 ».دشمن نابود است ،انقالب پيروز است«جاي مانده بود 
 همراهوزهاي قبل از پيروزي انقالب را كه و به ياد آورد ر

  تر و پدر و مادر به راهپيمايي رفته بود. هاي بزرگ بچه
فلفل پشت  ي دانه ي زني جوان كه يك خال به اندازه

  در را باز كرد. ،لبش بود و نگاه مهرباني داشت
اش در  صورت قاب گرفته چشمان عسلي و گرديِ

اينها  ي مهه .ن روسري مشكي، دل امير را لرزاندميا
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 هاي كوچك شقايق ٢٠

شب آخر كه شب « ؛و زنده كردمادر را در ذهن ا ي خاطره
 ،خواند امام حسين(ع) را مي ي عاشورا بود، مداح روضه

امير كه  ،باريد از چشمان مادر قطرات اشك مثل باران مي
ها پايين رفت  از پله ،مادر را نداشت ي طاقت ديدن گريه

در و خودش را به قسمت مردانه كه زير سقف چا
امير از  ،زدند مردها سينه مي .حياط بود رساند ي كشيده
مداح را ديد كه با چند  ،اتاق پايين كه باز بود ي پنجره

اش را تمام كرد و دستي به صورت و  صلوات روضه
ش كشيد و پا به راهرو گذاشت و با احتياط از ا محاسن

مادر را ديد  .ها باال رفت امير از پله ،ميان جماعت گذشت
خيالش  .كند ها پذيرايي مي با سيني چاي از مهمان كه

راحت شد و پايين رفت و هنوز داخل حياط نشده بود 
را  ها سكوت پس از روضه كه صداي همهمه و شيون زن

طور مكرر اسم مادرش  در هم شكست و شنيد كه كسي به
  .زند را صدا مي
  !... شهناز!... شهناز!ـ شهناز

ها در هم   رفت. زنها باال امير سراسميه از پله
امير بغض كرد و از  .كردند لوليدند و سر و صدا مي مي

كنار  .را به مادر رساندميان آنها راهي پيدا كرد و خودش 
مدينه بود و  ننه ي طاقچه نشانده بودنش سرش روي شانه

زد و روسري از روي سرش برداشته  خاله طوبي بادش مي
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 ٢١  ننه مدينه

طرات آب از شالل قدر آبش ريخته بودند كه ق بودند و آن
هاي دريايي بر زمين  دارش چون پري موهاي موج

را او  صورت امير دست انداخت گردن مادر و .چكيد مي
بوسيد و پس از اين همه سال هنوز بوي عطر گالب را 

كرد.  كه از وجود مادر به مشامش رسيده بود حس مي
امير در ميان  .حركت بود چشمان مادر بسته بودند و او بي

  :زد صدا ميو ريخت  وري اشك مينابا
  .هاتو باز كن چشم .مامان جان ،ـ مامان

هايش را باز نكرد. امير را از  ما ديگر هرگز چشما
آغوشش بيرون آوردند و او را به بيمارستان بردند و امير 

   .ديگر مادر را نديد
چون شهناز عاشق «گفته بود:  مدينه بارها و بارها ننه

ا هم دوستش داشت و توي يك امام حسين(ع) بود خد
وگرنه كه آدم به يك زمين  ،همچين مراسمي از دنيا رفت

كرد آدم به آن  ها باور نمي و امير تا سال »مرد خوردن نَمي
راحتي بميرد و هميشه منتظر بود كه مادرش را از 
بيمارستان بياورند تا اينكه پدر با پوران ازدواج كرده بود 

  كند.توانست باور  و امير نمي
  آمد. مدينه كمي به خود امير با صداي ننه

حواسش به جبهه است و اين پرچم رو هم  ي ـ همه
  .كه ديد بيشتر تو فكر رفت
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 هاي كوچك شقايق ٢٢

  خواهد بره جبهه؟ ـ الهي براش بميرم چطوري مي
سالم خاله طوبي مزاحم شدم هميشه برات  ،ـ سالم

  زحمت دارم.
تو براي من به  .تو رحمتي ،ـ خاله جون زحمت چيه

ام نكني  اگر مسخره .هاي خودم عزيزي بچه ي ندازها
زوده كه  ؛اي عزيزترم هستي... اما خاله جون تو خيلي بچه

  .بري جبهه
  .امير سرخ شد

عوض اينكه تشويقم كني  ؛ـ دست شما درد نكنه خاله
  ام؟! تو كار ثواب شركت كنم ميگي بچه ،برم جبهه

احت اگر تو بري نار ،ـ خاله جون بابات گناه داره
  خوره. ميشه و غصه مي

رنگش را مرتب كرد و گفت:  پيرهن آبي ي امير يقه
گه عمر و زندگي دست خداست.  بابام خودش هميشه مي
خاطر اينه كه فكر  هب ،ده برم جبهه اگرم رضايت نمي

مدينه هم  خونم اما من به ننه كنه من ديگه درس نمي مي
  خونم. ام، رفتم جبهه درسم مي گفته

كشيد و زل زد به امير و امير نگاهش را از او طوبي آه 
هاي موازي  ها با خط موزاييك .گرفت و به زمين خيره شد

  .نار هم قرار گرفته بودندك
ام بهتر  دم رفتم جبهه حتي از مدرسه ـ خاله قول مي
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  درس بخونم.
قدر عجله  ت بره حاال چرا ايننخاله قربو ،ـ امير جان

  كني؟ مي
  .ز كرد و به طوبي زل زدهايش را ري امير چشم

داد،  اومد رضايت مي ـ اگه مادرم زنده بود حتمي مي
امام حسين اونم شب عاشورا  ي آخه آدمي كه تو روضه

كنه و از  سين(ع) را دنبال ميحتماً راه امام ح ،بميره
  .اش بره جبهه خدمت كنه شه كه بچهخدا

طوبي سر تا پاي امير را از زير نگاه گذراند و آه 
  .كشيد

ـ خاله فدات بشه غصه نخور، خدا بزرگه. حاال بيا تو 
  .ريم زي بخوريد بعداً با هم مييچه يك ي

  اي زد. امير لبخند پيروزمندانه
ترسم پوران  وقت ندارم مي ،ـ دستت درد نكنه خاله

  راه بيفته دنبالم يا به بابا زنگ بزنه.
  طوبي رو كرد به مادرش.
رم  من مي ،ر بيارما خستگي د ي ـ ننه شما بشين خونه

  گردم. و زود برمي
اش را  طوبي خيلي سريع لباس پوشيد و چادر مشكي

از چوب لباسي برداشت، سر كرد و با امير راهي مسجد 
  .شد
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 هاي كوچك شقايق ٢٤

كه شايد  كرد اش را مي در بين راه طوبي تمام سعي
  امير از رفتن منصرف شود.

كني دو سه ماه ديگه  چرا صبر نمي ،ـ امير جان خاله
  ت بري؟تو تعطيال

كو تا نوبت ما  ،كنيم نام مي ـ خاله طوبي حاال ما ثبت
قدر نيرو زياده كه حاال حاالها بايد تو نوبت  اين .بشه

  باشيم.
كه  ،در مسجدسرجلوي در مسجد كه رسيدند امير به 
مسجد حضرت «با خط نستعليق نوشته شده بود، 

نگاه كرد و سرش را به حالت احترام خم  »رسول(ص)
  ت بر سينه گذاشت و زمزمه كرد.و دسكرد 

اهللا اللهم صلي علي  ـ يااهللا والسالم عليك يا رسول
  اهللا كمكم كن يا موال. محمد و آل محمد ادركني يا رسول

طوبي چادرش را تا روي ابرو جلو كشيد و با هم 
داخل شدند، مرد مسني كه تسبيح در دست داشت پشت 

الم كردن رفت امير بعد از س ميز دفتر بسيج نشسته بود.
  .جلو

  .ـ حاج آقا مادرم آمده رضايت بده
  لطفاً بعدازظهر تشريف بياريد. ،برادرها نيستند اآلنـ 
هاي امير تو هم رفت و به همراه طوبي از در  اخم

  بيرون رفتند.
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ـ  امير جان خاله حتماً حاال قسمت نيست كه تو بري 
  آخه تو هنوز كوچيكي.

  .امير بغضش را فرو داد
خوام بعدازظهر بيام  ... خاله طوبي بگو نميـ خاله

  .دنبالت ديگه بهانه نگير
ـ به ارواح خاك مادرت من خاطر تو رو خيلي 

خاطر اومدن خودم تا  هب ،بريخوام، اگر راضي نيستم  مي
رحمه ببين از پارسال تا  جنگ بي .اينجا نيست خاله چون

  حاال چقدر آدم شهيد و معلول شدند.
  شه. يزيم نميـ نترس خاله من چ

ترسم خاله جون يك وقت خداي نكرده طوريت  ـ مي
  اون وقت من چطوري خودم رو ببخشم. ،بشه

منم مواظب خودم  ،ـ خاله قول بده بعدازظهر بيايي
  هستم.

  امير نگاه كرد. ي طوبي لبش را گاز گرفت و به چهره
  هاتو باز كن. م تو رو خدا اخميا ـ باشه مي

كرد و تا منزل يك نفس امير خنديد و خداحافظي 
اي ايستاد و چند نفس  رسيد لحظه دويد. پشت در كه

عميق كشيد و در را باز كرد و داخل شد، پوران هنوز 
  خورده بود و همچنان منتظر او بود.ناهار ن

تابه و برنج سفيد كه  ـ امير من امروز برات كباب ماهي
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 هاي كوچك شقايق ٢٦

  ام. خيلي دوست داري پخته
  د و لبخند زد.امير به صورت پوران نگاه كر

  حاال چرا اخم كردي مگه چي شده؟
از صبح تا حاال منتظرت شدم تا بيايي « : پوران گفت

  .»غذايي كه دوست داري بخوري
  خوام. معذرت مي ،ـ دستت درد نكنه ببخشيد

امير كمك كرد سفره پهن كردند و غذا را آوردند و در 
 د وبعد از آن مجدداً از پوران تشكر كر .كنار هم خوردند

هر  ،ها تو مسجد قرار دارم من با يكي از دوست«گفت: 
  .»گردم وقت كارم تمام شد زود برمي

امير و طوبي در مسجد توي دفتر بسيج منتظر آقاي 
بيايد و رضايت بگيرد، كه تعدادي از  تاكني بودند 

ستان و آشنايان امير هاي مدرسه و محل كه از دو بچه
آنها ذكرهايي نوشته  رويبندهاي قرمز كه بودند با سر

ير با ديدن آنها از در ام .وارد حياط مسجد شدند ،شده بود
  بيرون رفت.
  ها كجا؟ ـ بچه

  .»شيم امروز اعزام مي« :گفتند همه با هم
جا بند نبودند و به سر و  و از خوشحالي و هيجان يك

انداختند  مي ها را روي دوش چفيه .رفتند كول هم ور مي
كردند و به صدام بد و  مرتب مي بندهاي يكديگر رارو س
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 ٢٧  ننه مدينه

  كردند. اش را مي گفتند و آرزوي نابودي بيراه مي
 :زد  امير با حسرت به آنها نگاه كرد و به خود نهيب

توني  م ميچي خيال كردي اگه خدا بخواد تو ه ،هي امير«
اين فكر بود كه  درو » ها راهي بشي ن با اين بچههمين اآل

و لبخندي بر لبانش چراغ اميدي در دلش روشن شد 
  نشست.
  ها هي... بچه... ها ـ بچه

  .همه ساكت شدند و به اميره نگاه كردند
  .ـ دعا كنيد منم امروز با شما بيام وگرنه...

يكي از آنها كه نسبت به ديگران قد بلندتري داشت و 
 »)سيا حضرت زينب(« :روي سربندش نوشته شده بود
  .از پنجره نگاهي به طوبي انداخت

  ؟بده ينم اين طوبي خانمه؟! اومده برا تو امضاـ بب
بنده خدا رو من آوردم. برام دعا كن امروز  ،ـ آره

اگرنه معلوم نيست كي ديگه اعزام داشته  ،باهاتون بيام
  باشيم.

) خيلي سـ صلوات نذر كن، نذر حضرت زهرا(
  كارسازه.

امير به سربند احمد كه روي آن نوشته شده بود يا 
) التماس دعا سيا حضرت زهرا(. «رد) نگاه كسزهرا(
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  ».النساء عالمين ةكمكم كن سيد ،دارم
آقاي كني كه جواني قد بلند بود و محاسن مشكي 

 .ها به او خيره شد چشم ي همه .داشت وارد شد
د كه هايي كه به پا داشت طوري خاك گرفته بو پوتين

همگي به او سالم كردند و  گويي تازه از جبهه آمده است.
اش  حسابي آنها را تحويل گرفت و با چفيه او هم

ها تازه متوجه سرخي  بچه .چشمانش را پاك كرد
  هاي او شدند. چشم

  ـ آقاي كني گريه كرديد، طوري شده؟
  شهيد شدند. ها ـ تو عمليات امروز خيلي

وقتي برگشت  ،آقاي كني به وضوخانه رفت
ها را تميز كرده و  هاي مسجد پايش بود و پوتين دمپاي
شير زير را هايش  چفيه و جوراب .ي جاكفشي گذاشترو

آب كه  ي ثلثي حياط شست و آنها را روي لولهحوض م
پشت وضوخانه بود در زير آفتاب پهن كرد و دست و 
صورت پاهايش را در زير شير كنار پاشويه شست. بعد به 

  ها نگاه كرد. بچه
تونيد  مي ،ها كمي بيشتر فكر كنيد اگر نخواستيد ـ بچه

  وقت ديگه برين خط. يك
ها در گوش امير و آقاي كني طنين  ي بچه همهمه

  انداخت.
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  ـ اي بابا اين چه حرفيه آقا!
  ايم كه امروز اعزام بشيم. ـ آقا ما كلي نذر و نياز كرده

  شكنه. ـ حاج آقا اين طور نگو دلمون مي
ش ا انگشت ،كه سر كالس درس بود و امير مثل زماني

  را باال گرفت.
 .آقا آجازه... آقا من با شما كار مهمي دارم ،جازهـ آقا ا

  .آقاي كني سرش را تكان داد
  كار داره؟ هها ساكت ببينيم اين دوستمون چ ـ بچه

  و دوباره صداها در هم پيچيد.
  آورده براي رضايت. وـ آقا مادرش ر

ـ آقا از صبح تا حاال خدا خدا كرده امروز با ما اعزام 
   .بشه

 :گفتكرد و به داخل دفتر نگاه  آقاي كني از پنجره
  »حتماً اين بنده خدا رو هم از صبح تا حاال اسير كردي؟«

و قبل از اينكه امير جوابي بدهد، آقاي كني وارد دفتر 
عليك و سالم از شد و امير هم به دنبالش رفت و پس 

  .مرسوم پشت ميز نشست
  خواهم خواهر منتظر مانديد. ـ معذرت مي

  كرد.امير به طوبي نگاه 
  .بگيرند آقا كني هستند... كه بايد امضا حاج ،ـ مامان

  .آقاي كني لبخند زد
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بردار  جنگ شوخي ي دونيد كه جبهه ـ خواهرم مي
ها هم خيلي كم  اين بچه .نيست و احتمال خطر هم زياده

من اين  ،بياد تونيد رضايت نديد شما مي .ندا سن و سال
  دم. حق رو به شما مي

اي به طوبي  و نگاه ملتمسانه رفتامير لبش را گاز گ
ها را ديد كه  طوبي از پنجره به بيرون نگاه كرد و بچه كرد.

  اند و آنها را زير نظر دارند. به صف ايستاده
  ـ حاج آقا خودش اصرار داره كه بياد.

  ها اشاره كرد. و آه كشيد. آقاي كني به بچه
  كارتون و به امير نگاه كرد. ريد سرها بِ بچه

اين سن  ها با ما اصراري نداريم اين بچه ، اماـ خواهر
  و سال بيايند جبهه.

حاج آقا ما دوست داريم به وطنمون خدمت  ،ـ آقا
  كنيم.

ل شما بايد بكنه امثاـ آقا جان بهترين خدمتي كه 
  ها رو حفظ كنيد. سنگر مدرسهبايد  ه، شمادرس خوندن

ـ آقا... حاج آقا ما وقتي تو مدرسه هستيم ديگه 
كنيم ما  اش فكر مي آقا همه ،مون به درس نيستحواس

  .اش ما نگرانيم كه... همه ،نامرديم كه مونديم
اون وقت عذاب وجدان  ،ـ خيلي خب اگر بيايي جبهه

فهميد كه  شماها نمي .گيري كه از تحصيل عقب افتادي مي
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دشمنان اسالم  ي تونيد پوزه با درس خواندن خودتون مي
  .خاك برسونيد هرو ب

دم  ا به ارواح خاك مادرـ مادربزرگم من قول ميـ آق
  تو جبهه درس بخونم.

و در سكوت عميق  آقاي كني نگاهي به طوبي كرد
  خيره شد به امير.
به دادم «هاي بسته و تمام وجود گفت:  امير با لب

تو رو به  .بكن كاريش يهضايع كردم خودت  ،برس بانو
تو  ،) نگذار دلم بشكنهسحضرت زينب( ي دل شكسته

  .»رو به آبروي امام حسين(ع) نگذار آبروم بره
اي آقاي كني و چشمان ميشي امير براي  نگاه قهوه

اي درهم گره خورد و آقاي كني لب به سخن  لحظه
  گشود.

  جنوب كلي شهيد داديم. ي ـ  امروز تو جبهه
  طوبي با دست زد تو صورتش.

  ـ الهي بميرم براشون.
خه ها نيرو الزم باشد، آ ـ ضمناً فكر نكنم به اين زودي

  .امروز خيلي اعزامي داريم
  .امير بغض كرد

ـ آقا اجازه... حاج آقا... حاج آقا تو رو خدا يك كاري 
حاج آقا . قب نمونم...  .... ع .... هام ع كن من از اين رفيق
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) يك كاري كن من با اين... ستو رو حضرت زهرا(
  هام همين حاال اعزام بشم. رفيق

رنگ  .سكوت به چشماي امير خيره شد آقاي كني با
امير  .از روي طوبي پريد و دستانش شروع به لرزيدن كرد

 :تمام توانش را جمع كرد و در دل به راز و نياز پرداخت
» كمكم كن ،) دستم به دامان مقدستسيا حضرت زهرا(«

  هاي داغمه بسته و درشت آقاي كني. و خيره شد به لب
  خاطر خدا. هـ حاج آقا ب

آقاي كني  رمردي كه شال سبز داشت وارد شد.پي
جلوي پايش از جا برخاست و پيرمرد يك ليوان چاي 

  جلوي  آقاي كني گذاشت.
  كنيد. آقاي كني گفت: آقا سيد شرمنده مي

  پيرمرد دست كشيد به محاسن سفيدش.
  .سيد اوالد پيغمبر ،مني ي ـ اين چه حرفيه تو هم بچه

  .را كشيد امير توي اين فرصت چادر طوبي
به  ،ك كاري كن. سيدهـ خاله يك چيزي بگو. ي

  جدش قسمش بده.
  .طوبي بغضش را فرو داد و نفسي تازه كرد

  ـ حاج آقا خدا خيرتون بده دل اين بچه رو شاد كنيد.
  امير گردنش را كج كرد.

اهللا  ـ حاج آقا شما رو به جدتان... شما رو به رسول
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 ٣٣  ننه مدينه

  (اللهم صلي علي محمد و آل محمد).
ر روي امير زد و از در بيرون يرمرد لبخند ماليمي بپ

  رفت.
هايش را ريز كرد و به  چشمآقاي كني نفسي كشيد و 

  .بعد سرش را تكان دادامير نگاهي انداخت، 
  كار كنم؟  هـ من با تو چ

ـ حاج آقا تا دير نشده يك كاري كنيد... حاج آقا تو 
  .رو خدا...

فاً اينجا را لط ،نيست اي ـ خيلي خوب انگار چاره
  كنيد. امضا

طوبي نگاهي گذرا به دفتري كه جلوي آقاي كني بود 
  .انداخت و سر در گوش امير برد

  ـ امير جان پدرت و پوران نگرانت ميشن.
  شن. ام نگران نمي ـ برايشون نامه نوشته

اعزام  ي طوبي با انگشتان كشيده و لرزانش زير برگه
روي امضا ش بر كرد و يك قطره اشك از چشمان را امضا

  چكيد و جوهر را پخش كرد.
  .امير از خوشحالي سرش را پايين آورد و خنديد

اجرتون با حضرت  ،ـ حاج آقا دستتون درد نكنه
  .)سزهرا(

  چادر طوبي را گرفت. ،از در كه بيرون آمدند
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 هاي كوچك شقايق ٣٤

خيلي  (عج)ـ خاله طوبي اجر تو هم با امام زمان
  زحمتت دادم دستت درد نكنه

وبي را بسته بود و نتوانست چيزي ط يبغض راه گلو
  بگويد.

مدينه تشكر و  ـ خاله طوبي از قول من از ننه
  .خدحافظي كن

طوبي چكيد و سرش را  ي قطرات اشك بر روي گونه
  تكان داد.

جفت يك  .مدينه باش ـ خاله طوبي خيلي مواظب ننه
ام كه توش يك نامه است از  مدينه گذاشته پوتينم پيش ننه

  توي خونمون.الي در بنداز 
  ؟ـ كي نوشتي
  .هامو خريدمـ وقتي پوتين

هاي سفيد امير كه از  نگاه طوبي چرخيد روي جوراب
   .اش پيدا بود هاي تابستاني ميان كفش
  گفت:  يكي

  برادرها...ـ 
  ها بدويد سوار شويد. صدا زدـ اعزامي و ديگري

وبي هم به دنبال آنها ها دويدند بيرون و امير و ط بچه
سوار اتوبوسي كه يك پرچم ايران و يك  ند وروانه شد

 .آن بسته شده بود شدندجلوي اكبر  پرچم الاله االاهللا، اهللا

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٥  ننه مدينه

كه يك كيسه نايلكس درحاليخاله طوبي، مادر را ديد 
   :صدا زد .آيد تند تند به سوي آنها مي ،سبز در دستش بود

مدينه اومده به  امير جون ننه .بگو صبر كنن ،امير ـ 
  تو آورده.ها وتينگمونم پ

رويش  هرو و روب امير خيره شد به سرازيري پياده
ي به يبااليد كه به تندي و با سختي از سردمدينه را  ننه

  . صدا زد:آيد سوي او مي
  حركت نكنيد....راننده ـ نگهداريد... آقاي 

 هديد كه دستش را باال برد اتوبوسمدينه را كنار  و ننه
  .و نايلكس را داد دست امير

ام هست با  كم بادوم و خوراكي هجون ي ـ ننه
  بخوريد. تدوستها

  طوبي صدا زد
  ؟ـ امير مواظب باش... امير نگفتي كي پوتين خريدي

هاي طوبي شد و  امير فقط متوجه تكان خوردن لب
  .دست تكان دادبراي آنها 

و ماشين گاز داد و از آنجا دور شد و طوبي شنيد كه 
راق به ايران حمله كرد. همون روزي كه ع« ت:كسي گف
   ».خريد وها ر اين پوتين

به عقب برگشت و از ديدن پيرمرد سيد تعجب كرد. 
ربي ريخت اي آب را كه در دست داشت ش سيد كاسه
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 هاي كوچك شقايق ٣٦

پشت سر آنها و با برق نگاهش دور شدن آنها را بدرقه 
خدايا اين سيد چقدر به نظرم «طوبي فكر كرد كه  .كرد

فكر كرد چيزي به يادش نيامد و  و هر چه» آيد آشنا مي
سيد به  .نگاهش را از او گرفت و مادر را جستجو كرد

  پشت سر طوبي اشاره كرد.
  .دينه اونجاستنم مـ خا

و طوبي مادر را ديد كه كنار جدول جوب نشسته و با 
خس  آنكه سربااليي را با سرعت طي كرده بود ديگر خس

  كرد. نمي
د گفت: خانم مدينه دسها گفتند  بچه .درد نكنهتون سي

  مرباهاي شما تو جبهه خيلي به دردشون خورده. 
  ١قصه  پايان
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  دومين قصه
  

  »جاي پاش ماين«
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مدينه با شنيدن زنگ ممتد تلفن از خواب بيدار شد  ننه

و بدون اينكه كليد برق را بزند خودش را به سوي ميز 
برداشت و با  اي كشيد و گوشي را تلفن كشاند و خميازه

  اش تبديل به لبخند شد. شنيدن صداي امير خميازه
  .سرم ي دردت تو كاسه ،ـ جونم امير تويي ننه

 ،نامفهوم از آن سوي تلفن ي و با شنيدن چند جمله
خراش در مغزش طنين   صدا قطع شد و بوق گوش

م اما چي ندو خدا امير بود، مي« .انداخت و تنش را لرزاند
دوباره  .دم حتماً  امشب عملياتگفت؟ درست نفهمي

دونم مينگ... برا اينكه به من  ميخواد بره ميدون مينِ نَ مي
 اند، ها گفتن بچه دوباره فرماندهگفت: دعا كن حتماً 

خوان ببرنشون جنگ، حاال اين به من ميگه دعا كن  نَمي
اما خدا جون تو يك كاري كن، تو رو به حضرت  ،ببرندم
اين  .اكبر نره كُشته بشه ه حضرت عليتو رو ب ،اصغر علي

گناه داره پدرشم درسته زن گرفته اما هنوز  ،مادر بچه بي
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اگه اين بچه بره شهيد بشه  .خوره بِرا زن  اولش غصه مي
به من  ،داخ يادم اومد خ. آمرگ ميشه اونم از غصه دق

  گفت به پدرم دلداري بده.
 كارو من ديگه طاقت اين ،خدايا خودت رحم كن

دوني از اون روز كه مادر يتيمش تو  تو مي .ندارم
خدايا  ،خورم مرد من هنوز غصه ميطوبي  ي هخون روضه

  خودت رحم كن.
روسري سفيدش  ي هايش را با گوشه ننه مدينه اشك

از جا برخاست  .پاك كرد و دستش را روي زمين گذاشت
كليد برق را  زد و پس از روشن شدن اتاق كوچكش 

دار كه ميان آينه و عكس  به ساعت شماتهنفسي كشيد و 
ها  عقربه خان بود نگاه كرد: همسرش حاج علي مرحوم

اي براي  زير لب فاتحه .داد ساعت ده شب را نشان مي
سوز سردي پاشيد  .همسرش خواند و از در بيرون رفت

هايش را پوشيد و  ييتوجه به سرما دمپا توي صورتش، بي
دار  تين پيرهن گلشرق شرق پا به حياط گذاشت. آس

با فرود آمدن  .اش را باال زد و شير آب را باز كرد كُركي
سطح حوض بسته شده بود ترك  ريخي كه ب ي آب پوسته

برداشت و در زير نور چراغ همسايه برق زد و ماهي 
ننه مدينه  .سرخ كوچولو را ديد كه شيرجه زد ته حوض

سرما تا مغز  .وضو گرفتآب خم شد و زير شير 
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هايش به حركت درآمدندـ  وانش نفوذ كرد و لباستخ
ي در بالكن ا ي بچه و به صداي گريه» اكبر ـ اهللا اهللا اال الاله«

ي فاطمه خانم  نازرقيه نوه .همسايه سرش را باال گرفت
  .زد بود كه از نرده به پايين خم شده و صدا مي
  .ترسم ـ عمه جون نرو... عمه جون نرو من مي

كه فاطمه خانم  چيزي بگويد خواست ننه مدينه مي
آمد او را بغل كرد و با خود برد داخل اتاق و برق بالكن 

دينه مننه  .خاموش شد و ديگر صداي نازرقيه نيامد
  صلوات فرستاد و مسح كشيد و داخل اتاق شد.

اشت سر كرد و لباسي بردرا از چوبش چادر نماز
پهن كرد و  سر رختخوابش بودجانمازش را كه باال

  ل خواندن نماز شد.مشغو
خوانم هديه به آقا امام  ت نماز حاجت مينيبه ـ 

  .اهللا حسين(ع) قربت
پس از خواندن  .و در دل براي سالمتي امير نيت كرد

ها دعا كرد و  رزمنده ي نماز براي سالمتي و پيروزي همه
طوبي را  ي برد، شماره ديگر خوابش نمي اشك ريخت.

  گرفت.
  . ....................وم نشده؟ـ الو طوبي دعاي كميل تم

خواست زودتر  دلم خيلي مي ،جون خسته بودمـ ننه
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 هاي كوچك شقايق ٤٢

  . ......................بيام...
ـ نه ننه قربونت بگردم آژانس اين وقت شب كجا 

  . ...؟بود
  . خواد راهي نيست يواش يواش ميام... ـ نه نمي

  ـ خداحافظ.
ب ارلباس گرم و جو .ننه مدينه گوشي را گذاشت

اتيح كوچكش اش را سر كرد و مف پوشيد و چادر مشكي
اش گذاشت و قبل از اينكه از  دوزي را داخل كيف منجوق
  .گوشي را برداشت .زد در بيرون برود تلفن زنگ

حاال كه شما افتاديد تو  ژانس... باشه ـ از كدوم آ
ر ببيني ننه.زحمت تا برسين منم اومدم دم در... خي  

طول نكشيد كه ننه مدينه با پيكان  اي بيشتر چند دقيقه
آژانس محله به منزل طوبي رسيد و طوبي را ديد كه 

كشد و قبل از اينكه طوبي  آمدنش را انتظار مي ،جلوي در
از او تشكر كرد كرايه را به راننده داد و  ،بتواند برود جلو

  و رو كرد به طوبي.
ـ طوبي جون امير زنگ زد و گفت: دعا كنم ببرندش 

دونم  خواد بره رو مينگ مين نَمي به گمونم مي ،بجنگه
  خوام براش دعا كنيم نره شهيد شه. مي ،همينا ديگه

ي سياه طوبي بر روي گونه چكيد  قطرات اشك از مژه
  دست ننه مدينه را گرفت و با خود به داخل برد.و 
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 ٤٣  اينم جاي پاش

  .باباي اميرم اينجا باشه ،ـ ننه به گمونم علي آقا
  .ادننه مدينه سرش را تكان د

  ـ بميرم برا علي آقا.
گرماي مطبوعي كه توأم با  .از حياط به راهرو رسيدن

بوي گالب اسپند بود ننه مدينه را سرحال آورد و نفس 
  .بلندي كشيد

  .»خدا رو شكر«گفت: 
ها  هاي پايين گذشتند و وقتي به پله از سمت اتاق

  مدينه مكثي كرد و ننهرسيدند 
چرا مردا ت پس طوبي ننه انگار خبري نيس«گفت: 

  خونند. ساكتن و دعا نَمي
 يـ اول زيارت عاشورا خوندن حاال هم دارن پذيراي

ها  اش برا رزمنده نن، همها بعداً دعاي كميل بخوشن ت مي
  .دعا كردن و به صدام نفرين

ـ خدا لعنتش كنه ننه كه مردم مسلمون رو به كشتن 
  .ميده

  .جون بريم باالـ ننه
ه بريم باال يكي رو صدا كنيم ـ نه ننه پيش از اينك

ها كه ميرن  اون بچه ي بگيم به آقا بگه كه برا امير و همه
  .ن دعا كنندذار شون رو كف دستشون ميميدون و جون

كه  اون ؛ـ ننه جون به علي آقا بنده خدا چيزي نگو
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 هاي كوچك شقايق ٤٤

  .تونه كاري كنه فقط ناراحت ميشه نمي
اومدم  تونه كاري بكنه من برا همين ـ  اما من ميگم مي

حاال يكي رو  .تونيم يك كاري بكنيم مون مي اينجا ما همه
  .خوام بگم همه امشب براش دعا كنند صدا كن مي
 اي به در زد و آرام در گوش ننه مدينه طوبي تقه

  پوران خانم ؛ا كنند اما اسم امير رو نبرعبگو د«گفت: 
يك وقت خداي نكرده  گفت: علي آقا مريضه مي
  .»كنه ميسكته 
  .رش عباس در را باز كرد و مداح شروع كردپس
 كتمحربِ كلُئَسي اَنّإ مهحيم. اللّمن الرحالر اِهللا مِسـ بِ
  شي... لُّكُ تْعستي والَّ

  .عباس از در بيرون آمد و سالم كرد
  .»بگو بابات بياد«گفت: طوبي 

  :عباس رفت و ننه مدينه رو كرد به طوبي
طوري  همين .اد به حميد آقا هم بگيخو جون نَميـ ننه
رن  اي ميگيم دعا كنند براي جوانايي كه امشب مي سربسته

حاج طوبي لبخند زد و  .ميدون جنگ و مينگ و اينا
همسرش آمد بيرون و با لبخند و خيلي آرام و  ،رحمان

ننه جان اينجا همه «گفت:  سالم و احوالپرسي كرد و
از پله  خواهد نميشما كه پا درد داريد  .خودي هستن

  .»جا بشينيد برين باال بياييد همين
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 ٤٥  اينم جاي پاش

ها را خاموش  چراغ .ننه مدينه نگاهي داخل اتاق كرد
 كرده بودند و در نور ماليمي كه بر اتاق حاكم بود،
مردهايي را كه به درستي نشناخت رو به قبله نشسته و 

  مفاتيح به دست داشتند
  .جاءالرُ ع قطَتي تَالّ وبنُالذُّ يلرفاغْ مهاللّ«ـ 

ها  يواش يواش از پله .شه بيام تو ـ نه ننه روم نَمي
  رم.ت طوري راحت رم باال اين مي

  ـ باشه شما صاحب اختيارين پس بفرماييد باال.
ـ فقط اومدم بگم شما به آقا بگين برا جووني كه 

ميرن ميدون جنگ و چي  امشب زنگ زد و انگار كه
دعا كنند  ه،كنند كه شهيد نشها دعا  ين حرفدونم، ا مي
اون خودش يك جوري حرف زده  ن.شون پيروزش همه

  خواد شهيد بشه. كه انگار امشب مي
  ؟فهميديد از كجا ـ  شما
  ام دلداري بديد. واده گفت: به خونه جون ميـ ننه

وقتي ننه مدينه و طوبي باال رسيدند در روشنايي 
دند، طوبي عباسي روشن بو ها كه توي شمعداني الله شمع
 .مادر را كنار يك پشتي مخمل نشاند ي را پيدا كرد ويجا
كردند و ننه مدينه كتابش را باز  ها با مداح زمزمه مي زن
را ها خطوط  توانست در زير نور ماليم شمع اما نمي ،كرد
ي دعا گوش پس با جان و دل به صدا ،درستي بخواند به
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 هاي كوچك شقايق ٤٦

 برد و از اش را باال يدههاي الغر و چروك سپرد و دست
خيره  رو به آسمان آبي و هالل ماه هپرده از پنجره روب پسِ
  .شد

  اللهم عظم سلطانك...«ـ 
  :پايان رسيدن دعاي كميل صداي ازو پس 

  »امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء«ـ 
  در فضا طنين انداخت.

براي تمام رزمندگان خصوصاً آنهايي كه در اين 
أمن « شان اي پيروزي و سالمتيها عمليات دارند، بر شب

  ».مضطره اذا دعاه و يكشف السوء يجيب 
  :پس از اتمام مراسم عباس آمد باال و پرسيد

  ؟ـ ننه مدينه شما از امير خبر داري
  ؟ـ چطور ننه جون

ميگه  ،نگران شده ـ آخه بنده خدا علي آقا باباي امير
  خيلي وقته با ما تماس نگرفته.
گفت: تو  اي عباس و قهوه هاي طوبي زل زد تو چشم
  كه چيزي بهش نگفتي؟

  .دونم ـ نه بابا من اصالً چيزي نمي
ديگر نگاه كردند و سر تكان  ننه مدينه و طوبي به يك

دادند، عباس لبش را گاز گرفت و موهاي نرمي را كه تازه 
  .پشت لبش سبز شده بود رو زبانش حس كرد

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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من به كسي چيزي  ؛ـ تو رو خدا به من بگين
   .گويم فقط نگرانم ينم

  .به گوش رسيدمردانه از پايين  يصداي
علي آقا  ،ها چادر سرشان كنند بگو خانم ؛ـ عباس جان

  خواد بياد باال ننه مدينه رو ببينه مي
  »يااهللا«گفت:  حميد از همان جلوي در

كار را كرده  با آنكه قبل از ورود يك بار ديگر هم اين
سه چهار نفر  .اهي انداختها را نگ بود، دور تا دور اتاق

بيشتر نبودند كه مشغول رفتن بودند و همه حجاب 
به علي  ،ريم ما كه داريم مي«يكي از آنها گفت:  .داشتند
جا ايستاد و باز هم  گيم بيان باال و عباس همان آقا مي

  .»اصرار كرد
چون چند  ؛ـ ننه مدينه اگر خبري داري به من بگو

ها قرار  از بچه و سه تامن و د .روزه ازش خبري نيست
فردا ازش خبري نشد بريم گذاشتيم اگر تا فردا پس

  دنبالش!
  .ننه مدينه زد پشت دستش
آخه بچه  ؟!توام زده به سرت ؛ـ خاك عالم تو سرم

  بازي نداره.جبهه كه بچه
رن كه بازي  جبهه نمي .دست شما درد نكنه ننه مدينه

شون خدمت دين و رن كه كاري بكنن كه به وطن مي ،كنن
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  .كنن
  .طوبي سرش را تكان داد و به عباس اشاره كرد

خواي به كسي كمك كني، بشين درستو  ـ تو اگر مي
بخون، به قول مديرتون شما بايد سنگر مدرسه رو حفظ 

  كنيد.
بمون و  .خواد بري جبهه تو ديگه نَمي ،ـ آره ننه

درستو بخون تا مرد بشي، دكتر بشي و نگذاري مردم از 
  .ميرنمريضي ب

  .عباس خنديد
روم،  ام مي جبهه خونم، درسم مي ؛عزيزم ي ـ ننه مدينه

  شم. اما دكتر نمي شم مردم مي
  ؟ـ ننه جون ميگي دكتر بده

من به شما قول  .ـ نه بد نيست اما ما دكتر كم نداريم
تر  سن من بزرگ هاي هم چهدم چند سال ديگه كه ب مي
قدر كه مجبور بشن  اين .كشورمون ميشه پر از دكتر ،شدن

  .برن كشوراي ديگه كار كنند
اش ور رفت و زل زد تو  طوبي با گره روسري

  .هاي عباس چشم
كم داريم  .ها رو نزن ـ تو رو خدا تو ديگه اين حرف

خوريم كه رفته پاي  رو ميمادر  بي ي هاين بچ ي غصه
ن چه باليي سرش م نيست اآلدشمن و معلو ي گلوله
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  . اومده باشه...
د علي ووز حرفش كامالً تمام نشده بود كه با ورو هن

  آقا خشكش زد.
  .سالم علي آقا....   ـ س

حتي طاسي وسط علي آقا پريده بود،  ي رنگ از چهره
  سرش هم زرد شده بود.

رو كرد به  ،پس از سالم و احوالپرسي با خاله مدينه
  .طوبي

  ـ طوبي خانم چه باليي سر امير ما اومده؟
هاي نازك و  لبخندي بر روي لب ننه مدينه به زور

  .دارش نشاند چروك
كه من نن پيش از اي. همين اآلـ ننه جون چيزيش نشده

   بيام اينجا به من زنگ زد. 
گفت: سالم به بابا و پوران خانم برسون بگو حالم 

  .خوبه
  سرش را به عالمت سؤال تكان داد. علي آقا آه كشيد،
  خودمون زنگ نزد؟ ي هـ پس چرا خون

  :مدينه جوابي پيدا كند ادامه داد ننهيش از اينكه پ 
 ي هدونم حتماً باليي سرش اومده وگرنه به خون ـ مي

  .زد خودمون زنگ مي
تونه سرش اومده  عباس گفت: علي آقا چه باليي مي
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ن نزديك دو ساله كه تو جبهه است هر بارم كه ، اآلباشه
زنگ زدن شما رو خبر  ،زخمي شد آوردنش بيمارستان

  ردن.ك
در يك جلو شه هر وقت  دونم آخرش شهيد مي ـ مي

بينيم  يك شهيد رو مي ي حجلهخيابون، كوچه خونه يا تو 
  هم برا خودشون و هم برا امير. ،كنم ايستم گريه مي وامي

  .هم سه نفر باهر 
  گفتند: خدا نكنه علي آقا.

  .به ننه مدينه نگاه كرد و علي آقا آه كشيد
مدينه يك  ننهدونم  اما مي ،م به رضاي خداا ـ راضي

  كنه. خبري داره كه از من قايم مي
  ـ علي آقا بفرما بشين ننه تا با هم حرف بزنيم.

مدينه نشست و  ننهروي  هعلي آقا روي دو زانو روب
  مدينه. ننهچشم دوخت به دهان 

  ـ حاال بگو ننه جون چرا پوران خانم رو نياوردي؟
  .هش سر بزنهـ مادرش مريض بود رفته شهرستان ب

  عباس گفت: پس شما امشب پيش ما بمونيد.
  علي آقا لبخند زد.

محبت داري عباس  ،شه خونه رو خالي گذاشت ـ نمي
  .جون و باز به ننه مدينه نگاه كرد

  ـ ننه مدينه بگو از امير چه خبر داري؟
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  ـ ننه جون امشب به من زنگ زد.
  ـ چي گفت؟

تلفنم زود  .هاشم واضح نبود  حرف، ـ زياد حرف نزد
اما  خواستند برن بجنگن. اما انگار ميقطع شد 

  خواستند ببرند. فرماندهاشون اونارو نَمي
  گفت: برام دعا كنيد ببرنم. مي

  ٭ ٭
رضا كنار سنگر روي خاكريز نشسته و  امير، محمد و

يا «سربندهاي سفيد كه با خط سبز روي آن نوشته شده 
ه بودند و انتظار هايشان بست به پيشاني »حضرت زهرا(س)

رگبار  .شان شود و به دل دشمن بزنندكشيدند تا نوبت مي
روشن كرده منورها آسمان را  ،باريد گلوله از هر طرف مي

شكافت و  ديگري دل زمين را مي ها يكي پس از و خمپاره
گذشت ممتد آنها ويژ ويژكنان از كنار گوششان مي سوت.   

خسته شده به بنده خدا فرمانده خيلي «گفت:  محمد
  جا مدفون بشيم. مون همين گُمونم دخلمون اومده و همه

دعا كن نيروهاي خودي  ،امير گفت: انرژي منفي نده
  .ما رو پيدا كنند و مهمات به دستمون برسه

ام  روزه فرمانده يك دقيقه رضا گفت: دو شبانه
 ي امير به آسمان نگاه كرد يك ستاره .استراحت نكرده

امير در دل  .هاي دودآلود نمايان بوددرشت در ميان ابر
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ن ، آن وقت اآلتر بودم كاش بيست سال بزرگ« :آرزو كرد
تونستم از فرمانده بخواهم قدري استراحت كند و او  مي

از جا  .»داد كه بروم جلو كرد و اجازه مي به من اعتماد مي
داخل سنگر رفت. عزت كه امدادگر بود سر  و برخاست
كردن دستش ه و مشغول پانسمانرا پانسمان كردمصطفي 

  بود.
  شه؟ ـ پس كي نوبت ما مي

گفت:  كه بيشتر شبيه به آه بود كشيد و مصطفي نفسي
خيلي زود شماها  ،ره طور كه داره پيش مي غصه نخور اين

  ».رين جلو هم مي
   .امير لبخند تلخي زد

هرحال شهادت ، اما بهدونم خوشحالم يا غمگين نميـ 
كاش صدام هرگز به دنيا  .كنه ون ميها جگرم رو خ بچه

   شد. وقت جنگ نمي كاش هيچ ،نيومده بود
دست  ي و خيره ماند به خون سرخي كه از سينه

اش را  مصطفي اسحله .مصطفي بر سفيدي باند نمايان شد
عزت يك  .برداشت و خم شد و از سنگر بيرون رفت

  حبه قند به طرف امير پرتاب كرد.
  از سرما كبود شدن.بگذار تو دهنت لبات  ـ 

 .آن خوني بود ي هگوش ،قند را روي هوا گرفت
زي بگويد اما از نگاه عزت خجالت كشيد و يخواست چ
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اي در زير  قند را توي دهنش گذاشت و صداي خمپاره
و موهاي گوشش سنگر را لرزاند و كاله از سر عزت افتاد 

هايش  روي شانه ،صاف و بلندش كه به سياهي شب بود
اين بنده خدا خانمه با اين « :امير با خود فكر كرد .رها شد

و نگاهش را از او » سر و ريخت اومده كه خدمت كنه
با سرعت موهايش را توي  ، اوگرفت و وقتي برگشت

از در  ،امير وانمود كرد متوجه قضايا نشده .كاله جا داد
  :دار صدا زد بيرون رفت و با صدايي خش

  .نوبت من شد منو بدين حاال ديگه ي ـ اسلحه
 .عزت اسلحه را از كنج سنگر برداشت و آمد بيرون

 .باريد آسمان آتش مي   انگار از زمين و ،همه جا سرخ بود
يمي از محمد را ديد كه در گل و الي فرو رفته بود و ن

  سرش پريده و شهيد شده بود.
خواست اسلحه را بدهد دست امير كه متوجه عزت 

  ». محمد را برداشته ي حهحتماً اسل« .شد او رفته است
چند نفر ديگر هم شهيد شده بودند و  ،جلوتر رفت

بعضي لبخند به لب و  .دراز به دراز نقش زمين بودند
جك داشتند و اسحله در دست و بعضي در دستانشان نارن

تفنگ داشتند  ي كه انگشت بر ماشهچهار نفر هم درحالي
ا لبخند به برايش جالب بود كه اكثر آنه .جان داده بودند

 .كدام زنده نبودند هيچ ،لب داشتند. همه را معاينه كرد
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جلو امير را روي دوشش انداخت و تا تنگه  ي اسلحه
جايي كه درگيري بود از رضا و امير خبري  همانرفت، 
ها خيلي كم شده بود و اطراف پر بود  تعداد رزمنده .نبود

با  وكه چون برگ گل بر زمين ريخته بودند  يياز شهدا
رعد و برق آسمان و آتش جنگ در خون و گل و الي 

  زدند. برق مي
. عزت با خود مصطفي جاي فرمانده قرار گرفته بود

بنده خدا حتماً شهيد شده كه مصطفي « فكر كرد:
  بود كهاش روي زمين  و به دنبال جنازه »ش شدها جانشين

خم شد و در  .كشد حس كرد كسي در زير پايش نفس مي
هاي  شرهچشمان روشني را ديد كه در ميان  روشنِ سايه

اش را روي او چرخاند  وه. نور چراغ قنگرد خون به او مي
آلود  ظريف رضا را در ميان لباسهاي خاكي و گل ي و جثه

شناخت و با سرعت او را روي كولش انداخت و به 
  سمت سنگر رفت.

  از نيروهاي كمكي خبر نبود. 
كم مصرف كنيد، تا  ها را گلوله ،ها زن چي .پي.ـ آر

  ايد شليك نكنيد. خوب نزديك نشده
داد و امير تفنگش را به  مصطفي بود كه دستور مي

با خود فكر  .رفت گرفت و از جلو مي رو نشانه مي هروب
ها  تيش اين بعثيها شهيد شدند و آ كرد بيشتر بچه
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ه بازوي راستش تركش خورده آنكشدني نيست و با  تمام
جنگيد و جلو  د با تمام قدرت ميچكي و از آن خون مي

تا آخرين نفس  ،خدا لعنتت كنه صدام« .رفت مي
. هاي آر گلوله» فرستيمد باالخره به جهنم مي .جنگيم مي
  ا را روشن كرد و مصطفي دستور داد:چي فض . پي

  .ـ همه بخوابيد رو زمين
و در همان موقع تعداد زيادي خمپاره به زمين خورد 

  و داد زد
  .حمله كنيد ،اكبر ... اهللاـ بلند شين

اكبر الاله االاهللا و با تمام سعي  اهللا .زدند ها داد مي بچه
هاي آهن گداخته صفيركشان در  تكه .كردند حمله مي

اي از آن محكم به پاي امير  شد و تكه اطراف پراكنده مي
اي از آن بر سرش فرود آمد و  زمان تكه ابت كرد و هماص

ها از  يا زهراي(س) بچه زهرا(س) در ميان صداي يا
  هوش رفت.

هايش را باز كرد روي تخت بيمارستان  وقتي چشم
 .شنيد زهرا(س) را مي زهرا(س) يا اما هنوز صداي يا ،بود

اي شن به پاي او بسته  پايش را گچ گرفته بودند و كيسه
هايش  رزم تعداد زيادي از هم ،به اطرافش نگاه كرد .بودند

ا از مصطفي خبري نبود. خواست در اتاق بستري بودند ام
چيزي بگويد و سراغ مصطفي را بگيرد كه وحيد يكي از 
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بازم قصد  ،هي برادر امير«گفت:  دوستان هم سن و سالش
  »در رفتن داري؟

گفت: يدن او لبخند زد و او هم خنديد و د باامير 
نه بابا  ؛ر كردي شهيد شديچي خوشحال شدي فك«

  اي. زنده
 ي هاي الله يك گلدان از گل .ه كردامير به پنجره نگا

   .مصنوعي كنار پنجره بود
تو بهشت كه گل  ،ها طبيعي نيستند گفتم اين گلـ 

   .مصنوعي نيست
دها مسير نگاه وحيد نشست روي تخت و از زير بان

  .امير را دنبال كرد
كشي اما كور خوندي  داري نقشه مي ،اي كلكـ 
 دوم ي ما طبقه اينجا ديگه جاي فرار نيست چون ؛برادر

   هستيم پاي توام تا زانو توي گچه.
كسيرن را از جلوي  ا ،رم به او وصل بودكه س ريديگ

پات هم بخيه  !يرتازه خبر ندا«گفت: دهنش برداشت و 
اما خدا را شكر مغزت از زير  ،خورده هم شكستگي داره

شنيدن صداي او  اامير ب ».تركش در رفته و كشته نشدي
هي «ابيده بود از جا برخاست و گفت: كه ته اتاق خو
مصطفي  ؟!اي خدا رو شكر آقا مصطفي زنده ،جانمي جان
شده اما با نخاع قطع ،ايم شكر زنده كه زندهـ  .لبخند زد
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  مجبوريم يك عمر روي ويلچر زندگي كنيم.
خواست از تخت پايين  ،اختيار از جا جست امير بي

  سته شده.ش ببياد كه متوجه شد يك كيسه شن به پاي
  .»رضايم به رضاي خدا«مصطفي گفت: 

آمد و  اختيار مي هاي اشك كه بي امير از ميان پرده
چكيد خيره شد به موهاي  اش مي چون شمع بر گونه

  مجعد وحيد كه هنوز خاك جبهه بر آن نمايان بود.
دم زمين خوردي وقتي دي ،اي ـ خدا را شكر تو زنده

  فكر كردم شهيد شدي.
فكر كنم  .ها شهيد شدن خيلي ،فحي«وحيد گفت: 

  .»دنهاشون خبر ندار هنوز خيلي از خانواده
علي آقا و پوران با يك بغل گل وارد  .در باز شد

كرد و  شدند و به همگي سالم كردند. علي آقا گريه مي
پوران پس از احوالپرسي  .بوسيد سر و صورت امير را مي

ر گذاشت داخل گلدان باال سري امي ها را يك دسته از گل
هاي ديگر پخش كرد و ننه مدينه  و مابقي را بين مجروح

ننه مدينه  .او از راه رسيدند ي همسايه ،و فاطمه خانم
  .پيشاني امير را از روي باند بوسيد

  .ـ  الهي ننه قربونت برم چه باليي سرت اومده
دونم  نمي«گفت:  فاطمه خانم هم پس از احوالپرسي

  .»كنيد كار مي  هجبهه چهاي كم سن سال تو  شما بچه
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 هاي كوچك شقايق ٥٨

ما كه راضي به بودن اين  ،خواهر«مصطفي گفت: 
ها هستند  ها تو جبهه نيستيم اما مطمئن باشيد همين بچه

ها رو تو جبهه پر  كه جاي خالي خيلي از آدم بزرگ
  .»كردن

 رش را به عالمت تأييد تكان داد وفاطمه خانم س
  .ناي زخمي كجا هستندپرسيد: زَ

و نگاهش سر خورد  به فاطمه خانمپوران زل زد 
  روي نگاه امير.

  ـ مگه تو جبهه زن هم هست؟
امير به ياد آورد زني را كه با لباس مبدل امدادگر آنها 

  به پوران نگاه كرد و سرش را تكان داد.بود و 
  .»امدادگره مدختر«گفت:   فاطمه خانم

بنده خدا «گفت:  وحيد با شنيدن عنوان امدادگر
  »هم شهيد شد...امدادگر ما 

  .فاطمه خانم پرسيد
  ـ اسمش چي بود؟

  ن بود.اوحيد گفت: اون يك پسر جو
 .دونه كيف بغل من كجاست امير گفت كسي مي

پيرمردي كه يك سمت صورتش بانداژ بود و سمت ديگر 
گفت: به گمونم پرستار گذاشت ، محاسن سفيدش نمايان
  .تو كشوي كنار تخت
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 ٥٩  اينم جاي پاش

  .داد دست اميررا پوران كشو را باز كرد و كيف 
  .اي را بيرون آورد امير عكس دختر بچه

 .اين عكس كنارش بود ،امدادگر ما وقتي شهيد شدـ 
خوني  ي ننه مدينه عكس را گرفت و با نوك انگشت لكه

 .را كه كنج آن خشكيده بود پاك كرد و به امير نگاه كرد
فاطمه خانم آمد جلوتر و عكس را از دست ننه مدينه 

بچه گريه كرد و از اتاق  ساز ديدن عكگرفت و پس 
بيرون رفت. ننه مدينه هم گفت برم ببينم فاطمه خانوم 

  ...اش شد... به گُمونم نگرون عزت چه
  امير پرسيد: عزت كيه ننه مدينه؟

عزت، « .ننه مدينه رفت و رفتنش در نگاه امير شكست
  » امدادگر

  .از پام باز كنه ـ يكي بياد اين اين كيسه شن رو
وران هم از اتاق بيرون رفت و چند لحظه بعد آقاي پ

شن را باز كرد و  ي جم سرپرستار بخش آمد و كيسه
  .رفت

شيريني را كه ننه مدينه و فاطمه خانم  ي پوران جعبه
بعد  ،آورده بودن برداشت و اول به آقاي جم تعارف كرد

   .به امير
  .»دارم من آخر سر برمي«امير گفت: 

ن همه تقسيم كرد و آخر جلوي پوران شيريني را بي
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 هاي كوچك شقايق ٦٠

امير لبخند زد اول خودت بردار و بعد هم  .امير گرفت
هنوز شيريني در دهانشان بود كه خانم  .يكي امير برداشت

  .»وقت مالقات تمام شده«پرستار آمد و گفت: 
  .امير حس كرد دهنش از يك قند خوني شيرين شده

ان و علي آقا به بيمارست فردا اول صبح وقتي پوران
سراغ او را  خالي ديدند، رفتند با تعجب تخت امير را

  گرفتند.
خوام ولي  ببخشيد معذرت مي ،وحيد گفت: ببخشيد

يه ديشب وقتي همه خواب بودن با اون رعجب جونو
  وضعش يواشكي از پنجره فرار كرده رفته جبهه. 

علي آقا و پوران رفتن كنار پنجره و به پايين نگاه 
ها كه كنار حوض  به مرغابي زد كردند. پوران زل

  .سرش گيج رفت ،چرخيدند مي
  .»خيلي بلنده غيرممكنه«گفت: 

هاي گچي كه روي كولر  و علي آقا اشاره كرد به خرده
  .دوم بود ي در تراس طبقه

  .ـ اينم جاي پاش
  ٢ ي پايان قصه
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  سومين قصه
  

  سنگر امام حسين(ع) «
  .»ستي شما در خانه
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شت مسي خم شده و ض روي ططوبي كنار حو
باد ماليمي كه سوز سردي دارد  .زند اي را چنگ مي مالفه
وزد و موهاي نرم او را كه از زير شال كاموا روي  مي
ند، حرم گرمي كه از روي آب لرزا هايش رها شده مي شانه

  كند. خيزد صورتش را گرم مي شت برميداخل ط
حاج رحمان روي تخت ح اتاق نشسته و تسبي پشت

چرخد و نور خورشيد در آن  مقصود در دستش ميشاه
از سرش را باال گرفت،  .شود ر تكه ميشكند و هزا مي

  ديدن انوار خورشيد غرق در لذت شد.
انگار نه انگار كه تا چند لحظه  !ـ ببين كار خدا رو

  اومد. پيش برف مي
كنار  ياي عريان درخت گردوه طوبي به شاخه

  .حوض نگاه كرد
ها  شده از رو شاخههاي آب چطور برف ـ نگاه كن
  چكه رو زمين. مثل بارون مي

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هاي كوچك شقايق ٦٤

چك بر زمين و  رحمان به قطرات آب كه چكحاج ـ 
چكيدند نگاه كرد و بعد نگاهش سر  حوض خالي مي
  .هاي طوبي خورد روي دست

  شوري؟ ـ حاال چرا اين مالفه رو تو ماشين نمي
  .طوبي لبخند زد

 .ها شك داره ماشين كشي اين ـ ننه به شستشو و آب
  منم بهش قول دادم با دست بشورم.

عباس در حياط را با كليد باز كرد و با يك بغل 
  سنگك داغ داخل شد. نان

  .ديرم شده ،دستم بگيرزحمت اينو از  بي ،بابا ـ سالم
صداي عباس ه كه توي اتاق خوابيده بود با سروزهر

هاي كوچك تپل  با دستو بيدار شد و آمد تو حياط 
كنار زد  ،صورتش ريخته بود يروموهاي پريشانش را كه 

ها را داده  هاي خمارش زل زد به عباس كه نان و با چشم
  .بود دست آقا رحمان

ـ داداش... اون وقتي باال سرم داشتي با تيغ تو 
  ردي؟ت تار ميات چي شناسنامه

اي به زهره رفت و قبل از  غره عباس زير چشمي چشم
و بگويد از در رفت بيرون. آقا اينكه كسي چيزي به ا

ي كه روي تخت ا ها را گذاشت روي مجمه رحمان نان
  :دمر بود و صدا زد
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 ٦٥  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

  ؟ـ عباس وايستا ببينم اين بچه چي ميگه
گفت: آقاجون خواب ديده  در عباس از همان پشت

  .هذيون ميگه
زهره رفت روي زانوي حاج رحمان و با دست كشيد 

كاله پوستي نمايان  اش كه از زير جوگندمي يرو موها
  بود.

بينم؟... بابايي ننه  ـ آقاجون چرا من هميشه خواب مي
  .فتهدهاي اجق وجق  از بس عباس برام قصه :فتهدمدينه 

  .رحمان با دست كشيد روي سر زهرهحاج 
كم بزرگ ميشي خوابم  كم .ـ طوري نيست دختر گلم

سرما  ،بيني حاال پاشو بريم تو اتاق اينجا سرده كمتر مي
  .خوري مي

برد سرش  قحاج رحمان پس از اينكه زهره را به اتا
  را از پنجره بيرون گرفت.

شون بگو ببرم رو بالكن پهن  ـ خانم هر وقت شستي
  .كنم

حاج  شفاف از چشمان درشتطوبي نگاهش را 
رحمان گرفت و به بالكن كه باالي سر تخت قرار داشت 

  خيره شد.
كنم تا  ياط پهن ميجا توي ح همين ،ـ طنابش پاره شده

برم تو  دارم و مي ها آبش رفته ورش مي اومدن هيئتي
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 هاي كوچك شقايق ٦٦

  اندازمش. رخت مي دحياط خلوت رو بن
عباس با شتاب خودش را به پايگاه بسيج 

نام  هاي زيادي تو صف ثبت آدم .رساند» عج«الزمان صاحب
هاي عباس تو  دوره از جمله دو نفر پيرمرد كه هم ،بودند
  .شناسي بودند لحههاي رزمي و اس كالس
اي بسيار زيبا و  از آنها سيدقاسم بود كه چهره يكي

را  شهاي ستبر ملكوتي داشت و شال سبز بلندي شانه
  .دربرداشت

  خواد. گفت: زير هيجده رضايت پدر مي
پاهايش قد كشيد و گردن كج كرد  ي عباس روي پنجه

   .چشمك زد
  مون نكن. ـ  آقا سيد جاسم تو رو جدتون ضايع

به فكر  ديگر حرفي نزد. عباس ،جاسم ساكت شدسيد
 ،بزرگهآقا جاسم از پشت چقدر شبيه بابا « .فرو رفت

ن بابابزرگم هم زنده بود عين مطمئن هستم اگر اآل
  ».اومد جبهه سيدجاسم بود، اون وقت اونم حتماً مي

نوبت عباس رسيده بود و او هنوز تو افكار خود 
ومد، حتماً بابارو هم ا اگه بابابزرگ مي« .ور بود غوطه

مجبور هم من  ،اش سر زن و بچهباالكرد بمونه  راضي مي
 .»فسقلي و مامان بمونم خونه ي خاطر اين زهره هنبودم ب

جواني كه پشت عباس ايستاده بود با دست گذاشت روي 
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 ٦٧  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

  .عباس ي شانه
  .ن برو جلووـ پهلو

رنگش  اش را از جيب كاپشن خاكي عباس شناسنامه
داد دست مردي كه پشت ميز نشسته بود،  وبيرون آورد 

مرد شناسنامه را نگاه كرد و گفت: ببينم شما پسر حاج آقا 
  رحمان نيستيد؟
ش گره ا پيوسته باس پريد و ابروهاي پهنِرنگ ع

  .خورد
ـ من...  آقا... نه... آقا بله اما... شما كدوم آقا رحمان 

مرد خنديد و با دست كشيد روي محاسن  .رو ميگين
اهش كه چند تار سفيد چون برف روي آن  نشسته سي
  .بود

  ـ حاال چرا هول شدي؟
  .حدس زدم ،ـ وقتي ديدم اسم فاميل تو انصاري است

  .ام فهميديد ـ درسته آقا... گفتم شايد از قيافه
  مرد خنديد.

و قد بلندتون ماشاءاهللا به بابا  پهنهاي  ـ ... البته شانه
  .ه خيلي...تون مشخصه ك اما از چهره ،رفته

  .و خيره شد به تاريخ تولد
تون  ه اما به چهرهس ـ تولد هزار و سيصد و چهلُ

  .خوره متولد چهل و شش باشيد نمي
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 هاي كوچك شقايق ٦٨

  عباس خنديد.
نه چهل  ،هسـ آقا همين طور كه اول فرموديد چهل و 

   .شش آقا ما هجده سالمونه
  .مرد خنديد

بين  ي ـ حالل كن شوخي كردم...  اما راستش فاصله
فاصله  هايسيك  ،ه رقم رو ميگم نه حروفب ،هل تا سهچ

   .انداخته
  .عباس لبش را گاز گرفت

ـ آقا شك كرديد كه من خداي نكرده سنم رو كم 
  ام؟ كرده

جوونا آروز  ي مهـ نه آقاجون اين روزها مد شده ه
دارن سنشون بيشتر باشه و مشغول نوشتن مشخصات 

چهارده عباس شد و پس از پايان كار گفت: هيئت 
ها  بهتره شما هم صبر كنيد با هيئتي .معصوم(ع) قراره برن

  طور بهتره بابا هم هست. اين ،برين
رو  ـ نه آقا من و بابا قرار گذاشتيم اين يكي دو ماهه

بعدشم تا موقعي كه قراره اونا برن ما  ،من برم جبهه
  برگرديم.

نگاه مرد چرخيد روي صورت سبزه و موهاي صاف 
  .و مرتب عباس

به قول  .انگار حواست نيست ؛جون ـ د نشد بچه
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 ٦٩  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

ات رسيده و  خودت هيجده سالته و زمان خدمت سربازي
  توني بياي مرخصي؟! ها نمي به اين زودي
هاي درشت عباس از تعجب گرد شدند و  چشم

  سرش را آرام آرام پايين آورد و به فكر فرو رفت.
كردم  منم بايد مثل امير يكي رو تور مي .اشتباه كردم«

 هوقت نتا برام رضايت بده، حاال اگه من برم و برنگردم او
مسئوليت در  كنه نامردي كردم و از زير بارِ كه بابا فكر مي

  .»ام رفته
ها رو يك كم عقب بندازيد  شه رفتن هيئتي ـ آقا مي

  تا نوبت مرخصي سربازي من؟
مرد خنديدـ بيا برو با پدرت مشورت كن بعداً بيا 

  نام. ثبت
  نام نفر بعد شد. شغول ثبتو م

هاي  با گام ،عباس كه مثل يك كوه يخ سرد شده بود
اش را برداشت و  شناسنامه ند و سنگين جلو رفت،كُ
  راه افتاد.به هدف توي خيابان  بي
كار كنم؟  هعجب اشتباهي كردم، خدايا حاال چخدايا «
اگرم بگم باشد بعد از  .ن بخوام برم بابام ناراضي ميشهاآل

حسرت  ه ديگه طاقت موندن ندارم. يك عمربابا ك رفتن
در ركابش  ،خوردم كه كاش زمان امام حسين(ع) بودم مي
ساله تو  . اآلن امير نزديك سهجنگيدم اما حاال چي مي
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 هاي كوچك شقايق ٧٠

جبهه است با اون همه تركش كه تو تنشه بازم وايستاده و 
ها  دوني اما من از بچه خدايا تو خودت بهتر مي .جنگه مي

. هاي قشنگي كه نكرده ها و عمليات كه چه رشادتشنيدم 
 يروو ي كه زخمي شده بود خوش به حالش اون موقع

د كه بين مي وها ر عراقي ،زمين تو خون خودش غرق بوده
اون خودش رو  ،شن وارد كانال شدند و به او نزديك مي

شه كه  زنه اما چند لحظه بعد متوجه مي به مردن مي
اند به  ز نيروهاي خودي عقب افتادهها كه ا تعدادي از بچه

ها درآمدند و بدون ترس از جون  عراقي ي محاصره
هايي كه شب  ره با نارنجك خودش كه زنده بودنش لو مي

كنه، ش رفته بود به آنها حمله ميها ك عراقي قبل از خود 
ها شده و به  بعد نيروهاي خودي متوجه حضور عراقي

كنند خودشون  خيال مي ها كنند و عراقي ها شليك مي اون
اي فرار  عده .اند نيروهاي ايراني قرار گرفته ي تو محاصره

خدايا كاش منم  .شن اي هم تسليم مي كنند و عده مي
كردم  هايي شركت مي تونستم تو يك همچين عمليات مي

شدم. خوش به  و باعث خشنودي آقا امام زمان(عج) مي
انتخاب ي كه يها اون ي هخوش به حال همامير،  حال

 ،لمونمسخدايا منم م .كنند شدن و تو جبهه خدمت مي
منم دوست دارم در مقابل دشمن دين و وطنم وايستم 

كه خودت جوري  ون. خدايا منم انتخاب كن همبجنگم
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 ٧١  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

كشم تو اين اوضاع و  آخه من خجالت مي .دوني مي
دور از  ،احوال راس راس وايستم واسه خودم تو شهر

  .»جنگ زندگي كنم...
كه حميد بود عباس تو اين فكرها و راز و نياز با خدا 

  روي خودش ديد. هزاغول را روب
  نكنه چپ كردي؟ ،ـ چيه عباس غول تو فكري

  .عباس با ديدن حميد از خودش بيرون آمد و خنديد
اما عباس غول تا  ،ـ واهللا ما حميد زاغول شنيده بوديم

  .حال كسي نگفته بود
خنديد و  برق زد، هاي درشت و روشن حميد چشم

  .دست داد به عباس
اما  ،ـ داداش ما كه زاغ بودن خودمون رو قبول داريم

ها  تو رو من گذوشتي. حاال هم بچه ل رولقب حميد زاغو
اين عشق رو به تو دادن و غياباً لقب عباس غول رو واسه 

  .تو انتخاب كردن
  .عباس خنديد

  ها؟ ـ كي؟ كجا؟ كدوم بچه
دي و پاك عقل از سرت پريده ـ مثل اينكه عاشق ش

  داش؟
  ـ چرا؟
هاي تيم  مگه بچه ،ها نداره كه خب ب كدوم بچهـ خ
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  ت رفته؟رو ياد
  .ـ آهان حاال فهميدم

، ك برا تمرينرـ چند روز پيش جمع شده بوديم تو پا
  آخه قراره مسابقه داريم.

كه هميشه پاي جدي تيم بود و  گفتن اونيها  بچه
ره.  ميراز بازي د قتهرف نداشت چند وهاش ح شوت

تو  ،اومدم مرسه ها كه من مي اون وقت ؛اكبر ريزه هست
  .شست شه رديف اول مييكالس ما بود و هم
  كار كرد؟  هـ خوب... چ

  :حميد خنديد و ادامه داد
تو رو تو هيئت ديده و ازت  ها وقت پيشـ گفت چند

: عباس هگفت ها پرسيدند چرا ترسيدي؟ بچه ،ترسيده
از اون شب تا حاال لقبت شده  .ك غول شدهي ي اندازه

  .»ولغعباس «
  .عباس خنديد، حميد زد پشت كمرش

قدر تو فكر  ـ مبارك باشه داش، حاال بگو چرا اين
  بودي؟

شايدم همون حرف  ،ـ يك مشكلي برام پيدا شده
هايي كه  عشق و عاشقي كه تو گفتي اما نه اون عشق

  .منظور توست
دونيم تو بچه  ما ميشوخي كردم  .ـ مخلصيم داش
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 ٧٣  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

رو  لت هواي جبههحسيني هستي و حتماً دهيئتي و امام 
حق داري به موال واهللا ما هم كه واسه خودمون يك  ،كرده

  .دلمون هواشو كرده ،در هپا الواتيم و درب
  .عباس لبخند زد
  خواي بري جبهه!؟ ـ ا تو هم مي

آروزش رو  ،خواستن كه نه«گفت:  حميد آه كشيد و
بي پيرزن كه  م و يك بييكار كنم ماي هما چداريم ا
  .»تونيم تنهاش بذاريم نمي

  حميد ي عباس دست گذاشت روي شانه
  .ما، امشب هيئت داريم ي ـ حميد حاال بيا بريم خونه

اي كه عكس يك جوان  د به حجلهحميد خيره ش
سيما با ابروهاي كماني و چشماني نافذ و آشنا بر خوش

نگاه او را دنبال كرد و صدايي كه  آن بود، عباس هم مسيرِ
هايشان را  از پخش صوت داخل حجله برخواست دل

  .لرزاند و بلور نگاهشان در چشمان يكديگر شكست
  رسد هر لحظه بوي كربال بر مشامم مي

  ترسم بميرم بر دلم بموند آرزوي كربال
  آب فراتم اي اجل مهلت بده ي تشنه

  »حسين) «٢كربال آي كربال (
  ؟»!ي هم شهيد شداميرعل«ـ 

اني كه جو ،صدا گفتند عباس بودند كه يك وحميد 
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 هاي كوچك شقايق ٧٤

داشت يك دسته گل سرخ را  داخل  سيماي بلند و باريك
  .حجله گذاشت و جوابشان را داد

اون تنها نرفت پدر و تنها برادرش هم  ؛ـ اميرعلي نه
  .شهيد شدند
اي تپل و زيبا آمد و با دستان كوچكش  پسر بچه

ميان  ،آنها بر آن بود ي س هر سهاي كه عك اعالميه
  هاي سبز نصب كرد. اي از چراغ حلقه

اميرعلي است؟! ماشاءاهللا چقدر بزرگ  ي ـ برادرزاده
  .شده

  و اين بار هم عباس و حميد يكصدا حرف زدند.
سيل اشك كه گويي پشت  .پسر بچه لب ورچيد

بر پهناي  ،اي محكم بود ضربهسدي محكم منتظر 
كنان گفت: بابامو و عمو  هق صورتش جاري شد و هق

اما بابابزرگم رو تو  ،اميرعلي تو شلمچه شهيد شدند
  ١سنندج سرش رو بريدند.

سر را در آغوش كشيدند و پحميد و عباس هر دو 
  .بوسيدند

  .كنه ـ مرد كه گريه نمي

                                                           
  ها توسط كومله .١
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 ٧٥  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

  ري؟ كُدوم مرسه مي ؟كالس چندي داشـ بگو ببينم 
 هاي كوچك و خوش آلود از ميان لب صداي بغض
  فرمش بيرون آمد

؛ عمار ياسر ياسر نه ي مدرسه ،سر ياسر  س  ـ ياس
  كالس چهارم.
ي اينها و كرد به جوان قد بلند و گفت: دايياسر ر

  .اند دوستاي عمو اميرعلي
جوان به عباس و حميد نگاه كرد و اشك در چشمان 

هاي  بادامي و خمارش حلقه زد و روي گونه
  .اش چكيد استخواني

  ـ تسليت...
ت بار هر سه نفر بودند كه خواستند بگويند تسلي اين و

  .نفره اكتفا كردند كنم و تنها به تسليت سه عرض مي
هاي  و همه با هم داخل حياط شدند. باد ميان شاخه

كنج حياط زوزه  ي عريان درختان كهنسال باغچه
كه در جنگلي پر از درخت حركت  يگوي .كشيد مي
كه در انتهاي راهروي  ييها زني تنها روي پله .كند مي

سرش و بلند رو به حياط قرار داشت نشسته بود  و باريك
هايش را طوري در هم گره زده كه  داد و دست را تكان مي
كرد و با  غوش دارد و زمزمه مياي را در آ گويي بچه

  خواند. انگيز و زبان تركي الاليي مي تي حزنصو
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 هاي كوچك شقايق ٧٦

  ١.ياتارسان ينالم ياتارسان گلالالي الي چ
  .الم ياتارساني الي جالال

  .ارسانو تاپوخد شيرين يقزل گلين ايچين
  .ارسانگلين ايچيند شيرين يوخو تاپ لقز

  .سانراقزل گلين ايچيند شيرين يوخو تاپ
شي  گم مي ،خوابي تو گل محمدي گم مي الاليي مي

  .ري فرو مي
گم  ،ري داخل گل محمدي با خواب شيرين فرو مي

  .شي مي
صورت زن سرخ شده بود  .لو رفتندعباس و حميد ج

كه  هايش همانجاي و جاي چند خراش زخم كنار گونه
گويي  .نمايان بود ،شد هاي زير چشمش ختم مي چروك

  همين چند لحظه پيش صورتش را چنگ زده بود.
  .كنم تسليت عرض مي ...تس ،ـ سالم حاج خانم

 ،ـ سام عليكم ما هم در غم خودتون شريك بدونيد
   .كرتونيمبه موال نو

زن كه تازه متوجه حضور عباس و حميد شده بود به 
هاي اشك از چشمان  گلوله آنها زل زد و در همان حال

  پريد. اش گلوله گلوله به بيرون مي كردهآبي ورم
                                                           

  گلزار روحي .١
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 ٧٧  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

باباشونم  ،ام رفت اميرعلي ،اكبرم رفت هي عليـ هي
  رفت.

قدر  آد شما خودتون رو اين ـ خدا رو خوش نمي
ها پيش خدا ارج و  اون ،ها شهيد شدند ونا ،اذيت كنيد
  مقام دارند.

شما باس خوشحال  ،ـ ايول درست ميگه داش عباس
  باشين اونا به آرزوي خودشون رسيدن.

تو رو قرآن  .ـ خدا رو شكر كه شماها رو سالم ديدم
شما بوي اونو  ،يننبه من سر بزنيد شماها عين اميرعلي م

هام  تنگي بچه ينم از دلشما رو بب ،دلم تنگ ميشه ،دين مي
  رفتين تو زمين فوتبال. زايي كه ميقربون اون رو .درميام

شما هم واسه ما  ،خاك پاتونيم ،ـ غالمتونيم مادر
  .عزيزين

شما هم مادر  ،شما هم براي ما ارزش زيادي داريد ـ 
يكي از دوستاي خوب ما هستيد، شما  غصه نخوريد 

ه به يك همچين اند ك مطمئن باشين اونا خيلي خوشحال
  .مقامي رسيدن

ن اگه شهيد شديم فتگ ـ آره خودشونم هميشه مي
گفت: دوست دارم مثل حضرت  باباشونم مي ،گريه نكن
عباس و حميد به همديگر  .شهيد بشم (ع) امام حسين

  .نگاه كردند و آه كشيدند
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 هاي كوچك شقايق ٧٨

  .زن سرش را تكان تكان داد
ظالم باباشون رو چه جوري  ١هاي دونيد كومله ـ مي
  ...؟كشتن

چيزي  نگذشت كه حياط پر شد از جماعت و زن را 
  .به داخل بردند

گير  خوري فردا زمين سرما مي ،فهمي ـ حاال نمي
  .شي مي

ها داخل رفتند و تعدادي مرد گوشه كنار حياط  زن
حميد و  .زدند پراكنده بودند، دوتادوتا با هم حرف مي

ز اينكه اند و ا منگ ايستاده و عباس هم بين جماعت گيج
بازيشان به دور از آنها به  دوست و همكالسي و هم
  خوردند. شهادت رسيده افسوس مي

گفت:  كسي .هل آمدسنج و د ياصداز بيرون سرو
  .»هاي مسجد اومدند هيئتي«

در حياط را باز كرد و بيرقي كه در  ي لته و جواني دو
 كه نمود ي زيبا مييبود چون تابلو ديگردست دو جوان 

ما به عشق حسين به جبهه « :شته شده بودبر آن نو
و پشت سر  »خريم رويم و شهادت را به جان و دل مي مي

زن كه سربندهاي سياه  آنها صف طويلي از جماعتي سينه
                                                           

  گرا كه جنايات زيادي در كردستان كردند. هاي چپ ها از گروه كومله .١
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 ٧٩  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

د وارد شدند و تنگاتنگ يكديگر در حياط نبر سر داشت
؛ ها دارد اين دل تنگم غصه ،اين دل تنگم. «جاي گرفتند
  .»بال دارديا ميل كرگوئيا ميل گوئ

زدند و  الي جماعت سينه مي هم البه حميد و عباس
عباس نگاهي به ساعت  د.خواندن نوحه و سرود مي

حميد  ي اش انداخت و با دست گذاشت روي شانه مچي
 ،آد اينجا كه كاري از دست ما برنمي«گفت:  و در گوشش

الي جمعيت  حميد از البه .شن بيا بريم خونه نگرانمون مي
خوان به اطراف نگاه كرد و كسي را كه  نوحه زن و سينه

ديد كه كنار پنجره رو به حياط ايستاده و  ،كرد جستجو مي
چند زن ديگر كه با چادرهاي مشكي قسمت زيادي از 

اند و اشك  اند اطراف او ايستاده صورتشان را پوشانده
رسيد او ديگر مثل قبل ناآرام نيست  ريزند و به نظر مي مي

پايد و يا شايد هم جمعي از  بانش افراد را ميو با نگاه مهر
 ،آيند هاي سفيدشان به زمين مي ديد كه با بال مالئك را مي

زيرا عزاداري حال و هواي خاصي پيدا كرده بود، بوي 
شهادت با غربت امام علي(ع) و خون خدا درهم آميخته 

زد و  گويي اين حضرت زهرا بود كه بر سينه مي .بود
  ».. حسين... حسين... حسين...حسين..«گفت:  مي

الي جمعيت  حميد دست عباس را گرفت و از البه
راهي باز كرد و خودش را جلوي پنجره رساند و 
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 هاي كوچك شقايق ٨٠

سرش  ،اشك از چشمانش جاري شد .روي او ايستاد هروب
اش را كه پر بود از گل  را پايين انداخت دستمال يزدي

ياس از جيبش بيرون آورد و خواست چشمانش را پاك 
هاي ياس حيفش آمد و به يادش آمد  د كه با وجود گلكن

كه تركش كرده اي  مدرسه را از سر ديوار ها كه اين گل
بي چاي را كه با  چون بي ،بي ببرد براي بي تابود چيده 

گل ياس دم شده باشد خيلي دوست داشت و اگر حتي 
ها  كرد آن را توي جانمازش مدت يك گل ياس پيدا مي

  خواند. زش را با عطر ياس ميكرد و نما حفظ مي
چون كودكي اشك را  ،و حاال عباس با پشت دستش

گفت:  پاك كرد و سرش را پايين انداخت و رو به زن
شما امر  ،مخلصيم مادر ما اينجا وايستاديم دست به سينه«

  .بفرماييد هر كاري هست انجام بديم
ستمال كه تو دست نگاه زن سر خورد روي حميد و د

  اس هم.او بود. عب
تري از اين  ما هيچ كار مهم ،ـ گفت: نگران نباشيد

 .نداريم كه اين چند روزه را در خدمت اوامر شما باشيم
ديم زود  ريم خبر مي يك كدوم مي ،ام نزديكه خونه
  گرديم. برمي

  .زن با تمام اندوهش لبخندي از صميم قلب زد
 .كاري نيست برو ،ـ الهي كه خدا نگهدارتون باشه
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 ٨١  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

قربونتون  ،فاميل و همشهري اومدن نگران نباشيد هاي بچه
   .هاتون قدر دلتون قشنگه مثل صورت برم كه اين

پر از گل را داد دست زن و او هم  عباس دستمالِ
صورتش را گذاشت روي دستمال و با خود زمزمه كرد: 

ر هايش پ و نفس عميقي كشيد و ريه يا حضرت زهرا(س)
  .شد از عطر ياس

هايي لرزان از  از خداحافظي با گام عباس و حميد پس
كه متوجه  دخودشان را به حياط رساندن ،ميان افراد

يك جوان كه  ،به عقب برگشتند د.سكوت ناگهاني شدن
داشت با لباس رزم و صورتي  ي بزرگي بر دوش چفيه
سوخته بر بلنداي صندلي در ميان جمعيت ايستاد و آفتاب
و لب به سخن  اهللا الرحمن الرحيم زيبايي گفت بسم
  .گشود

از مادرمون و تمام عزيزان و  تبا عرض معذر
رزم  دوست و هم من مجيد صادق .سروران حاضر

ما پيوسته تو  .اكبر هستم عزيزامون برادر اميرعلي و علي
اين دو برادر  .هاي مختلف كنار هم بوديم عمليات

هميشه و همه جا جزء اولين  .اخالقيات خاصي داشتند
نگر نماز هاي شب بيرون س هميشه نيمه .دندها بو داوطلب
پرسيدم حاال چرا تو  ازشون ميخواندن وقتي  شب مي
جايي كه خب تو سنگر يا چادر هر  ،رين بيرون سرما مي

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هاي كوچك شقايق ٨٢

مزاحم خواب نه «:  گفتند ميو  مستقر بوديم نماز بخونيد
  .»شيم ديگران مي
  .»اند بابا اين ديگران خودشون راضي«گفتيم:  مي
ما راضي نيستيم با نماز خواندنمون مزاحم « گفتند: مي

  . »خواب ديگران باشيم
 ها، ها پوتين اميرعلي با اون سن كمش اكثر شب

رفت و  كش مي ها رو هاي بچه ها و حتي لباس جوراب
بدون اينكه كسي متوجه زد  و واكس ميشست  برد مي مي

اما من يك شب بيدار موندم و زاغشون  ،بشه اين كار كيه
ها  اما شايد بعضي شب يه، فهميدم اميرعلي ،مرو زد

من قول گرفت  اكبر بود. ولي هر چي بود از برادرش علي
نه راجع به اين مسئله كنكاش كنم نه اينكه به كسي 

  چيزي بگم.
يك هفته بود از شهادت پدرشون تو كردستان باخبر 

اما گفته بودند چند روزه ديگه جنازه رو تو  ،شده بودند
وقتي علتش  .دارن و به خانواده خبر ندن نگهسردخونه 

خواهيم  و ازشون پرسيدم هر جفتشون گفتند: نمير
مادرمون دو مرتبه عزادار بشه و خودش و مردم تو 

  زحمت بيفتند.
چند روز ديگه عمليات  :پرسيدم اين يعني چي؟ گفتند

  شه بهتره مراسم پدرمون با ما يكي بشه. مي
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 ٨٣  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

دونم چرا  نمي ،نشون رواما من باور نكردم شهيد شد
اما شايد  ،اند شدنياز رفتارشون معلوم بود شهيدبا اينكه 

  خواستم باور كنم. اي كه بهشون داشتم نمي خاطر عالقه هب
ما از روز  .كردن منو تنها گذاشتند و گريه كردـ نامردي

از يك مدرسه با اميرعلي اعزام شديم و به  ،جا اول از يك
چيزمون با هم بود قرار نبود از هم  همه .اكبر پيوستيم علي

  جدا شيم.
كسي يك ليوان آب داد دست آن جوان و او پس از 

  اي ادامه داد. خوردن جرعه
ـ رفته بوديم براي عمليات كه با مانع سيم خاردار 
برخورد كرديم و نتونستيم معبر را باز كنيم. با تمام اين 

 ،هشد. مسئول گرو بايست عمليات انجام مي احوال مي
همه داوطلب  .برادرا رو جمع كرد و نظرخواهي كرد

شان  شدند كه روي سيم خاردار بخوابند و ديگران از روي
نتخاب رد شوند و مسئول گفت: بياييد با قرعه دو نفر را ا

اكبر و اميرعلي افتاد و قرار شد به  نام علي كنيم و قرعه به
به  كمتري بكشند ولي آنها دپشت روي سيم بخوابند تا در

  .صورت خوابيدند
  كنيد چرا به صورت؟ را حرف گوش نميگفتم: چ
ها به صورت ما بيفته  خواهيم نگاه بچه نمي«گفتند: 
گفتند.  حسين ميزدند و يا جمعيت ناله مي». ناراحت بشن
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 هاي كوچك شقايق ٨٤

كسي  نياوردند و از در بيرون رفتند. عباس و حميد طاقت
  :از بين جمعيت صدا زد

  .ـ برادر كافيست ديگر نگو
  .آمد خواني تا بيرون مي صداي نوحه و

ك جورايي به امام ي ،كسي كه به شهادت مجنونهـ هر
  حسين(ع) مديونه.

طور كه آرام آرام تو خيابان قدم  عباس و حميد همان
شون كه به جبهه كردند و از دوستا ، گريه ميزدند مي
گفتند؛  شهيد و بعضي اسير شدند مياند و بعضي  رفته

  توي منزل منتظر آنها هستند. بودند گويي فراموش كرده
  .كه رفتن اونايي ي ـ خوش به حال همه

همچين موقعيتي  ، موندن تو يهدوني داش عباس ـ مي
اما انگار ما باس بمونيم و حسرتش رو  ،مردونگي نيست

  .بخوريم
خون  مثلبعد به آسمان نگاه كرد سرخي دم غروب 

  هاي زاغش لغزيد. تو چشم
بينم  كنم مي وقتي درست فكر مي من ،دوني داش ـ مي

  .هاي رفتنم دور از مردونگي
  .عباس دست امير را گرفت و با خود كشيد

 .ـ غصه نخور فعالً كه منم مثل تو مجبور به موندم
  .ريم جبهه خدا بزرگه باالخره منو توام مي
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 ٨٥  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

ما رو با  گفت: حاال چرا حميد لبخند ريزي زد و
  كشي؟ خودت مي

  .ام ي ـ بيا بريم خونه
  .مون منتظره بي بي ،ـ رخصت بده داش

تو هم كه نون  .ده افطاري مي ،هيئت بريم ـ بيا امشب
  .م ببر تبركهنخا بي ام برا بي يك چيزي ،نخريدي

  حميد سرش را تكان داد.
قرار بود براش نون داغ  ،دمت گرم راس گفتي !ـ ايول

  ببرم.
  .و دويد سمت نانوايي كه آن سوي خيابان قرار داشت

  .دويداو باس دنبال ع
ما از اونجا هم براي  ي ـ تو رو خدا بيا بريم خونه

  .بي غذاي نذري ببريم بي
رفتيم  ،نه داش ما واسه اينكه اين كار را رو نكنيم ـ 

  .سركار و درسمون رو ول كرديم
  .عباس سرش را تكان داد

غذاي نذري  ،خيلي قُدي ،خريـ حميد خيلي كله
كه  يه م گذاشتن به كسيخوردنش احترا ،صدقه نيست
هم امشب از خودمون چيزي به كسي ما  .ده نذري مي

د كه نذر هيئت كردند و خرج اين مردم هستن ،ديم مين
  دن. مي
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سرش را پايين  ،ها سرخ شد حميد با شنيدن اين حرف
بي  انداخت و همراه عباس رفت و هر دو با هم براي بي

  كردند.بي با او افطار  غذا بردند و به اصرار بي
  ٭  ٭  ٭

 ي اي از رفتن هيئت چهارده معصوم به جبهه دو هفته
 .انديمشك گذشته بود و هيچ كس خبري از آنها نداشت

قرار و نگران بود و زهره هم بد جوري  طوبي خيلي بي
زد و  گرفت و همين كه تلفن زنگ مي بابارو مي ي بهونه

 پريد و اختيار از جا مي بي ،آمد يا صداي در حياط مي
  آقا جونم اومد. ،گفت: آخ جانمي جان مي

بلكه خبر و يا زد تا  عباس هم دائم به پايگاه سر مي
دست بياورد ولي تنها اطالعاتي كه به آنها  نشاني از آنها به

  دادند رفتن به انديمشك بود. مي
آنها  ي نزد خانوادهو بود  كه چند روز آمدهننه مدينه 
هايي مختلف از ادبيات  اكثر اوقات با قصه ،برد به سر مي

عامه و يا سنتي از واقعياتي كه خود ديده جهت سرگرمي 
  كرد. براي زهره تعريف مي

هاي مختلف در شهر  طوبي هم دائم به قسمت
زد تا بلكه نشاني از همسرش و هم  انديمشك زنگ مي

  رزمش پيدا كند.هاي هم هيئتي
كردن موهاي  مدينه مشغول شانه ننهنزديك ظهر بود و 
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 ٨٧  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

ها به ايران  روس ي برايش از زمان حمله هره بود.ز
كه  ،خان از اينكه چگونه عموي دليرش عباس گفت و مي

وهايي كه خود آموزش رتوسط ني ،يك سردار جنگي بوده
داده بود آنها را از خاك روستاهاي مختلف اردستان 

اوايل در  كاشان و اصفهان به بيرون راند. و دست آخر
ها كه از پشت سر به او تير روس دست يكي از بهجوانی 

اين همه سال مردم  شود و هنوز پس از زند كشته مي مي
  كنند. آن مناطق به وجودش افتخار مي

  .هنوز ياد و خاطرش در دل اهالي زنده و محترم است
صورتش كه عرق از سروعباس سراسيمه درحالي

  چكيد وارد شد و حرف ننه مدينه را قطع كرد. مي
. سالم مامان زود باشيد به اندازه ده نفر نه ـ سالم ننه..

  كنه مهمون داريم ناهار بپزيد. مي هفت نفر اصالً چه فرقي
طور كه موهاي زهره را پشت سرش  ينه همانننه مد

به آفتاب كه تا وسط اتاق روي  ،بافت جمع كرده و مي
نگاه كرد و گفت: چي ميگي عباس ترنج فرش پهن بود 

  ظهره!؟ ةن صالاآل
  .سرش را تكان داد عباس
اگه چيزي الزمه  ،كاريش كنيد اي نيست يه ـ چاره

  .بگين بخرم تو رو خدا زود باشيد مهموناي آقاجونن
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 هاي كوچك شقايق ٨٨

از جا  ،زد كنار تلفن نشسته بود و چرت مي كه طوبي
  پريد.

  ـ مهموناي آقاجون از كجا!؟
  .نه نه از مريوان ،ـ دوستاش از انديمشك ميان

اش  شيد و رنگ چهرهابروهايش را درهم كطوبي 
  .تغيير كرد

  ـ چي ميگي عباس!؟ انديمشك كجا مريوان كجا؟
  :و صدا زد

  .ـ حميد جان صبر كن اومدم
  .طوبي سرش را تكان داد

ري يا راه  مدرسه مي ،كني ـ معلوم هست تو چيكار مي
  ؟افتادي دنبال حميد زاغول

اگرم  ،اي بابا شما چي خيال كرديد حميدم آدمه ـ 
خونه و نگهداري از خاطر كرايه هتحصيل كرده ب ترك

  .مادربزرگ پيرشه
ننه مدينه با دست زد پشت دست ديگرش و لبش را 

  .به دندان گزيد
 ،نـ ننه جون قربونت برم هيچ وقت منع كسي رو نك

  .اس كشه و دل شكستهاين بچه زحمت
  .عباس چند مرتبه سرش را باال و پايين برد

صبح تا غروب تو آهنگري  ـ دستاشو نگاه كنيد از
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 ٨٩  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

  مش سليمون جون ميكنه.
گن اگه يك دلِ شكسته شما رو  دينه گفت: ميمننه 

دعا كنه بهتر از اون كه خودتون تمون عمر بشينين و دعا 
  .كنين

اونم  ،من فقط دو روز مدرسه نرفتم :عباس گفت
ش و  بي بيچاره بي .ها بوديم درگير بيمارستان و اين حرف

  الش خيلي بده.ح ،بستري كردن
طوبي گفت: من منظورم اين نبود كه كمكش نكن، 

اول بگو  ،كني ها رو قاطي مي حرف ي حاال تو چرا همه
  ات گرفته؟  نكنه شوخي ،مهمون چيه ي قضيه

  عباس دوباره از پنجره بيرون رو نگاه كرد.
چند نفر دارن ميان  ندـ چطور بگم مامان به من گفت

  دستي زد توي صورتش.طوبي دو  .و ميارنرآقاجون 
ـ آقاجون رو ميارن!؟ مگه باليي سرش اومده؟ حتماً 

  يه طوريش شده؟
بي هم هاج و واج  بي .زهره از جا پريد و گريه كرد

  .خيره شد به دهان عباس
ـ ميگن آقاجون موجي شده ميگن قاطي كرده... ميگن 

خاطر اينكه  هحالش خوب ميشه.... ميگن ب ،نگران نباشين
ي بوده نتونستن زودتر تماس بگيرن...عمليات سر .  

طوبي زانوي  .و خود بغض كرد و از در بيرون رفت
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ننه مدينه زهره را بغل زد و با  .غم بغل گرفت و گريه كرد
كرد با  خود به آشپزخانه برد و ضمن اينكه سعي مي

كردن غذا اش به او دلداري بدهد مشغول درسته حرف
  .عباس بود ،برداشتشد. تلفن زنگ زد طوبي گوشي را 
  .گفت: چيزي الزم داريد بخرم

طوبي گفت: به گمونم ننه داره دم پختك درست 
تو يك سطل ماست و چند تا نون و نوشابه بگير  ،كنه مي

  بيار.
ساعت بيشتر نگذشته بود كه بوي دم پختك هنوز نيم
فضا را  ،سياه كرمان معطر شده بود ي زيره باننه مدينه كه 

رآگين كرد و همان لحظه بود كه كاروان عط وآور تهااش
هفت نفر هم كمتر  ،ده نفر نبودند .جنگي وارد شدند

 حاجعباس غلو كرده بود سه نفر بودند كه همراه  .بودند
 ،رحمان حالش بد نبود حاجظاهراً  .رحمان آمده بودند
هايش  و الغر شده بود و گونه هالبته رنگش پريد

فشرد و زهره با  ش مياستخواني بود و زهره را در آغو
  كشيد. خوشحالي به سر و صورت او دست مي

كه راهانش كه يوسف نام داشت و با آنيكي از هم
اش مشخص بود كه خيلي رنج  از چهره ،نمود جوان مي
گويا تو  ،گفت: عباس جان اصفهاني ي با ته لهجه ،كشيده
  ؟خواستي بري جبهه مي
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 ٩١  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

  .ـ برق شادي در چشمان عباس درخشيد
  ... درست حدس زديدـ بله.

  .مطمئن باش حاال اين موقعيت برات مهياست ـ 
و محاسني جوگندمي و ديگري كه نامش يداهللا بود 

  ، ادامه داد:داشت
دوري بري چون سنگر يگه الزم نيست راه ـ پسرم د

  شماست. ي امام حسين تو خونه
. عباس كن طوبي صدا زدـ عباس سفره را پهن

چيزي نفهميد و سفره را پهن هاي آنها  درستي از حرف به
كرد و پس از خوردن ناهار بود كه دوباره صداي سوت 

حميد قرمز بود و هاي  چشم .حميد او را به بيرون كشاند
مقدمه  نشسته سالم عليك كرد و بيبغضبا صدايي به

  بي مرد. گفت: بي
  هايش جاري شد. و اشك

كم متوجه  چند روزي از ماجرا گذشت و عباس كم
ي آقا يداهللا و آقا يوسف شد. زيرا پدر مثل آتش ها حرف

خطر بود و در سالمت  آرام و بي گاهي  :زير خاكستر بود
فشان منفجر ولي گاهي چون كوه آتش ،برد عقل به سر مي

و كوچك و  گفت ه ميشد و به همه كس بد و بيرا مي
شد.  بزرگ پير و جوان دوست آشنا و غريبه حاليش نمي

زد و به خودش آسيب  يش ميخودش را به آب و آت
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 هاي كوچك شقايق ٩٢

كرد و  چيز دم دستش بود پرت ميهر .رساند مي
آن وقت بود كه  .شد شكست و ناامن خطرناك مي مي

بايد  حتي سر كالس درس مي ،كجا كه بودعباس هر
رساند و سعي در آرام  منزل ميخودش را خيلي سريع به 

گرفت  كرد و او را محكم در آغوش مي داشتن پدر مي نگه
رفت گوشه به  نكه آرام شود و يا اينكه بايد ميتا اي
ياب جستجو هر تهران را به دنبال داروهاي كمش ي گوشه
و يا ها  كرد و گاهي از بازار آزاد و يا داروخانه مي

حاال  ،رد و از آن گذشتهك هاي خاص تهيه مي بيمارستان
 ،كرد هم نقش پدر را بازي ميه بايد براي زهر ديگر مي

كرد به پدر نزديك  ت نميهيچ وقت جرأزيرا او ديگر 
شود و عباس فهميده بود كه اگر جاي خالي پدر را براي 

، او براي او پر نكند و گاهي به پارك و يا گردش نبردش
رفتن را  كلي جبهه عباس ديگر به شود. هميشه افسرده مي

كنار گذاشته بود تا اينكه يك روز صبح زود وقتي كه 
ز درگيري شديد پدر تازه به اش پس ا عباس و خانواده
 كسي با سوت ممتدي بيدارش كرد. ،دندخواب رفته بو

به آرامي از  س متوجه شد كه اين سوت حميد است،عبا
رختخواب جدا شد و آهسته از در بيرون رفت، ننه مدينه 

و كه جلوي در اتاق خوابيده بود به دنبال او بيرون آمد 
  رو كرد به عباس.
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 ٩٣  ي شماست سنگر امام حسين (ع) در خانه

  سحري؟ ي كله ري ـ ننه جون كجا مي
   .رم ببينم چيكار داره مي ،ـ به گمونم حميد اومده

 از در بيرون رفت و با كمال تعجب در زير نورِ
جان المپ چراغ برق  بح كه به نور زرد و بيصكمرنگ 

آميخته بود قامت حميد را پوشيده در لباس بسيجي و 
  .ديدضامن آهو سربند يا 

  ري پسر؟ ـ  تو... تو! كجا مي
اگه خدا قبول كنه داريم  ،ونيم داش عباسـ مخلصت

  .ريم جبهه مي
  .عباس آه كشيد

  .باشد ـ موفق باشي خدا نگهدارت
. تو خيلي پدر خيلي حرمت داره ،ـ داش عباس

مواظب باش  .توني بهش خدمت كني سعادتي كه ميبا
ت را خوب انجوم بدي تا فرداي قيامت جلوي ا مأموريت

  .پيغمبرمون رو سفيد باشي
يد تكان داد و حميد يسرش را به عالمت تأعباس 
  :ادامه داد

ـ از اون گذشته خدمت جانباز عين خدمت تو جبهه 
جيبش بيرون آورد و داد  است و دستمال يزدي را از

  دست عباس.
  .ـ ايول اينو بده پدرت
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  .عباس لبخند زد
  ـ گل ياسه؟
گل ياس نيست نبات تبركه امام  ،من ـ نه داشِ

  .رضاست
  رفتي مشهد و ما رو خبر نكردي؟ ـ ا ا كي
مادر اميرعلي  .و نداشتيمما سعادتش ر ،من ـ نه داشِ

اما من دوست دارم سهمم  ،م بدمكه سهم تو ر ، گفتهداده
  .شاءاهللا آقا امام رضا(ع) شفاش بده رو بدم پدرت ان

داغ  ي ي مرطوب بر گونها عباس خم شد و بوسه
در هواي هايشان عطر گل ياس  حميد زد و از نفس

  صبحدم معلق شد. 
  ٣ ي قصهپايان 
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  قصه چهارم
  

  گل نرگس
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به راستي كه حياط كوچك ننه مدينه يكي از جاهاي 
  شد بهار را در آن ديد و لذت برد. قشنگ دنيا بود كه مي

كاري شده و  دور تا دور حياطش باغچه بود كه گل
تن كرده هاي زيبا رخت عروسي به  درختاني كه از شكوفه

  بودند.
كرد و  ننه مدينه با آمدن گل نرگس احساس جواني مي

گفت. ننه به خدا مث  هاي امير مي هميشه براي او از گفته
كنه انگار از دهنش جواهر  لب كه باز مي ،شاخ نبات

ريزه... اين قدر چيزاي خوب بلد كه انگار صد سال تو  مي
. اما نِه از وقتي رفت دانشگاه.. ،دانشگاه درس خونده

  ده كه رفته باشه دانشگاه. دانشگاه كه نرفت سنشم قد نَمي
  ـ مگه چند سالشه.

ن هم ـ سني نداره سيزه سالش بود، رفت جبهه اآل
هفده سالشه درسم خونده تو جبهه نمرهاشم همه بيسته 

  گيره. امسال ديپلموشو مي
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  گن هميشتن بوعلي سينا. تو جبهه بش مي
به لبخندي باز شد و هاي گل بهي گل نرگس  لب
  هاي سفيد و مرتبش برق زد و زمزمه كرد. دندان

  ـ انيشتن.
بلند و پرچينش روي  دامنِ .و از زمين بلند شد

رفت كنار ميز  .كرد ي فرش كيشال ميهاي ترنج گل
سماور كه كنج اتاق قرار داشت و قوري چيني گل قرمز 
را از روي سماور برداشت و چاي ريخت توي 

ها را ريخت  آب داخل نعلبكي ؛لب طالييهاي  استكان
پاي سماور و آنها را گذاشت كنار قندان پر  ي هداخل كاس

كه از تابش شعاعي از  ،از قند پولكي داخلي سيني ورشو
را برد جلوي ننه مدينه  ،درخشيد نور آفتاب چون طال مي

نشست كنارش و تكيه داد به پشتي  شخود گذاشت؛
گل  ي هاي درشت و كشيده ننه مدينه به چشم .تركمني

  آورد زل زد. مينرگس كه نگاه آهو را به يادش 
به دلم برات  .شي ننه... ديشب خوابشو ديدم ـ پير

 آد، هر وقتم كه بياد بعد شده اين عيديه به مرخصي مي
آد  شون زد همون روز خودش مي اينكه يه سري به خونه

  .ديدنم
  .ـ معلومه اونم شما رو خيلي دوست داره

ام  تو اين يه هفته .مونه ام بيشتر نمي يه هفته ،آره ننه ـ
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 ٩٩  گل نرگس

رم  ام من مي ي ديكهاروززنه  دو سه دفعه به من سر مي
  .آره آد يه سوغات برام مي هر وقتم كه مي ،شوم خونه

ها كه از درز  گل نرگس نفس بلندي كشيد و عطر گل
  .اش پنجره به داخل خزيده بود ريخت توي سينه

اما من تا حاال نديدم  ،شه ام نمي يـ خانم جان حسود
  .هقدر دوست داشته باش اي رو اين كس ديگه ي كسي بچه

گل نرگس را  ي شده ي و بافتهننه مدينه موهاي خرماي
  در دستش گرفت و نوازشش كرد. ،كه به زمين رسيده بود

خودمو داره، مثل تو كه از  ي ـ ننه جون امير حكم بچه
اش و  زرگ شدي و حكم بچهب بچگي تو دامن بابابزرگت

  داشتي.
اومديم  هر وقت ما مي ،... يادته چقدر دوستت داشت

 ،گفت اش از تو و پدر و مادر خدا بيامرزد مي همه ،ده
  همون خدابيامرزم.عموي خب منم دختر 

نه گل ننرگس دستش را گذاشت روي دامن پر گل
اش در روسري  گرفتهمدينه و با لبخند تو صورت قاب

  .گاه كردسفيد ن
  ـ خانم جان البد منم رو دوست داري؟

نرگس را گرفت توي بغلش و گل  ننه مدينه سر
كه رنگ حنا  ،او را ي هاي جوان و كشيده انگشت
  .نوازش كرد ،فرمش بود هاي خوش بخش ناخن زينت
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 هاي كوچك شقايق ١٠٠

تنمي از خون  ي نرگس مني دخترجون پاره ـ تو گلِ
  .خودمي

  . ـ الهي كه هميشه زنده باشي خانم جان
ام كه مردم فكر همه  من برا وقتي ؛تو دختر خودميـ 

  چيز رو برات كردم...
دار ننه مدينه را در دستش  گل نرگس دست چروك

و خدا ديگه از مردن حرف تو ر«گرفت و بوسيد و گفت: 
  .»نزن

اون دفعه كه «ننه مدينه لبخند زد و از امير گفت: 
نه ناخوش ننه مدي«گفته بودند:  اش اومده بود مرخصي به

اومد  ،وقت هنوز خستگي راه تو تنش بود آن» احواله...
و  ،داد ديدنم... به خدا كه هنوز بوي خاك جبهه رو مي

جيگرم صورت خوشگلشم تو  اشم تنش بود. لباس جبهه
  آفتاب جبهه سوخته بود.

گفت: ننه مدينه مگه يادت رفته كه خدا چه انرژي به 
ه: مغز انسان نيروي انسان داده مگه نگفتم معلممون گفت

تونه  اي داره كه حتي پيري و فرسودگي رو مي العاده خارق
  .از بين ببره پس به خودت توجه كن

كم  ،گل نرگس خيره شد به استكان چاي كه بخار آن
  .شده بود

كنيد چايتونم  طور كه تعريف مي همين ،ـ خانم جان
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 ١٠١  گل نرگس

  .بخوريد
 اي پولكي در دهان گذاشت و استكان را و خود تكه

 ،مدينه از جا برخاست به دهان برد و چايش را خورد. ننه
سفالي آبي رنگ را كه پر از انگور ياقوتي بود از  ي هكاس

  .سر طاقچه برداشت و گذاشت جلوي گل نرگس
اين انگور از پارسال تابستون تا حاال  ،ـ بخور ننه جون

  .اش رو گذاشتم برا امير تو كيسه بوده چند تا خوشه
قند برداشت و زد توي چاي و در  هحب ننه مدينه يك

گل نرگس  .دهانش گذاشت و مشغول خوردن چاي شد
يك حبه انگور كند و قبل از اينكه در دهانش بگذارد رو 

  كرد به ننه مدينه
  .ـ خانم جان امروز چهارومه عيده هنوز نيومده

، اش پيدا ميشه كلهـ به دلم افتاده همين امروز سرو
ريم  باباش مي با باباش و زن جمعي هدر دست سيزده به

  بيرون.
گل نرگس انگور را كه در دهانش گذاشته بود قورت  

  »؟طوبي خانم اينا چي«داد و گفت: 
اونارو  هيگه بد نششوهر طوبي حالش د ،شاءاهللا ـ ان

  هم ميگيم بيان.
  ـ حاال قراره كجا بريم؟

ريم كه  يدونم يه جايي م دونم اما مي ـ كجاشو نَمي
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، درخت هم داشته باشه. سبزه جوب آب، ،ه باشهزاد امام
  .كنيم همه رو مهمون مي مونناهارم خود

  .ـ پس نذر داري خانم جان
دل آدم با دونم اما به قول امير وقتي  ـ خودم هم نَمي

  .شه خدا باشد همه چيز مي
ي قضيه اون روز رو كه مريض  ـ خانم جان بقيه

  .يد و آقا امير آمد سر وقتت رو بگوبود
سه تا تسبيح كه از  ،اون روز وقتي اومد ،جون ـ آره ننه

يكي داد به طوبي و  :ل جبهه درست كرده بود آوردگ
گفت: هفتاد تا  اون وقت .ام خودش يكي ،يكي به من

حمد را بخونيم ما هفتاد  ي دونه جدا كنيد تا با هم سوره
 يم اونم رفت تو حياط وضو گرفت، اومدتا دونه شمرد

ن دو زانو نشست و گفت: ننه مدينه عظمت روي م هروب
دوني قربونشون برم  حضرت رسول(ص) رو كه مي

بعدشم  ،اند خواندن هفتاد سوره حمد شفاي بيماره فرموده
گفت: اول چند صلوات براي شادي حضرت رسول(ص) 

ي گفت: شروع كنيم. و هفتاد تا سوره .اونم بفرستيم بعد 
دند و بعدشم حمد رو خوندن و به طرف من فوت كر

چند صلوات دست چمعي فرستاديم و امير رفت و منم 
 ،دونم چند ساعت خوابم برد حاال درست نَمي .خوابم برد

كرد و انگار نه  جام درد نمي اما وقتي بيدار شدم ديگه هيچ
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انگار كه يك هفته از درد پا و كمر افتاده بودم تو 
  .رختخواب

برد سر  ها را گل نرگس از جا برخاست و استكان
رو  ،حوض و با دقت آنها را زير شير آب شست و آورد

  .كرد به ننه مدينه
  ؟ـ خانم جان چايي بريزم براتون

شااهللا يك بخت خوب  ر ببيني اينخي ،ـ نه ننه جون
   .نصيبت شه

كه  ،سوزني را ي گل نرگس رفت جلوي پنجره و پرده
 .كنار زد و به آسمان نگاه كرد ،نقش طاووس بر آن بود

گرماي مطبوع خورشيد از پشت  .ابر بود دونصاف و ب
  .شيشه صورتش را نوازش داد

  ؟ـ خانم جان به نظر شما چقدر به ظهر مونده
ننه مدينه به آفتابي كه خودش را از روي آجرهاي 

ها پخش كرده بود نگاه  درختقرمز ديوار حياط تا نزديك 
  .كرد و لبخند زد

 .گن ن اذون مين اآلخوايي امتحانم كني؟ حاال ببي ـ مي
  .گل نرگس هم خنديد

آد؟ حاال ديدي  ـ خانم جان پس چرا صداي اذان نمي
  .كه....

ننه مدينه پيچ راديو را كه سر طاقچه بود پيچاند و 
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كه صداي اذان در هنوز حرف گل نرگس تمام نشده بود 
  فضا طنين انداخت.

  .اكبر... الاله االاهللا... اكبر... اهللا ـ اهللا
  ا هم خنديدند و براي وضو از در بيرون رفتند.هر دو ب

بعد از نماز ننه مدينه تصميم گرفت برود و براي ناهار 
نوشابه بخرد. گل نرگس تنها كه شد تخته شاسي را كه 

اختيار  بود برداشت و بي A٤كاغذ  ي روي آن چند ورقه
ابرو كشيد كه خود به درستي  و يك جفت چشم

تواند باشد و قبل از  ي ميدانست اين نقش از چه كس نمي
حياط  درِ كسي زنگ ،اينكه بتواند طرح چهره را كامل كند

هاي  دمپاي نشال سفيدش را سر كرد و با پوشيد .را زد
  .اش پا به حياط گذاشت رفت پشت در حياط چوبي

  ـ كيه...؟
و صدايي دور رگه كه گيرايي خاصي داشت جواب 

  .داد
  ـ ننه مدينه هستند؟
  .اختيار جواب داد و گل نرگس بي
  .ياد ن ميـ بله همين اآل

تر  و در را باز كرد و با ديدن امير با آنكه از او كوچك
بود و او هيچ وقت حس نكرده بود كه پسرهاي 

اما با ديدن امير  ،اند تر از خودش مرد شده كوچك
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 تاحساس كرد در مقابل مرد بزرگي ايستاده و خجال
  .رفتكشيد و پر شالش را دور صورتش گ

  .ـ شما... حتماً كه نه حكماً آقا امير هستيد
هاي  ها و لباس و نگاهش ثابت ماند روي پوتين

بسيجي امير كه انگار همين حاال از ميدان جنگ آمده بود. 
هاي ترك  امير چشمانش را به زمين دوخت و لب

  .اش لرزيد خورده
ـ خونه كسي نبود گفتم: خوبه برم يه سر ننه مدينه رو 

  .ببينم
  .ام خيلي خوشحال ميشه ـ ننه مدينه

امير خواست بگويد ننه مدينه كجاست و شما كي 
شناسيد و اما قبل از اينكه سؤالي  جا مرا ميكهستيد و از 

سر خود حس كرد و به عقب  بكند ننه مدينه را در پشت
  .برگشت

  .زد ريخت و لبخند مي ـ ننه مدينه اشك مي
شاءاهللا... هزار ماشاءاهللا ـ ننه الهي كه قربونت برم... ما

ن رشيدي شدي. شك كردم كه چه قدي كشيدي چه جوو
  تو باشي.

 هپرسي خيره شد به س امير پس از سالم و احوال
  توي زنبيل در دست ننه مدينه بود. اي كه نوشابه

  ؟ـ مهمون داريد
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  .ننه مدينه خنديد
كه  ي پسرعموم س نوهمنم و اين گل نرگ ،ـ نه ننه

  .استه خون خودش صاحب
  .آيي برات نوشابه زرد خريدم دونستم تو مي ـ مي

داشت و  ننه مدينه با اصرار امير را ناهار نزد خود نگه
 ي تا امير با ننه مدينه گرم صحبت بود گل نرگس سفره

فسنجان و برنج زعفراني و سبزي  .ناهار را با سليقه چيد
هاي  دار استيل با ترب هاي نگين خوردن در بشقاب

هاي نان  به شكل گل الله و سبدهاي سفيد كه تكه آراسته
 ده بود و تنگي پر از آبسنگك در آن روي هم چيده ش

هاي آبي آن در ميان  دار كه نگين هاي گيره در كنار ليوان
  زد. پرتويي از نور خورشيد برق مي

هر سه نفر سر سفره ناهار خوردند و از همه جا گفتند 
  و امير تعريف كرد 
هايي كه نكرده  اغول تو جبهه چه رشادتـ كه حميد ز

چقدر او را دوست دارند  نها ها و فرماند ي رزمنده و همه
  گذارند. و بهش احترام مي

  جاست؟ ننه مدينه پرسيد: اونم با شما يك
  ها شد. ـ حميد زاغول مسئول امدادرساني به رزمنده

  ـ اين مثالً چي؟
كه اي  هاي مردمي و هر چيز ديگه كمك ،غذا ،ـ آب
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اي در  العاده اون با قدرت و شجاعت خارق ،الزم باشد
  .كنه مناطق مختلف فعاليت مي

  .داره تون رو زنده نگه ـ خدا همه
درس هاي  حميد زاغول در كالس ،ـ ضمناً ننه مدينه

كنه و ادامه  شركت مي شه ها تشكيل مي هم كه تو جبهه
  .ده تحصيل مي
  .قابليه ي دونستم اين بچه ـ من مي

گذشته حتي گاهي اوقات كفش و لباس  ناو ـ از
  .ره هارو كش مي بچه

  .ننه مدينه با دست زد پشت دست ديگرش
  .ـ خاك عالم

  .گل نرگس لبخند زد
  ـ حتماً قصدي داره؟

  .امير خنديد
شوره و  هاشون رو مي ره يواشكي لباس مي ،ـ بله
زنه  كنه و واكس مي هاشون رو تميز مي ها و پوتين كفش
  .من كنه به جز ه اون اين كارها رو ميدون نميكس هم  هيچ

  .ننه مدينه خنديد و رو كرد به گل نرگس
. و گن هشتن بوعلي سينا ـ گفتم تو جبهه بش مي

  ».چقدر شكلِ اميره« .هاي نقاشي شده خيره شد به چشم
  ٭  ٭  ٭
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در هوا خوب و حال حاج رحمان داماد  روز سيزده به
در  برنامه براي سيزده به و همه طبق ننه مدينه مساعد بود

ننه مدينه از خوشحالي قدرت  .زاده رفته بودند به امام
پروانه به دور همه  همچون ،جواني پيدا كرده بود

چرخيد و عطر سبزي پلو و كوكو سبزي و ماهي او  مي
همه را تحريك كرده بود. طوبي هم به كمك امير  ياشتها

بسته و  ند درخت چنارمتنو ي طناب محكمي را به تنه
  يكي به نوبت سوار تاب شدند. يكي

رو كرد به  ،كردن غذا بود ننه مدينه كه مشغول آماده
  بساط چاي سماور زغالي نشسته بود. گل نرگس كه كنار
ديگه بسه حاال كه همه چايي خوردن  ،ـ ننه جون

  .م برو سوار طناب شواپاشو تو
گل نرگس لبخند ماليمي زد و از جا برخاست و 

به دور كمر بست و رو كرد به طوبي كه  چادرش را
  مشغول هل دادن زهره كوچولو بود.

تاب  ننه مدينه نديده كه شما چقدر منو ،ـ طوبي خانم
  .هوا رفتم ،داديد و من تا نوك كوه

  .طوبي خنديد
 ؟كرده خودش تو تاب بشينه ـ غلط نكنم ننه هوس

زدن ه با پدر امير و پوران مشغول حرفامير و عباس ك
ند به شنيدن تاب خوردن ننه مدينه آمدند جلو و به بود
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ننه مدينه كه مشغول بستن چادر به دور كمرش بود نگاه 
  .كردند

  خواي سوار تاب بشي؟! ـ واقعاً مي
نشون بدم  ستا به طوبي و گل نرگ دهب مباد ،ـ آره ننه

  .كه آدم تا خودش بخواد جوونه
داد و با طناب  تابو نشست رو تاب و خودش را 

  :باال رفت امير خنديد و صدا زد
پوران خانم بياييد اينجا رو  ،بابا ،ـ حاج آقا رحمان

  .ببينيد
 ،ننه مدينه ي هاي ماهرانه خوردنهمه آمدند و با تاب

 و ننه مدينه هم شارژتر شد .غرق خنده و شادي شدند
حدود ده پانزده دقيقه تاب خورد تا اينكه  .بيشتر باال رفت

  .طوبي وساطت كرد
  .ـ ننه جون بسه ديگه بيا پايين

كه حاليداشت و در ننه مدينه آرام آرام تاب را نگه
  ،زد كمي نفس نفس مي

  .ميره ها نمي گفت: نترس آدم به اين زودي
پوران آمد جلو دست ننه مدينه را گرفت و از تاب 
آوردش پايين و همه با هم كمك كردند و سفره را پهن 

  .كردند
 ي در گوش امير گفت و چهرهعباس با نگراني چيزي 
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امير كمي تو هم رفت و با هم رفتند كنار حاج رحمان كه 
طوبي فوراً دست كرد توي  .روي پدر امير نشسته بود هروب

اي  سفيد را از آن بيرون آورد. تكه ي كيفش و يك كيسه
و بدون اينكه كسي  ،نبات زعفراني از آن بيرون آورد

ند و زمزمه كرد: الكرسي به آن خوا متوجه شود آيت
آقاجان خودت تو خوابم . الرضا ادركني موسي ابن ياعلي

الكرسي بدم  هاي حميد رو با آيت : نباتيدآمدي و گفت
  ».بخوره

و يك ليوان را پر از آب جوش كرد و آن را ريخت 
داخلش و با قاشق هم زد و آهسته خودش را به آنها 

حاج رحمان رنگش پريده بود و با دست  .رساند
عباس با نگراني به مادر  ،داد يهاش را فشار م يقهشق
هاي  كرد و ليوان را از دست او گرفت و به لب هانگ

برجسته و لرزان پدر نزديك كرد و آن را جرعه جرعه به 
گفت: حاج رحمان  پدر خوراند. پس از آن پدر امير

خواهي تا ناهار آماده ميشه يك سر بريم تو حرم  مي
  ؟زاده امام

خيز شد روي  نش را بست و نيمچشما حاج رحمان
  زمين.

.....ته..... اگر.... اين سر و صداها  ـ خواب...م... گر...ف
دونم... چرا... صدام لعنتي... دست... از.... سر  بذاره... نمي
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  . داره... مسلمونا... برنمي
امير بالشت را كه كنار پتو بود برداشت و زير سر حاج 

  .رحمان گذاشت
حالش خوب  ،ا كنه خوابش ببرهعباس گفت: خد

  .ميشه
الكرسي خواند و حاج رحمان ديگر  طوبي باز هم آيت

هاي حاج  لب ،طوبي شمد را كشيد رويش .چيزي نگفت
  .رحمان تكان خورد

  .ـ خمپاره... سرتون رو بدزديد
 ي گفت: بيا با هم سوره امير رو كرد به عباس و آرام

  .والعصر و كوثر رو بخونيم
ها را خواندند و  ده مرتبه اين سورهو آن دو چهار

هايشان را در  هديه كردند به چهارده معصوم و دست
 !گفتند: خداوندا ديگر گره زدند و با تمام وجوددست يك

خودت  ،هاي خوب قرآن ها و قاري تو رو به آيه
متشكرم اي  .بيمارانمان را بكن درمان و آرامشان بگردان

  .خداي مهربان
آنها غذايشان را  .مي رفتاب آرو حاج رحمان به خوا

او هم يك ساعت  .خوردند و براي  او غذا كنار گذاشتند
بعد بيدار شد و در سكوت غذايش را خورد و خدا را 

  شكر كرد.
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آن روز همه به امير پيشنهاد كردند كه ديگر به جبهه 
و  ،اند بروند نرود و بگذارد حاال ديگر آنهايي كه نرفته

هاي طوالني كه در  ا او در اين سالزير ،جايش را پر كنند
جبهه بوده است دينش را ادا كرده است و امير در 

طور فكر  گفت: اگر همه اين جوابشان تنها يك جمله
  .عراق بود ن كل ايران دستكردند اآل مي

فرداي آن روز امير بدون خداحافظي به جبهه رفت و 
 گفت: از من روز بعد زنگ زد و به پدر و همسرش پوران
  .خبر رفتم دلخور نباشيد، دست خودم نبود كه... بي

طوبي زنگ زد و به قول خودش  ي پس از آن به خانه
از خاله طوبي خداحافظي كرد و از حال حاج رحمان 

هاي  پرسيد و وقتي شنيد از آن روز تا به حال دچار حمله
ننه  ي عصبي نشده بسيار خوشحال شد و وقتي به خانه

 اگس گوشي را برداشت و امير بگل نر ،مدينه زنگ زد
شنيدن صداي او متوجه شد كه ديگر فرصت چنداني 

زيرا  ،تواند از ننه مدينه خداحافظي كند ندارد و نمي
  .اش را داخل تلفن انداخته بود آخرين سكه

از قول من از ننه  ،ـ گل نرگس خانم خداحافظ
  ام خداحافظي... مدينه

گوش امير دار تلفن در  ممتد و كش و صداي بوقِ
  .طنين انداخت
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 .گوشي را گذاشت و از كيوسك تلفن بيرون آمد
گذشتند و پس  جاسم را ديد كه با سه نفر ديگه از آنجا مي

پرسي چند سكه از جاسم گرفت و با  احوال و از سالم
تونم شخصاً از ننه مدينه  حاال مي« :د فكر كردوخ

  .»خداحافظي كنم
  و باز هم گوشي را گل نرگس برداشت.

  .و گفت: ننه مدينه رفته مسجد
امير از او خواست كه از قول او از ننه مدينه تشكر و 

  خداحافظي كند و به گل نرگس هم
در خيلي  هگفت: شما هم حالل كنيد روز سيزده ب

  گل نرگس خنديد و .زحمت كشيديد
  .گفت: حالل كردن من شرط داره

  امير پرسيد چه شرطي؟
چون  ،ون باشيدگفت: شرطش اينه كه مواظب خودت

  ننه مدينه شما رو خيلي دوست داره.
  ٤قصه  ايانپ
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  پنجم ي قصه
  

  »برادر انيشتن«
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بوس در ميان گرد و دوالخ كنار دشت  همين كه ميني
 ، كهبلند آبادانيچرده و قد جوان سياهجاسم  ،توقف كرد
هاي  خانهنيروهاي عراق به  ي اش را در حمله خانواده

 ؛شروع به خواندن كرد ،از دست داده بود بادانمسكوني آ
  كه صداي گرم و رسايش در  دشت پيچيد. اي گونه به

  ـ جاده و اسب مهياست بيا تا برويم
  ست بيا تا برويمكربال منتظر ما

عقيل  بن  ها كه از شب گذشته منتظر عمليات مسلم بچه
بوس  با شوق به سمت ميني ،بودند »يا عباس(ع)«با رمز 
  د و صداي جاسم اوج گرفت.دويدن

  ست به تفسير قيامت زينب(ع) ايستاده
  آن سوي واقعه پيداست، بيا تا برويم.

حميد زاغول آمد كنار دست  ،وقتي همه سوار شدند
  خواند جاسم كه مقابل راننده ايستاده بود و مي

  ـ رقص شمشير چه زيباست بيا تا برويم
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سياه و روشنايي نگاه زاغش در برق چشمان درشت و 
  جاسم گره خورد و در گوشش نجوا كرد

مخلص كلوم  .التماس دعا داريم ،ـ داآش قربونت
  .پيروزي عمليات رو با شهادت داآشد بخواه

  ؟راننده گفت: كسي جا نمونده
ها به بيرون چرخيد و  نگاه ي با شنيدن اين كالم همه

  .تاسر دشت را كه خالي از وجود آدمي بود كاويدندسر
  سي نموندهـ نه برادر ك

  ؟ـ همه حاضرند
بوس با سرعت روشن شد و با گردوغباري بيش  ميني

  از پيش به طرف سومار حركت كرد.
  .بوس نشسته بود حميد رفت كنار امير كه ته ميني

هم بابت اينكه قراره تو  ؛ـ داآش خيلي خوشحالم
هم اينكه كنار تو  ،به اين مهمي شركت كنم عمليات
  .هستم

حميد  ي هدستش را گذاشت روي شانامير لبخند زد و 
وار  زمزمهرا و حميد تازه متوجه شد امير زيارت عاشورا 

له، اَللّهم العنْهم جميعاً تّو تابعتْ علي قَ« :كند نجوا مي
اهللالسيا اَباعبد كلَيع الم.«  

صدا  ها با جاسم هم حميد سكوت كرد، اكثر بچه
اش سجده كرد و زيارت  گلي تسبيحامير روي  .شدند
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 ١١٩  برادر انيشتن

صدا شد و  ها هم عاشورايش به پايان رسيد و او هم با بچه
  صدايشان در حجم آهني طنين انداخت و به بيرون رفت.

  جاست بيا تا برويم ـ آخر راه همين
  فرصتي باشد اگرـ باز درين آمد و رفت
  تا همين امشب و فرداست بيا تا برويم

كرد و همه  بوس جلوي پايگاه بهشتي توقف ميني
ها كه  جا به نمازجماعت ايستادند و به ديگر رزمنده همان

بسيجي و ارتشي سرباز بودند ملحق  ،اعم از پاسدار
عمليات را  ي ها فرمانده توسلي نقشه پايين صخره .شدند

توضيح داد، همه با دقت توجه كردند و همه چيز را به 
 هاي خوراكي را كه از خاطر سپردند. پس از آن جعبه

هاي مردمي بود آوردند و هر كسي چيزي  كمك
كردند  خورد و به يكديگر تعارف مي داشت خود مي برمي

خورد. او  خواند و چيزي نمي ميو در اين فرصت جاسم 
تمام حواسش به دفاع مقدس بود و پيروزي عمليات. 

ن دنيا نبود. حميد زاغول در گويي روحش ديگر در اي
  .به جاسم ني را باز كرد و رو كردكارتو

خوري بهت بدم؟ كمپوت،  چي مي ،ـ هي داآش
كنسرو، بيسكويت، كيك، شكالت، سانديس، نون خشك، 

  خوري؟ آب... د بگو چي مي
خشك شده حداقل يك كم  تهاي ـ برادر جاسم لب
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 هاي كوچك شقايق ١٢٠

  .آب بخور
  .صداي جاسم بلندتر شد

  حضرت زهراست بيا تا برويم ي هـ آب مهري
  ويمرقص شمشير چه زيباست بيا تا بر

كسي يك عدد كيك با يك سانديس داخل جيب 
جاسم دست در جيبش كرد و رو به آن  ،اوركتش گذاشت

  .نند زد و آنها را گذاشت داخل كارتوجوان لبخ
  ـ كربال منتظر ماست بيا تا برويم

جا  همان ،سنگين در بغل داشت ي سيد كه يك جعبه
  .مهاي جاس ش لغزيد روي لبا اي ايستاد و نور نگاه نقره

نوارم كه بود ديگه حاال تموم  ؛ـ بنازم قدرت ايمان رو
  .شد اجرت با اباعبداهللا مي

و باز هم لبخندي از جانب ياسر هديه شد به طرف 
  .بار سرش را به عالمت احترام پايين آورد مقابل و اين

  .بوس آمد جلو حميد زاغول از ته ميني
چه بار سنگين و كار سخته شما ـ آقا سيد چرا هر

سيد لبخند زد و جعبه را داد به دست  .دهيد نجام ميا
حميد كه براي گرفتن آن جلو آمده بود و با دست كشيد 
 ،روي محاسن سفيدش و بعد از اينكه نفس بلندي كشيد

يك كف  ي كوچك خرما را كه به اندازه ي يك بسته
دست بود از پر شال سبزش بيرون آورد و گذاشت در 
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جيب بيرون آورد و سر آقا  جيب جاسم و او آن را از
  .سيد را بوسيد
  .قربون جدت برم بده به كسي ديگه ،ـ زياده

آقا سيد يك عدد خرما  .و باز هم به خواندن ادامه داد
اشك  .از ميان آن بسته برداشت و گذاشت در دهان جاسم

در چشمان جاسم حلقه بست و خرما را مكيد و آب 
د و باز سرش را دهانش را كه شيرين شده بود قورت دا
  .به عالمت احترام مقابل آقا سيد پايين آورد

  ـ ايستاده است به تفسير قيامت زينب(ع)
  آن سوي واقعه پيداست بيا تا برويم

زدن و حسين(ع) حسين(ع)  و شروع كرد به سينه
  .زدن ران هم با او شروع كردند به سينهگفتن و ديگ

  ـ دختر خورشيد بر زمين
  ان دينخواهر آزادي و فرم 

  آنچه تو كردي به صف كربال
  مخلوق بود يا خدا ي هكرد

اي آب توقف  ساعتي از ظهر گذشته بود كه كنار بركه
و نماز را خيلي سريع  ددادنكردند و صورت را صفا

ها را يكي  و با پاي پياده حركت كردند و صخره دخواندن
. با آنكه هنوز تابستان دپس از ديگري پشت سر گذاشتن

ز راه نرسيده بود، اما عرق از سر و صورتشان كامالً ا

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هاي كوچك شقايق ١٢٢

هايشان چون دست نوازشي به  چكيد و چفيه مي
  شد. هاي گرمشان كشيده مي صورت

اما هنوز به مقصد  ،آفتاب غروب كرد و هوا خنك شد
اگر موافقين  ،برادرها«گفت:  آقا سيد كه نرسيده بودند
نماز را  و همه توافق كردند كه ».جا بخونيم نماز را همين

نمازي آقا  به جماعت بخوانند و نماز جماعت را به پيش
جا آوردند و از اينكه توانسته بودند  سيد با خلوص نيت به

جا بياورند خدا را  ز را در جمع يكديگر و به موقع بهنما
شكر كردند و استوار و قوي با انرژي خاص به راه خود 

شور و  .يدندادامه دادند تا اينكه به نزديك خط دشمن رس
  هيجان عجيبي پيدا كردند.

  ـ السالم عليك يا اباعبداهللا.
  به هواي كويت آمديم يا اباعبداهللا 

  رويت به انتظاريم روز شب يا اباعبداهللا  در هواي
منورهاي دشمن تمام خط را روشن كرده بود، در 

  اي نشستند تا فرمان عمليات داده شود. پشت صخره
اي تخريب بودند جلو رفتند ه امير و جاسم كه از بچه

و معبري حدود سي متر جلوي آنان در ميدان دشمن باز 
  كردند.

دو عدد مين با هم منفجر شد و تركش كوچكي به 
د آوردند رپيشاني او را بستند و برانكا .پيشاني امير خورد
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 ١٢٣  برادر انيشتن

  .كه او را ببرند، امير ناراحت شد
به اين  من براي يك تركشِ ،ـ خجالت بكشيد برادر

  اونم تو اين موقعيت بگذارم برم؟ ،زيري
 ي گونه تر بود به پس از آن تركش ديگري كه بزرگ

گفتند:  وسلي اصابت كرد و بعد از پانسمان.فرمانده ت
  .برانكادر بياوريد

فرمانده توسلي با دست كشيد روي محاسن انبوه و 
اش را دور  سياهش كه به خاك و خون آغشته بود و چفيه

  .دهانش پيچيد
ها رو هدايت كنم نه  من بايد بچه ،اقعاً قباحت دارهوـ 

  .اينكه به خاطر يك مجروحيت كوچيك برم پشت جبهه
يگاه بهشتي فرمان عمليات سيم از پابي ي وسيله و به
  داده شد.

ها رفت و  چي توسلي خود جلوتر از همه با تخريب
اي قرار گرفتند. سرتاسر منطقه مملو  روي تپه هدر كفي روب

ها را خنثي  ها پشت هم مين چي اي بود، تخريب تلهاز مين 
رفت و انگار فراموش كرده  كردند و گردان پيش مي مي

  روند. خيز راه مي بودند كه سينه
جاسم و رمضان جلو بودند، امير هم جلوتر بود اما به 

  سمت راست چرخش داشت.
هميشه با  كههاي بسيجي اردبيل  رمضان از بچه
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 هاي كوچك شقايق ١٢٤

هاي  تركي باعث خنده و شوخي بچههاي  هها و لطيف جوك
گفت: بابا بيخود فكر  شد، در همان حال رزم مي هم
  .اينگار اين اميرم تركه ،كردم فقط من تركم مي

  .جاسم زد پشت رمضان و ريز خنديد
  .ـ به گمونم امير متوجه چيزي شده كه به راست ميره

  .امير برگشت عقب
  .تره ها از اين طرف انگار امن ـ هي بچه

  .ان خنديدرمض
نه مثل اينكه اين  ،بازي درآوردمـ اي بابا بازم ترك

  .منم كه تركم نه امير
هاي رمضان را متوجه  امير با آنكه به درستي حرف

  .اش گرفت خنده ،نشده بود
  وضعيتم دست از جوك گفتن برنداشتي؟ـ تو اين 
  بگو مگه تركي؟ .خجالت نكش ؛ـ بگو

شان گرفت و يك  هاي ديگر هم خنده بچه .امير خنديد
رمضان، امير و فرمانده  .مين ديگر جلوي ستون منفجر شد

  توسلي مجروح شدند.
جاسم رو كرد به امير كه غرق بود در خاك و خوني 

آمد و هنوز تالش  كه مشخص نبود از كجاي بدنش مي
  .كرد كه به جلو برود مي

ها  ـ نُچ نُچ... اين تو بميري ديگه از اون تو بميري
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 ١٢٥  برادر انيشتن

  ره...  نكن بد جوري ازت خون مينيست. تقال
بار به  د اومد و هر سه نفر زخمي را كه اينربرانكا

شدت زخمي شده بودند با خود به بيمارستان صحرايي 
  .بردند كه در پشت صخره بود

نيروهاي دشمن رفته رفته از حضور آنها در منطقه 
هاي ديگر بر  چي و سالح .پي.آگاه شد و با تيربار و آر

  كردند. شليك ميروي آنها 
آقا سيد صدا  ،ها گذشت چند گلوله از بغل گوش بچه

  .زد
وجعلنا را بخوانيد و به اطراف  ي آيه ،ـ برادرها

  خودتون فوت كنيد.
آنها از امر آقا سيد پيروي كردند و حتي يك گلوله هم 

  به هيچ كدام نخورد.
  گفت: احمد كه حاال جانشين فرمانده بود

رو جمع كنيد و متمركز شويد ها تمام توانتون  بچه
رو تصرف  ١چهارصد ي روي موفقيت. ما موظفيم قله

كه  كنيم... ذكر ائمه و حضرت عباس(ع) يادتون نره
  ست.شاءاهللا پيروزي از آن ما ان

                                                           
  واروالين .١
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 هاي كوچك شقايق ١٢٦

ميدان مين بود كه پس از ميدان ديگر پشت سر 
ناشدني پيش  گذاشتند و با قدرت و ايمان وصف مي
يرو و اميد بيشتري پيدا هر پيشروي نرفتند و با  مي
به اهللا و قرآن و ائمه و  هايشان همه در دل .كردند مي

سان  بدين ،حضرت عباس و شهداي كربال متوسل بودند
  كردند. اراده و عزم آهنين پيدا مي

هاي خاردار  ه سيماي رسيدند كه انتهاي آن ب به جاده
كدام در اين فكر بودند كه خود را شد و هر ختم مي
  هاي خاردار حلقوي كنند. خواباندن آن سيم ي وسيله

  ه آنجا رسيدند جاسم قد علم كرد ووقتي ب
م و برادرها از روي خواب مي ها سيمروی گفت: من 
  .من عبور كنيد

ها بيندازد  اما قبل از اينكه جاسم خودش را روي سيم
حميدرضا كه فرز و ريزنقش بود با حاج سلطاني كه 

سيم خاردار را باال  ،داشتستبري  ي سپاهي بود و سينه
حميد زاغول  .گرفتند و ديگران از زير آن عبور كردند

آميز به حاج سلطاني و حميدرضا انداخت  نگاهي تحسين
  .و گفت: ايول ماشاءاهللا داآش

از زير سيم عبور كند عكس دختر   و قبل از اينکه
اي  س پرده. نگاه حاجي از پحاجي را روي زمين ديد

ي عكس و حميد آن را گذاشت در اشك سر خورد رو
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 ١٢٧  برادر انيشتن

بعد از اينكه همه از زير سيم عبور  .جيب حاجي و رفت
  سربااليي و همه با هم فرياد زدند.رسيدند به  ،كردند
  اكبر... اكبر... اهللا اكبر... اهللا ـ اهللا

كش سربااليي قله باال رفتند و  و در همان حال از سينه
  به باال رسيدند. آسا در عرض پنج دقيقه معجزه ي به طريقه

جي  .پي.رفت و با آر حميد زاغول جلوتر از همه مي
 .گفت كرد و ياحسين(ع) شهيد مي مثل رعد شليك مي

حميدرضا  هايش به سنگر دشمن اصابت كرد. ولهتمام گل
  .گفت: ماشاءاهللا برادر حميد

گفت: يا  مي كرد و حميد همچنان شليك مي
  .يا ابوالفضل(ع) ،حسين(ع)

رو به سويش شليك  ههايي كه از روب هيكي از گلول
اش اصابت كرد و در مقابل چشمان  چي .پي.به آر ،شد مي

جاسم و ديگر رزمندگان در خاك و خون آتش به 
چشمان زاغش با خوني كه از سر و  .شهادت رسيد
ش به ا هاي سنگين چكيد قرمز شدند و پلك صورتش مي

  گل خوني بسته شدند.
  زدجاسم با تمام وجود فرياد 

  ـ اميرررر. كجايي رفيقت رو كشتن....
ق به حميد زاغول رساند و آقا سيد خودش را مثل بر

او را در آغوش گرفت و خواباند روي  ي پاره بدن تكه
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 هاي كوچك شقايق ١٢٨

احمد و حميدرضا  .شال سبزش را روي آن كشيد و زمين
متوجه شدند كه در سمت چپ قله يك سنگر تيربار 

رفتند و از نزديك  با جاسم به سراغ آن .كند مقاومت مي
به مقابله پرداختند، دشمن متجاوز در آن سنگر حدود نيم 

 اما با پيشروي رزمندگان تسليم شد. ساعتي مقاومت كرد
بالفاصله رزمندگان تمام سنگرهاي دشمن را پاكسازي 

  كردند.
نيمه  ي چهره كم هوا روشن شد، جاسم در تاريكي كم

ت بانداژ شده جان امير را ديد كه با سر و صورت و دس
ها را به صف كرده  اسلحه به دست تعداد زيادي از عراقي

  .است، رفت جلو
  الخالق! بچه نكنه تو جني؟ ـ جلّ

  .ها به دور امير جمع شدند و با اين حرف خيلي
ـ د د  تو كي اومدي؟... برادر امير ما گفتيم تو شهيد 

  شدي؟
... تره اين از جنم عجيب ،شناسيدش ـ اي بابا مگه نمي

سته و تيرخورده و اينكه چيزي نيست اون با پاي شك
دوم و سوم بيمارستان فرار كرده  ي گرفته از طبقه گچ

معروف  »انيشتن بوعلي«بيخود نيست به  ؛اومده جبهه
ها خيلي  شده... البته بدون داشتن علم پزشكي خيلي وقت

هاي قرآن درمان  ها رو با گل و گياه و دعا و سوره مريض
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 ١٢٩  برادر انيشتن

   .كنه مي
يا  »انيشتن فراري«از آن روز به بعد اكثراً امير را 

صدا  »ها برادر انيشتن بعضي«و گاهي  »بوعلي فراري«
  زدند. مي

آميز كه جنگ  هاي پيروزمندانه و موفقيت در آن لحظه
جنگ  ي متوجه شدند براي ادامه ،به اوج خود رسيده بود

ماتي مه بامجبور شدند  يگر مهماتي برايشان باقي نمانده،د
تا  دفاع كنند. آنهادست آورده بودند  كه از دشمن عراقي به

خط  تا اينكهظهر پيروزمندانه جنگيدند  هاي نزديك
كم متوجه  سياهي از دوررس نگاهشان نمايان شد و كم

ه به لحظ به لحظههاي دشمن  عظيم از تانك يشدند گروه
هم  هم صداهايشان درشود و پشت سر آنها نزديك مي

  خت.طنين اندا
ـ مهمات... مهمات برسونيد... نيرو... نيروي كمكي... 

  .نيروي كمكي برسونيد
رسيد، زيرا صدايي كه  اما صدايشان به جايي نمي

  امفهوم بود.ن و شد خش داشت مخابره مي
تر شد تا  نزديك هاي دشمن به آنها نزديك و تانك

جاسم  ريخت. آسمان آتش بر زمين مي يجايي كه گوي
سيم شد و توانست در آن هياهو با بيمشغول صحبت 

  پايگاه بهشتي برقرار كند.ارتباطي با 
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 هاي كوچك شقايق ١٣٠

زن كمكي براي شما  جي .پي.گفتند: يك گردان آر
  رسند. فرستاديم و تا چند ساعت ديگر به شما مي

گويي  ،هاي عراقي منطقه را به آتش كشيدند تانك
ها مشغول دعا  بچه .آسمان بر سر زمين خراب شده است

  شدند.و نيايش 
  ـ يا سيدالشهداء....

آمد و  آتش و دود باروت ميهمه جا سرخ بود و بوي 
زن  جي سنگر گرفتند و منتظر آرپي» يا سيدالشهداء«با ذكر 
  .شدند

گفت:  ،امير در گوش احمد كه حاال فرمانده گروه بود
  ».خيلي دير كرد، بايد يه كاري كرد ١گردان ذوالفقار

و  و آقا سيد امير حركت كرد و احمد و جاسم
داشتند به  ي كهج .پي.ديگر با چند موشك آر يتعداد
 ها شليك كردند، خاكريز رفتند و به طرف تانك يجلو

جي به آنها اثر . پي.بودند و آر» ٧٢تي«ولي اكثر آنها 
هاي معمولي بودند  تنها دو سه تا از آنها كه تانك ،كرد نمي

رزه با تانك مبا ي ها تا آن زمان تجربه بچه منهدم شدند.
  را نداشتند.» ٧٢تي«

و تعداد ده دوازده نفر از آنها در ميان خاك و خون 
                                                           

  زن جي گردان آرپي .١
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 ١٣١  برادر انيشتن

يكي  .لبيك ياحسين(ع) گويان به شهادت رسيدند ،آتش
با و از آنها آقا سيد بود كه تيري گلويش را شكافته بود 

ادركني يا «گفت:  ميخورده و لرزان هايي خشك، ترك لب
  .»جدا

و خونش بسته شد و ديگران  هاي آغشته به خاك پلك
ها خيلي به آنها  كردند. تانك در موضع خود مقاومت مي

  اند و از گردان ذوالفقار خبري نبود. نزديك شده
اصفهان بود و  ي امير و حميدرضا با كاظم كه بچه

در پشت  ،مشهد بود ي حاج سلطاني و كاظم كه بچه
سيم مجدداً اي ايستاده بودند و جاسم با بي هصخر
جي را  .پي.كرد. حاج سلطاني آر خواست كمك ميدر

رم جلو شايد تانكي كه اين تنگه را  مي«گفت:  برداشت و
  ».بسته است منهدم كنم

  .»آم شما برو منم پشت سر شما مي«گفت:  حميدرضا
اش را به دور گردن محكم كرد و  حاج سلطاني چفيه

 كه ،اش را چند تار سفيد از انبوه موهاي سياه خاك گرفته
به عقب راند و از تنگه  ،روي پيشاني بلندش چسبيده بود

تانك  ي پشت سرش يك گلوله .با سرعت بيرون دويد
پشت سر او  .شليك شد، حميدرضا هم دويد تا عبور كند

اي هم  تانك شليك شد، حميدرضا لحظه ي هم يك گلوله
دويد كه عبور كند،  طور با سرعت مي درنگ نكرد و همان
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شش يا هفت متري او خورد زمين و از دومين گلوله در 
اي پرتاب  شدت و موج انفجار چون شيئي سبك به گوشه

ولي خيلي سريع خودش را  ،شد و محكم زمين خورد
جمع و جور كرد و از جا برخاست و دوباره مشغول 

  دويدن به جلو شد.
حاجي حدوداً صد متر از حميدرضا جلوتر بود و يك 

ذاشت كه كسي فرياد اي را نيز پشت سر گ پيچ حلقه
  .جگرخراشي زد
بياريد... حاجي... حاجي زخمي د رد... برانكارـ برانكا

   شده.
  .حميدرضا با دست زد توي سرش

  .ـ خدايا رحم كن
هايش  دويد طوري كه گويي قدم و با سرعت بيشتر مي

رسيدند تا اينكه حاجي را ديد كه روي  نميهرگز به زمين 
ه سرش روي زمين افتاده دو زانو نشسته و به حالت سجد

اش باز  اي هاي درشت قهوه چشم ،سرش را بلند كرد .بود
كرد و  اش حركت مي گرفتههاي خاك بود و پلك

  زد. نفس مي نفس
  .ـ حاجي... حاجي... حاجي جان

  .هر دو كاظم با امير و جاسم رسيدند
  ـ حاجي چي شده؟
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 ١٣٣  برادر انيشتن

  ـ به گمونم شكمشِ.
جي مقاومت حا ،ـ حاجي نرو سميه كوچولو منتظره

  .كن
حاجي نفس عميقي كشيد و به آرامي چشمانش را 

  .»السالم وعليك يا حضرت رقيه« :بست و لبخند زد
زيرا او از  ،حميدرضا بود كه اسم سميه را آورده بود

او دلش  .حاجي به تنها فرزندش باخبر بود ي عالقه
گريه كند و ببارد  رخواست زانو بزند و چون ابري پربا مي

  :كار را نكرد و صدا زد اما اين
حاجي اينجا  ي ها تو رو خدا كمك كنيد جنازه ـ بچه
 ي فردا سميه بهونه ،تو رو خدا كمك كنيد ببريمش .نمونه

  .گيره بابا رو مي
امير حاجي را كول كرد، يك تانك به آنها نزديك شد 

  .كرد و با كاليبرش به سوي آنها تيراندازي مي
پاي حاجي را  كاظم اصفهاني با جاسم از پشت

حميدرضا متوجه كيف بغل حاجي و عكس به  .گرفتند
وي زمين برداشت و آنها را از ر .سميه شد ي خون نشسته

چند گلوله از الي پاي  .كردن به دويدنهمه با هم شروع
اما به آنها اصابت  ،امير و از بغل گوش حميدرضا رد شد

از جلوي تانك به سرعت رد شدند و به عقب  .نكرد
هاي ديگر  يدند تا اينكه به خاكريز رسيدند و به بچهدو

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هاي كوچك شقايق ١٣٤

  پيوستند و ديگر هيچ چيز براي جنگيدن نداشتند.
  .ـ اي بابا مهمات فينيش

  .طور كه پيداست جز مرگ راهي نمانده ـ اين
  .باال برد و اشاره كرد به امير جاسم ابروهايش را

 ،زنند ها دارن ما رو دور مي ـ اونجا رو نيگاه كن تانك
  ،ها رو جمع كني هتره بري بچهب

  .امير خيلي سريع همه را جمع كرد
  .نشيني كنيم ـ برادرها بايد عقب

هاي  ـ ما اين همه مقاومت كرديم... اين همه بچه
  حاال... ،خوبمون شهيد شدند برا پيروزي اين عمليات

اي نيست... وگرنه من از  امير گفت: برادر ديگه چاره
ش كنيم... اما ديگه از دست ما فرماندهي خواستم بازم تال
   .كاري ساخته نيست بچه

جاسم با نارضايتي و دلخوري و و  همه حتي امير
 ي متجاوز به همراه جنازه قلبي آكنده از تنفر از دشمنِ

هاي زيادي در حمل  بچه .نشيني كردند حاجي عقب
كردند و به همراه ديگران به طرف  ها كمك مي جنازه

  د.پايين به راه افتادن
گفت:  امير و جاسم با هم مشورتي كردند و جاسم

ي مونده باشه جمع من و امير اگر كس ،شما برين پايين«
  يم.آي كنيم و مي مي
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 ١٣٥  برادر انيشتن

امير گفت: حميدرضا يادت باشه هر چند متر، يك 
  چين كن تا ما راه رو گم نكنيم. سنگ
اي  هايي كه به عقب برگشتند به پشت صخره بچه

ب گذشته آنجا به سر رسيدند كه مجروحين از ش
بردند. حاجي را نزديك توسلي خواباندند و حميدرضا  مي

   :رفت باالسر توسلي
  ـ حالت چطوره؟

توسلي با سرعت سرش را باال گرفت و زل زد تو 
  :زد هاي حميدرضا كه در تاريكي برق مي چشم

  كني؟ ـ ا ا حميد تويي! اينجا چه كار مي
  .ـ مجبور شديم بياييم

نشيني  بگي كه خداي نكرده... عقبخواي  ـ نمي
  كرديد؟

  .ـ متأسفانه مجبور شديم
اش در ميان  خوردههاي خشك ترك آلود لب بغض
  :به خون خضاب شده لرزيد محاسنِ

  عمليات شكست خورد؟ !ـ خاك بر سرم
  .ـ فعالً بيا بريم

  !؟پس حاجي كو ؛ـ بريم
  ـ هنوز... حاجي باالست...  نيومده

  ـ با كي!؟ تنها؟
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 هاي كوچك شقايق ١٣٦

... گفتند ام هستن هاي ديگه بچه ،با امير انيشتن ـ نه
  شايد كسي جا مونده باشه.
نفهميدم كي فرار  .سختيهي جون ـ اين امير عجب بچه

  كرده باور كن يك آدم معمولي نيست.
ها راه بيفتيد هوا داره تاريك  بچه«گفت:  موسوي

  .»شه مي
اجازه بدهيد من برم باال ببينم بقيه «حميدرضا گفت: 

  .»شدن چي
بهتره كمك كنيم مجروحين  ،ـ نه اين كار الزم نيست

 .مجروحين را بلند كردند و به راه افتادند .را ببريم
رمق  ، آب نداشتند و از تشنگي بيرفته هوا تاريك شد رفته

شد كه نخوابيده بودند و هر  مي يشده بودند، چهل ساعت
  .برد ها خوابشان مي بچه ،نشستند وقت براي استراحت مي

زدند يا  هاي شب بود، همه در سكوت چرت مي نيمه
ها  آن شب ستاره .بردند شايد در خواب عميقي به سر مي

زدند و زيبايي  بيشتر از هر شب در آسمان سوسو مي
گويي از آسمان بر سرشان الماس  داشتند اي كننده خيره
هاي  از تشنگي لب ،اش باريد و با خنكاي مهربانانه مي
هايي گنگ به  كاهيد، صداي گام ناك آنها ميعطش

هايشان را باز كردند، امير با  با ترديد چشم .گوششان رسيد
ديگر بودند، توسلي با نگاهش به  يها چند تن از بچه
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 ١٣٧  برادر انيشتن

 ،گشت و وقتي از بودنش نااميد شد مي حاجيدنبال 
  :پرسيد

  ها حاجي كو؟ ـ بچه
امير گفت: برادر توسلي حاجي عاشقانه به معبود 

اش زد و آه كشيد و  لي محكم به پيشانيتوس .پيوست
چكيد با دست پاك  هاي اشك را كه بر محاسنش مي قطره
  .كرد

  حميدرضا پرسيد: 
  ؟ـ جاسم كجاست

  .ها رو ببريم رم پايين كمك كنم زخمي ـ گفت مي
گفت: اي  ماند توسلي با صدايي كه بيشتر به زمزمه مي

  .بابا اين ديگه چي شد
اش خورده به انيشتن  هكاظم مشهدي گفت: شايد تن

  .فراري
   :ها نگاه كرد و امير با نگراني به دوردست

جاسم نكنه توام رفتي و مثل حميد ما رو جا «
  »گذاشتي؟

موسوي  .رمق بودند تاب و بي همه از تشنگي بي
چون تو شب  ،بهتره تا هوا تاريكه جلو بريم« :پيشنهاد داد
اما انگار  ،»كنيم تره و كمتر احساس تشنگي مي هوا خنك

نداشت و همه ترجيح دادند ديگر كسي ياراي راه رفتن 
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 هاي كوچك شقايق ١٣٨

  بخوابند.
  :كسي در خواب ناله كرد
  .ـ آب... فقط يك چكه

امير از جا برخاست و در اطراف چرخيد و تعداد 
  ريزه آورد و زيادي سنگ

ها زير كس تشنه است از اين ريگگفت: برادرها هر
  .كند زبانش بگذارد كمي تشنگي را رفع مي

 .ها تعارف كرد يكي از آن سنگ و به همه يكي
ما «گفت:  حميدرضا سنگي را در دهان توسلي گذاشت و

گيرند اما نشنيده بوديم كه  شنيده بوديم از سنگ روغن مي
  .»گيرند آب هم مي

برداشته و زير زبانش گذاشته  كاظم كه اولين سنگ را
ام  يكم از تشنگ ولي يك ،دونم علتش چيه نمي«گفت: بود، 

كم كرد. و همه سنگ به زير زبان گذاشتند و خوابيدند تا 
اي آب در مقابل  اينكه صبح از راه رسيد و چاله

ها  اما بچه ،چشمانشان برق زد رفتند جلو آب لجني بود
هايشان را پر كردند اما وقتي آن را به دهان بردند  قمقمه

بعضي  .كرد به قدري تلخ بود كه دهانشان را جمع مي
اي قند در آن انداختند و كمي مزمزه كردند و  هحب

هاي زير زبانشان را با آن مرطوب  ها هم فقط ريگ بعضي
  ساختند.
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 ١٣٩  برادر انيشتن

و حركت كردند و وقتي هوا كامالً روشن شد به جاده 
شد،  رسيدند و تويوتايي را ديدند كه به آنها نزديك مي

  الزمان(عج) گفت: يا صاحب كسي
اين تويوتاي  ،ها نترسيد بچه«حميدرضا گفت: 

 .ها خوشحال شدند و خدا را سپاس گفتند بچه .خودمونه
تويوتا جلوي پاي آنها توقف كرد و آنها به يخچال 

مجروحان را اول  .صحرايي كه در آن بود حمله كردند
بر  .آب دادند و بعد همه تا آنجا كه توانستند آب خوردند

پس از  .امام حسين(ع) سالم گفتند و لعنت بر يزيد كردند
آن آمبوالنس آمد و مجروحان را برد و ديگران سوار بر 

 .گويي به بهشت رسيده بودند ،بند رزمي رفتند به تويوتا
شته يك صندوق پر از يخ كه درونش را آب پرتقال گذا

حسابي از  ،شد وفور پيدا مي هاي ميوه كه به بودند و جعبه
خودشان پذيرايي كردند و بعد متوجه شدند امير در 

  .شان نيست ينب
  .ـ به گمانم بعد از اينكه آب يخ خورد در رفت

  .ـ شايد رفته جاسم رو پيدا كنه
  .ـ شايدم رفته از صدام انتقام بگيره

گفت همين چند دقيقه پيش داشت آب  يكي مي
  ».الخالق جلّ«گفت  . ديگري ميخورد پرتقال مي

جا استراحت كردند و از  ها همان مدت زماني بچه
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 هاي كوچك شقايق ١٤٠

ها كه  ش در طي اين سالا ر و القاب مختلفكارهاي امي
راي نبودنش ابراز بو تو جبهه بود گفتند و خنديدند 

يك جيپ تويوتا  در همان حال ديدند كه نگراني كردند.
. از پشت سر آمد و به آنها نزديك شد و مقابل آنها ايستاد

هاي گردان  بچه«گفت: مسئول محور از آن پياده شد و 
  »ميثم كجا هستند؟

همين جا هستن چكارشون  إميدرضا گفت: ح
  »داريد؟

  ا اينجا هستيد بلند شويد بريم خط.ـ پس چر
  .ـ عمليات شكست خورد ما عقب آمديم

  آم كجا شكست خورده؟ ن از خط ميـ برادر من اآل
ها با ناباوري سوار چند تويوتا شدند و به طرف  بچه

يك سري نيرو  وقتي به خط رسيدند ،خط حركت كردند
  قله مستقر بودند.در 

  :موسوي پرسيد
  ـ شما چه نيروهايي هستيد؟
  .ـ ما گردان ذوالفقار هستيم

شما  .نشيني كرديم ـ اما ما ديشب اينجا بوديم و عقب
  چطور آمديد اينجا؟

ما  ،ـ مسئولين به ما گفتند به سه طرف آتيش بريزيم
  هم ريختيم...
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 ١٤١  برادر انيشتن

بعد  .ـ درگيري تا حدود چهار صبح ادامه داشت
  .نشيني كردند وهاي دشمن عقبنير

  .روي خودشان ديدندهامير را روب
  .ـ از جاسم فقط يك كاله مونده با يك پالك

  .بعد كاله را نشان داد
  جاست بيا تا برويم ـ ببينيد توش نوشته كربال همين

  .موسوي گفت: اينم يك امداد غيبي ديگه
  ؟امير گفت: شهادت جاسم رو ميگي

  مليات رو ميگم.موسوي گفت: نه پيروزي ع
  پايان قصه پنجم
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  قصه ششم
  

  »گل نرگس ي هديه«
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عقيل امير به   بن  آميز مسلم موفقيت بعد از عمليات
تهران آمد و پس از ديدار پدر و پوران به منزل ننه مدينه 

كرده را روي وي ات مشكي كروكه چادرننه مدينه  .رفت
با  .ي در منتظر بودمل سفيد سر كرده و جلو روسري مل

  ديدن امير گل از گلش شكفت.
اومدم  همين اال مي ؛ـ قربون قد و باالي رشيدت ننه

  خونتون.
  . دونستي من... مدينه... مگه ميـ سالم ننه

  سرم گفته بودن اومدي. ي هـ آره دردت تو كاس
هاي سفيدش در ميان محاسن  دندان .امير خنديد

  خرمايي رنگش درخشيد.
  ؟ما خبر دادـ كي به ش

  .ـ پوران خانم برا ناهارم دعوتمون كرده
من  ؛هرحال اين عاليهنگفتن!... به چيزيـ ولي به من 

  .با ماشين بابا اومدم بياييد با هم بريم
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 هاي كوچك شقايق ١٤٦

ل نرگس كه صورت گردش را در ميان شال صورتي گ
و چادر مشكي كرب به سر داشت بر قاب گرفته 

  ارچوب در ظاهر شد.چ
  ير آقا.سالم ام .... ـ س

  ـ سالم از ماست.
و هر سه به سوي پيكان سفيد رنگ كه كنار خيابان 

مدينه مير در اتومبيل را باز كرد و ننها .پارك بود رفتند
جلو كنار دست او سوار شد و گل نرگس روي صندلي 
 ي عقب نشست. راديو روشن بود و آقايي كه گوينده

  كرد. مي برنامه خانه و خانواده بود شعري را  دكلمه
  .ـ بهتر آن است كه برخيزم

  رنگ بردارم روي تنهايي خود.
  .مرغي بكشم نقش

  .ننه مدينه رو كرد به امير كه به جاده چشم داشت
  .ـ ننه جون حاال ديگه وقتشه كه تو نومزد كني

امير تا بناگوش سرخ شد و با دست كشيد روي 
مناسبي  ي چه فكر كرد نتوانست جملهش و هرا محاسن
و اين تفكر و سكوت تا رسيدن به منزل ادامه  پيدا كند
  پيدا كرد.

  ـ پدر امير با خوشرويي در را بر روي آنها گشود.
اينجاها رو روشن  ،خوش آمديد صفا آورديد !به ـ به
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 ١٤٧   هديه گل نرگس

  .كرديد
پوران كه بلوز و دامن پرچين و  .و داخل منزل شدند

   .بي به تن داشت آمد جلو قهقهه زدبلند كرپ آ
قدم روي چشم ما  ،ش آمديدعروس خانوم خو 

  .گذاشتيد
خت و چيزي نگفت، نرگس سرش را پايين اندا گل

  .جاني زد وگفت: مباركه امير لبخند نيمه
ديگر كسي چيزي نگفت، پس از  .همه خنديدند
پوران  .ناهار چيده شد ي زدن سفره پذيرايي و كمي گپ

فسنجان و مرغ، ساالد، ماست،  .سنگ تمام گذاشته بود
 ي هاي گل بادامي جهيزيه ها چيني وشابه و ظرفسبزي، ن

  پوران كه تا به حال دست نخورده توي ويترين مانده بود.
 امير تمام مدت تو فكر اين بود كه چه كسي همسر

گل نرگس شده و آيا اليق يك همچين خانمي هست يا 
  نه؟

وقتي از چيدن سفره با كمك پوران فارغ شدند توي 
  :آشپزخانه از او پرسيد

  سليقه؟پس كجاست؟... اين داماد خوش ـ
پوران با لبخند پارچ را پر از آب كرد و ريخت داخل 

  .كتري كه روي اجاق گاز بود
  .روي من وايستاده هـ همين... جاست روب
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 هاي كوچك شقايق ١٤٨

اختيار باال رفت و محكم خورد به در  سر امير بي
اش نشست و سرش  عرق سردي به پهناي پيشاني ،كابينت

  را تكان داد.
  .. كي از قول من حرفي زد؟ـ كي.

پوران خنديدـ دستپاچه  نشو... كسي از قول تو چيزي 
گفتم: كه تو از گل نرگس  نگفت... فقط من به بابا...

  .آد همچين بدت... نمي
  ؟ـ همين

  .ـ بابا هم گفت: بهتره براش عقدش كنيم
  .امير باز هم سرش را پشت سر هم تكان داد

حاال  .يديد و دوختيدـ به همين سادگي برا خودتون بر
  بيچاره رو نكرديد. ي شكسته فكر اين دختر دل ،من هيچي

  .طوري حرف نزن ـ امير تو رو خدا اين
ها گذشته شما از كجا فهميديد  ـ حاال از اين حرف
  آد. من از گل نرگس بدم نمي

  .شناسم ـ از اون جايي كه من تو رو بهتر از خودت مي
يد و بغضش را هاي امير چرخ اشك در ميدان چشم

  .فرو داد
من  .تو رو خدا منو حالل كن ،ـ پوران خانم جان

  . دونم اين از روي محبت بوده اما من... مي
  .پدر از توي اتاق صدا زد
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 ١٤٩   هديه گل نرگس

  آين؟ ـ شما دو نفر از آشپزخونه بيرون نمي
. امير و آنها رفتند و كنار ديگران سر سفره نشستند

چيز  ت به هيچخورد سر به زير داش مدت كه غذا مي تمام
رد و در يك حالت الهي و معنوي ك كس فكر نمي و هيچ

گويي از زمين كنده شده و در ارتفاع بلندتر  ،برد سر مي به
اين موضوع را حتي  از زمين بر روي هوا نشسته است و

وقتي داشت براي او توي  .وضوح ببيند پدر توانست به
ند آيا ريخت به اطراف نگاه كرد كه ببي ليوان نوشابه مي

ديد پوران  اما وقتي ،اند يا نه ديگران هم متوجه او شده
پزد  كه چگونه فسنجان مي  مشغول توضيح دادن اين

حواسشان به  ي هست و گل نرگس و ننه مدينه همه
متوجه شد كسي جز او به اين موضوع پي نبرده  ،اوست

است و سرش را پايين انداخت و در سكوت گفت: 
داشته باشم. خدايا انگار بايد  خدايا كمكم كن پذيرش«

  »شايد... ،قبول كنم اما نه
  ؟ـ بابا برنج بكشم

در چشمان امير كه و نگاهش دنبال صدا چرخيد 
  .كفگير برنج در دستش بود گره خورد

  دي ديگه... جبهه نري بابا؟ ـ امير جان تو قول مي
برنج را  ي كشيدههاي معطر و قد طور كه دانه امير همان
 ،گفت: قربونتون برم بابا كرد پدر خالي مي داخل بشقاب
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تونم... تا موقعي كه دشمن تو خاكمونه بايد  باور كن نمي
  برم جبهه و از دين و ميهن و ناموسمون دفاع كنم.

  .ننه مدينه به گل نرگس نگاه كرد
  ام زن گرفتي بازم بري جبهه. خوايي وقتي ـ البد مي

  امير نفس عميقي كشيد.
  ده؟ هفده ساله زن مي ي يك بچهننه مدينه كي به 

وقتي دوازده سيزده سالت بود و  ؛جونـ خوبه ننه
ام  اي اگه كسي گفتي بچه خواستي بري جبهه نمي مي
  ؟اومد حاال چي... گفت بدت مي مي

  مدينه را ادامه دادپوران حرف ننه
، قد ـ حاال كه ماشااهللا هزار ماشااهللا مثل يك سرو

  .ام... گي بچه يكردي مكشيدي و شونه ستبر
  امير خنديد.

  .گم گم عقلم رو مي ـ قدم رو نمي
هايي كه تو جبهه بزرگ شدن  گفت: بچه گل نرگس

  .فهمند و شعور دارند صد تا مرد مي ي به اندازه
گفت: اين خود شما هستيد كه با  همه خنديدند و امير

يك حاج خانم سن و  ي هيجده و نوزده سال به اندازه
  .دفهمي دار ميسال

پوران شروع كردند  ي همه زدند زير خنده و به اشاره
گفت:  بعد هم پوران سرش را نزديك برد و ،زدن به كف
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  ؟دي حلقه رو دستش كنم حاال اجازه مي ،امير جان
اي را كه در دهان داشت به سختي قورت داد  امير لقمه

  .و يك ليوان آب روي آن خورد
نرگس خانم دونيد گل  ـ پوران خانم شما از كجا مي

  ؟راضي است
  .پوران قهقهه زد

  .خبر نيستم اونم به تو بي ي ـ آخه من از عالقه
همه را از زير نگاهش گذراند و با صدايي بلندتر از 

نامزدي رو  ي گفت: عروس خانم حاضريد حلقه قبل
  ؟دستتون كنم

  . امير گفت: صبر كنيد...
گل نرگس آه كشيد و نگاه مخمورش خيره شد به 

خوش فرم امير و امير در زير بارش آن نگاه هاي  لب
گفت: اجازه... بدهيد...  احساس سنگيني كرد و شمرده

  سفره را جمع كنيم.
گل نرگس مشغول شستن  ،شدن سفرهعو پس از جم

چند پوران اصرار كرد كه اين كار را ها شد و هر ظرف
اي نداشت و پوران هم در  فايده ،براي بعد بگذارد

ه او كمك كرد و پس از آن با يك ها ب كشي ظرف آب
  سيني چاي با گل نرگس به اتاق رفتند.

دهيد حلقه  گفت: عروس خانم اجازه مي پوران مجدداً
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  ؟رو دستتون كنم
كشيد  گل نرگس سرش را پايين انداخت و با دست

جسم خيالي را اش كه از شرم سرخ شده بود و  روي گونه
  از روي آن پاك كرد.

  .ترها بله و بزرگاميرآقا  ي با اجازه
  امير با زبان لبش را تر كرد.

هاي  گل نرگس خانم جزء بهترين زن ،به نظر بندهـ 
مگر  ،تونم جبهه نرم اما من تعهد دارم و نمي. دنياست...  

اينكه ما پيروز بشيم و بتونيم دشمن رو از خاك خودمون 
  بيرون كنيم.

  صداي نازك گل نرگس لرزيد.
  .مشكلي ندارمرفتن شما من با جبههـ 

گفت: براي سالمتي  همه دست زدند و بعد از آن امير
اللهم صلي علي محمد و « .و ظهور آقا امام زمان صلوات

  .»آل محمد
ولي من اميدوارم «گفت:  پدر پس از فرستادن صلوات
امير قبول كنه كه دينش  ،پس از اين نامزدي خداپسندانه

  .»ها ادا كرده را تو جبهه
اش بيرون آورد آن را به  از توي يقهپوران حلقه را 

نگين الماس آن در زير نور زرد لوستر پنج  .همه نشان داد
شاخه درخشيد و پوران آن را در انگشت ظريف و 
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   .زدند گل نرگس كرد و همه دست ي كشيده
عبا و  پدر گفت: حاال براي خشنودي پنج تن آل

اللهم صل علي « .سالمتي و پيروزي رزمندگان صلوات
  .»مد و آل محمدمح

جوانان و پيروزي  ي ـ براي خوشبختي و سالمتي همه
  .»و آل محمد اللهم صل علي محمد. «در جنگ صلوات
 هاي گذشت و امير در تهران ماندگار شد. البت چند هفته

گذراند  در پايگاه بسيج تو تهران مي را از صبح تا غروب
حتي  اي از رزمندگان و يا شد خانواده و هرگاه متوجه مي

كرد و هميشه  ديگران به كمك احتياج دارند كوتاهي نمي
و همه جا مهر و محبتش را خالصانه نثار بندگان خدا 

طوري  ،كشيد كرد و دست نوازش بر سر كودكان مي مي
كه از كودك تا پير و جوان همه او را دوست داشتند و به 

  گذاشتند. او احترام مي
غرب و عشا بعد از خواندن نماز م ،شب جمعه بود
دادن به جماعت بود كه باخبر شد گويا  امير مشغول چاي

 يها قرار است عملياتي در پيش باشد و با بسيجي
ديده توي دفتر مسجد جمع شدند و قرار رفتن  عمليات

و براي خداحافظي به درب منزل ا .به جبهه را گذاشتند
  مدينه رفت. ننه

پيرهن  .گل نرگس مشغول جارو كردن حياط بود
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هاي قرمز داشت تن كرده بود و ننه  فيد و بلندي كه گلس
مدينه هم توي ايوان كنار سماور نشسته بود و مشغول 

  .كه امير به او هديه داده بود بود كردن به نواري گوش
به درون خود سفر كنيد  ،ـ اكنون زمان شفا يافتن است
داند چگونه شفا دهد ارتباط  و با آن بخش از وجود كه مي

كنيد، به قدرت اهللا تكيه كرده و باور كنيد كه اين  برقرار
  . كار شدني است...

امير زنگ در را فشار داد و گل نرگس با لبخند در را 
بر روي او گشود. امير پس از سالم عليك لب ايوان 

مدينه ضبط را خاموش كرد و يك استكان ننه .نشست
 طالييرنگ براي او در استكان كمرباريك لب چاي عقيقي

روي آنها ايستاد و خيره شد به  هبريخت و گل نرگس رو
  .يرما

  .صبح زود... قراره بريم... جبهه ـ فردا...
ها  شنيدن اين حرف خودش را روي پله گل نرگس با

رها كرد و سرش را به ستون ديوار تكيه داد و قطرات 
شالش را روي  اشك از چشمانش بر روي گونه چكيد، پرِ

يش را كسي نبيند و به ياد آورد ها صورت گرفت كه اشك
جا اش مشكلي ندارد و از رفتن كه خود گفته بود: با جبهه

هاي رنگارنگ  رفت كنار باغچه و از ميان گل و برخاست
  .يك شاخه گل سرخ چيد و رفت داد دست امير
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نشستم و باهاش  ،كه دادم ـ ديشب غنچه بود، آبش
  حرف زدم.

  .امير لبخند زد
  بهش گفتي؟ـ چه با احساس، چي 

كنمت به  برم هديه مي گفتم: اگر تا فردا باز شدي مي
  .حاال تو راهم را نزديك كردي؛ يك فرشته

ام نكن.  و گفت: شرمنده امير به آسمان آبي نگاه كرد
  .ي نه منفرشته توي

كه  ر خورد روي صورت گل نرگسو نگاهش س
هاي  ن چينمدينه مياچشمان ننه .رنگش پريده بود

  ز از اشك شد.صورتش لبري
  شد حاال نري جبهه؟ ـ ننه جون نَمي

  .تونم نرم ـ اومدم ازتون خداحافظي كنم نمي
و استكان چاي را برداشت و جرعه جرعه نوشيد و 

  :ادامه داد
اومدم از شما و گل نرگس  ،ـ گفتم كه تعهد دارم

  حالليت بطلبم.
جز  كي از تو به ،حالل چي ،ـ ننه حالل خوشد باشه

  يده؟خوبي چيزي د
دست خودم نيست  .ـ اگه شهيد شدم حاللم كنيد

طاقت ندارم تو اين موقعيت بمونم وگرنه  ،تونم نمي
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  .شماها رو خيلي دوست دارم
گفت:  شمردهگل نرگس لبش را گاز گرفت و 

  خواي بري تنهامون بگذاري؟ دوستمون داري و مي
ـ آره اصالً همين دوست داشتناس كه آدمو وادار 

  فاع كنه. دين و ميهن و ناموسش دنه بره از ك مي
رفت به اشك بنشيند از نگاه  و چشمانش را كه مي

  .آلود گل نرگس دزديد و به سمت در حياط رفت اشك
سرخي را پر از آب كرد  ي چيني گل گل نرگس كاسه

ر گل سفيد روي و در سيني كنار قرآن گذاشت و يك پ
 ننه مدينه رفت  به همراه آب انداخت و پشت سر او

او را از زير قرآن رد كرد و امير پس از  ،جلوي در حياط
گفت: خدا نگهدارتان به خودش  بوسيدن قرآن

  .سپارمتون مي
سر، سر تا پاي او را گل نرگس از پشت  .و رفت
گويي ديگر هرگز او را نخواهد ديد و زير  ورانداز كرد،
آب را پشت سر او  یو كاسه» الهي فدات شم« :لب گفت

امير برگشت به گل نرگس نگاه كرد و  :اشيدروي زمين پ
  .خنديد

  .ـ چقدر زود اثر كرد
  .ننه مدينه كه پشت سر گل نرگس ايستاده بود پرسيد

  ؟ـ چي زود اثر كرده

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٧   هديه گل نرگس

  .امير باز هم خنديد
  .ـ آبي كه گل نرگس پشت سرم پاشيد

  .شان گرفت ننه مدينه هم خنده و و گل نرگس
اي را  نقره ي امير دست كرد توي جيبش و يك جعبه

بيرون آورد و طرف گل نرگس گرفت و گل سرخ را بو 
  .كشيد

  .ـ بفرماييد خانوم نزديك بود يادم بره
وقتي درش را  .گل نرگس آن را گرفت و تشكر كرد
ر نور خورشيد باز كرد گردنبند طاليي را ديد كه در زي

نورباران  ،كه روي آن حك شده بود ،درخشيد و يا اهللا
  شد.

گفت: صبر كن  .برود كه گل نرگس امير خواست
  .خوام آب بيارم مي

  امير خنديد.
خداحافظ و قدم تند كرد و دور  ،همون كافي است

  .شد
گل نرگس اهللا را به ننه مدينه نشان داد و  .امير رفت

  اي گرم بر آن زد و به گردن آويخت. بوسه
روي زمين و پاهاي پدر را  .دروي پدر زانو ز هامير روب

  بوسيد.
هاي امير را گرفت و او را بلند  زده دستحيرت پدر

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هاي كوچك شقايق ١٥٨

  .كرد
  نكنه زده به سرت؟ ،ـ چي شد بابا
  گفت: امير دوباره هوايي شدي؟ پوران با بغض

  .پدر گفت: وايستا، خوب قد و قامتت رو نگاه كنم
  شه؟ دلم خيلي زود تنگ مي

  ؟زني طوري حرف مي امير گفت: بابا اين دفعه چرا اين
ين دفعه تو خيلي بزرگ شدي ما تا آخه ا .ـ بابا جون

  ميل آدم به اين قد بلندي نداشتيم.حاال تو فا
  .دست پدر را بوسيدامير 

  .خبر گذاشتم رفتم ـ بابا حاللم كن كه هر دفعه بي
  .ري خبر مي ام بگم نرو بي دونم اگه اين دفعه ـ مي

گفت: امير قول بده  پوران سرش رو پايين انداخت و
  .ندارم زود برگردي من طاقت

  آخه تو داري صاحب...
  .امير زل زد به پوران
  ـ صاحب چي؟

  .پدر گفت: يا خواهر يا برادر
  .پوران گفت: دكتر گفته احتماالً برادره

  .سمش با منامير خنديد چقدر خوب ا
  .پوران خنديد تربيتشم با تو

  .امير گفت: مادر پدر به اين خوبي داره
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ش رو براش پدر گفت: پس بايد قول بدي بيايي اسم
  .انتخاب كني

مامان  ،امير گفت: انتخاب كردم داداش اميرحسين
  پوران.

ي مادر را از امير شنيده  پوران كه براي اولين بار كلمه
الهي درد و بالت بخوره تو جون مامان پوران بود. گفت: 

  اي مادرانه بر پيشاني امير بزند. و دلش خواست بوسه
اي  نند رودخانهعبور ك مسيري كه قرار بود از آن

، امير را هم عريض بود و قاسمي فرمانده ارشد گروه
دانست امير از قبل آن  او مي .عنوان فرمانده انتخاب كرد به

زيرا چند مرتبه قاچاقي به آن مقر  ،شناسد را ميمحل 
عنوان اسير  ها را به رفته و به تنهايي چند تن از عراقي

هاي مدرن  اسلحه وقات ازگرفته و آورده بود و يا گاهي ا
  غنيمت آورده بود. آنها به

هاي رنگارنگي كه اطراف  سپيده تازه زده بود، بوي گل
آورد و  ها را سر شوق مي بچه ،رودخانه روئيده بودند

ها سرمست  شد از ديدن گل رفته كه هوا روشن مي رفته
گويي  ،روند مي كه براي جنگ انگارشدند و انگار نه  مي

  اند. به تفريح آمده
  .چقدر گل اينجاست !ها ـ هي بچه

بريم  بخوشگل درست كنيم ـ بريم چند تا دسته گل 
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  ديدن صدام.
 ؛گور باباي صدام لعنتي«گفت: و  حميدرضا خنديد
هامون خصوصاً امير آقاي انيشتن  ببريم براي فرمانده

  .فراري
گردني به  امير برگشت عقب و به شوخي يك پس

  .حميدرضا زد
  .حميدرضاـ اينم مزد برادر 

يدند و عرض رودخانه را پيش بعد هر دو با هم خند
  رفتند.

شمار بودند و اين بار يك جوان تعداد نفرات بي
انديمشكي كه چهارشانه بود و قد  ي خوش صداي سبزه

  .خواند ميو متوسطي داشت جاي جاسم را گرفته 
  اباصالح التماس دعاـ 

  هر كجا هستي ياد ما هم باش
كه  دايي هماهنگ و نه چندان بلندو ديگران هم با ص

با جوان انديمشكي كه  ،ها متوجه آنها شوند مبادا عراقي
  .كردند اسمش جابر بود همراهي مي
  ـ نجف رفتي التماس دعا
  كربال رفتي ياد ما هم باش

اما آنها با قدرتي  ،آب رودخانه خيلي زياد بود
گويي از امامانشان و  ؛رفتند ناشدني پيش مي وصف
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 ١٦١   هديه گل نرگس

كرد  گرفتند. هركس سعي مي ن انرژي مضاعف ميخدايشا
ها كه در آن  بعثي .با سرعت بيشتري از آب عبور كند

، كه هاي مدرن و پيشرفته سوي رودخانه با انواع سالح
ي از دشمنان ايران اسالمي بود در سنگرهاي بتوني اهداي

تمام سطح آب را به رگبار گلوله  ،خود كمين كرده بودند
از  اي وقفه هاي ايراني بدون لحظه بستند اما رزمنده
اي به كسي  ه حتي گلولهكد، بدون اينرودخانه عبور كردن

 به آن سمت رودخانه قدم بر خشكي گذاشتند اصابت كند
  ».اكبر اكبر... اهللا اهللا«گفتند:  صدا همه يك و

به اين ميگن امداد غيبي... تا آخرين نفس «امير گفت: 
  .ايستيم جلوشون وامي
  .ها طنين انداخت خمپاره ي در ميان زوزه صداي كسي

هاي  كنه از اين همه گلوله از اسلحه ـ كي باور مي
  ؟شم به هدف نخورده باشه پيشرفته و مدرن حتي يكي

  :قاسمي صدا زد
  ـ بلند شيد

  .ها ايستادند بچه
به ياري اهللا پيروزي از  ؛ـ حاال متمركز روي هدف

ها  ان خمپارهاز روي خشكي كنار رودخانه از مي .ماست
 ،افتاد كشان در كناري مي كه يكي پس از ديگري زوزه

عبور كردند و با عبور از ميدان مين در تيررس دشمن 
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 هاي كوچك شقايق ١٦٢

  قرار گرفتند.
زد و  عربده مي ،پيكر پشت تيربار بود مردي غول
او  كرد. گفت و به روي آنها شليك مي يفحش و ناسزا م

به طرف او  امير رساند.بدو سه نفر را به شهادت  توانست
امير از جا  .شليك كرد، صداي او و تيربارش خاموش شد

برخاست و جلوتر رفت و چهار پنج نفر ديگر را كه از 
شدند با تير زد و يكي پس از  رو به آنها نزديك مي هروب

ديگري به زمين افتادند و باز هم جلوتر رفت و سوزش 
عليك يا  شديدي را در كتفش حس كرد و گفت: السالم

  .ين(ع)حس
رنگش  و چند قطره خون بر روي جيب پيرهن خاكي

اش تير كشيد و تمام توانش  سينه ي گل انداخت و قفسه
  جمع كرد. .را مجدداً

گفت: السالم... عليك... يا... يا ساالر شهدا... ادركني 
  .ادركني آقاجان

خاك داغ را به پيشاني خود  .سر بر زمين گذاشت
اش بر خاك  ي پيشانيحس كرد و چند قطره عرق از رو

 :زمزمه كرد .چكيد و بوي كاهگل در مشامش پيچيد
  .»اشهدان الاله االاهللا«

اش را  چفيه ،بر جاي خود نشست ،درد كمي آرام شد
اش پيچيد و با  از گردن باز كرد و به دور كتف و سينه
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 ١٦٣   هديه گل نرگس

تونم ادامه بدم و  خدا را شكر باز هم مي« :خود زمزمه كرد
رت عصا بر زمين گذاشت و از جا صو ي خود را به اسلحه

 .ها در گوشش پيچيد صداي فريادها و شليك .برخاست
اي از ابر  چيز را در پس تودهبه اطراف نگاه كرد، همه

صداي  .زد اش فوران مي ديد و خون از روي سينه مي
  .گفت: كسي اين تانك را منهدم كنه كسي را شنيد كه مي
درد  از شدترا به دوش بگيرد كه  اش خواست اسلحه

اسلحه را زير بغلش قرار داد و  .دستش ديگر باال نرفت
چاقو را از جيب شلوارش بيرون آورد و به سختي 

فرو مقداري از آستين بلوز ارتشي را بريد و از زير لباس 
تر كرد و  اش و چفيه را روي آن محكم در حفره سينه كرد
اسر درد سرت .هاي كند و سنگين چند قدم جلو رفت با گام

وجودش را گرفته بود و متوجه شد كه تركشي به 
 .مسير نبود ي اما ديگر قادر به ادامه ،بناگوشش خورده

ها را صدا بزند اما با خودش  خواست بچه ،جا ايستاد همان
عمليات بايد به  .شون بشم فكر كرد (نبايد مزاحم پيشرفت

وز بشه) و روي زمين زانو زد و چند تركش رياري خدا پي
ولي با آن  ،بر چند جاي ديگر بدنش اصابت كرد ديگر

و اينكه بتواند در بود مسير  ي حال هنوز هم در فكر ادامه
به  در همين افكار .جهت پيشرفت حمله كاري بكند

حالت سجده زانوهايش را در شكم جمع كرد و به حالتي 
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 هاي كوچك شقايق ١٦٤

 ،آورد خلسه فرو رفت و ذكر يارب يارب را به ذهنش مي
كرد. شب را  او را از خود بيخود مي اي گاهي صداي گلوله

دانست چه ساعتي از شب است سرش  اما نمي ،حس كرد
را به سوي آسمان كمي باال گرفت ماه را ديد كه از زير 

دست  .شود ابرها نمايان است و آرام آرام از او دور مي
خواست ماه را در  گويي مي ،راستش را به آرامي باال آورد

ي از خون فرو در جوي حس كرد دارد .دست بگيرد
  رود و زمزمه كرد. مي

  .ـ السالم عليك يا ثاراهللا ادركني
و با خود فكر كرد كاش عمليات پيروز بشه و صدايي 

  .در گوشش طنين انداخت
  !كردني نيستدام هر هشتاد تا تانك با هم باورـ انه

  ؟طور شليك كرد ـ كي بود كه اين
 ي ه محلهها ب عراقي ی هموني كه تو حمله !ـ جاسم

  .مسكوني همه كسشو از دست داده بود
  .امير صدا زد

  ـ جاسم شهيد نشده بود؟
اما دستي گرم محكم  ،كس صداي او را نشنيد و هيچ
اش افتاد و به سختي توانست آن دست را با  روي شانه

شده از بگيرد و با ديدن دست از كتف جدا دست راستش
به  ؛ابري حال رفت و وقتي به هوش آمد روز بود و هوا
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 ١٦٥   هديه گل نرگس

انگشتر عقيقي كه به دستي كه در دستش بود نگاه كرد و 
حك شده بود نگاه كرد و  »ياابوالفضل«روي آن اسم 

و » جاسم جان تو هم حاال شهيد شدي« :زمزمه كرد
خواست از جا برخيزد كه احساس كرد به زمين چسبيده، 
 ،خواست كسي را صدا بزند، صدايش بيرون نيامد

 چشمانش طراف را جستجو كنداست با نگاهش اخو
انگشتانش حركت  بسته شد، خواست خاك را چنگ بزند

  :صدايي آشنا را شنيد ،نكرد
ات حرف  بود... شناسايي يت عالـ امير انيشتن... كار

  . نداشت... عمليات طبق نقشه پيش رفت...
  .امير ما پيروز شديم

 تو واقعاً دانشمندي... تو قهرمان .ـ امير چشماتو بازكن
ها رو كامالً پاكسازي كرديم... امير  مايي... امير عراقي

  .اي شهيد زياد داديم... امير چشماتو باز كن بفهمم تو زنده
زخمي امير چسباند و  ي قاسمي گوشش را به سينه

  .داد زد ،صداي قلبش را نشنيد
ها بياييد فرمانده اصلي... انيشتن فراري در  ـ بچه

دنيا دستمون بهش  وقت تو اين رفت... ديگه هيچ
  .رسه نمي

زخمي روي كولش بود،  حميدرضا كه يك مرد
اش از خاك  زخمي را كه چهره ؛آنها رساندخودش را به 

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هاي كوچك شقايق ١٦٦

خون پوشانده شده بود به آرامي كنار امير روي زمين و 
ي  يك شاخه ،خواباند و دو زانو خود را به امير رساند

رد و گل سرخ را از جيبش بيرون آو ي شده خشكيده و له
  جلوي صورت امير گرفت.
دويدي از جيبت  وقتي مي ،ستـ امير به گمونم مال تو

  .افتاد
  .هاشو باز كرد توسلي گفت: يك لحظه چشم

حميدرضا نبضش را گرفت و داد زد زدـ امير تو رو 
رو از دست دشمن  دوني كه ما منطقه دا... امير تو ميخ

  .گرفتيم
  ؟توسلي گفت: نبضش چطوره

  .خمي تكان خوردند و لبخند زدز مرد هاي لب
  .ـ امير تو رو خدا اون دنيا هم راه رو برامون باز كن

حميدرضا گل را توي جيب امير فرو كرد و بر 
بوسه  ،خون آغشته بود و كه به خاك ،اش هاي بسته پلك
توسلي زخمي را روي دوش  .به توسلي اشاره كرد و زد

شده از دست قطع کول کرد. امير راانداخت و حميدرضا 
 .ل خورد و رفت داخل گودالو ق ،دستان امير رها شد

 .به جلو حركت كرد ،توسلي كه زخمي را داشت
حميدرضا پشت سر او در سرازيري به حركت درآمد و 

دولخ به هوا  ،شد هاي امير روي زمين كشيده مي پوتين
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 ١٦٧   هديه گل نرگس

جنگي  ي و تا ابد اين دولخ در خاك منطقه خاست برمي
  شود. حس مي

  
شود به جوان ناکامم ين کتاب تقديم میثواب ا

از  زيبا  ایچون پرنده١٣٩٠خليل عامری که نوروز 
  کنارم پر کشيد و تنهايم گذاشت.

  
      زهرا عامری
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  فهرست منشورات 
    

  رديف
  

  قيمت  عنوان

  دانستنيهاي انقالب اسالمي براي جوانان
  ١٥٠٠  ستاره صبح انقالب ١
  ١٠٠٠  صورتك ٢
  ١٢٠٠  ساواك ٣
  ١١٠٠  سند بردگي ٤
  ٩٠٠  تابي مثنوي بي ٥
  ٩٠٠  قلب روشن دانا ٦
  ١٤٠٠  كشف حجاب ٧
  ١٤٠٠  در گوادلوپ چه گذشت ٨
  ٧٠٠  تبريز در خون ٩
  ١١٠٠  دولت صالحان ١٠
  ٢١٠٠  آن سوي آفتاب ١١
  ١١٠٠  ياس در قفس ١٢
  ٢٨٠٠  رهبر الهي ١٣
  ١٤٠٠  سوخته عشق ١٤
  ١٥٠٠  مبارز نستوه ١٥
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  ٢١٠٠  پلنگ سياه ١٦
  ٩٠٠  گلبانگ سربلندي ١٧
  ١٣٠٠  ي سيا چكمه ١٨
  ١١٠٠  آذرخشي بر تاريكي ١٩
  ١٨٠٠  ي خدمت شيفته ٢٠
  ١٥٠٠  حديث عاشقي ٢١
  ٩٠٠  آور اميد پيام ٢٢
هاي شهيد  سيري در انديشه ٢٣

  مطهري
٩٠٠  

  ١٤٠٠  تا آسمان ٢٤
  ٢١٠٠  روزهاي سياه، روزهاي سپيد ٢٥
  ١١٠٠  يك فتوا يك اراده ٢٦
  ١١٠٠  يك روز تأخير ٢٧
  ٧٠٠  ته تا مهردو هف ٢٨
  ١٤٠٠  از كوير تا بهشت ٢٩
  ١٥٠٠  بست غرور بن ٣٠
  ٢٠٠٠  روياهاي بر باد رفته ٣١
  ١٦٠٠  مثل باران ٣٢
  ١١٠٠  خميني آذربايجان ٣٣
  ١١٠٠  از محراب تا معراج ٣٤
  ١٠٠٠  برق غيرت ٣٥
  ٦٠٠  مسافر ملكوت ٣٦
  ٢٠٠٠  پا به پاي ستاره ٣٧
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  ١٤٠٠  دربار به روايت دربار (فساد اخالقي) ٣٨
  ١٦٠٠  ه روايت دربار(فساد سياسي)دربار ب ٣٩
  ١٥٠٠  هاي شريعتي در انديشه سيري ٤٠
  ٩٠٠  اي بر دار ستاره ٤١
  ١٥٠٠  كودتاي شب ٤٢
  ١٧٠٠  هاي خاكستري سال ٤٣
  ١١٠٠  همپاي ذوالفقار ٤٤
دربار به روايت دربار (فساد مالي ـ  ٤٥

  اقتصادي)
٢٠٠٠  

  ١٦٠٠  شاهد عتيق ٤٦
  ١٦٠٠  عروس آخر ٤٧
  ١٣٠٠  يار قدوسيان ٤٨
  ٢٠٠٠  ولي خونين خرم، ٤٩
  ١٠٠٠  ي شهبانو، جشن هنر شيراز بازيچه ٥٠
  ١٠٠٠  ي مهر نواب: اسطوره ٥١
  ١٩٠٠  بوس دست ٥٢
  ٢٦٠٠  شقايق در محراب ٥٣
  ١٦٠٠  ترين صياد عاشق ٥٤
  ١٦٠٠  شهر هزار سنگر ٥٥
  ١٦٠٠  ي ناتمام رساله ٥٦
  ١٤٠٠  عقاب در آتش ٥٧
  ٢٠٠٠  داستان يك مرداب ٥٨
  ٢٢٠٠  رسال عصر پهلوي به روايت دربا ٥٣ ٥٩
  ١٢٠٠  دكتر علي شريعتي ٦٠
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  ٢١٠٠  ي بهشت دروازه ٦١
  ١٥٠٠  ادواردو هديه مسيح ٦٢
  ٢٧٠٠  زندگي و مبارزات شهيد ابوالفضل پيرزاده ٦٣
  ١٦٠٠  شاگرد اول ٦٤
  ١٨٠٠  تواناخطيب  ٦٥
  ٢٠٠٠  زاد شاه خانه ٦٦
  ٣٠٠٠  زندگي و مبارزات شهيد ايوب معادي ٦٧
پشت جلد يك كتاب (بررسي  ٦٨

  ي)توطئه آيات شيطان
١٧٠٠  

  ١٤٠٠  دزفول در جنگ ٦٩
  ٢١٠٠  زندگي و مبارزات شهيد اصغر مرادي ٧٠
  ٣٠٠٠  خروج ممنوع ٧١
  ٢٩٠٠  دولت موقت ٧٢
  ١٣٠٠  مرغ در طوفان ٧٣
  ٢٢٠٠  قاصد مراد ٧٤
  ٨٠٠  مردي كه سايه نداشت ٧٥
  ٣١٠٠  اهللا لبنان حزب ٧٦
  ٢١٠٠  با خورشيد تا سپيده ٧٧
  ١٧٠٠  كلك مشكين ٧٨
  ٣٥٠٠  تر از متن هاي مهم حاشيه ٧٩
  ١٤٠٠  زنند ها دهل مي توپ ٨٠
  ٢٦٠٠  شهيد دكتر فتحي شقاقي ٨١
  ٢٠٠٠  شهرگان شهر (جلد اول) ٨٢
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  ٢٠٠٠  شهرگان شهر (جلد دوم) ٨٣
  ٣٤٠٠  آزادترين مرد جهان ٨٤
  ٢٧٠٠  منافقين خلق ٨٥
  ٢٠٠٠  سفرنامه آسمان ٨٦
  ١٥٠٠  شهرگان شهر (جلد سوم) ٨٧
  ١٢٠٠  شهرگان شهر (جلد چهارم) ٨٨
  ١٤٠٠  نجم)شهرگان شهر (جلد پ ٨٩
  ١٩٠٠  فرار از حلقه آتش ٩٠
  ١٣٠٠  شهرگان شهر (ج ششم) ٩١
  ١١٠٠  ها را ديديم ما شنيده ٩٢
  ١٤٠٠  شهرگان شهر (ج هفتم) ٩٣
  ٢٦٠٠  زنجير تقدير ٩٤
  ٢١٠٠  النصر بخت ٩٥
  ١٥٠٠  شهرگان شهر (ج هشتم) ٩٦
  ١٤٠٠  شگفتي روزگار ٩٧
  ٨٠٠  آسمان پرستاره ٩٨
  ٢٧٠٠  ابوذر انقالب ٩٩
  ١٩٠٠  پايان غبطه ١٠٠
  ١٨٠٠  پاسبان جهنمي ١٠١
  ٢٦٠٠  نژاد شهيد سيدعبدالكريم هاشمي ١٠٢
  ١٦٠٠  ي عاشقانه اين آخرين نامه ١٠٣
  ٢٥٠٠  پدر ساواك ١٠٤
  ٣٨٠٠  سرپل ذهاب در جنگ ١٠٥

    

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  ٢١٠٠  آباد بچه خاني ١٠٦
  ٢٩٠٠  طالبان و شهادت ديپلماتهاي ايراني ١٠٧

  
  عنوان اثر در موضوعات متنوع: نودهفتصد و و بيش از 

شناسي سياسـي،   المي، نهضت اسالمي ايران، جامعهاسناد انقالب اس
سياست و روابط خارجي، اقتصاد سياسي، حقـوق سياسـي، انديشـه    
سياسـي، جهــان اسـالم، هنــر و ادبيـات سياســي، احـزاب سياســي،     

معرفـي   ،دانستنيهاي انقالب اسـالمي بـراي جوانـان، دفـاع مقـدس     
  ها و خاطرات... شخصيت

توانيد به سـايت مركـز بـه     مي جهت اطالع از فهرست كامل آثار ■
مراجعه نموده و يا بـا دفتـر فـروش جهـت      www.irdc.irآدرس 

  تماس حاصل نماييد.» فهرست منشورات«ارسال رايگان 
ــس    ■ ــن/ فلك ــروش تلف ــر ف ــ ٢٢٢١١١٧٤دفت ــام ٠٢١ـ ــر  (پي گي

  روزي) شبانه
ك رفاه كـارگران شـعبه   نزد بان ٣٠٥٩٠٢٢٦شماره حساب: جاري  ■

  تجريش به نام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي
ي پل  نزد بانك ملت شعبه ٣٨٤٨٩٠٦٧ي  و حساب جام به شماره ■

  رومي
شعبه پل رومـي حسـاب جـاري شـماره      ٨١٩و بانك سامان كد  ■

  به نام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي ١ـ١١٣٣٣٣٠ـ٤٠ـ٨١٩
 ٠١٠٣١٩٨٢٣٧٠٠٤پل رومي حساب سپهر بانك صادرات شعبه  ■

  به نام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي
حساب سيبا  ١٥٥١وبانك ملي شعبه كاشف كد  ■

  به نام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي ٠١٠٦٢٤٤٢١١٠٠٢
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