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 یمصطف

 

 مساریت

 

 :خالصه

 

 یم بلند روز هر.ندیب یم خواب در را آن فرزندش، انتظار چشم یمادر هرشب که میکش یم ریتصو به را یبرزخ نجایا

 که نیا.ندیبب را فرزندش و بخوابد دارد دوسوت.دهد یم رخ یدیجد داسوتان روز هر و ندیب یم خواب روز هر و شوود

ست ظن کی ستین خواب کی دینیب یم شما سفند) گرشید فرزند.ا ض نکهیا از خبر یب را( اریا ست شیمرت  سالها

سته لیقند سفند.کند یم روانه ب  باز مادر اما دیگو یم را زیچ همه مادر به.شده دیشه برادرش ندیب یم و رود یم اریا

 .گردد یم بر من یمرتض دیگو یم انگار که زند یم حرف خواب در و ندیبب را شیمرتض تا خوابد یم
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ست دهیکش دراز رختخواب در که مینیب یم را مادر دیآ یم که نور  او دارد یزیچ ای یکس ییگو.زند یم غلط دارد و ا

 و عصووا.گردد یم نکشیع دنبال.زند یم نفس نفس.شووود یم بلند خواب از ناگهان.اسووت کرده عرق.کند یم خفه را

 ییها پچه پچ.شود ینم رشیدستگ یزیچ اما کشد یم رود،سرک یم طرف آن و طرف نیا به.دارد یم بر را فانوسش

 صورت به ها پچه پچ.گرید یصداها یحت ای و مرد،قرآن کیزن، کی ضجه یصدا به هیشب ییها پچه پچ.شنودیم

 .شوندیم دهیشن برهم و درهم

 .رهیخ که شاالیا.میالرح الرحمن اهلل بسم: مادر

ش یم یصندل یرو و رود یم  تکرار سر از شتریب که یکار.بافتن به کند یم شروع و دارد یم بر را اش یبافتن و ندین

 یم بلند خواب از اریاسفند.رسد یم گوش به هم یصندل ریج ریج یصدا.کند یم زمزمه را یزیچ لب ریز.است هیشب

 .شود

 شده؟ یزیچ: اریاسفند

 .رود،بخواب ستین یچیه: مادر

 دهیشن قبل از شتریب هم یصندل ریج ریج یصدا.شتریب شدت با بار نیا کند یم زمزمه لب ریز را یزیچ دوباره مادر

  و شود یم بلند اریاسفند.شودیم

 .رود یم مادر طرف به

 داره یدید خواب ای ببرم پتو براش پاشم سردشه رهیاس جا هی یمرتض یدید خواب ؟حتمایدید خواب بازم :اریاسفند

 به گشوونه گرگ مشووت هیابون،یب و بر وسووط یدید خواب دمیشووا.ارمیب درش بندازم تور برم شووهیم غرق رودخونه تو

 .بدم نجاتش برم افتادن جونش

ست.دیگو ینم یزیچ مادر  پچه پچ.چاندیپ یم خودش دور را پتو و گردد یم بر رختخوابش به و دارد یبرم بافتن از د

 .تر رنگ یب بار نیم،ایشنویم هنوز را ها

 ؟یشنفیم هم تو :مادر

 .نه :اریاسفند

 .شا یپ میبر داده ینشون یمرتض: مادر

 خواب گنیم که یدینشن مگه تازشم.ستین که تیواقع.اله،فکرهیخوابه،خ همش نایا.مامان خدا رو تو کن ول: اریاسفند

 .زنهیم چپ ظن

 اول که یطور.ریپ یلیبود،خ شده ریپ.بودمش دهیند ینجوریا وقت چیه.بود شده یجور هی.کرد یم فرق بار نیا: مادر

 به اونم.کرد یم خفه گلومو یزیچ هی یول بزنم حرف باهاش خواستمیم.رونیب زد یم ازش خون نجوریهم.نشناختمش

 گهید و و شمیم گرگا خوراک نیبجنب رید اگه گفتیم.دیفهم حرفاشو شد یم یول بود فیضع صداش.زد یم حرف زور



 رفتم یم یچ هر یول.نمشیبب بهتر تووا جلوتر رفتم.کنووهیم کمکتون کژوان گفووت.نیکن ینم دامیووپ وقووت چیه

 یبر باس.بود ومدهین اولم از انگار که یجور.کردم گمش یدیسوووف هی تو نکهیا تا.شووود یم دور ازم شوووتریجلوتر،ب

 .شهیم رید ترسمیم.دنبالش

 همه فکرت،ذکرت،هوشووت،حواسووت قهیدق به دم آخه.من مادر ینیبیم رو خوابا نیا یفکرشوو تو بس از د :اریاسووفند

 نخور،فکر ار،حرصین ر،فشووارینگ سووخت خودت به نقدهیا.خوابت تو ادین یدار انتظار بعد.سووت یمرتضوو شیپ زتیچ

 .یدیم خودت دست یکار هی آخرش الل زبونم.نکن

 شهیهم تا وجدانش عذاب و یاهیروس ینر االن اگه.نداره ویکس ما جز.ماست به دشیام و چشم.منتظره یمرتض: مادر

 .مادرت خاطر رود،به برو من خاطر به.فتهیم جونم به خوره مث و شهیم آوار نمیس رو بختک  مث و رهیگیم دامنمو

 _یول اش یپ رمیم شده که هم شما خاطر به باشه: اریاسفند

 .تیزندگ تو ینیبب ریخ.باشه پناهت و پشت دیمحم دیس.رود حاللت رمیش: مادر

سجد یها مناره از قرآن یصدا فقط.دیآ ینم یا پچه پچ گرید سد یم گوش به م سفند.ر  باز را پنجره و رود یم اریا

 .دیآ یم قبل از تر بلند قرآن یصدا. کند یم

 الیتبد بدلو ما و نتظری من منهم و نحبه یقض من فمنهم هیعل اهلل عاهدو ما صدقوا الرجال نیالمؤمن من :قرآن یصدا

ستند یمردان مومنان از)  سته خدا با که یمانیپ به که ه ض.کردند وفا بودند ب  و باختند جان شیخو مانیسرپ بر یبع

 23 هیآ احزابسوره  (اند نکرده دگرگون خود مانیپ چیه و راهند به چشم یبعض

 یم نور.شود یم تر کم لحظه هر صداها.میشنوینم یگرید یصدا یصندل ریج ریج یصدا جز.است کیتار.رود یم نور

 دارد یم بر را فانوسش مادر.دیآ یم در یصدا.بافد یم یبافتن و نشسته یصندل یرو تر،که جوان مینیب یم را مادر.دیآ

 .کند یم باز را در و

 .تو ای؟بییتو یمرتض: مادر

 .میشنویم را برق و رعد و باران دیشد بارش یشود،صدا یم باز که در

 ؟یشنفیم هم تو :یمرتض

 .نه :مادر

 .بشه لیس قراره کنم فک.شده خون پره جا همه.ادیم بارون داره زیر هی :یمرتض

 

 ؟یچ لی؟سیچ بارون: مادر

 .نه سوز و سوخت اما داره زود و رید.ادیب که روزاس نیهم: یمرتض

 ؟یاریم در حرف خودت از چرا :مادر



 .شه گرمت نیعالءالد کنار نیبش.یگیم ونیهذ یدار سردته چون گمونم

 .ردیگ یم را سرش.ندینش یم نیالدعالء کنار و رود یم یمرتض

 یچ هر.ستین کنم ول و دهیچسب صورتم به لیزگ ؟مثینیبیم رو خونا. ادیم خون همش.کنهیم درد سرم :یمرتض

 .بمونه روم شهیهم تا کنم فک.شهینم پاک کنم یم

 .داردیم بر بافتن از دست مادر

 ه؟یچ برا بافتنت سمونیر آسمون نیا و اطوارا و ادا نیا گهید.خالص برم خوامیم ؟بگویچ :مادر

 یادهیفا کشووودیم چه هر.کند پاک را صوووورتش تا آورد یم در بشیج از را دسوووتمالش.دیگو ینم یزیچ یمرتضووو

 .شود یم تر کم برق و رعد و باران بارش یصدا.ندارد

 .یبزن حرفتو یکن ینیچ مقدمه که یکنیم بهونه رو اطوارا ادا و حرفا نیا یدار دونمیم: مادر

 .میکرد صحبتامونو قبال که ما...؟ینیبینم رو خونا.یکنیم اشتباه یدار.بخدا نه :یمرتض

 پر یخال بیج با بچشوووو خودشوووو شوووکم چطور یگیاد؟نمیم لمیعل و لیذل مادر روز به یچ یبر اگه یگینم: مادر

 برسه؟ دادش به نباشه یکس و نیزم بذاره سرشو ممکنه لحظه هر و تنهاست دس یگیکنه؟نم

 .هست که ارمیاسفند.بزرگه خدا.سرمونه باال شهیهم تونیسا شاالیا.جونتون از دور.مادر نکنه خدا :یمرتض

 _مملکت اوضاع و بلبشو نیا تو یگینم: مادر

 .نهییپا سرم عمر هی نرم االن اگه :یمرتض

ض.دیگو ینم یزیچ مادر شن را ویراد و رود یم یمرت  رییتغ را موج.دیآ یم ویراد از یبرهم و درهم یصدا.کند یم رو

 .دهد یم

 و درآوردند محاصره به را شهر نیا و کردند حمله پاوه به کردستان دموکرات حزب یروهاین امروز عصر: ویراد یصدا

 .اند کرده تر تنگ را محاصره حلقه و مسدود را شهر به یمنته یها خمپاره،راه آتش با

 .کند یم قطع را آن یمرتض و اندازد یم تیپاراز ویراد یصدا

 یشکیه به نایا.بستن رگبار به هم رو همه و گرفتن رو ها بچه و زن.کردن محاصره شهرو ها یشورش.یدیشن: یمرتض

 .شهیم رید نرم االن اگه.یاجنب حال به یوا کننیم ینجوریا نیخود نایا.کننینم رحم

 کار؟یچ یخوایم منو نظر.یدوخت خودتم و یدیبر خودت: مادر

 !مادر :یمرتض

 .یدونیم صالح خودت طور هر.رمیگ ینم جلوتو.،برویبر نهیا قسمت اگه.باشه: مادر

 .یکن یم قبول دونستمیم.صافه نقدیا که برم پاکت دل قربون: یمرتض



 .یبرگرد سالم کنمیم دعا.پناهت و پشت دیمحم دیس :مادر

 .کنند یم فاش را یراز دارند ییگو.شودیم دتریشد لحظه هر برق و رعد و باران یصدا

 به)  تعلمون کنتم ان لکم ریخ ذلکم انفسکم و باموالکم اهلل لیسب یف تجاهدون و رسوله و باهلل تؤمنون :رونیب از صدا

( دیباش دانا اگر است بهتر شما یبرا نیا و دیکن جهاد شیخو مال و جان با خدا راه در و دیاوریب مانیا امبرشیپ و خدا

 .11 هیآ صف سوره

 .رود یم نور
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 یم توجه جلب یگرید زیچ هر از شیب یسوووقف پنکه ریج ریج یصووودا.مینیب یم را یفرمانده اتاق دیآ یم که نور

 زیم و یصندل چند.مینیب یم را پرشده گل از یگون چند گرید گوشه در و نیدورب و میس یاتاق،ب از یا گوشه در.کند

 .میکن مشاهده میتوانیم زین را دارد قرار یا نقشه آن یرو که هم

 و روین یکل با عراق ارتش آوردن خبر کالغا االن نیهم.یمرتض آغا کنه درز ییجا خوامینم گمیم بهت یزیچ هی: اصغر

 میدونیم نجاشووویهم تا.دونهیم ؟خدایاالتیخ چه.دارن سوورشووون تو یاالتیخ هی و شووده جمع هیمانیسوول تو زاتیتجه

شویک و کم از گهید.فقط شون زمان ف شونیتجه و روین تعداد و پاتک شون از دیبا.میخبر یب زات سه.میاریب در سر کار  وا

 .نجایا یایب خواستم تو از نیهم

 .ذارمیم هیما دل و جون از.قربان چشم: یمرتض

 ییشناسا به مملکت نبودن ای بودن.ببره بو هیقض نیا از یاحد خوامینم.کن جمع خوب حواستو.روشن چشمت: اصغر

 .بپا رو یچ همه یچشم چار پس.کنهیم آب بر نقش هامونو نقشه تموم کیکوچ اشتباه هی.بنده ور اون

 .قربان امر اطاعت: یمرتض

 .دهد یم یمرتض به را یحاتیتوض آن یرو از و رود یم نقشه طرف به اصغر

 نقطه.روانهیس ترشم طرف نیا لومتریک چن.نجایا به یرسیم یبگذر پاوه از که لومتریک پنج و یس.نوسوده نجایا :اصغر

 تنها.داره وخم چیپ بخوادم تادلت.بورانه و برف و کوهسووتان و کوه همش.خطرناکه یلیخ راهش.باشووه حواسووت.یمرز

 .فرستمتیم کژوان با.اونجا یرینم

 فرمانده؟ هیک کژوان: یمرتض

 و چم و پوک و کیج از و شناسهیم هاشو سنبه سوراخ تموم.بلده دستش کف مث جاشو همه.منطقست راه بلد :اصغر

 .رونیب کشهیم ماست از رو مو.خودش کار تو نداره لنگه.بلده هم یعرب.خبره با زشمیچ همه خم

 .شدن شونیا قطار هم افتخاره باعث :یمرتض



 .نجایا رسهیم گهید ساعت مین هی تا :اصغر

 .دهد یم تکان دییتأ نشانه به را سرش یمرتض

 زاغه بخش یروهاین از.بصووره یکمک یقوا از.یمطرود ،خالدیخالد بعد به االن از تو.کن گوش حرفام به خوب: اصووغر

 .مهمات

 .قربان باشه :یمرتض

 .ها ینزن مو ایبعث با خوامیم.بده لتیسب و شیر به هم ییصفا هی ضمن در.بخوره تکون آب از آب خوامینم: اصغر

 .باشه: یمرتض

 .رود یم نور.کنند یم بغل را گریهمد و خندندیم

 

 و برف.کند یم نگاه را اطراف.مینیب یم دستش در را یبافتن.خود خانه در ییجا دیشا.مینیب یم را مادر دیآ یم که نور

ست گرفته فرا را جا همه هم یظیغل مه و کرده پوش دیسف را جا همه  بوران  آن یرو یعرب به که ندیب یم ییتابلو.ا

 و کشد یم یفیخف غیج مادر.قبل از رتریپ اما یمرتض.ندیب یم را یمرتض گرداندیبرم که سر.است شده نوشته یزیچ

 دهیترس یزیچ از ییگو.است زده چمباتمه یا گوشه و آمده هوش به مادر دیآ یم که نور.رود یم نور.رود یم هوش از

 .است

 روم.شده تونیزیچ نکرده ییخدا گفتم.دمیترس.نجایا یافتاد طور نیهم ساعته نچ مادر؟االن یاومد هوش به :یمرتض

 .جلوتون بذارن ندارم یزیچ اونوقت و یشد بچت مهمون یعمر بعد.اهیس

 .است زده زل یمرتض به فقط.دیگو ینم یزیچ مادر

 نشوود من واسووه کار.براومدم عهدش از یول بود سووخت.اوردمیدرم آمار یسوور هی دیبا.ییشووناسووا بودم رفته: یمرتضوو

 مادر؟ نه مگه.شمام پرورده دس من آخه.نداره

 .زند ینم  یحرف و کندیم سکوت همچنان مادر

ض سا بودم رفته که بار نیا :یمرت س.آخه بودن زده ردمو.افتادم هچل تو ییشنا  هر یول.بره لو اتیعمل بود ممکن.دمیتر

 .کردم فرار مهلکه اون از بود که یجور

 ؟یرود،خودت یمرتض: مادر

 ؟یشد شدم؟بهتر ریپ :یمرتض

 ؟یشد یشکل نیا چرا :مادر

ض شا با.یکنیم عادت یبمون که مدت هی.کنهیم ریپ آدمو کم هی.برفه ستین یزیچ: یمرت  ییآدما ینیبیم خودت یچ

 .نهیا برف عتیطب.رنیم ساله صد و انیم روزه هی که رو



 _شده؟چرا یچ شکمت :مادر

 .هیسطح زخم هی.ستین یزیچ: یمرتض

 .دهد یم یمرتض به را یبافتن مادر

 .نشه سردت وقت هی گفتم.بافتمش تو واسه.ریبگ نویا ایب :مادر

 بهمن بارم هی وقت چن هر.زنهیم خی آدم.سوورده یلیخ هواش نجایا.شیآورد موقع به.مادر نکنه درد دسووتت: یمرتضوو

شم.ادیم ست نبودت و بود گهید که اونوقته.کنن حس خونو یبو هیکاف.نجایا گرگه پره تاز  نیا به منو نامیهم.خداس د

 (.خندد یم) انداختن روز

 .رود دمتید ینم ینجوریا و مردمیم کاش: مادر

 .مادر نکنه خدا :یمرتض

 _وقت هی یپسرم؟نگفت تنت هیچ لباس نیا :مادر

 .مفصله انشیجر :یمرتض

 .اومده پسرم سر یچ مدت همه نیا بدونم خوامیم.بشنوم خوامیم: مادر

 .مرض هزار بهش کردن فکر و درده دنشیشن آخه: یمرتض

 برام ازشووویپ تا ریسوو از.بسوووزم اومده سوورت به یچ ندونم نکهیا عذاب تو نهیا از بهتر نباشووه یچ هر.نداره یبیع :مادر

 .کن فیتعر

 ست؟ پله پله ینیبیم رو اونجا: یمرتض

 .آره: مادر

ض ستور امام که ییهمونجا.مادر ست پاوه اونجا: یمرت  چار و ستیب به مام.میکن رونیب ازش رو ها انقالب ضد داد د

 .میکرد رو کار نیا ها بچه کمک با دهینکش ساعت

 .باشه رزمنده یهابچه و تو پناه و پشت دیمحم دیس حق به خدا.شکر رو خدا :مادر

ض  مام.بزنه پاتک مون هیعل خوادیم هیمانیسل سمت از عراق ارتش دادن خبر.میشد خالص اونا شر از نکهیا بعد :یمرت

 به.ارمین درد سرتو.رفتم کژوان با.قراره چه از اوضاع میبفهم تا میداد یم آب یگوش و سر و دشمن دل به میزد یم دیبا

 ریگ دینبا.میکرد فرار.موندم توش کجا؟خودمم از میرفت لو یول.میآورد در آمارشووونو و اونجا میدیرسوو بود یزحمت هر

 .فقط ادمهی نجاشیهم تا.اومدن دنبالمون نجایهم تا ناکسا.بود وسط مملکت هی یپا.میفتادیم

 .شونیزندگ تو ننینب ریخ.کنه لعنتشون خدا :مادر



 فقط.اومدن اونجا تا که دمید تفحصو یها بچه بار چن یحت.خودمونه خاک تر طرف اون لومتریک چن درست :یمرتض

 .نجامیا آزگاره عمره هی االن که نهیهم.نه منو اونا یول دمید یم اونارو من.داشتن فاصله بام لومتریک چن

 .نیزم یرو فتدیم و شودیم گرفته سر از یمرتض یزیخونر

 اد؟ینم بند خونت شده؟چرا یچ :مادر

 .ششیپ بره بخواه اریاسفند از.بده نجاتم تونهیم کژوان فقط  :یمرتض

 کنه؟ داشیپ تونهیم کجاست؟کجا کژوان خب: مادر

 .یرس یم یبر طرف هر از.مرده وقته یلیخ: یمرتض

 .رود یم نور
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 و پوست با و یچوب خانه یوارهاید.انندیجر در هم با یمواز ها مکان و ها زمان.مینیب یم را کژوان خانه دیآ یم که نور

 قرار آن یرو یکتر که مینیبیم را ینیعالءالد خانه از یا گوشوووه در.اسوووت شوووده نییتز یکوه بز و گوزن شووواخ

 یشووکار تفنگ کردن زیتم مشووغول زین کژوان.خانه ی گوشووه آن هم تبر و مهیه چند و گرید نه،گوشووهیشوووم.دارد

 .باشد یم خودش

 .فتهیب براش یاتفاق ترسمیم.کنهیم یتاب یب یلیخ.داشته ورش ترس.دلواپسه مادر :اریاسفند

 مگه؟ شده یچ :کژوان

 یمرتض من مادر گمیم.برادرت دنبال برو گهیم.روزشه هر کار.نهیبیم که ساله ستیب.دهید رو یمرتض خواب: اریاسفند

سته؟بگم مادر بگم و کنم داشیپ تونمیم چطور گمیم.گهینم یزیچ.مفقوداالثره ست رهیم چپ دلواپ سم ادیم را  تورو ا

 .خودشه حرف،حرف آخرشم.ستین بدهکار حرفا نیا به که گوشش.گهینم یزیچ اره؟بازمیم

شه.گهید مادره: کژوان شه،از خب،پاره بچ ست تن شه و پو شت  شهیم حل.رینگ سخت ادیز هم تو.خدا بنده داره حق.گو

 .شاالیا

 .زدیریم ییچا اریاسفند یبرا و رود یم.کند یم امتحان را آن و کشد یم را تفنگش گلنگدن کژوان

 لرزه،پرهیم شووده،دسووتاش ریپ یمرتضوو دونم ینم زد یم ییحرفا هی.کنه یم فرق خوابش ندفعهیا گفتیم: اریاسووفند

فا نجوریا از و بوده خون فتیم.اوردمین در سووور که من.حر گه گ بالش مینر ا قتیه گهید دن  بهش دسوووتمون چو

 .داد بهش رو تو ینشون هم یمرتض.رسهینم

 .مینیبب را یمرتض میتوانیم اکنون.کند یم حرکت صحنه یانتها طرف به کژوان

 .باهاشون یزنینم مو.یشد ناکسشون خود نهویع.ادیم بهت چقد: کژوان



 .خنددیم یمرتض

 .یمطرود خالدم،خالد من گهید آره: یمرتض

 ؟یکن داشیپ یتونی؟میبلد جاشو: اریاسفند

 دارم یپرتحواس همش.کنهینم کار درست عقلم گهیانفجار،د موج اون از بعد آخه.نه دمیبتونم،شا دیشا.دونمینم: کژوان

 _یول

 ؟یچ یول: اریاسفند

 .کنم داشیپ بتونم گمونم :کژوان

 دق نهینب رو یمرتضووو اگه.رهیم دس از داره مادرم.یکن داشیپ زود کن یکار هی.کژوان دامنت به دسوووتم :اریاسوووفند

 .کنهیم

 .کنم فکر زایچ نیا به دینبا.نه :کژوان

 .میشنویم را میس یب تیپاراز و تانک خمپاره،تفنگ،چرخ یصدا یا لحظه

 دیبا اول.میراه تو یساعت سه.اونجا میبرس شه شیم و گرگ هوا نکهیا قبل دیبا.میفتیم راه گهید ساعت مین هی :کژوان

سر یب و سالم س درد  ممکنه لحظه هر.بورانه و باد و برف االن و گرگه پره منطقه نیا.کن گوش خوب پس.اونجا میبر

 بدنمونو و تن و جونمون به فتهیم خوره مث ارهیم باد که هم رو یا یسوورد.داشووهیپ هم گرگا کله و سوور و ادیب بهمن

 (.خندد یم)میبر در قصر نجایا از میاریب شانس.نهیبینم  چشمو چشم.ظهیغل یلیخ شم مه تازه.لرزونهیم

 .هست حواسم.باشه: یمرتض

 شده؟ یزیچ: اریاسفند

 دیبا.میداشت راه یساعت سه.اونجا میدیرسیم صبح قبل تا دیبا.رونیب میزد مقر از که بود شب نصف کی یحوال: کژوان

سود از اول س هر.میکردیم عبور نو شت رو اونجا از عبور جرأت یک شت اونجا از بود شده یجور هر.ندا س و میگذ  میدیر

 زم؟یبر برات شده سرد تییچا.مرزه رو قایدق.روانیس به

 .خوبه نیهم.نه: اریاسفند

 .وقت هی نمونه جا یزی؟چیبرداشت رو الیوسا: کژوان

 .برداشتم رو همه.راحت التیخ: یمرتض

 شد؟ یچ بعدش: اریاسفند

 در آمارشووونو برد وقت یروز سووه دو. میبد آب یگوشوو و سوور هی تا دشوومن دل به میزد یقبل نقشووه طبق مام :کژوان

 یم نور.میبود اومده ازش که یکوه همون دل به میزد.میکن فرار میشد مجبور.دادن لومون دمیشا میرفت لو یول.میاریب

 .رود



 

ند یصوووودا.جلوتر یکم م،کژوانینیبیم فرار حال در را یمرتضووو و کژوان دیآ یم که نور له و پا چ  زین را گلو

 .فتدیم یمرتض.میشنویم

 .ومدنین تا بجنب: کژوان

 .است افتاده که ندیب یم را یمرتض  گرداندیم بر که سر.شنودینم ییصدا

 ؟یمرتض یخورد ریت.ابالفضل ای: کژوان

ض یزیخونر یجلو تا کند یم پاره را راهنشیپ کژوان ست دهیفا یب اما ردیبگ را یمرت  ترکینزد و کینزد پاها یصدا.ا

 .شود یم

 .برسن که االنه.کژوان برو تو :یمرتض

 _کولم رو ذارمتیم االن.میریم م،باهممیاومد هم با :کژوان

 .هوا رو رهیم مملکتمون اونوقت.یفتیم ریگ ینر اگه.نه :یمرتض

 _یول :کژوان

 .گمیم برو :یمرتض

 اریاسفند و کژوان دیآ یم که نور.رود یم نور.پوشاند یم را یمرتض یرو و دیآ یم بهمن.رود یم و کند یم فرار کژوان

 .مینیب یم را

تاد یمرتضووو هوی که میکردیم فرار میداشوووت :کژوان ند خونش کردم یچ هر.پهلوش بود خورده ریت.نیزم رو اف  ب

 منم.نشووو من معطل.برو گفت.نکرد قبول یول کولم رو بذارمش خواسووتم.رونیب زد یم فشووه خون نجوریهم.ومدینم

 .برم و کنم ولش شدم مجبور

 یرو را دستش دو کژوان.میشنویم قبل از بلندتر بار نیا را میس یب تیپاراز و تانک خمپاره،تفنگ،چرخ یصدا دوباره

 یم را غار به هیشووب ییجا دیآ یم که نور.رود یم نور.کند یم تشوونج و فتدیم.آورد یم فشووار و گذاردیم شیها گوش

سد چند.مینیب سته خی ج ست کرده پوش دیسف را جا همه برف.دارند قرار غار وارهید یرو زین ب  رد یجا توانیم اما.ا

 به چشمش.ندیبینم را یمرتض اما کند یم نگاه را اجساد یکی یکی کژوان.کرد مشاهده آن یرو را است تازه که ییپا

 چه هر.ندیب ینم یزیچ یول کند یم نگاه.  زند یم صوودا را او یکسوو.ردیگیم را آن یپ.اسووت تازه که فتدیم ییپا رد

 یصدا مثل شیصدا اما.بزند حرف خواهدیم.ندیب یم را یزیچ.شود یم تر کینزد صدا به رود یم پاها رد دنبال شتریب

 یمرتض ی زده خی جسد یباال را کژوان دیآ یم که نور.رود یم نور.فتدیم رو و ختیر از و شودیم ویراد برهم و درهم

ض بدن هنوز ییگو شود یم خون از پر جا همه.زند یم کنار را ها برف.مینیب یم  به یبرف ناگهان.دارد یزیخونر یمرت

 ینم یزیچ.شوووود یم منگ و جیگ گرفته قرار آن در که یتیوضوووع از کژوان.کند یم دنیبار به شوووروع خون رنگ

 .رود یم نور.فتدیم راه و گذاردیم کولش یرو را یمرتض.دیگو
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 یصداها. کند یم نگاه را بر و دور دارد دست در که یفانوس با و است ستادهیا یبلند یباال مادر. است کیتار جا همه

 زین هستند رژه حال در که یکسان همچون نفر چند یپا یصدا.رسد یم گوش به تانک چرخ و یچیخمپاره،رگبار،آرپ

سته البته شودیم دهیشن شن را جا همه یا لحظه یبرا و دیآ یم یمنور زین یهرزچندگاه.تر آه  شدت از.کند یم رو

 یباال که را مادر و هسووتند گفتگو حال در که رزمنده چند دیآ یم که نور.شووود یم کاسووته لحظه به لحظه صووداها

 .مینیب یم را باشدیم ماجرا شاهد و ستادهیا یبلند

 سقوط نمیا اگه.نمونده برامون یچندان یروین االن یول.میکردیم دفاع و میداشت روین تپه یباال شیپ روز چن تا :اصغر

 .شهیم بد یلیخ کنه

 ن؟یاریب دووم نیتونیم گهید چقد: مساریت

 فشنگ دونه چن و گشنه شکم و تشنه زبون با خداها بنده.شنیم تلف دارن یکی یکی ها بچه.روز دو میبزن زور :اصغر

 .جنگنیم دارن

ا خاکسووتر تو نیتونینم و نیبد دس از شووایآت تو که رو یزیچ چون.نیاریب دووم دیبا یکمک یقوا اومدن تا :مسوواریت

 .نیکن داشیپ

 تنها خودتون چرا.سووؤال هی اصوون.خودتون برا نیگیم یزیچ هیرو؟ین اسوولحه؟کدوم کدوم آخه؟با یطور چه :اصووغر

 ست؟ین شما یاستحفاظ حوزه جز نجایا خاک ن؟مگهیاومد

 .ندارم هم ینگهبان پس.ندارم پادگان نجایا: مساریت

 ه؟یچ ها یشورش دست افتاده االن و نیداشت گاهیپا توش که مهاباد و بانه و سقز فیتکل پس :اصغر

 .اومدم که من یول.دارم ادیز یگفت: مساریت

 .نیندار یزیچ کمرتون رو ریت هفت هی جز که شما: یمرتض

 .میاومد نجایا اوضاع یابیارز یبرا ما :یمصطف

 .یزنیم ییه؟حرفایابیارز وقت االن.من برادر شده تموم یچ ؟همهیچ یابیارز: اصغر

 .کردنیم نجاشمیا فکر دیبا کردنیم اخراج قطارامو هم داشتن یمنم؟وقت مقصر یبگ یخوایم: مساریت

 .نهیشیم لرزشم یپا خورهیم خربزه یک هر :اصغر

 .نبوده یگیم که ینجوریا.ابدا :مساریت

 .رود یم و دیگو ینم یزیچ اصغر

 .نجایا بفرستن زودتر چه هر کوپتراشونو یهل یبخوا ارتش یها بچه از بهتره :یمصطف



 .میکن کار نیا مأمور رو یکی شنود،بهتره هم ها میس یب و شهیم مخابره تلگرافا چون.باشه: مساریت

 .موافقم: یمصطف

 .دیشن توانیم را اذان یصدا.ندیآ یم صحنه یجلو طرف به مساریت و یمصطف

 شووهیم درس یچ همه.داده دسووت از روهاشوووین شووتریب خدا بنده.بده حق بهش.رینگ دل به اصووغرو یحرفا: یمصووطف

 .ست رهیکب گناه یدی،نومینیبیم هم هاشو گلدسته و یشنفیم اذونو یصدا تا.شاالیا

شدیم ماجرا گر نظاره و ستادهیا یبلند یباال در همچنان مادر دیآ یم که نور.رود یم نور صطف.با ساریت و یم  زین را م

 .دیآ یم میس یب یصدا.مینیب یم صحنه در

 .شد کشته یوصال.مژده مژده کرد قهرمان خلق: میس یب  یصدا

 دن؟یرس هاتون فرشته.زننیم مفت زر.روزشونه هر کار.نایا به نده گوش: یمصطف

 .باشن اومده دیبا االن تا کر طونیش گوش: مساریت

 .شهیم گرم که کوپتراس یهل نیهم یصدا به شهر نیا مردم دل :یمصطف

 .دیآ یم در یصدا

 .تو ایب :یمصطف

 .دیآ یم نیی،پایبلند از یمرتض دنید با مادر.شودیم داخل زنان نفس که مینیبیم را یمرتض

 ؟یزنیم نفس نفس شده؟چرا یچ :یمصطف

 .نجایا برسن که االنه.کردن عام قتل رو همه :یمرتض

 بودن؟ ومدهین کوپترا یهل مگه: یمصطف

 _یول چرا :یمرتض

 ؟یچ یول: مساریت

 .زدنشون: یمرتض

 ؟یک :مساریت

 .نباشه اونجا آدمشون و باشن نکرده نیکم توش که ستین ییجا اونا.ها یشورش: یمرتض

 .دیگو ینم یزیچ یمرتض یول زند یم صدا را او.شود یم ترکینزد و کینزد یمرتض به مادر

 .مادرت رود،منم یمرتض: مادر

 ست؟ کجاست؟زنده اصغر: یمصطف



 .جنگهیم ها یشورش با داره.آره: یمرتض

ض یقدم کی به مادر  رگبار و ریت یصدا.رود یم نور.فتدیم و رود یم هوش از یول ردیبگ را او خواهدیم.رسد یم یمرت

 میسو یب یصودا.شوود یم دهیشون زین یکرد یآهنگ.قبل از تر رنگ پر بار نیرسود،ا یم گوش به همچنان یچیآرپ و

 .دیآ یم ها یشورش

 .است کینزد مزدوران شکست. ماست یقدم کی در یروزیپ.پاوه مردم: رونیب از صدا

 یم سوونگر دسووت،پشووت به اسوولحه را مسوواریت و ی،مصووطفیمرتضوو.دیآ یم که نور.شووود یم قطع میسوو یب یصوودا

 اکبر اهلل بانگ ناگهان.فیخف اما رسد یم گوش به زین اهپوشیس زن کی هیمو.کنند یم زمزمه لب ریز را یزیچ.مینیب

 .شود یم بلند

 ن؟یشنفیم شمام :یمرتض

 .رونیب بکشن نجایا از رو ما خوانیم.س حقه.کلکه: مساریت

 پس؟ گنیم اکبر اهلل چرا :یمرتض

 .شود یم وارد دارد دست در که یمیس یب با شده یزخم کهیحال در اصغر نیح نیهم در

 اصغر؟ شده یچ :یمصطف

 .رفتن ها یشورش.دکتر نیبد مشتلق: اصغر

 رفتن؟چرا؟: یمصطف

 .نیبشنف خودتون بهتره.کردم ضبطش ویازراد االن نیهم.داده دستورشو امام چون.رفتن.آره: اصغر

 .کند یم روشن را میس یب اصغر

 یقوا و تانکها توپها، با اگر کنم یم اخطار یژاندارمر و ارتش و دولت به.میالرح الرحمن اهلل بسووم: میسوو یب یصوودا

 .دانمیم مسئول را نشود،همه پاوه یسو به حرکت گرید ساعت چار و ستیب تا مجهز

 .رود یم نور
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، آوای آشنایی را شنید چیزی شبیه به تاریک است . صدای ضعیفی به گوش می رسد اما می شود از تک و توک آن 

. چند زن سووویاهپوش در کنار کربالی جبهه ها یادش بخیر . نور می آید . برفی به رنگ خون در حال باریدن اسوووت 

ه می کوبد مادر است . از همهمه تابوت نشسته اند و شیون می کنند . آنکه بیشتر از همه ضجه می زند و برف به کل

 . صدایی از بیرون می آید . جمعیت کاسته می شود 



 بازگشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد . صدا از بیرون : امروز بعد از سالها فراق پیکر مرتضی رستمی به میهن

 نور می رود .
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