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 ٣ معلم فراری

  يجور زندگ يك
  

را بردار و پس از بعد، آن  يا لحظه. نداز داخل آب لجنيسنگ را بردار و ب يك
خوشـحال اسـت؟   . ميگو يدارد؟ سنگ را م يچه حال .نكش يشست و شو تماشا
ـ شـه گـالب   يش يكند؟ ك يار مكچه ... ند؟ك ي؟ اخم م خندد يناراحت است؟ م ا ي

دارد؟ اصـالً او را بـزن،    يحاال چه حال. نكش يباز هم تماشا. زيآن بر يعطر رو
ن و تا مـدتها بـا او   كنش يببوس، نفرش را يرو ،شكبر سرش داد ب  ،نكنوازشش 
  ...ندك يم يريين چه تغيآن وقت بب  .نكش يآنگاه خوب تماشا .قهر باش

ـ  .گزدش يهم نم ككاصالً  ؛به قول بزرگترها .چيه هكمعلوم است  ن يحاال هم
ـ    .اش را البتـه نـه همـه    ؛آدم انجام بده يكرفتار را با  درد سـر را   يفقـط رفتـار ب

 يا مدتي .نير او را ببكآنگاه لبخند و تش .راهن دوستت عطر بزنيمثالً به پ .ميگو يم
ـ  .نكاش را تماشا  يو دلخور يآن وقت ناراحت .با او قهر باش ـ  يوقت  يخـواه  يم

اور تا نماز خواندن يرا ب كيوچكا هر بچة يت كوچكا خواهر ي، برادر ينماز بخوان
  .خواند بعد، او هم مثل تو نماز خواهد يا لحظه .ندكتو را تماشا 

اصالً آدمها بـا همـه    .فرق دارند يليم آدمها با سنگ خيه بگوكنها را نوشتم يا
ا آدمهـا جـور واجـور      .اند؛ مثـل آدم  آدمها فقط مثل خودشان .ز فرق دارنديچ امـ

 ،هـا متوسـط   يبعضـ   ،اسـت  كوچـ كدلهـا   يبعض .جور واجور ييبا دلها ،هستند
و  يها هم بد يبعض ؛دهند يجا م را در خود يدلها فقط بد يبعض .ها بزرگ يبعض

 يلهـا يكدر وجود ه كوچك يدلها يبعض .را يها فقط خوب يرا و بعض يهم خوب
 يبعض .شوند يپشه هم جا م يكه در وجود ك ينند؛ در حالك يدرشت جا خوش م

ـ يآدم الغر و ضع يكدر وجود  كيخودشان را زور ،بزرگ يدلها جـا   يف و قلم



 ۴ معلم فراری

. شوند يانوسها و در آسمانها هم جا نمياق يو تو وههاك يه روك يدرحال ؛نندك يم
ـ  ييآن هم دلهـا  ؛جور واجور دارد يجور واجور، دلها و آدمها يايخالصه، دن ه ك

نـه سـنگها و نـه     .ه دل دارنـد كفقط آدمها هستند  يعني .فقط در وجود آدمهاست
ر كـ جور واجـور ف  ،آدمها .دام دل ندارندكچ يه ،گريچ موجود ديوانات و نه هيح
  .رنديم ينند و جور واجور مك يم يجور واجور زندگ ،نندك يم

فقـط بـه    ،اورنديا بيخواهند بچه به دن يم يه وقتكجور مادرها هستند  يكمثالً 
رِ خـود و  كبه ف ،از مادرها يگرياما دستة د ؛دهند يت ميشان اهم جسم خود و بچه

نوشـند و   يب مخو ،خورند يجور اول خوب م يمادرها .دهند يت ميشان اهم بچه
لو كيچند  يروز ،د و تپل مپل شوديشان چاق و چلّه و سرخ و سف ه بچهكنيا يبرا

سرانجام پس از نه ماه و نه روز و نه ساعت  .نندك يانار سرخ و آبدار نوش جان م
ـ كم فـوتش  يه اگـر قـا  كد يآ يا ميبچة ترگل و ورگل به دن يك ،انتظار سـرما   ،ين

ن جور يردن اكبزرگ  .شود يپردة گوشش پاره م ،ينكخورد و اگر بلند عطسه  يم
  !ن يهم ؛ينكرشان يا سيدن يهايد از خوردنيفقط با .ستين يار سختك ،ها بچه

ـ يخوردن  يه گاهكنند ك ير مكجور دوم آن قدر ف ياما مادرها  .رود يادشان م
ـ د غصـة ز ينبا ،نندكن يسنگ يارهاكد يه نباكرود  يادشان مياصالً   ،بخورنـد  يادي

ـ  » ننه نصرت«اش  نمونه .بروند يسخت و طوالن يسافرتهام م كدر شـ  يا ه بچـه ك
دلـم   .ربالكخواهم بروم  يم«: گفت » بركا يعل يمشهد«روز شوهرش  يك .داشت

  ».شدك يپر م) ع(ن يارت قبر آقا امام حسيز يبرا
دلـش مثـل    ،به گوش ننـه نصـرت خـورد   ) ع(ن يربال و امام حسكاسم  يوقت
ـ فش ك يك يرد توكش را يپا .رده باشندكاش  يدر قفس زندانه كشد  يا پرنده ه ك

  .د با تو همراه شَومياالّ و باهللا من هم با



 ۵ معلم فراری

مسافرت مثل حاال  ،آن سالها .و چهار است يصد و سين قصة سال هزار و سيا
: انـد   م گفتـه ياما از قـد  .م داشتكبچه در ش يكه ك يزن يآن هم برا ؛آسان نبود

ننه نصـرت عاشـق    .رود يشد و مك يعقل راهش را م ،ديان آيعشق به م يپا يوقت
ـ  ؛ردكبر تحمل كا يعل يراه را به همراه مشهد ياو سخت .بود ـ بـه   ياما وقت ربال ك
انجـام   كيار خطرنـا كه چه كاو را از پا انداخت و تازه متوجه شد  يماريب ،ديرس

  .داده است
د هم يشا .ماند يزنده نم بچه: ان دادند و گفتند كت يسر ،نهيها پس از معاكپزش

  ...مير نجات مادر بچه باشكبهتر است به ف .ن حاال مرده باشديهم
ـ  .ننه نصرت دارو نوشتند يها براكپزش زدنـد و بـه    يآنها حرف از مرگ بچه م

او به نجات  .ر خودش نبودكاما ننه نصرت به ف ؛ر نجات جان ننه نصرت بودندكف
  .ردك ير مكجان بچه ف
ـ  ينيه غم عالم در دل ننه نصرت سـنگ كا بود همان ج ،خالصه او بـا دل   .ردك

ـ و بـا گر ) ع(ن يارت قبر آقا امام حسيسته رفت به زكش  ،آقـا «: گفـت   يه و زاري
ه به عشق تو سر از پا نشناخته پـا در جـادة   كن من بودم يا .ندارد يريام تقص بچه
ه مـن هـم   كتر چه به ،رديام به خاطر عشق من بم اگر قرار است بچه .گذاشتم خطر

  ».رميهمراه او بم
در  .پـر از غـم بـه خـواب رفـت      يو با دل كپر از اش يننه نصرت با چشمان

به آغوش ننه نصـرت داد و   يپسر نوزاد ،به سراغش آمد يبزرگوار يبانو ،خواب
  .م بگذارديه اسمش را محمد ابراهكرد كبه او الهام 

بـاز   .ديدر خود ند يمارياز درد و ب ياثر ،از خواب برخاست يننه نصرت وقت
  .انگشت به دهان ماندند ،نهيآنها پس از معا .ها رفتكهم نزد پزش



 ۶ معلم فراری

ـ در شهر قمشة اصفهان بـه دن  1334در سال » م همتيمحمد ابراه« در  ؛ا آمـد ي
را در ) ع(ن يعشق امام حس ،بركا يعل يننه نصرت و مشهد ،ش از تولديه پك يحال

  .دلشان جا داده بودند
ن يا .دهند يشان جا ميها را در دل بچه) ع(ن يامام حس ،درهاجور پدر و ما يك

اگر اجـازه   ،نندك يزندگ) ع(ن يبا عشق امام حس يها اگر در طول زندگ جور بچه
ـ آن وقت مثـل   ،ندكدا يندهند شمر به دلشان راه پ ـ اران ي ) ع(نيامـام حسـ   يواقع

نند و عاشقانه ك يم از مظلوم دفاع ،جنگند يبا ظالم م ،اواران يمثل . نندك يم يزندگ
  .م همتيدرست مثل محمد ابراه ؛رسند يدر راه خدا به شهادت م

ـ  يوقت كيودك يايدر دن ،ميمحمد ابراه ـ د يم د پـدر و مـادرش رو بـه قبلـه     ي
 كوچـ ك يهـا  سـوره  ،خواند ياو هم مثل آنها نماز م ؛خوانند يستند و نماز ميا يم

  .گرفت يم كيله گنجشكرد و روزة ك يقرآن را حفظ م
ـ در  يگـاه  ،عالوه بر درس خواندن ،ه شدكبزرگتر  يمك بـه   يشـاورز كار ك

  .پرداخت يم يبه شاگرد يا در مغازه يرد و گاهك يم كمكپدرش 
ر پرچم فرا يسپس به خدمت ز ،ل داديت معلم ادامة تحصيترب ياو در دانشسرا

ـ  .ساز بود  سرنوشت يياو روزها يبرا ،يسرباز يروزها .خوانده شد خْ هم تلخِ تل
 ،»ير نـاج كسرلشـ «از دست نشاندگان شاه بـه نـام    يكي .نيرينِ شيريبود و هم ش

م هـم مسـئول   يمحمـد ابـراه   .ر توپخانة اصفهان را بر عهده داشتكلش يفرمانده
تاب كن يه در همكاست  يداستان ،ن دويشرح برخورد ا .ر بودكن لشيآشپزخانة هم

  .ينيريرد و هم به شك ياد مي يهم به تلخ ،ن برخوردياز ا ،ميآمده محمد ابراه
م آگـاهتر از  يه محمد ابراهك يدر حال ؛سر آمد يدوران خدمت سرباز ،خالصه

هم امـام و   ؛هم دست نشاندگان شاه را هم شاه را شناخته بود و ،او .قبل شده بود



 ٧ معلم فراری

ـ  ،از آن پس .اران امام رايهم  در سـطح شـهر بـه     ،در روسـتا  ياو عالوه بر معلم
پر  يگون يكم يه محمد ابراهكروز خبر آوردند  يك .داختپر يمردم م يروشنگر
ـ ه از قم آورده و در شهر پخـش  ياز اعالم دسـتور   ،ير نـاج كسرلشـ  .رده اسـت ك
  .فتاديچ گاه به دام نياما او ه ؛او را داد يريدستگ

ـ م مجسمة شـاه را از م يه محمد ابراهكروز خبر آوردند  يك ن ييدان شـهر پـا  ي
م از چنگ ياما محمد ابراه ؛رباران او را داديدستور ت ،ير ناجكسرلش .ده استيشك

بـه   ياز شـهر  .گر رفـت يد يادامة مبارزه به شهرها يخت و برايمأموران شاه گر
  .پرداخت يدادن به مردم م يو آگاه ينيغ نهضت امام خميرفت و به تبل يم يشهر

ه ش به مبـارز يش از پيمر همت بست تا بكاو  ،يانقالب اسالم يروزيپس از پ
ـ  يبرا يمدت .ه ظالم و دفاع از حق مظلوم بپردازديعل  يمـردم بـه روسـتاها    ياري

ـ ن دست بـه جنا يردنشك يد ضدانقالب در شهرهايشن يوقت .محروم رفت ت زده ي
بـه   ،اقـت نشـان داد  يچـون از خـود ل   .به آنجا رفت و به مبارزه پرداخـت  ،است

  .سپاه پاسداران پاوه منصوب شد يفرمانده
حـاج  «به سفر حج رفت و از آن پـس   يسالگ 26مت در سن م هيمحمد ابراه

به دشمنان اسالم  يضربات سخت ،اتيحاج همت در چند عمل .لقب گرفت» همت
  .ل شدياز سرداران بزرگ جنگ تبد يكيم به ك يوارد آورد و در مدت زمان
پ ين تيهم يو سپس به فرمانده) ص(پ محمدرسول اهللا ياو ابتدا به معاونت ت

  .ل شده بود ـ منصوب شدير تبدكبه لشگر يه دكـ 
ـ چرا  ؛ير ناجكاما نه مثل سرلش ؛ر بودكسرلش يك ،حاج همت رها كه سرلشـ ك

سال عشق  28پس از  ،ياله يسال زندگ 28حاج همت پس از  .هم جور واجورند



 ٨ معلم فراری

د و مثل آنان مردانـه  ين نفس جنگين تا آخرياران امام حسيمثل ) ع(ن يبه امام حس
  .ديبه شهادت رس

ن يبر به خون سرخ او رنگيات خيو در عمل 1362رة مجنون در اسفند سال يجز
شه در يهم يرا برا» م همتيد حاج محمد ابراهيشه«بر؛ يشد و نام سردار بزرگ خ

  .ردكدلها جاودانه 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩ معلم فراری

  نير ماشيز يها مورچه
  

ـ گ يدهان م دانه به يك رود و يپر از گندم م يهاير گونيمورچه به ز يك د و ري
  .افتد يراه م
جلو دهانش  يدستمال .زدير يها ميرا درون گون ييربالك يگندمها ،وسفيرزا يم

طرف و دسـتمال   يكد از يآفتاب شد .ندكاش را باطل ن روزه،كبسته تا گرد و خا
ن گندم را يسنگ ياو گون .رده استكش سخت يدن را برايشكنفس  ،گريد ياز طرف
حلقـه   يش را دورِ گونيدستها ،ييربالك .گذارد يم ييربالكند و بر پشت ك يبلند م

او هم دهانش را بسته اسـت   .برد يگر ميد يهاينان به طرف گونكهنّ و هن  ،ردهك
  .ندكاش را باطل ن تا قطرات عرق روزه

ـ كترسند  يم .دلشوره دارند ييربالكوسف و يرزا يم  يآدمهـا  ،شيه مثل سال پ
  .را به غارت ببرند شان ساله يكارباب سر برسند و حاصل زحمت 

 .شـود  يمتوجه مورچه م ،گذارد يگر ميد يهايگون يرا رو يگون يوقت ييربالك
ـ يتماشـا  ييشد و بـا خوشـرو  ك ينار مكخودش را از سر راه مورچه   .نـد ك يش م

ـ كبا  ييربالكرزا و يم .رود يق ميمورچه به طرف آالچ  يچـوب  كياتـاق  ،هـم  كم
انـد   اند و اسمش را گذاشـته  پوشانده اند و سقف آن را با برگ چوب ردهكدرست 

  .ل آنهاستيوسا يمحل استراحت و غذا خوردن و نگهدار ،قيآالچ .قيآالچ
ـ   ييربالكرزا و يدل م ،شود يده ميه از دور دك يي ياهيهر س  .رود يهـزار راه م
ـ   .ا ناراحتيدانند خوشحال شوند  يآنها نم ـ ايب ياگر وانـت رجبعل خوشـحال   ،دي

ـ حاال هم  .ناراحت ،ارباب يبار نيشوند و اگر ماش يم ـ ك ـ چ يه از ه  يدام خبـر ك
  .ستين



 ١٠ معلم فراری

ـ م و يابـراه  يبرا ،قين گذر از مقابل آالچيدر ح ييربالك ان كـ ونس دسـت ت ي
  »!د؟ينك يافطار نم.. .ظهر است يكنزد«: د يگو يدهد و م يم

ق درس يآالچ  ةير سايآن دو ز .خندند ينند و مك يونس به هم نگاه ميم و يابراه
  »م ؟ينكافطار «: د يگو يونس مي .دخوانن يم

گفـت؟   يبابـام چـ   يديمگر نشن«: ديگو يند و مك يبه آسمان م ينگاه ،ميابراه
  ».ه ظهر شدهكنگفت  .ظهر است يكگفت نزد

  »امل نشود ؟ك كلّة گنجشك يترس يند مكن«:د يگو يم يونس به شوخي
ـ  ،مينكاگر االن افطار «: د يگو يخندد و م يم ميابراه لّـة بچـه   كوزة شـود ر  يم
  » .كيلّة گنجشكنه روزة  ؛كيگنجش

 ،بلنـد شـو   .ظهر شده ،مينكتا غذا را آماده «:د يگو يونس مي .خندند يهر دو م
دارد يدرس خواندن هم حد.«  

ـ كتا تو غذا را آماده «:د يگو يزد و ميخ يم برميابراه سـر و   يـك مـن هـم    ،ين
  ».ا نهيد يآ يم ينم رجبعليبب ،آب بدهم يگوش

ـ  يونس در حـال ي .ندك يشود و به جاده نگاه م يق خارج ميم از آالچيابراه ه ك
خواهم همراهشان بروم  يمن هم م«: د يگو يم ،زدير ينان م يرا رو يا سهكيماست 
  ».ميا برويتو هم ب .بازار

 يگر بـرا يما د«: د يگو يم ،گردد يق برميبه آالچ يديه با نومك يم در حاليابراه
  »م؟يبرو يچ

 يبابا .دست لباس نو برام بخرد يك  ،گندمها را فروخت يول داده وقتـ بابام ق
ـ گو يبخرد؟ ـ خودش م  يزيات چ ست واسهي؟ قرار نيتو چ ـ  ؛د بخـرم ي مـن   يول
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ام  ننه يضيمر ،تازه .من است يتر از لباسها هنهكخودش  يچون لباسها ؛م نهيگو يم
  .هم هست

متوجـه   ،ق شوديوارد آالچخواهد  يم يم وقتيابراه .رسد يق ميمورچه به آالچ
  ».رنديگ يه روزه نمكها هم  ن مورچهيا«: د يگو يم يشود و به شوخ يمورچه م

اش  االن روزه.. .ها يراست گفت«: د يگو يم ،اش گرفته ه خندهك يونس در حالي
  ».شود يباطل م

ـ يابـراه  .رديند تا گندم را از دهان مورچه بگك يبعد دست دراز م ـ گو يم م : د ي
را بـا خـودش   دانه ن يجا اكچاره از يب يدان يم .گناه دارد ،نكار را نكن يا .نه...نه«

حـق مورچـه را از دهـنش     كـي هر  .ن حق مورچه استيد ايگو يآورده؟ بابام م
  ».ردهكظلم  ،رديبگ

  !ـ ظلم ؟
  گفـت ؟  يست آقا معلم دربارة حق النّاس و حق اهللا ميادت نيمگر  .ظلم ،ـ بله

حق  ،مينك يمثالً اگر ما مردم آزار .حق خدا ،حق اهللا ؛تحق مردم اس ،حق النّاس
  .حق اهللا را ،ميريا روزه نگيم ياگر هم نماز نخوان .ميا ر پا گذاشتهيالنّاس را ز

ـ و اگـر گنـدم را از دهـن مورچـه بگ    «: د يگو يم يونس با شوخي حـق   ؛ميري
  »!م يا ر پا گذاشتهيالمورچه را ز

ند و در ك يوزه پر مكاز آب  .دارد يه را برماسك ،خندند يه مك يم در حاليابراه
  ».بسم اهللا«:د يگو يند و مك يونس ميآنگاه رو به  .گذارد يسفره م
  ».نكاول تو شروع «: د يگو يونس مي

  .اول تو.. .ـ نه
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به صـدا در آمـده    يشان از گرسنگيمهاكده و شكيخش يهر دو از تشنگ يلبها
هـا   اد گرسـنه يآدم را  ،روزه: گفت  يه مكافتد  ياد حرف پدرش ميم يابراه .است

  .اندازد يم
 .تازند يه چهار نعل مكسم چند اسب  يو صدا.. .ديآ ين ميماش يصدا ،از دور

ـ آ يم به خودش ميابراه ـ و .. .دي آن دو تـازه لقمـة اول را بـه دهـان      .ونس هـم ي
 وانـت  يصدا«: د يگو يم يونس با خوشحالي .شوند يه متوجه صدا مكاند  گذاشته
  ».ديآ يم يرجبعل

 يخستگ ،ميم بفروشيه ببركگندمها را ! آخ جان «: د يگو يخندد و م يم ميابراه
  ».ديآ يسالة باباهامان در م يك

  .ميـ پس بزن برو
  ؟يجا؟ پس افطار چكـ 

   .ميخور يتو راه م ،لقمه نان بردار يك.. .نكـ ولش 
وسف يرزا يم .نندك يه مند و به جاده نگايآ يرون ميق بيم از آالچيونس و ابراهي

ـ   .دوزنـد  ينند و چشم به جاده مك يشان را رها ميارهاكهم  ييربالكو   يآنهـا وقت
   .نندك يگر نگاه ميديكبه  يبا نگران ،شنوند يسم اسبها را م يصدا

م يابراه .نندك يكسالم و عل يستند تا با رجبعليا يونس وسط جاده ميم و يابراه
ـ يآ يش ميپ ين باريهمراه ماش هكشود  يم ييها يمتوجه تفنگچ خواهـد   يند و تا م

آن دو را  ،گلوله يك يكگوشخراش شل يناگهان صدا ،ديونس بگويموضوع را به 
  .پراند ياز جا م
ـ   يتا صـدا  ييربالكوسف و يرزا يم شـان را  يها كچنگـ  ،شـنوند  يگلولـه را م
مزرعـه   ها بـه  يتفنگچ .ستنديا يم گندم يهايبا خشم و غضب جلو گون ،دارند يبرم
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 .رونـد  يزنند و به طرف گندمها م ينار مكم را با لگد يونس و ابراهيآنها  .رسند يم
ش يگندم پ يهايگون يكيزند و تا نزد يمردم دور م يها مزرعه ياز رو ين باريماش
ـ آنهـا آرام آرام بـه م   .هـا هـم   يشد؛ تفنگچك يگار مين سيرانندة ماش. رود يم رزا ي
دارند تا از  يبرم يسنگ يكونس هر يم و يابراه .ندشو يم يكنزد ييربالكوسف و ي

  .نندكپدرانشان دفاع 
ـ كخيآن دو را در جا م ،يراندازيت يصدا اطـراف   ،هـا  يتفنگچـ  .نـد ك يوب م

نند ك يسپس با شالق به آنها حمله م .بندند يوسف را به گلوله ميرزا يو م ييربالك
ـ    يونس با سـنگ بـه تفنگچـ   يم و يابراه .نندك يشان م ليو ذ  .ننـد ك يهـا حملـه م

ـ ينگيتازند و با شالق زم يها با اسب به طرف آنها م يتفنگچ همـان   .ننـد ك يرشان م
مفـت   يها پدرسوخته .ميفتيراه ب ،د بااليندازيزود ب.. .االّي«: زند  يداد م يكيلحظه 
ـ خودشـان بگذار  يبرا يگون يك يكي .خواستند حق ارباب را ندهند يخور م  ،دي

  ».ميببر ،دياش را بار بزن هيبق
ـ هـا در ز  مورچـه  .ندك يت مكن پر از گندم به دنبال او حريماش .افتد يراه م ر ي
ـ م و يابـراه  يگلو ،بغض .شوند ير سم اسبها له ميو ز ين باريچرخ ماش ونس را ي

روند تا  يشان ميونس به سراغ پدرهايم و يابراه ،روند يها م يتفنگچ يوقت .رديگ يم
  .از حال و روزشان مطلع شوند

و بـه  .. .ننـد ك يبه جاده نگاه م كپر از اش يوسف با چشمانيرزا يو م ييربالك
دة  پـدرها  كيخشـ  ينه بسته و لبهايپ ينگاهش به دستها يم وقتيابراه .شانيپسرها

اد حق اهللا و حق النّاس ياو به  .ندك يش احساس مين در گلويسنگ يبغض ،افتد يم
  !ارباب شد يخودخواه يداف ،چشم برهم زدن يكه در ك يحقوق ؛افتد يم
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  وجب روغن داشت يكه ك يآش
  

صـف   يده جلـو سـالن غـذاخور   كيسربازها با لب و دهـان خشـ   .ظهر است
ـ راد .اند دهيشك ـ    يدعـا  ،وي لـب   ،گروهبـان  .خوانـد  يروز اول مـاه رمضـان را م

  .ندك يبا دلشوره به ساعتش نگاه م ،ردهكس ياش را با زبانش خ دهكيخش
همـه خودشـان را جمـع و     .آورد يهمه را به خود م ،شپور آماده بايش يصدا
 ير نـاج كن سرلشـ يماشـ  .شوند ير آماده مكاستقبال از سرلش ينند و براك يجور م

ن زود يرانندة ماش .رود يگروهبان به استقبال م .ستديا يم يجلو ساختمان غذاخور
ن يماشر از كسرلش يسگ پشمالو .ندك ير باز مكسرلش يشود و در را برا يه مدايپ
همه به احتـرام او   .ديآ ير مكسرلش ،بعد يا لحظه .دهد يان مكپرد و دم ت ين مييپا

ـ يس ،ركسرلش .شود يو دعا پخش مياز راد .وبندك يپا م نـد و  ك يگارش را روشن م
  .ندكو را خاموش يه رادكفهماند  يبا اشاره به گروهبان م

ـ   كسرلش .رود يگروهبان دوان دوان م اش بـه طـرف    دهر همراه بـا سـگ و رانن
  .افتد يآشپزخانه راه م

سـگ پشـمالو    .اند ستادهيغذا به حالت خبردار ا يگهاينار دكسربازان آشپز در 
ـ  يگهايبه طرف د .شود ير وارد آشپزخانه مكسرلش ـ   يغذا م  .شـد ك يرود و بـو م

ـ نـد  كگهـا دور  يخواهد با لگد سگ را از اطـراف د  يونس مي ر وارد كه سرلشـ ك
آشـپزها را از   ،ركسرلش .وبندك يگر به احترام او پا ميد ياونس و آشپزهيشود  يم

  .ونسيند به ك يسپس رو م ،گذراند ينظر م
  جاست؟كـ مسئول آشپزخانه 

  .يـ رفته مرخص
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  !قربان  ،يبگو رفته مرخص ،ـ احمق
  .قربان ،يـ رفته مرخص

  گردد؟ يبرم كيـ 
  .قربان ،گردد يـ فردا برم

ـ  چن يك .گ غذايرود سر د ير مكسرلش ـ   يگ پلـو برم  .نـد ك يدارد و مزمـزه م
  ».دياوريبشقاب و قاشق ب يك«:  ديگو يم

ـ كبه سرلشـ  يبشقاب و قاشق ،از آشپزها يكي پلـو در   ياو مقـدار  .دهـد  ير م
  .ند به آشپزهاك يزد و رو مير يبشقاب م
  .دياالّ تند باشي .نميد جلو ببييايـ ب

زد ير يقاشق برنج م يكدام كر به دهان هر كسرلش .روند يآشپزها ترسان جلو م
  ».ديقورتش بده ،ديبخور«:  ديگو يو م
ـ ي ـ  كسرلشـ  .نـد ك يونس خودش را با اجاق سرگرم م شـود و بـا    ير متوجـه م

  »د جلو؟ييايات نشد گفتم ب يمگر حال.. .بتكن ،هو«:  زند يت داد ميعصبان
قاشق برنج به دهان  يكر كسرلش .رود يش ميند و پك يم يخواه ونس معذرتي
از گرفتن غـذا   يد هر سربازيفقط مراقب باش .دينكشروع «:  ديگو يزد و مير ياو م

  ».دينكاش  يفوراً به من معرف ،ردك يخوددار
است تا  يمنتظر فرصت ،دن برنج در بشقابهاستيشكه مشغول ك يونس در حالي

.. .ندكر وادار به صحبتش نكند سرلشك يخداخدا م .زديرون بريبرنج را از دهانش ب
لحظه  يك .ندكاش را فاش  يدار ا روزهيند كاش را باطل  شود روزه يجبور مواالّ م

ر چـه  كنجا بود بـا سرلشـ  ينرفته بود و ا ياگر او به مرخص .افتد يم مياد ابراهيبه 
  ؟ندكاش را باطل  ر روزهكداد سرلش يا اجازه ميرد؟ آك يم يبرخورد
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ستاده يروهبان در سالن اگ .زهاينند سرمينش يرند و ميگ يناهارشان را م ،سربازها
ا ب  يشان را م ها روزه يند بعضك ينترل مكاست و اوضاع را  شـتر آنهـا   يخورند؛ امـ

 ؛نديب يگروهبان آنها را م. برند يبا خود مزند و ير يم يان را در ظرفشيانه غذايمخف
  .ديگو ينم يزيچ يول

ـ   ،ترس .رود يشود و به سالن م ير از آشپزخانه خارج مكسرلش ه را وجـود هم
بـا غـذا ور    يبعض .شوند يم يخوار ها از ترس مجبور به روزه يبعض .رديگ يفرا م

ـ  ير جلو در ناهـارخور كاما سرلش ؛ر برودكروند تا سرلش يم از  يكـي  .سـتد يا يم
ـ و آن را ز يكيسـة پالسـت  كي يكزد داخل ير يش را ميغذا ،سربازها ـ ر پي راهنش ي

رنگ  .بندد ير راهش را مكسرلش ون،ريب خواهد از در برود يم يوقت .ندك يم يمخف
ـ كم به شكمشت مح يك ،ركسرلش .پرد ياز چهرة سرباز م  يكپالسـت  .زنـد  يم او م

او را در  ،ركسرلشـ  .رونيزند ب يراهن او مير پيچرب از ز ييها هكد و لكتر يغذا م
  .ندك يسپس دستور بازداشتش را صادر م .رديگ يم كتكحضور همه به باد 

ت أس جركچ يه .شوند يو وحشت مشغول خوردن غذا م سهمة سربازها با تر
  .ردن نداردكسر بلند 

  .افتد يم مياد ابراهيونس باز هم به ي
  

ـ  ينگران ،شود يم يكم نزديابراه يان مرخصيه به پاكهر لحظه  شـتر  يونس هـم ب ي
ان يگروهبان را هم در جر .رده استكن موضوع پر يونس را همير كهمة ف .شود يم

ـ   يا چ راه چارهيند هك ير مكگروهبان هر چه ف .دهد يقرار م  .رسـد  يبه نظـرش نم
ـ رد  يش مرخصـ يباز هـم بـرا   ،شود ياگر م«:  ديگو يونس مي ـ   ؛نك روم  يمـن م

  ».د پادگانياينم نك ياش م يراض
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االن  .مـاه اسـت   يكشود؟ ماه رمضان  يمگر م«:  ديگو يخندد و م يگروهبان م
  »نم؟كش رد يبرا يو پنج روز مرخصست يمن چه طور ب .تازه پنج روزش رفته

 يد اجازه بـده ينبا ،يم را دوست دارياگر ابراه .نكم كمن  يها يـ از مرخص
ر كحتماً با سرلش ،ندينجا را ببيد و اوضاع اياياگر ب .د پادگانيايتا آخر ماه رمضان ب

  .شود ير ميدرگ
   
م آرام و يهابرا .تا افطار مانده است يچند ساعت .ن روز ماه رمضان استيششم

ـ  ييخبرها .آتش يشده است مثل اسفند رو .قرار ندارد ه از پادگـان بـه گـوش    ك
ه مسئول آشپزخانة همان پادگان كم يچه رسد ابراه ؛ردهك يمردم را عصبان ،دهيرس

  .است
داران را با شالق و بازداشت مجبـور بـه    روزه ،ير ناجكسرلش : نديگو يمردم م

  .زدير يداران آب م روزه ير گلواو به زور د .ندك يم يخوار روزه
ـ  يشـتر عصـبان  يب ،نـد ك ير مكم هر چه فيابراه ا سـع   ؛شـود  يم ـ  يامـ نـد  ك يم
م كـ ش را محينهـا ياو بنـد پوت  .ندك يو ننه نصرت مخف ييربالكاش را از  يناراحت

ننه نصرت بـاز هـم    .ندك يم ياندازد و خداحافظ يش را به دوش مكبندد و سا يم
تـا   يات عوض شد؟ مگر نگفت ميدفعه تصم يكطور شد  چه ،آخر ننه«:  ديگو يم

  »؟يمان يش ما ميآخر ماه پ
ـ  يها بچه .من مسئول آشپزخانه هستم ،ننه«:  ديگو يم ميابراه خواهنـد   يمردم م
نجا تو يدرست است من ا .ندكدرست  يشان سحريست براين يسكرند و يروزه بگ

  »؟شندكآنها رنج و غذاب ب ،ش باشميو آسا يراحت
  .خدا به همراهت ،برو .ستمين يسك يبه ناراحت يواهللا من راض ،ه ننهـ ن
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ـ   يدر گـون  ،ميابـراه  .از شب گذشته است يپاس نـد و برنجهـا را   ك يرا بـاز م
ـ  يونس با نگرانيگروهبان و  .گيزد داخل دير يم گروهبـان   .ننـد ك ياو را تماشا م
 يمرخص ،ينكاستفاده ن چه ،ينكچه استفاده  .ام ه ردكتو را رد  يمرخص«:  ديگو يم

  ».شود يحساب م
ـ ك ير آب را باز ميگذارد و ش يگ ميشلنگ را داخل د ،ميابراه ـ گو يند و م :  دي

م را تـو پادگـان   يهـا  يخواهم مرخص يمن م .بگذار حساب بشود .ندارد يالكاش«
  ».بگذرانم

  .يد وارد پادگان بشوينبا ،يدار يمرخص يتا وقت .ال داردكن اشيـ اما ا
 يمرخص يا من تقاضايآ .ديچون شما مرا گول زد ؛ستيقبول ن يمرخصن يـ ا

  ؟ردمك
م در يابراه .نندك يگر نگاه ميندارند بدهند به همد يه جوابكونس يگروهبان و 

 يخواهم سحر يم .ندارم ياديمن وقت ز«:  ديگو يم ،بندد يرآب را ميه شك يحال
ـ كد باال اگر هـم  يا بزنتان رينهايآست ،دينك يم مكمكاگر شما هم  .نمكدرست   كم

  ».ديمرا تنها بگذار ،دينك ينم
ـ گو يونس ميبه  ،ه چشمانش از ترس و دلشوره گرد شدهكگروهبان  آقـا  «:  دي

 ياالن بازداشتگاه پـر از سـربازان   .نكاش  يتو حال ؛فهمد ين زبان مرا نميا ،ونسي
ـ   كسرلش .ه جرمشان فقط روزه گرفتن استكاست   خوابـد و  ير شب تـا سـحر نم

 يسـربازها سـحر   يخواهـد بـرا   يم ين آقا با چه دليحاال ا .مراقب سربازهاست
  »؟ندكدرست 
ه از دست او كگروهبان  .ندك ياجاق را روشن م ،م بدون اعتنا به گروهبانيابراه

  .شود ياز آشپزخانه خارج م نانكغرولند ،الفه شدهك
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 ،يدوست دار ياركهر .. .ستيات ن لّهكعقل تو .. .ميابراه يوانه شده ايـ تو د
  .ينيب ياش را م جهينت ،صبح .نكب

  
ـ گو يم يزيس چكهر  .اند ر آفتاب داغ سرپا نگه داشتهيسربازها را ز  يكـي  .دي

حـاال  ! م همـت شـده   يپخـتن محمـد ابـراه    ير متوجه سـحر كسرلش«:  ديگو يم
  ».ندكه يگر را در حضور همه تنبيداران د خواهد او و روزه يم

  ».ندكدارها را بش خواهد روزة روزه يشه مير همكشسرل«:  ديگو يم يگريد
با ورود  .نندك يبه او نگاه م يگريسربازها جور د .ر فرو رفته استكم به فيابراه

ر كتـان  ،ركن سرلشـ يبه دنبال ماش .خوابد يسروصداها م ،ر به پادگانكن سرلشيماش
نة يدر سنفس  .شود يچماق به دست وارد پادگان م يون پر از نظاميامك يكآب و 

او بـا   ،بعـد  يا لحظـه  .شـود  ير نواخته مكپور ورود سرلشيش .شود يهمه حبس م
سـربازها   ،هاينظام .ماند يدستورها م يشود و منتظر اجرا ياده مين پيسگش از ماش
اش را  پيه پك ير در حالكسرلش .برند ير آب مكنند و به طرف تانك يرا به صف م

  .ندك يها نگاه مبا خشم و غضب به سرباز ،ندك يروشن م
 ،نـد ك يس مقاومت مكهر  .خورانند يوان آب گرم ميل يكها به هر سرباز ينظام

  .شود يم ليذبدنش از ضربات شالق و چماق زخم و 
خـودش را بـه او    ،گروهبـان  .نـد ك ير نگاه مكنه به سرلشكيم با بغض و يابراه

 يسـ كاگر قبالً  .توست يدندگيكجة ينت ،ارهاكن يا«:  ديگو يرساند و با طعنه م يم
ـ ا .تواند يگر نميحاال د ،رديانه روزه بگيتوانست مخف يم ـ ن ي رار كـ ار هـر روز ت ك
  ».شود يم
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ر است كاو غرق در ف .برد ير فرو مكم را سخت به فيابراه ،ن حرف گروهبانيا
دهانش  ،چسبانند يوان را به دهانش ميدارها ل درجه يوقت .رسد ير آب مكه به تانك

زنندش تا از هوش  يآن قدر م .افتند به جانش يا با شالق و چماق مآنه .بندد يرا م
ـ ل يـك نند و ك يآنگاه دهانش را به زور باز م .رود يم ش يوان آب گـرم در گلـو  ي
  .زندير يم

  
او  .پـا دارد  يكم فقط ياما مرغ ابراه ؛نندك يونس و گروهبان باز هم التماس مي

  .ندك يرار مكمدام حرف خودش را ت
هـر   كـي ر زوركمن باعث شدم سرلش .بخورند كتكشدم سربازها  ـ من باعث

ـ د خودم جبرانش يحاال هم با. زديدارها بر ه وان آب تو حلقوم روزيل يكروز   .نمك
ـ با .رنديال راحت تا آخر ماه رمضان روزه بگينم سربازها با خك ياركد يبا د شـر  ي

  .نمكم كر را از سر سربازها كسرلش
 .يسرباز يكر است و تو فقط كآخر او سرلش«:  ديگو يت ميگروهبان با عصبان

  »؟ييگو يم يچه دار يفهم يچ ميه
.. .ر استكاو سرلش«:  ديگو يم يبه شوخ ،ردن خسته شدهكه از بحث كم يابراه

اصـالً   ،وجب روغن باشد يكش يه روكبپزد  يآشپز اگر نتواند آش .من هم آشپزم
  ».خورد ينم يبه درد آشپز

واضـحتر   ؟ستين حرفها چيمنظورت از ا«:  ديگو يه مونس با ترس و دلشوري
  ».ميما هم بفهم ،حرف بزن
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ـ نكم كمكد يفقط اگر شما دوست دار .توانم واضحتر حرف بزنم يـ االن نم  ،دي
س كهر .. .ندك يدرست م يم همت امشب هم سحريه ابراهكد ييد به همه بگويبرو
  .رديش را بگيد غذايايسحر ب ،رديخواهد روزه بگ يم

ل از همه به گـوش  او ،ن خبريا«:  ديگو ياش گرفته است م ه حرصكوهبان گر
د تو آشپزخانه و موقـع غـذا پخـتن    ياياگر نصف شب ب يدان يم .رسد ير مكسرلش
  »؟آورد يسرت م ييچه بال ،ندكرت يغافلگ

ـ  .خواهم ين را مياتفاقاً من هم هم«:  ديگو يم يم با خونسرديابراه خـواهم   يم
  ».د تو آشپزخانهيايخودش ب ير با پاكشه سرلكنم ك يارك

ـ چـه   يخواه يم«:  ديگو يم ،ه از ترس چشمانش گرد شدهكونس ي ـ كار ك  ين
  »؟ميابراه

ـ ه روكبپزم  يخواهم آش يم.. .هكگفتم «:  ديگو يخندد و م يم ميابراه  يـك ش ي
  ».وجب روغن داشته باشد

  
سـر زده وارد   ركرده تا سرلشـ كدر آشپزخانه را قفل  ،ميابراه .مه شب استين
آشـپز از   يسـربازها  .را بار گذاشته است يرده و سحركاو اجاق را روشن  .نشود

 يارهـا كاو هـم هنـوز از    .ونس مانـده اسـت  يفقط  .اند شگاهها رفتهيترس به آسا
ـ  ياركم قول داده هر يونس به ابراهي .اورده استيم سر در نيابراه ـ ك ـ گو يه م  ،دي

ند ك يف آشپزخانه را روغن مالكم به او گفته يابراه .بدون چون و چرا انجام دهد
رده و حاال منتظر دسـتور  كارها را كاو همة  .زديف صابون بركروغنها  يو بعد رو

  .م استيابراه يبعد
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حاال بـرو قفـل درِ   «: ديگو يم ،ندك ياد ميه شعلة اجاق را زك يم در حاليابراه
ه كشده  يزخانه طورف آشپك .يفقط مواظب باش سر نخور .نكآشپزخانه را باز 

ـ  ،يت ببنديفشهاكر چرخ هم به ياگر زنج ـ يخ!  يخـور  يباز هم سر م مواظـب   يل
  ».باش
 يم در حـال يابراه .ندك يرود و قفل آن را باز م ياط به طرف در ميونس با احتي
شور را بردار و خودت را مشـغول شسـتن    فكحاال «: ديگو يم ،رديگ يه وضو مك
 ين طـور يا .ر آوازيز يبهتر است بزن ،ير هم آواز بلداگ .ف آشپزخانه نشان بدهك
  ».ميار خودمان هستكه ما مشغول كالشان راحت است يخ

 ياش را از خسـتگ  نفس ،اش گرفته م خندهيابراه يارهاكه از ك يونس در حالي
  ».چشم قربان«: ديگو يدارد و م يشور را برم فك ،دهد يرون ميب

  .خواند يم ازبلند آو يبا صدا  ،شود يار مكه مشغول ك يبعد در حال
  .ستد به نمازيا يند و مك يتخت پهن م ياش را رو سجاده ،ميابراه
ـ ج يكر و بعد كن سرلشيماش ،اول .ديآ ين ميماش يصدا ،رونياز ب  يپ نظـام ي

چمـاق بـه دسـت     يچنـد نظـام   ،پيداخل ج .ستنديا يجلو ساختمان آشپزخانه م
: ديگو يها مير به نظامكسرلش .شوند ياده مين پير و سگش از ماشكسرلش .اند نشسته

  ».دييايشما هم ب ،صدا زدم يوقت.. .روم داخل يمن م«
ـ يگ يها را مياز نظام يكيچماق  ،ركسرلش  .افتـد  يرد و به طرف آشپزخانه راه م

ـ يم شـن يونس و مناجات ابراهيآواز  يصدا .رود يسگ جلوتر از او م  .شـود  يده م
اش را به  پوزه ،سگ .دهد يبه صداها گوش م شود و يم يپشت در مخف ،ركسرلش

از سـرِ حـرص بـه سـگ      يلگـد  ،ركسرلش .ندك يعوعو م مالد و يدر آشپزخانه م
سـطح   .م در حـال سـجده اسـت   يشود ابـراه  يزند و سرزده وارد آشپزخانه م يم
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ـ  .پوشانده اسـت  يظيف غلكآشپزخانه را  ـ ونس ي  ،ر داردكه پشـت بـه سرلشـ   ك
ـ ر با دكسرلش .شدك يم ف آشپزخانهكشور را به  فك نان بـه  كدن آن دو غرولنـد ي

  : شود يطرفشان حمله ور م
  ...شما هنوز آدم ،يعوض يها ـ پدرسوخته

ش در هـوا معلـق   يخورد و پاها يه سر مكر تمام نشده كاما هنوز حرف سرلش
ـ   يوقت .شود يده ميوبكن يمر و دست به زمكشود و با  يم  ،شـد ك ياز تـه دل آه م

  .افتند ير مكسرلش يرو يگريپس از د يكيدوند و  يت آشپزخانه مها به سمينظام
ها ياش با آه و نالة نظام آه و ناله يشود و صدا يها گم ميرِ بدن نظامير زكسرلش

  .شود يم يقاط
وجب روغـن   يكه ك يفهمد آش يونس تازه ميم هنوز در سجده است و يابراه

  .است يچگونه آش ،داشته باشد
  

دارنـد  انـد و   نشسـته  يآسوده در سالن غذاخور ياليا با خسربازه .سحر است
 ؛همة آشـپزها حضـور دارنـد    .شود يگروهبان وارد آشپزخانه م .خورند يم يسحر

پارچ آب به گروهبـان   يكغذا و  ينيس يك ،از آشپزها يكي .ونسيم و يبجز ابراه
  »؟ر چه خبركاز سرلش«: پرسد يدهد و م يم

ـ التان راحـت باشـد و بع  يخ«: ديگو يم ،زند يه لبخند مك يگروهبان در حال د ي
  »!دفطر مرخص بشود ياست تا ع

ـ لك .رود يشود و به طرف بازداشتگاه م يگروهبان از آشپزخانه خارج م د را از ي
ـ داخل آن خ يكيند و به تارك يآورد و درِ بازداشتگاه را باز م يرون ميبش بيج ره ي
  .شود يم
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غـذا و آب را   ينيسـ  ،گروهبان .اند ستادهيبه نماز ا يكيونس در تاريم و يابراه
م يابراه ياد مرخصيلحظه به  يك .ندك يگذارد و با حسرت نگاهشان م ينارشان مك
ش يو آسا ينار خانواده و در راحتكن لحظات را در يتوانست ا يم ميابراه .افتد يم

جماعـت مسـجد    ينمازها ،ن خودشانياو روزه گرفتن در محلة دلنش .ندك يسپر
و ننه نصرت ـ را  ييربالكنار كخانه ـ آن هم در  يوان باصفايدر ا يافطارمحل و 

ـ   ،تشدوست دا يليخ ـ دانسـت   ياما گروهبان خـوب م سـخت و   يهـا  ه روزهك
  .است يگريز ديتر از هر چ بخش او لذت يبازداشتگاه برا يفرسا طاقت
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  يمعلم فرار
  

ه كـ نيا يشتر معلمها به جايب .نندك يبا هم صحبت م يمدرسه درِ گوش يها بچه
ها صـحبت   زنند و با بچه ياط مدرسه قدم ميدر ح ،بنوشند ينند و چايدر دفتر بنش

 يخواهنـد جـا   يار مكن يبا ا ؛اند اد گرفتهيخ يار را از معلم تاركن يآنها ا .نندك يم
  .نندكخ را پر يمعلم تار يخال

ـ ود ش بيچند روز پ .شده ياست فرار يخ چند روزيمعلم تار ه رفـت جلـو   ك
ـ شاه و خاندانش را افشـا   يتهايجنا ،وبندهكداغ و  يسخنران يكصف و با  رد و ك
 ير نـاج كحاال سرلش .ردكفرار  ،وارد مدرسه شوند كساوا يه مأمورهاكنيقبل از ا

  .رده استكن ييزه تعياو جا يريدستگ يبرا
دلهـره   رنگ ناظم از ترس و .ندك يبا ناظم صحبت م يدرِ گوش ،ها از بچه يكي
ـ ش را از وحشت گم يه دست و پاك يدر حال .شود يزرد م  كيهـول هـول   ،ردهك

  .خورد يجا م ،نديب ياو را م يرنگ و رو ير وقتيمد .رساند يخودش را به دفتر م
  ؟يفاتح ،شده يـ چ
.. .ها بچه ،يركجناب ذا« :دهد يدهد و جواب م يآب دهانش را قورت م ،ناظم

  »...ها بچه
  ؟شده ينم چيگو ببب  ،نكجان بد ـ 

  ...خيند باز هم معلم تاريگو يها م بچه ،يركـ جناب ذا
ـ   مثل برق گرفته ،شنود يخ را مير تا اسم معلم تاريمد يآقا پـرد و   يها از جـا م
  »؟خ؟ منظورت همت استيمعلم تار ،يگفت يچ« :پرسد يزده م وحشت

  .ندك ينجا سخنرانيخواهد ا يـ همت باز هم م
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 ي؟ همت فـرار يار دستمان بدهك يخواه ين حرفها ميبا ا .ـ ببند آن دهنت را
  .ن مدرسه بگذارديش را تو ايند پاك يت نمأ؟ او جريفهم يم ،است

من هـم   .اند دهيخودشان از دهن معلمها شن يها با گوشها بچه ،يركـ جناب ذا
  .ام دهيها شن خودم از بچه يبا گوشها
  »؟ندكب ين غلطيار است همچقر كيحاال « :ديگو يم ،ردهكه هول كر يمد يآقا

  !ن حاال يـ هم
  !ست ينجا نيه همت اكـ آخر االن 

ها با معلمها قـرار   بچه .رساند يسرساعت مثل جن خودش را م ،ـ هر جا باشد
اط مدرسـه  يتو ح ،الس بروندكه به كنيا يبه جا ،ميزن يزنگ را م ياند وقت گذاشته

  .شندكاو صف ب يدن سخنرانيشن يبرا
ـ  يتو هم نم .اند ردهكعلمها غلط ها و م ـ بچه بـرو پشـت    .يخواهد زنگ را بزن
ش يبرا ،الس نرفتكه سركهر معلم هم  .الس بفرستكالس به كها را  بچه ،بلندگو

دهـد امـروز    يم يدلم گواه .ر زنگ بزنمكروم به سرلش يم .نكبت رد يسه روز غ
  !رسد  يبه من و تو م يزة خوبيجا

  .رود يو مبه طرف بلندگ يناظم با خوشحال
ـ رفـتن بـه    يهـا بـه جـا    بچه .شود يالسها خوانده مكاسم  ،از بلندگو  ،السك

  .شندك ياط مدرسه صف ميالسها در حكشتر يب ،بعد يلحظات .ستنديا يسرصف م
ند به داد و هوار و خط ك يرد و شروع ميگ يفون را از ناظم موريكم ،ريمد يآقا

ها هم  بچه يبعض .روند يالس مكبه اند و  دهياز معلمها ترس يبعض .دنيشكو نشان 
ـ    ،در همان لحظه .افتند يبه دنبال آنها راه م همـت وارد   .شـود  يدرِ مدرسـه بـاز م

رود و با معلمها و  يهمت لبخندزنان جلو صف م .فرستند يهمه صلوات م .شود يم
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ـ   يبعد با صدا يا لحظه .ندك يم يآموزان احوالپرس دانش نـد بـه   ك يبلند شـروع م
  .يسخنران
  ...ميبسم اهللا الرحمن الرح ـ

  
ـ  ير ناجكخبر به سرلش  .يهـم خوشـحال اسـت و هـم عصـبان      ،او .رسـد  يم
از  يهمت را به چنگ خواهد انداخت و عصـبان  يه سرانجام آقاكنيخوشحال از ا

  !شده است  يه چرا او باز هم موفق به سخنرانكنيا
  .شوند يت آماده مكحر يبرا ينظام ينهايماش

ـ   ك ين را باز ميدرِ ماش ،ركرانندة سرلش سـگ   .نـد ك يند و با احتـرام تعـارف م
ـ ه هفـت ت ك يدر حال ،ركسرلش .پرد ين مير به داخل ماشكسرلش يپشمالو رش را ي

پشـت فرمـان    ،بندد يدر را م ،راننده .شود يسوار م ،ندك يم يش جاسازير پالتويز
ر راه كسرلشن يبه دنبال ماش ينظام ينهايماش .ندك يت مكند و با سرعت حرينش يم
  .افتند يم

  
ـ يهمـت شـن   يسـخنران  يصدا ،رسند ينها به مدرسه ميماش يوقت  .شـود  يده م
 ،شـود  ياده مين پياز ماش .ردياش را بگ تواند جلو خنده ينم ير از خوشحالكسرلش
  .نندكند تا مدرسه را محاصره ك يشد و به مأمورها اشاره مك يرش را ميهفت ت

او گـوش   ياق به حرفهايهمه با اشت .است همت را پوشانده يسر و رو ،عرق
  .دهند يم

ـ    يدر دفتر مدرسه قدم م يشانير با اضطراب و پريمد ن و زمـان  يزنـد و بـه زم
ـ  ،يپارس سگ يصدا ،در همان لحظه .دهد يفحش م سـگ   .آورد ياو را به خود م
  .شود يدوان وارد مدرسه م ر دوانكسرلش يپشمالو
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ا بـه رو   شـود  يدن سگ متوجه اوضاع ميهمت با د ـ   يامـ  .آورد يخـودش نم
  .شود ير با دو مأمور مسلح وارد مدرسه مكسرلش ،بعد يلحظات
نَفَـس زنـان    ،شوند يه به نشانة احترام خم و راست مك يدر حال ،ر و ناظميمد

در  ،ر بدون اعتناكسرلش .بوسند يرسانند و دست او را م ير مكخودشان را به سرلش
  .زند يشخند مين ،ندك يه به همت نگاه مك يحال

نند و آهسـته از مدرسـه خـارج    ك يم ياطراف همت را خال ،از معلمها يبعض
  .نندك يفرار م يكي يكيآموزها هم  دانش ،با خروج معلمها .شوند يم

ر از كسرلشـ  .انـد  ردهكه او را دوره ك ييماند و مأمورها يهمت م ،بعد يا لحظه
ـ زود دسـتبندش بزن  .ه افتادموش به تل« :ديگو يزند و م يم يا قهقهه يخوشحال  ،دي

  ».ميافت يراه م ،د سوار بشوندييبه افراد بگو
از  يكي .ابدي ينم يراه فرار .نديب يمأمور م يك ،ندك يهمت به هر طرف نگاه م

  .آورد ياو را باال م يدستها ،مأمورها
  .زند يبه هر دو دستش دستبند م يگريد

برد  يتش را در حلقومش فرو مانگش ،ند و به دور از چشم مأمورهاينش يهمت م
  »؟شده يچ« :ديگو ياز مأمورها م يكي .زند يو عق م
  ».حالش خراب شده« :ديگو يم يگريد

ـ    .رده پدرسوختهكغلط « :ديگو ير مكسرلش  .يخودش را زده بـه مـوش مردگ
  ».ميفتيزودتر راه ب ،نيدش تو ماشيندازيب.. .ديگولش را نخور

مأمورها خودشـان را از اطـراف او    .ندك يغ مزند و استفرا يهمت باز هم عق م
اش را  افهيو دهانش را گرفته است ق ينيه جلو بك ير در حالكسرلش .شندك ينار مك

ـ زند و فر يم سگ مكلگد به ش يكت يبا عصبان .شدك ينار مكند و ك يدرهم م اد ي
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ـ ثكدسـت و صـورت    ،ييدش دستشوين پدر سوخته را ببريا« :شدك يم اش را  في
  ».ديتند باش .ميفتيزودتر راه ب ،ديبشو
او خـود بـه طـرف     ،ببـرد  ييهمت را بـه طـرف دستشـو    يسكه كش از آنيپ

 .نـد ك يدر را از پشت قفل م ،شود يم ييوارد دستشو يوقت .افتد يراه م ييدستشو
  .ستنديا يدو مأمور مسلح جلو در به انتظار م

ق زدن همـت شـن     يصدا ،يياز داخل دستشو ـ يشُرشُـر آب و عـ  .شـود  يده م
  .شندك يشان را درهم ميها افهيق ،ندشمأمورها به حالت چِ

تنهـا   .شود يده نميگر شنيعق زدن همت د يصدا .گذرد يهم م يلحظات از پ
   .ندكش يوت را مكس ،شُرشُر آب يصدا

الفـه  ك يه حسـاب كند او ك يزند و به ساعتش نگاه م ير در راهرو قدم مكسرلش
رد؟ يا دوش بگيد يرفت دست و صورتش را بشو« :ديگو يشده است به مأمورها م

  ».ندك يم يد چه غلطينيد تو ببيبرو
  .شود ياما در باز نم ،فشارد يرة در را ميدستگ ،از مأمورها يكي

  !قربان  ،ـ در قفل است
سـرش   يرا رو يينـد تـا دستشـو   كبگو زود بازش  .ردهكرده قفلش كـ غلط 

  .ميا ردهكخراب ن
ـ يشن يياما صدا ،نندك يد مياد تهديو فرهمت را با داد  ،مأمورها  .شـود  يده نم

با مشت و لگد به  ،آورند يمأمورها هجوم م .نندكدهد در را بش ير دستور مكسرلش
ر آب باز است و پنجرة يش ،است يخال ييدستشو .نندكش يوبند و آن را مك يدر م
  !هم ييدستشو يپشت
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 .نـد ك يانش حمله ميبه اطراف ها وانهيمثل د ،نديب ين صحنه را ميا ير وقتكسرلش
ر نقـش  كر مشت و لگد سرلشـ يدر ز ،نندك ير مكزه فيه هنوز به جاكر و ناظم يمد
  .شوند ين ميزم
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  ر برفيسالح ز
  

قبالً هـم   ،ه حاال ضدانقالب شده باشندكنينه ا .مقر سپاه پر از ضدانقالب است
مدتها با پاسداران  ،در دست دارنده االن ك يين سالحهايضدانقالب بودند و با هم

ه چه طور فرمانده سپاه به كست يحاال معلوم ن .اند دهيسپاه پاوه جنگ يها يجيو بس
ج هـم  يه آنها را عضور بسـ كبل ،شان را نگرفتهيو نه تنها سالحها ،ردهكآنها اعتماد 

  .رده استك
احتـرام   هـا  يجيمثـل بسـ   ،نـد ك يها نگاه م يجيفرماندة سپاه به آنها هم مثل بس

ـ ن ياش هم نمونه ؛ندك يشان اعتماد ميگذارد و به حرفها يم روس و دار و يسـ  كاك
  .دسته اش

با دار و دسته اش به  ،روزيد .از فرماندهان ضدانقالب بود يكي ،روسيس كاك
بـا  « :ديجلو رفت و پرس يموس .ميار داركفرمانده  يمقر سپاه آمدند و گفتند با آقا

  »؟ديار داركفرمانده سپاه چه 
مـا   .فرمانـده شـوم   يم آقـا يام تسـل  م آمـده يروهـا يبـا ن « :روس گفتيس كاك

  ».مرد است يليفرمانده شما خ .ميم سرباز او شويخواه يم
  »؟ستكيد فرمانده ما يدان يم« :ديپرس ،رده بودك كه شك يموس
ـ در پاوه هسـت   يسكمگر « :روس گفتيس كاك ـ ه ك م همـت را  يابـراه  كاك

  »؟نشناسد
م را همـه  يابـراه  .م آمديه ابراهكقرار داده بود  يرا مورد بازپرستازه او  يموس

م يتقد يسالحش را دو دست ،ديروس تا او را ديس كاك. زدند يهمت صدا م كاك
  .را به او نداد ياركن يهمت اجازه چن كاكاما  ؛رد و خم شد تا دستش را ببوسدك
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ـ  يسپاه را عصبان يروهاياز ن يبعض ،ن موضوعيهم بـه خـود حـق    آنهـا   .ردك
ار نباشد؟ اگر كدر  كيلكجا معلوم كاز  :گفتند يه مكچرا  ؛شوند يدادند عصبان يم

  ؟جوابگو خواهد بود يسكچه  ،نندكسپاه را قتل عام  يروهاين سالحها نيبا هم
ا چـون همـت را     ،آنهـا نداشـت   يبـرا  يا نندهك هر چند پاسخ قانع يموس امـ

ـ ر د يمتكحتماً ح« :به آنها گفت ،شناخت يم ـ  .ار اسـت ك ـ همـت   كاك را  يارك
  ».دهد يمت انجام نمكح يب

  
شان سوز كباد زوزه  .اما سوزش برف هرگز ؛متر شدهكبارش برف  .صبح است
ـ  يبه سر و صورت موس كدردنا يند و مثل شالقك يبرف را جمع م او  .وبـد ك يم

ضـدانقالب   ياز مقرهـا  يكيروس و همت است تا به اتفاق هم به يس كاكمنتظر 
با سـپاه دعـوت    ياركم و هميآنها را به تسل ،روسيس كاك يانيند و با پا درمبرو
همت مـرا   كاكاگر  :او گفته .روس استيس كاكشنهاد يپ ،كار خطرناكن يا .نندك

.. .نمكبا انقالب منصرف  يشتر ضدانقالبها را از دشمنيدهم ب يقول م ،ندك يهمراه
  .آگاهندناشتر آنها يب

به  :نديگو يروها مين .بجز همت ،ندك يرا باور نمروس يس كاكس حرف كچ يه
  .ندكر آب يهمت را ز كاكخواهد سر  ياو م .ردكشود اعتماد  يروس نميس كاك

ـ بـا   يهمراه ياش را برا يه همت آمادگكدانند  يهمه م روس اعـالم  يسـ  كاك
ـ    ،ه نگران جان همت استك يموس .رده استك ا    ،ترسـد  يهر چنـد از خطـر م امـ

  .ندك ياو را همراهم گرفته يتصم
ن را يماشـ  ،ه پشت فرمان نشسته استك يموس .نديآ يروس و همت ميس كاك

دو نفر را  يجا يياو بتنها .است يليكآدم درشت ه ،روسيس كاك .ندك يروشن م
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جـا   كـي هـم زور  يسه نفـر آدم عـاد   ،روزكن لنديه در ماشك يدر حال ؛رديگ يم
  .شوند يم

روز جـا  كهمـت خودشـان را در لنـد    روس ويسـ  كاك ،ه شدهكب يبه هر ترت
  .افتند ينند و راه مك يم

ا   ؛نـد ك يها را روشن م نك كبرف پا يموس .خ زده استيها از سرما  شهيش امـ
  .نندكتوانند ب ينم ياركچ يآنها هم ه
 نك كنها برف پايا« :ديگو يند و مك يها را خاموش م نك كد برف پايلك ،همت

  »!ن ك كخ پاينه  ،است
از  .شود يده نميسگها شن يجز زوزة باد و عوعو ييصدا .لوت استابانها خيخ

ـ بـه   يموسـ  .شود ين صداها اضافه ميبه ا يراندازيت يگاه صدا ،دور دست  كاك
ـ به روبه رو خ .زند ينم يروس حرفيس كاك .ندك ير مكروس فيس ره شـده و در  ي
آن سه نفـر   ند وك يسرما رفته رفته به درون استخوانها نفوذ م .ر فرو رفته استكف

دسـتش را   ،بـرد  يت رنج مينوزيس يه از ناراحتكهمت  .ندك يرا در خود مچاله م
ـ   يموس .گذارد يگذارد و چشمانش را به هم م يم يشانيپ يرو  ،شـود  يمتوجـه م
  .دهد يند و به او مك ياش را باز م هيچف

  .شود يت مكدردش سا ،اگر گرم بشود.. .ات يشانيـ ببند دور پ
اش  يشـان يم بـه دور پ كلرزانش مح يرد و آن را با دستهايگ يه را ميچف ،همت

  .بندد يم
 ييرا راهنمـا  يموسـ  ،روسيسـ  كاك .رسد يم يوهستانك يا روز به جادهكلند

چ موجود يگر هيد .رسد يها بلندتر از قبل به گوش ميراندازيت يحاال صدا .ندك يم
 يـك مثـل   يو نگران كرفته رفته ش .شود يده نميدر جاده د يا هيلة نقليزنده و وس
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ـ بـودن   كوكروها دربارة مشين ياو به حرفها .ندينش يم يس به دل موسكرك  كاك
  .ندك ير مكم فيش از حد ابراهيروس و اعتماد بيس

 .شـود  يبر شدت سرما افزوده م .رود يباال م يجاده بسخت ييروز از سرباالكلند
 يپاهـا  ،چ جادهين گذر از پياو در ح .ندك يلرزش تن همت را احساس م ،يموس
ـ روس و همت هـم ا يس كاك .رون زده استير برفها بيه از زكند يب يرا م يسك ن ي

نگه دار « :ديگو يداشبورد و م يزند رو يم مكروس محيس كاك .ننديب يصحنه را م
!«  

پرد و خـودش را   ين مييروز پاكروس از لنديس كاك .ترمز يزند رو يم يموس
ـ  همت دوان دوان به .رساند يبه او م از اطـراف مراقبـت    يموسـ  .رود يدنبالش م

  .ار باشدكدر  يا ند تا مبادا تلهك يم
 ،روسيس كاك .رون آمده استير برفها بيه از زكند يب يرا م يلولة سالح ،همت
ـ  .شود يان ميسالح به دست نما يرمرديپ .زند ينار مكبرفها را  روس بـا  يسـ  كاك
  ».خ زدهياز سرما  .تنگهبان جاده اس ،بينا كاكن يا« :ديگو يتعجب م
قلـبش گـوش    يچسباند و به صـدا  يب مينا كاكنة يصورتش را به س ،همت

ـ  يند بـه دادن تـنفس مصـنوع   ك يسپس شروع م .دهد يم ـ گو يو م ـ با« :دي د زود ي
  ».مارستانيمش بيبرسان

ـ يگ يب را مينا كاك ير بغلهايز ،همت ـ  يرد و از زم ـ  .نـد ك ين بلنـدش م  كاك
سالح او  ،گريد يند و با دستك يب را بلند مينا كاك يپاها ،دست يكبا  ،روسيس

ا همـت او را    ؛نـد كروز سوار كب را پشت لندينا كاكخواهد  يم .دارد يرا برم امـ
ـ كن سوارش ياگر پشت ماش« :ديگو يم .نشاند يم يصندل يبرد رو يجلو م تـا   ،مين
  ».ميمارستان بدنس را گرم نگه داريد تا بيبا .رديم يآنجا م
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  ».ميهم به زور جا شد يسه نفر .ستيه جا نكجلو « :ديگو يروس ميس كاك
فقـط   .دينيبنشـ  يحاال هم سه نفر« :ديگو يم ،شود ين سوار ميهمت پشت ماش

  ».رمرد در خطر استين پيه جان اكعتر يسر
از  يموس .ندك يبا تعجب نگاهش م ،ار همت جا خوردهكه از كروس يس كاك
ـ  .يت دارينوزيتو س ،ميابراه« :ديگو يشود و م ياده مين پيماش هـم   ين طـور يهم

  »...ن پشت فرمانيا بنشيب .ستيحالت خوب ن
رمـرد در  ين پيگفتم جان ا« :ديگو يو با تشر م يپرد وسط حرف موس يهمت م
  ».تند باش .مارستان تخت گاز برويتا خود ب ،زود سوار شو .خطر است
  .افتد يد و به راه منينش يپشت فرمان م ،ندارد يا جهيداند اصرار نت يه مك يموس

 .نـد ك يرا گرمتر م كن اتاقيماش يبخار ،شود يشتر ميروز بكهر چه سرعت لند
ـ  .شود ياش بلند م شود آه و ناله يب گرم مينا كاكرفته رفته بدن   ،روسيسـ  كاك

ـ وت اكسـ  .ق فرو رفتـه اسـت  يعم يوتكدر س ،بدتر از قبل ن بـارِ او از شـرم و   ي
  .خجالت است

 .نـد ك يند و با حسرت نگاهش مك يم ميهمت تنظ يرا رون يماش  نةييآ ،يموس
او  ياز بـرف بـر سـر و رو    يا هيهر لحظه ال .ن مچاله شده استيهمت پشت ماش

  .ندك يدپوش ميند و او را سفينش يم
جـور واجـور    يند و بـه حرفهـا  ك ير مكدر طول راه به اعتماد همت ف يموس

ـ ييان پياز ماش ،رسند يمارستان ميبه ب يوقت .روهاين پـرد و بـه سـراغ همـت      ين م
 يموس .ت مانده استكحر يروز بكدر پشت لند يخيگلولة  يكهمت مثل .ديآ يم

ـ  ييروس بتنهايس كاك .شنود ينم يجواب ،زند يهر چه صدا م ـ نا كاك ب را بـه  ي
روز و برفهـا را از  كلنـد  يپرد بـاال  يم يموس .برد يشد و به اورژانس مك يدوش م
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ـ  يدر حـال  يموس .خ زده استي همت .زند ينار مكهمت  يرو ه از دلشـوره و  ك
  .زند يرده است پرستارها را صدا مكبغض  ينگران

  
ر كـ مقر سپاه نشسته و باز هـم بـه همـت ف    يدر اتاق نگهبان يموس .شب است

اما همت هنـوز   ؛ب مرخص شدينا كاك ،مارستان رفتيمالقات به ب يبرا .ندك يم
  .بود يبستر

 يه هنوز براكند ك ير مكف يرده است و به رازكه از سرما خود را مچال يموس
 :پرسند يها م يهنوز بعض .ت همتيراز جذاب ؛روها ناشناخته مانده استياز ن يليخ

شـوند؟   يند؟ آنها چه طور عاشق همت مك يهمت چه طور به ضدانقالب اعتماد م
  !ند كم ضدانقالب يتقد يخواهد مقر را دو دست يش ميارهاكن يند با اكن

ـ   ،ديآ يبه خود م يموس .ديآ يپا م يصدا ،يكياراز ت دارد و  يسـالحش را برم
ـ  يدر حـال  يموسـ  .شود يپا قطع م يصدا .دهد يست ميا ه تفـنگش را مسـلّح   ك
 .ا جلـو يآرام ب.. .سرت يت را ببر بااليدستها ،يهست يسكهر« :زند يداد م ،ندك يم

  ».نمك يم يكشل ،ينكدست از پا خطا 
ـ  ،انـد  دسـت گرفتـه   يشان را بـاال يه سالحهاك يلدر حا ،چند مرد مسلّح ش يپ

  »؟ديهست كي« :پرسد يم يموس .نديآ يم
با  .ام بينا كاكمن « :ديگو يم يآلود بغض يتر است، با صدا از همه مسن يكي
ـ ا آمـده  .ميهمت بشو كاكم سرباز يا م آمدهيپسرها ـ م صـادقانه در ر ي اب همـت  ك
  ».ميبجنگ
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  بزرگ يپاها
  

ـ ينهايشود و پوت يخارج م يان فرماندهحاج همت از ساختم  .نـد ك يش را پا م
ش را ينهـا يه بند پوتك يدر حال ،حاج همت .ديآ يرون ميهم به دنبال او ب ييربالك
ـ هم گر يچند روز د ،يندار ياركاگر  ،آقاجان«:د يگو يبه پدر م ،بندد يم ش مـا  يپ

  » .بمان
ـ ات را بـه د  چهن دفعه زن و بيا .مادرت تنهاست ؛نه«:د يگو يم ييربالك دنت ي
مـا   ،خانه ييايب يتوان يه تو نمكحاال  .آورم يمادرت را م ،دفعة بعد انشااهللا ،آوردم

  ».م جبههييايد بيبا
هنه و رنگ ورو رفتة حاج همت ك ينهاين حرف زدن متوجه پوتيدر ح ييربالك

ـ گو يم يحاج همت با شرمندگ .شود يم ه باعـث  كـ نيام از ا آقاجـان شـرمنده  «:د ي
ـ   ،ر دارمكلشـ  يها وتاه با بچهكصحبت  يكمن .. .شما شدمزحمت  ـ آ يبعـد م م ي
  ».نمك يتان م بدرقه

او  ينهاير پوتكه هنوز از فك ييربالك .رود يند و مك يم يحاج همت خداحافظ
ـ  يامده است متوجه خداخافظيرون نيب بـر هـم از   كا ،همـان لحظـه   .شـود  ياش نم

ـ  ج يبا نـاراحت  ييربالك .شود يساختمان خارج م ـ گ يلـو او را م ـ ي ـ گو يرد و م د ي
  »؟دهد يفش و لباس نمكها  مگر دولت به رزمنده ،برآقاكا«:

ـ كـ ت يشده است سر ييربالكه متوجه منظور كبر كا ـ   يان م ـ گو يدهـد و م د ي
ـ نهايگفتم پوت يه به حاجكزبانم مو درآورد بس  يكيبه خدا من  ،ييربالك«: ت را ي

مهـم نشسـت و    يبا آدمها ،يركلشتو فرماندة  يم ناسالمتيگو يآخر م .نكعوض 
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واهللا تو گوشش فرو .. .ينك يت مينها را پاين پوتيست ايخوب ن ،ينك يبرخاست م
  ».رود يه نمكرود  ينم

  ؟ستيحرف حسابش چ ،بـ خُ
د خـودش را  يفرمانده با يكد يگو يه مكن است يحرف حسابش ا ،ييربالكـ 

  .ها باشميجيد همرنگ بسيمن با .ندكسه يش مقايروهاين نيمتركبا 
فش نـو بـه   كجفت  يكاگر من  .نمك يمن خودم درستش م«:د يگو يم ييربالك

اگر از مـن حـرف    .من پدرش هستم .بگو ييبگو يخواه يهر چه م ،ردمكش نيپا
  »؟خواهد داشته باشد يم كيپس از  ،نداشته باشد يشنو

  
همه دوسـتش   .نندك يهمه احساس لذت م ،ندك يم يحاج همت سخنران يوقت

اند و به  ستادهيوهه خبردار اكن صبحگاه پادگان دوير رزمنده در زمكلش يك .رنددا
ه تن دوازده هزار كهمان قدر  ،آفتاب سوزان خوزستان .دهند ياو گوش م يحرفها

ـ  .سوزاند يگر فرماندهان را هم ميسوزاند تن حاج همت و د يرو را مين ـ چ يه س ك
ها  فش و لباس رزمندهكاز  ينوتر فش و لباسك ،يچ فرماندهيست هيبان ن هير سايز

 ،سـتاده يرو اير نكلش يكدر برابر  ييه بتنهاكفقط حاال  ،حاج همت .ده استينپوش
چ يه ،ت شوديداخلِ جمع ياگر بعد از سخنران .ر استكه فرمانده لشكمعلوم است 

  .ص نخواهد داديس از ظاهرش فرمانده بودن او را تشخك
 .بر متوجـه شـد  كا .فاش دادكبه  يدوز وصله ينها را براين پوتياو هم ،بار يك
فاش داد تـا بـه   كر گرفت و آنها را به كات لشكن نو از تداريجفت پوت يكرفت 

فاش گرفت و گفت كهنه را از ك ينهايبعد پوت .هنه به همت بدهدك ينهايپوت يجا



 ٣٩ معلم فراری

ـ م يفشـها كست ينها بگو در شأن تو نين پوتيبه صاحب ا«: ـ رزا نـوروز را پا ي ت ي
  ».ينك

 ،آن ينو را نگرفت و به جـا  ينهايپوت .دلخور شد يليخ ،حاج همت آمد يوقت
دارش را بـه او   وصله ينهايپوت ،شود يف او نميد حريه دكبر كا .ردكبه پا  ييدمپا

  .بازگرداند
ن يحرف پدرش را هم زم ،ترسد حاج همت يم .است ييربالكبر نگران كحاال ا

  !روها باشد يشه شرمسار نيس هماما از آن پ ؛رديا حرف پدرش را بپذي ؛بزند
  

رم يت دستت را بگيها يگر مثل بچگيبار د يكدوست دارم «:د يگو يم ييربالك
هـر   .يهنوز پسـرم هسـت   يناسالمت .ت بخرميبرا يتانكجفت  يكو ببرمت بازار و 

  .يمن پسرم هست ياما هنوز برا ،يركه فرمانده لشكچند 
مـن   .باشـد «:د يگو يحاج همت م .دان منتظر پاسخ حاج همت ،بركو ا ييربالك

  ».آقاجان ،يبه گردن من دار يشه حق پدريشما هم .حاضرم
ـ گو يم يبا خوشحال و بوسد يهمت را م يشانيپ ،ييربالك رحمـت بـه آن   «:د ي

  ».د زود برگردم اصفهانيمن با .نكمعطلش ن ،پس بلند شو .يه خوردك يريش
  

وقت تا به حال حاج همت را چ يه .اوردياست شاخ در ب يكبر از تعجب نزدكا
ـ اخت يا او مثل بچـه  .ده استين قدر گوش به فرمان نديا ارش را داده اسـت بـه   ي
ـ ن يآنگاه سوار ماشـ  .دياو خر يبرا يتانكجفت  يكهم  ييربالك .ييربالك ونس ي

  .شدند و بازگشتند به طرف پادگان
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ـ ند ك ير مكف يا بر به لحظهكا .شوند يم يكآنها به پادگان نزد هـا درِ   هه بچـ ك
ر كچرا؟ چـون فرمانـده لشـ   ! ردهكنو به پا  يتانك يحاج«:ند يگو يبه هم م يگوش
  »...است

  .ندك يند و او را سوار مك يبر ترمز مكا .ندك ينوجوان رزمنده دست بلند م يك
متوجه  ييربالك .ندك يگردد و به نوجوان نگاه م يمدام به عقب برم  ،حاج همت

نگـاه آن دو   يبر وقتكا .ندك يانه نگاهش را دنبال ماوكنجكشود و  ياو م ينگاهها
هنه ك ينهايناگهان چشم او به پوت .گذراند ينه از نظر ميينوجوان را در آ ،نديب يرا م

ش يمنظـور حـاج همـت را از نگاههـا     ،بـر كا .افتد يرو رفتة نوجوان م و رنگ و
ـ داشـبورد و   يزند رو يم ييربالكه كد يبگو يزيخواهد چ يم .فهمد يم ـ گو يم د ي
  ».بر آقاكنگه دار ا«:

  ؟يچ ي هواس  ـ نگه دارم؟
  .يچ ي هد واسيگو يخودش م يحاج ،ـ تو نگه دار

مـن  «:د يگو يند و با لبخند مك يرو به حاج همت م ،ييربالك .ندك يبر ترمز مكا
ـ ه راحتـت  كـ نيا يحـاال بـرا   ؟گذرد يم يپدر باشم و نفهمم تو دلِ پسرم چ  ،نمك

ن يه حرفم را زمكاز تو ممنونم  .ه انجام دادمكن جا بود يهمفة من تا يم وظيگو يم
م يگر تصميد ،از حاال به بعد .ير پا گذاشتيمقام خودت را ز ،و به احترام من ينزد

  ».ام يمن راض.. .نكب ،يدوست دار ياركهر  .با خودت است
از ته دل  .خته شوديآتش حاج همت ر يه روكاست  يانگار آب ييربالكحرف 

ش يها را از پـا  يتانكآنگاه  .بوسدش يرد و ميگ يرا در آغوش م ييربالك .خندد يم
  .رود يآورد و به سراغ نوجوان م يدرم
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ـ ا«:د يگو يه مكشنوند  يحاج همت را م يصدا ،ييربالكبر و كا هـا   يتـان كن ي
  ».ه خدا تو را رساندكنم كارش كمانده بودم چه  .ردك يم را داغان ميداشت پا
د يگو يم ،ندك ياش را به پا م رنگ ورو رفته ينهايه پوتك يالگردد و در ح يبرم

  »...تكخدا بده بر .نهاين پوتيهم يمن ساخته شده برا ياصالً پاها«:
  .شود ين مينها سوار ماشيحاج همت با همان پوت ،بعد يا لحظه
  .رود يش ميدر جادة پادگان پ ،نيماش

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۴٢ معلم فراری

  مه شبين يظرفشو
  

پهنـه   يـك  ،نـد ك ياحساس م ،شدك يه نَفَس مكبر كا .گرم گرمِ ؛هوا گرم است
همة  .ندك يانگار آتش استشمام م ،هوا يبه جا .اند شعلة آتش جلو صورتش گرفته

سطل  يك .زدير يرون ميش بكآبآب از عرق از تنش مثل  .شود يش داغ ميسلولها
حـاج  از  يچ خبـر يه ؛نه .دوزد يچشم م يكيسرش و باز به تار يزد روير يآب م
  .ستيهمت ن
 يهم از گرما و هم از دسـت بعضـ   ،هم از انتظارِ حاج همت ؛الفه استكبر كا

فة يوظ يعني ؛نفر شهردار ساختمان است يكهر روز  .يساختمان فرمانده يروهاين
 ،رسد يها م ينوبت به بعض يوقت .و شست وشو بر عهدة اوست ييراينظافت و پذ

ـ شام را ت يمثالً ظرفها؛نندك يم يتنبل ـ  نمونـه  ؛نديشـو  يا صبح نم  .ن حـاال ياش هم
 ،اند جلو ساختمان و هـر چـه مگـس در پادگـان بـوده      ف را گذاشتهيثك يظرفها

ـ چـرا   ؛چ وقت ظرفها تا صبح نشسـته نمانـده  يالبته ه .دورش جمع شده است ه ك
  .نديشو يزند و ظرفها را ميخ يمه شب به دور از چشم همه برميه نكهستند  يافراد

ـ با يا د چرا عـده يگو ياو م .ن موضوع استياز همهم بر كا يناراحت د جـور  ي
ـ   كش حاج همت ين گله را پين بار ايچند .شندكگران را بيد ا او هـم ه چ يرده امـ

  .نگرفته است يوقت موضوع را جد
ه يف قضيلكن بار تيبرگردد و ا ييبر منتظر است تا حاج همت از شناساكحاال ا

ه كشند؟ حاال كرا ب يگريعدة د يد جور تنبليبا يا اصوالً چرا عده .ندكسره يكرا 
  ق نشوند؟يپس چرا آن افراد تشو ،شوند يه نميتنبلها تنب
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او  .ن حاج همت استيماش ؛پراند يبر را از جا مكا ،نيماش يكچراغِ  ييروشنا
ـ آ يشود و به طرف ساختمان م ياده مين پيآلود از ماش كخسته و خا بـر بـه   كا .دي
  .رنديگ يگر را در آغوش ميهمد آن دو .رود ياستقبالش م

  !؟ صبح تا حاال نصفه جان شدم يحاج ،ييجاكچ معلوم هست يـ ه
ـ  .رده استكس يحاج همت را خ يلباسها ،عرق ـ گو يم ـ گفـتم  « :دي ـ ه ك ارم ك

 .بخـواب  ،ه شـد كوقتش  ،يد منتظر من بمانيتو نبا .برآقاكا ،تاب نداردكحساب و 
  ».ميآ يا نميم يآ يا ميمن هم 

ـ  يرود و آب ير آب ميه طرف شحاج همت ب همـان   .زنـد  يبه سر وصورتش م
ت يغذا ،جان يحاج« :ديگو يبه او و م ندك يرو م .افتد يم يزياد چيبر به كا ،لحظه

  ».ام من هم برگشته ،يتا بخور .يتركام سر  را گذاشته
ـ  يمكه كحاج همت  .رود يبر دوان دوان مكا ـ   كخن رود بـه طـرف    يشـده م

ان كت يافتد و سر يبر مكا ياد حرفهايبه  ،نديب يظرفها را م يتدر راه وق .ساختمان
  .شود يدهد و وارد ساختمان م يم

  
حـاج همـت    .نندك يداد ميگر بيد يطرف و پشه و مگسها از طرف يكگرما از 

ـ يب يهـا  ند حفرهك ياحساس م .شود يالفه مك ،گذارد يغذا به دهان م يوقت اش  ين
دست از  ،ن خاطريبه هم .ش برساننديها هيغ را به ردا ين هوايست ايقادر ن ييبتنها
  .رديبگ كمكدن يشكنفس  يشد تا از دهانش هم براك يغذا م

ـ  يشـ يهر ن .گذارند يراحتش نم يا ها لحظه پشه .شود ياز اتاق خارج م ه بـه  ك
باز هم ظرفهـا را   .زند يباره آتش ميكانگار جانش را  ،رود يصورت داغ او فرو م

! انـد   ه در اطراف آن بـه پـرواز در آمـده   كرا  ييها و مگسها پشهن يهمچن ؛نديب يم
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 يصـدا  ،ندكر را باز يخواهد ش يه مكن يهم .رود ير آب ميبدون اعتنا به طرف ش
ـ  يبـر در حـال  كا .ندك ياش م بر متوجهكا دوان دوان  ،در دسـت دارد  يا هكـ ه پنك
  .ديآ يم

  !ه كپن.. .ام ات آورده واسه ين چيبب ،يـ حاج
بعد از چند  .يا آورده يزيعجب چ.. .به به« :ديگو يم ،يبا خوشحال حاج همت

  ».مينك يم يه خواب راحتكامشب با پن ،يخواب يشب ب
  »؟يا جا آوردهكاز ، يراست« :پرسد يند و مك يم يركبعد ف

ـ ! س يه« :ديگو يم ،ه مراقب اطراف استك يبر در حالكا  .واش حـرف بـزن  ي
ـ ا :گفـت  ياتكتـدار  يحـاج  .داشـت ه را كپن يكن يات همكتدار ،راستش ن را ي
  ».س بو نبردكچ يببرش تا ه ،اينصفه شب ب ،برو .حاج همت ينار براكام  گذاشته

سـرش   يند و از ناراحتك ير آب را باز ميش .رود يحاج همت درهم م ياخمها
ماند تـا علـت    ياو شده است منتظر م يه متوجه ناراحتكبر كا .رير شيرد زيگ يرا م

ـ ك يدر حال ،حاج همت .ا بپرسداش ر يناراحت ـ گ يه سرش را رو به آسمان م  ،ردي
ـ ز ،تو خط مقدم ،زده سالهيس يها يجياالن بس« :ديگو يم ـ   ي  كر آتـش تـوپ و تان

با هزار جور ضعف و  ،هفتاد ساله ،شصت يرمردهايپ.. .زندير يدارند شُرشُر عرق م
ـ ؟ يه چك.. .نندك ينند و لب از لب باز نمك يگرما را تحمل م ،يماريب ه فرمانـده  ك

  ».رشان هم مثل خودشان استكلش
رده كـ ن ياگـر خـدا   .يركلش يكآخر شما فرمانده « :ديگو يم يبر با دلسوزكا
ـ كاگر خوب استراحت ن .ماند ين مير زمكلش يكار ك ،يض بشويمر  يارهـا ك ،ين
  ».افتد ير عقب مكلش يك
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ـ بـه   .ات بازگردانـد كه به تداركدارد  يه را برمكبر پنكا ـ  اد ظي  .افتـد  يرفهـا م
  »؟يديآن ظرفها را د« :ديگو يم

  .دميد ،ـ آره
  .ردندك يـ باز هم تنبل

بگـذار صـبح   .. .نـدارد  يالكاشـ  ،ردندكاگر قبول ن .ر بدهكـ باز هم بهشان تذ
 .ندكار ك ،س هر طور راحت استكبگذار هر .. .گريشوند د يالبد خسته م .نديبشو

  .داشت ياديها توقع ز از بچهشود  ينم .دارد يسخت يافكجنگ به اندازة 
  

ها مدام به  پشه .حاج همت به خواب رفته است ،گردد يبه اتاق باز م يبر وقتكا
خورد و در خـواب   يم يانكزنند و او مدام ت يشش مينند و نينش يسر و گردنش م

اهش را از دور گردن بـاز  ية سيچف .ندك يبر دلسوزانه نگاهش مكا .ندك يم يقراريب
ـ آن را ز .شود ياتاق خارج م ند و ازك يم ـ ير آب خـ ير شـ ي آبـش را   ،نـد ك يس م
صورت حاج  يرا رو كة مرطوب و خنيچف ،بركا .گردد يچالند و به اتاق باز م يم

  .شود يحاج همت آرام م .شدك يهمت م
ـ يتصـم  .شـد ك ينار او دراز مكحال  يبر هم خسته و بكا ـ گ يم م رد از امشـب  ي

ـ   يپتو .ندكب يعقمه شب را تين يظرفشو ييخودش بتنها دارد و از  يخـود را برم
د ين اميبه ا .اندازد ينار ظرفها مك ،رون از اتاقيخود را ب يجا .شود ياتاق خارج م

  .ندك ييدار شود و او را شناسايظرفها ب يمه شب از سر و صدايه نك
از ظرفهـا   يخبر ؛پرد نه ياز خواب م .زند يبر را آتش مكجان ا ،پشه يكش ين

  !ست ين
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ـ ك يش ميش را پايفشهاك .پرد يها از جا م برق گرفتهمثل  آهسـته   .دود يند و م
جـوان را   يـك  ،بعد يا لحظه .شدك يم كند و سرك يم يخودش را پشت در مخف

ه او بـه سـر و صـورتش    ك يا هياما چف ؛ند تا او را بشناسدك يبر دقت مكا .نديب يم
  !بر كة ايچف درست مثل ؛است كيه مشيچف .است ييمانع از شناسا ،بسته
برد و سـرش را   ير آب پناه ميه تازه جوان را شناخته است از شرم به شكبر كا

  !رير شيرد زيگ يم
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  شهيوحشت از ش
  
ـ گو يدهد به دست حاج همت و م يم را ميسيب يگوش ،يمچيسيب بـا شـما   « :دي
  ».ار دارندك

  »...بگوشم.. .همت« :رديگ يرا م يگوش ،حاج همت
ـ    يمچيسيب .ديآ يشان مكزوزه  يا خمپاره ،لحظهدر همان   .ترسـد  يبـاز هـم م

  .خته استين بار دل او را فرو ريچندم يبرا ،زوزة دلخراش خمپاره يصدا
ـ مه يصدا .شود يدورتر منفجر م يمكخمپاره  گـوش   يهـا  پـرده  ،ب انفجـار ي

ظ يغل يغبار .لرزد يم يا ن از موج انفجار مثل گهوارهيلرزاند و زم يرا م يمچيسيب
  .شود يده ميداغ به طرف آن دو پاش يشهاكهمراه با تر
  .افتد يچشم برهم زدن اتفاق م يكنها در يهمة ا

نگـاه   يمچيسـ يبا لبخنـد بـه ب   ،ان بخوردكش تيه از جاكنيحاج همت بدون ا
  .دهد يند و به صحبت ادامه مك يم

ش را ين چسـبانده و بـا دو دسـت گوشـها    يم به زمكخودش را مح يمچيسيب
ـ   يبه  ،خوابد يگرد و غبار م يوقت .ده استيچسب از جـا   .افتـد  ياد حـاج همـت م
ـ   يوقت .زديخ يبرم از خجالـت سـرش را    ،دوزد يحاج همت چشم در چشـم او م
ند و به ك ير مكاو به ترس و دلهرة خودش ف .رود ير فرو مكاندازد و به ف ين مييپا

اما نتوانسته  ؛ندكرده ترس را از خودش دور ك يسع يلياو خ .شجاعت حاج همت
نترل بـدن او از  كانگار  ،شود يده ميسوت دلخراش خمپاره شن يصدا يوقت .است

بـه تـپش    ششوند و قلب يش خود به خود سست ميزانوها .شود يدستش خارج م
  .شود ين مينقش زم شافتد و بدن يم
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چ وقت ياما ه ؛ندكلنجار رفته است تا بر ترسش غلبه كبا خود  يليخ يمچيسيب
شـه در  يهم يابان سپرد تا ترس را بـرا يب يكيبار دل به تار يك .ق نشده استموف

به نمـاز   يكيه در خلوت و تاركد يحاج همت را د ،ابانيدر ب .ندكوب كخود سر
ـ او از حاج همت گذشت و ا .نبود يمكوحشت  ،ييوحشت تنها .ستاده استيا ن ي

 .خـت يهم ترسـش نر اما باز  ؛رد تا صبح شدكرا آن قدر تحمل  ييوحشت و تنها
ـ هر بار  يول ؛ان بگذارديم گرفت موضوع را با حاج همت در ميسرانجام تصم ه ك

  .شد يار مكن يشرم و خجالت مانع از ا ،ندكخواست لب باز  يم
را  يزند و سـؤال  يا ميدل را به در .ن وضع خسته شده استيگر از اياو حاال د

ترسم؟ چرا  يچرا من م يحاج« :پرسد يحاال م ،ديپرس يش ميست مدتها پيبا يه مك
ا بـه خـدا دسـت      ؛ه نترسمكنم ك يتالش م يلي؟ راستش من خيترس يشما نم امـ
تواند  يه تندتند نزند؟ مگر مكرد يتواند جلو قلبش را بگ يمگر آدم م .ستيخودم ن

ـ يزم يار روياخت يد زرد نشو؟ اصالً من بيبه رنگ صورتش بگو  .شـم ك ين دراز م
  »...ستينترلم دست خودم نك

از مدتها قبـل   ييه گوكحاج همت  ،تمام شود يمچيسيب يه حرفهاكش از آنيپ
 يشانة او و با لبخند و مهربان يگذارد رو يدست م ،بوده است ين فرصتيمنتظر چن

اما  ؛ن سؤالهايپر بود از ا يذهن من هم روز .مثل تو بودم يمن هم روز« :ديگو يم
  ».دم را دايسرانجام امام جواب همة سؤالها

  ؟شما را داد يجواب سؤالها ،ـ امام
با چند تـا   .هنوز جنگ شروع نشده بود .ل انقالب بودياوا!  ينيامام خم.. .ـ بله
ـ يم امام را ببيخواه يه مكم يم جماران و گفتيروز رفت يكشهرمان  ياز جوانها  .مين

از  ؛ميگفت .ميردكالتماس  يليخ .ظهر است و امام مالقات ندارند يكگفتند االن نزد
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ـ تعدادمان هـم   .ما را راه دادند داخل ،ه بودكب يم اما به هر ترتيا راه دور آمده م ك
  .بود

دفعـه   يـك ه كم يداد يش گوش ميحتهايم و به نصيدور تا دور امام نشسته بود
ـ از ا .ستكاتاق ش يها شهياز ش يكيبه پنجره خورد و  يمكضربة مح  ين صـدا ي

ـ كامام در همان حال  .امام بجز ؛دنديهمه از جا پر ،ر منتظرهيغ ـ  يه صحبت م  ،ردك
ـ ش تمام نشده بود يهنوز صحبتها .ردكآرام سرش را برگرداند و به پنجره نگاه  ه ك

ه كهمان جا بود .. .بالفاصله والسالم گفت و از جا بلند شد .ده شدياذان شن يصدا
هم  .ميده بوديقت همة ما ترسيه آن روز در حقكچرا  ؛ترسند يدم همة آدمها ميفهم

 يد و مـا از صـدا  يترسـ  ير شدن وقت نماز ميامام از د .ده بود و هم مايامام ترس
دم هـر  يه فهمكهمان جا بود  .ر خدايد و ما از غيترس ياو از خدا م .شهيستن شكش
ـ و هـر  .. .ترسد ير خدا نميچ وقت از غيگر هيد ،س واقعاً از خدا بترسدك س از ك
  .ترسد ياز خدا نم ،ر خدا بترسديغ

 ؛نـد ك ير مكدهد و به آن ف يحاج همت گوش م يمشتاقانه به حرفها يمچيسيب
  زند يحاج همت موقع نماز آن چنان زانو م

اما موقع  ؛هر لحظه از ترس جان خواهد داد ييه گوكند ك يه ميو آن چنان گر
  !آورد يخم به ابرو نم ،ن بمبهايتر بيانفجارِ مه
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  يپس گردن
  

او شده  يدن صحبتهايحاج همت تازه گرم شن .ندك يم ير سخنرانكلش يروحان
حاج همت هـم   .ندك يشه سالم ميگذرد و مثل هم يه باز هم آن مرد از مقابلش مك

 ؛رود تا او را بشناسـد  ير فرو مكشه به فيو مثل هم .دهد يشه جوابش را ميمثل هم
گرفتـه   ميچند بار تصـم  .آورد ياو را به جا نم ،آورد ياما هر چه به مغزش فشار م
حـاج   .ار شده اسـت كن ياز درون مانع ا ييروياما ن ؛موضوع را از خودش بپرسد
ه به شـرم و گنـاه در خـود احسـاس     يشب يزيچ ،نديب يهمت هر وقت آن مرد را م

  .داند يخودش هم نم ،اما چرا شرم و گناه ؛ندك يم
آخـر عمـر خـود بـه      يدر روزها) ص(رم كامبر ايپ« :ديگو ير مكلش يروحان

ه كچرا  ؛ندكزد و طلب يبرخ ،به گردن من دارد يس حقكهر  :جد آمد و فرمودمس
به نام سـواده   يمرد .ز استيا آسانتر از قصاص در روز رستاخين دنيقصاص در ا

ات را در  انهيتاز يوقت .يسوار بود يبر شتر يروز ،ا رسول اهللاي :برخاست و گفت
  »...نمكخواهم قصاص  ياال ممن ح .م من خوردكانه به شيتاز ،يچرخاند يهوا م
اق بـه ادامـة   يبـا اشـت   .نـد ك يتوجه حاج همت را به خود جلب م ،تين روايا

ـ   يروحان .سپارد يگوش م يروحان يحرفها ـ پ« :دهـد  يادامـه م ـ امبر اي ) ص(رم ك
ـ  :سواده گفت .ردكقصاص آماده  يخودش را برا آن روز تـن مـن    ،ا رسـول اهللا ي

سواده خودش را ! ن كقصاص  :اال زد و گفتراهنش را بيرسول خدا پ .برهنه بود
اش را  نهيم و سـ كد و او را در آغوش گرفـت و عاشـقانه شـ   يبه رسول خدا رسان

  »...ه افتادنديهمة اهل مسجد به گر .ديبوس
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ـ  كدر ذهنش مثل پت يزيناگهان چ .افتد يه ميحاج همت به گر  .زنـد  يضربه م
حاج همت به هر طـرف   .ماند يتابلو در قابِ ذهنش ثابت م يكچهرة آن مرد مثل 

ـ  ،چرخد يه مك ن ييسـرش را پـا   ،از شـرم و عـذاب وجـدان    .نـد يب يآن مرد را م
  .شود يه خارج مينياندازد و از حس يم

هـر   ؛شود يدر ذهن حاج همت نواخته م يدرپ يپ يمثل زنگ) ص(امبر يجملة پ
ـ ه قصـاص در ا كچرا  ؛ندكزد و طلب يبرخ ،به گردن من دارد يس حقك ـ ن دني  اي

  .ز استيآسانتر از قصاص در روز رستاخ
ـ گ يشود و ضربان قلبش شدت م يتن حاج همت داغ م  .قـرار اسـت  ياو ب .ردي

ـ  ك ياو تعجب م يرعادياز حالت غ ،انياطراف بـه هـم    ييهـا يزيچ ينند و بـا نگران
ـ كاو تنها به آن مرد ف .ستيس نكچ ياما حاج همت متوجه ه ؛نديگو يم  .نـد ك ير م

ه ينيبه حسـ  ،بزند يحرف يسكه با كنيبدون ا ،شود يتمام م يانروح يسخنران يوقت
  .ماند يمنتظر خروج آن مرد م يكيگردد و در تار يبرم

  
 ،داد ييمـا يفرمـان راهپ  ينيامام خم يوقت .انقالب نمانده بود يروزيبه پ يزيچ

 .ها قدرت خودشان را از دسـت داده بودنـد  كيساوا .ختنديابانها ريشتر مردم به خيب
ـ  .قدرت گرفته بودند  ،طلب فرصت يا عده ،وضدر ع جـا   يآنها خودشان را انقالب

مـردم را   يآمدند و شـعارها  يت ميان جمعيبه م ،شد يم ييمايراهپ يوقت .زدند يم
 يبعضـ  .ردندك يم يرا رهبر معرف يگريس دك ،امام يآنها به جا .ردندك يعوض م
 ييمايباعث به هم خوردن راهپ انداختند و ين مردم تفرقه ميارشان بكن يوقتها با ا

  .شدند يم
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ـ  يشـعارها  ،مقابلـه  يبه توطئة آنها برده بود بـرا  يه پكحاج همت  را  يانقالب
  .رده بودكن مردم پخش يرده و بكچاپ 

  .ردندك يرار مكخواند و مردم ت ينفر از پشت بلندگو شعارها را م يك ،آن روز
حـاج   .داد يردم شعار مرد و همراه مك يت مكش حاج همت حريشاپيپ ،آن مرد

در  .ده شديشن يآن مرد باال آمد و شعار يناگهان دستها .همت مراقب اوضاع بود
ـ  يه بكنمانده بود  يزيچ .ختينظم مردم به هم ر ،لحظه يك بـه همـه جـا     ينظم
بلنـد   يرا بـا صـدا   ييمـا يراهپ يه شعار اصلك يحاج همت در حال .ندكت يسرا
ـ آن مرد  .به او زد يپس گردن يكوم برد و به سمت آن مرد هج ،ردك يرار مكت ه ك

ـ نـد  كخواست لب به اعتراض بـاز   ،ار حاج همت جا خورده بودكن ياز ا ه بـا  ك
  .مردم مواجه شد ياعتراض دسته جمع

ـ شعارها دوباره منظم شد و مردم به حر ،ن برخورد حاج همتيبا ا ت خـود  ك
  .ادامه دادند

ش آمد و در يپ يرمرديپ ،لحظهدر همان  .حاج همت باز هم مراقب اوضاع بود
  »؟يچرا آن آقا را زد« :به او گفت يگوش

  .داد يـ چون شعار انحراف
  ه او شعار داد؟ك يديـ با چشم خودت د

او  .بود شدك يحاج همت را فرا گرفت و چهره اش از ناراحت يسر ورو ،عرق
فرار  ،ددا يه شعار انحرافك يسكآن « :رمرد ادامه داديپ .ده بوديبا چشم خودش ند

  ».رد و رفتك
ا   ؛مه به دنبال مرد گشتيسراس .ديشن يرمرد را نميپ يگر صدايحاج همت د امـ

  .افتياو را ن ،ردكهر چه تالش 
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ر حـاج  كلشـ  يروهاياز ن يكيحاال آن مرد  .گذرد ين سال از آن ماجرا ميچند

 معنادار به يستاده و با نگاهيحاج همت ا يه رو در روك يهمان مرد ؛همت است
 ياو با صـدا  .قرار استيحاج همت هنوز از شرم و خجالت ب .ره شده استياو خ

ـ ن مرد ظلـم  يمن به ا« :ديگو يم .بمانند يا ه لحظهكخواهد  يبلند از همه م  .ام ردهك
ـ اما حـاال از حاضـر    ؛ام ردهكت هم ظلم يجمع يكدر حضور  ـ ردن آن جمعك ت ي

  ».ندكمرا قصاص  ،معن جينم در حضور همك ين مرد تقاضا مياز ا .عاجزم
همه از رفتـار او تعجـب    .آورد يرود و سرش را در مقابل مرد فرو م يش ميپ

 ،ه بغـض در گلـو دارد  ك يمرد در حال .مانند يالعمل مرد م سكمنتظر ع و نندك يم
حاج همت  .ندك ياندازد دور گردن حاج همت و گردنش را غرق بوسه م يدست م
  .وسدب يمرد را م يزند و پاها يزانو م
  .زند يدر چشمان همه حلقه م كاش
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  نه مانديس يه روك يلبخند
  

 .مانده است يخسته و ناتوان باق يرويفقط چند تن ن ،ر حاج همتكاز همة لش
ـ جزا ،يرانيرزمندگان ا ،شيهفت روز پ .بر استيات خين روز عمليهفتم ،امروز ر ي

من هـر چـه در تـوان    آنگـاه دشـ   .ستندكمر دشمن را شكردند و كمجنون را فتح 
تا  يرانياما رزمندگان ا ؛ردير از دست داده را پس بگيار گرفت تا جزاكبه  ،داشت

  .اند ردهكامروز مقاومت 
ـ  .گلوله پشت گلولـه  ،انفجار پشت انفجار .همه جا دود و آتش است ن از يزم

دود فـرا   ،ابـر  ير را بـه جـا  يآسمان جزا .خورد يان مكموج انفجار مثل گهواره ت
  .ييايميگاز ش  ،ژنيسكا ير را به جايجزا يو هوا.. .ته استگرف

 ،يپس از هفت شبانه روز فرمانده ،يخوابيحاج همت پس از هفت شبانه روز ب
ستادن دارد و نـه  ينه توان ا ؛ده باشنديشكش را يه ستونهاك يا مهيحاال شده مثل خ

  .م به دست گرفتنيسيب يتوان نشستن و نه حتا توانِ گوش
ده و كياو خشـ  يلبهـا  .شود يده نميش شنياما صدا ؛جنباند يلب محاج همت 

 ين طـور يا« :ديگو يم ،ان دادهكت يتر با تأسف سركد .چشمانش گود افتاده است
د يبا يحاج .ميده يشتن مكحاج همت را به  يدست يم دستيما دار .ندارد يا دهيفا

 يچيه هكاست چند روز  .شده كد؟ آب بدنش خشيستيچرا متوجه ن .بشود يبستر
  »...نخورده
  ».نكگر وصل يسرُم د يك ،خوب« :ديگو يد آرام ميس
ند و مگر انسـان  ك يرا حل نم يلكه مشكآخر سرُم « :ديگو يم يتر با ناراحتكد

  »تواند با سرُم سر پا بماند؟ يتا چند روز م
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تواند حاج همت را  ينم ييرويچ نيه .ستين يگريچارة د« :ديگو يالفه مكد يس
  ».ندكجبهه  كه ترب يراض
  »؟كيآخر تا « :ديگو يم يتر با نگرانكد

  .رو برسدين يـ تا وقت
  ؟يچ ،رو نرسديـ اگر ن

  ».جان در بدن دارد يتا وقت« :ديگو يآلود م بغض ،ديس
  .مش عقبيبه زور ببر ،ـ خوب
 ،ندكجسم زندة مرا ببرد پشت جبهه و مرا شرمندة امام  يسكگفته هر  يـ حاج

  .رميگ يش را ميجلو ،پل صراط سر.. .ون استيمد
  »گفته؟ يمگر امام چ« :پرسد يم ،او شدهكنجكه كتر كد

ـ كند و ك ير مكف ينيحاج همت به امام خم ـ   يم ـ گ يجـان م د هنـوز  يسـ  .ردي
جنباند و حرف امـام را   يهمت لب م .م را جلو دهان او گرفته استيسيب يهايگوش

  ».ديوار بجنگ نيحس ،ها بچه .د حفظ شودير بايجزا« :ندك يرار مكت
رمق دوباره جـان   يب يروهاين ،شود يهمت به منطقة نبرد مخابره م يصدا يوقت

شـرمندة   ،د حاج همتين بماند و نبايد حرف امام زميند نبايگو يهمه م ؛رنديگ يم
  .امام شود

ـ  يد يتر سرُمكد  يد بـا خوشـحال  يسـ  .نـد ك يگر به دست حاج همت وصـل م
ـ دن نياگر تا رسـ  .ها جان گرفتند بچه .ات سقربان نَفَ !يممنون حاج« :ديگو يم رو ي

ـ ننـد و فقـط   ك يها مقاومت م بچه ،يها حرف بزن با بچه ين طوريهم اسـت   يافك
  »!ت را بشنوندينفسها يصدا
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ـ فقط .. .ها جان گرفتند بچه :ندك ير مكد فيحاج همت به حرف س اسـت   يافك
  ....ت را بشنوندينفسها يصدا

ه بجز صـدا  كحاال  ،دهد يها جان م ه بچهحاج همت ب ينفسها يه صداكحاال 
نجا نشسـته اسـت؟ چـرا    يها بفرستد، چرا در ا بچه كمكه به كندارد  يگريز ديچ
  نند؟يبب يكش را بشنوند و هم خودش را از نزديهم صدا ،ها ه بچهكند كن يارك

ـ دانـد   يتنها م ،ل گرفتهكدر ذهن حاج همت ش ييرهاكداند چه ف يد نميس ه ك
ـ م خيه حاال نكچرا  ؛بهتر شده يليش خيپ حال او از لحظة ز نشسـته و بـا دقـت    ي

  .ره شده استيس امام خكبه ع يشتريب
شد و از جا ك يشلنگ سرُم را از دستش م ،افتد ياد حرف امام ميحاج همت به 

ـ     كد يس .زديخ يبرم  :پرسـد  يه از برخاسـتن او خوشـحال شـده اسـت ذوق زده م
  »؟حالت خوب شده ،يحاج«

  ».نينخورد زم ،مراقبش باش« :ديگو يم ،ت به دهان ماندهه انگشكتر كد
ـ  يبا خوشحال ،ه دست حاج همت را گرفتهك يد در حاليس جـا  ك« :پرسـد  يم

  ».ت انجام بدهميمن برا بگو ،يدار ياركهر  ؟يحاج يبرو يخواه يم
ـ يسـا  به   هيد سايس .شود يخارج م يحاج همت از سنگر فرمانده اش  يه همراه

  .ندك يم
  شده؟ ينم چيست ببيبا ،يـ حاج

رد و يگ يدست حاج همت را م ،ديس .رود يبه دنبال آن دو م ياوكنجكتر با كد
تو « :ديگو يآلود م اندازد و بغض يد مينگاه به چشمان س ،حاج همت .دارد ينگه م

  »!ديبگذار بروم س ،را به خدا
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ـ  يجـا دار ك« :پرسد يم ،آورد ياو سر درنم ياز حرفها يزيه چكد يس  يرو يم
  »؟د بدانميمن نبا ؟جان يحاج

  .دهيخدا مرا طلب .روم خط يـ م
تـو    ؟يچـ  يخـط؟ خـط بـرا   « :شود يگرد م يد از تعجب و نگرانيچشمان س

  ».نك يفرمانده ،ن تو سنگرتيبنش .يركفرمانده لش
  .ندك يشود و آن را روشن م يحاج همت سوار بر موتور م

رو يدسته ن يك .ميو خط داررو تيدسته ن يكما فقط  ؟ركدام لشك ؟ركو لشكـ 
د همراه يفرمانده دسته هم با .خواهد يفرمانده دسته م .خواهد ير نمكه فرمانده لشك

  .نه تو قرارگاه ،دسته باشد
ـ ا ،ندكتواند ب يه مك ياركحاج همت ندارد و تنها  يبرا يد جوابيس ن اسـت  ي

ـ   يك ،گردد يدوان به سنگر بازم ه دوانك ـ دارد و عجوالنـه   يسـالح برم ـ آ يم د و ي
  .ندك يت مكموتور به تاخت حر ،بعد يا لحظه .موتور حاج همت كند ترينش يم

 يموتور به سـمت  .ديآ يموتور فرود م يكين در نزديآتش يا گلوله ،بعد يلحظات
ـ  .گـر يد يد بـه سـمت  يشود و حاج همت و سـ  يپرتاب م دود و غبـار فـرو    يوقت

  .شود يان ميره نماين جزيخون بر زم يها هكل ،ندينش يم
  

گر سر از پـا  يها د بچه .شود يخط مخابره م يها ت حاج همت به بچهكخبر حر
ـ     يروند تا وقت يش ميجنگند و پ يم .شناسند ينم  ،رسـد  يحاج همـت بـه خـط م

  .شرمندة او نشوند
د رفته رفتـه غـروب   يجنگند تا خورش يها آن قدر م بچه .مانند يهمه در خط م

  .ديآ يبه خط متازه نفس  يروير نكلش يكند و ك يم
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ه حاج همـت را نـزد امـام    كنياز ا ؛اند ه شرمندة حاج همت نشدهكنيها از ا بچه
ـ يخ ،ن بماندياند حرف امام زم اند و نگذاشته ردهكد يروسف ا از   ؛خوشـحالند  يل امـ

  !رندياو سخت دلگ يفرسا انتظار طاقت
  


