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مد بود كه هر كس مذهبي است لباسش نامرتب و ، آن موقع ها
يعنـي   …موهايش يكي به شرق يكي به غـرب  ؛ چروك باشد

خيلـي خـوش    .اما حميد نـه ، نا هستندكه به ظواهر دنيا بي اعت
؛ موهـا مرتـب و   پوتين هايش واكس زده. خيلي تميز؛ لباس بود

به چشمم خوشگل ترين پاسدار روي زمين . شانه كرده؛ قد بلند
خودم موها و ريش هايش را كوتاه مي كردم و هميشه هم . بود

خراب مي شد، اما موهايش آنقدر چين و شكن داشت كه هرچه 
خودش هم چيزي نمي . ري مي كردم معلوم نمي شدمن خرابكا

نگاهي توي آيينه مي انداخت؛ دسـتش را مـي بـرد الي    . گفت
  .موهايش و مي گفت تو بهترين آرايشگر دنيايي

 
وقتـي مـي خنديـد    . و خنديد» پس بابا چاخان بود«: آسيه گفت

 .گوشه چشم هايش تيز مـي شـد و كمـي سـرباال مثـل حميـد      

د و نوك بينـي او را بـين دو انگشـتش    فاطمه دستش را جلو بر
زن ها كه از اين جور چاخـان هـا   . گيريم كه بود«: فشرد؛ گفت

من به تو سفارش مي كنم اگر روزي به آدمـي  . بدشان نمي آيد
اگر چاخـان هـم بـود بـا او ازدواج      ،مثل حميد باكري برخوردي

  .»مطمئن باش ضرر نمي كني. كن
 

هنوز رويـم زيـاد   ؟ باور مي كنيد؛ واقعاً به آسيه سپرده ام اين را
اين  .است؛ برعكس حميد كه مظلوميت از سر و رويش مي بارد

مـن هـر وقـت     .توي عكسش توي صورتش هم معلـوم اسـت  
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خانه  .بي خودي؛ دلم برايش مي سوخت، چشمم به او مي افتاد
خواهر كوچك اش با خـواهر  . ته كوچه، شان توي كوچه ما بود

دو تا . دوست بودند؛ مي خواندند بزرگ من در يك كالس درس
 .سه تا برادر كـه همـه شـان از او بزرگتـر بودنـد     ، خواهر داشت

مادرشـان خيلـي وقـت     .مادر هم نداشـتند  .حميد ته تغاري بود
ـ   توي يك تصادف فوت   پيش ـ وقتي حميد فقط دو سالش بود 

مادربزرگ پدريشـان اهـل كشـور آذربايجـان بـود و       .كرده بود
 .از ايراني هايي بود كه ساكن آنجـا بـوده انـد    پدربزرگشان هم

مي آيند ايـران و كمـي بعـد      وقتي در شوروي انقالب مي شود،
تصميم مي گيرند برگردند كه پدربزرگ سكته مـي كنـد و مـي    

بعد پدر حميد همراه مادر و دو تا از خواهرهايش همين جا  .ميرد
دو خـواهر   ايـن  از .بعد اروميه، اول مياندوآب .ماندگار مي شوند

حميد او را خيلي دوسـت   .بچه هم نداشت .يكيشان مريض بود
بچه كه بودم وقتي شب ها عمـه مـرا بغـل     «: مي گفت؛ داشت

چشـم  ، با موهايم بازي مي كرد و پشتم را مي خارانـد ، مي كرد
عمـه وقتـي آمـده    » .هايم كم كم گرم مي شد و خوابم مي برد

ده بود كه كمـك حـالش   پيرزني را هم با خودش آور  بود ايران،
اما كتابهاي روسي را به اندازه ، پيرزن سواد فارسي نداشت .باشد

شش تا بچه آقاي باكري كه همگي نورچشمي او بودند دوسـت  
ــه او هــم مــي گفتنــد عمــه  .داشــت ــيال؛ بچــه هــا ب  .عمــه ل
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سه سال بعد از فـوت مـادر حميـد ـ پدرشـان دوبـاره       ، دو وقتي 
كسي نديده يا نشنيده  .عوض نشدازدواج كرد چيزي توي خانه 

. بود كه منصوره خانم به ايـن بچـه هـا از گـل نـازكتر بگويـد      
تا يك سال بعد از ازدواج « : مادربزرگ مادري بچه ها مي گفت

دامادم نيامدم اروميه، اما بعد فكر كردم؛ ديدم اگر دختر من كـه  
 .از دنيا رفته يك نفر بوده، حاال اين شش نفـر جـاي او هسـتند   

  ».صوره هم مثل دختر خودممن
  

در همه كارهايشان سـليقه  ، با اين كه خانواده پول داري نبودند
يـك  ؛ روي زمين غـذا نمـي خوردنـد    .خاصي به خرج مي دادند

ـ  دبعد از غذا ـ وقتي زمستان بو  .ميزكهنه داشند با چند صندلي
عمه خانم كه توي زيرزمين رديف شده بـود   مربايِ شيشه هايِ
ابستان بود ـ ميوه هاي باغ پدرشان كه توي سـبدها   و ـ وقتي ت 
امـا  ، آن چناني نبودنـد  .انتظار بچه ها را مي كشيد، برق مي زد
   .خاص بودند

هرچـه   .من هميشه توي خانه خودمان تعريف آنها را مي كـردم 
بيشتر از اين خانواده خوشم مـي  ، رفت و آمدمان بيشتر مي شد

حميد كه يكـي دو سـال   كتاب و دفترهاي درسي مهدي و  .آمد
همـه مـان    .كم كم ارث مي رسيد به مـن ، بزرگتر از من بودند
علي ـ برادر بزرگ آنهـا ـ بعـداً مهندسـي       .رياضي مي خوانديم

امـا هـر وقـت برمـي      .شيمي دانشگاه تهران قبول شد و رفـت 
همه مـان را جمـع مـي     .گشت اروميه با خودش كتاب مي آورد
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انگار در همه چيز هم  .جيبي بودپسر ع .برايمان مي خواند، كرد
دوره سربازيش را  .ويولن مي زد .نقاشي مي كرد .استعداد داشت

بود به عنوان » آريامهر«در دانشگاه شريف كه آن موقع اسمش 
از آن پسرهايي بود كه پدرها بهشان افتخار مي . استاديار گذراند

   .كنند و وقتي اسمشان مي آيد گردنشان را راست مي گيرند
سعيد محسـن و چنـد   ، قتي سال پنجاه علي همراه حنيف نژادو

خـانواده شـان ضـربه    ، بدون محاكمه اعـدام شـد  ، مجاهد ديگر
نزديـك تـرين دوستانشـان    ، بعـد از اعـدام علـي    .سختي خورد

آن موقع هـا هـيچ كـس بـا      .ارتباطشان را با آن ها قطع كردند
 رضـا آن سـال در   .خانواده هاي سياسي رفت و آمد نمـي كـرد  

مـريم در همـان    .كانيك مـي خوانـد  م »پلي تكنيك« دانشگاه
آن جـا    اروميه مي رفت دانشكده كشاورزي كـه مـن هـم بعـداً    

امـا دو سـال بعـد    ، مهدي آن سال از كنكور رد شد .قبول شدم
او هم مثل رضا مكانيـك مـي خوانـد و     .»تبريز« رفت دانشگاه

 .دشوقتي خدمت سربازيش تمام شد ـ برد پـيش خـو    حميد را 
 .بعد هم اصرار خواهرها شروع شد كه حميـد را بفرسـتند خـارج   

مـي گفتنـد بـرود آنجـا درس     ؛ حميد دانشگاه قبول نشـده بـود  
آن جا رفته بـود در رشـته    .باالخره او را فرستادند آلمان .بخواند

اما بيشتر از آن كه آلمان باشـد مـي   ؟ عمران ثبت نام كرده بود
بـراي  ، چندين بار؛ رفته بودپاريس هم  .رفت سوريه و فلسطين

و اين كلمـه از دهـان هـيچ    » آقا «به امام مي گفت  .ديدن امام
دانشـجوها بـه او مـي گفتنـد      .كس به اندازه او شـنيدني نبـود  
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سـرتا تـه   ؛ بـاكري از آلمـان آمـده    حميد «مي گفتند » آقازاده«
  .»تحرفش آقا اس

  
گاه شنيده اين را امروز توي دانش  »حميد باكري از آلمان آمده« 

چطور مريم چيزي ؟ پس چه طور تا به حال او رانديده است .بود
 بـا ، برف ها را كه از تميزي زير پايش قرچ قرچ مي كرد؟ نگفته

كيفش را از شـانه اش برداشـت و    .نوك كفشش به هم ريخت
همان طور كه سـرش بـه   ، بعد .مثل كوله پشتي انداخت پشتش

ـ  د توي صورتش ـ پيچيد  خوشش آمد برف ها بخور  آسمان بود 
و سـرش  ؛ فكر كرد نكند كسي او را ببنيد .توي كوچه خودشان

سرش را فرو بـرده بـود   ؛ آن وقت حميد را ديد .را راست گرفت
تـوي    توي يقـه كاپشـنش و دسـت هـايش را كـه دراز بودنـد،      

امـا تنـد راه نمـي    ، سردش بـود   حتماً .جيبهايش قايم كرده بود
ــت ــد .رف ــه ذوق زده خندي ــراي او دســت تكــان داد  فاطم  .و ب

؛ حميد آقا«داد زد . فراموش كرده بود حميد چقدر خجالتي است
  » !سالم

  
من برادر  .زنده بود .خيلي خوشحال بودم كه صحيح و سالم بود

فكـر مـي    .ساده بـودم  .نداشتم به او احساس نزديكي مي كردم
مـه  البته حميد با ه .كردم همه مردها مي توانند برادر آدم باشند

 .من دوستش داشتم برايش نگران مي شـدم  .مردها فرق داشت
رفـت و آمـدهامان خيلـي     .از اين كه صدمه ببيند مي ترسـيدم 
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؛ هميشه برايم كتاب مـي آورد   از آلمان كه مي آمد، .نزديك بود
از وقتي هم رفتم دانشـگاه و شـدم دانشـجوي     .يا اعالميه امام

حاال ديگر همفكر  .شدكه اين نزديكي بيشتر ، مذهبي و انقالبي
فكر و ذكـرم ايـن    .من در عالم ديگري بودم، قبل از آن. بوديم

. وم ايـن ور آن ور باشم و بـر  هجيپ داشت؛ بود كه مهندس شوم
مـي   .نمـي كـردم  گوش » .آش پزي ياد بگير«مادرم مي گفت 

آش پـزي يـاد بگيـرم چـه      .من كلفت و نوكر مي گيرم« :گفتم
حتي يك بار اصرار كردم به بابـا   .يدتأثيرات سينما بود شا» ؟كار

بابا رفت آنجـا   .براي آمادگي كنكور؛ كه بگذار بروم خانه جوانان
آن جـا جـاي   ، تو آنجا نمـي روي ! حق نداري! نه «گفت  .را ديد

  ».شماها نيست
 

بعد سال اول دانشگاه كـه شـروع كـردم كتابهـاي شـريعتي را      
گـري فكـر   ديگر به دين طـور دي  .همه چيز عوض شد، خواندن

ولع عجيبي پيدا كرده بودم  .يك تشنه را داشتم حالِ .مي كردم
دوست داشـتم همـه چيـزم براسـاس      .براي خواندن و فهميدن

ــد ــيدنم؛ اســــالم باشــ ــردنم، نفــــس كشــ  .زنــــدگي كــ

روسـري بسـتم و   ؛ سال دوم ديگر سفت و سخت مذهبي شـدم 
روسري هاي بزرگ كه گره مـي  ، مانتو تا سر زانو؛ شدم محجبه

  .زير گلومان و شلوار لي زديم
حميد باكري در دنيا آخرين كسي بود كـه فكـر   ، همه اين ها با

يك روز تلفن كرد خانه مـان؛ گفـت    .مي كردم با او ازدواج كنم
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، خيلي وقت ها تلفني با هم صحبت مي كـرديم  .با من كار دارد
اوايـل   .آن موقع حميد پاسدار شده بود .اما آن روز تعجب كردم

سـئوالي  ، فكر كردم البد اسم مرا در گروهـي ديـده   .دانقالب بو
بعد حدس زدم بخواهـد بـه واسـطه مـن از      .سياسي دارد از من

خانــه  .يكــي از بچــه هــاي دانشــگاه خواســتگاري كنــد رفــتم
خيلي مرتب و مؤدب نشسـت روبـروي مـن    ؛ آمد .خواهرش بود

 .»مـــي خـــواهم از شـــما درخواســـت ازدواج كـــنم« :گفـــت

حميـد  ، خـودم را بگيـرم و زدم زيـر خنـده    من نتوانستم جلوي 
، شـلوغ ، حاضر جواب  آن وقت من؟؛ بي زبان، ساده، باكري آرام

 .از اين كه جرأت كرده بود اين را بگويد خوشم مـي آمـد   .پر رو
زه بدهيـد  اجـا ! حميد آقـا «گفتم  .بعد ديدم او خيلي جدي است

ان خوابگاه بچه ها همـ  .و زدم بيرون» .بروم بيرون، برمي گردم
هر كس ماجرا را مي فهميـد تعجـب مـي     .رفتم آنجا .روبرو بود

اما همه دوستش  .ظاهراً ما اصالً با هم جور در نمي آمديم .كرد
  »؟مي خواهي چي بگويي! فاطمه«دخترها مي پرسيدند  .داشتند
امـا وقتـي   » .حميد مثل برادر من است! نه .معلوم است« گفتم 

مادرم كه  .مطمئن نبودم .نمي دانستم» ؟مطمئني«مي پرسيدند 
  . »حميد خيلي پسر خوبيه! واي فاطمه«گفت ، ماجرا را فهميد

 
با خودم فكر كردم ما در بعضـي مسـائل    .يك هفته اي گذشت

به او مي گويم من با بعضـي   .سياسي با هم اختالف نظر داريم
 .رفـتم و همـين را گفـتم    .نظرات سياسي تـو مخـالفم و تمـام   
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هوا هم سـرد   .حرف زد، آن قدر حرف زد؛ چشمتان روز بد نبيند
بود و ما هم بيرون بوديم ـ توي محوطه دانشـگاه ـ نصـفش را     

خودش خيلـي   .نصفش را اصالً نفهميدم چي گفت، گوش كردم
يادداشت هايي با خودش آورده بود كـه كمـي از آن    .جدي بود

يا البد از هر دختر ديگـري كـه     انتظاراتي بود كه از من داشت،
بقيـه هـم در مـورد خـودش بـود       .است با او ازدواج كندمي خو

نشسته بود ـ قبل از آن كه برود آلمـان ـ تمـام قـوت و ضـعف       
به قـول خـودش مـي     .هاي شخصيتش را آورده بود روي كاغذ

خواسته وقتي پايش رسيد آلمان يادش نرود كيست و براي چي 
مهم ايـن اسـت كـه جفتمـان      !ببين فاطمه«به من گفت  .آمده
بقيه مسـائل سياسـي    .م را قبول كنيم و با آن زندگي كنيماسال
واقعيت هم كه ، نظرها هم براساس واقعياتند نه حقيقتها؛ نظرند

بـا  ، پـس اگـر حقيقـت را قبـول كنـيم      .هر روز عوض مي شود
  ».واقعيت ها مي شود يك جوري كنار آمد

  
 .ع تر بـودم آن وقت ها متشرّ .بعد از اين شروع كردم فكر كردن

بايد براي رد كردن حميد بـاكري يـك اشـكال     «خودم گفتم  با
شرعي پيدا كنم كه اگر آن دنيا از من پرسيدند حميد را چـرا رد  

 .اما آن اشكال شرعي را پيدا نكردم  ».جواب داشته باشم، كردي
حاال كه كرده مـن بايـد   ؛ فكر كردم او نبايد درخواست مي كرد

   .جواب جدي برايش داشته باشم
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مي گفت جوابت مثـل خـانم   ؛ هميشه ادايم را در مي آوردحميد 

من مي خواهم با كسـي ازدواج كـنم كـه    ! ببينيد«بزرگ ها بود 
واقعـاً هـم   » .زندگي با او مرا يك قدم به تكامل نزديك تر كند

نيت هر دو مان بود كه بـه سـوي انسـان كامـل     ؛ نيتم اين بود
دكتر  .ر را كردباورمان شده بود كه مي شود اين كا .شدن برويم

شريعتي آمده بود علي و فاطمه را از آن باال آورده بـود و قابـل   
؛ باورمان شده بود كه ما هـم مـي تـوانيم    .دسترسشان كرده بود

ــد        ــه باش ــي و فاطم ــه عل ــد خان ــي توان ــم م ــا ه ــه م  .خان

، زده بـودم » چه گوارا«دم هست من توي اتاقم يك عكس از يا
؛ ي يك بار يادش بيفتممي خواستم روز .يك عكس از شريعتي

احساس مي كردم او مرا به ايـن جـا    .يك فاتحه برايش بخوانم
شايد هم حقيقت ها را بـه مـن   ؛ برايم سئوال ايجاد كرد؛ كشاند
  .اما گفت كه اشتباه مي كني، نداد
 

انگار ؛ حميد ضربي به انگشت سبابه اش كه روي عكس بود داد
، بخـ «زد گفـت  مي خواست كاله چه گوارا را از سـرش بينـدا  

فاطمـه نگـاهي بـه    »  ؟چه گوارا را چـرا زده اي ! شريعتي قبول
داشت چيزهايي را كـه مـي خواسـت     .نگاهي به او، عكس كرد

. بتوانـد حميـد را قـانع كنـد    مطمئن نبود  .بگويد مزمزه مي كرد
يقـين دارم   .خب به نظرم چه گوارا يك انسان كامل بود«: گفت

  » .مي آمدند طرفش ،تندامثال او اگر اسالم را مي شناخ
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حميد با سيم تلفن كه تاب برداشته بود بازي مي كرد و فاطمـه  
 .حس كرد خنده اش را با بدجنسي پشت لبهـايش نگـه داشـته   

 .اين ها را بياور پـايين ! فاطمه «: وقتي ديد او ساكت شده، گفت
من هم عكس بقيـه اي  ، اگر قرار باشد تو عكس اين ها را بزني

آن وقت اينجا مي ، احترام قائلم مي آورم مي زنمرا كه برايشان 
  .»پس تو بياور پايين تا من هم بقيه را نياورم .شود نمايشگاه

 
اين بـار حميـد خنـده اش را     .اما اخم كرد، فاطمه چيزي نگفت

آخر همه كه از من و تو نمي پرسند چرا اين كار «: گفت .نخورد
كه االن براي من  را كرده اي كه آن وقت تو همه اين چيزها را

فالنـي  ، آن ها همين را كه ديدند مي گوينـد بلـه   .گفتي بگويي
آن قضاوتي را مي كنند كه خودشان دلشان مي خواهد چه ! هم

  »؟كاري است كه مردم را به تهمت و افترا بيندازيم
  

اعتماد كردم كه يـك راهـي را مـي    ؛ به حرفهايش اعتماد كردم
البته اين ماجرا مال بعـد از   .برومتوانم با او شروع كنم و تا آخر 

يقـين  ، اما وقتي به حميـد جـواب مثبـت دادم   ، ازدواجمان است
احساس مي كـردم يـك راهـي     .داشتم كه يقين دارد به اسالم

يـك همـراه   ؛ احتياج به يك همراه دارم؛ مي خواهم بروم، است
دوسـتانم   .همراهي اي كه دو نفر يكديگر را كامل كننـد  .خوب

به كي شوهر مـي  ! فاطمه «مي گفتند ؛ ي كردندگاهي شوخي م
كسـي   .به كسي كه برايم معلم خوبي باشـد «مي گفتم   »؟كني
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 .و حميـــد ايـــن طـــور بـــود  ».كــه از او چيـــز يـــاد بگيـــرم 

خواهر و برادرهاي حميد ـ پدرش اوايـل آن   ، مادرم، خواهرهايم
سال فوت كرده بود ـ همـه از ايـن كـه چنـين وصـلتي بشـود        

از نوع انتخاب من   اصالً .فقط پدرم مخالف بود، خوشحال بودند
از پاسدار بـودن  ، از راه من كه انقالبي شده بودم؛ خوشش نيامد

شايد هم من باب عالقه پـدري و   …از انقالبي بودنش ، حميد
هشـت بـود كـه مـا      سال پنجاه و .دختري نگران آينده من بود

 .نامعلوم بودداشتيم ازدواج مي كرديم و همه چيز خيلي آشفته و 
يادم هست كمي بعد از ازدواجمان درگيريهاي بانه پيش آمد كه 

؛ در نهايت .شصت نفر پاسدار را آتش زدند و حميد هم رفته بود
تنها چيزي كه باعث شد پدرم كوتاه بيايد اين بود كه مي گفـت  

 :مـي گفـت   .صـرف همـين  ، باكري ها خـانواده خـوبي هسـتند   
ولي پايش را كرد توي يـك كفـش     ».خانواده دار است، حميد «

آن وقـت هـا هـم    ؛ خب .هر درست و حسابي بگذاريدكه بايد م
مهر مرا گذاشته ، پدرم .مهر بچه انقالبي ها يك قرون دوزار بود

ـ رضـا   يادم هست وقتي بابا ايـن را گفـت   ! بود صد هزار تومان
فقـط صـد   ! آقـاي اميرانـي   «: گفت؛ برادر بزرگتر حميد ـ خنديد 

ما خودمان را دست كم بـراي نـيم ميليـون آمـاده     ؟ مانهزار تو
همـان صـد هـزار      !نـه « :بابا خيلي جدي گفـت » ! كرده بوديم

، فرداي آن روز حميد آمد .و مهرم شد همان» تومان خوب است
سرخاك پدرش و چند تـا از بچـه هـاي     .با هم رفتيم سر خاك

بـه  مادرم موقع رفـتن   .انقالب شهيد شده بودند خودمان كه در
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من توي راه ايـن دسـت    .من سپرد كه برويد با هم حلقه بخريد
 :بـاالخره گفـتم   .رويم نمي شد؟ نگويم؟ بگويم؛ آن دست كردم

: حميد گفـت » .داشتيم مي آمديم مادرم گفت حلقه هم بخريد «
حميـد  » .من كه معتقد نيستم« :گفتم  »؟خودت چي مي گويي «

 »؟پس چرا بخريم ،خب اگر معتقد نيستي «: خيلي خونسرد گفت
آخـر  «: ژست آن حرف را زده بودم گفتم من كه از سر تعارف و

اين يادگاري است يك چيزي است از طرف مرد كـه پـيش زن   
او يك جوري نگاهم كرد انگار نمي فهمد مـن چـي     ».مي ماند
مگر هديه مرد به زن فقـط مـي توانـد يـك     «: گفت .مي گويم
، وقتي ايـن را گفـت  » .اين كه يك چيز مادي است؟ حلقه باشد

» تازه من دوست دارم آينه هـم بخـرم  « ديگر رويم نشد بگويم
موقع برگشتن خودم يك آينه از اين ها كه توي كيف جـا مـي   

 .آمـدم خانـه  ؛ ـ از همان محله خودمان عسكرخان خريدم شود 

نه حميد خوشش نمـي   «: گفتم» ؟فاطمه خريدي «: مادرم گفت
آيينـه كوچـك را   » ؟آيينـه چـي   «: فتگ» .من هم نخريدم، آيد

بعـدها   .مـادرم چيـزي نگفـت   » !اين هم آيينـه «: درآوردم گفتم
 .براي من خريد كرده بودند، خواهرهاي خودش رفته بودند بازار

حميد ـ با آن كه ته تغاري بود ـ اولين برادرشان بود كـه ازدواج    
  .ذوق داشتند؛ مي كرد

 
همـه چيـز را سـبز     .براي خانه مان خودمان دو تا رفتيم خريـد 

يك گاز كوچك دو ، يك ضبط، يك كمد، دو تا موكت؛ خريديم
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مـن بـا    .كتابهايي كه هـر كـداممان داشـتيم    …پرده و ، شعله
حميد لبـاس هـا را    .كارتون كتابم يك چمدان لباس هم آوردم

زيـاد  ! آره«: گفـتم » ؟همه اين ها مال تو است« : كه ديد گفت
من هر آدمي دو دست لبـاس  به نظر  .نمي دانم «: گفت» ؟است

يـك دسـت را بپوشـد يـك دسـت را       .داشته باشد بـس اسـت  
  ».بشويد

 
همان روزهاي اول ازدواجمان مـدارك و پرونـده تحصـيلش در    

به من مـي   .گفت ديگر آن جا كاري ندارم .آلمان را دور ريخت
آن جـا يـك دوره    .اگر راضي باشي با هم مي رويم قم «: گفت

؛ خودمان مي رويم دنبالش .د مي گيريممسائل شرعي مان را يا
، اما هنوز دو سه ما نگذشـته   ».نه اين كه از توي كتابها بخوانيم

 .در بانه درگيري پيش آمد و حميد رفت آنجا .از هم جدا افتاديم

قبلش براي ديدن دايي ها و خاله اش آمده بوديم تهـران و آن  
 .پياده برويماول خواست كمي از راه را  .جا قضيه را به من گفت

بعد آرام آرام گفت كـه ميخواهـد    .توي خيابان آذربايجان بوديم
ــا برگــــردم اروميــــه   .بــــرود بانــــه و مــــن بايــــد تنهــ

من جلوي  .بوديم» آقا«و   »خانم «ما آن وقت هنوز خيلي ؛ خب
بعد با اين كه صـدايم بـه زور در    .او نمي خواستم اشكم دربيايد

بـراي مـن   ! ه حميـد آر« مي آمد بـرايش سـخنراني كـردم كـه    
يـك چيـز دور    1لَقَد خَلَقنَا االنسانَ في كَبدهميشه فهم اين آيه 

                                                            
  )قرآن. (يديمهمانا ما انسان را در رنج آفر -   1
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رنـج  ؛ نمي فهميدم اما امـروز مـي فهمـم ايـن يعنـي چـه       .بود
او » هـيچ وقـت آدم نمـي شـود    ، آدم اگر در رنج نباشد ؛چيست
  .من برگشتم اروميه تنها .رفت

 
ـ ، ايستاد، سر كوچه شان كه رسيد  .رود خانـه پايش نمي كشيد ب

بچه ها داشتند فوتبال بازي مي كردند و توپ پالستيكي شـان  
سـكندري  ، كه تا نيمه از جلد رنگ و رورفته اش زده بود بيرون

خواست با نوك پا نگهـش دارد يـا بـا     .خوران از كنار او رد شد
فكـر   .اما حوصله نداشـت ، ضربه اي پرتابش كند طرف بچه ها

و كور است و نگاهش روي در كرد اين كوچه امروز چقدر سوت 
راهش را كج كـرد سـمت    .ماند، كه نيمه باز بود خانه باكري ها 
وقتي رد مـي  ؛ دو تا زن توي كوچه نشسته بودند .خانه خودشان

بو گيز هر گـون بـو   « شد شنيد كه يكي شان به ديگري گفت 
معلوم ديير بو گـون   .كوچه د بير اوجابوي اوغالنينان قرار گويور

اين دختر هر روز در اين كوچه با يك پسر قد [  .گدير ني يه ته
  ]».معلوم نيست امروز چرا دارد تنها مي رود .بلند قرار ميگذارد

  
مي خواستند تنهـا   .از فردايش دوست هايم دور و برم را گرفتند

. اما دل تنگي كه به اين حرفهـا نبـود   .توي خودم نباشم؛ نمانم
 .ها بالشم خيس مـي شـد   اما شب، جلوي آنها گريه نمي كردم

تو در عرض آن يـك  «: بچه ها مي گفتند .يك ماه طول كشيد
ما مدام پيش تو بوديم كه مبادا اخبار  .ماه اصالً اخبار را نشنيدي
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، من مرتب زنگ مي زدم به آقـا مهـدي    ».بانه به گوشت برسد
 .چون حميد گفته بود هر وقت نگران شدي زنگ بزن به مهدي

چه خبر از ! آقا مهدي«: مي پرسيدم .بر دارداو از وضعيت من خ
خيالتـان   .خـوب اسـت   همـه چيـز  . هيچي«: مي گفت» ؟حميد

يك شب با يكي از دوست هـايم برمـي گشـتيم    » .راحت باشد
يكـي از خواهرهـاي   . داشتيم مي خوابيـديم كـه در زدنـد   . خانه

آقا مهدي هـم آمـد دم پنجـره ـ آن      .، در را باز كردحميد رفت
يك سال بعد از ما با صـفيه خـانم   ، وز مجرد بودوقت مهدي هن

ـ  االن  ».حميـد آمـد  ! حميـد « من يك دفعه داد زدم  ازدواج كرد 
 .دويدم سمت در .خوشحال مي شوم، هم كه حرفش را مي زنم

، هرچنـد او  .يك لحظه فراموش كردم آقا مهدي هـم آنجاسـت  
نمـي دانـي چقـدر     «: حميد گفت .پيش از اين رفته بود، خودش

از يك انـدازه اي كـه مـي گـذرد تحملـش       .تنگ شده بود دلم
  ».سخت مي شود

بعد از ازدواج با حميد از همه جدا شده  .براي من هم سخت بود
مـن تـوي   . »فاطمه بي وفا بـود «: دوست هايم مي گفتند .بودم

نه نفـر بـوديم كـه      مخصوصاً .دانشگاه با خيلي ها دوست بودم
ما را توي دانشگاه همه مـي  گروه نه نفره  .خيلي صميمي بوديم

ـ همـه كَ  .اما با حميـد كـه ازدواج كـردم    .شناختند م شـد او س. 

خيلـي   .دوستيم با او قوي تر شـده ، احساس مي كردم با ازدواج
نمي دانم چطور بگويم؟ شماها چطور اگـر   .با هم دوست بوديم

مـا  ؟ صبح تا شب بنشينيد دور هم حرف بزنيد خسته نمي شويد
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درباره همه چيز حـرف مـي زديـم و هـيچ      .مهم اين طور بودي
مـن   .چقدر با هم شـوخي مـي كـرديم   ، وقت خسته نمي شديم

 .خانـه ، توي خيابان، توي كوچه، خيلي سربه سرش مي گذاشتم
ايـن   .شيطنت من و مظلوميت او كنار هم خوب جواب مـي داد 

تـوي خيابـان كـه مـي      .طوري انگار هم را تكميل مي كـرديم 
و تا مي گفت » بد است! فاطمه نخند«: تهميشه مي گف، رفتيم
   .من بيشتر خنده ام مي گرفت، نخند

  
تو از زنـدگيت  ! فاطمه«: عمه ام گاهي كه مرا مي ديد مي گفت

و قبـل از آن  » .سـختي ، دربدري، اين قدر دوري؟ راضي هستي
معلـوم   .راضـي هسـتي  «: خودش مي گفت، كه من حرفي بزنم

 .»هداختـــلپهايـــت گـــل ان  .ســـرحال شـــده اي ؛ اســـت

آدم  .دلم مي خواست به عمه ام بگويم من همسفر خـوبي دارم 
؟ بـا  برود با كي دوست دارد همسـفر شـود   مي خواهد مسافرت

من بـا حميـد راحـت     .با او راحت باشي؛ يكي كه روراست باشد
به قول يكي از دوستانش  .روح و جسمش .حميد تميز بود .بودم

مي ايستاد ، برود بيرونگاهي كه مي خواست از خانه  .باصفا بود
من اذيتش مي كردم؛ مي ؛ با موهايش ور مي رفت؛ جلوي آيينه

پسـنديده  ! اين قدر خودت را زحمت نـده ! ول كن حميد« :گفتم
  .»شدآدم بايد مرتب با. رقي نمي كندف« :مي گفت . »ام رفته

يك بار آن اوايل ازدواجمان ـ هنوز ناوارد بودم ـ روغن ريخـتم    
بالفاصـله   .آب سرد را هم ول كردم رويـش ، توي ظرف شويي
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ظـرف  ! حميـد  «من مـدام مـي گفـتم     .لوله ظرف شويي گرفت
؛ طفـره مـي رفـت   ، و او از اين كه لوله را باز كند» شويي گرفته
با اين كه مي دانست ما آن جا فقط ظـرف مـي    .بدش مي آمد

باالخره يك روز مثل شمر بـاالي سـرش ايسـتادم كـه      .شوييم
امـا وقتـي داشـت    ، او هم شروع كرد» درست كنيبايد اين را «

من ديدم واقعاً حالش دارد به هـم مـي    .اين لوله را باز مي كرد
» !هيچ وقت از اين كارها به من نگو! واي فاطمه«: گفت .خورد

هميشـه توالـت   ، در بسيج كـه كـار مـي كـرديم    ، اما همين آدم
او  يعني مي خواست كه اين كار را بـه ؛ شستن را قبول مي كرد

، چون آنجا قرارمان اين بود كه كارهـايي مثـل نظافـت    .بسپرند
مـن احسـاس مـي     .را خودمان انجام بـدهيم  …جارو كردن و 

خواندن تنها نبوده؛ در تن و روحـش    كردم چيزهايي كه خوانده،
اين طور نبود كه فقط حـرفش  . نشسته، قرآن در روحش نشسته

از روزهـايي  ؛ دانست خودش همه اين ها را از تبريز مي .را بزند
با اين كه فقـط يـك سـال از    ، آقا مهدي .كه پيش مهدي بوده

رفتار  .يك نوع حالت پدري نسبت به او داشت  حميد بزرگتر بود،
همرزمهاشـان   .حميد هم در مقابل او همين را تداعي مي كـرد 

؛ حميد جلوي آقا مهدي فقط يك جور مي نشسـت «: مي گفتند
ي مي رفت باز از اول تا آخر حرف او وقتي هم آقا مهد» .دوزانو

ما هم مثل تـو آقـا مهـدي را    ! حميد آقا :مي گفتيم .مهدي بود
به خدا شما آقا مهدي را ! آه مي كشيد مي گفت نه .شناخته ايم
پـا بـه پـاي     .من با داداش مهدي بزرگ شـده ام  .نمي شناسيد



3نيمه پنهان ماه   

 

20 
 

 ».اصالً من راه رفتن را از او ياد گرفته ام .خودش مرا برده است
 از ؛ عمر مفيد من از تبريز شـروع مـي شـود    «: هميشه مي گفت 

  » .يوقتي كه رفتم پيش مهد
  

؛ اما عمر مفيد من از وقتي شروع شـد كـه بـا تـو ازدواج كـردم     
  ...هرچند تو هميشه آن سر دنيايي و من

  
يك چيزي قلمبـه   .مثل بچه ها لبهايش را ورچيد و ساكت ماند

مخـده   .دلواپسي نگـاهش كـرد  حميد با  .شده بود توي گلويش
يـك   .تكيه نمي داد؛ مخملي اي كه پشتش بود صاف مانده بود

پايش را برده بود زيرش و يكي را جمع كرده بـود تـوي سـينه    
با اين كه پوتين مي پوشد پاهايش هيچ « :فاطمه فكر كرد .اش

 .و دوباره چيزي قلمبـه شـد تـوي گلـويش    » .وقت بو نمي دهد
، خـودش تكيـه داد بـه ديـوار     .شـت او حميد مخده را گذاشت پ

 .پشت فاطمـه ، دستش را دراز كرد روي مخده .ديوارها سرد بود
خدا مي داند اگر مهدي كسي را داشـت جـاي   ! فاطمه«  :گفت

  .»مشرايط تو را تنها نمي گذاشتم برودر اين ، خودش بگذارد
 

را حامله بودم ـ سال پنجاه ونه بود ـ آقا مهدي   » احسان « من 
حميد مي خواسـت بـرود آبـادان     .ه خانم عقد كرده بودندو صفي

من هم وقتي صحبت  .تا او بيايد و خانمش را ببرد، جاي مهدي
 .حميد رفت .روي حرف ايشان چيزي نمي گفتم، آقا مهدي بود
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اما خيلي دل تنگي مـي  ، من هيچ وقت به حميد نمي گفتم نرو
خانـه   .رهـا يا مي رفتم خانه مادرم يا خوابگـاه پـيش دخت  ؛ كردم

 .مادرم كه مي رفتم ـ آن وقـت هـا خيلـي هـم مـريض بـودم       
ـ  سـرم را مـي   ، مي رفتم زير كرسي  مخصوصاً بينيم گرفته بود 

گريه ، كردم زير لحاف به بهانه اين كه مي خواهم بينيم باز شود
و » ؟آنجا چه كار مي كنـي ! فاطمه«: مادرم مي گفت .مي كردم

و بـاز  » هيچي« :مي گفتم من همانطور كه سرم زير لحاف بود
گريه مي كردم باالخره به گوش آقا مهدي رساندند كه فاطمـه  

 .يك روز ديدم مادرم آمد گفت آقا مهدي آمده اند .مريض است
: مهدي گفـت  .آمدم بيرون .من بلند شدم خودم را سفت گرفتم

مـن مـي   «: گفـتم » .شنيده ام مريضيد بياييد ببريمتـان دكتـر  «
مـن كـه نمـي    « :گفت» .خيلي ممنون .بكنمتوانم كار خودم را 

ولـي  «: فتمگ» .گويم نمي توانيد ولي اين طوري من راحت ترم
بيچـاره آقـا   » .من اين طور راحت ترم كه كارم را خـودم بكـنم  

بعد رفته بود به مريم ـ خواهرش ـ گفتـه     .عصباني بودم .مهدي
آن » .مثل اين كه حـالش بـد اسـت    .فاطمه را ببريد دكتر «بود 
شايد فكر كرده بود مغزم هم ايـراد  ، ر كه من حرف زده بودمطو

 .در آن مدت آقا مهدي يك بار ديگر هم آمد سـراغم  .پيدا كرده
از خوشـحالي   .يك نامه و يك عكس از حميد بـرايم آورده بـود  

 .آن قدر هول شدم كه فراموش كردم با او حـال و احـوال كـنم   
   .قفقط نامه وعكس را گرفتم و برگشتم داخل اتا
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شب مي رفتم يك جاي خلـوت كـه كسـي     ديگر هر، بعد از آن
عكس را هم مي گذاشـتم   .نامه را باز مي كردم جلوم، مرا نبيند
عكس را توي ذوالفقاريه  .مي خواندم و گريه مي كردم .كنارش

 .حميد تكيه داده به يـك نخـل   .يك نخلستان بود؛ گرفته بودند
م بـرايش دوختـه   يك بادگير سورمه اي هم تنش است كه خود

بـراي صـدام   «.مي گفتم؛ وقتي برگشت اذيتش مي كردم .بودم
عكس گـرفتم  «: حميد مي گفت» ؟اين طور ژست گرفته بودي

ژسـتم هـم بـراي ايـن اسـت كـه تـو         .كه بفرستمش براي تو
تخته سنگي پيدا ، تپه اي، عصرها كه يادت مي افتادم .بپسندي
آن وقت دلم  .دممي نشستم و غروب را تماشا مي كر، مي كردم

وقتي آمده بـود  » .دلم مي خواست داد بزنم. بيشتر تنگ مي شد
آمـد بيمارسـتان   . كمي قبل از تولـد احسـان  ، نزديك نوروز بود

بـا تـو   ؛ بچه مان آن قدر زشت است! واي حميد «: گفتم .ديدنم
تـا حـرف   . اين چيزها را كه مي گفتم مي خنديـد » !مو نمي زند

 .توي ذوق آدم نمـي زد  .نمي گفت خودمان را مي زديم، چيزي
 !بـرو بنـد ب  «: مي گفـت ، حرف ديگران را كه جلوش مي زدند

 .من دوست داشتم اين حساسيت هايش را» .حرف ديگري بزن 
از صـبوري او كـه نقطـه     .احساس مي كردم روحش سالم است
، يـك بـار   .خوشم مي آمد، مقابل تندي و كم حوصلگي من بود

من برايش تخم مرغ گذاشته  .يرونصبح زود مي خواست برود ب
آمده بود پشت سـر  ، احسان بيدار شده بود .بودم كه آب پز شود

 .آب جوش ريخت پشت گـردن بچـه  ، ظرف را كه برداشتم .من
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رفـتم قيچـي    .اين طرف و آن طـرف مـي زدم   .من هول كردم
 لباس هاي بچه را قيچي كردم كه راحت تر از تـنش در ؛ آوردم
تا تو ! تو آرام شو « .ت هاي مرا گرفت گفتدس؛ حميد آمد .بيايد

» ؟چرا اين طوري مـي كنـي   .بچه را دكتر نمي برم، آرام نشوي
هر صبح خودش احسان را مي برد دكتر تا   يك هفته تمام،، بعد

بي خودي داد و بي ؟ ديدي ضرر كردي«: به من گفت .بهتر شد
  » ؟ديدي بچه ات خوب شد .داد كردي

  
، بوديم در آن اشكاالت هم را بنويسـيم  دفتري كه قرار گذاشته

تـو  «: حميد مي گفت .تقريباً هميشه با ايرادهاي من پر مي شد
از گوشـه  » ؟به من بي توجهي چرا اشكاالت مرا نمـي نويسـي  

دسـت هايـت   ؛ تو فقط يك اشـكال داري  «: چشم نگاهش كرد
مـن هرچـه برايـت     .تقريباً غير استاندارد است .خيلي بلند است

  » آستين هايش كوتاه در مي آيد، مي دوزم
  

گذاشـت  ، روسري و چادر او را از دسـتش گرفـت   .حميد خنديد
: گفت .كنار اوركت خودش كه سوغات آلمان بود؛ روي جالباسي

از او ، فاطمه مي داني اوركت مهدي را كه جفت مال من بـود  «
فاطمه روسـري   .و اين بار بلند خنديد  »!توي جبهه؟ دزديده اند
ابروهايش را برد بـاال  ، دوباره آويزان كرد، تاده بود پايينرا كه اف

بهتر آخر تو با كدام سليقه اي آن را خريده  «: و با شيطنت گفت
انگـار شـوخي او را     حميد كه حواسش به روسري بود،  »؟بودي



3نيمه پنهان ماه   

 

24 
 

خانم هـا زيـر چـادر    ، يك چيزهايي آمده؛ راستي«: نشنيد گفت
روي بازوهـا را مـي   جلوش بسته اسـت و تـا    .سرشان مي كنند

حميـد دسـت   » ؟مقنعه را مي گـويي «: فاطمه گفت» …گيرد 
انداخت پايين  ، ندهايش را كه با حرارت در فضا حركت مي كرد

ولـي  ، نمي دانم اسـمش چيسـت  «: گفت .و آمد كنار او نشست
  » .چون بچه بغل مي گيري، راحت تري .چيز خوبي است

  
برايم  .يچ وقت درنياوردممقنعه پوشيدم و ه، با چادر، ز آن موقعا

جالب بود و لذّت بخش كه او به ريزترين كارهاي من دقت مي 
 .كتـاب خوانـدنم  ، بـه غـذا خـوردنم   ، بـه لبـاس پوشـيدنم    .كند

اما خودت هم بايـد يـك    ، تو كنار من و همراه مني«: فتمي گ
؛ مسيري داشته باشي كه مال خودت باشـد و در آن رشـد كنـي   

از فرصـت  «: نامه هـايش نوشـته بـود   در يكي از » .پيش بروي
چـون  . به خصوص قـرآن  .بيشتر بخوان .دوري من استفاده كن

نمي گذارم تـو بـه چيـز ديگـري      .وقتي با هم هستيم من آفتم
  .»نزديك شوي
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اكثـر اوقـات مـن    ، تا سال شصت و يك حميد كـه مـي رفـت    
مي ، هرجا مي رفت .اما بعد از آن ديگر نماندم، اروميه مي ماندم

 .ديگر فهميده بودم كه هر چه هسـت همـين سالهاسـت    .رفتم
، خب حاال جنگ كه تمام شـد «: بعدي وجود ندارد كه فكر كنم

اذيت مي ! فاطمه نيا«: ميد مي گفتح» .خوب زندگي مي كنيم
سـي  ، اگر به من قول مي دهـي بيسـت سـال   «: گفتم» .شوي
  .»باشد مي مانم، مثل همه با من زندگي كني، سال

 
با او رفـتم  ، ار هم براي عمليات فتح المبين كه مي رفتاولين ب
خـانم آقـا    .اهـواز خانـه گـرفتيم    .احسان يك سالش بود .اهواز

امـا  ، ما رفتيم پـيش آنهـا   .مهدي دو سه ماه قبل رفته بود اهواز
يكـي از   مدتي پيشِ .انواده خيلي كوچك بودخانه براي دو تا خ

تيم كه دو طبقه و جمع دوستان حميد مانديم و بعد خانه اي گرف
يك ايوان باصفا هم داشت كه من و حميد هميشـه   .و جور بود

من بهترين نمازهايم را آن جا پشت سـر   .آنجا نماز مي خوانديم
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هميشـه بـا هـم نمـاز مـي      ، وقتـي خانـه بـود    .حميد خوانده ام
نمازشب هايش را  .گاهي هم مي رفتيم روي پشت بام؛ خوانديم

اما من  ».تو هم بيا« :يك بار به من گفت .بيشتر آنجا مي خواند
. وسطش خوابم مي گرفت، نمي توانستم مثل او طوالني بخوانم

مستحبات بيشتر آدم را به خدا ! خودت را عادت بده«: تمي گف
، نمازش كه تمام مـي شـد  ، بعضي وقتها هم .»نزديك مي كند

قـدش   .سر سجاده اش مي نشست ـ بدون اين كه حرفي بزنـد  
سرش را كمي خم مـي  ، بود و انگار بخواهد تواضع كند هم بلند

اين طور وقت ها من مثل بچه هاي شلوغ كاري كه قـرار   .كرد
مي دانستم  .منتظر مي نشستم تا او حرف بزند، است تنبيه شوند

قرار است درباره چيزي از من توضيح ، وقتي اين كار را مي كند
تو و مهدي فيلم  «: به او مي گفتم. خيلي هم جدي بود .بخواهد

جـدي نگـاه ميكنيـد و غـش غـش مـي       لورل و هاردي را هم 
  .»دخندي

 
، ما اروميه بوديم .در عمليات بيت المقدس آقا مهدي زخمي شد

صفيه آمـاده شـد   ، بعد كه خبر را شنيديم .من و احسان و صفيه
برداشتم  احسان را» .ما هم با تو مي آييم «: گفتم. برگردد اهواز
تـو   «: به صفيه گفـتم  .وقتي رسيديم. سمت جنوب و راه افتاديم

، چون بنده خدا زخمي اسـت ، مطمئني كه آقا مهدي خانه است
جلوي خانه يك موتـور    »خدا مي داند، ولي حميد االن كجاست 

بـه زنـگ   ، در كه زديم .لي گذاشته بودند كه آشنا نبودخاك و خُ
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با بچـه  ! فاطمه«: گفت .حميد خودش در را باز كرد، دوم نكشيد
چرا آمدي؟ من چند بار اروميه زنگ زدم كه بگـويم   .سخت بود

گاه معنـي داري  صفيه ن» .نيايي، اما نتوانستم با تو صحبت كنم
تا مدتي ما بين اهواز و اروميـه در رفـت و   . به من كرد و خنديد

. و مـن مانـدم اروميـه   ) سومار(ب آمد بوديم، بعد حميد رفت غر
بـود كـه خسـتگي در نكـرده بـرود       آمده؛ حميد سه ماه بعد آمد

بايـد  «: گفتم؛ پاپيش شدم، من كه طاقتم طاق شده بود .دزفول
زماني كـه دزفـول بـوديم    » .من و احسان را هم با خودت ببري

سر دنيـا  ، بعد حميد زخمي شد .هفت هشت ماه؛ طوالني تر بود
در  .من هم راهي اروميه شدم .او را فرستادند تهران .آمدن آسيه
ه نقشه هايمان براي اين كه كنار هـم باشـيم بـه هـم     واقع هم

بـراي دنيـا   « :حميد قبل از اين كه بـرود عمليـات گفـت    .خورد
خـودم   .همـين جـا بمـان    .آمدن بچه نمي خواهد بروي اروميـه 
يـادم   .رفـت زخمـي شـد   » .برمي گردم از تو مراقبت مي كـنم 

يك چيزي مي گـويم  ! فاطمه« : صفيه بدوبدو آمد گفت، هست
حميـد آمـده ولـي     «: گفـت   »چي شـده ؟ «: گفتم» !كنيهول ن

! چـه خـوب  «: مـن گـل از گلـم شـكفت، گفـتم     » .زخمي است
ديگـر نمـي توانـد از خانـه بـرود       .بهتر؟ پايش، كجايش هست

  ».بيرون
  

: گفـت  .با سر زانوهايش خزيد تا نزديك تشـك او ، مثل بچه ها
آن قـدر از  » .خيلي خوشحالم كه زخمـي شـده اي  !واي حميد«
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برگشتن او ذوق زده بود كه نفهميد ايـن حـرف كمـي زمخـت     
درد و خنده اي كه تا پشـت   .حميد صورتش را هم كشيد .است

اذيتش ، لب هايش آمده بود و او نمي خواست به بيرون درز كند
آدم مـي  ؟ اين چه طرز حرف زدن است! دختر«: گفت .مي كرد

مـن  ، دهاگر حميد زخمي شد و رضاي تو در اين بـو ! گويد خدايا
چشـم هـاي   » .اگر شهيد هم بشود همـين  .راضيم به رضاي تو

خوب شد ! اين حرفها را جمع كن حميد«: گفت؛ فاطمه برقي زد
  ».يك ماه پيش خودم هستي .زخمي شدي

  
حالش آن قدر بد شد كه خـودم همـان شـب     .آن شب تب كرد

بيمارسـتان افشـار    .بـردمش بيمارسـتان  ؛ زير بغلـش را گـرفتم  
، پرستار كه آمد پانسمان پايش را عـوض كنـد   .بود نزديك خانه

در آن هيـر  » ! سرت را برگردان؛ نگاه نكن«: حميد به من گفت 
فكر ميكرد مـن جـاي زخـم را     .و وير حواسش به همه چيز بود

آن جا پايش را گچ گرفتند وگفتند بايـد   .ببينم ناراحت مي شوم
ه بـود تـوي   امـا خـورد  ، ش ريز بودترك .احي كندبرود تهران جرّ

تـو بايـد   «: گفـت ، اين طور كه شد .خيلي اذيتش مي كرد .زانو
، هرچه التماس كردم بگذارد بـا او بـروم تهـران   » .بروي اروميه
دو  .مرا ـ همراه يكي از دوستانمان ـ فرستاد اروميه   .قبول نكرد

پايش  .تهران آوردند او را هم از، هفته بعد از اين كه من رسيدم
چند روز بعد كه خـودم داشـتم مـي رفـتم      .درا عمل كرده بودن

حاللم ، اگر برنگشتم .دارم مي روم«: بيمارستان، به حميد گفتم
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 :گفتم .او آمد توي گوشم دعايي خواند و صورتم را بوسيد» !كن
او دزدانـه بقيـه را نگـاه كـرد و     » !جلوي همه؟ بد است! حميد«

 مـن هـم كـه نيـتم خيـر      .چرا بد باشد؟ نيت مهم است«: گفت
  .»است

  
 ».دعا مي كنم بچـه مـان دختـر باشـد    «به خواهرش گفته بود 

خودش بچه را ، وقتي از بيمارستان برگشتم .دختر دوست داشت 
بعـد هـم   ، سرش را خم كرد و خوب نگاهش كرد؛ از من گرفت

بچه خيلي كوچك بود در دست هـاي   .توي گوشش اذان گفت
وقت تمـام  آدم دوست داشت آن لحظه ها هيچ  .او گم شده بود

  .نشوند
 

او پـيش  ، مـن پـيش مـادرم   . بعد هر كداممان يك جـا مانـديم  
وقتـي   .نمي شد از هر دومان يك جا پرستاري كننـد  .خواهرش

روزي ده بار من آمدم  .اين طور مي شود، خدا چيزي را نخواهد
روز دوم حميـد آمـد خانـه     .پاي تلفن كه با هم صـحبت كنـيم  

 .اما خيلي اذيت مـي شـد    ».اين طوري نمي شود «گفت  .مادرم
 .دستشويي خانه طوري نبود كه براي او بـا آن پـا راحـت باشـد    

مجبورم ، تر شودمي ترسم پايم بد«: گفت. ازمن عذرخواهي كرد
بعد هم خوب شـده و نشـده   ، يك ماه ماند» .برگردم پيش زهرا

حميـد زود   «: گفـتم  .با همان پاي چالقش رفـت ؛ بلند شد رفت
اما تا يك مـاه برنگشـت مـن    » من چشم به راهم! برگردي ها
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 .جواب نمـي دادم ، هرچه تلفن مي كرد .دورادور با او قهر كردم
آن جا همـين   .يك روز ـ دلم هم گرفته بود ـ با مادرم رفتم باغ  

ديدم يك جفت پاي بلنـد از  ، طور كه مشغول انگورچيني بوديم
 .گرفته بود بغض گلويم را .دويدم .روي ديوار باغ پريد اين طرف

حميـد  ! حميـد «با اين حال قبل از آن كه برسم صدايش كـردم  
من همـه اش فكـر   ! فاطمه «: مي گفت .بيچاره مادرم» ؟آمدي

؟ حميد بيايد چه كار مي كني، ميكردم تو اينقدر عصباني هستي
اما وقتي ديدمش همـه اينهـا   » .مي ترسيدم چيزي به او بگويي

آمـده ام  ، مرخصي گرفته ام از مهدي دو روز«: گفت .يادم رفت
بچـه هـا را   ؛ من همه چيز را جمع كـردم   ».شما را با خودم ببرم

پـايش هنـوز    .توي راه خيلي سخت بـود  .افتاديم برداشتيم وراه
درد اين زانـو   «: دكتر هم كه جراحي كرد، گفت .خوب نشده بود

، از اروميه تا دزفول او رانندگي كـرد » .تا آخر عمر با تو مي ماند
بـا  » ؟زانويت خيلي درد مي كنـد  .بميرم حميد«: ن مدام گفتمم

 .خـودش دوبـاره رفـت    .ما را رساند دزفـول ، هر سختي اي بود
بعد پيغام فرسـتاد كـه    .نزديك دو هفته من با بچه ها آنجا بودم

را مـي فرسـتم كـه    » حجت فتوره چي« خودم نمي توانم بيايم؛
 .اروميـه بـود   حجـت از بچـه هـاي   ، شما را بياورد اسـالم آبـاد  

در اصل پادگاني بـود كـه   ، جايي كه در اسالم آباد ساكن شديم
يك مجموعه بـود   .زمان شاه افسرهاي مجرد آن جا مي ماندند

يـك حمـام و   ، با چندين خانوار كه هر كدامشان دو اتاق داشتند
كه » مش محمد« سرايداري هم داشتيم به اسم .يك دستشويي
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چـون غالـب   ؛ جا زندگي مي كـرد آمده بود و با خانواده اش آن 
آن  .من با خانم همت آنجا آشنا شـدم  .اوقات مردهاي ما نبودند

ها طبقه باالي ما بودند و من صداي پوتين هاي حاج همـت را  
مردهامان آن قدر ديـر ديـر    .خودش را نديده بودم؛ مي شناختم

مي آمدند و آمدنشان آن قدر كوتـاه بـود كـه فرصـت ديـدن و      
لبـاس   .من فقط يك بار حاجي را ديـدم  .ي آمدآشنايي پيش نم

داشتم مي بردم پهـن كـنم جلـوي    ، هاي بچه ها را شسته بودم
اسم مرا گذاشته بودند بـانوي سـطل    .كار هميشگيم بود؛ فتاب آ

ديـدم  ، آن روز وقتي بـا سـطل خـاليم برمـي گشـتم      .به دست
دارد پشت سر يك آقاي خوش صورت كه سرش را زير » ژيال«

 .اسـت » همـت «فهميـدم   .از پله هـا مـي آيـد پـايين    ، انداخته
 .بغلش بود و سطل آشغال هـم آن دسـتش  » مهدي« پسرشان

حاجي تو «مي گفتم  .مي گذاشتم» ژيال«من هميشه سر به سر
  ».را لوس مي كند

  
، خـانم نـوراني  ، خانم دستواره: خيلي هاي ديگر هم آن جا بودند

بعـد  ، اي مي شدهر چند وقت يك بار همهمه ...  خانم عباديان
گريه اي مي پيچيد توي ساختمان و بعد يكـي شـروع   ، ناله اي

مي كرد به جمع كردن وسايلش و ما مي فهميـدم يكـي ديگـر    
فكـر مـي    .يارش شهيد شده و غمي مـي نشسـت روي دلمـان   

  كرديم كي نوبت ما است؟
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احساس مي كرد همه دارند با يك حالـت بحـران زنـدگي مـي     
فكر كند زندگي طبيعي همين است و  اما او دوست داشت، كنند

دوست داشت فكـر كنـد حميـد سـالهاي      .همين طور بايد باشد
 .سال كنار او مي ماند و بچـه هـا را بـا هـم بـزرگ مـي كننـد       

 .با اميد مي شود زندگي كرد؛ باالخره آدمي زاد با اميد زنده است
آنـتن  ؛ حميد خودش به پنجـره هـاي ايـن دو اتـاق تـوري زده     

امـروز   .راه انداخته كه احسان حوصله اش سر نـرود  تلويزيون را
پـس اميـدي    .حتي به او كمك كرد و بـا هـم شـيريني پختنـد    

 .سرش را از روي خياطيش برداشت و حميد را نگاه كرد .هست
فاطمـه   .هـر دو خنديدنـد   .حميد هم داشت او را نگاه مي كـرد 

حميـد  » .من يك شغل خوب برايت پيدا كرده ام! حميد«: گفت
ي پلنگي اي را كـه دم دسـتش بـود تـا زد و انـداخت روي      پتو

: گفت .م آرام تكانش داداآسيه را گذاشت روي پتو و آر .پاهايش
فاطمـه خيـاطيش را گذاشـت زمـين و دو زانـو      » ؟چه شـغلي «

خب بيا جاي  «: گفت؛ سرش را كمي كج كرد، نشست جلوي او
  » .آن وقت هميشه پيش هميم .مش محمد بمان همين جا

 
: ن طور وقت ها عاقل اندر سفيه نگاهم مي كرد يا مي گفـت اي
يك بار كـه از خـط   » ؟يحرفهاي بيخودي چرا مي زن! فاطمه«

خوشـم مـي   «: من گفتم .اسالم آباد را خيلي مي زدند، آمده بود
 .مـن كشـته شـده ام   ؛ آيد يك بار بيايي و ببيني اينجا را زده اند

بعـد دور اتـاق   » !برايم بخواني فاطمـه جـان شـهادتت مبـارك    
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داشـتم بـا او   ؛ سينه مي زدم و اين را تكرار مي كـردم ، چرخيدم
برگشـتم ديـدم    .اما از حميد صدايي درنيامـد ، شوخي مي كردم
هـر   .تو خيلي بي انصـافي  «: گفتم؛ جا خوردم .دارد گريه ميكند

 .من مي مـانم چشـم بـه راه   ، روز مي روي توي دل آتش و تير
حـاال خـودت   ؛ سرت نـداري  طاقت اشك ريختن مرا هم پشت

وقتـي هـيچ اتفـاقي    ؟ نشسته اي جلوي مـن گريـه مـي كنـي    
مـن اصـالً   ، به خدا قسم اگر تو نباشي! فاطمه«: فتگ» ؟نيفتاده

  .»از جبهه برنمي گردم
 

بـرايش   .آن سال براي اولين بار روز ازدواجمان دور هـم بـوديم  
مي خودش  .يك پلوور هم بافتم كه آستينهايش باز كوتاه درآمد

و آستين هـايش را  »  .نمي خواهد بشكافي .خوب است «: گفت
ايـن بـار كـه     .مي كشيد پايين، كه به زور تا مچش مي رسيدند

مـن كمـي هـم     .سر هفده هجده روز برگشـت ، رفت خيلي زود
داشتم مي رفتم احسان را كـه   .با مهدي آمده بود .تعجب كردم

خـواهم بـا    مـي ! حاال بنشـين «: گفت .خانه همسايه بود بياروم
مگـر نمـي    «: گفـتم ؛ اما من اصرار كردم» .خودت صحبت كنم
رداي فـ » .بگذار بياورمش تو را بيشتر ببيند؟ گويي كم مي ماني

ما  ،فاطمه«: آن شب مهدي فرستاد دنبالش وقتي برگشت گفت
  »چيزي برايت بگـذارم؟  «: گفتم» .بايد بروم .آماده باش هستيم

يـك لبـاس بـدهي بـد     «: شـد و بعد پشيمان » !نه«: اول گفت
يكـي دو آيـه از    .برايش لباس را گذاشتم داخل سـاك   ».نيست
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قرآن بود كه خانم همت سفارش مي كرد كـه تـوي گوششـان    
دعـا را نخوانـده   ! حميد وايسـتا «گفتم  .بخوانيم تا سالم برگردند

  .»ام
 

دسـت هـايش را حلقـه كـرد دور     ؛ قدش نسبت به او كوتاه بود
مي خواست دعا را درسـت در  ؛ ا بلند شدگردنش و روي پنجه پ
انَّ الَّذي فَرَض علَيك القُرانَ لَرادك الي «  .گوشش خوانده باشد

» معاد قُل ربي اَعلَم من جاء بِالهدي و من هو في ضَاللٍ مبـينٍ 
و پشـتش را كـه موقـع شـنيدن دعـا      » ؟تمام شد«: حميد گفت

فاطمـه   .سـاكش را برداشـت   .راست گرفت، كمي قوز شده بود
: گفـت ، او خنديـد » .بگذار توي آن گوشت هم بخـوانم «: گفت

و رفت، اما طولي نكشـيد كـه برگشـت    » باشد براي دفعه بعد«
صورتش از سرما گل انداخته بود و برف نشسته بود نـوك مـژه   

كولـه پشـتيم را مـي     .فاطمه ساك نمي خواهم«: گفت .هايش
رد و كـاله اوركـت او را كـه از    فاطمه كولـه پشـتي را آو  » .برم

از بچـه هـا   «: پرسـيد  .كشـيد روي موهـايش  ، سرش افتاده بود
تو را اذيت ، بيدار مي شوند! هن«  :گفت» ؟خداحافظي نمي كني

چهار دست و پا آمد  .اما آسيه خودش بيدار شده بود»  .مي كنند
 .احسـان هـم دنبـالش   ؛ نزديك آن ها و پاهاي حميد را چسبيد

احسـان را بوسـيد و موهـاي آسـيه را كـه روي       .حميد نشسـت 
بابا «: گفت .پيشانيش حلقه شده بود با سرانگشت به هم ريخت

: گفـت ، بعـد سـرش را بـاال آورد   » !اشك موفرفريش را نبيندها
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او كه نگاهش   ».اگر بخواهي تا ظهر پهلويت مي مانم! فاطمه«
ن خم شد و احسان را از پـوتي  ، را از چشم هاي حميد مي دزديد

احسان بند پوتين هايت را هم دوسـت  «: گفت .هاي او جدا كرد
و پشت دستش را مثل وقتي كه مي خنديد گرفت جلوي » دارد

حميد  .دلش نمي خواست بغضش حاال و اين جا بتركد .دهانش
: تفاطمـه گفـ   .جوابش را نگرفته بود هنوز .دوباره نگاهش كرد

  .»مهدي بيرون منتظر است! پاشو! پاشو«
 

با خـودم گفـتم مـن آيـه را     ، كه پايش را گذاشت بيرونهمين 
حـاال بايـد دوبـاره مـي      .خب برگشت، خواندم كه سالم برگردد

اما ديگر رفته بود و كي ، و دويدم دنبالش؟ چرا نخواندم .خواندم
هر قدمي كه . چقدر سختم بود، مي داند كه من چه حالي داشتم

دارم مـي  من احساس مـي كـردم   ، او به سمت در برمي داشت
با كف دسـت مـي زدم بـه گونـه      .سينه ام تنگ شده بود .ميرم

 .آرام و قرار نداشـتم  .هايم و عرض اتاق را مي رفتم و مي آمدم
اين طـور وقـت هـا    « :بعد ياد حرف خودش افتادم كه مي گفت

بي هوا قـرآن را بـاز   ؛ من نشستم» !بي تابي نكن؛ قرآن بخوان
 .آرام شــــدمآن قــــدر خوانــــدم تــــا  .كــــردم و خوانــــدم

تماس گرفـت و بـا هـم صـحبت      ، يكي دو هفته بعد از رفتنش
 .من از چيزهايي دلگير بودم و كمي با او درد دل كـردم  .كرديم

گفـت   .سعي مي كرد مرا آرام كند .مثل هميشه خوب گوش داد
مراقب خودم باشم و اين كه در اولين فرصتي كـه پـيش بيايـد    
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فتم هر دوشان تب دارنـد  از بچه ها پرسيد و من نگ .برمي گردد
 .اسالم آباد را هم مرتب مي زدنـد  .خوش نيست و حالشان اصالً

انگـار  ، يك شب همانطور كه آسيه را روي پـايم گذاشـته بـودم   
خوابم برد و در خواب و بيداري احساس كردم جنازه حميد روي 

  .زمين است و يك عراقي با پا زد به او
بااليي مان زنگ زد مـن  همين كه تلفن همسايه  ، صبح روز بعد
 .صاحب خانه تعجب كـرد » .مرا مي خواهند«: گفتم؛ دويدم باال

نمي دانم به ژيال چـي   .خانم همت داشت با تلفن حرف مي زد
اما مـن آمـدم پـايين و شـروع كـردم بـه جمـع كـردن         ، گفتند

» ؟چـي كـار مـي كنـي    «: دور و بري ها آمدند گفتند .وسايلمان
داريم اثاثيه مان را جمـع   .د مي شودامروز باباي ما شهي«: گفتم

اول ، بعد خانم اسدي همراه يكي دو نفر ديگر آمدند» .مي كنيم
مـن آلبـوم     ».مهـدي شـهيد شـده   «: كمي نشستند و بعد گفتند

آقا ! نه«: گفتم .عكس حميد را برداشتم كه بگذارم داخل چمدان
آن وقت احسان خـودش را رسـاند بـه      ».مهدي شهيد نشده اند

ايـن آلبـوم    .اين بابـاي منـه  «: گريه مي كرد مي گفت، چمدان
 .انگار بچه احساس كرده بـود همـه چيـز را   » .عكس باباي منه

بعد آقا مهدي يك ماشين فرسـتادند و مـن و بچـه هـا همـراه      
  .صفيه راه افتاديم سمت اروميه

  
پيشـانيش را چسـباند بـه شيشـه و     . »ديگر هيچ كس را ندارد«

يا پهن شده بود دوباره در نگاهش لرزيد دشت كه انگار تا آخر دن
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حميد ؟ آخر دنيا مگر كجا است…آخر دنيا  «فكر كرد  .و تار شد
 .ديگر هيچ كس نمي تواند مرا بـه انـدازه او بفهمـد    .شهيد شده

مثل او ؛ هيچ كس نمي تواند مرا به اندازه او دوست داشته باشد
فتاد سرش را از شيشه برداشت و چشمش ا» .دوست داشته باشد

دوست نداشت قيافه يـك   .به صورت خودش توي آيينه ماشين
، اما زني كه شوهرش، زن مصيبت زده شوهرمرده را داشته باشد

هم صحبتش را با هـم از دسـت داده باشـد    ، دوستش، برادرش 
چادرش را كشيد توي صورتش و شانه هايش را كـه مـي    چي؟

  .را ببينند دلش نمي خواست بچه ها گريه او .جمع كرد، لرزيدند
  

 .تازه فهميدم جنازه اي در كـار نيسـت  ، وقتي به اروميه رسيديم
من هميشه از روزي كه بايد بـا جنـازه حميـد     .بدنش مفقود بود
حس مي كردم ديدن چنين منظره  .مي ترسيدم، روبرو مي شدم

اي خارج از طاقت من است و حميد خودش انگـار ايـن را مـي    
  .دانست

 
 .يك شب خـوابش را ديـدم  ؛ مي كردم روزهاي اول خيلي گريه

مي خواهم بـدانم   «گفتم » ؟چرا اين قدر گريه مي كني«: گفت
 .تو هم به چه چيزها فكر مي كني«: گفت» ؟چطور شهيد شدي

و «  اشاره كرد به پيشـانيش » …يك تركش خورده به اين جا 
آن هايي كـه   .جزيره مجنون؛ توي جزيره بوده اند» .يد شدمشه

نزديـك  «مـي گفتنـد   ، كمي بعد با حميد بوده اندآن لحظات يا 
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يكـي از  » .پل و بـا انفجـار يـك خمپـاره شصـت شـهيد شـده       
حميد تمام مـدت در حـالي كـه     «دوستانش تعريف مي كرد كه 

ش همراهش بود، در طول سيل بند قدم مـي  نفقط بي سيم چي
هم گذاشته بود روي كمرش و چون قـدش بلنـد    دستش را .زد
 .پايين گرفته بود كه عراقـي هـا نزننـدش    سرش را كمي، بود

جلوي هر سنگري مي  .انگار داشت توي يك باغ گردش ميكرد
و مي ، وضع مهمات را مي پرسيد، احوال پرسي مي كرد؛ ايستاد

بعد از منفجر شدن خمپاره ما ديديم بي سـيم چـي    .رفت جلوتر
ديـديم پيكـرش را    .رفتيم سراغ حميـد آقـا   .حميد تنها برگشته

سينه  .اند توي يك گودي كه داخل سيل بند كنده بودند كشيده
و سرش پر از تركش بود و يك پتوي سـربازي كشـيده بودنـد    

پوتين هايش مانده بـود بيـرون و    .رويش كه به قد او كوتاه بود
از آن طرف عراقـي هـا آتششـان را     .پاشنه هايش توي آب بود

جنـازه را  خيلي از بچه هـا سـعي كردنـد     .چند برابر كرده بودند
مـا تصـميم    .اما هر كس مي رفـت مـي زدنـدش   ، بياورند عقب

گرفتيم هرطور هست حميد را بياوريم عقب كه آقا مهدي پيغام 
اين كـار  ، فرستادند اگر مي شود جنازه هاي ديگران را هم آورد

  » .حميد هم پيش بقيه شهدا بماند ، اگر نمي شود .را بكنيد
  
آقا مهدي نمي گذارد ، داردمه فكر مي كردند چون حميد بچه ه

خواهرش با ناراحتي از مهدي  ،حميد بعد از شهادت .او برود جلو
پـس چـه   «: قا مهدي گفته بـود آ» ؟چرا حميد! مهدي«: پرسيد
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قتـي بعـد از   و» ؟حميد هم مثل بقيه چه فرقي مي كنـد ؟ كسي
چهل روز آقا مهدي آمد اروميـه از در كـه وارد شـد و چشـمش     

من احسـاس كـردم االن مـي افتـد روي      ،افتاد به عكس حميد
 .انگار پاهايش وزنه داشت .خيلي سنگين حركت مي كرد .زمين

آمده اي مـرا  ! عمو«: گفت، رفت جلو .احسان هم نامردي نكرد
چيزي ؛ آقا مهدي فقط او را بغل كرد و بوسيد» ؟ببري پيش بابا

از همه عجيب تر اين بود كه آقا مهـدي وقتـي تصـميم     .نگفت
مخالفتي   اصالً ، ه مي خواستم با بچه ها بروم قم ـ شنيد مرا ـ ك 
همه در اين فكر بودنـد  ، از وقتي ما برگشته بوديم اروميه .نكرد

اما من  .كه شرايط را طوري ترتيب بدهند كه ما راحت تر باشيم
حال كسي را داشتم كه يـك راه   .خودم تصميم گرفتم بروم قم

احسـاس مـي    .سرجاي اولش دراز را رفته و حاال دوباره برگشته
جايي كه قرار ؛ اين بار تنها و از قم .كردم بايد دوباره شروع كنم

برويم با هم درس بخـوانيم و بشـويم انسـان     .بود با حميد بروم
همان روزها تلفني با خانم همت صحبت كردم ـ حـاجي    .كامل

به فاصله كمي از حميد شهيد شـد ـ او هـم همـين تصـميم را      
هم خـانواده  ؟ د تصور كنيد برخورد خانواده چه بودبع .گرفته بود

يك زن تنها با دو تا بچه «: مي گفتند، هم خانواده حميد ، خودم
همين جـا بمانـد تـا خودمـان     ؟ چرا مي خواهد برود شهر غريب

صـبر  «ودم بحث نمي كردند گفتـه بودنـد   با خ» .كمكش كنيم
  ».كنيم مهدي بيايد
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حتي مادر به آقا مهدي  .ممي كن مي دانستند حرف او را گوش 
بعد كه مهـدي آمـده بـود و     .سفارش كرده بود مرا پشيمان كند
من تعجـب مـي   «: گفته بود، ماجرا را برايش تعريف كرده بودند

آنجا بهتر مي توانـد بچـه   ؟ كنم چرا اصرار داريد منصرفش كنيد
 .ما هم مي آيـيم قـم  «: بعد به من گفتند» .هايش را تربيت كند

معلـوم نيسـت   ! آقا مهدي «: من گفتم» .هم برويم صبر كنيد با
حاال كه اين طور مي گوييـد   «: گفت  ».جنگ چقدر طول بكشد

خودشـان بـا آقـا      ».پس اجازه بدهيد من برايتان خانه پيدا كـنم 
چـون آن هـا اهـل قـم     ؛ مهدي زين الدين صحبت كرده بودند

ا هـم  مـ  .وسايلشان هم آنجا بـود ؛ بودند و خانه اي داشتند آنجا
آقـا مهـدي خيلـي     .اثاثمان را برديم گذشتيم گوشه همان خانه

در پشت بام قفل دارد ؛ همه جاي خانه را وارسي كرد .نگران بود
به يـك نفـر   ؟ ديوار حياط كوتاه است مي شود بلندتر كرد؟ يا نه

به من اصـرار  «: صفيه مي گفت .سپرده بود نفت برايمان بياورد
آخر تو كه هنوز شـهيد نشـده   ! يگفتم مهد. مي كرد كه برو قم

چرا من بروم قم؟ مي گفت آنها تنهـا هسـتند بـرو كمـك      .اي
ـ » .كمكش كن كه بچه هايش را بزرگ كند فاطمه، اييز، آمـد  پ

  . آنجا به ما سر بزند
  

ي در آذربايجان همه در اين فصل يك گوني پياز و سـيب زمينـ  
سيب  آقا مهدي اولين كاري كه كرد يك گوني پياز و .مي خرند

يك ماه هم خانمش را فرسـتاد   .آورد خانه، زميني براي ما خريد
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بلنـد شـويد بياييـد    «: هر وقت زنگ مي زد، مي گفت .پيشمان
چطور؟ حميد را پيـدا كـرده   « :و من هر بار مي پرسيدم» .اهواز
ولـي  ! نـه « :بعد صداي آقا مهدي پايين مي آمد مي گفت» ايد؟

هـاي عمليـات بـدر بـاز     نزديكي» .دلم براي بچه ها تنـگ شـده  
اولين سالگرد « :گفتم» بچه ها را بياور اهواز« تماس گرفتند كه

مـا  » .، بعد بچه ها را مـي آورم ببينيـد  حميد را اروميه مي گيرم
امـا پروازهـا را بـه خـاطر     ، بليت هواپيما را تهيـه كـرده بـوديم   

چنـد روز بيشـتر    .حمالت هوايي قطع كرده بودند و ما برگشتيم
مهدي  «گفت . ه يكي از دوستان از اهواز زنگ زدد كنگذشته بو
خـواهرش   .گوشي را گذاشتم؛ من شوكه شده بودم» شهيد شده

  ».مهدي شهيد شد«: و من بي اراده گفتم  »؟چي شده«: پرسيد
 

گاهي وقت ها حس مي كند صداي پاي همت را از توي راه پله 
د، مـي دار  بـر ) كه ساكت است(گاهي گوشي تلفن را . مي شنود

نكند مهدي زنگ زده باشد و بعد، وقتي خسته مـي شـود، مـي    
بـا خـودش   . در را باز مي كند، سرك مي كشـد . رود توي حياط
اگر حميد االن مي رسيد و مرا مي ديد اول مـي   «فكر مي كند 

خنديد، بعد ابروهايش را كه گرد و خاكي بود و دمشان تـا روي  
مـن كـه هنـوز     مي گفت، شقيقه هايش مي رسيد، باال مي برد

ــم       ــي آي ــي دارم م ــي فهم ــور م ــو چط ــودم، ت ــزده ب  »؟درن

اين را هر وقـت مـي   . بعضي چيزها يافتني است؛ گفتني نيست
خواهد براي بچه ها از حميد تعريف كند، مي گويد و بالفاصـله  
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اصـالً مامـان مـن    «قبل از آن كه آسيه دلخور شـود و بگويـد   
هـا ـ    دست هـايش را قـالب مـي كنـد دور آن      ».خشك است

هرچند حاال ديگر شانه هـاي احسـان از حلقـه دسـت هـاي او      
از بابا چي بگـويم برايتـان؟ مـن    «بيرون مي ماند ـ و مي گويد  

 ».شماها را دوست دارم، چون بچه هاي حميـد بـاكري هسـتيد   

  
نمـي دانـم كـدام گوشـه اش را      .من نمي توانم حميد را بگويم

ده كه هميشه از بي از او فقط چشم هايش در خاطرم مان .بگويم
وقتي . انگار اين چشم ها ديگر سفيدي نداشت. خوابي قرمز بود

خستگيش در . باالخره خوابيد، الحمدهللا«گفتند شهيد شد، گفتم 
خيلي وقت ها مي نشينم ساعت ها و ساعت ها فكر مي » .رفت

كنم كه بعد از شهادت اين ها، آيا زندگي مـان بـا آن هـا تمـام     
  ؟دش
 

م كه يك روز از طرف بنيـاد شـهيد يـك ارزيـاب     هنوز قم بودي
يكي يكي . فرستادند و صورت اموال هر خانواده را برمي داشتند

مي داشتند مـي گفتنـد مسـتهلك ده     اين كاسه بشقاب ها را بر
ضبطي داشتيم كه حميد خريده بود . تومان؛ يخچال هزار تومان

ـ  . و در بمباران از وسـط نصـف شـده بـود     د، آن را ورانـداز كردن
آن شب من و خانم همـت تـا   » صد تومان، بي مصرف«: گفتند

آن هايي كه از بيـرون  ! راستي« .فكر كرديم. صبح گريه كرديم
نگاه مي كنند همين قدر از ما مي بينند و ما را همين طور مـي  
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بينند؟ ارزش اين زندگي مشترك همين قدر بود كه ايـن هـا در   
 »؟عـــرض نـــيم ســـاعت قيمـــت زدنـــد بـــه آن و رفتنـــد  

خانم  .روز بعد، دوتايي دست بچه هامان را گرفتيم و رفتيم حرم
! فاطمـه « : همت چشمش كه افتاد به گنبد و گل دسـته گفـت  

يك تكه از بهشت را به ما نشان دادند و بعد دوباره درها بسـته  
  ».شد

نمـي دانـم شـايد دوره امـام      .مدينه فاضـله ، يك تكه از بهشت
مي كنم ما لـذت هـايي از    هميشه احساس .زمان آن طور باشد

هرچند سـختي هـم زيـاد     .آن زمان را در گذشته تجربه كرديم
مثـل درد مزمنـي   ، غم و غصه در اين جور زندگي هـا  .كشيديم

است كه همه جا با تو است و بعد ناگهان آن چيزي كه بـدتر از  
تـا وقتـي    .او مـي رود ، تو مي مـاني ؛ اتفاق مي افتد، همه است

همه چيز فرق مي ، مي كني كه كنار تواَندتا وقتي حس ، هستند
  .كند
 

از اهـواز مـي    .مدت ها نرفت آن طرف ها، بعد از شهادت حميد
از دزفول، از بيمارستان ، از آن خانه دو طبقه جمع و جور؛ ترسيد

افشار، از طالييه كه جنازه حميد در پيچ و تاب هورهـايش گـم   
، ا او قدم زده بـود شده بود و از اسالم آباد كه در خيابان هايش ب

؛ تنها بخندد، تنها ببيند، نمي توانست حاال تنها برود .خنديده بود
دلش نمي آمد   شده بود مثل كبوترهاي جلد، …دلش نمي آمد
  .كشيد و دلش پر مي
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دست بچه ها را گرفتيم و رفـتم جنـوب ـ بعـد از     ، بهار بود اولِ
بـه مـو    همه چيز مو؛ خاطرات .پانزده سال ـ و چقدر سخت بود 

خـودم فكـر نمـي     .اين بيشتر عذابم مي داد .در ذهنم مانده بود
انگار اين اتفـاق   .كردم همه چيز اين طور در خاطرم مانده باشد

نرسيده بـه   .رفتيم طالييه، آخر همه .ها همين ديروز افتاده بود
همه آن » نمي شود جلو رفت، جاده را آب گرفته«: آن جا گفتند

پس بر مـي  «: اهي به هم انداختند و گفتندنگ، ها كه آنجا بودند
جـاده بسـته   «من ديدم اينها خيلي راحت مـي گوينـد   » گرديم
حاال كه آمده  .اما من نمي توانستم برگردم» برمي گرديم، است

حال من با آن ها فـرق مـي    .مي رفتم جلو؛ بودم بايد مي رفتم
، بـراي همـين   .در آن لحظه فقط به همين فكـر ميكـردم   .كرد
چـادرم را  ؛ كفش هايم را كنـدم  .نفهميدم چه كار مي كنم ديگر

البـد فكـر   ، آن هايي كه آنجا بودنـد  .سفت گرفتم و زدم به آب
امـا مـن مـي    ، آب تا زانوهايم مـي رسـيد   .كردند ديوانه شده ام

مي ترسيدم كسي پشت سـر مـن بيايـد و بخواهـد مـرا       .دويدم
يـپ ارتشـي   ديدم يـك ج   كمي كه جلو رفتم، .بگيرد و برگرداند

با يكي از  .احسان را توي جيپ شناختم .دارد مي آيد سمت من
دستم را گرفـت و   .بچه هاي حفاظت ارتش آمده بود دنبال من

جلوتر كه رفتيم چادرهاي بچه هاي تفحص معلوم  .كشيدم باال
كـه از دوسـتان    ـ به من گفته بودند كه حاج رحيم صارمي  .بود

ماشين ايسـتاده   .ها است حميد بود ـ براي تفحص همين طرف 
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حـس مـي كـردم     .دل توي دلم نبود .و نايستاده من پياده شدم
  .حميد همين نزديكي ها است

  
قلبش تند تند مي زد و بـاد كـه بـه    ، گونه هايش گر گرفته بود

مثـل  «فكر كـرد   .چادر خيسش مي وزيد پاهايش تير مي كشيد
و » ه امدست و پايم را گـم كـرد  ، دخترهاي چهارده پانزده ساله

داخـل   .اول چيزي نديـد  .لبه يكي از چادرها را به آرامي كنار زد
اما وقتي توانست عكس حميد ، چادر نسبت به بيرون تاريك بود

، را كه درشت كرده بودند و زده بودند آن روبرو تشخيص بدهـد 
زانوهايش شل شد و همان جا پاي جنازه هايي كه همـه شـان   

خاك نمنـاك   .نشست، كيك مشت استخوان بودند و يك پال
بـاز  ! حميد بـدجنس ؛ حميد«بود و او مثل بچه ها هق هق كرد 

  ».باز هم تنها آمدي .هم مرا از سر خودت باز كردي
  

اوايـل   .در اصل عكـس دو نفـره مـن و حميـد بـود     ، آن عكس
آن را ، ازدواجمان كه بـراي عروسـي دوسـتم رفتـيم كرمانشـاه     

: گفـتم ، ان را صـدا زدم احسـ   ،عكس را كه آنجا ديدم .انداختيم
 ».بگو مـادرم بـا شـما كـار دارد    ؛ برو آقاي صارمي را پيدا كن «
حاج رحيم احسـان را نشـناخته    .حاج رحيم را آورد، احسان رفت 

گفـتم  » !بفرماييـد «: گفـت  .بود و مرا هم كه ديد به جا نيـاورد 
او اول هاج و واج نگاهم كرد و بعـد   »من همسر حميد باكريم«

حميـد را پيـدا نكـرده    ؟ از حميد چـه خبـر  «: گفتم .زد زير گريه
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خـانم  «: و او كه جمالتش از گريه بريده بريده بود گفـت » ؟ايد
همه آن جاهـايي را كـه نشـاني داده     .بارها رفتيم .باكري رفتيم
و » .شرمنده شـما هسـتيم   .اما چيزي پيدا نكرديم .بودند گشتيم

تـوي جبهـه    برايش اولين بـاري كـه   .بعد احسان را بغل گرفت
 :حميــــد را ديــــده بــــود تعريــــف كــــرد، مــــي گفــــت

برسـان بـه   ؛ ببر به خط سـاموپا «: آقا مهدي پيغامي داد و گفت
اولـين   .ن سوار موتور شدم رفتم محور سـاموپا م» .حميد باكري

كسي كه ديدم جوان الغر اندامي بود كه نشسته بود كنار يـك  
كري حميــد بــا! آقــا«از او پرســيدم  .ســنگر و تــو خــودش بــود

دده بـاالم نـه   «او انگار خسته باشد با سستي گفـت  » ؟كجاست
مـن عجلـه داشـتم    » ]ه كـار داري؟ بابا جان چ[ ؟ ايشين واردي

من حميـد بـاكري را مـي     .من با تو كاري ندارم! برو بابا«گفتم 
: بعد ديدم يك نفر گفـت ، آمدم داخل سنگر، و رد شدم» خواهم

و رفـت سـمت همـان     ».بي سيم شما را مي خواهد! حميد آقا«
فكر مي كردم حميـد بـاكري    .من جا خوردم .جوان الغر قدبلند

اما اين جوان خيلي مظلـوم  . يك آدم درشت هيكل خشني است
من رفتم  .چيزي توي صورتش داشت كه آدم را مي گرفت .بود

ما را ببخشيد اگر بي ادبي ! حميد آقا«پيغام را دادم به او و گفتم 
با همان لحن ؛ به من تبسم كرد  ».اختيمشما را نمي شن .كرديم

جت سـالمتليق   .دده باالم عيبي يخدي«: آرام خسته اش گفت
دلـش نمـي   » ]بـرو بـه سـالمت    .عيبي ندارد بابـا جـان  [ .اينن

بـراي هميشـه   ، خواست برود دلش مي خواست همين جا بماند
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قلبش از اين فكر به تـپش  ، وقتي كفشهايش را كند و زد به آب
كسي نمي تواند پشت ؛ از اين فكر كه راه بسته است .افتاده بود

ــد   ــي مان ــا م ــان ج ــد و او هم ــرش بياي ــه .س ــاال و هميش  .ح

پلك هايش را كه داغ بود به هم فشرد و دوباره خيـره شـد بـه    
البالي آن هـا  ، چادرها و آدم هايي كه پابرهنه و آفتاب سوخته

و يـاد  ؛ بياد راننده اي افتاد كه آن ها را آورد جنو .مي پلكيدند
نواري كه تمام راه توي ضبط صوت ماشين چرخيـد و از دل او  

  .خواند و خواند
 

 سه غم آمد به جانم هرسه يك بار «

 غريبي و اسيري و غم يار

 غريبي و اسيري چاره داره

 .»غم يار و غم يار و غم يار
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 شهيد حميد باكري از اول تا آخر

 
سـپاه پاسـداران انقـالب    ( وراعاش31قائم مقام فرماندهي لشگر

  )ياسالم
  حميد باكري: نام

  حسين: نام پدر
   9/1334/-: تاريخ تولد
  اروميه / غربي  آذربايجان: محل تولد

  6/12/1362: تاريخ شهادت
  جزيره مجنون : محل شهادت

  سال  28: طول مدت حيات
  مفقودالجسد: مزار شهيد

ــمت  ــرين س ــگر  : آخ ــدهي لش ــام فرمان ــائم مق ــورا31ق  عاش

  و كودكي تولد
  

 .در شهرستان اروميه چشم به جهان گشـود  1334در آذر سال 
در سـنين كـودكي مـادرش را از دسـت داد و دوران دبسـتان و      
ــه    ــه و بقي ــد ارومي ــه قن ــتان را در كارخان ــيكل و اول دبيرس س
. تحصيالتش را در دبيرستان فردوسي اروميه بـه پايـان رسـاند   

يـم خونخـوار   بعلت شهادت برادر بزرگش علـي كـه بدسـت رژ   
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شاهنشاهي انجام شده بود با مسـائل سياسـي و فسـاد دسـتگاه     
بعد از پايان دوران خدمت سربازي در شـهر تبريـز بـا     .آشنا شد

برادرش مهدي فعاليت موثر خود را عليه رژيم آغاز كرد و خـود  
شهيد نيز بيشتر از اين دوران به بعـد بـوده    سازي و تزكيه نفسِ

  .است
  

  تحصيالت
ظاهراُ بعنوان تحصيل به خارج از كشـور سـفر    1355در سال 

ابتداء به تركيه و از تركيه جهت گذراندن دوره چريكـي  ، كند مي
عازم سوريه ميشود و بعد بـه آلمـان رفتـه و در دانشـگاه اسـم      
 .نويسي كرده و فقط يك هفته در كالس درس حاضر مي شود

  
  پس از پيروزي انقالب اسالمي

به پاريس عازم پاريس مي شود  »اليمد ظله الع«با هجرت امام
رود و با پيروزي  و از آنجا هم جهت آوردن اسلحه به سوريه مي

ــداري از     ــت پاس ــت، جه ــران مراجع ــه اي ــالمي ب ــالب اس انق
دستاوردهاي انقالب اسالمي در مراكز نظامي مشـغول فعاليـت   

 57شود و با تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در سال  مي
ه درآمده و به عنوان فرمانده عمليات بـا عناصـر   به عضويت سپا

نشانده امپرياليسم شرق و غرب كه در گروهكها و احزابـي   دست
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كه بالفاصله بعد از پيروزي انقالب شروع به فعاليت كرده بودند 
  .پردازد به مبارزه مي

 
پيرانشهر و ، در عمليات پاكسازي منطقه سرو و آزادسازي مهاباد

سـي داشـته و در آزاد سـازي سـنندج بـا      بانه نقش مهـم و اسا 
همكاري فرمانده عملياتي منطقه با استفاده از طرحهاي چريكي 
كمر ضد انقالب وابسته و ملحد را در منطقه شكسـته و باعـث   

  .گرديد كه سنندج پس از مدتها آزاد گردد
 

  ورود به بسيج و جنگ تحميلي
ي شهيد با فرمان امام مبني بـر تشـكيل ارتـش بيسـت ميليـون     

در ايـن مـورد    مسئول تشكيل و سازماندهي بسيج اروميه شد و
هـا و از    هميشـه از بسـيجي   .نقش فعاالنه و موثري ايفـا نمـود  
با شروع جنگ تحميلي جهت  .قدرت الهي آنها سخن مي گفت

مبارزه با بعثيون كافر بـه جبهـه آبـادان شـتافت و دو مـاه بعـد       
  .مراجعت نمود

 
اري در سمت مسئول بازرسـي  مدتي در شهرداري بصورت افتخ

مشغول خدمت گرديد و چون كار اداري نتوانست روح بـزرگ او  
را آرام كند مجدداً عازم جبهه آبادان شد و فرماندهي خط مقـدم  

آبادان را بعهده گرفتـه و بـه سـازماندهي نيروهـاي      7ايستگاه 
وي در زمـره خـاطراتش كـه از بسـيجي هـا       .مردمي پرداخـت 
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هـر قـدر   ، دو سه تا نوجوان بودند«كه  گفت ميكرد  صحبت مي
اصرار كرديم كه پشت جبهه كار كنند قبـول نكردنـد و شـروع    

: گفت كردند به گريه كردن كه بايد ما در خط مقدم باشيم و مي
اينها به انسان نيرو مي دهند و باعـث تقويـت ايمـان در آدمـي     

  ».شوند مي
 

  شركت در عمليات هاي مختلف
مزاياي جنگ كه بقول امام اين جنـگ   بعد از بازگشت مرتب از

يك نعمت است كه فرزندان اين مملكت را الهي كرده و آنها را 
حميد براي مـدتي از   .از زندگي دنيايي به معنويت كشانده است

سوي جهاد سـازندگي مسـئوليت پاكسـازي منـاطق آزاد شـده      
كردنشين در منطقه سرو را عهده دار گرديد كـه در آن شـرايط   

سپس بعنوان  .توانست چنان مسئوليتي را بپذيرد ميكمتر كسي 
مسئول كميته برنامه ريزي جهاد استان تعييين شـد و چـون در   

انديشـيد كـه در    دانست و مي هر حال جنگ را مسئله اصلي مي
اش را در جبهه هـاي نبـرد بـا     حضور دائمي ،جبهه مفيدتر است

ليـات  در عم. المبـين شـروع نمـود    صدام متجاوز از عمليات فتح
المقدس فرمانده گردان تيپ نجف اشرف بود و بـا تالشـي    بيت

كه نمود نقش موثري در گشودن دژهاي مستحكم صداميان در 
خره با لشكر اسالم پيروزمندانه  ورود به خرمشهر را داشت و باال

وارد خرمشهر شد و بعد از عمليات رمضان براي فعاليت دائمـي  
  .در سپاه پاسدارن مصمم گرديد
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بعنـوان مسـئول خـط    » عقيل بن مسلم«آميز  مليات موفقيتدر ع
تيپ عاشورا استقامتش در ارتفاعـات سـومار يـادآور صـبوري و     

بـود كـه چنـدين بـار     ) عليه السالم(شجاعت ياران امام حسين 
خودش در جنگ تن به تن و پرتاب نارنجك دستي به صداميان 

ي شركت نمود و از ناحيه دست مجروح شد و بر حسب شايستگ
كه كسب نمود از طرف فرماندهي كل سپاه پاسـداران انقـالب   

) عليه السالم(الفضل  اسالمي به عنوان فرمانده تيپ حضرت ابو
  .منصوب گرديد

 
عاشورا  31بعد از عمليات والفجر مقدماتي بعنوان معاون لشكر 

را ادامه داد استقامت ) عليه السالم( راه مواليش حسين بن علي
بل صداميان هميشه براي يـارانش الگـو بـود    و تدابيرش در مقا

از افتخـاراتش بـود كـه     4و 2و 1شركت در عملياتهاي والفجر 
اش در خطوط اول  هميشه دوش بدوش برادران رزمنده بسيجي

هميشـه   ،حمله شركت داشت و با خونسردي زيادي كه داشـت 
فرماندهان زير دستش را به استقامت و تحمـل شـدايد صـحنه    

داد كه چگونه با دست  مينمود و به آنها ياد مي هاي نبرد ترغيب
خالي از امكانات مادي در مقابل دشمن كه سراپا پوشيده از زره 

فقـط   ،باشـد  و پيشرفته ترين امكانات جنگي عصـر حاضـر مـي   
 .بااتكــــاء بــــه ايمــــان و روش حســــيني بايــــد جنگيــــد
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  عروج
در والفجر يك از ناحيه پا و پشت زخمي و بسـتري گشـت كـه    

اطرافيـانش متوجـه    .را از ناحيه زانو عمل جراحي كردنـد  پايش
بودند كه از درد پا در رنج است ولي هيچوقت ايـن را بـه زبـان    

خره در عمليات فاتحانه خيبر با اولين گـروه پيشـتاز    نياورد و باال
كه قبل از شروع عمليات بايستي مخفيانه در عمق دشمن پياده 

آوردنـد و   تصـرف در مـي   شدند و مراكز حساس نظامي را به مي
داشتند عـازم گرديـد و در سـاعت     كنترل منطقه را در دست مي

د كـه  شروع عمليات خيبر بـو  62اسفند  3شب چهارشنبه  11
كه به افتخارش پـل حميـد   (ن با بي سيم خبر تصرف پل مجنو

پلي كـه   .كيلومتري عراق را اطالع داد 60در عمق  )ناميده شد
اوز قادر نشد نيروهـاي موجـود   دشمن متج ،با تصرف كردن آن

در جزاير را فراري دهد و يا نيروي كمكي براي آنها بفرسـتد در  
نتيجه تمام نيروههايش در جزاير كشته يـا اسـير شـدند و ايـن     

ضـمانتي در   ،هـاي شـجاعش   عمل قهرمانانه فرمانده و بسيجي
موفقيت اين قسمت از عمليات بود و عاقبـت بـا دو روز جنـگ    

فقـط بـا    ،بـل انبـوه نيروههـاي زرهـي دشـمن     شجاعانه در مقا
ولي با قلبي پر از ايمان و عشق  ،و كالش جي.پي.و آرنارنجك 

به شهادت خودش و يارانش در حفظ آن پل مهم جنگيدند و در 
اش ديـدار سـرور    اهللا پيوسته و بـه آرزوي ديرينـه   همانجا به لقاء

ــين   ــام حسـ ــهيدان امـ ــالم (شـ ــه السـ ــد ) عليـ ــل آمـ  .نايـ

 ،شـهيد مرتضـي ياغچيـان    ،شود از يـار باوفـايش   به جاست ياد
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ادامه دهنده راه حميـد بـود و بعـد از    ، معاون ديگر لشكر عاشورا
شهادت حميد سنگر او را پر كرد و عاقبت او هم بعـد از دو روز  

روحـش شـاد و يـادش     .مقاومت در سنگر حميد بشهادت رسيد
بارهـا  ) عليه السـالم (او هم از رزمندگان امام حسين . گرامي باد

در عمليات زخمي شده و رشـادت هـا نشـان داده بـود و شـايد      
عالقه زيادي كه اين دو برادر بهم داشتند و پشتيبان هم  ربخاط

در صحنه هاي نبرد بودند در يك سنگر بشهادت رسيدند و يـاد  
حسين گونه در صحنه هـاي   تآور شجاعت و شهامت و استقام

حق عليه باطل شدند نبرد.  
 

آرامـش    اي باكري در اين چنـد سـال اخيـر لحظـه     شهيد حميد
اش هـم قيـد    نداشت دائماً در تالش بود و چنانچه در وصيتنامه

بـارز يـك     نمونـه  ، كرده معتقد به كسب روزي از راه ساده نبود
و صفاتيكه در اول سـوره مباركـه بقـره و نيـز      دانسان متقي بو
تقـين  در خطبـه همـام در مـورد م   ) عليه السالم (حضرت علي 

  2 .يافت اند در او عينيت مي فرموده
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  خاطره اي از شهيد به روايت همسرش
ها را شكست، به خصوص برادرش مهدي را  شهادتش دل خيلي

افتـاد مهمـات بـه دسـتش      و به خصوص وقتي كه يـادش مـي  
نرسيده و تنها توي آن محاصره مانده من هم آنجا بودم كنار آقا 

هايشان را عبور بدهند ايـن   انكها سعي داشتند ت عراقي. مهدي
 ...جـي جلويشـان ايسـتاده بودنـد     ها فقط با آرپـي  طرف و بچه

در هـر  . ي آقا مهدي خيلي عوض شـد  ه بعد از رفتن حميد چهر
گردد به طرفـي   مي كرد بر سكوتش و هر آرامشش آدم حس مي

شود كه حميد شهيد شده بود و او نتوانسـته بـود بـرود     خيره مي
   3.بياوردش

  
  وصيات شهيدخص

رفتارشـان بـه   ،  پوشاكشان ميانه روي، گفتارشان از روي راستي
انـد و   از آنچه خداوند برايشان روا نداشته چشم پوشـيده ، فروتني

دلهايشـان  ، انـد  به علمي كه آنانرا سود رساند گوش فـرا داشـته  
اندوهناك است و آزارشان ايمن و بدنهايشان الغر و خواسـتني  

 .عفـــت و پـــاكيزگي اســـت  اســـت و نفسهايشـــان بـــا   

وي به مسئله واليت يقين داشت و معتقد بود كه فقـط بـا ايـن    
براسـتي   .انساني خالص بـود  .توان انسان شد و الغير طريق مي
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ديـد و   در همه حال خدا را مي، بود) عليه السالم(كه شيعه علي 
 .كـرد  شـيطاني فـرار مـي    رضايت او را در نظر داشـت و از مـنِ  

ــر   ــا در نظ ــواهر دني ــي   ظ ــم ارزش م ــي ك ــود و از  او خيل نم
، كـرد  هاي شرك آلود بشدت وحشت داشت و فرا ر مي وابستگي

خـره تمـام حرفهـايش را در     اهل عمل بود نه اهل حرف و بـاال 
شهادتش گفت و دعاي هميشگي او در نماز كـه بـا التمـاس از    

در ) اللهم ارزقنا توفيـق الشـهاده فـي سـبيلك    (خواست  خدا مي
حي كـه  رمستجاب شد و مختصر شـ  62ال ششم اسفند ماه س

اگـر بخـواهيم    .دوران طي شده شهيد در اين دنيا بـود  ،گذشت
، عظمـت روح ، حق مطلب را ادا كنيم و از رشـادتها و اخالصـها  

استقامت و آنچه كه بود سخن بگوئيم زبان ما قاصر و قلم ، صبر
  4.ناتوان خواهد بود

 
  ردپاي نور

  عمليات مسووليت شهيد تاريخ عمليات نام 
  فتح المبين  02/01/1362 - -1
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  بيت المقدس 10/02/1361
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  پشت جلد
در آن . حاال كه آمده بودم، بايد مي رفتم، مي رفتم جلو "  

براي همين، ديگر فهميدم . لحظه فقط به همين فكر مي كردم
كفشم را كندم، چادرم را سفت گرفتم و زدم به . چه كار كنم

مي ترسيدم  .اما من مي دويدم. آب تا زانوهايم مي رسيد .آب
دل . كسي پشت سر من بيايد و بخواهد مرا بگيرد و برگرداند

  .حس مي كردم حميد همين نزديكي هاست. توي دلم نبود
   

وقتـي توانسـت عكـس    . لبه يكي از چادرها را به آرامي كنار زد
دلـش   .حميد را ببيند، زانوهايش شل شد و همـان جـا نشسـت   

دلش مي خواست همـين جـا بمانـد، بـراي     . نمي خواست برود
ش هايش را كند و زد بـه آب، قلـبش از ايـن    فوقتي ك. هميشه

از اين فكر كه راه بسـته اسـت، كسـي    . فكر به تپش افتاده بود
نمي تواند پشت سرش بيايـد و او همـان جـا مـي مانـد بـراي       

  "  .هميشه
 
 


