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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 . میبسم اهلل الرحمان الرح 

 ناجا(( یواالمقام مرزبان یبه شهدا م ی))تقد 

به همراه    ایسرلک خواهد بود.پو ایپو کمیمرزبان جوان و تازه کار به نام گروهبان   کیداستان:رمان ساحل مرگ درباره    خالصه

 شوند. ی م دهی چیخطرناک و پ اریبس یماجراها ر یاز عناصر گروهک پژاک درگ ی کی یریخود سرگرد محمدطاهر زاده با دستگ  ییدا

 ...دنتید  یقدم برا   نیآخر ن ی:امقدمه

 ...دنتیپل واسه رس  نیآخر نیا

 تو... یبرا  دنم ینفس کش نیآخر نیا

 تو...  ی دنم،برایتورو ند  نیآخر نیا

 ... یینفس بخون ترانه ا ن یآخر یبرا

 ... ییاز تو بگذرم به هر بهانه ا د یبا که 

 از تو رد شد و نظر به جاده کرد...  شه یم که 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 کرد...   ادهیغما رو از دلم پ  نیا شه یم که 

 دوباره خوندنت برام مقدسه...  بخون

 من بسه... ی برا دنتیدوباره د  ایب

 ... د یاز تو رد شد و دل و ند  د یکه با بدون

 ...د یو پر زد و به آسمون رس  د یبر د یبا

 بزن منو،که بار آخره...  صدا

 قرار آخره...  ننتیبب بذار

 بار آخرم شده،فقط بخند... یبرا

 ... ند یقشنگت و به روم بب یو چشما بخند 

 بکش منو نرو...  ی به جرم عاشق ایب

 و زار و خسته رو...   فیتن نح   نیکن ا نگاه

 رو به جون خاطرات خوبمون بمون...  تو

 رو به جون خاطرات تلخمون نرو...  تو

 و راحتم کن از نگاه آدما... ایب

 دامنم رو آه آدما...  رهیبگ  نذار

 من...  یبسوزه لحظه ها  د یچرا با بگو

 خاطر نگاه اشتباه آدما... به

 ... یینفس بخون ترانه ا ن یآخر یبرا

 ... ییااز تو بگذرم به هر بهانه  د یبا که 

 از تو رد شد و نظر به جاده کرد...  شه یم که 
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 کرد...   ادهیغما رو از دلم پ  نیا شه یم که 

  یاز نگهبان از ساختمان فرمانده یسرکش یبرا  ی.در پست افسر نگهباند یبار یسرد و سوزناک بود و برف به شددت م  اریبس هوا

به اطراف انداختم .اوضاع خوب و آرام به نظر   یپر از برف نگاه اطیقدم زدن تو ح ی امدم.بعد از کم رونیب ی دره نخ ی گروهان مرز

پشت بام روبه   ک یاز باال برجک شماره  ینگهبان؟!...بالفاصله سرباز فاضل  یرو صدا زدم:آها نگهبان قیکنار آالچ ستادن ی.با اومد یم

...با ست؟ی ن ی مرتبه و خبر ی :همه چی...سرباز فاضل؟ید یکه ند  یخاص ز یمن کرد و گفت:بله گروهبان؟...من:اوضاع چه طوره چ

سپس با نشستن   "چه قدر سرده!..."گرفتم  ی بخار ی و جلو ستام که شدم د یگفتن حواست باشه به داخل برگشتم.وارد اتاق نگهبان

من اتفاق افتاد   فت یکه در ش   یمشغول نوشتن خالصه اتفاقات و اقدامات ع ید از باز کردن دفتر ثبت وقابع یافسرنگهبان زیپشت م

موقع شب نشانه    نیچون زنگ نگهبان تو ا وفتهی قراره ب یزنگ نگهبان به خودم امدم.احساس کردم اتفاق مهم یشدم.با صدا

شده نگهبان؟!...سرباز  ی:چدمیبرجک پرس  ین از نردبام فلز خودم و به پشت بام رسوندم درحال باال رفت ع ی!...سرستین یخوب

و خم که به جاده    چیو پر پ ی،کوهستانیشدن به جاده مرز رهیبا خ ستادمیباال!...کنارش که ا اریب فیلحظه تشر ه ی:گروهبان یفاضل

تو جاده روشن    یفی نور ضع هی اشاره کرد و گفت:گروهبان  یبه جاده جنگ  ی:چه خبر شده؟...سرباز فاضلدمیمعروف بود پرس  یجنگ 

  رم یاال م ستی ن  یزخاصیگفتم:چ ی و از کنار اسلحه دوشگا برداشتم و با نگاه کردن به جاده جنگ   یحرارت ن ی!...دروربشهیخاموش م

وارد اتاق مخابرات   نییه پاچه خبره تو هم حواست باشه!...بعد از برگشتن ب نمیکنم بب  یتر نگاه م  قیگروهان دق 10*10 ن یبا دورب

مستقر در باال پشت بام    10*10یحرارت نینشسته بود و با چرخاندن کنترلر دورب توریپشت مان  ییرزایچغام وبیشدم.سرباز ا

  وبیا نی!...بب نیکه امدم گفتم بنش زیشد.پشت م د به احترامم بلن دنمیکرد.با د  یتماشا م تور یرو از پشت مان ی گروهان نوار مرز

شده و   رانیکه دوازده نفر ناشناس وارد خاک ا  میمتوجه شد   یجاده جنگ  دن ی!...با دیجاده جنگ  ی رو  ی و زوم کن نیدورب   یتون یم

دره    یمرز  گروهان یخودم و به اتاق فرمانده ع ینگهدار گمشون نکن!...سر نجایهستند!...من:هم یامدن از جاده جنگ  نییدرحال پا

  د یاریم فیلحظه تشر ه ی د یوارد اتاق شدم:سالم جناب سروان خسته نباش   عی درب اتاق زدم سر  که به یی رسوندم.بعد از تقه ا ینخ

:چه خبر شده  د یسرش و از کتاب برداشت و پرس  یجناب سروان اسد  ی دره نخ   یگروهان مرز  یفرمانده نیاتاق مخابرات؟...جانش

سپاه در    یروها ی.فرمانده نمیبه اتاق مخابرات امد  ی !...به همراه جناب سروان اسد د یاریب فیتشر  هترهسرلک؟...من:خودتون ب

با دادن سالم   ی کردند.جناب سروان اسد  یصحبت م  میبود  ده یدرباره آنچه که د وب یگروهان جناب سرگرد هوشمند به همراه ا

امدن از جاده   نییه نفر ناشناس درحال پاکه دوازد میشد  وجه :جناب سروان متوبیوارد اتاق شد و گفت:سالم چه خبر شده؟...ا

:استعالم  وبیخودمون باشن؟...ا ی شده بود گفت:ممکنه بچه ها ره یخ ور یکه به مانت ی درحال یهستند!...جناب سروان اسد  یجنگ 

و بده به    میس  ی حضور نداره!...ب یدر جاده جنگ  یی رویاعالم کرد که ن یاستوار زارع یگشت  یروها ین پ یسر اک یول م یگرفت

  ی ...فواد:در جنگل مرزد؟یو اعالم کن  قتونیدق عت ی:فواد جان موقی...سروان اسد د یحامد بفرما_14...فواد:حامد 14حامد _من!...حامد 

  ران یکه دوازده فرد ناشناس وارد خاک ا د ی:فواد جان توجه داشته باش ی!...سروان اسد می هست یدر نوار مرز  ی بلوط مشغول گشت زن

از   بای:تقر یکجاست؟...جناب سروان اسد  قشون ی دق  تی!...فواد با تعجب اعالم کرد:جدا موقعانیم نییپا  یاز جاده جنگ  ن شده و دار

م خودمون و  ما ه  نییپا د یایو دنبالشون ب یبه جاده جنگ  د یرد شدن!...شما خودتون و برسون اناویس  یپاسگاه مرز  یحوزه استحفاظ

خب بهتره   اری:بسیچه خبره؟!...سروان اسد  یدونه اال تو جاده جنگ  ی گفتم:خدا م تور ی!...با نگاه کردن به مانمیرسون ی به شما م
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کامل و اسلحه به دست فرستادمشون باال پشت بام و پشت سنگر  تیکردم و با وضع  دار یها رو ب یسربازها و کادر  عی!...سرمیبر

و شش   یجناب سروان اسد  ی .بعد از باز کردن درب خروج براد یرس  یبه گوش م یراندازیت یگرفتن...صداهاپشت بام موضع  یها

از اسلحه خونه جعبه خشاب اسلحه دوشگا،به   یساجد  یمرتض کم یگروهبان  قم ینفر از همکاران به داخل برگشتم...به همراه رف 

.بعد از باال  د !...همه اسلحه به دست موضع گرفته بودنمیو خودمون رو به پشت بام رسوند  م یبرداشت نفیقبضه اسلحه گر ک یهمراه 

  دنیبرف درحال دو نیبارش سنگ  ریشب و ز ی کیو همکاران افتاد که در تار یرفتن از نردبام برجک چشمم به جناب سروان اسد 

  ریگ  ی فواد افراد ناشناس و در جاده جنگ قصد داشت تا با کمک   یبودند.احتماال جناب سروان اسد  یبه سمت جاده جنگ 

کردند.با    ی راندازیاسلحه دوشگا بودم که به طرف گروهان هم ت یشد.مشغول خشاب گذار ادتریز  یراندازیت یبندازن!...صداها

نکنه   یراندازی ت یصدا زدم:آقا کس  م یو مسلح کردن اسلحه دوشگا بود  یآتش مشغول خشاب گذار ر یکه ز ی درحال ی کمک مرتض

مواضع افراد ناشناس و هدف قرار دادند.ما  همچنان    زسپاه گروهان با خمپاره اندا یحرف و زدم بچه ها نیکه من بگم.تا ا  یزمانتا 

زهرا شروع کردم   ا یگلن گدن با گفتن  دنیکه کار اسلحه دوشگا تموم شد.پشت اسلحه که قرار گرفتم بعد از کش  میآتش بود ریز

کردم:همه حالشون    الانگشتم و از ماشه برداشتم و سو دمیکش  یسکوت همه جا رو فرا گرفت.پوف قه ی...بعد از دو دقیراندازیبه ت 

رفت تا در و باز کنه!..از   یبه گروهان شدم.سرباز ظفر  روهاشونیبه همراه ن یزارع ،فواد یخوبه؟...متوجه بازگشت جناب سروان اسد 

کمکش کنن   انیخورده بگو بچه ها ب  ریروبه من کرد و گفت:ممنون نادر پناه ت  نییاز پا !...فوادد یباال برجک صدا زدم:خسته نباش 

فرد    یزیکنن!...استوار پرو   ریاز افراد مسلح ناشناس رو دستگ  یکیشده رو ببر داخل!...بچه ها موفق شده بودند  ریدستگ   یجواد

گفت:ظاهرا   یسازمان بودم که مرتض  نیماش   یچرخ برا  ریمشغول بستن زنج  اطیمسلح رو دستبند به دست برد بازداشتگاه!...تو ح

کوالک مشغول   ر یکه ز  یبهمون بده!...درحال ی تونه اطالعات خوب  یپژاکه!...مطمعنا م فتشده از فرماندهان گردن کل  ریاون دستگ 

!...تو اتاق  نیاز ا نم یبلند شدم و گفتم:ا ر یاز اال شروع شده!...با تمام شدن کار بستن زنج مونیبودم گفتم:بدبخت   ریبستن زنج

حال   تیوضع  ی کرد.از طرف ی ام م وانهی مشغولم داشت د  هنکردم.واقعا فکر و ذ ی که برامون افتاد فکر م ی به اتفاقات ینگهبان

کردستان عراق   م یدر اقل یاس یبحران س  کی هفته است که  ...سه یدره نخ  ی منطقه مرز ی بحران تیوضع ی و از طرف  ایمیهمسرم ک

سه هفته سه   ن ی!...تو امیشیم ر یبا ما در افتاده و مدام با پژاک درگ یسه هفته گروهک پژاک هم حساب نیشروع شده و در طول ا

با درد و    ش یماه باردار نیافزوده کرده بود.آخر  میبر نگران ایمیک تی وضع  یدوستام و همکارام و از دست دادم.ول  نینفر از بهتر

  یی باهم دختر دا ایمی.من و کشهیم  شتریو استرسمون هم ب  ینگران میشی م  کیگذره.هرچه قدر که به تولد بچمون نزد   یم یناراحت

بعد   نکهیشد که ا ی م شتر یب گه یگذشت عشق و عالقمون به هم د  یهر لحظه که م  میباهم بزرگ شد  ی م و از بچگ یپسر عمه هست

  یدختر خانم کوچولو   کیو  م یمشترکمون و آغاز کرد  یهست که زندگ  ی .دوسالمیباهم ازدواج کرد یانتظام  ی رویاز استخدام در ن

  یغش یماریمادرم هم دچار ب  چارهی.بادیم ا یدکتر دهم ماه بعد به دن فته و طبق گ   ایپر میکه اسمش و گذاشت م یتو راه دار  طونیش 

بعد از وارد شدن به اتاق   ی!...سرباز صابرد یبه درب خورد به خودم امدم و گفتم:بله بفرما یی کنه!...تقه ا  یشده و مدام غش م

  یاز رو  امیشما رو احضار کردند.با گفتن اال م یگروهبان جناب سروان اسد  د یگذاشت و گفت:خسته نباش  ی احترام نظام ینگهبان

از فرماندهان گردن   ی کیچون  هیشب فوق العاده حساس و مهم نجاست،امشبیفردا صبح ا تیجان دا ایبلند شدم...پو یصندل

بزنن و بهمون حمله   خونیهر لحظه امکان داره که شب موننی نم کاریها هم ب ستیو ترور م یکرد ریکلفت پژاک و دستگ 

  ی نکرده اتفاق ی لت نکنن تا خدالحظه هم غف  کیکن که همه سر پست حواسشون و جمع کنن و   هی ها رو توج انکنن!...نگهب
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نشستن شروع کردم به صحبت   ی...همه نظام ننیضرب بش ک یگروهان گفتم: ی !...بعد از به خط کردن سربازا تو سالن اصلوفتهین

سپاه   یشده و بچه ها ریگروهک پژاک توسط مرزبانان دستگ  اناز فرمانده یکیکه که  د یکردن:دوستان خوب توجه داشته باش 

عنوان غفلت  چیو ه د یخوام سرپست حواستون و فوق العاده جمع کن ی ...ازتون منجایا انی گرفتنش م ل یتحو  یفردا برا 

  ن یاون...به ا و  دونمیمن م  دهیخواب یکس نم یبب امیب د یعنوان نخواب چی و به ه   د ینیو نش  د ینخور یزیچ ی.سرپست و نگهباند ینکن

هم امشب حق نداره با   ی ...کسشهیبد م یلی طرف مقابل خ یبشم برا یاگه عصب ی ا رو دارم ولسرباز یکه هوا  د یاخالق من نگاه نکن

صورت    ک یتونم با   ی...مدمیآخر خدمتش هم بهش نم چ،تا یکه ه رم یگ یازش م رم یبگ  ی گوش  یصحبت کنه اگه از کس یگوش 

با پدر   یمیهنگ جناب سرگرد قد  یبازرس   س یکنن...ر کاریچ رن یبگ  میبدم تا اونا تصم  ی بازرس  لیتحو شیجلسه خودش و با گوش 

برجک شماره   ی هم رو گهید  یکیو   ک یبرجک شماره  ی رو یکی د ید یپست م ی نداره!...امشب هم دونفر یخودش هم شوخ

کنم سرپست   یم  د ی!...باز هم تاکارهبذ  انیبالفاصله افسرنگهبان رو در جر  د یکه د ی عاد ریمشکوک و غ ز یهرچ یدو!...هرک 

  ک یدادم  ل یرو که تحو یصدا گفتن:بله سرکار...افسرنگهبان کی...سرباز ها د؟ی.متوجه شد د یغفلت نکن د یحواستون رو جمع کن

تخت خواب آنکادر شده   ی رو شیکرم رنگ نمازم و خوندم.با گفتن آخ یگرفتم و بعد از شستن جوراک ها  یی ا قه ی دوش پنج دق

تماس  ایمیبا ک  ی ریبه صورت تصو مویا له یرو تو گوشام گذاشتم و به وس  ی ردم هندزفرو که روشن ک م ی.گوش دمیشدراز ک

  ایمی...ک؟یتو خوب زم یخانم عز ا یمیدهنم گفتم:سالم ک ی جلو می...با گرفتن س ؟یی!...کجایخسته نباش   یجونم خوب  ایگرفتم:سالم پو

...که فوق العاده نگرانت ؟یمرخص  ییایم  یجونم ک ایپر گفت:پو یبود با چشمان ده یدراز کش مارستانیتخت ب  یکه رو   یدرحال

حالم خوب نبود مامان منو آورد   شبی:نگران نباش دایمی!...ک زمی...عزه؟یچ مارستانیب انی:جردمیپرس  ی هستم عشق من!...با نگران

  ی:دکتر چدم یپرس  شدمیمنفجر م ینگران داشتم از ه ک ی:اال خوبم نگران نباشا!...درحالایمی!...من:اال حالت چه طوره؟...کمارستانیب

تو رو تحمل کنم شب تا صبح فقط به فکر توام هر   ی دور تونم ینم ایپو ی فقط گفت استرس نداشته باش!...ول یچ ی:هایمیگفت؟...ک

  یبرا ینگرانآخه  ی کن  یم  هیکارها چ ن یجان ا ایمیکنم درباره تو و بابا نباشه!...من:ک  یخدا خدا م ادیکه از مرز م  یخبر

 ایمیکردن شد.من:ک ه یبغضش آرام آرام مشغول گر دن یمن چه قدر دوستت دارم.با ترک  یجونم آخه خبر ندار ای:پوایمی...که؟یچ

نکن!...با خندوندنش لبخند   ه یگر  گهیکنم د  یپنجشنبه کنارتم خواهش م  ی هم بذار ینکن چشم رو  هی کنم گر  یجون خواهش م

گفت:خوبه سالم داره    د یرس  یهنوز هم که نگران به نظر م ایم ی...ک؟ی ن یخبر از ن  چه انمخ  ایمیو به لبانش آوردم.خب ک

 یی!...من:زنداای:سالم آقا پو دمی!...صداش و شنسای...گفتم:سالم خاله پرسای:مامانم با خاله پرایمی ...کشته؟یپ یخدمتت!...من:ک

رو   ی...استرس و نگرانادی.جان؟!...بابا کجاست؟...من:تو هنگه فردا م..ا؟ی!...پوانیرفتن بوفه اال م حانه ی :نه با رایمیاونجاست؟...ک

دوستت دارم مدام از   ایقدر دن ی دونیدلم برات تنگ شده نم ایو هق هق کنان گفت:پو  د یشد خوند.دوباره بغض ترک یازچشماش م

  التیقلب من جا نداره!...خ  یتو تو  ز به ج  چکسیه  یدون ی کنم؟...من:تو که م کاریچ ارن یسرتو و بابا ب ییپرسم اگه بال یخودم م

  هی تو و آقا محمد چه شغل  ایشروع کرد به سر کوفت زدن:آقا پو سایصحبت کن تا نگران نباشه!...پر ایم یبا ک سایراحت باشه خاله پر

  ران یا یالماس  ی جمهور ی تو خطر تا از مرزها  د یانداز یکه خودتون و م  ه یچه کار نیهم شده کار؟...آخه ا یآخه مرزبان د یکه دار

با التماس گفت:خاله   ایمی!...کد؟ید یخودتون و به خاطرش به کشتن م د ی که دار د ید ید  یر یحکومت چه خ نی!...از اد یمحافظت کن

ه خاطر شما  و ب  ش یدوران باردار  ایمیک گمی م ی چ نیبب  ایها!...خوب گوش کن آقا پو شه یحرفا رو نزن براش دردسر م نیتوروخدا ا
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  یدونم!...اجازه خداحافظ  یمن شما دوتا در راس تو رو مقصر م ادیو بچه اش ب ایمیسر ک یی گذروند اگه بال  یدوتا تو استرس نگران

 تخت خواب نشستم و   یبالش برداشتم و رو  یکه قطع کرد سرم و از رو  یرو هم به من نداد.وقت ایمیبا ک

مشغول قدم   اطیبود.تو ح خته یاعصابم بهم ر  ایمیخوردن شام بودند.به خاطر ک یهمکارانم درحال آماده شدن برا  دم یکش یآه

.به پشت که امدم همکارم اسحاق و  د یبه گوشم رس  ییکردم!...چه قدر نگرانش بودم از پشت صداها ی فکر م   ایمیزدن شدم و به ک

  ینم ی تا تو برام قصه نگ  یی...هلما:بابا؟ید ید:اسحاق:هلما دخترم چرا نخوابهلما بو ش که مشغول صحبت با دختر سه ساله ا دمید

نبود...با   چکسی گنبد کبود ه ر ینبود ز یکی بود  یکی!...ییکنم؟!...هلما:آره بابا ف یقصه قشنگ برات تعر ه ی  یخوایخوابم!...اسحاق:م

دارم خونه رو   م ی:آخه مهمون داشتمی...مر؟ید یچرا نخواب و ت زم یعز می گفتن قصه هلما خوابش برد.سالم اسحاق جان...سالم مر

شام   م ی!...اسحاق:ماهم تازه دارثمی :مامانم و بابام و داداشم ممی بود؟...مر یکنم!...اسحاق:جدا ک  یمرتب م 

  یام کرده ه نهواید گه ی:هلما دمیشده مگه؟...مر یکنم؟!...اسحاق:چ کاریبا هلما چ د ی:به نظرت بامی!...اسحاق؟...جان!...مر میخوریم

  ی م یخواد بخوابه ه یتا شب که م شهیم داریسواالت!...صبح که از خواب ب نیرفته و از ا  اد،کجایم ی پرسه بابا کجاست،ک یم

و   د یخند  ز یر  زی!...اسحاق ریاشکال ای یخدا خاموش  شهیتو هم که هم  شمیم  ونهیدارم د  گهیپرسه بابا کجاست بابا کجاست؟!...د

تا باهاش   زنم یبه بعد هر شب زنگ م نی ...از اجنگهیداره با آدم بدا م   ییبهش بگو بابا زمیجونم بشم!...عز اهلم یفدا ی گفت:اله

کادر مشغول   شگاهیدفتر دار آسا  ی.سرباز مطهرمی ...دور سفره نشسته بودزمیحرف بزنم عوض من هم ببوسش باشه؟...باشه عز

  زی...من:چ؟یپکر  ایشده پو یکردم.آرمان محکم زد از پشتم و گفت:چ ی مفکر  ایمیبود و داشتم به ک نییسفره بود.سرم پا دنیچ

شده؟...من:حالم خانومم خوب   یزی:چد یو روشن کرد و پرس  ون یزی تلو ینگرانم!...جناب سروان صادق همت  ی فقط کم ستین یخاص

  هی صحبت کن  تیگفت:فردا با دا ختیر  یم  اهیفلفل س  ایخوراک لوب  یکه رو   یدرحال ی !...جناب سروان همتنیفقط هم ستین

  م یاز اقل یخبر درحال اعالم خبر  ندهیگو یات یح ی.آقامیهمه ساکت شد  21!...با شروع اخبار ساعتششیبرو پ ر یبگ  یمرخص

کردستان عراق و جو گرفته و قصد داره از عراق جدا بشه!...با پخش   می :ظاهرا دوباره اقلیکردستان عراق بود...جناب سروان همت

که از عراق جدا   رتشون یگ یجو م یکه هرازگاه ه یفازشون چ قای دق نایاسحاق گفت:ا ونیزیاز تلو هیمانیو سل   لیاغتشاشات ارب ریتصاو

  بیو استقالل فر یآزاد   یاز مردم بدبخت کردستان عراق و با هدف آرمان ها یی ها عده ا ستیونی:صهیبشن؟!...جناب سروان همت

  ستیونیبه صه یکشورشون و خوش خدمت  ه یاستقالل تجز ن یکه ا دوننینم م کشونن و مردم بدبخت ه ی ها م ابون یو به خ دنیم

:پژاک هم از  یداره؟...جناب سروان همت   هیقض  ن یبه ا یما با پژاک ارتباط  یها  یری درگ  نیهاست!...آرمان:جناب سروان به نظرتون ا

   ی عده ا کی و به هم بزنه تا با تحر رانیاوضاع کردستان ا ران یک ادر خا  یر یدرگ جاد یکنه تا با ا یفرصت داره سو استفاده م  نیا

!...اوضاع در کردستان  د ینگاه کن ستیدوجا ن  یکی ی :بدبختیاطراف اغتشاش راه بندازن!...استوار زارع یشهر ها ریدر سنندج و سا

:نگران  ی!...جناب سروان سارو محمد زهیهم بهم بر ران یترسم اوضاع کردستان ا  ی!...آرمان:مستی هم مناسب ن هی و سور  هی ترک

رو به افراد فرصت طلب بدن!...اصال   یکار  نیاجازه چن دونمیم د یدارم بع  امیکه از مردم کردستان و همشهر یبا شناخت د ینباش 

.صبح  میگذروند   یب و با استرس و نگران.ش دمیتخت خواب گرفتم خواب یرو  دن یحوصله شام خوردن رو هم نداشتم و با دراز کش

سپاه و ناجا در نوار   ینظام یها نیدرحال پرواز کردن بودند.ماش  یسپاه و ناجا بر فراز منطقه دره نخ  ی کوپترها  یروز بعد هل

و   ی جنگ روان ک یهم درحال شعله ور کردن  یمجاز  ی بودند.عناصر معاند و ضد انقالب در فضا یمشغول تردد و گشت زن ی مرز
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شمالغرب،غرب و جنوب غرب کشور دارند.گروهک   ی رزم  یدر استان ها  یاغتشاش،خرابکار جادیبر ا  یمردم مبن  کی در تحر یسع

شمالغرب،غرب و جنوب غرب   ی مرز یدر استان ها  ی ستیترور یها اتیبه انجام عمل د یو تهد  رانی ا یاسالم یپژاک هم جمهور

ما   بهدر آماده باش کامل بودند و مدام   الم ی و ا  ،کردستان،کرمانشاهیغرب جانیآذربا یمسلح در استان ها ی روهایکرده بود.ن

  ی .هلمیمشغول نگاه کردن به اطراف بود یخان  نایبه همراه سرباز م کیبرجک شماره   ی شد.رو یداده م  یار یدستورات سطح هوش 

و   اطیکردند.از باال ح ی سپاه هم مدام به گروهان درحال رفت و آمد م  یها نیکوپترها بر فراز منطقه درحال پرواز بودند و ماش 

ها که لباس فرم سبز رنگ به تن داشتند مشغول   یشدند.دونفر از سپاه  ادهیپ تایتو  یها نیها از ماش   یکه سپاه م یکرد یتماشا م

نشسته بودند.سرباز فله   تایقسمت بار تو یبه تن داشتند و رو  یهم لباس محل ی صحبت با جناب سرگرد هوشمند بودند.تعداد

باشن!...سپاه  یکرد و بوم  یها یجیبس دنیپوش  یمحل باس ...من:نه احتماال اونا که لن؟یهمه سپاه نای :گروهبان اد یپرس  ی گر

رو بر عهده   ی دره نخ  یمنطقه مرز  تی امن ن یتام تیالمقدس کردستان مسئول  تیاستان زنجان به همراه سپاه ب یانصارالمهد 

  ایلحظه ب  ه ی...ا؟یسرگرد هوشمند به خودم امدم:پو ی گرفتن فرمانده پژاک آمده بودند.با صدا لیتحو  ی سپاه برا یروهایارند.ند

از برگه   ای...سرگرد هوشمند:پود؟یگفتم:بله قربان بفرما  یخودم و به سرگرد هوشمند رسوندم با احترام نظام نکهی!...بعد از انییپا

از برگه   ی...بعد از اجازه گرفتن از جناب سروان اسد ؟یو به سرگرد ستوده بد  ش یکپ ی تون  یم شبید   یر یصورت جلسه درگ یها

صورت   یکه پرونده کپ  یاستان زنجان دادم.هنگام یسپاه انصار المهد  ن یگرفته و به سرگرد ستوده فرمانده تکاوران صابر  یها کپ

از من   فی !...سرگرد هوشمند شروع به تعرگودرزی...من:لرستان ال؟ییزد و گفت:گروهبان بچه کجا  ی جلسه رو بهش دادم لبخند 

...با به صدا درامدن زنگ  میدوستش دار  نجایو همه ا ه یدره نخ  ی مرز  وهانگر  ی مرزبان ی روهاین نی کرد:گروهبان سرلک از بهتر

  ع یسر د یامده با شیما پ ی برا ی فور تیمامور هی  د یشسرگرد ستوده با من و سپس سرگرد هوشمند دست داد و گفت:ببخ یگوش 

سرگرد محمد طاهر زاده   م یبود که دا نینگهبان نشانه ا یاپیبا اجازه...دو زنگ پ ایبا شما خوشحال شدم آقا پو یاز هم صحبت میبر

  یی به خط و منتظر دا ی به همراه پرسنل گروهان ستون ع یشدن به گروهان بود.سر ک یدرحال نزد یدره نخ   یفرمانده گروهان مرز 

 ستیبلند گفت:ا یمحمد با صدا ییدا دنیبود بالفاصله با د  ستادهیدرب اتاق مخابرات ا  یجلو  ی...جناب سروان اسد میشد 

هان صبح  روبه ما کرد و گفت:گرو  یمحمد درحال داخل شدن گفت:ازنو...بعد از دست دادن با جناب سروان اسد  ییگروهان!...دا

حمزه   یقرارگاه اطالعات   یروهایکه ن د یمحمد:دوستان خوب توجه داشته باش  یی جناب!...دا ری:صبح بخمی صدا گفت کی!...ریبخ

معاند و ضد انقالب قصد انتقام و    یگروهک ها ده یکه نشون م دنیرس  ی العاتسپاه پاسداران به اط  ی نیزم یروی)ع(ندالشهدایس 

و به مافوق   دند یکه د  ینگهبان ها و پرسنل حواسشون رو جمع کنن و هر مورد مشکوک  ی..تمامرو دارن. ی حمله به مکان انتظام

محمد احضارم   ییبودم که دا دهیتخت خواب دراز کش  یسرکارمون.رو  می!...همه رفت د یگزارش کنن!...دوستان به کارتون برس 

کنن تا به   یسپاه حمله م  ی روهایبه مواضع ما و ن م یکرده که اگه فرماندشون رو آزاد نکن  د یپژاک تهد  ایکرد:خوب گوش کن پو 

از پاسگاها و   ی سرکش هی محمد:اول بذار  یی ...دا؟یی دا م یکن کاریچ د ی با قای قول خودشون ازمون زهر چشم گرفته باشن!...من:دق

  ل یخشاب تحو نهیبه همراه س  نکفیقبضه اسلحه کالش  کی آماده شو...از اسلحه خونه  عی گم!...برو سر ی بهت م م یها بکن جکبر

  یی دوشم!...به همراه دا ی فنگ کردم و بندش و انداختم رو لیحما نکفیخشاب و که به تن کردم اسلحه کالش  نهیگرفتم.س 

جلو نشسته بود و جناب   یی با من بود و دا یشدم.رانندگ  تایتو نیماش   وارو چهار نفر از سربازان س   یمحمد،جناب سروان اسد 

و روشن کردم به سمت پاسگاه  نیبودند.بعد از استارت زدن ماش  ستادهی ا تای قسمت بار تو یهم عقب سربازان هم رو  یسروان اسد 
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حالت خوبه؟...دنده   ایشده پو ید:چیمحمد با دقت تو چهره ام پرس   ییدا  یحرکت کردم.درحال باال رفتن از جاده جنگ  اناویس 

محمد   یی!...داوفته یبراش ب  یترسم اتفاق ی!...مستیجون حالش اصال خوب ن یی دا ام یمیپر گفتم:نگران ک یا چشمانعوض کردم و ب

  حمد م  ییبه خودش راه بده!...دا یاسترس و نگران د یگفتن؟...من:گفتن که نبا ی :دکترا چد یپرس  د یرس   یکه نگران به نظر م  یدرحال

  تیمامور ن یاز عهده ا م یتا بتون م یاحساساتمون رو کنترل کن د یبا ای م باش پوبود گفت:آرو ز یهم که نگران همه کس و همه چ

  ک یبانه رو بر عهده داره  ی هنگ مرز یفرمانده نیبزرگم سرهنگ دوم غالمرضا طاهر زاده جانش ییدارم دا  یی!...من دوتا دامیایبرب

  وانیمر  ی هنگ مرز ی دره نخ یگروهان مرز  یهست که به فرمانده ی محمد هم دوسال ییو دا  ره ی و سخت گ ی فرمانده جد 

نگهبان به همراه   ع یتوقف کردم و با بوق زدن نگهبان رو خبر کردم...سر اناویپاسگاه س  ی درب ورود  یمنصوب شده...جلو 

محمد و جناب سروان   یی و به همراه دا کردمتوقف   اط یدرب و باز کردند با وارد شدن به داخل تو ح  یافسرنگهبان استوار مسعود 

بالفاصله از نو داد و گفت:پاسگاه  ییبه خط شده بودند و که دا یپرسنل پاسگاه ستون میو وارد پاسگاه شد   میشد  ادهیپ یاسد 

  یو برا   ودرو که تو گروهان زده ب  ییمحمد حرفا یی و خوندن...دا بینصر و من اهلل و فتح الغر  ه یصدا آ ک ی!...همه د یخسته نباش 

رو   ییتونستم مخ دا  یکردم مشغول قدم زدن بودم کاش م ی فکر م ایمی که به ک  یپاسگاه درحال اطیکرد.تو ح  انیپرسنل پاسگاه ب

کنم    یول کنم.احساس م  ینطور یتونم دوستان و همکارام و هم یباشم.اما نم ایمیک  شیبده تا پ یمرخص  ی بزنم تا بهم چند روز

که مشغول پاراف کردن دفتر ثبت    یمحمد درحال  ییدا  ی.تو اتاق فرماندهم ی عت به پاسگاه برگشتسا کی .بعد از وفتهیقرار ب   یاتفاقات

نوار   د یو شش نفر از سربازان بر  یبه همراه اسحاق و مرتض گه یساعت د ک ی بایجان بعد از ناهار تقر ایروزانه بود گفت:پو ع یوقا

  ز یو هرچ  ی ری،درگی راندازی.تد یو موبه مو گزارش کن د ید یه دک  یچه خبره و هرچ د ینیو بب د یبزن ی و تا دوازده شب گشت ی مرز

  هی و بق یو من هم به همراه جناب سروان اسد  د یبازداشتش کن  د ید یرو د یبدونم!...اگه شخص  د یکه اتفاق افتاد و من با یی ا گهید

  م یزیچ یی!من:نه دایتا بفرستمت مرخص و بگ  یهست ایمیچت شده اگه نگران ک  قای دق ای...پومیباهاتون در ارتباط نجایپرسنل از ا

 یی!...داد یراحت نگران نباش  التیشما خ ستین م یزیچ یی !...نه دایکه پکر  نمیبیگفت:از صبح تا اال م ی محمد با نگران یی!...داستین

شد   یجد  ییزد که باعث شد نگران بشم!...دا یی حرفا سایخاله پر شبیشده بهم بگو؟!...د  ی:چد یمحمد منو تو آغوش گرفت و پرس 

شد و   یاعصبان یی رو بزنم!...دا ایمیک د یق  ادیو بچه مون ب  ایمیسر ک ییبهم گفت که اگه بال م یمستق  ر یگفت؟...من:غ ی:چد یو پرس 

تو و   یوص  ل یکشده و سایکه پر  میهنوز نمرد ال یمن و ل یکنه در ثان ی م  فیتکل  نییتع  ایمیتو و ک ی گفت:غلت کرده که داره برا 

جان برو ناهارت و بخور و فکرت و   ای استغفراهلل بسنده کرد...پو کی بود حرفش و ادامه نداد و به   ی اعصبان که ی !...در حالایمیک

 ی.بعد از اخذ اسلحه و مهمات سازماند ی(فرا رس ی)گشت مرز نی!...زمان رفتن به کممی دار یمهم اریسی ب تیمشغول نکن و که مامور 

  لیفلفل هم تحو ی فنگ کردم.دوتا دستبند،به همراه شوکر و اسپر لیماو ح  نکفیخشاب و به تن کرده و اسلحه کالش  نهیس 

.و به همراه  دمیکش یشون یکرد.نقاب رو تا پ  یکه سرما تا استخوان آدم نفوذ م  ی وحشتناک سرد بود به گونه ا رون ی ب یگرفتم.هوا 

.اطرف جاده جنگل  می حرکت کرد ینگ به طرف جاده ج ادهیامدن از گروهان پ رونیق و اسحاق و شش نفر از سربازان بعد از بصاد

نبود   یدرخت ها از برگ خبر  ی ها استفاده کرد...رو ی ریشد به عنوان موضع در درگ  یبلوط وجود داشت و از درختان کهن سال م

چون   شهی کار ما هم فوق العاده سخت م ی ول باستیدر تابستان فوق العاده ز   یخ .دره نمی برد ی چون در فصل زمستان به سر م

گروهک معاند و ضد انقالب    نیتر ی...گروهک پژاک هم وحشمیریدر زمستان اکثرا شب ها درگ   ی ول  میشیم  ریدرگ م روزها ه

و صب العبور    یکوهستان  لی!...پژاک به دلمونه یزنده نم وفتهیب  رشونیشمالغرب و غرب کشوره...هرکس از مرزبانان ناجا و سپاه گ
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شد و   ریهام به دست پژاک اس  قیاز رف یک ی ش ی!...دوماه پدارهینگه نم ریاس وقت   چیشمالغرب و غرب کشور ه ی بودن مناطق مرز

.برف هم کم کم شروع  میشد  ی وارد جاده جنگ   ایمیاش...با فکر و ذهن ک نه یس  ی گذاشتن رو  دنیکنسرو سرش و بر ی ب قوطبا در

  یرنگم صدا م یخاک  یها ن یپوت ر ی.برف زومدنیم ی هم پشت سرمن ستون هی رفت.بق ی شدن م کی کرد و هوا روبه تار دن یبه بار

ساعت چقدر برف   کیالمصب تو "شد. یم  شتریارتفاع برف ب میرفت  یبردم.هرچه قدر که باال تر م ی صدا لذت م نیداد و از ا

منفجر   یدارم از استرس و نگران   ی...من:راستش و بخوا؟یکن  ی فکر م  ی دار ی به چ ایاسحاق به خودم امدم:پو یبا صدا"!...د؟یبار

!...با  مهیبرداشتم و گفتم:نگران خانمم!...اسحاق:نگران نباش خدا کرپوکه  ک ی...با خم شدن از تو  برف ها ؟یچ ی!...اسحاق:براشمیم

گفت:به خودت    یبه خاطر مردم منطقه است...مرتض مینگران نیشتریکردستان عراق ادامه دادم:ب  می پرت کردن پوکه به خاک اقل

شدن   کی...با تار"حرف نزنه  گه ید  یکس ون یآقا"شده بود ک یتار گه یبهش بدم!...هوا د نداشتم ی!...جوابمایرحم کن باهات کار دار

نبود اگه سنگ هم از آسمون بباره   مونیما مرزبانان برف و کوالک حال یول   د ید یتر شد.چشم چشم و نم د یهوا بارش برف هم شد 

با  داشدنتونیپ د ی!...اگه گم بشد یایمن ب ی پا ی!...من:بچه ها دنبال صدامیکن ی نم یکوتاه  ییمردم لحظه ا ت یامن یبرا

  ی !...موشک آرپهی ج یدقت متوجه شدم که موشک ضد تانک آرپ ی بلند شد با کم  یخداست!...ناگهان از خاک کردستان عراق نور

و    رداشاره ک ی ج ی وحشت زده به آر پ  یشد.سرباز فله گر کیشل ی مثل ستاره دنباله دار به سمت برجک شماره چهارده مرز یج

احسان و بچه   ی با برجک به خودم امدم:وا یج ی برخورد آر پ یس و وحشت بند امده بود.با صداگفت:اونجا رو؟...زبونم از تر

و به گروهان اعالم    دمیکش رون یخشاب ب نهیرو از س  ی دست م یس  یکه وحشت زده بودم ب یها؟!...درحال

رو به   یو کمک ی امداد ی روهاین عایمورد حمله قرار گرفته سر  اردهکه برجک شماره چه د ی...توجه داشته باش 14حامد _کردم:حامد 

تا دستورات    د یکرده،خودتون رو به محل مورد برسون عت یتر ترک موق ع یشد هرچه سر افتیمحمد:در یی !...داد یمحل اعزام کن

که به سمت   مید یدو اشتقرار د  یجاده جنگ   نییکه پا ی کمک به بچه ها به سمت برجک چهارده مرز ی ...برابه شما برسه! یبعد 

پر از   نیزم ی رو  ع یموضع گرفتن نبود.سر  ی برا ی مناسب یو جا م ی...وسط جاده بودد یاز هم پاش  نیکم رازه یشد.ش  یراندازیما هم ت

و بچه   م یافتاده بود ر یها گ ست یترور نی...ظاهرا تو کمیراندازیکه آماده شهادت بودم شروع کردم به ت  یو درحال  دمیبرف دراز کش

ها دقت   ستیترور   یبه آتش دهانه سالح ها ی راندازیت ن یبود.درح یرانداز یدرحال ت ییجا ه یشده بودند و هرکس  راکندهها پ

تونستم بفهمم    یکارم م  نیکردند.با ا یم  یراندازی کوه به ما ت ی باالاز  شترشونیکردم.ب یم ییرو شناسا قشون ی دق  عتیکرده و موق

  د یبه طرفشون پرتاب کردم و بلند گفتم:بخواب ینارنجک دست  کی  عی...با بلند شدن سردنکجا پنهان ش  ی کیها تو تار ستیکه ترور

کردند.بعد از    یم  یراندازی اما باز به سمتمون ت دند یها به هالکت رس  ستیاز ترور یاد ی!...با منفجر شدن نارنجک تعداد زنیزم ی رو

خشاب قرار داشت   نهیبه خشاب که تو س  ر یت ک یبودم، ی راندازیکردم.درحال ت ی راندازیبه سمتشون ت ن یزم ی بلند شدن از رو

  یکه احساس م  یادیدرد زبه اطراف پخش شد.من هم بر اثر  رهایخشاب منفجر بشه.ت نه یاصابت کرد که باعث شد خشاب تو س 

!...انگار دنیمام و به داخل فشار   نه یام گذاشتن و دارن س  نه یس  ی ها جعبه رو اردیلیکردم که م ی افتادم.احساس م نیکردم به زم 

.متوجه شدم که  دمید ی!...اطراف رو تار و تور مد ید یکردند.در حال خفه شدن بودم و چشمام اطراف و درست نم ی داشتن خفه ام م

که مشغول سرفه کردن بودم خودم رو کشوندم باالسرش.درحال سرفه کردن اسمش و    یاونطرف تر افتاده و درحال ی کم ی مرتض

  د یهمه شه یو سرباز فله گر   یبرف مملو از خون شده بود.به جز من و اسحاق و سرباز رسول دمینشن  یب...اما جوا؟یصدا زدم:مرتض

آتش با پژاک بود.بعد از به   ی کردند.برتر  یم  یراندازی بودند و ت ستادهیکنار من ا  یو فله گر   یز رسولشده بودند.اسحاق و سربا



 ساحل مرگ 

12 
 

ها اطراف   ستیکردم.ترور ی لب زمزمه م  ریرو ز  نیآرام شهادت راماسحاق و سربازان من هم آماده شهادت شدم.آ دنیشهادت رس 

رو آزاد   لوانیژ می تا مجبورشون کن مشی:بهتره با خودمون ببر کردند  ی صحبت م یمنو گرفته بودند و درباره من به زبان محل 

گفت:زودتر    تیبا اعصبان شونرو آزاد کنن!...فرماند  لوانیتا بترسن و ژ  د یبکش د یتونست ی گفته هرچ وای گفت:ه  گهید  یکیکنن!...

ام نشست   نهیس  یرو  ست یاز ترور ی کی...درحال آه و ناله کردن بودم که میبرگرد د یبا عتر یگفته هرچه سر وا یکه ه  د یخالصش کن

  ستیشده بودم ترور د ینا ام ی بود!...از زندگ شم یپ ایمی.چه قدر دوست داشتم اال ک دمیکش  یاد یاز درد فر د یکش  رونیو خنجرش و ب

پوش   اه یحشت زده به چند نفر س ها و ستی از ترور یک یاصابت کرد. شی شونیبه پ ر یت ک یگلوم  بیس   ی و که گذاشت رو رش خنج

ها وحشت زده پا به فرار گذاشتن...از شددت درد و   یسپاه دنیها با د ستی!...ترورد یامدن فرار کن ایاشاره کرد و گفت:سپاه

.سرگرد ستوده دست گذاشت  میحاضر شد  ایباال پو عی و سرگرد ستوده سر  د هوش شدم.***به همراه سرگرد هوشمن یب یناراحت

از راه   یمرزبان  یآمبوالنس بهدار یها.تعداد ی ها رفتن دنبال پژاک یاز سپاه یو گفت:زنده است آقا محمد!...تعداد  اینبض پو  ی رو

  کر یپ یشهدا بودم.خودم و انداختم رو ی کرهایمشغول انتقال پ  هی منتقل کردند اما من به همراه بق  مارستانیرو به ب ای.پودند یرس 

جا   ی و سه سال خدمتم ه ستیب  نیمن تو ا ی چ یبدونم برا  خوامیم ی ول ستمای!...ناشکر نه؟یچه موندن نیا ایاسحاق و گفتم:خدا

  یچ کجاستبابام   د یبدم؟...اگه هلما ازم پرس  د یبا ی خانم و چ م یکنم بلندشو؟...جواب مر ی !...بلندشو اسحاق خواهش ممونم؟یم

شونه ام گذاشت و گفت:آقا محمد به خاطر شهادت همکاراتون بهتون   ی خداااا!...سرگرد هوشمند دست رو یجوابش و بدم؟...ا

بغلم گرفتن و آوردنم گروهان.همه تو گروهان   ر یها از ز یکردم که سپاه  یم  هی متاسفم!...همچنان داشتم گر  قایگم عم ی م تیتسل

  ی...جناب سروان اسد د؟ی:به خانواده شهدا اطالع داددمیپرس  ین به گروهان ازسروان اسد کردند!...با وارد شد   یم  هی داشتن گر

که آرام آرام    ینشستم درحال ز یپشت م ی !...با وارد شدن به اتاق فرماندهد یو بکن  نکاریپر گفت:همه منتظرن خودتون ا یباچشمان

اسحاق پشت  نکه یا ال یذوق و شوق به خ ی م با کله م ی.مرمخانم تماس گرفت  میاسحاق با مر  یگوش   لهیبه وس  ختم یریاشک م

دخترم من   د یهلما قصه بگو!...اشکم و پاک کردم و گفتم:ببخش یبرا  ایب ی زنگ زد ر یچرا د یگفت:سالم اسحاقم خوب ه یگوش 

کنه!...با    ی م کاریاسحاق دست شما چ ی جناب سرگرد طاهر زاده گوش  د ی:ببخشد یپرس  یبا نگران  میفرمانده اسحاق هستم!...مر

اسحاق تو دست   ی:جناب سرگرد چرا گوش د یپرس  شتریب ی با نگران می...مردمیکردم دماغم و باال کش ی م ه یشددت و بدون صدا گر

و روز  افتاده!...د  ی متوجه شد چه اتفاق یعنی   نیرو قطع کرد ا ی...گوش د؟ید یافتاده؟!...چرا جواب نم یاسحاق اتفاق  یشماست؟...برا

اسحاق خودمون رو به قروه   کریپ ع یشرکت در تش ی برا وان یمر یاز پرسنل هنگ مرز  ی و تعداد یبعد به همراه جناب سروان اسد 

سجاد توش بود   کریکه تابوت پ یی تایکنار تو  میبه تن داشت یحضور داشتند.لباس نظام ع یدر مراسم تش ی ادیز تی.جمعمیرسوند 

به   یعیمط ثم یدرباره شهدا بود.حاج م ی قروه مشغول سخنران معه.امام جمی کرد  یو تماشا م تیو جمع   می بود  ستادهیخبر دار ا

کنار خواهر اسحاق    می و هلما افتاد مر  م یمراسم دعوت بودند چشمم به مر نیهم به ا ی بزرگ زنجان ی همراه دونفر از مداح ها

جمع شد بعد از اتمام   نمرفت.اشک تو چشما ی ور و اون م نیقرار بود و مدام ا  یبود و هلما هم ب نییبود و سرش پا ستادهیا

حاج   ه یگل را به رسم هد  نیا یمشغول خوندن شد...با نوا تیشاعر و مداح اهل ب  ی اهلل کالم ی امام جمعه قروه حاج ول یسخنران

تابوت   یجلو  وانی مر ی فرمانده هنگ مرز ی شود.من به همراه سرهنگ فرزام ی بدرقه م شیمنزل ابد   ی به سو د یشه ی عیمط  ثمیم

  ی سجاد فتح  کمیکردن بود و استوار ه ی.پدر اسحاق درحال گرمی رفت یقروه م  یبه سمت مزار شهدا  ختن یو درحال اشک ر م یبود

مشغول مصاحبه با   مایرنگار صداوس بغلش گرفته بودند.اسحاق تنها پسر خانواده بود خب ر یاز ز یقهرمان الد یپور و ستوان سوم م 
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کردم!...اگه صدتا پسر هم   ران یا یانقالب اسالم ی ...مادر اسحاق:من پسرم و فداد؟یدار یمادر اسحاق بود:حاج خانم چه احساس 

  مملکتن  نیخط رهبره تا امثال اسحاق ها تو ا رو یاسالمه و پ یکنم.پسرمن فدا ی م ران یا یانقالب اسالم ی داشته باشم باز فدا

شدند.من به همراه خانواده اسحاق   متفرق مردم همه   م یتونن بکنن!...اسحاق و که به خاک سپرد ینم ی غلت چیه کایو آمر لیاسرائ

کنه تا   میاری  تیمامور نیمشغول درد و دل کردن با اسحاق شدم و ازش خواستم تا تو ا ختن یکنار مزار موندم و درحال اشک ر

  نیار!...و نذ ن یریکنم انتقام پسرمو بگ  ی!...مادر اسحاق اشکش و پاک کرد و گفت:جناب سرگرد خواهش مرمیبتونم انتقامش و بگ 

  ینکنم آروم نم  دایکه قاتلش رو پ یبه روح اسحاق قسم تا زمان نهیبشه!...من:مادرجان هدف من هم هم مالیخونش پا

باال سر   یمحمد رو به همراه جناب سروان اسد  یی به هوش امدم.چشمم و که باز کردم دا انویدر مر یمارستانی!...***تو بمیشن

محمد:آروم باش پسر موج   یی چه خبره؟...دا نجای:ادمیزل زدم و پرس  یی.به چشم داند که کنار تخت خواب نشسته بود  دمیخودم د

!...من:بچه ها  یکرد  داینجات پ مارستانی م به موقع به بکنه!...که با اعزا دایپ ی داخل ی زیات خونر نهیانفجار خشاب باعث شده س 

بغضم شروع کردم   دنیشدن!...با ترک د یشه  ن یکم ی همه بچه ها دمیانداخت.فهم نییو سرش رو پا د ی کش ی محمد آه یی کجا؟...دا

...پرستارها آمدن تا منو آروم کنن.باور  ؟ییداداش اسحاق!..کجا  یوا  یا  ی کردن اسحاق رو صدا زدم:وا ه یگر نیکردن.درح ه یبه گر

وقت   چیکه بچه اش ه  فیهم مثل من قرار بود پدر بشه اما ح یبچه ها برام واقعا سخت بود.مرتض  ه یکردن شهادت اسحاق و بق 

سرلک خدا رحمتشون کنه قسمتشون شهادت   یکرد و گفت:آقا  قی کنه!...پرستار بهم آرام بخش تزر ی رو تجربه نم یمهر پدر

محمد هم   ییبمونم؟...دا مارستانیتو ب  د یبا  ی تا ک  ییمحمد آرام مشغول صحبت کردن شدم:دا ییآروم شدم با دا  نکهی بعد از ابود.

  ییدونن؟...دا  یم  یز یدو هفته!...من:خانواده چ ی کی د یشا ستیبه خاطر اتفاقات چند روز گذشته ناراحت بود:معلوم ن ه یمثل بق

:اون  یمحمد:چهار روز!...جناب سروان اسد   ییهوش بودم؟...دا ی نگفتم البته فعال!...من:چند روز ب ایم یبه مادرت و ک یزیمحمد:چ

مشغول گشت    یشدن به سقف گفتم:تو جاده جنگ  رهیو با خ میشونی پ یافتاد؟...ساق دستم و گذاشتم رو  یچه اتفاق  قای شب دق

  ی کبود آر پ  یکان ی ها به برجک چهارده مرز ستیقت متوجه شدم که ترورد ی روشن شد با کم یکه ناگهان همه چ  م یبود یزن

حمله   مون که به م یکه تا خودمون رو به برجک برسون م یبه برجک دستور گرفت  یج ی کردند.بعد از اصابت آر پ  کیشلی یج

  ی !...آه ستیهم حالشون اصال خوب ن هی شد و بق د یکه شه م ی:متسفانه ابراهیاحسان و بچه ها کجا هستن؟...سروان اسد  یشد.راست

دستم و   ی محمد دستش و گذاشت رو  ییشدم دا یم د یاونا شه یکاش من به جا ی منه!...ا  ریو گفتم:همش تقص دمیکش

تو   می!...بگذررنیگ یم  ینباش بدون که اونا زنده هستن و نزد پرودگارشون روز  تناراح زمیتو باشه عز  ریتقص  یچ ی گفت:برا

کردن!...به خشاب!...جناب   کیشل ییخشاب نداشتم!...نامردا بدجا نهیافتاد؟...من:تو سرد خونه بودم اگه س  یتفاقچه ا قای دق  یر یدرگ

صحبت   وایبه اسم ه  یزبون خودشون درباره زن بهکه قصد داشتن منو بکشن   یشد؟...من:وقت رتونیهم دستگ  ی زی:چیسروان اسد 

  یناجا برا  یفرمانده مرزبان ییسردار قاسم رضا اد یز اریوضاع به احتمال بستر شدن ا   دهیچی:با پیکردند!...جناب سروان اسد  یم

محمد:احتماال  یی حاال؟...دا ادیقراره ب   ی :کدمیکردم و پرس   یی!...سرفه اادیب یدره نخ   یتر موضوع به منطقه مرز  قیدق یبررس 

تو   یسرلک خوشبختانه مشکل خاص یتو دست داشت وارد اتاق شد و گفت:آقا ش یکه جواب آزما یپنجشنبه!...خانم دکتر درحال 

خانم؟...خانم دکتر:فردا!...بعد از ترک اتاق    شهیمرخص م ی محمد:ک ییخوبه!...دا شاتتونیو آزما شهیتون مشاهده نم نه یقفسه س 

محمد زنگ خورد با گفتن    ییدا  یوش خواست ما رو بزنه!...گ یگفت فردا انگار دعوا داشت و م  یجور ه یمحمد گفت:طرف  ییدا

به داخل برگشت و   قهینگه!...بعد از چند دق  ی ز یخانواده چ یکدوم از اعضا چ یبودم که به ه دواریاتاق و ترک کرد.فقط ام د یببخش
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  اد یصادق داره م م یبر د یجان ما با ایامده!...پو ش یتو منطقه پ یلمشک  ه یگروهان ظاهرا   می برگرد د ی گفت:حجت جان زود باش با

 نیرو ترک کردند***به همراه حجت سوار ماش  مارستانیب یمحمد به همراه سروان اسد  یی!...داشتیپ مونهیاون م نجایا

  ی رانندگ مشغولکه با استرس و اظطراب   یشده محمد؟...درحال ی.حجت:چمیگرفت  شیو راه گروهان رو در پ  میمن شد 405پژو

بگذرونه   ری شدن!...حجت:خدا بخ ر یاِسکل آباد حمله کردن و با بچه ها درگ یها به روستا یبودم گفتم:زنگ زدن گفتن که پژاک 

بر آزاد کردن   ی زهر چشم گرفتن ازمون مبن  یها برا ستیکه معلومه ترور نطور ی...دنده عوض کردم و گفتم:اه؟یچ انیجر

خسارت  ی ر یدرگ  نیکه خبر دادن تو ا  ...من:اونطور ده؟ید  بیهم آس   ی فرماندشون حمالت خودشون رو شروع کردند.حجت:کس

چقدر گردن شدن باز!...دنده   نایاز زن ها و بچه ها رو با خودشون بردن!...حجت:ا یها تعداد ستیبه روستا وارد شده و ترور یادیز

رو   ی ادیز ی.پژاک خسارت هامید یساعت به روستا رس  م یاز ن د !...بعمیشکن یگردنشون رو م دخدایعوض کردم و گفتم:انشاهلل به ام

و   واناتیاز خونه ها،تلف کردن و کشتن ح ی کردن تعداد ران یمردم و ی به روستا وارد کرده بود از جمله منفجر کردن خودروها

  شتریناجا و سپاه...ب ی مرزبان ی روهایبودند.همه جا پر بود از ن  یهم مشغول امداد رسان یامداد  یروهایاز ساکنان...ن ی ربودن تعداد

  تایتو ی کنه!...کنار خودرو ه یروستا رو تخل ن یسپاه ا ادیروستا حضور داشتند به احتمال ز یها  ابانیها تو کوچه و خ یسپاه

  تایتو  یکنار خودرو  لویحاج درضایحم کمی شدم.راننده گروهان ستوان  اده یناجا توقف کردم و به همراه حجت پ یمرزبان لوکسیها

لو:قربان مشغول خوردن ناهار   یبود؟...سروان حاج ی چ ی ریدرگ انیجر د ی :حمدمیرو پرس  اتیستاده بود.باهاش دست دادم و جزئیا

سپاه وارد روستا  یروهایو همزمان با ن  عیو قتل عام مردمه...سر یتو روستا و مشغول خرابکار خته یکه اطالع دادن پژاک ر  م یبود

به اطراف انداختم اوضاع   یکردند.نگاه ین یروستا عقب نش  یاز اهال یها با ربودن تعداد ستیورو تر م یشد  ری و با پژاک درگ میشد 

تمام    ادیکنم،به احتمال ز رش یاسمش و آورد بگردم و دستگ  ایکه پو وای ه ن یدنبال هم  د یواقعا خراب بود.با خودم فکر کردم که با

بنده سرگرد نامجو هستم   د یجناب سرگرد طاهر زاده خسته نباش  م...سال د ی!...الو سالم بفرماواستی ه ن یسر هم ر یفتنه ها ز نیا

جناب سرگرد؟...سرگرد   د یرو از چشمم برداشتم و گفتم:بفرما یدود   نکیاستان...ع ی فرمانده مرزبان  یخی مسئول دفتر سردار ش 

الزم رو   ی ستاد استانه آمادگ توناجا وارد استان شده و  ی نفرمانده محترم مرزبا یی نامجو:زنگ زدم که بهتون بگم سردار قاسم رضا

به سرعت به سمت گروهان   نیکنه!...با سوار شدن به ماش  ی سرکش یدره نخ ی تا از گروهان مرز وانیمر  اد یکه قراره ب د یداشته باش 

  هتو ستاد استان یی سردار رضاتماس گرفتم:الو سالم سجاد جان  ی با افسرنگهبان گروهان سروان نوذر ی حرکت کردم.درحال رانندگ

  ی م گه ید قه ی و آماده باشن...ما هم تا چند دق  رنیبگ  ی دوش   هی بکنن و لباس هاشون رو بشورن و  ینظافت اساس  ک یبه بچه ها بگو 

لباس فرم   ییا قه ی دوش ده دق  کیهمه مشغول نظافت بودند.بعد از  می د ی:بله قربان حتما...به گروهان که رس ی.سروان نوذرمیرس 

  فهیرنگم رو به پا کرده بندشون رو بستم.پرسنل کادر و وظ یخاک  یها ن یو سپس پوت دمیرو پوش  یرنگ مرزبان یخاک  یلجن

پشت بام کردم و   ک یشماره  یروبه برجک نگهبان اط یسرشون بود.با امدن به ح ی خشاب به تن داشته و کاله آهن نهیس  یهمگ 

  ی !...به داخل که برگشتم از سرباز نادرقربان:چشم یقط  سه بار زنگ بزن!...سرباز جعفرف  ید یکه د  ینظام نیگفتم:نگهبان ماش 

  زیبا نشستن پشت م ی چند روز و خواستم...تو اتاق فرمانده نیاتفاقات ا یگروهان پرونده صورت جلسه ا  یانسان ی رویمسئول ن

  یهنگ مرز   یانسان ی روین سیسرگرد معظم ر مشغول صحبت با جناب ی شدم.حجت هم مشغول با گوش  وتر یمشغول کار با کامپ 

  ی گذاشت و با گذاشتن پرونده رو یبا داخل شدن احترام نظام یسرباز نادر د یگفتم بفرما نکهیبه درب خورد بعد از ا ی .تقه ابود

ازش خوندم و روبه حجت کردم با تعجب   ی !...کمیسر ی پوشه نوشته شده بود به کل ی ...من:به سالمت!...روست؟ین یگفت:امر  زیم
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کنن؟!...حجت:منتظر دستور شما بودم جناب سرگرد!...آشپز گروهان سرباز   نیگزیجا د ینگفتگفتم:چه قدر مهمات مصرف شده؟...

رو از قبل حساب   ی همه چ ییرایپذ  ی...بله جناب سرگرد...من:براگه؟یآماده است د ی همه چ یمهد  ن یرو احضار کردم:بب  یکاووس 

!...فکر و  یبر  یتون  ی خب م اریراحت باشه!...بس التون یخ...نه جناب سرگرد اد؟یکم نم ی زیچ ه یوقت   هی ...بله قربان!...من:؟ی کرد

به   ی!...گوش یاوضاع خراب دره نخ  گهید ی!...از طرف ایپو ت یو مجروح ایم یحال بد ک ی کرد از طرف یام م  وانهیواقعا داشت د الیخ

چه خبر از اون ورا   می خوبخوبه؟...من:ما هم  ای:سالم محمدجان حالت چه طوره پوالی!...لزیخانم عز الیصدا درامد.الو سالم ل 

  گه یدو هفته د ای:حالش خوبه دکترا گفتن پرالیحالش چه طوره؟...ل ایمی!...من:ک گهیگذره د  یم  ی:هالی گذره؟...ل ی خوش م گودرزیال

  یاکرم چه طوره بازهم غش م  ی حال آبج ی!...من:راستدهی:نه خوابالی...ل شته؟یپ ایمیجانم ک ی!...من:اادیم ایو سالم به دن حیصح

...من:مگه  ؟ی باهاش حرف بزن یخوا  ی!...مهی:اال کم تر شده!...دکتر گفته به خاطر استرس و نگرانالیکنه؟...ل 

!...اکرم:محمدجان ادیفردا م وانه ی تو مر ی...من:نگران نباش آبج داره؟یو برنم ش یگوش  ا یچرا پو ی:آره!...محمدجان خوبالی...لشته؟یپ

ام دست خدا بسپار بچه ات رو!...اکرم:داداش تو که   کاره یچ نجایمن ا یزدم وگفتم:آبج  یباش!...لبخند  نمیحس ادگار یفقط مواظب 

شد تمام   ایشد پو د یکه مسعود شه  ی منه!...از وقت ایتمام دن  نیبعد از حس ایشد پو د یشه نیحس نکه یبعد از ا ی دونیخوب م

اال   ی حرف صورتم از شددت تعجب جمع شد و گفتم:آبج نیا دنی!...با شنمی نیرو بب ایتو و پو  وانیمر  امیتونم ب  ی!...داداش م دمیام

تونم حرف   ی م ایبا پو ی!...اکرم:کشتونیپ یمرخص  م یایبه موقعش خودمون م خته یکار سرمون ر ی کل نجایچون ا شهیکه نم

که رو که    یقی برم به همه سالم برسون خداحافظ...نخواستم حقا د یمن با یآبج  ی ندار یبهت زنگ بزنه کار  گم یبزنم؟...من:فردا م

انداختم و با خودم گفتم:پس   یوار یبه ساعت د یکنم تا نگران بشه!...نگاه  انیب م یکن  یدست و پنجه نرم م م یباهاشون دار نجایا

  ادم یوقت  چیسرلک...ه نیواالمقام سرهنگ ستاد حس د یافتاد شه یگوش  نه ی زم ر ی!...چشمم به تصو؟ییسردار رضا یکجا موند 

از   یگ یر  یعبدالمالک ی جنداهلل به سرکردگ ی ستیاز عناصر گروهک ترور یبود اطالع دادن که تعداد 87اواخر سال بایتقر رهینم

سراوان   ی پل شکسته واقع در هنگ مرز  یگروهان مرز   یمان فرماندهشده و قصد داشتند به ساخت ران یخاک پاکستان وارد ا

  د یس  د یسراوان شه ی هنگ مرز یتکاور  گانیفرمانده  و (ایسراوان سرهنگ سرلک)پدر پو یحمله کنن.به همراه فرمانده هنگ مرز 

  م یکن ریها رو غافلگ  ستیترور م یتونست نیکم   کی.با میموضوع به محل اعزام شد  ی جهت بررس  یمرزبان ی روهای و ن  ینور خدا موسو 

 د یشد س  د یشه مارستانیکه در راه انتقال به ب نیخدا مجروح شدند.حس  دنوریو س  نیحس ی ریدرگ  نی .تو امیبش ر یو باهاشون درگ

  نیکه حس یشد.زمان د یشه ش یچند ماه پ نیدو زمانه به سرش به کما رفت و ده سال تو کما بود.هم  ریت  کینورخدا با اصابت 

شده   یشدم:چ ا یعلت زنگ زدن رو جو اطیده ساله بود.زنگ نگهبان چهار بار به صدا درامد.با امدن به ح ایپوشد  د یشه

  ستاده یو من کنار ستون ا  میبه خط شد  یبه همراه پرسنل ستون  عی!...سرانیدارن م ی نظام نیماش نگهبان؟!...جناب سرگرد چندتا 

  یچندبار ارهی ب فیسردار تشر نکهی .قبل از امیشد  ی انتظام ی روین هیو مقامات بلند پا ،فرماندهانییو منتظر ورود سردار قاسم رضا

که خبر دار   یبه سراغم امد درحال  ید یاسترس شد  اطیتو ح ینظاممدل باال  ی ها نی.با توقف ماش می کرد نینحوه استقبال و تمر

لب بسم    ر یبود.با وارد شدن به داخل ساختمان ز نیشدن از ماش  ادهیافتاد که درحال پ ییرضابودم چشمم به سردار  ستادهیا

  میگفتم:بسم اهلل الرحمان الرح  یبلند  یدادم با صدا  یسالم نظام نکه یو بعد از ا ستادم یسردار ا یجلو  یگفتم با احترام نظام یالله

مقدم فرمانده    ریدره ضمن خ یمحمدطاهر زاده فرمانده گروهان مرز  ی ...سرگرد انتظاممیو العظ ی الحول والقوه اال به ال العل

ستون کنار بچه ها خبر دار    یآماده است.خودم هم تو  د یجهت بازد گانیرساند  ی ناجا به استحضار م ی محترم مرزبان
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  ی همه با گفتن اهلل کم:گروهان آزاد!...یی:درود سردار!...سردار رضامیصدا گفت ک ی:گروهان درود!...همه ییرضا ردار.س ستادمیا

!.بعد از مراسم استقبال به همراه  میسردار دوباره پاهامون رو به هم چسپوند  یخود از سو  ی ...با گفتن به جامیپاهامون باز کرد

  ی صحبت م ریو درباره اتفاقات اخ  میدورهم جمع نشسته بود یفرماندهان ناجا و استان در اتاق فرمانده  ریو سا  ییسردار رضا

:جناب سروان  د یکرد پرس   یاتفاقات و مطالعه م  نینشسته بود و پرونده گزارشات ا زیکه پشت م یدرحال  یی .سردار رضا!..میکرد

  میطلب ها در خاک اقل ییشروع تظاهرات جدا باهاتون با گروهک پژاک شروع شده؟...من:همزمان  یر ی طاهر زاده از چه وقت درگ

از   ی کیو در  شنیم  ریپژاک درگ ژه یمعاند و ضد انقالب به و  یام با گروهک هاکردستان عراق و کنفرانس ورشو مرزبانان ما مد 

و   شرارت جادیاز فرماندهان تراز اول پژاک شدند و از اون لحظه پژاک با ا ی کی ی ریکه داشتند موفق به دستگ  یی ها یر یدرگ

که سپاه دخلشون رو آورد تا حاال    یفرماندشون هستند!...راستش بعد از وقت   یخواستار آزاد  ی دره نخ  یما و اهال  یمزاحمت برا

  یالعدل که از دارو دسته ها ش یحد پررو بشه!...همزمان هم گروهک ج ن یکنه و تا ا  یشرو یهمه پ  نیگروهک ا  نیبودم ا دهیند 

سپاه حمله   ی روهایبه اتوبوس ن  هم شی چند روز پ نیشرارت هستند هم جادی زاهدان مشغول ا وهستند هم ت یگ یعبدالمالک ر

نفر از   زده یچند روز س  نیتو ا م یدار از یهستم !...من:ما به کمکتون ن ان یو گفت:بله در جر د یکش  یآه یی کردن!...سردار رضا

  مارستانیهم تو ب یکیحمله کردن و همه رو کشتن و   یشدند و به عوامل گشت  یو زخم د یما شه  یمرزبان  یروهاین

  ستی.امروز هم ترورد یقرار دادن که فرمانده برجک درجا به شهادت رس   یج ی رو مورد اصابت آر پ  کی!...برجک شماره هیبستر

  اروست یوارد کردن و چند نفر از اهال ینیاسکل اباد حمله کردن و با کشتن چند نفر به روستا خسارت سنگ  ی پژاک به روستا یها

روستا هم   یکنم!...و با اهال د یبازد  ینده رو بست و گفت:قصد دارم تا از اون برجک مرز پرو ییرو هم با خودشون بردن!...سردار رضا

  ی رو برا اتیموبه مو جزئ نیشدن از ماش  ادهی.بعد از پمیکبود امد  یکان   یمرز 14به برجک شماره نیصحبت کنم.سوار بر ماش 

  شه یجاده روشن خاموش م نیشد که در ا ینور نه شب بود که نگهبان گروهان متوجه  با یدادم:ساعت تقر  حیتوض  ییسردار رضا

 نییشده و درحال پا رانیو مشخص شد که دوازده نفر ناشناس وارد خاک ا ی بعد از اطالع دادن به افسر نگهبان موضوع بررس 

  یر یدرگ نیافته که در ا یاتفاق م  ید یشد   ی ریک درگیافراد  نیا عتیبه موق  ن یکم ی روهایهستند.با اعزام ن ی امدن از جاده جنگ 

  ن یدوازده نفر از عناصر گروهک پژاک بودند و ا نیکه ا  شهیو مشخص م شه یم  ریدوازده نفر توسط مرزبانان دستگ  ن یاز ا یکی

  یدر فضا  دئویو  کیپژاک با انتشار   د یحادثه همونطور که اطالع دار   ن یشده هم از فرماندهان تراز اول پژاکه!...بعد از ا ریدستگ 

  یاز سو  یست یآماده حمالت ترور د یبا می کنه که اگه فرماندشون رو آزاد نکن ی م د یرو تهد   رانیا یاسالم  ی رسما جمهور یمجاز

  قاتی که تحق م ید یرس  وای نام ه ی به زن قاتمونی ...من:تو تحقد؟ید یرس  ی به سرنخ قاتتونی:تو تحقیی.سردار رضامیگروهک باش  نیا

فرمانده پژاک عوامل گشت اطالع   یری...من:شب بعد از دستگ ه؟یچ یج  ی آرپ نیا ان ی:جرییداره.سردار رضا امه اد شییشناسا یبرا

کبود رو هدف قرار دادن.بالفاصله عوامل اورژانس و به محل اعزام   ی کان14برجک شماره یج ی آرپ کی دادن که عناصر پژاک با شل

خودشون رو به برجک برسونن!...که مورد حمله پژاک   یامداد  یروهایت نیامن نیتام  یگشت برا  یروهایکردم و دستور دادم که ن

  یگشت به شهادت م پ ی:خب؟!...من:همه به جز سر اکیی.سردار رضاشنیگروهک گرفتار م ن یا نیو تو کم  رنیگ  ی قرار م

آرام   ی زانو نشست و لحظات دو یی .سردار رضامیامد  ی و همراهان به کشتارگاه مرزبانان در جاده جنگ  یی رسن!...به همراه سردار رضا

روستا   یدر جمع اهال  یی.سردار رضامیاسکل آباد امد  یشد.بعد از گلباران محل شهادت مرزبانان به روستا ختنیمشغول اشک ر 

که    یکرده و کسان ی ریگ یرو پ هی داد تا قض  تیروستا به من مامور یچشم اهال ی جلو یی کرد.سردار رضا  یسخنران ی حاضر و لحظات
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  ی به زود دخدایکه به ام مید یرس  ییگذاشتم و گفتم:سردار به سرنخ ها  یآزاد بشن...احترام نظام  ی به زود ستند دست پژاک ه

از   ایکردم تا پو ی تا فردا صبح صبر م د ی !...بامیکن  یم  یروستا رو آزاد،و منطقه رو از لوث وجود اشرار و گروهک ها پاکساز یاهال

هارو   تیها و مامور اتیاجازه حضور در عمل ا یبه پو تایهنگ جناب سرهنگ ب یهدارب  سیدونم ر یم  د یمرخص بشه!.بع  مارستانیب

تو راه   د ی !...بعد از اتمام بازدستیکن نکنه دست بردار ن شهیمنطقه ر  نیشناسم تا پژاک رو در ا ی که من م  ییایپو نیبده.اما ا

  قا یدق د ی!...حجت:محمد بامیرو شروع کن ارمونک د یفردا باگروهان به حجت زنگ زدم و گفتم:حجت خودت رو آماده کن که از  

  وا یکردن ه دای ...پ؟یکن  رش یدستگ   یخوایم  ی !...حجت:چه طورمی کن وایه  نیتمام فکر و ذهنمون رو جمع ا  د ی...من:بام؟یکن کاریچ

  یباهم صحبت م شتر یمرخص بشه ب  مارستانیفردا از ب ایکردن سوزن تو انبار کاهه!...من:صبر کن پو  دایمنطقه مثل پ  نیتو ا

که   ه یدرحال بررس  یپزشک ون یسیپرونده شرکت کنه!...آخه پرونده اش تو کم نیدونم دکترا اجازه بدن تو ا  یم  د ی!...حجت:بعمیکن

تو    دمیبه گروهان رس  نکهیتو خونه استراحت کنه!...بعد از ا د یبا فش یتکلنه؟!...و تا مشخص شدن  ایادامه خدمت رو داره  ط یشرا ایآ

که برامون افتاده بود    یو با نگاه کردن به سقف مشغول فکر کردن به اتفاقات  دمیتخت خواب دراز کش ی رو یاتاق فرمانده

کنه   ی م کاریداره چ ایمیبودم.اال ک ایمیو ک  ایپو ژه یاسترس داشتم.نگران مردم،همکارام و خانواده به و  دایشدم.نگران بودم و شد 

نظر   ر یکه ز ت یمامور ن یمهم و سرنوشت سازه!...در ا ت یمامور ک یشده که  اگذاربهم و یبزرگ تیشد که مامور یخدا؟!...باورم نم

 نیمنطقه بکنم!...با سنگ  ن یپژاک و در ا شه ین ها رو سالم برگردونم و رداشتم که گروگا تیشد مامور ی انجام م ییسردار رضا

جلوتر از   یکم   یخانم نوران ک یشدم  هدرحال قدم زدن بودم که متوج  ی فرو رفتم!تو باغ سرسبز یق یشدن چشمام به خواب عم

که بهش   یقدم برداشتم.هرچ  یاننداد.به سمت اون خانم نور یخانم؟...جواب د یگل هاست!.صدا زدم ببخش  نیمن درحال قدم زدن ب

  تیوقت اهل ب  چیو گفت:محمدجان بدون که ه  ستادیا ی اون خانم کنار چشمه ا نکه یشد.تا ا ی شدم ازم دور تر م یتر م  کینزد

  یهستند!...من:شما ک هی فق تیوال  عی اراده پروردگار باشن و مط م یکه تسل ه یبا کسان ی روزی!...پذارنیرو تنها نم  انشونیعیش  الترس 

هستم که   تیمامور  نیهستم!...من:بانو دستم به دامنتون فوق العاده نگران ا امبریپ ن ی:من فاطمه دختر آخرینوران ی...بانود؟یهست

فشار ها رو به نظام   نیتر د ی،شد یانقالب اسالم یروز یسالگرد پ نیکمی!...چون دشمنان اسالم با چهل و امینتونتم از عهده اش بر ب

زود انقالب   ی وجود نداره چرا که به زود ی ام!...محمدجان نگران ندهی نگران آ ی لیکنند!... من خ یوارد م   رانیا ی اسالم یجمهور

او   اوران یپارس از  نیسرزم  رتیمتصل خواهد شد و شما مردان و زنان با غ یمهد  زم یفرزند عز یبه انقالب جهان ران یا یاسالم

اذان مغرب به گوشم   یکردم که صدا ی درحال نفس نفس زدن به اطراف نگاه م دم یبود.با چشمان پر از اشک از خواب پر د یخواه

.بعد از وضو گرفتن  دمید  یخوب خواب فاطمه الزهرا)س(...چه  ای کیبه خانم حضرت زهرا دادم:السالم و عل یلب سالم ری.زد یرس 

بحران رو پشت سر   نیا یکمکمون کنه تا با سربلند  تیمامور  نیخواستم که تو ا نماز مغرب و عشا رو خوندم و تو نماز از خدا

  یپزشک ون یسیمربوط که کم یمشغول انجام کارها  یکه مرخص شدم به هنگ امدم و تو بهدار  مارستانی!...***از بمیبگذار

انفصال از خدمت شدم تا   وان یمر  یهنگ مرز یبهدار س یر تایجناب سرهنگ ب م یبا دستور مستق ی تا اطالع ثانو عالشدم...ف

و اگه   دمی و داشته باشه باشم که کارم رو ادامه م  طش ینه؟...اگه شرا  ا یقادر به ادامه خدمت هستم  ا یمشخص بشه که آ فم یتکل

  یبرابه نظرم   ی خودم داره!...ول یجسمان ط یبه شرا یبستگ  شمیاز رزم م  ف معا ایبازنشسته  ینداشته باشم با مدرک جانباز

افتاد که درحال   یی امدم چشمم به دا رونی که ب ی شدم.از بهدار یانتظام یرو یکه وارد ن ستین یزوده چون من دوسال یبازنشستگ 

...من:از  ؟یکن ی م کاریچ نجا یا ایپوخودم رو بهش رسوندم.سالم  عیسر  یی خودش بود!...با گفتن دا ی شخص نیشدن از ماش  ادهیپ
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  امیب  ی محمد:چرا زنگ نزد ییرو انجام بدم!...دا ی مربوط به بهدار یامدم هنگ تا کارها عیمرخص شدم و سر مارستانیب

  یم  کاریچ نجایشما ا ییحاج آقاست!...دا ش یپ یدتیمحمد:صادق کجاست؟...من:تو عق یی!...دامیدنبالت؟...من:با صادق امد 

درب اتاق   یجلو  ی!...با وارد شدن به دفتر فرماندهمی...من:آره بر؟ییایمحمد:با سرهنگ وقت مالقات دارم توهم م   یی...داد؟یکن

ام به   نهیقفسه س  ی.به خاطر فرو رفتگ رهیتا استوار احمدپناه اجازه ورودمون رو از سرهنگ بگ  میو منتظر شد   میسرهنگ نشست

شانس منو؟!...درحال   ین یبیم یی گرفته گفتم:دا ی!.با صداومد ینفس به سراغم م یتنگ  یتونستم نفس بکشم و هر ازگاه ی م یسخت

تر شده بود با   ف یحالت خوبه؟...سرفه ها که خف ای:پود یپرس  یشونه ام و با نگران ی دست گذاشت رو  ییسرفه کردن بودم که دا

فته تا آخر عمرم  بشم!...چون دکتر بهم گ  زنشسته با اد یبه احتمال ز ییاعالم کردم که حالم خوبه!...من:دا یی تکون دادن سرم به دا

  ی .لحظاتد یمحمد دستم و تو دستش فشرد و بوس  یی!...دامهینشو خدا کر د یمحمد:نا ام یینفس و سرفه ها با منه!...دا یتنگ  نیا

سرهنگ   ناب تا ج د یصبر کن قه یگفت:جناب سرگرد ده دق  زش یامد و با نشستن پشت م رونیبعد از استوار احمد پناه از اتاق ب

  ی گذشت با وارد شدن به اتاق سرهنگ سالم نظام ی به سخت قهی ده دق نیداخل!...ا  د یبر د یوم بشه تا بتون صحبتشون با تلفن تم

ما بلند شد و به طرفمون امد.بعد از دست دادن با ما گفت:سالم جناب   دنیبود که با د یی.سرهنگ مشغول خوردن چامیداد

نشستم و مشغول   یصندل ی رو یی !...بعد از دست دادن با سرهنگ کنار داد ینیبنش د یبفرما د یخوش امد  ی لیسرگرد طاهر زاده خ

حالت چه   اجانیب پوباهم دوست بودند و با هم وارد سازمان شدن.خ یاز بچگ  یلیمحمد و سرهنگ سه یی .دامیصحبت شد 

خونه استراحت   ی ریچرا نم ی وان باش یتو مر د ی:تو اال نبایل یگرفته گفتم:ممنونم قربان!...سرهنگ سه  یطوره؟...با صدا

  ی قتیحق  ه یو انجام بدم و برم!... ونیسی مربوط به کم یمرخص شدم امدم هنگ تا کارها مارستانیاز ب نکه ی...من:بعد از ا؟یکن

رو بفرست   ای پو رون ی ب د یکه رفت نجای:جناب سرگرد طاهر زاده از ایلیازش خبر دار بشه!...سرهنگ سه ی کس د یهست که فعال نبا

!...تا خواستم حرف بزنم  یباش  نجایاال ا د یتو نبا  یحرفم و قطع کرد و گفت:قانون  یلی!...تا استراحت کنه...من:اما!...سرهنگ سهخونه

و کشش ندم!...اصال دوست نداشتم دوستام و همکارام و تنها بذارم و برگردم    ونیسیکم  هی قض گه یاشاره کرد که د ییدا

دوست داشتم برم و از   ایمیبه خاطر ک  یداره!...دودل شده بودم از طرف   ازیبه من ن ایمیشانس!...اما ک نیلعنت به ا ی ...اگودرزیال

  یکرد نظام  شهیرو ترک کنم!...اما چه م یخمنطقه،دوستان و همکارام دوست نداشتم دره ن  نیبه خاطر مردم بدخت ا  یطرف

محمد:جناب سرهنگ   یی ...داده؟یکجا رس   هب  قاتتون ی :خب محمد تحقیلی!.سرهنگ سهستیدست خودش ن ارش یجماعت اخت

بهم گفت   ایما قرار بدن!...چون پو اریدر اخت  ییتا اون فرمانده پژاک رو جهت بازجو د یسپاه صحبت کن یبا بچه ها خوام یازتون م

ق کنم  یتحق وا یخوام درباره ه ی کردند. م ی صحبت م وای به اسم ه یزن  ک یها درباره  ست یکه دست پژاک افتاده بود ترور ی وقت

دو روز طول بکشه    یکی:ممکنه یلیزن باشه!...سرهنگ سه نیسر ا ریماجرا ز نیکنم تمام ا یاست احساس م کارهیو چ ه یک  نمیبب

رو در   هیتا من هم مقامات بلند پا  د یرو به من اطالع بد  جهیو نت د یکن قیپژاک به روستا تحق  ریمدت درباره حمله اخ نیشما در او 

.از  میراه افتاد نال یشده و به سمت ترم  نیمحمد سوار ماش  ییبه همراه دا یلیاز سرهنگ سه یخداحافظ زبذارم!...بعد ا انیجر

  بشی رو از ج ی گوش  ی محمد زنگ خورد.درحال رانندگ یی دا  یکنم!.گوش   کاریچ د یبا دونستمیکردم نم ی رو تماشا م رون ی پنجره ب

سپاه روستا   یبا کمک بچه ها د یرو برسون گروهان که با ت :محمد زود خودی...جناب سروان اسد ه؟ی:حجت مشکل چد یکش رون یب

  یکنم زود خودم رو م ادهیپ  نالی رو تو ترم  ایر کن من پومحمد دنده رو عوض کرد و گفت:صب  یی !...دامیکن  ه یرو تخل

  سایوا حظه ل  هی شدن گفت: اده یسوپر مارکت توقف کرد و درحال پ کیرو قطع کرد،کنار   شیمحمد که گوش  ییرسونم!...فعال!...دا
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  یباهاش تماس گرفتم.بعد از سه تا بوق  ایمیشدن به داخل مغازه رفت.با گرفتن شماره ک  ادهی.با پامیدارم  اال م   یکار  هی  نجایمن ا

  ی گفت دار ی م تی...دا؟ییکجا  یخوب اجون ی:سالم پودمیرو شن الیل  ییزندا ی ...صدا؟یخانم خوب ا یمیکه خورد برداشت:سالم ک

!...من:حالش اال چه  ده ی:خوابالیل ییکجاست؟...زندا ایمیک  یتراس   وفتمیراه ب وان یاز مر خوام یکم کم م  یی:اره زندان!...مگودرزیال یایم

!...بهش بگو تحمل کنه که  شهیکه داشته باشه برطرف م   یهر درد و ناراحت ،کال ی:اال بهتره تو اگه کنارش باش الیل  ییطوره؟...زندا

  شیکه گوش  رم یقصد داشتم با مامان هم تماس بگ  الی ل یی از زندا یفعال!...بعد خداحافظ مایت:منتظرالی ل یی !...زنداامیمن دارم م

  ی ساکم رو از صندوق عقب برداشتم و جلو نیشدن از ماش  ادهی.با پمی امد  نالیمحمد که سوار شد به ترم  ییدردسترس نبود.دا

جدا   ایمیلحظه هم از ک کی  گودرزیال ید یا جان رس یمحمد سفارشات الزم به من کرد:پو یی و دا می کرد  یبوس باهم ربوس  ینیم

دودل   یی!...من:داشنینگو که نگران م یزی که برامون افتاد چ  یاز اتفاقات  گرانینشو و دائم منو از حالش با خبر کن!...به مادرت و د

مردم   یاما به بدبخت شمبا ایمیک ش ی...من:دوست دارم په؟ی محمد:منظورت چ  ییشدم هم دوست دارم برم هم دوست دارم نرم!...دا

  شیپ یتو دره نخ خواد یدوست ندارم تنهاتون بذارم دلم م  شمیمنصرف م  گودرزیکنم از رفتن به ال  یکه فکر م ی منطقه دره نخ

  ینگران اوضاع منطقه باش  خوادیهستم و تو نم نجا یکنم اما من ا یگفت:درکت م   د یبوس  میشونی محمد از پ ییشما بمونم!...دا

محمد   یی از دا یمحمد:برو به سالمت!...بعد از خداحافظ یی بوس آماده حرکته!...دا یاعالم کرد که من داره!...راننده   ازیبهت ن ایمیک

حرفا   نیکردم.همه ا ی فکر م ییدا ییبوس که حرکت کرد به احواالت خودم و حرفا ی نیسنندج شدم.م_وانیبوس مر ی نیسوار م

به صدا درامد بعد از   م ی!...گوش شه یبد م ی لیبرام خ نه ی بب یمنو تو دره نخ  ی !...اگه کسستمیفعال مرزبان ن  گهیمن د   یبه کنار درثان

  ی ...لبخند ؟یمرخص ی ایم ی دار  دمیشن یخوب اجونم یرو تو گوشم پخش شد:سالم پو ایمیک یتماس صدا  یفشار دادن دکمه برقرار 

  ید ی:منتظرتما عشقم رس ایمی:شب!...ک...من؟یرس یم  ی:مامان گفت!...کایمی!...کچهیپیگفتم:خبرها چه قدر زود م   یزدم و به شوخ

سپاه   تایتو یفعال خداحافظ!...از پنجره چشمم به خودروها  زنم یبهت زنگ م دمیشارژ نداره رس  میگوش   زمیزنگ بزن!...من:حتما عز

به   دند یکش ی م ی خکه همکارانم در منطقه دره ن یی ها و رنج ها یبودند.دوباره افکار بدخت  ی افتاد که درحال اعزام به نوار مرز

تنها بمونه!...با    یی گرفتم برگردم گروهان!...تا نذارم دا  میرو زدم تصم زیو همه چ  ایمیک د ینتونستم تحمل کنم ق گه یسراغم امد و د

.بعد از برداشتن ساکم از  داره!..  اجیکردم که تنهاست و به کمک احت ی مردم از همه مهمتره!...احساس م  تیخودم فکر کردم که امن

  وانی گرفتم و به مر نیماش   هی شدم  اده یراه پ سیکنار پل نکه ی!...بعد از اشمیم اده یراننده من پ یبلند شدم و گفتم:آقا یصندل ی رو

  یمشکل کیزدم که    امکیپ ال یل یی ...به زنداایمیو مخصوصا ک  شنیهمه نگران م گودرز یبرگشتم.با خودم فکر کردم اگه برنگردم ال

:محمد چه  الیشده؟...ل ی چ الی تموم شد.***الو سالم ل م یگوش  ی!...بالفاصله شارژ باطرگودرزیال امیب  تونم یامد فعال نم شیواسم پ

 ی:چدمیحرف صورتم از شددت تعجب جمع شد و پرس  نیا دنی...با شنگودرز؟یال اد یب تونه یامده که نم شیپ ایپو ی برا یمشکل

  رمی!...من:صبر کن باهاش تماس بگ گودرزیال اد یب تونهینم مده ا شیواسش پ  یمشکل ه یداده گفته   امک ی:به من پالی شده مگه؟...ل

باشد... با وارد شدن به جاده   ی اپراتور اعالم کرد:دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م ایشده...بعد از تماس گرفتن با پو ی چ نمیبب

به   تیشدم و با اعصبان ادهیترمز پ و زدم ر تی!...با اعصبانستادهیکنار دکه متروکه ساک به دست ا ا یپو دم ید ی به دره نخ یمنته

آرام   ایزن و بچه ات؟...پو ش یپ یری!...چرا نمایریاعصبام راه م ی رو  یدار  گه ید ای:پودمیپرس  ی بلند  یسمتش قدم برداشتم و با صدا

:من ای...پو؟ی جهمتو هی رقانونیو حضورت تو مرز غ  یمن:تو فعال انفصال از خدمت تنهاتون بذارم برم!... ط یشرا نیتو ا اد یگفت:دلم نم

صورت جلسه بازداشتت کنم و بفرستمت دادسرا!...برگرد برو   ک یتونم با  یاال م  نیباشم من:هم تی مامور  نیتو ا خواد یهم دلم م
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من   یول  ادی سرم م ییچه بال  ستی:برام مهم نای...پو؟یکن  ی بمونم!...من:لغو دستور م ی دوست دارم تو دره نخ  رمی:نمای!...پونالیترم

خب  اریکه آرام تر شده بودم گفتم:بس ی باشم!...درحال تیمامور  نیتو ا د یمن با د یدونم که شما ازش خبر ندار ی م یی زهایچ هی

  ا یبه طرف گروهان حرکت کردم.پو نیر شدن به ماش !...با سواایکنینم  یبدون دستور من سرخود کار  ی گروهان ول م یسوار شو بر

تونست   یسپاه م یروهایپرسنل گروهان و ن یتمام ی من بلکه برا ینه تنها برا ایشده بود تو فکر بود.حضور پو ره یهم به جاده خ

بشه و بو ببره که انفصال موقت از خدمت بهش خورده پوست   ایمتوجه حضور پو هیاز فرماندهان بلندپا ی کیکنه اگه   جادی دردسر ا

سپاه   یروها ی ن می از روستا عبور کرد روهان به گ  ی منته یو خم کوهستان  چیکردن جاده پر پ یکنه!...بعد از ط  ی کلمون رو م

  ا یو مهمات به همراه پوگرفتن اسلحه    لیو بعد از تحو  میکرد   یبه گروهان شخص دنیاز روستا بودند.بعد از رس  یاهال ه یمشغول تخل

شروع   د یاز کجا با وا یه یر یدستگ  یگرفتم.حجت:محمد برا  شیشده و راه روستا رو در پ نیسوار ماش   یو جناب سروان حجت اسد 

:سالم جناب سرگرد تو  روانی...س ؟ییکجا  روانیتماس گرفتم:الو سالم س   روانیس  قمیبهش بدم با رف ی جواب نکه ی...بدون ام؟یکن

  امیم  گهیساعت د م ی:من تا نروانیروستا باهات کار دارم!...س   یاصل دانیم  یایسر ب کی  یتون یهستم چه طور؟...من:م یاریده

.قبل از  هیانتظام یرو ین ی از بازنشسته ها روانیرو قطع کرد.س  ی گوش  می !...با گفتن منتظرد ینر ییجا  و  د یاونجا شما فقط اونجا باش 

  یروستا زندگ نیگروهان در ا ی در قالب مخبر و نفوذ یو بر عهده داشت.بعد از بازنشستگ ر ی دره نخ  یگروهان مرز ی من فرمانده

رو مثل   شی کنه!.روستا و اهال ی افته لحظه به لحظه گزارش م یم تفاقروستا ا ن یرو که در ا ی اتفاقات و حوادث یکنه و تمام یم

و خودرو   دهی رو کش ی روستا ترمز دست یاصل دانیبه م دنی.بعد از رس می بود یشخص  یشناسه.ما با لباس و خودرو  ی کف دستش م

شد.به همراه   ادهیدست داد و پ  ایروستا بودند.حالت تهوع به پو هی سپاه درحال تخل ی روهایبه اطراف انداختم.ن یخاموش کردم.نگاه

ستش و به نشانه خوبم باال آورد.من:برو  باال آورد تموم که شد صدا زدم:حالت خوبه!...دست را نیپشت ماش  ایپو میشد  اده یحجت پ

که    روانینشد.با س  یخبر  روانیاز س  یساعت گذشت ول  م یقدم زدم ن نیماش  ی جلو ی !...کمشهیحالت بدتر م نیتو ماش  نیبنش

ردم  رو که قطع ک  ی!...گوش د یو همونجا بمون  د ینر یی!...جاامی...جناب سرگرد تو راهم دارم مروان؟یس  یتماس گرفتم گفتم:کجا موند 

  روانیبهرام زاده پسر آقا س  نیمن:رام د یسوار جلوم توقف کرد:سالم جناب سرگرد طاهر زاده خسته نباش  کلتیموتور س  کی

  م یبر د یایامده منو فرستاده دنبال شما تا بهتون بگم با من ب  شیواسش پ  ی مشکل ه ی ی اری...پدرم تو دهد؟یهستم...من:بفرما

  ی...حجت:محمد به نظرم اوضاع مشکوک به نظر م میدنبالش رفت نی...با سوار شدن به ماش د ی!...گفتم:ممنون شما بفرمایاریده

  ادهیپ نیرو ترمز و از ماش   زدم عینبود سر اسم پسر نداره!...اصال حو روان یدونم س  ی رسه!...من:چه طور؟...حجت:تا اونجا که م

:نه  روانیدنبال ما؟...س  ی تو فرستاد  روانیتماس گرفتم:الو س  روان یکردم با س  ی که دور شدن موتور سوار رو تماشا م یشدم.درحال

  میایم  الشدنب  می...من:دارد؟ی :شما اال کجاروانیدنبال ما!...س   شیپسرته و فرستاد گهیامده م ی موتور ه یچه طور؟...من:

از عناصر گروهک پژاکه و براتون تله   ادیز  اریبه احتمال بس د یعنوان دنبالش نر چیندارم شماهم به ه  ی:من که پسرروانیشورا!...س 

که خبر دارم پژاک قصد حمالت دوباره به روستا رو داره و   نطور ی:اروانی!...س م؟یمامور دهیگذاشته!...من:اصال طرف از کجا فهم

و دنبالش    د یبمون د یهمونجا که هست  دونم ی:نمروانی...س ؟ی:چه طور دمی!...با تعجب پرس د ی امورم د یرفت وظاهرا شماهم ل

  ی زهایو چ  هی سوار آدم مهم کلتیتا خودم رو به شما برسونم!...***احساس کردم که اون موتور س  د ی رو به من بگ   عتتونید،موقینر

  ی...با گاز دادن گفتم:احساس م؟یکن ی م کار یچ یدار  ای:پود یمحمد ازم پرس   ییخودش داره!.پشت فرمون نشستم.دا شیپ یمهم

پدال گاز با سرعت به   ی صبر کن!...با گذاشتن پا رو ایمحمد:اما پو ییکنم!...دا  رش یدستگ   د یو با  هیکنم اون موتور سوار آدم مهم 
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.با نگاه  میبود  زیو گر  بیتعق ال سوار درح کلتیروستا با موتور س  یسوار پرداختم.در کوچه پس کوچه ها کلتیموتور س   بیتعق

نسبت   یکنم دنبال موتور سوار نرو احساس خوب  یخواهش م ایمحمد پشت خطه!...پو  ییمتوجه شدم دا ی کردن به صفحه گوش 

  وایبه ه م یبتون شیریبا دستگ  د یباشه که شا د یبا یموتور سوار آدم مهم  نیکنم ا یجون احساس م یی بهش ندارم!...من:دا

محمد با    ییکنم!...دا  رش یکه شده دستگ  ی متیبه هر ق د یبا یی!...من:دا؟ینکن  ی:مگه قرار نبود سرخود کارد محم  یی!.دامیبرس 

و    نییرو زدم پا  شهی!...ش رمشینمونده بهش برسم و بگ  ی زیچ گه ید"کردم  ادیسرعت رو ز  یگفت:اگه تو!...با قطع گوش  تیاعصبان

کرد.با خارج   ی راندازیو به سمت من ت  د یکش  رونیرو ب  یسالح کمر  وار س شو!...موتور  م یتسل نجایهم ار یدرن  یکله باز  یگفتم:ب 

ترمز و با برداشتن   ی زدم رو ع ی...سرنیخورد زم ی کردم و موتور کیموتور شل کیبه الست ر یت ک یرولور  ر یشدن از روستا با هفت ت

  نی.درحم یشد  زیو گر قبی اده وارد تعی بلند شده و پا به فرار گذاشت.به صورت پ ع یسر ی شدم.موتور اده یدستبند از داشبورد پ

  ی .چشم همه اهالمیهمچنان درحال فرار بود دوباره وارد روستا شد  یموتور ی کردم.ول کیشل یی هوا ری ت  کی  ستیبا گفتن ا  دنیدو

  ینم م یهمراه گه یبرسم.نفس د تم یمورندم و به ما ی تیکردم اهم  ینگاه مردم رو احساس کردم اما سع ی نیبه ما بود.سنگ 

انداختم.موتور سوار قمه به دست و عربده کشون به من حمله کرد.آروم و خونسرد صبر   رش یکوچه بن بست گ  کیتو    خرهکرد.بال

از دستش گرفتم و   ی کنم.قمه رو از باال آورد که با حرکت دفاع شخص کارش یدونستم چ ی بشه که خوب م ک یکردم تا به من نزد

بلند شد و با برداشتن قمه دوباره   نیزم  یاز رو  تانیحرکت تا ک یبا  ی.موتور فتاز پشت منو گر یکی. نیبا فن کول انداز زدمش زم

  دنیگردنش رو قفل کردم و با چرخپاهام  له یشونه اش و به وس  یبه من حمله کرد با بلند کردن خودم پاهام رو انداختم رو 

از پشت   یکی دستبند زدن بودم که  رحالشکم خوابوندم.د ی رو به رو  یزدم وخودم رو آزاد کردم...موتور  ن یهردونفرشون رو زم

بود دادا به نظرت   ی:کارت عالدمیشن یهوش شدن صداشون رو م  ی هوش شدم.درحال ب ی ب نیمحکم زد تو سرم و با افتادن به زم

:به  گفت یراندازیت یبا اشاره به صداها ی!...موتوررهیبگ  میدرباره اش تصم  وایتا ه  مشیبری...با خودمون مم؟یکن کاریهاش چبا د یبا

.با رسوندن  می سوار مورد حمله قرار گرفت کلتیچهار موتور س  ی کلک جناب سرگرد طاهر زاده هم کنده است!...***از سو یزود 

به   یراندازیدرحال ت گزائور یز ی که تو محل پارک شده بود با سالح کلت کمر ید یپرا نیروستا پشت ماش  یاصل دان یخودمون به م

  ی م یراندازیهم کنار من ت روان یبود و س  ی راندازیمشغول ت وار یاسلحه کالش از پشت د اها بودم.حجت هم ب ستیسمت ترور

بودند.فرماندشون صدام زد:سرگرد   نفیو گر نکف یکالش  ر یظن یی ها مجهز به سالح ها ست ینداشتم.ترور شتر یکرد.دوتا خشاب ب

  رجهیرو داشت که با ش  یج ی آرپ کیها قصد شل ستیوراز تر  یکی!...د یندار  یکه راه فرار  د یکن میطاهر زاده بهتره خودتون رو تسل

و   ستیاز دست ترور ی ج ی کردم...با افتادن اسلحه آرپ  یخال شیشونیتو پ ر یت ک یهوا  یو رو  دهی پر رون یب د یزدن از پشت پرا

خدا   خدابودم و  ایپژاک کشته شدن.بدجور نگران پو ی ها ستیاز ترور ی ادیاسلحه منفجر شد.تعداد ز نیاصابت موشکش به زم

ن که به اسلحه دوشگا  امد  ییتایبار با تو نی ها افزوده شد ا ستیباشه.دوباره بر تعداد ترور وفتادهیبراش ن یکردم که اتفاق بد  یم

بودم   د یکه پشت پرا ی کردند.درحال یراندازی هاشون موضع گرفتن و به سمت ما ت نیشدن از ماش  ادهی ها با پ ست یمجهز بودند.ترور

دوباره موضع گرفت و   ی راندازیت یبعد از کم روانی!...س رونیب میتر از روستا بر ع یهرچه سر د ی!...باحجت؟حجت رو صدا زدم:

رو   د یپرا شهی.با آرنج دستم ش میکرد  یم دای فرار از روستا پ ی برا ی راه هی  د یروستا رو بستن!...با یخروج ی ها راه ها ستیگفت:ترور

سوراخ سوراخ شده بود.با گفتن حواست باشه خودم رو   یحساب نی.ماش شد یمها افزوده   ستیشکستم هر لحظه بر تعداد ترور

  عی سر روانیروشن شد.س  نیبه هم درخواست وقت اضافه کردم از خدا!.ماش  نیماش  ی ها م ی.درحال زدن س نیاش م ی کشوندم تو
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!...بعد توقف کوتاه حجت هم سوار شد سپس با گاز دادن  امیتا من هم ب  د یباال و به سمت کوچه گاز دادم.حجت گفت:صبر کن د یپر

که با متفرق شدن راه رو برام باز   رمی بگ  ر یها رو ز ستیاز ترور یبه سرعت به طرف گروهان حرکت کردم.قصد داشتم تعداد 

کردند.حجت با نشستن   ی م ی راندازیبودند و به سمتمون ت بمونیها درحال تعق ست یبه عقب انداختم ترور ینگاه نهیکردن!.از آ

با سرهنگ    روانیکرد.من:س   یراندازیها ت  ستیبه سمت ترور لیتبد  ری ن اسلحه رو از حالت رگبار به حالت تک تیدرب ماش  ی رو

  اتیمعاون عمل  یکرد با سرهنگ نرگس  ی م ی با هول و هراس سع روانیبفرسته!...س  ی کمک یروهایو بگو ن ر یتماس بگ  ینرگس

  روان یرو بده به من...س  ی اشاره کردم گوش  ی !...درحال رانندگگ.الو سالم جناب سرهنرهیتماس بگ  وانیمر یهنگ مرز  یفرمانده

ها شد.من:سالم سرهنگ طاهرزاده هستم فرمانده گروهان   ستیبه سمت ترور  ی راندازیو داد به من مشغول ت ی گوش  نکه یبعد از ا

  ت یژه کاله سبز رو به موقعیو  یروهایلطفا ن  میاسکل آباد توسط عوامل پژاک مورد حمله قرار گرفت ی ما تو روستا یدره نخ  ی مرز

رو   غاممونیباز خداروشکر پ یها!.ول ی وحش نیو ا م یرو قطع کردند.ما موند   یمخابرات یها کابل ها ستی!....ترورد یاعزام کن

که   م یوارونه بود  نیتو ماش  ی .لحظاتمیبه جاده چپ کرد یج ی آرپ کیبا شل میاز روستا خارج بش میکه قصد داشت   یگرفتند.هنگام

که   ی!...با مشت محکمرونیب می بر نجایاز ا د یبابکشه گفت: رون ی کرد خودش و ب ی م ی که سع یخوبه؟...حجت درحال تونگفتم:حال

به اطراف   یبلند شدم و نگاه نیزم  یامدم از رو  رون یکه ب نیبشکنه از ماش  شهیزدم باعث شدم ش  نیماش  شه یبه ش 

.با چند ضربه پا  دمیکش رونیکرد.حجت و ب  یشدم که از باک چکه م نیبودند.متوجه بنز  ده یها هنوز بهمون نرس  ستیانداختم.ترور

احساس کردم که آرزو   یصدا داد.چنان درد  ی بکشم کمرم تق رون یرو ب  روانیپشت شاگرد رو شکستم.خم که شدم تا س  شهیش 

با ترس و   روانیکه شعله ور شد س  نیکه صدام تو کل روستا پخش شد.ماش  دم یکش ی ادی.فررمیاال بم نیکاش هم  یکردم که ا 

و با پرت کردن به اون    میرو کند  نیدرب ماش  نیحس ا ی!...با کمک حجت با گفتن نیبکن ی کار ه یوحشت گفت:بچه ها توروخدا 

و با سرعت از    م ید یکش رون ی رو ب روانیس  عیشدن به ما بودند.سر کیها افتاد که درحال نزد ستیترور  یها نیطرف چشمم به ماش 

رو   روان یمن و س   نیزم ی.حجت بعد از بلند شدن از رو میخورد نیکه با موج انفجار خودرو زم  می بود ر .درحال فرامیخودرو دور شد 

ها هم در    ست ی.ترورمیکرد ی باغ عبور م ک یاز  د یبا  الیبه و دنیرس  ی .برامیرسوند  ال یو  کیخودمون رو به  دن یبلند کرد و با دو

حجت و   عیسر یبود باال رفتم.بعد از باز کردن درب ورود  یبزرگ  سبتان ی وار یما بودند.با قالب گرفتن حجت از حصار که د  بیتعق

از   روانی!...س رهیگ یجلوشون و نم نیداده بودم گفتم:ا  هی تک وار یکه از کمردرد به د  یداخل شدند و درب رو بستم.درحال  روانیس 

درب   یخرت و پرت جلو  ی هم کل کمکبا   میکه شد   الی !...وارد والیتو و   میبر د یبا د یدستم گرفت و بلندم کرد و گفت:عجله کن

خشاب    ضیو بعد از تعو م ینتونه داخل بشه!.بعد از باال رفتن از راه پله ها پشت پنجره ها موضع گرفت ی تا کس م یگذاشت ال یو  یورود

رو تحت   الی داخل باغ و و  ختند یر ستیترور  دمیکردم د یرو تماشا م رون ی.از پنجره که بدمیرو کش یگلن گدن اسلحه کمر 

هدف گرفته بودند و آماده   الیو  یبود!و همه همزمان با سالح هاشون رو  اد یقرار دادند.تعدادشون هم فوق العاده ز  هحاصرم

مهلت   قه یشد و با بلندگو گفت:جناب سرگرد طاهر زاده شما ده دق ادهیپ تای به تن داشت از تو یکه لباس محل سشونی!.رکیشل

  می تسل قهی ده دق نیتحت محاصره است!اگه تو ا نجای!...اد یکن رونیو هم از سرتون ب  رار!...فکر مقاومت و فد یبش میکه تسل د یدار

  یسرتون خراب م  ی و رو  الیو  د یاگه مقاومت کن ی!...ول می کن ی باهاتون تموم شد آزادتون م وای کار ه نکه یبعد از ا دم یقول م د یشد 

  یروهای:محمد چرا ن د یکرد پرس   یرو تماشا م رون ی موضع گرفته بود و بکه پشت پنجره   ی...حجت درحالد؟یمتوجه شد   میکن

  الیکجاست؟...آخ ل ایپو ایدادم:خدا هی تک واریتمومه!...چشمام پر شد و به د  گهیگفت:کارمون د  ید یبا ناام روان ی!...س دن؟ینرس  یکمک
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که   خوام یفقط بخونه!...فقط م  الینامه رو ل  نی:اکردمیلب زمزمه م ر یرو ز  یفالح اریاز ماز الی چه قدر دلم برات تنگ شده!...آهنگ ل

پاشن!...تا عشق و خون دوباره هم   ی دارن نقل و نبات م  الی حالم و بدونه!...کالغا اطراف منو گرفتن!...از دور مزرعه هنوز نرفتن!...ل

  یالی !...لمیهم صدا شهیهم یول یست ینکه سرت جنگ شده!... ی ن یبب یست یچه قدر دلم برات تنگ شده!...ن الیصدا شن!...ل

!...تولد دخترمه  زمینامه آخرمه عز نی بخونه!...ببخش اگه پاره و غرق خونه!...ا د ینامه رو تنها با نی!...اییمن کجا ی ایمن،در

به دخترم بگو که باباش رفتش که اون راحت   ال ی!...لدمید یخواست اال اونو م  ی!...دلم مدمیخر کی کوچ ه یهد  ه ی!...براش زمیعز

  ی دلم م ینامه رو بخون نیروز ا ه ی!...اگه الی لحظه!...ل ه یوقت دلش نلرزه نپره از خواب خوشش    هی  نبخوابه چشماش!...رفتش که او

و محمدطاها بدون من    ایمی:کدمی!...از خودم پرس دمید  ،خدارویکن  ی!...باور نم دمیبه آرزوم رس  گهی !...اال دیخواد از تهه دل بدون

  تونستنیلحظه هم بدون من نم  کیکه   یالعاده وابسته بودند به طور  قو محمدطاها به من فو ایمیتونن بکن؟...ک   یم کاریچ

  گودرز یشهرم ال یدلم برا  ی لیکاش اال تو شهرمون بودم.خ یبودم.ا  ای میدخترم ک ش یکنن!...چه قدر دوست داشتم اال پ یزندگ

 ادی.د یچرخ یتو ذهنم م  ی خانواده است!...کاش کنارشون بودم.خاطرات کودک ش یروحم پ یول  نجاست یتنگ شده!...جسمم ا

  یگوش یعالقه داشتم.دختر باز ال یل مونیبه دختر همسا یکردم.از بچگ  یم   یافتادم که تو محله با بچه ها فوتبال باز یبچگ  یروزها

کردم مارادونا شدم و دارم تو   یکه احساس م  گرفتیم  ریافتاد چنان جوگ ی م ال یم به لکردن هرموقع چشم  یبود موقع فوتبال باز

  شه یزدم ش  هی دوال  یکیبار با توپ پالست  ک ی.ریاون روزها بخ اد ی...زدمی گل م ک یکردن همه   بلیدر  زنم،بایتوپ م بزرگ مسابقات 

فوق   ی و من از همون بچگ   رهیخونشون شکست باباش که به عمو رمضان معروف بود تا سر کوچه دنبالم کرد اما نتونست منو بگ 

  دنیخودش رو به من رسوند و با د عی!...سرمیمحمد از همه طرف محاصره شد  اج حجت به خودم امدم:ح ی العاده زبل بودم.با صدا

شد   ی..با چشمان پر گفتم:حاللم کن داداش حجت!...جناب سرگرد طاهر زاده چشده حاج محمد؟. ی:چد یپرس  میچشمان اشک

!...با میکردن همه رو بکش مت نداره ها به ما دستور داده اگه مقاو یاصال اعصاب درست و حساب وای نه؟...ه ای د یشیم میتسل

شما  می تسل  یول  رم یشما بجنگم و بم با افتخار با دمیم  حیکنار پنجره گفتم:من ترج ستادنیبلند شدم و بعد از ا تیاعصبان

تا  "کجا موندن؟... یکمک  یروهایپس ن"میآتش بود  ر یز دایها شروع شد و به شد  ی ری!...درگدایباشه خودتون خواست ادتون ینشم!...

  ی کیداشتند وارد خونه بشن. ی.سعمیهاشون رو به هالکت رسوند  یلیکنن.خ  ریداشتند ما رو زنده دستگ   یاونجا که ممکن بود سع

رو از   ی دود نکیگفت:قربان در قفله!...فرماندشون ع  سشونیدر به ر  رهیشد و با تکون دادن دستگ  کی ها به درب نزد ستیاز ترور

رو برداشته و به    یج ی ها از ون آرپ  ستیاز ترور یکی!...اریرو ب یج  یدستور داد:برو آر پ یبلند  یچشمش برداشت و با صدا

کرد گفت:خدا به دادمون برسه!...من:آروم باش   یرو تماشا م رونیب ی د یبا ناام یدرحال  روان یون داد.س فرماندش 

  ی ج یکرد.با اصابت موشک آر پ  زها با ستی ورود ترور ی ماشه راه رو برا  کدنیدرب با چ ی رو یر ی!...فرماندشون با هدف گروانیس 

  ی از رو روان ی.با کمک س نیتعادلم رو از دست دادم خوردم زم ال ی.مهمات ما هم روبه اتمام بود.با لرزش ود یبه شددت لرز الیو

اصابت کرد.درحال آه و ناله   روانیس  یبه بازو  ر یت  کیها بود. ستیبه ترور یراندازیبلند شدم حجت هم از پنجره درحال ت  نیزم

اال   یکمک  ی روهاین  روانیرو گرفتم:تحمل کن س  ی زیخونر یوزخمش به طور موقت جل ی رو  ه یبود که با بستن چف ردن ک

  ی عنی ن یو ا  ومد ی م نییپا از پا یمقاومت کن!...صداها  یآب بخور   د ی:چه قدر تشنه ام شد خدا!...من:اصال نباروانی!..س رسنیم

ها تا خواستن به   ست یبلند شده،خودم رو به راه پله رسوندم.ترور روانیس  ش شدن.با برداشتن اسلحه کال الی ها وارد و ستیترور

و   روان ینمونده بود.برگشتم باالسر س  یهم تو خشاب باق ی ریت  گهیکنن با به رگبار بستن به هالکتشون رسوندم.د  یراندازیسمتم ت
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مقاومت   ی کمک ی روهاین دنیرس تا  د ی!...من:باشنیکم نم می کش ی م ی برادر!...حجت:حاج محمد هرچ اریگفتم:طاقت ب

  یآرپ  کی کی نمونده بود.با شل ی باق ال یو ختنیبه فرو ر یزیرو منهدم کردند.چ ال یو  یج ی مدام آر پ ک یها با شل ستی!...ترورمیکن

  دنیرو سرمون خراب بشه!...با شن ال ینمونده که و ی زیبکن چ یکار  هینبودم حجت گفت:محمد   د ی.اما نا ام ختیریکال فرو م یج

  یاوضاع رو خراب تر م د یخودم رو به پنجره رسوندم:جناب سرگرد طاهر زاده چرا دار عیها سر ستیفرمانده ترور یصدا

به   وای!...هد یما رو بکش ی روهای و ن  د یمقاومت کن  نطوریهم د ی...اگه بخوا؟ی انداز ی !...چرا جون خودت و دوستات رو به خطر مد؟یکن

رو آزاد   لوانیو ژ  د یبش م یکه اگه تسل دمیشرف م د،قول یکن م یکشه!...بهتره خودتون رو تسل  یشما رو م  روهامون یص از خون نقصا

سپاه و   یکوپترها ی ها و هل نیماش  یکرد ناگهان صدا  یم  یکه داشت گردن کلفت  نطور ی!...هممیکن  یماهم شما رو آزاد م د یکن

کوپتر   یناجا و سپاه با طناب راپل از هل ی مرزبان ژه یو  یروهای.ندنیاز راه رس  یکمک  یروهاین یعنی  نی.اد یچیدر روستا پ یمرزبان

تو کل باغ پخش شدن و همه   روهایانجام بدن.ن یاقدام تونستنیشده بودند و نم ریغافلگ  یها حساب ستی.ترورومدنیم نتییپا

محمد که   و   ایفرستادم.با پو یو مدام صلوات م  زدم یدرب اتاق عمل قدم م ی کردند.***با استرس جلو  ریها رو دستگ  ستیترور

گرفتم هردوشون در دسترس نبودند.فقط من نبودم که استرس داشتم بلکه از چهره محمدطاها،اکرم خانم،آقا غالمرضا    یتماس م

زودرس شده و همه بابت   مانیار زادچ ایمیتو اتاق عمله.ک  ایمیشد خوند.دو ساعته که ک ی و همسرش زهره خانم هم استرس رو م

بلند شد و به طرفم   یصندل ی اه!...زهره از رو گه یو گرفتم اما باز خاموش بود:جواب بده د محمد !.شماره  میموضوع نگران نیا

خاموش باشه   ش یکه گوش  ه یعیو طب   هینظام هی خاموشه!...زهره:خب محمد  شی...من:محمد از صبح تا اال گوش ؟یشده آبج یآمد:چ

نگران   د یخانم به نظرمن بهتره به محمد زنگ نزن الی:ل ت!...آقا غالمرضا هم که کنار اکرم نشسته بود گفتهیتو مامور حتما

که تموم بشه   تشون یمامور نیبودن!...من:ا نجایو محمد هم ا ایکاش پو ی جان ا الی!...کنار اکرم که نشستم تو گوشم گفت:ل شهیم

امدنشون طول   نباریا را کنن به نظرت چ ی پانزده روز،پانزده روز خدمت م ای:داداش محمد و پود ی!...اکرم از غالمرضا پرس انیم

  ن ینسبت به ا ی تو گروهان بمونن!...اکرم:من احساس خوب ی بعد  فتیو مجبورن تا آمدن ش   ستین روین د ی...آقا غالمرضا:شاده؟یکش

  رون یانداز شد.دکتر که ب ن یتو فضا طن ایپر  ه یگر  یخود فکرت و مشغول نکن!...ناگهان صدا ی ب یموضوع ندارم!...آقا غالمرضا:آبج

گم   ی م کیدکتر حال مادر و دختر چه طوره؟...دکتر:بهتون تبر   ی:آقامیشد  ایو پر ایمیحال ک  یایو جو  میدورش و گرفت  مهامد ه

!...روبه زهره کردم و  د یتا دو ساعت صبر کن د ی...دکتر:بامشون؟ینیبب می تون یم ی خطر رفع شده و حال مادر و دختر خوبه!...اکرم:ک

!...زهره منو تو آغوش  نجایا د یایراست ب  کیاز بانه  د ی!...و به خاطر ما مجبور شد د یشد  ت یگفتم:زهره جان ببخش به خاطر ما اذ

رو    ین ی ش دادم و گفتم:طاهاجون نبه طاها نشون شهیبود از پشت ش  دهیتو دستگاه خواب ای!...پریآبج  ه یچه حرف نیگرفت و گفت:ا

و قصد داشتم   م یدرست کرد ییاتاق بازجو ه یکنم؟!...***تو بازداشتگاه هنگ   ی تونم باهاش باز یم  ی !...محمد طاها:مامان کنیبب

تاق ما قرار دادند.با وارد شدن به ا ار یدر اخت یی بازجو ی رو برا لوانیسپاه هم ژ یکنم!.بچه ها یی ها بازجو رشده یتا از دستگ 

  یگذاشتم و نشوندمش رو  ش شونه ا ی اعصابم داغون بود دست رو یدستبند به دست به احترامم بلند شد.درحال لوان یژ ییبازجو

  تیبهتره با من نها لوان یملقب به ژ نیراست  وش ی گفتم:خب دار  ختمیر یآب م  وان یکه تو ل ی که نشستم درحال  زی!.پشت میصندل

صدام و بردم باال و   تی:به خدا من!...با اعصبانلوانی!...ژدمیچون اصال اعصاب ندارم و شب رو اصال نخواب یرو بکن یهمکار

  یم کاریناجا امدنا!...من:حواسم هست چ  یکننده ها  د ی!...فواد وارد بازداشتگاه شد و اشاره کرد:جناب سرگرد بازدنگفتم:گوش ک

  ی ازدواج م وایبا ه د یو گفت:اصال از همون اول نبا نییسرش رو انداخت پا لوان یاز خودت بگو!...ژ لوان ی!...خب ژرونیکنم برو ب 
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باهم آشنا   یتکون داد.من:خب چه طور  د یسرش و به نشانه تائ لوانیهمسرته؟...ژ  وایراه کشوند!...من:ه نیکردم!...اون منو به ا

  د یخواب88که آتش غائله یکنم!...سال هشت و هشت هنگام  ی!...من:خب گوش مگردهیتصادف برم کی به  انشی:جرلوانی...ژد؟یشد 

  یم کاری :سال هشتادوهشت تو تهران چدمیس رفتم.حرفش و قطع کردم و پر ی برگشتم و به خدمت سرباز وان یاز تهران به مر

آزاد   د یال که آتش غائله خوابهمون س  یاول اغتشاشات بازداشت شدم و تو نه د  ی:معترض بودم!...و همون روزها لوانی...ژ؟ی کرد

پژاک شدم به   ردکه وا  ی:وقت لوانی:دوتا خواهر داشتم!...من:داشتم؟... ژلوان ی...ژد؟ی!...من:چندتا خواهر برادروانیشدم و برگشتم مر

کشته    ی:تو تصادف رانندگ لوانیمجبور شدم سرشون و از تنشون جدا کنم!...من:پدرومادرت کجاهستن؟...ژ وایخاطر ه

  هی سازمان زدم به  نی:تو خدمت که بودم با ماش لوانیشد؟...ژ یبعدش چ نم یکن بب ف ی..من:خب داستان جذاب شد تعرشدند!.

سرش و به   لوانیبود؟...ژ وا ی:ارتش!...من: اون دختره هلوانی:تو سنندج!...من:کدوم سازمان؟...ژلوانیدختره!...من:خدمتت کجا بود؟...ژ

لباسش و تکوند و   ن یزم ی بعد از بلند شدن از رو د یند  ید یجد  بیآس  وای :هلوانیشد بعدش؟!...ژ یتکون داد.من:خب چ د ینشانه تائ

  د یخوایخانم اصال حواسم نبود!...م  د یکردم گفتم:ببخش   یخواهازش معذرت  نکه یگفت:سرکار حواست کجاست آخه؟...بعد از ا

خوشگل بود که من از همون لحظه   یجور وا ی!...راهش و گرفت و رفت.هستین الزم  ر یگفت:خ تیآمبوالنس و خبر کنم!...با اعصبان

کردم و   قبشیفاصله تع  اسازمان آروم و ب  نی:با ماش لوانی...ژ؟یکارکردی که راهش و گرفت و رفت تو چ ی عاشقش شدم!...من:وقت

رفتم و امدم اما   ی لیدرب خونشون!...خ  یجلو رفتمیگرفتم و م ی م یتو شهر  یکردم...از اون لحظه به بعد مرخص دایخونشون رو پ

  ه هم بچ وای:هلوان یبهم بگو؟!...ژ وای.من:حاال از همیوقت ها باهم بود شتری بالخره بامن دوست شد و ب نکه یتا ا داد یبه من پا نم وایه

کرد.با گذشت    یم  برادر بزرگتر از خودش داشت که تو شرکت کار کی !...و رونیطالق بود باباش مادرش و از خونه انداخته بود ب

!.من:باباش اال می باهم ازدواج کرد یبعد از اتمام خدمت سرباز نکهیشد تا ا ی م ادتر یزمان عشق و عالقمون نسبت به هم ز

:نه!...من:چه طور شد  لوانی...ژد؟یاز حد مواد مخدر جونش رو از دست داد.من:بچه هم دار ش ی:به خاطر مصرف بلوانیکجاست؟...ژ

داره!...گفتم   از یانجام بده که به کمک من ن یکار بزرگ  هی خواد  یبه من گفت که م  وا یروز ه ه ی:لوانی...ژ د؟یشد که باهم وارد پژاک 

که   ه یدارم!...اروم از یگفت به کمکت ن یداد.فقط م ی درست نم  یپرسم جواب یکه م  ی !.تو راه هر سوالهیاروم م یبر د ی...گفت باه؟یچ

و خم عبور   چیو پر پ  یکوهستان  ریمس  کیاز  نکه ی.بعد از امیشد  هی و وارد خاک ترک  میاز مرز عبور کرد یرمرد یپ هی با کمک  میآمد 

زن و دختر بودند.بعد از   شترشون ی.بکرد یکه تو پادگان بودند صحبت م ی راحت با افراد ی لیخ وای.همید یپادگان رس  ک یبه  م یکرد

باش زدند و گفتند همه   داریکه شب هنگام ب  میمشغول استراحت بود  شگاهیمحل استراحتم رو به ما نشون دادن تو آسا نکهیا

  ستادهیا گاهیجا  یهم مثل فرماندها رو  وایکنن ه  ی م کاریو دارن چ نیک  نا یدونستم ا ی!.اصال نمد یو به خط بش رون یب د یایب عیسر

شدند که معلوم بود از   ادهیپ کلیه یقو  ی نظام یصبگاه شدند!تعداد دانیوارد م  ینظام  یمدل باال  نیبود.ناگهان چندتا ماش 

  یصحبت م  ی سیقرار گرفتند ارشدترشون با زبان انگل گاهیجا ی رو نکهیهستند!.بعد از ا  لیو اسرائ کایارتش آمر  هیفرماندهان بلندپا

  میو رو شد  ر یز ی به کل میکه تازه به اون پادگان امده بود  ییزد که من و کسا ییکرد.حرفا ی م یی بدگو ی اسالم ی کرد و از جمهور

و   لینظر افسران و فرماندهان ارتش اسرائ ریرو ز  ییاون روز آموزشات سخت و طاقت فرسا ی.از فردامیکرد دایو از نظام تنفر پ

حضور نداشت.من:چه   یوزش آم یکدوم از دورها چ یبوده چون تو ه ژاک از مدت ها قبل عضو پ وای .به نظرم همیفرا گرفت  کایآمر

  کاریو...بعد از آموزش باهاتون چ  یموتور سوار یدفاع شخص  یراندازیمثل آموزش ت  ی:آموزشاتلوانی...ژد؟ید یرو د یی آموزش ها

بود   شتریکردند چون نمره من از همه ب  یهمه رو مشخص م فیوظا م ی که تو آموزش گرفته بود ی:بر اساس نمرات لوانیکردند؟...ژ
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هفت سال حضورمون در پژاک دست به شرارت ها و   نیا ی ...در طوایرو به من دادند و شدم معاون ه وان یده پژاک مرمعاون فرمان

به دستور   رانیکردم.ترور فرمانده پاسگاه انج ی رو من طراح92کبود در سال یزدم.برنامه حمله به برجک کان یاد یز یها تیجنا

  ی:شما فکر م لوانیکارها؟...ژ نیاز ا هیچ  زش ی!...من:انگ واستیافته به دستور ه ی هم که داره اتفاق م یحمالت  نیشد.ا اممن انج

من    یآزاد ی ناجا و سپاه به بهانه هشدار برا ی:حمله پژاک به امکان مرزبانلوانی!..تو بگو!...ژ دونمیکه به خاطر منه؟!...من:نم د یکن

از   وایها بکشونه!...من:ه ابون یو متشنج کنه و مردم رو به خ  رانیکردستان ا ی داخل قصد داره اوضاع  تبهانه است پژاک با حمال  کی

که در منطقه صالح آباد واقع در خاک   کای متحده آمر االتیا ینظام گاهی حمالت توسط پا نی:الوانی...ژره؟یگ یدستور م  یکجا و از ک

انگار  نییسرش رو انداخت پا لوان یکرد؟...ژ دا یپ شهیم یرو چه طور  وای:خود همن!...شهیم  یبانیکردستان عراق قرار داره پشت  میاقل

ناجا و   ی!...مرزبانرسهیدستش به تو نم یکس نجایکشن!...من:نترس ا یبهتون بگم اونا منو م  تونمی:نملوانی!.ژد یترس  ی م ی زیاز چ

  هی کار فوق العاده سخت وا یبه ه دنی:رس نلوا ی!...ژاش جناب سرگرد؟...من:مطمعا ب ی د ی:قول ملوانیکنن!...ژ ی سپاه ازتو محافظت م

کاروانسرا   نیکنه اما وارد شدن به ا ی م تیدر خاک کردستان عراقه فعال   ی میقد  یکاروانسرا  ک یپژاک که  یفرمانده گاهیاون تو پا

و چهار   ستیگاه قرار دارن که ب یپا ک یدر نزد یی کایآمر ی نظام  ی:چهارتا از پادگان هالوانیممکنه!...من:چه طور مگه؟...ژ ر یغ بایتقر

  یبرجک ها د یکه عبور کن  یعراق148یمرز   لهی:از ملوانیرو بهم بده!...ژ ق یکنن!...من:آدرس دق ی م ن یرو تام گاهیپا تیساعته امن

  مکه اونا به من دادن رو با اطالعات خود ی شده پژاک اطالعات ریاز همه عناصر دستگ  یی!...بعد از بازجوشهیم دهیکاروانسرا د

  وانی مر یهنگ مرز  یحفاظت اطالعات فرمانده س یو ر  یلی.به همراه سرهنگ سهدمیرس   ییکنارهم قرار دادم و به نکات تازه ا

.سرهنگ  میگرفت ش یرو در پ یشده و راه دره نخ  نیاون کاروانسرا سوار به ماش  قیدق  ی بررس  یسرهنگ دوم شابخت فاتح برا 

سپاه رو در    ی هوشمند و بچه ها د یبا ی...قبل از همه چ ؟یکن کاریچ  یخوا یم  ید کر  دایاون کاروانسرا رو پ ی :محمد وقتیلیسه

!...مادرش هم مدام به من  ستین  یخبر چیدو روزه که ازش ه   امی...من:نگران پو؟ی:محمد چرا نگرانیل ی!...سرهنگ سهمیبذار انیجر

بود با بوق   یبرجک کان ی درب ورود  ی!...بعد از توقف جلوم یبه خدا توکل کن د یبا یول م ی:همه ما نگرانیلی!...سرهنگ سهزنهیزنگ م

امد و   رونیکه کالش تو دست داشت از برجک ب ی درحال ی زدن نگهبان رو خبر کردم.بالفاصله افسرنگهبان برجک استوار فواد زارع

و    مینشسته بود  هم دور  قیشدن بود.تو االچ  ک یما باز کرد.با گاز دادن وارد محوطه برجک شدم.هوا کم کم درحال تار یدرب رو برا 

ما   ی شد؟!...سرباز وطن پور برا رتیدستگ   یچ یی :خب محمد تو بازجویلی.سرهنگ سهمیکرد یصحبت م  ر یدرباره اتفاقات اخ

شد  ریدستگ  یکه همون شب تو جاده جنگ  لوانیمشخص شد ژ ییبازجو و که برداشتم گفتم:جناب سرهنگ تو  وان یآورد.ل ییچا

ناجا و سپاه با هدف هشدار به   ی به من گفت که موضوع حمله پژاک به اماکن مرزبان لوان ی!...ژوانهیسرکرده پژاک مر  وایهمسر ه

قند زدم و   ی...به چاه؟ی.سرهنگ فاتح:هدفشون چستین  شیب ییسرکردشون بهانه ا ی بر آزاد ی مبن  رانیا ی اسالم یجمهور

  ی مرزبان یروهایخته پژاک قصد داره تا با حمله مواضع نی بهم ر ه ی و ترک ه ی کردستان عراق،سور یاوضاع داخل نکهیگفتم:با توجه به ا

و    کایآمر م ی ات مستقو با دستور  واینظر ه ری حمالت تمام ز نیرو هم متشنج کنه!.و ا  رانیکردستان ا یناجا و سپاه اوضاع داخل

  لی:چرا گفت اگه از مننگفت؟...م یز یپژاک چ گاهیدرباره پا ی زیچ لوانی:محمد ژیلی!...سرهنگ سهشهیانجام م ی ستیونیصه میرژ

و   ران یا153ی مرز  ل یانداخت و گفت:م اکویبه کوه د ینگاه یلی!...سرهنگ سهد ینیبیبرجک هاش و م د یعبور کن ی عراق148ی مرز

به   یدوچشم ن یچه خبره؟...بعد از برداشتن دورب می نیبب م یبزن ی سر هی  م یکوه قرار دارن!...من:بر نی عراق پشت ا148ی مرز لیم

قله   ی منطقه بود که از رو نیا ی کوه مرز نی بزرگتر اکوی.دمیتا خودمون رو به اون کوه برسون م یباال رفت ی جنگ  ادهاز ج اده یصورت پ
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  کیگذشت!.بعد از   یسخت و صب العبور   ری از مس د یبه قله کوه با دنیباال رس   یکرد.برا رو تماشا یکل منطقه دره نخ  شد یاش م

داد و    هی تک ران یا یمرز  ل یبود.سرهنگ به م ری از سرو صورتمون سراز ق عر مید یبالخره به قله کوه رس  یساعت کوهنورد 

  ی به طرف من انداخت.رو هوا که گرفتمش کم  یو سپس بطر د یآب نوش  ی آب کم یگفت:خسته شدم خدا!...بعد از باز کردن بطر 

.گروهان رو به صورت  شد یم ده ید ی به اطراف انداختم کل منطقه دره نخ ینگاه ه یرو که به سرهنگ فتاح دادم  ی.بطر دمیآب نوش 

دارند و همشون بزرگ شده   یی فوق العاده ا یجسمان یها و کوله بران آمادگ  ستیترور نقطه کوچک درخشان مشاهده کردم.  کی

  ن یا نمیمشغول نگاه کردن به خاک عراق شدم.خب بذار بب ی دوچشم نی با دورب ستادمیکه ا  یمرز  لی هستند.کنار م تیکوه و طبع

  ی که سرش تو گوش  یلیهم بردش مناسب نبود!.سرهنگ فسه نیدورب ن یفوق العاده مرتفع بود و ا اکوی...کوه د؟کاورانسرا کجاست

تا خودم رو   نیی خوام از کوه برم پا یم د یاگه اجازه بد  رسهیبردش نم نی ...من:جناب سرهنگ دورب ؟ید ید  یز ی:محمد چد یبود پرس 

فقط   د ی:نگرانم نباش اجازه بدم!...من تونمینم هی فوق العاده خطرناک کاربلند شد و گفت:  یلیبرسونم!...سرهنگ سه ی مرز لیبه م 

...من:جناب ؟ی چ یوفتیپژاک ب ر یگ ایکنن  رتیدستگ   ی:اگه مرزبانان عراقیلیبندازم و برگردم!...سرهنگ سه ینگاه ه ی خوام یم

امدن از کوه به   نیی!...درحال پادزود برگر ی خب برو ول اریزن و بچه مردم وسطه!...سرهنگ:بس یکه پا د یسرهنگ فراموش نکن

عناصر گروهک پژاک   ای ی !...فقط حضور مرزبانان عراقنییپام سر خورد و رفتم پا ی سنگالخ ریسمت خاک عراق بودم که در مس

ممکنه حادثه   ی اطیاحت یب ک یکه با   هی انفجار ی ها و تله ها ن یپر از م یمناطق مرز  نیتونن خطرناک باشن در ا ی که م ستین

که قدم قسمت ها خطرناک هستند.کنار   دوننیو م شناسنیمنطقه رو قشنگ م ی .اما پرسنل هنگ مرزرخ بده! یریجبران ناپذ 

شد   یاز باال صدا زد چ یلیشد.سرهنگ سه یبلند شدم.کل لباس هام خاک ن یزم ی متوقف شدم و با درد از رو  یعراق یمرز لیم

دامنه   ی که رو  یمرز  لیمواظب باش!...پشت م شتری:بیلی!...سرهنگ سهفتمبا کله ر ستین  یچیمحمد؟...لباسم و تکوندم و گفتم:ه

متوسط مشاهده   ت یرو با شفاف گاهیپا یخاک عراق و تماشا کردم.موفق شدم برجک ها نیشده و با دورب ی کوه قرار داشت مخف

باال و گفتم:جناب سرهنگ   م خودم و رسوند  عی.سرشدند یم  دهیدرخشان د  یهم که به صورت نقطه ها ییکایآمر یها گاهیکنم!.پا

پژاک مشخصه!...بهتره   یفرمانده گاهیپا یبرجک ها یمرز  ل ی...من:از پشت م؟یمشاهده کرد  یزی:چیلی!...سرهنگ سهم یبهتره بر

که متوجه    م یومد یم  نییپا ی!...درسکوت از جاده جنگ رون یب  زننیها از سوراخ هاشون م ستیشدن هوا ترور ک یکه با تار میبر

.از پشت میشد   یبه جنگل و پشت درخت ها مخف  م یزد عیشد!.سر ی م کی به ما نزد ی کیانگار داشت تو تار یکیکه  میشد  ییصداها

تو گوشش گذاشته بود    یاز جنس نامعلوم پشتش بود و هندزفر  یکه کوله بزرگ  ی کوله بر درحال ک یدرخت متوجه شدم که 

!...سرجات بمون و  ستی!...استی!...استیو بلند صدا زدم:ا  دمیشو ک نکفی رفت.گلن گدن اسلحه کالش  ی باال م  یداشت از جاده جنگ 

و   د یاز پشت اسلحه کش یلیکوله رو انداخت و قصد فرار داشت که سرهنگ سه  ستیا یصدا دنیتکون نخور!...کوله بر با شن

فاتح   رهنگ!...من و س ممی...کوله بر وحشت زده شده بود گفت:من تسل؟یفکر فرار هم به سرت نزنه متوجه شد  ی گفت:حت

کردن افتاد و   ه ی!...به گرنمیو بب تییکردم:مدارک شناسا ییو ازش درخواست مدارک شناسا  میخودمون رو بهشون رسوند 

برجک!...کوله بر و دستبند به دست   میصحبت کرد بهتره بر شهینم نجای!...من:ارمیتقص ی جناب سرگرد بخدا من ب د یگفت:ببخش

...کوله بر:خالد هستم جناب سرگرد!...به کوله اش  ه؟ی.من:عمو اسمت چمیکردن شد   تمشغول صحب اط یتو برجک.تو ح می آورد

ه  بازش کنم؟!...من:ن   د یخوا یبفروشم!...م  هیمانیرفتم سل  یتو کوله ات؟...خالد:لباسه داشتم م  یدار  ی:خالد چ دمیاشاره کردم و پرس 

کنم!...من:منطقه رو چه قدر   ی م  یبر  هو سه ساله که کول   ستی...خالد:ب؟ی!...من:چند ساله کوله برستیالزم ن
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تا   ی ایخاک عراق و م یر یم اد یخواستم بدونم تو که ز یمنطقه بزرگ شدم!...من:م نیشناسم؟!...من تو ا ی!...خالد:م؟یشناس یم

رد   ونجاو ما کوله برا از ا   هی منطقه نظام ه ی نه؟!...خالد:اونجا  ایکوه هست افتاده  ن یکه پشت ا ییکاروانسرا ه یحاال چشمت به 

!...بعد از باز کردن دستبند از دستاش ولش کردم که بره!...اما  ینطوریهم  یچی!...چه طور؟...من:هدمی کاروانسرا رو د ی !...ولمیشینم

و بدون توقف خودم رو به گروهان    عیو سرهنگ فاتح سر  یلیندن سرهنگ سهبهش اجازه رفتن به خاک عراق و ندادم!.بعد از رسو

  جاد یمرزما ا  ی کیرو که در نزد یی کایآمر ی ها گاهیامدم تا کاروانسرا و پا اکو یبا سرگرد هوشمند به کوه د اره رسوندم.صبح زود دوب

بود مشغول نگاه کردن به   ی دست یم دوچش ن یاز دورب شتریثابت که بردش ب ی دوچشم ن یشده بودند رو نشونش بدم.با دورب

شدم که درحال فرود امدن تو کاروانسرا بود.احساس کردم   ییکای آمر یکوپتر جنگ   یفروند هل ک یکاروانسرا بودم که متوجه 

  نه یرفتم و بعد از برداشتن س   ف یبه طرف ک عی!...سرارمیحتما ازشون سردرب د یتو کاروانسرا هست که من با ییخبرها

!...من:مشغول تماشا ؟یکن  کاریچ یخوای:مد یو برداشتم.سرگرد هوشمند با تعجب پرس  نکفیو اسلحه کالش  دمشیخشاب،پوش 

موضوع هرطور که شده وارد کاروانسرا   قیدق یبررس  یکوپتر شدم و قصد دارم برا  ی هل هی کاروانسرا بودم که متوجه فرود 

ندارم!...مجبورم وارد   یی اما چاره ا دونمیفوق العاده خطرناکه ها!...من:م  ی بکن یخوا یکه م یکار  نید:محمد ابشم!...سرگرد هوشمن

!...من:نه تو برگرد  امیکنم!...سرگرد هوشمند:بذار من هم باهات ب دایپ ایاز ربوده شدها و پو ید بتونم خبر یاون کاروانسرا شده تا شا

سپاه قصد داره   یهوافضا ی رویوقت و تلف نکن چون ن ادی!...سرگرد هوشمند:پس زرمیاس بگ به گروهان و منتظر باش تا باهات تم

 گهیراحت برگرد گروهان!...همد  التیکشور رو موشک باران کنه!...من:خ  رب معاند و ضد انقالب شمالغرب و غ ی مواضع گروهک ها

مواظب خودت باش!...با گفتن خداحافظ ازهم جدا   یل یکرد:پس خ  هی پر توص یو سرگرد هوشمند با چشمان م یرو تو آغوش گرفت

شدن متوجه شدم که تو   یکاور یکوپتر چشمام و باز کردم.با ر  یهل یصدا دن یگرفتم.***با شن شیو راه کاروانسرا رو در پ  میشد 

دن به طرف درب رفتم اما  کرد.متوجه شدم که به دستام دستبند زده بودند.با بلند ش  ی سلول هستم.بدنم فوق العاده درد م کی

گرفتم به هر    می کردم.تصم ی ذهنم مرور م  یرو تو  ی مختلف یتو سلول قدم زدم و فکرها یمتوجه شدم که درب قفله!.لحظات

  رونی پا از ب یکه داشتم دستبند ها رو پاره کردم.صداها یی فوق العاده ا یفرار کنم!.با قدرت بدن نجای از ا هکه شد   یمتیق

و   د یها با داخل شدن به سلول از پشت اسلحه کش ستیاز ترور  یکیتن قلنج انگشتام کردم.درب که باز شد .شروع به شکسومد یم

که اصال انتظارش رو نداشت اسلحه   یی به گونه ا عی ...با عکس العمل فوق العاده سر؟ییایکارت داره!...نم وای ه ییایبا من ب د یگفت:با

  یو با شکستن گردنش به هالکتش رسوندم.بعد از برداشتن اسلحه کمر  دمشیکوب  نیرو از دستش گرفتم و با فن کول انداز به زم

باز   شونیکی کردم که پنجره  ی سلول ها عبور م رسروصدا از کنا یامدن از سلول آرام و ب رونیسلول رو ترک کردم.با ب ستیترور

بفروشه!...اون   ییکایآمر  انیاز من کمک خواست:تورو خدا کمکمون کن پژاک قصد داره مارو به عنوان برده به نظام یدختر  هیشد.

:فقط  دمی.پرس داشتند دختر و زن و بچه حضور    یاد یبه داخل سلول انداختم که تعداد ز یکنن!...نگاه ی موقع با ما مثل برده رفتار م 

.پله ها رو که باال رفتم مسئول بازداشتگاه  د ی رفتم دنبال کل  امی!...با گفتن اال مدهیاک ما رو از روستا دزد...دختر جوان:آره پژد؟یشما

به   رهایاز ت ی کیکرد. یرانداز یو به سمت من ت د یکش  رونیرو ب نکفی نشسته بود تا چشمش به من افتاد اسلحه کالش  زیپشت م

خشاب شد و من با   ضیمشغول تعو  ستیمناسب شدم.ترور یموضع گرفتم و منتظر فرصت  عیراستم اصابت کرد.سر یران پا

خودم رو به سلول رسوندم.کالش و به دختره   عی سر د یکردم.بعد از برداشتن کل ی خال شیشونیتو پ ری ت ک یفرصت  نیاستفاده از ا

  یامدن.ربوده شده ها تعدادشون به ده نفر م رون یدادم و گفتم:حواست باشه تا درب و باز کردم!...درب و که باز کردم همه ب
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رو   وایکردم و بعد حساب ه  یخارج م  نجای رو از ا نایا ی جور هی د ی.بامی!...من و دخترجوان از همه جلوتر بود د یای!.من:دنبالم بد یرس 

  شرفتهیفوق العاده پ ییها با سالح ها ستی م.ترور یکاروانسرا هست  کی!...با خارج شدن از بازداشتگاه متوجه شدم که در دمیرس  یم

 ییبود با بلندگو شروع به صحبت کرد:شماها ستادهیجلوتر از همه ا یبا ابهت با لباس محل  یهدف گرفته بودند و آماده دستور.زن

...به داخل که  داخل زود!  د ی.من:برگردد یکن  رون ی و فکر مقاومت رو از سرتون ب  د یبش می بهتره تسل د یکه تو بازداشتگاه هست

  یم کاریچ ی :داردمیو کشوند اون طرف...پرس  ز یبکنم؟!...ناگهان دختر جوان م د یبا کاریچ ایدرب و قفل کردم.خدا  میبرگشت

  ز ی!...بعد از کشوندن منییبود رفتند پا ز یم نیا ر یکه ز  چهیدر  هی چند نفر از  دمید  نجایآوردن ا ی که مارو م  ی...دخترجوان:وقت ؟یکن

.من:شما  میدراورد ی سراز جنگل بلوط مرز ی ن یزم ر یتونل ز ن یا یداخل!...بعد از ط  د یبر د ی!...من:زودباش ناهاش ی:افتبه اون طرف گ

!...با وارد  االی گروهان   د یبر عی با توئه سر نایهمه ا تیبرگردم کاروانسرا!...به دخترجوان گفتم:مسئول د ی گروهان من با د یبر م یمستق

  ختند یپژاک ر  ی ها ستیبازداشتگاه منفجر شد.ترور یامدم درب ورود  رونیبرگشتم.از تونل که ب اشدن به تونل دوباره به کاروانسر

شده بودم که   ی مخف ی کیگشتند.تو تار یها سلول به سلول دنبال من م  ستیشدم.ترور  ی از سلول ها مخف ی کیتو  عیداخل!...سر

که   رون ی!...برگشت تا از سلول بره بمیبر ستین ی زیچ نجا یبه اطراف انداخت و گفت:ا یرد سلول شد و نگاهها وا ست یاز ترور یکی

  یمحل نگاه تیاز امن  نای...قبل از ترک سلول جهت اطمیکیکشوندمش تو تار نکه یاز پشت گرفتمش و گردنش رو شکستم.بعد از ا

شد از سقف هم به عنوان پناه استفاده   یتنگ بود و م  ی تو سلول روبه رو...سلول روبه رو کم دمی پر ع یبه اطراف انداختم و سر

روش و با   دمیوارد سلول شد که پر  یکیبعد   قهی شدم.چند دق یسقف مخف  ری دستامو باز کردم و ز وار یکرد.با باال رفتن از د

  رون یبه اطراف انداختم از سلول ب  ینگاه ستیترور   ویفا ی دهنش خفه اش کردم.بعد از برداشتن اسلحه ام پ ی گذاشتن دستم رو

  ستیاز ترور ی کیکاروانسرا باال رفتم. ک یشماره  یسروصدا از نردبام برجک نگهبان یشدم...***آرام و ب  ر یدرگ ها ست یامدم.با ترور

از داخل   ی راندازیت ی.ناگهان صداهانییشدم و باهلش دادن پرتش کردم پا ک یها مشغول پست دادن بود که از پشت بهش نزد

  ی...بعد از پاکسازاست؟یها کار پو یراندازیت ن یا یعنی:دمیشدم و از خودم پرس  ره یکاروانسرا بلند شد.با تعجب به کاروانسرا خ

که    ییخودم رو به جا نکفیگلن گدن اسلحه کالش   دنی.با کشدمیکاروانسرا پر  یباال رفته و به داخل محوطه اصل وار یبرجک ها از د

به داخل   یراندازیموضوع گرفته و مشغول ت اه ستیبه همراه ترور  کلیه  یقو  ی زن دم یرسوندم و د ومد یازش م یراندازیت یصداها

به سمت   شونیتعداد  دنیرو شن یراندازیت   یکردن!.تا صدا  یراندازیها ت ستیبازداشتگاه بودند.من هم شروع کردم به سمت ترور

  دنیها خارج شد و با دو کیاز پشت الست ع ی!.سریراندازیپشت دوشگا قرار گرفت و شروع کرد به ت شون یکیکردند. ی راندازیمن ت

  ی مخف نیپشت ماش  میبود.با به صدا درامدن گوش  اد یز ی لیتعدادشون هم خ"ادامه دادم. یراندازیموضع گرفتم و به ت  نیپشت ماش 

  یبلند  ی!...با صدا؟ی....سرگرد هوشمند:حاج محمد کجاه؟یچ تماس و فشار دادم:الو سالم هوشمند   ی آتش دکمه برقرار ریشده ز

...سرگرد  ؟ی!...چه طور یکردم:تو کاروانسرام چه طور؟...سرگرد هوشمند:ربوده شده ها برگشتن گروهان!... من:جد  ی صحبت م

!...سرگرد  استین پوپسر همو  نیکردم که ا دایپ ن یقیبود فرار کردن!...  ریپسرجوان که اون هم اس  هی هوشمند:گفتن که با کمک 

سپاه مواضع گروهک   یهوا فضا یرو ین گهی د  قهیدق ده هستند و تا   کیسپاه آماده شل  یهوشمند:زنگ زدم تا بهت بگم موشک ها

تموم   تم یاز کاروانسرا خارج شو!...من:هنوز مامور عی کنه سر ی معاند و ضد انقالب رو بمباران م  یستیترور یها

به هالکت   ی راندازیها رو با ت ستی ترور ی و تمام دنیسپاه از راه رس  یپهپادها ی نشده!...فعال...همزمان با قطع کردن گوش 

امد.از شددت تعجب چشمام کم مونده بود از   رون یب ایخودم رو به بازداشتگاه رسوندم تا خواستم داخل بشم که پو عی.سررسوندند 
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چند روز چه   نی ا ی کنیتاب و نگرانت بودم باور نم  یجان چه قدر ب ایذوق محکم تو آغوشش گرفتم:پو  !...از شددترونی حدقه بزنه ب

تموم شد    ت یمامور ن یکه ا ی انشاهلل وقت اده یحرفا ز نیزدن ا  یوقت برا  میبر  نجایبهتره زودتر از ا یی :داایطور به من گذشت!...پو

افتاد.به   نی اصابت کرد و به زم ایبه پو ری ت  کی م ید یکه دو ی !...به سمت درب خروجمیخند  ی و م می گ یم ی و کل م یشن ی دورهم م

که داشت هنوز زنده بود درحال جون دادن   ی اما با اون جون نحس دسوراخ سوراخ شده بو نکه یبا ا وایه دم یعقب که نگاه کردم د

رو    ایبه درک واصلش کردم.سر پو وا یه یشونیتو پ ر یت  کی ک یاز پشت به قلبش اصابت کرد.با شل ریکرد و ت ک یشل ایبه پو ر یت کی

بدم؟...درحال   د ی با ی رو چ ایمیکنم بلندشو اگه بدون تو برگردم جواب مادرت و ک یجان خواهش م  ایبلند کردم و گفتم:پو  نیاز زم

مادرم باش که اونا رو بعد از خدا به دست تو سپردم!...قول   ژه یو دخترم به و  ایمیجون مواظب ک ییجون دادن آرام آرام گفت:دا

صداش و   گه ی!...دینیدخترت رو بب یبر  د یبلندشو با ا یکردن گفتم:پو  هی !...درحال گریکن  یمن پدر   یبه جا ایپر ی بده برا

  ینجا دور شدم.موشک هاخارج شده و تا اونجا که تونستم از او یلعنت یبه سرعت از اون کاروانسرا  کرش ی!.با برداشتن پدمینشن

  یفرمانده فاتیتشر  گانیفرمانده  یخیش  د ی کردند....سروان جمش  یبه کاروانسرا اصابت م ی گ یبعد از د یکیسپاه هم غرش کنان  

که تو تابوت   ای پو  کریپ ی امد و روبه رو رونی از صف ب یو با اداب نظام  د یکش  رونیو از غالف ب ریشمش  گودرزیشهرستان ال یانتظام

فنگ...سپس دوباره به صف   شیپ د یمطهر شه کر یبه پ فاتیتشر گانی  میو بلند گفت:بسم اهلل الرحمن الرح ستد یبود خبر دار ا

دوششون گذاشتن و به طرف   ی شده بود و رو ن یمز ران یا ی اسالم یکه به پرچم جمهور  ی تابوت فاتی تشر گانیبرگشت.پرسنل 

استان   یمرزبان  یادامه داشت.پرسنل فرمانده گودرز یال یانقالب برگزار و تا گلزار شهدا دانیم از  عی آمبوالنس بردند.مراسم تش

بغلش بود آرام   و ت ا یکه پر ی بود.درحال ایمی ک ش یچشمم پ م یانقالب امد   دان یمراسم حضور داشتند.همه به م  نیکردستان هم در ا

در    گودرزیال یشهدا یشد و در گلزار  ع ی بر دستان مردم تش ایاشاره کردم حواست بهش باشه!...پو الی .به لختیر  یآرام اشک م

تونن    یغلت ها نم نیاز ا گهیو د د یگروهک پژاک از هم پاش   رازهیکاروانسرا ش   یو نابود   وای جوار پدرش آرام گرفت.با کشته شدن ه

گذشت   یو دره نخ وان یمکارانش ممکن شد!...***ده سال از اتفاقات مرو ه ا یپو یها ی با فداکار تی مامور  نیدر ا  یروزیبکنن!...پ

شد.من هم با ارتقا   ف یشر یدر کنکور وارد دانشگاه صنعت  یهم با قبول  ا یمیشد.ک یباباش م  هیگذشت شب  یهرچه قدر که م ایو پر

  یناجا به فرمانده یقت فرمانده مرزبانکه دوستم بود و با مواف  النیاستان گ یزبانفرمانده مر شنهادی با پ یبه درجه سرهنگ تمام

 آستارا منصوب شدم....****  یهنگ مرز 

 مرگ((  هیاست سا ن ی))و ا
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه  

 محفوظ میباشد . 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهای بیشتر به برای دریافت رمانه
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