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  ٣       پاوه سرخ 

  قهرمان
  

رد و با كآسمان بلند  يش را به سويا آمد، مادرش دستهايه به دنك يوقت
  »!رتك، شياله«: لرزان گفت يصدا

در  1311او به سال . گذاشتند» يمصطف«داشت، اسمش را  ييبايصورت ز
متولد » كسرپول«وچة ك، »آهنگران«بازار  يفعل» پانزده خرداد«ابان يان، ختهر
رد و در كآغاز » پامنار« يك، نزد»هيانصار«الت خود را در مدرسة يتحص. شد

ر يدر درس تفس يسالگ 15از . دوران متوسطه را گذراند» البرز«و » دارالفنون«
درس فلسفه و منطق و » تيهدا«، در مسجد »يطالقان«ت اهللا يقرآن مرحوم آ

را در  يكانكترومكال يرد ومهندسكت كشر» يمطهر يمرتض«د ياستاد شه
 يليبا استفاده از بورس تحص 1337در سال. تهران گذراند يدانشگاه فنّ

از دوستانش،  يبعض ياركا با هميكدر امر. ا اعزام شديكان ممتاز، به امريدانشجو
ن يرد؛ به همك يزير هيا را پايكمران ايدانشجو ين بار انجمن اسالمياول يبرا
  . م شاه قطع شديرژ ياش از سو يليل، بورس تحصيدل

امام  يت از رهبريبه خاطر حما 1342خرداد سال 15ام يپس از ق
آموزش   شور مدت دو سالكن يدر ا. شور مصر شدك ي، راه)ره(ينيخم

جاد يا يد و، بعد برايرا د يزانيپارت يو جنگها يكيچر يها دوره» نيتر« سخت
در آنجا به . رهسپار لبنان شد يرانيم مبارزان ايتعل يمستقل، برا يكيگاه چريپا
را، بر اساس اصول » اَمل«ان لبنان، سازمان يعيرهبر ش» صدر يموس«امام  كمك

ع را در برابر يت، پرچمِ تشكن حرياو با ا. ردك يزير ي، پياسالم يو مبان
وهمند انقالب كش يروزيتر چمران با پكد. گر به اهتزاز درآورد زم اشغاليونيصه

 يو علم يات انقالبيسال، به وطن بازگشت و همة تجرب 21ران،بعد از يا ياسالم
  .خود را در خدمت انقالب گذاشت



  ۴       پاوه سرخ 

به عنوان فرمانده  يني، به فرمان امام خم»پاوه«ة شهر يبا به وجود آمدن قض
بعد از بازگشت . ديرهان به آنجا رفت و شهر را از چنگال دشمنان انقالب و اسالم

، به وزارت دفاع )ره(ينيقدر انقالب، امام خم يبه تهران، از طرف رهبر عال
  .منصوب شد

 ي، از سوياسالم ين دورِ انتخابات مجلس شورايچمران در اول يتر مصطفكد
 يستاد جنگها«، يليبا شروع جنگ تحم. انتخاب شد يندگيمردم تهران به نما

طرحِ . آن را به عهده گرفت يل داد، و خود فرماندهكيتش را در اهواز» نامنظم
رج يا(او  يكاران نزدياز  يكياش را  يه فرماندهكرا » هيدهالو«ر منطقه يتسخ
رج يدن ايبعد از به شهادت رس. ساخت يبه عهده گرفت، خود عمل)يرستم
آن منطقه در نظر گرفت و با او به سوسنگرد  يرا برا يگري، فرمانده ديرستم

ستاده بود و يز ايركخا يه روك يبه سنگرها، هنگام يشكدر آنجا بعد از سر. ترف
ش خمپارة دشمن به پشت سرش كداد، تر يد نشان ميمنطقه را به فرمانده جد

  .ردكاصابت 
ه انجام شد و آمبوالنس به طرف اهواز ياول يهاكمكمارستان سوسنگرد يدر ب

ار يد و روحش به ديواز رسجانش به اه يه فقط جسم بكشتافت، اما افسوس 
  .ش پر گشوديان ونزد پروردگارِ خويوتكمل

  
  

  

  

  



  ۵       پاوه سرخ 

  يتومان يكراز 
  

ه پشت چرخ كفروش  رمرد آلبالويه بجز پكد بود يبعدازظهر چنان شد يگرما
رده پر كف ك يو بزرگ را از آب آلبالوها يا شهيش يوانهايستاده و لياش ا يطواف

  .شد يده نميابان ديخ يتو يسكرد، ك يم
زنَد به  يدهد و زل م يدن آب آلبالوها آب دهانش را قورت ميبا د يمصطف

  .خ آلبالويوان بزرگ و پر از يل
  !د زود باش. اديگرت حال بيوان بزن تا جيل يكا يـ ب

نار چرخ كافتد و زود از  ياش م اد روزهي، انگار برق گرفته باشدش، يمصطف
  .گذرد يم

شد و حرارتش را در هوا ك ينَفَس م يتاب بسختز آفير هرم تند و تيابان، زيخ
اند و  دهيشكف دراز يثكپاره پوره و  يها ن ارتوك يچند نفر رو. ندك يپخش م

ه ك يصدا، طور يند بك يم يسع. واريد يكة بارياند به سا خودشان را چسبانده
  .نارشان بگذردكند، از كدار نين بيريمانها را از خواب ش خانه يب

وت كده است، سيپوش كه صورتش از عرق و چرك يرمرديخروپف پ يصدا
  .زند يرو را برهم م ادهيپ يا لحظه

پرِ قو هم بخوابم،  كرده، من بدبخت اگر رو تشك يردار عجب خوابكـ ال
  .گذارم يچشم روهم نم

ه از كدة مرد يشكت و شلوار اطو كبه قد دراز و  يگردد و نگاه يبرم يمصطف
 كگارش را گوشة لبش گذاشته، پيه سكمرد، . دانداز يزند م يبرق م يزيتم
  .گار را همان طور درسته قورت بدهديانگار قصد دارد س. زند يبه آن م يمكمح

  .ندك يه روزه را باطل نمكگار ي؟ سينك ين طور نگام ميـ چرا ا
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 يكشود و  يابان رد ميتوجه به حرف مرد، از سنگفرش خ يب يمصطف
 ييجلو مغازة نانوا. فشارد ياش جا انداخته م ردهكه تو مشت عرق كرا  يا يتومان

  .ستيسوزن انداختن ن يه جاكشلوغ است  يبه قدر
ر بلوزش گذاشته بود يه زكرا  يتاب شعركستد و يا ين نفر ميپشت آخر

د يرِ نور خورشيتاب زكاه يس يخطها. ندك يشد و شروع به خواندن مك يرون ميب
  .زنند يشوند و چشم را م يبراق م
  !خوانند ينم ييه تو صف نانواكدرس را !  ، بچهيآها ـ

. يگذار يدا شده تو نميبچة درسخوان هم پ يك؟ حاال يارش داركـ چه 
  .يور نباشكه مثل ما كبخوان !... بخوان ننه

و تا سحر در نماز  يده من طعام خورد يه شبكنند كت ياكرا ح يعابد«
، از يو بخفت يم نان بخوردياگر ن«: د و گفتيبشن يصاحبدل. يردكختم قرآن 

  ».يآن فاضلتر بود
. نندك يابان پخش ميشان را تو مغازه و خ خوش يتازة تنور بو يهاكسنگ
  .ستديا يرد و چند قدم عقبتر ميگ يجلو دماغش را م يمصطف

روزه  يتازه تو برا. ندك يه روزه را باطل نمكنان  يبو! سايـ آقاجان، سرجات وا
  .يا بچه يليگرفتن خ

  .ام نشود، حاج آقا ه گرسنهكنم ك يار را مكن يـ ا
. ديگو يم يبلند» عجب«گرداند و  ياش را دور م مرد چشمان گشاد شده

توجه همه را به . خواند ير لب ورد ميه تند و تند زك يسك يلخّ گالشها لخّ يصدا
  .ندك يخود جلب م

  .ندك يرا در خود خفه م كخوش نان سنگ يتند عرقِ مرد ـ بو يبو
  .شب لب به غذا نزدمياز د! ه نان بده منيكت يك... شاطر!... سالمـ 
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راهنش را باز يمة پكقرمز شده، د يفرنگ تنور مثل گوجه يه از گرماكشاطر 
 يشانيپ يشد روك يم مكس از عرقش را محيو خ يشميند و دستمال ابرك يم

  :شدك يد و هوار ميآ يبلند و گل و گردنش و چند قدم جلو م
برو !... برو. نمكه بذل و بخشش كنجا مال بابامه يا يردكال يخ. دهيزـ پدر آمر

  !، ها ردمكبارت ن يزيتا با دهان روزه چ
ه شاطر دهان كنيش از ايخاراند و پ يه خوار شده باشد، تنش را مكمرد انگار 

  .بندد يند، فلنگ را مكشتر باز ياش را ب از روزه كخش
: ديگو ياندازد و م يبه غبغب م يستاده است، باديا يه جلو مصطفك يمرد

  »!نندك ينم كمكمردم به همنوع خودشان هم ! شده يعجب روزگار«
انداخت زود  ين مييف دستش باال و پاكه كرا  ية پول خردكبعد چند س

  . اش يتابستان يب شلوار فاستونيج يچپاند تو يم
ش يه قدمهاكدوزد به مرد گرسنه  يتاب را بسته است، چشم مكه ك يمصطف

  .دارد يرا شُل و ول برم
رنگ  يچاره از گرسنگيب.دادم به او يشد و نصف نان را م ياش زود نوبتم مكـ 

  .به صورت نداشت
هلش  يسكه كاندازد و بعد انگار  يف دستش مك يتومان يكبه  ينگاه

  .افتد يدهد، دو دل به راه م يم
  .ديآ يم يزيانگ ز نفرتيبه نظرش فقر چ

  !نجا بود، هاينوبتم ا يبگ يگردبر يجا؟ نرك، يـ آها
هنوز . زاندي، در حال جنگ و ستيال، در ذهن مصطفير و خكاز ف يموج

مال نانِ افطار امشب است و همة اهل  يتومان يك. رديمش را بگينتوانسته تصم
  .تازه وداغ هستند كخانه منتظر سنگ



  ٨       پاوه سرخ 

ر يد فقمر. شود يره ميخ يستد و به نقطة نامعلوميا يم يبا دلواپس يا لحظه
ند و دوباره ك يرده است، با نگاه او را برانداز مكتوقف  يمصطف يپا يه به صداك

  .افتد يبه راه م
نقش بسته بود، جلو  يه بارها در ذهن مصطفكجهنم  يالير خيتصو

در حالِ دهن  ياهيند روحِ سك يناگهان احساس م. شود يچشمانش ظاهر م
  .شاندك يم يقيگودال عمدارد او را به طرف  يسكبه او است، و  يجك

  .ندك يدن ميخورد و شروع به دو يم يانكاز فرط وحشت ت
  .ارت دارمكسا يآقا وا! يآها... ، آقايـ آها

ن گشاد او را يم آستكرسد و مح يدرِ مسجد به مرد گرسنه م يكدرست نزد
. زند يش مكزده باشدش، سرِ جا خش  ه انگار صاعقهك يمرد، طور. چسبد يم

مرد چشمان از حدقه درآمده . ندك يرا به طرف مرد دراز م يانتوم يك يمصطف
  .افتد يرد و به راه ميگ يآورد و پول را م ياش را به گردش در م

  
به  ينگاه. رسد يبه خانه م يه مصطفكشَود  يده مياذان از دورها شن يصدا

  .دهد ير بلوزش جا ميتاب را زكند و ك يدستانش م
گر يدو ساعت د يكيروم تو؟ بهتره بروم مسجد و بدون نان ب يـ حاال چه طور

اذان . شوم يمادر خالص م يچهاين طور از سؤال پيا. است ير خوبكف. برگردم
  .ماند يمنتظر من نم يسكگر يه بگذرد، دك

ه چادر را كل مادرش يكشود و ه يباز م كير خشيرجيج يناگهان، در با صدا
  .دريگ يقاب در جا م يصورتش گرفته تو  يپ روكي

  و؟ك، بچه؟پس نانت ينرفته بود ييـ مگر نانوا
ش زده، خاموش به چشمان درشت و كه از ترس سر جا خشك يمصطف

  .شود يره ميمادرش خ كغضبنا
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رد و يگ يرا م يآورد و نرمة گوش مصطف يرون مير چادر بيزن دستش را از ز
  ... برد يشان به داخل مكشان كاو را 
شگون طاقت آورده و لب از لب يبچه و نر باميز يه مصطفكم ساعت است ين
ه كر داد، قسم خورد يه پول را به مرد فقكاو، در همان لحظه . رده استكباز ن

در  يخواست حتّ ينم. ندكاش فاش ن خانواده يرا برا يتومان يكچ وقت راز يه
  .بگذارد ير بر او منتياب مرد فقيغ
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  يت پشمك
  
اط يو به ح يردة پنجرة چوبكشة بخار يش چسباند به ياش را م يشانيپ
ر يز را زيزند، همه چ يدة صبح برق ميه در سپكبرف، . مانَد يره ميشان خ خانه

 ياهيه مثل مار سكولة درخت مو است كج و كفقط تنة . رده استكخود پنهان 
  .ن و آسمان معلق مانده استين زميب

وت و كس. ندك يگاه مده شده نيشكاط تا جلو در يه از وسط حك يبه داالن
  .مفرماستكدر ان ح يآرامش سرد

زده به سر  خي ين هوايگونه در ا ندارند، چه يه سر پناهك ييآنها«: شدياند يم
  »!برند يم

روند،  يار مكه با عجله به سر ك يارگرانك ير قدمهايخرد شدن برفها ز يصدا
  .شود يده ميشن

ش كه از دودكشد ك يرا م يا ر خانهيشة پنجره تصويش يبا انگشت اشاره، رو
  .شود يآن دود بلند م
رود  يند و مك يم كر را پايمادرش، زود تصو كخش يها سرفه يبعد با صدا

  .آشپزخانه يتو
نة ييجلو آ يا ند و لحظهك ياش را به تن م يت پشمكخورد،  يه مكرا  يچا

 هيدرست شب. ستديا يند، مك يم ييپوش خودنما طاقچة ترمه يه روك يدور چوب
  .شان شده است ياضيمعلم ر
پارچه  ياز نرم. رديگ يش را ميشد و پرزهاك يت مكقة يش را به يف دستهاك

ند و ك يت مك يبهايدست در ج يبا ژست خاص. ندك ياحساس آرامش م
  .چسب است گرم و دل يليخ. آورد يانگشتانش را به گردش در م

  »!يردكاله ك؟ شال و ين زوديبه ا! جاك«: پرسد يمادر م
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تنبل و زرنگ هم . د همه حاضر باشنديبا. م مادر جانيدار يالس جبرانكـ 
  .ندارد

  ؟يـ صبحانه خورد
  .  ه تو راه بخورمكده را برداشتم يوبكلقمة گوشت ! يان چاكاست يكـ 
  .ندك يم يدارد و خداحافظ يش را برميتابهاك

 ياندازد تو يبرف چنگ م يسوز و سرما.زند يرون ميه بكاط ياز درِ ح
  .افتد يشد و به راه مك يق ميعم ينفس.صورتش

تابها را ك. اند ستادهياند، ا ه از زور سرما مچاله شدهكدر صف اتوبوس، چند مرد 
. شود يره ميد، خيايد از آن بيه اتوبوس باك يند و به سمتك يدست به دست م
. ندك يم ييابان خودنمايخ يتو يبا ابهت خاص يدادگستر يساختمان سنگ

عدالت در دست  يترازو. نديوار را ببيد يعدالت رو يها ند مجسمهك يم يسع
  !هاست از مجسمه يكي

رون يروزنامه ب يلقمه را از ال. افتد يده ميوبكاد لقمة گوشت يناگهان به 
  .شدك يم

  .يا دة خوشمزهيوبكـ عجب گوشت 
شنود،از خوردن دست  يه از پشت سرش مك يفيخرخر ضع يبا صدا

شباهت دارد، درست آن  يشتر به تازيه بك يه و الغرايماده سگ س.شدك يم
  .ره شده استيستاده است و به او خيآب ا يطرف جدولِ جو

سگ لقمه را . اندازد ينانش را به طرف سگ م يدهد و باق يلقمه را قورت م
  .بندد يقاپد و فرز فلنگ را م ين و هوا مين زميب

پشت  يصندل يرو. ردرون ندايب يبا هوا يداخل اتوبوس چندان فرق يهوا
برداشته، جرخورده به نظر  كنه ترييآ يچشمان راننده از تو.ندينش يراننده م

  .رسد يم
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رده بود، كه شب گذشته حلش كرا  يا ستگاه مورد نظرش برسد، مسألهيتا به ا
انات است، حواسش را پرت كمبود امكه از سرما و كغرغر راننده . ندك يمرور م

  .ندك يم
هوا روشنتر . رسد يستگاه مدرسه ميه به اكده است يأله رسمس يها به وسط
 يك يگار. اند از آسمان پاره پاره شده يياه در جاهايد و سيسف يشده و ابرها

چند تا . گذرد ينارش مكخرد شده است با سرو صدا از  يه پر از الوارهاك يا اسبه
  .ندشو يزان ميدوند واز پشت آن آو يم يبه دنبال گار يا بچه مدرسه

  .رديگ يش ميزند و راه مدرسه را پ يم يلبخند. افتد يخودش م يهاياد بچگي
  .سرد يالسكشود، آن هم در  يآموز برگزار م فقط با پنج دانش يالس جبرانك

  .الس استك، پسر چاق و چلة »نيحس«رده كه مسأله را حل نك يسكتنها 
  !تخته  يا پايپاشو ب! ـ تو

  .رود ياه ميبه طرف تخته سدارد و  يدفترش را برم يمصطف
سرش را به نشانة  يدن دفترِ مصطفيستاده، با ديخ جلو پنجره ايه سكمعلم 
  ...دهد يان مكمثبت ت

برف، دوباره شروع به . رسد يان ميالس هم به پاكزنگ مدرسه،  يبا صدا
برند داخلِ  يصف هجوم م يها ب اه شده و بچهيآسمان س. رده استكدن يبار
  .السهاك

بار هم خودش را  يك يد حتّيبخورد، خورش يليه زنگ تعطكازظهر  تا بعد
  .دهد ينشان نم

افتدو  يز به راه ميند و تند و تك يم» ها«اش را  زده خي يف دستهاك يمصطف
موها و  ي، روكنرم و ناز يها هيل الكخورد و به ش يدرشت برف، چرخ م يها دانه
  .ندينش ياش م شانه
  .و مردم در جنب و جوش هستندابان شلوغتر از صبح است يخ
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  .نهيريمثل عسل ش يابوالفضل! ا جلويب!... داغ يلبو... لبو، يـ آها
ه كبار  يك. نس نباشكن قدر ي؟ اينكلبو مهمانمان  يخواه ينم! يـ مصطف

  .ستين يزيچ
د، نگاه يآ ينان به طرفش مكهن  و ه هنكن را يگردد و حس يبرم يمصطف

  .قرمز شده است ن مثلِ لبويحس يلپها. ندك يم
دنبالشان  يسكهمه انگار . لبوفروش پر از آدم است يدورتادور چرخ طواف

از آن  ييبو ه بخار خوشكتنِ لبو  يرنگ گرفته را تو يرده باشد، چنگالهاك
  .گذارند تو دهانشان ينند و مك يزند فرو م يرون ميب

شمش ه چكرده است كن قاچ لبو فرو نياول يچنگالش را تو يهنوز، مصطف
ه داده كيده از برف تيه چمباتمه به درخت پوشكپوش  ژنده يرمرديافتَد به پ يم

  .است
رمرد راه يگذارد و آهسته به طرف پ يچرخ م يرا رو يكيبشقاب پالست

  .ابان انداخته باشندشيه گوشة خكمانَد  يم يا پوره رمرد به بقچة پاره يپ. افتد يم
رمرد يقفل شدة پ يدندانها يالاز  كيخرخر خش يشود، صدا يه مك يكنزد

  .زدير يرون ميب
  

گذارد و آهسته، انگار  يرمرد ميشانة لخت و سرد پ يدستش را رو يمصطف
  .دهد يانش مكند، تكدار يرا ب يا خواهد بچه يه مك

. دوزد يزده به او چشم م شود و وحشت ينده مكرمرد، ناگهان از جا يپ
  .دنك يزند و آهسته سالم م يم يلبخند يمصطف

  :شدك ياد ميفر. زند يجلو چشمش را عقب م يمرد موها
  ».يزن يم... منو... تو. يزن يم... منو... تو«
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گذارد به  يو لختش وجود دارد پا م ياستخوان يه در پاهاك يبعد با تمام قوت
  .فرار

. ندك يرد و به مرد نگاه ميگ ياش را در مشت م يپشم تك، مات، يمصطف
ن يحس ياز همان جا دستش را برا. دهد يه و فشار مش را گرفتيخ گلويب يبغض
  .افتد يدهد و به طرف خانه راه م يان مكه مشغول خوردن لبو است تك

  
اط يخزد و خود را به ح يرون مير لحاف گرمش بيصدا از ز يب يمصطف

زوزة  يآسمانِ تهران انداخته است و صدا ياهش را رويشب، چادر س. رساند يم
  .ندكش يوت را مكبار س يك قهيباد، هر چند دق

 يدهد و ناگهان سرما را تو يرا خراش م يلخت مصطف يپاها كبرف خش
 يآلود مصطف پوش هنوز جلو چشمان خواب رمرد ژندهير پيتصو. زدير يوجودش م

  .ندكا يمه يگرم يش جايتوانست برا ياش مك. آزارد ياست و او را م
ه با شب ك ياهرنگيو س يگربة مخمل. شود يده ميشن يآهسته و نرم يصدا

  .گذرد ينارش مكشده است، درست از  يقاط
د امشب را درست او يبا: ديگو ير لب ميز يا فرو خورده يبا صدا يمصطف
  .بگذرانم

ن در ين پاورچينَد و بعد پاورچك يو دستبافش را از تن م يزود بلوز پشم
 يرحم يبا ب سرما. شدك يلُخت دراز م يمانينِ سيزم يرود و رو يداالن فرو م

  .ندك يود و او را مچاله م يفش فرو ميبه جان و تن نح يتمام، مانند خنجر
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  الس شبانهك
  
  جاست؟كامروز حواست ... ي يـ آ
شود، تا جلو  ين پرت ميبه زم ياوستا از دست مصطف  اديه با فركنخ  كدو

ت جفت ه در دستم اسكرا  ييزده، جورابها ترس. د جلويآ يخورد و م يم قل ميپا
با . دهد يش را به هم فشار ميها اوستا آرواره. گذارم يارتن مك ينم و توك يم

  .رود پشت دستگاه يحرص، م
نِ ياوستا ب. ارگاهك كيف خاكزده به  هنوز زل. اندازم يم يبه مصطف ينگاه

ا حواسمان پرت يم و ينك يدام تنبلكهر . گذارد ينم يچ فرقيپسرش و من ه
  .دشك يباشد سرش هوار م
  !ردهكب يـ پسره مخش ع

الس، بخصوص در درس كدر  يمصطف.افتم ين حرف اوستا به تعجب مياز ا
  .ب ندارديهندسه و جبر و مثلثات، رق

 يشانيپ يدرشت عرق رو يها ارگاه سرد است اما دانهكداخلِ  يه هواكبا آن
ده يشكش من خجالت يار پدرش پكن ينم از اك ير مكف. شود يده ميد يمصطف
  .است

بعدازظهر را هم  يچا يحتّ. مينك يار مكنفس  يكشود،  يكتا هوا تار
ر يه زكاش را  تاب هندسهك يفور يرود، مصطف يه مكاوستا . ميخور ينم

ند به حل ك يشد و شروع مك يرون ميبافته شده گذاشته است، ب يها جوراب
نُه  ساعت از. زنم يدر آن لنگ م يه من حسابكتاب، ك يها هياز قض يكيردن ك

نم و به ينش يم يدوچرخة مصطف كمن،تر. رونيم بيزن يارگاه مكه از كگذشته 
ند از آسمان ك يه آدم هوس مكزنند  يم يها چنان برق ستاره. نمك يآسمان نگاه م
  !برشان دارد 
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شب را تا صبح با يد. دود به سرم يم ميتخم چشمها يدرد دارد از تو
  .ميا ردهكار ك، هندسه يمصطف

 يها ها با چشم بچه. مان را بخوانديها ر است و معلم قرار است نمرهساعت آخ
. نندك ياند، نگاه م ز دسته شدهيم يه روكهندسه را  يها ص و منتظر، برگهيحر

الس كه كرود و با وجود آن  يزش ميعصا قورت داده، به طرف م يمعلم، با حالت
ن دو يب! ها  بچه« :ديگو يز و ميم يوبد روك يش مك امالً آرام است، با خطك
  ».گرفته يه نمرة عالكچمران است  يالس هندسه فقط مصطفك

ه فقط خودم كم يگو يم يزيزنم و چ يبه او م يا سلقمه ياز خوشحال
  .شنوم يم

و  يسينو ه در موقع نامكرستان يس دبيير» يمجتهد«تركها و د به اصرار بچه
قبول  يبود، مصطف ل شدهيقا يا ژهيف ويتخف يه به من و مصطفيپرداخت شهر

  ....رده در مقابل پول، به بچه ها درس بدهدك
م؛ درست ينك ير ميدا  »كسرپول«دان پشت مسجد يمان را در م الس شبانهك
هم با  يدهند و مصطف يها با دقت به درس گوش م بچه. مدرسه يها السكمثل 

سه هم ها در مدر ه بچهك يدهد؛ طور يجزء شرح م ها را جزءبه تمام توان مسئله
به خاطر احترام به  ياما مصطف. ح دهديمعلم درس را توض يخواهند او به جا يم

  .ه آقا معلم از او بخواهدكنيند، مگر اك يارش استاد است، قبول نمكه در كمعلم 
 يبجز شبها   شود، ين روز مدرسه برگزار ميشبانه هر شب و تا آخر يالسهاك

  .دارد يسخنران» راشد« يه آقاكجمعه 
ند و به ك ياش م دوچرخه كو، من را سوار تريبه خاطر نداشتن راد يطفمص

 يا گوشه يكهم  ينم و مصطفك يم يسوار من دوچرخه. برد يم» كار«دان يم
  .دهد يشود گوش م يه از بلندگو پخش مكراشد  يآقا يند و به سخنرانينش يم
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. ميزن ياب مكر يباف ارگاه جورابكنفس تا  يكم، يريگ يه مكرا  يارنامة قبولك
مان را به يها ارنامهكم و ينك يبلند سالم م. ار استكشه مشغول ياوستا مثل هم

  .ميريگ يطرفش م
  .ندك يبه نمرات نگاه م يا رد و چند لحظهيگ يها را م ارنامهك

  .زند يده و چشمانش برق مياز صورتش پر ينم رنگ خستگك ياحساس م
نگاه  يم نشسته است، به مصطفيهالب ياوستا رو يه از خوشحالك يا با خنده

حاال .تان استين مزد تالشهايا«: ديگو يشد و مك يم يقياوستا نفس عم. نمك يم
ار خودتان ياما امروز را در اخت. دينكار كد يتوان يال راحت ميتابستان را با خ

  ».ديهست
. ميزن يرون ميارگاه بكاز  يه من و مصطفكهنوز حرف اوستا تمام نشده است 

ها  نوبرانه جلو مغازه يها وهيم يرده است و با بوكابان را پر يتابستان تمام خ يبو
چشم به هم زدن از  يكزند، در  ياب مكتندو تند ر يمصطف. شده است يقاط
  .ميشو يها گم ميها و گار نين ماشيدور و ب يباف ارگاه جورابك
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  آذر 16 يها گلوله
  

ز يباران ر. ده استين چسبيانگار به زمه كن است ييآن قدر پا يزييآسمان پا
دارها يها و سپ يزيتبر يمحوطة دانشگاه، ال يدرختها يباد، تو. بارد يم يو تند

، يگردان يه چشم مكهر جا . دهد يان مكت يا ند و آنها را مثل پردهك يولوله م
ه كدود  يان چنان مياز دانشجو يكي، ينيب يان را مياز دانشجو يبيازدحام عج

شان از عقبش كزنان و هوار چند نفر هم،  نَفَس. رده استكل دنبالش يعزرائ انگار
  .نديآ يم

  .شود يده ميز در اطراف دانشگاه ديلة چند آژان نكسر و 
  .ديآ يخونش در نم ياردش بزنكه اگر كچنان دمغ است  يمصطف

ت از ياعالم حما يا برايكجمهور امر سيرئ» سونيكچارد نير«ه كده يخبر رس
ان مخالف شاه هم دست به تظاهرات يحاال دانشجو. ديآ يران ميشاه به ا ومتكح

  .اند زده
رد، اوضاع روز به روز كومت مصدق سقوط كه حكمرداد  28 يودتاكبعد از 

  .بدتر شده است
  .اند دهيد يه انگار اجنبكنند ك يان نگاه ميها چنان چپ چپ به دانشجو آژان
  .رميتوانم جلو خودم را بگ ي؛ نمشدك يم را به آتش ميدارد لبها يسؤال
ختند تو ين همه آژان ريه اكنند كسوار  كيلكال دارند چه يخ ينك ير مكـ ف

  دانشگاه ؟
  .نندكخواهند صداها را خفه  يگر؛ ميـ معلوم است د

او ! يش پر از غم؛ آن هم چه غميپر از بغض است و چشمها يمصطف يصدا
  .اند قفل گنده به دلش زده كيانگار . تودار است يليخ. ستيه نيمثل بق
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 يالسهاكه در كدم يفهم يبودم، به طور اتفاق يكبه او نزد يليه خكبا آن
ت كشد شر يت برگزار ميه در مسجد هداك، يت اهللا طالقانيرِ قرآن آيتفس

  .ورودش به دارالفنون يرده است، آن هم از سالهاك يم
صدا . شود يده ميده شنكساختمان دانش يتو ينيسنگ يقدمها يناگهان صدا

  . غرب ساختمان يها روم طرف پنجره يبه دو م. ابان استياز خ
  .ده شده استيشكدانشگاه  ياز باتوم و تفنگ جلو در ورود يواريد

حرف  2»يقندچ«و  1»اين بزرگ«ه دارد با ك يگردم به طرف مصطف يبرم
دزنان از ايان فريچند نفر از دانشجو. شان برافروخته است همه يها چهره. زند يم

را  ياغذكه كاست  3»يعت رضويشر«ش آنها يشاپيپ. شوند يساختمان خارج م
  .دهد يان مكسرش ت يرده و باالكلوله 

  .ام شده يميتصم يدوباره گرفتار ب. نمكار كام چه  مانده
به طرف  يا و قندچين و بزرگ يمصطف. شود يده مير شنيت كچند ت يصدا
  .دوند يپنجره م

  .اندازند يبان دانشگاه به فضا چنگ مايوسط خ ياهيدود س
  .اند را آتش زده ينيماش يكان الستيدانشجو

د شده تسلط به خودش را از يوار سفيه رنگش مثل گچ دكفرمانده سربازها 
  .رود يجلو و عقب م يدست داده و ه

  !ستادهيز چه قدر شق و رق ايهمه چ يـ ب
 يصدا. ستديا يت باز مكان در مقابل سربازان شاه از حريصف دانشجو

  .هستند يكسربازها آمادة شل. شود يده ميگلنگدن تفنگها شن

                                                 
 .د شدنديران شهيسون به ايكه به هنگام ورود نك يفن دةكد دانشيان شهيدانشجو. 1
 .همان .2
  .همان .3
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  »!نييم پايبرو«: ديگو يزند و م ياز آتش خشم برق م يمصطف يچشمها
  .وبدك يسربازان شاه م يها مهكچ يقلبم مثل صدا

ام،  ر شدهيتحمل ناپذ كبه تنم نشسته و دچار آن حال وحشتنا يعرق لزج
ده يشكه يو بق ين همه، به دنبال مصطفياما با ا. ستدلم آشوب شده ا يعني
داشته  يخراب شد، راه فرار يلينم تا اگر وضع خك يدور و برم را نگاه م. شوم يم

  .شمك يرم خجالت مكن فياز ا. باشم
نده است و دماغها و چشمها را كهوا پرا يدود و باروت سوخته تو يبو

  .آزارد يم
مرگ بر !... مرگ بر استعمار«: رنديگ يان با هم دم ميناگهان دانشجو

  »!استعمار
. نندك يان حمله ميشان، به طرف دانشجو سربازان با دستور فرمانده

 يحاال مصطف. ستنديا يشوند، اما چند متر دورتر باز م ينده مكان پرايدانشجو
  .ستاده استيجلو صف ا
 زنم تا مواظب يرا صدا م يشوم و مصطف يم ياز درختها مخف يكيپشت 

  .شود يان گم ميهمهمه دانشجو يم تويصدا يول. باشد
  .شوند ينده مكدر اطراف پرا ياده و فوريدانشگاه پ  ون سرباز جلو درِيامكدو 

 يريت يكشل يصدا. شندك ياد ميافراشته دوباره فر يان با مشتهايدانشجو
... ديچيپ يه از درد به خود مك يسكاد يشود و به دنبال آن فر يده ميشن

ن افتاده است و غرق يزم يرو يرضو عتيشر. دوم يآگاه به طرف صدا مناخود
محوطة  كيوت ترسناكس يا لحظه يبرا. زند يم مكدر جا خش. خون است

ر يابان سرازيآسفالت خ يخون رو يها رگه. فشارد يدانشگاه را در چنگال خود م
ردن كآهسته در حال دوره  سربازها از چپ و راست، .رود يشده و جلو م

 يدرد و شاخ و برگ درختان را رو يرگبار گلوله آسمان را م. ان هستنديانشجود
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ده يده بريها بر گلوله يكشل يان مانند صدايدانشجو يپا يصدا. زدير ين ميزم
  .رسد يبه گوش م

ان به طرف يدسته از دانشجو يك يدة فنكناگهان از پشت ساختمان دانش
  .جلوتر از همه هستند يو قندچ اين و بزرگ يمصطف. برند يسربازان هجوم م

اش غرق عرق  شده كه چهرة سرخ و چركاد گوشخراش فرمانده سربازان يفر
  .شود يده مياست شن

  .دوباره صادر شده يكـ دستور شل
اد من به تن يش از فريها پ را صدا بزنم، اما گلوله ينم تا مصطفك يدهان باز م

  .نندينش يان ميدانشجو
ه مرگ كنيا يانگار برا. ست و زانوهاشان تا شده استان بااليدانشجو يبازوها

  .اند رند، به آن چنگ انداختهيرا از هوا بگ
. گردم يم ين حال به دنبال مصطفيست، اما با ا تمام وجودم به رعشه افتاده ا

  .نند خودشان را برسانند به پشت ساختمانك يم ياند سع ر نخوردهيه تك ييآنها
شده، دنبال خودم  يه زخمكرا  ينم و مصطفك يلحظه استفاده م يكاز 

  .شمك يم
  .اند د شدهيشه يا و قندچين ، بزرگيرضو عتيه شركرسد  يهمان شب، خبر م

ن يا. سدينو يمفصل در مورد آن روز م يا ت مقالهياز شدت عصبان يمصطف
  .شود يا منتشر ميكآذر در امر 16به نام  يا هيمقاله بعدها در نشر
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  !دوست خوب من
  
ردم آن حال كام و صبر  ييجلو يصندل يام را چسباندم به پشت يشانيپ

  .ما شروع شده بود، تمام بشوديه با بلند شدن هواپكام  دل آشوبه كوحشتنا
  .تان انجام دهميبرا ياركتوانم  يـ م

نارم نشسته كه كره شدم يخ يسرم را به طرف صدا برگرداندم و به مرد جوان
  .بود

ش يانهاكه به تكن است يام، ا ما سوار نشدهيحاال هواپ من تا. ستين يزيـ چ
  .عادت ندارم

  ».ين من، پس تو هم از خودمانيدرست ع«: د وگفتيمرد جوان خند
  .ستميگر تنها نيردم دكه احساس كن حرفش چنان به دلم نشست يا

  د ؟يه هستيـ شما هم بورس
  !ـ بله 

  دام دانشگاه ؟كـ 
  !ـ تگزاس 

رده كدا يدوست خوب پ يكآخرش . رون بزنديب يالخواست ازخوشح يقلبم م
  .دمين را از چشمان مهربانش فهميا. بودم

  
ه داشت نماز كبود  يآهستة مصطف يرد صداكدارم يه از خواب بك يزيچ

 يليم خينده شدن از آن براكه كخوابم چنان نرم و پهن بود  تخت. خواند يم
  .ه پا شدم و وضو گرفتمكچنان به دلم نشست  يمصطف يل بود؛ اما صداكمش

او .ستيفقط دنبال درس ن يه مصطفكدم يالس فهمكاولِ  ياز همان روزها
  .پرداخت يهم م يو مذهب ياسيس يتهايل به فعالينِ تحصيدر ح
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ه آن همه كنيوقتها از ا يبعض.شدم يم يش قاطيارهاكدر  يمن هم گاه گدار
گران يشد، من و د يممتاز مداد و در دانشگاه هم شاگرد  يانجام م يار را براحتك

  .انداخت يرا به تعجب م
س دانشگاه از او خواست به يه رئك يطور. گرفت يسانس را با نمرة عاليفوق ل

ادامة  ي، برا»پالسما« يكزياما او به خاطر عالقه به ف. ندكس يعنوان استاد تدر
نشگاه او توانستم به آن دا يهاكمكمن هم با . رفت» يلكبر«ل به دانشگاه يتحص
شتر از گذشته به او يه من هر روز بكما باعث شده بود  يدوست. نمكدا يراه پ

را » ايكان در امريدانشجو يانجمن اسالم«ه او كن دانشگاه بود يدر ا. دلبسته شَوم
ه حد و كها را به وحشت انداخته بود  ييايكار او چنان امركن يا. ردكس يتأس

 يكزيه در رشتة فك يا يقات علميو تحق يفمصط ياما هوشِ باال. اندازه نداشت
  .شد يها م ييايكوتاه آمدن امركشه باعث يداد؛ هم يپالسما انجام م

 يتر بودند، مصطف شرفتهينه پين زميه در اكها  خواستند روس يچون آنها نم
  .شندكرا به سمت خود ب

انة دم به خيافتاد، رس يها م ابانها و خانهيخ يه داشت روكغروب  يكيتار يتو
ت كش شريهايشتر سخنرانيه در بك ييا ييايكتازه با دختر امر يمصطف. يمصطف

  .رده بودكرد، ازدواج ك يم
پخته بود  يه مصطفك يآب گوشت يه گذاشتم، از بوكقدم به داخل خانه 

  .ران و خانة خودمان افتادمياد ايمست شدم و 
 يرفتم و روآهسته . ه متوجه ورود من نشدكچنان غرق مطالعه بود  يمصطف

از  يزيچ. خواند يه داشت مك يتابكره شدم به يخ. گوشة اتاق نشستم يصندل
ام را  تاب بود، توجهكچند تا  يز، بااليم يه روك يتاب قرآنك. دميموضوعش نفهم

تاب را كدست بردم و . ه از آن را بخوانميه چند آكردم كهوس . ردكجلب 
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 يه انگار تنهاكدش فرو رفته بود در خو يجور. ام نشد باز هم متوجه. برداشتم
  .تنهاست

انگار با آن صدا آشنا . تاب، او را به خود آوردكشق و رق  يها خش خش ورقه
  .بود

. ميابان رفتيآزاد، به خ يقدم زدن و استفاده از هوا يم، برايه خوردكشام را 
رون يبش بيرا از ج يا ت نامهكپا يه مصطفكم يرده بودكن يوچه را طك يكهنوز 

دولت  يه از سوكرا  يا نهيهز كمكاز امروز به بعد «: د و با خنده گفتيشك
  ».دادند، قطع شد يران به من ميا

اش را  ياركورزش يبازو. ستادمين حرفش جا خوردم و از رفتن باز اياز ا
  »؟ينك يم يشوخ«: گرفتم و گفتم

برگرداند ران يه من را به اكرده، كاز پدرم  كه ساواك يبعد از در خواست. ـ نه
  .م شدهين تصميو جواب رد پدرم باعث ا

شتر از يحاال ب. من است به نفع ين طوريا«: جلو رفت و ادامه داد يچند قدم
  ».نمك يت ميقبل فعال
اش بزرگتر به نظر  يدسته فوالد كنيه از پشت عكردم به چشمانش كنگاه 

 يايدن يكز ه نگاهش اكانگار    شد ؛ يده نميدر آن چشمها ترس د. ديرس يم
  .سرچشمه گرفته بود يخاص

جا جمع  يكدر   ،»موريبالت«شهر  يتو يينامر يان را انگار دستيدانشجو
بود از  يكرا به من داد، نزد ييمايخبر راهپ يه مصطفكرده بود؛ دو شب قبلش ك

ه حافظ منافع شاه كا يكس امريو پل يتيامن يروهايتازه اگر ن.تعجب شاخ در آورم
لومتر كي 90» واشنگتن«مور تا شهر يدادند، از شهر بالت ياجازه م در آنجا بودند

  .راه بود
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ن ياردها را بكرفت و پال ين طرف و آن طرف ميان ايان دانشجويم يمصطف
  .ديان داد و خندكت يد دستيه دكمن را . ردك يم ميآنها تقس

در . ان اشتباه بوديامدن دانشجويه حدسم در نكدنش به من فهماند يبا خند
  .سرم گرفتم يش ببرم، بااليه قرار بود براكرا  ييجوابش بلندگو

  !د يافتيراه ب! ها  ااهللا، بچهيـ 
ه من را به خنده كلفت شده بود كاز پشت بلندگو چنان  يمصطف يصدا
 ييايكر امريكغول پ يها سيه پلكم يهنوز از شهر خارج نشده بود. انداخت

  .ميده شونكردند و دستور دادند زود پراكمان  دوره
ه كاردها را كشان نشستند و پاليسرجا ياد مصطفيان با فريدانشجو

  .سرشان يه دولت شاه بود، به نشانة اعتراض گرفتند بااليعل ييها نوشته
  .زد يموج م يصورت سرخ شدة مصطف ينه توكيخشم و 

در . نندكنده كها توانستند ما را پرا سيد تا پليشكشتر از سه ساعت طول يب
ان يمختلف به محل تجمع دانشجو يها هكساعت، خبرنگاران از شبن سه يا
  .ردندك يه ميس و گزارش تهكخته بودند و تند و تند عير

  
ه كخبر داد . بود يمصطف. ه تلفن زنگ زدكبودم  يداريان خواب و بيم
آن روز را به او نسبت داده  ييمايرده و راهپكر يرا دستگ ياهللا طالقان تي، آكساوا
آن روز در داخل عبادتگاه مقر سازمان ملل متحد در شهر  ير شد فرداقرا. است

دست به اعتصاب  ياهللا طالقان تيآ يآزاد يگر برايان ديواشنگتن، همراه دانشجو
  .ميغذا بزن
تا من را  يمصطف. ها آنجا بودند شتر بچهيدم، بيبه مقر سازمان ملل رس يوقت

زدة  افة بهتين قكنگاه «: ته نشستم با خنده گفكنارش ك. م زديد، صدايد
  ».اند دهيچ وقت آدم نديها انگار ه چارهيب. ها را سيپل
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مقر سازمان ملل خواستند ما را از سازمان  يتيامن يروهايه شد، نكغروب 
م و از يردكر يمان را به هم زنجيها دست يهمگ يه با اشارة مصطفكنند كرون يب

  .ميجا جم نخورد
ختند و همه را يها به سرمان ر وانهيمثل د يتينام يروهايه نكروز سوم بود 

به خاطر مقاومتش، از چند جا زخم  يسر و صورت مصطف. ردندكنده كپرا
  .ميده بوديمان رس ما به هدف ياما به قول مصطف. برداشته بود

  
لرزه بر » مصر«دن خبر رفتنش به يه با شنكرده بودم كچنان به او عادت 

  .تمام وجودم چنگ انداخت
  .افتم و نگذارم بروديش بيخواست به پاها يم دلم
اد ينجا حقوق زيه من در اكده يچه فا«: دم، گفتيعلت رفتنش را پرس يوقت

  »وجود داشته باشد؟ يعدالت يا بينم؛ اما در دنك يرم و راحت زندگيبگ
ن نقطة يتوانست در بهتر يه مكاو .مغزم افتاده بود ير مثل خورده توكن فيا
توانست  يداشته باشد، چگونه م يشخص يمايو هواپ يشتكد، نك يا زندگيكامر

  .زها بزندين چيپشت پا به همة ا
، تا فرودگاه  سردرد گرفته بودم يه از شدت ناراحتك يچند هفته بعد در حال

  .ردمكاش  بدرقه
شور ك ينظام يه در اردوگاههاكدم يم فرستاد، فهميه براك ييها بعدها از نامه

  .رده استك يرا ط ييماندوكسخت  يها مصر، دوره
ه كنم ك ير مكبه او ف يطور. گذرانم يم را با خاطرات او ميشتر روزهايحاال ب
  .د نشده استيانگار شه
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  پاوه سرخ
  

ه هر ك يا يرون زدم و خودم را به خانة مخفيبود از خانه ب كيلكبا هر دوز و 
معلم » ينيحس« يبه دست آوردن اطالعات، در آن، دور آقا يبار برا يكچند 

زهوار در  يدرِ چوب يكخانه بجز  ينما. م، رساندميشد يالس پنجم جمع مك
اش هم،  ياهگلك يوارهايد ديرنگ سف. نداشت يگريز ديرنگ و رو، چ يرفته و ب
دم، با يه رسكبه پشت در . ردك يرا آشوب م يا نندهيه دل هر بكده بود يچنان پر

س شده يخ يدانه درشت يه با عرقهاك بلند و پر از خطم را يشانينم پيآست  سرِ
دم به يوبكم جان كدم و طبق قرار، دو مشت يشك يقيردم و نفس عمك كبود، پا

اش تعارفم  يشگيرد و با لبخند همكخودش چفت در را باز  ينيحس يآقا. در
عرق تند پا و تن آنها پر  ياتاق از بو. ها آمده بودند همة بچه. ه داخل شومكرد ك

اتاق نشستم و با سر و چشم جواب  يبرداشتة باال كر طاقچة تريآهسته ز. بود
راه،  يبه خاطر دور. ردمكشان  هم حواله يمرنگكشخند يها را دادم و ن سالم بچه

داغ را به دستم داد و  يان چاكاست ينيحس يآقا. دميرس يشه آخر از همه ميهم
  .شستبود، ن ينار در ورودكنِ اتاق درست ييه پاكاش  يشگيهم يسر جا
نفس يكرا  يرد، چاكها به طرفم دراز  از بچه يكيه ك يا رمال خوش مزهيبا ش

نخ نما شده بود، لب و لوچة  يهنگكه از كن بلوزم يدم و با سر آستيشكباال 
ه ك ينيحس يبعد، چشم دوختم به چشمان سبز آقا. ردمك كام را پا ياستخوان

از . رفت يس ور مينو تدس يها شده و ورق كداشت با چند برگ روزنامه چرو
  .روزنامه را بخوانم ياز برگها يكيدرشت  يترهايردم تك يهمان جا سع

  ».ردستانكو آشوب در  يريدرگ«
ه كچرا . وجودم را دربرگرفت يخت و اضطرابين جمله قلبم فرو ريبا خواندن ا

ر ي، مردمِ فقيروزين پيبا ا. روز شده بوديپ يه انقالب اسالمكشتر نبود يچند ماه ب
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شان بهتر شود و از يه هر چه زودتر وضع زندگكدوار شده بودند يو دست تنگ ام
تر نشان از ين تياما ا. ده بودند، راحت شونديشكه در زمان طاغوت ك يتكفال

  .داد ين ميخون يهايريوضع بد و درگ
 يه دست آقاكما و اشاره روزنامه را يزدم و با ا» رمك« يبا آرنج، به پهلو

: خ گوشم گذاشت و آهسته گفتيدهان گشادش را ب. شانش دادمبود، ن ينيحس
 يروياگر ن. خراب است يليوضع خ. شان ه خواندمكد يخواب بود يعال جناب«

  ».ال استيواو. ديايمان ن كمكبه  يدولت
ه دادم و زل زدم به سقف كيوار تيه باال آورده بودم، آهسته به دك يا يطيبا خ

ه كنير اكف. پا در هوا مانده بود يو زرد ياهيان سي، ميهنگكه از كاتاق  يريحص
. ها، تنم را لرزاند سر خانواده يگلوله ناگهان هوار شوند رو يكها با  ن خانهيا

ه كه زمستانها آب باران و برف ازش چك يريو سقف حص ير چوبيچهار تا ت
 ميها يدلم به حال خودم و همشهر. گر تاب و توان انفجار را نداشتيرد، دك يم

و  يانسان دوست يه ادعاكها  راتكهر چه فحش بلد بودم، نثار دم. سوخت
ه ك يحزب. ردمكزدند،  يت از مستضعفان ميردند و دم از حماك يم يرنگيك

اه يس كله هر روز به خاين حيدانست و با ا يرد مكاره ملت كخودش را همه 
  .نشاندشان يم

ه كن است يرسانم اد به اطالعتان بيه امروز باك يزيها، چ ـ خوب بچه
مهاباد، سنندج،  يبعد از حمله به پادگانها. رات و حزبِ چپكآشوبگرانِ دم

ه با قتل و غارت و تجاوز به دختران جوان همراه كوان، بانه، سردشت و نقده يمر
ت يو جنا يزيه، پس از چهار روز خونريت ارتش اروميبه خواست خدا و حما. بود
ان سقوط پاوه كفتن پاوه را دارند و هر لحظه اماند و حاال قصد گر ست خوردهكش

ن وضع از شماها يه در اك يزيتنها چ. آشامان وجود دارد ن خونيتوسط ا



  ٢٩       پاوه سرخ 

د تا به يامن ببر يتان را به جاهايها ه هر چه زودتر خانوادهكن است يا  خواهم، يم
  .شته نشوندكارها كتين جنايدست ا

مادر و پدرم مو به  يان را برام معلم يه به خانه برگشتم، تمام حرفهاكشب 
بود  يكرده بود و نزدكت باد يگردن پدرم از زور عصبان يرگها. ردمكف يمو تعر

  .خواند ير لب دعا ميرد و زك يم كش را تند و تند پايهاكمادرم اش. ندكبتر
مادرم و  يبه التماسها ياو حتّ. ندك كن حال، پدرم حاضر نشد شهر را تريبا ا

نم و كد از آن حفاظت يگفت پاوه وطن من است و با يم .ردكن يا من توجه
  .نان و نامردان استيد يار بكو فرار  ينينش عقب

مغز  يرا تو يا خفه يجيرد و گك ي، چشمها را تار مكيو خش يهوا از زور داغ
ه ك ية درختير سايگر، زيد يها رم و چند تا از بچهكمن و . ختير يو روح آدم م

دفعه  يكه كم، يشده بودند نشسته بود كاه و خشيسش ياز شدت آفتاب برگها
» نگانير بايعشا«: زنان به طرف ما آمد و گفت ن نفسييمحلة پا يها از بچه يكي

اند و  ردهكگر را لت و پار ياند همد اند و زده ر شدهيعده از مردم شهر درگ يكبا 
  ».دم، قصد حمله به شهر را دارنديه شنكن طور يا

م تا هر چه يمان رفتيها م و به طرف خانهينده شدكجا  ن حرف، همه ازيبا ا
ه كم گرفتند يشتر مردم تصميب. مينكب ياركمان  حفظ جان و ناموس يزودتر برا

ز همراه مردم يه خانوادة ما نكرد كپدرم هم موافقت . شهر بروند يبه فرماندار
 يقاآ ياد حرفهايبه . خته بوديمثل مور و ملخ آدم ر يجلو فرماندار. برود
ه هر چه كخواستند  يمردم از فرماندار م. امت افتادميدر مورد روز ق ينيحس

رد و در همان جا يت شهر به خدمت بگين امنيتأم يزودتر ارتش و سپاه را برا
  .دست به تحصن زدند
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رات كحزب دمو يكخورده و مسلح، به تحر رِ گولياز عشا يا عده ياز طرف
چند  يآنها حتّ. ار خود گرفتنديو در اخت مشرف به شهر را بستند يهمة راهها

  .رمانشاه به پاوه آمده بود به تصرف خود در آوردندكه از كون خواربار را يامك
ها را به  ها زن و بچه راتكمردم گرسنه بودند و سرگردان، و ترس از حملة دمو

  .لرزه انداخته بود
 يمرفرمانده هنگ ژاندار» يميركسرهنگ «از آشوب،  يريجلوگ يبرا

از طرف .ره شدكل از راه مذاكرفت و خواستار حل مش» قلعه يقور«رمانشاه به ك
ه به پاوه آمده بود، از مردم كز يرمانشاه نكدار  استان» محمدسپهرپور«گر يد

  .ه دست از تحصن بردارندكخواست 
رات و كتها و آمد و شدها، باعث نشد حزب دموين فعاليدام از اكچ ياما ه

  .محاصرة شهر بردارند عواملش، دست از
  
اتاق  ياطراف، تو يوههاكاز طرف  كيمه باز، سوز خشيپنجرة ن ياز ال

دوز  من لحاف دست. ردك يزوزه مانند را در فضا پخش م يخت و سر و صداير يم
 كتر يها شهيه از پشت شكده بودم و به آسمان يشكم باال ير گلويمادرم را تا ز
ناگهان . ره شده بودميد، خيرس يشب به نظر م اهتر از هريدار،س كبرداشته و ل

نده شده كپدرم از جا . ن و زمان را به لرزه انداختيه زمكر و گلوله بود يت يصدا
. وچه و من هم به دنبالشكد به طرف ي، دويرشلواريرپوش و زيو همان طور با ز

 يابانها و با وحشت، به سر وصداهايها و خ وچهكخته بودند به يهمة مردم ر
ه صورتش به كرم روبه رو شدم كوچه با كوسط . دادند يم طراف شهر گوش ا

  !د، درست مثلِ خود من يلرز ياراده م يگچ شده بود و لبانش ب يديسف
نفر  يكز، كند از مركخدا ! جة دست رو دست گذاشتنين هم نتيـ خوب، ا

  .نجات مردم بفرستند يبرا
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ار كد خودمان دست به يبا. ودندـ اگر قرار بود بفرستند، تا حاال فرستاده ب
  .ميبشو

ن يا يجلو.سنگ برداشته دام فرمانده؟انگار عقلت پارهكدام اسلحه و كـ با 
  .م وبسيشو يشته مكر و گلوله،فقط يهمه ت

ور  ور و آن نياز ا. ميديشكم و نقشه يوچه ماندك يتا خود صبح همان طور تو
رات، به وسط شهر و كدمو يروهايد نيه پاسدارها به علت حمالت شدكم يديشن

  .دن هستندياند، اما همچنان در حال جنگ ردهك ينينش خودشان عقب يها خانه
آلود در نگاهشان بود و ترس  أسي ي، غميانداخت يه نگاه مكبه چشمان مردم 

  .رده بودكشان  اتش، فلجيرات و جناكاز دمو
آفتاب تو . مياداش راه افت ردن آقا معلم، به طرق خانهكدا يپ يرم براكمن و 

ده به خانة آقا معلم،او را ينرس.زد يپهن شده بود و چشم را م كيخا يها وچهك
  .ميديآمد، د ين مييه تندو تند پاك يقبراق و سرحال،در حال

  ها؟ ن طرفيا! ـ خُب
رون ياش را ب گند معده يند و بوكرم دهان گشادش را باز كه كنيش از ايپ
دا ين وضع پيفرار از ا يبرا يم و راه حلينيرا ببم شما يا آمده«: زد، من گفتميبر
  ».مينك

خدا خودش فرشتة نجاتمان را «: جلوتر آمد و با خنده گفت ينيحس يآقا
 يمصطف يدم به آقاياز دوستانم شن يكيق يش از طريچند ساعت پ. فرستاده

روم  يمن م. ه هر چه زودتر خود را به پاوه برساندكت داده شده يچمران مأمور
  ».است يار شجاع و بزرگياو مرد بس. شوازشيپ يبرا يبه پاسگاه ژاندارمر

گوش  ينيحس يآقا يه با دهان باز به حرفهاكرم كنگاهم را به صورت 
با آقا معلم  ييآ ي؟ تو هم مينك يار مكتو چه «: رد انداختم و بلند داد زدمك يم

  »م؟يبرو
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ام اطالع نداده  رفتنم را به خانواده هكنياز ا. مياده به طرف پاسگاه راه افتاديپ
تر كدن ديد ياز طرف يردم، ولك يبودم، دلشوره داشتم و خودم را سرزنش م

را تو وجودم  يرده بود، آرامش خاصكه آقا معلم از او ك يفيچمران با آن همه تعر
  .ختير يم

ساعت پنج بعدازظهر تو آسمان  يها يكيتر چمران نزدكوپترِ حامل دك يهل
وپتر دست ك يهل يم و برايديشكهورا  يرم از خوشحالكمن و . اهر شدپاوه ظ

دن يوپتر بارك يه به طرف هلكن لحظه، باران گلوله بود يدر هم يم، وليان دادكت
  .گرفت

ن طرف يه به اكوپتر ك يم و همان طور به هليديشكخودمان را با ترس عقب 
گرفته بود و داشت  م رايخ گلويب يبغض.ميره مانديرد خك يت مكو آن طرف حر

ام  ينييلب پا يم را رويرم، دندانهايم را بگكه جلو اشكآن يبرا. ردك يام م خفه
  .ر شديش سرازيهاكه خون از ترك يفشار دادم، طور

باند فرودگاه  ي، روكان گرد و خايبود، در م يا يوپتر با هر بدبختك يهل
ردند و كراخ سوراخ ش را سويها چند جا ن آمد، اما گلولهييپاسگاه پا يكنزد

  .احتمال انفجارش وجود همة ما را به لرزه انداخت
ده يوبكش به هم يدندانها. س عرق بودي، خينيحس يآقا كپر چرو يشانيپ

شان را به يشناخت و دوست نداشت ا يش ميتر چمران را از سالها پكاو د. شد يم
ه آقا ك تر چمرانكد يكيچر ياد جنگهايبه  يوقت. از دست بدهد ين راحتيا

شان سالم به يه اكرده بود افتادم، مطمئن شدم كفش را يمان تعريمعلم برا
با . داشتم يردن برنمكلحظه دست دعا  يكن حال، ياما با ا. ديپاسگاه خواهد رس
ه آقا معلم داده بود ك ييهايتر چمران را از نشانكوپتر، دك يباز شدن در هل

وار يز خودشان را به پشت ديخ نهيگر، سياو به همراه چند نفر د. شناختم
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جان يقلبم از ه  ن صحنه،يدن ايبا د. ها بود رسانديكيه در همان نزدك يا ستهكش
  .ميديشكم و هورا يف زدكرم،پشت سر هم كبا .مثل بمب به صدا در آمد

  ده؟يـ چه تونه؟ مگر عقل از سرتون پر
. ستهكشوار يم به ديره شديم و خيردكمان را جمع يزده، دست و پا خجالت

ردم دارند تن من را سوراخ سوراخ ك يخوردند، احساس م يوار ميه به دكها  گلوله
  .نندك يم

گزاگ، خودشان را به يتر چمران و همراهانش با حالت زكچند لحظه بعد، د
م در دو گوشة ساختمانش بود و به همة منطقه كه دو برج بلند و محكپاسگاه 

  .طره داشت، رساندنديس
ما  يشانس از خوش.ميه چگونه خودمان را به آنجا برسانكم يبود حاال ما مانده

. فضا را در خود فشرد كترسنا يوتكقه تفنگها از صدا افتادند و سيچند دق يبرا
ه كم به پاسگاه يم و مثل باد خودمان را رسانديردكن فرصت استفاده يما از ا

 ين را گرفت؛ آقاجلو درِ ساختمان، نگهبان جلوما. گر آن نظم سابق را نداشتيد
. رون آورد و به نگهبان نشان داديراهنش بيب پياش را از ج يارت سپاهك ينيحس

ط يه نگهبان را خكنياز ا. به سرو وضع ما انداخت و اجازه ورود داد ينگهبان نگاه
  .دميبال يهفت و هشت ساله به خودم م يها م، مثل بچهيرده بودك

من . و ارتش بود يسپاه يروهايپر از نفرماندة پاسگاه، » يوسفي«اتاقِ ستوان 
م يستاديا يا گوشه. نندكرونمان نيم و بيريه جلو دست و پا را نگكنيا يرم براكو 

پر از  ياز خوشحال يوسفيچشمان ستوان . ميه زل زديتر چمران و بقكو به د
ن يه ايه بقكنياز ا. گشت يتر چمران مكاش دور و بر د شوق شده بود و همه كاش

چندبار به . شد يم ميدند، حسوديد يم يكتر چمران نزدكشان را به دقدر خود
رون انداختن، ينم، اما ترس از بكتر چمران بكبه د يسرم زد بروم جلو و سالم

  .جلوام را گرفت
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ها را به صدا  رد و در و پنجرهكپاره  ر دوباره فضا را پارهيگلوله و ت يصدا
چمران، همه، بجز چند نفر، عازم  تركقه بعد، به درخواست ديچند دق. درآورد

ان يد از ميدن به آنجا بايرس يبرا. ميخانة پاسداران پاوه، در وسط شهر شد
. ميگذشت يده پوشانده بود مييطرفش را درختان سر به آسمان سا يكه ك يا دره
ر يتر چمران زكد از ديم، همه به تقليررس دشمن نباشيه در تكنيا يبرا

رم پر از كدنها وجود من وين دوياز ا. ميديدو يم كاگزيباران دشمن ز گلوله
م و از يستاديا يم يامن يبار،در جا يكقه يهر چند دق.شده بود يجان و شاديه

صورت . ميافتاد يم و دوباره به راه ميردك يو سالم دره نفس تازه م كخن يهوا
اش  چهره يلحظه هم اخم را تو يك يحتّ. بود يتر چمران پر از خنده و شادكد
ره بودم يبه او خ. دياز درد را د يشد ته رنگ ياما در اعماق چشمانش، م. دميند
به  يزد و به طرفم آمد و دست يلبخند. صورتم افتاد يه نگاهش ناگهان توك

 يد تويتر چمران، بدنم داغ شد و خون ناگهان دوكار دكن يبا ا. ديشكسرم 
پسر  يو مقام، برا يزرگن همه شجاعت و بيبا ا يشد مرد يباورم نم. صورتم

  .ل شوديبا سر و وضع من ارزش قا يا بچه
 يشتر زن و مردهايب. ه حد نداشتكبه پا بود  يدر خانة پاسداران پاوه محشر

داخل خانه  يهوا. ها به آنجا پناه برده بودند راتكفرار از دست دمو يرد، براك
شد و قلب  يده ميتمام چشمها د يغم و درد تو. داد يأس ميمرگ و ترس و  يبو

را گرفته  ياز اتاق، زنها دورِ زن جوان يا گوشه. آورد يرا به درد م يا نندهيهر ب
را  يچ خونيه. ردمكخم شدم و به صورت زن نگاه .زدند يبودند و زار م

زد و لباس  يرون ميراستش خون ب ياز پهلو. ينيصورتش بب يتو يتوانست ينم
برگشتم و به . رده بودكداد، قرمز  يه خبر از پرستار بودنش مكدش را يسف

 يسة خونكيبه  كردم؛ چشمانش از شدت اشكتر چمران نگاه كچشمان د
  . دنش بودكيه هر لحظه احتمال تركماند  يم
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دن يبود، با د يه از سر و دماغش خون جارك ياصفهان ياط، پاسداريوسط ح
ست؟ اگر يپاوه نر كبه ف يسكچرا «: اد زديشناختش، فر يه انگار مكتر چمران كد
  »و؟كرد ؟ پس اسلحه و مهمات كاش خواهند  هكنرسد، هزار ت كمك

ره يه خيت به بقكچند لحظه بعد مرد سا. ديرد و بوسكتر چمران او را بغل كد
ر يپاسدار غ 60ه از كدم يرم به دست آورده بود، فهمكه ك ياز اطالعات. شد
 يك. رشان مجروح هستندشتيه آنها هم بكاند  مانده ينفر باق 16، فقط يمحل

ها تمام  راتكدمو. برد ين ميرا از ب يسك، هر يبرق يو ب يآب يهفته مقاومت، ب
مارستان شهر هم در دست آنها يب يحتّ. ارتفاعات شهر را به دست گرفته بودند

  .بود
ررس يش در تيها ه پلّهكگر خود را به طبقة دوم يتر چمران و چند نفر دكد
فرماندة پاسداران » يوصال« يرساندند تا با آقا م دشمن قرار داشتيمستق
  . ل جلسه بدهندكيتش پاوه،

تا . ميه زل زديج، به بقيم و منگ و گيردكدا يرا پ يا رم هم گوشهكمن و 
آمد؛  يتر ميكدشمن هر لحظه نزد. ده شديوبكخود شب، خانة پاسداران با گلوله 

تر كاشته بود، اما چهرة دهچل انداخته بودم، ترس برم د يه خودم را توكنياز ا
  .ردكخواست، دلم را آرام  يم كمكرمانشاه كم از يس يه داشت با بكچمران 
  

وپتر ك يه هلكنيا يبرا. ديهم رس كمكوپتر، ك ير و گلولة هليت يصبح با صدا
ه از اطراف جمع ك ييتر چمران با سنگهاكند، همراه ديبنش يامن يبتواند در جا

بعد از چند ساعت، . ميردكم و با گچ پر رنگش يترا نوش Hم حرفيرده بودك
. ميردكو مجروحها را سوار  يزود مهمات را خال. بام نشست پشت يوپتر روك يهل  

آن هم فقط مهمات و آذوقه . ديوپترِ دوم هم ساعت چهار بعدازظهر رسك يهل
ن همه ياز ا. مياج داشتياحت كيمك يرويه ما به نك يآورده بود، در حال

ر لب، تند و تند يشده بود و ز يتر چمران عصبانك، ديزِ فرماندهكمر يتوجه يب
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از بخت بد و اضطراب . دميشن يدامشان را نمكچ يه من هكگفت  يم ييزهايچ
رد و باعث سقوطش كوپتر به تپه برخورد ك يخلبان، موقع اوج گرفتن، پروانة هل

خورد  ين مينر به زمه مثل فكوپتر را ك يده بودم و هليوار چسبياز ترس به د. شد
نار كد و مردم را يدو يتر چمران به اطراف مكد. ردمك يشد، نگاه م يو بلند م

در .از پاسداران را پراند يكياسة سرِ ك، يا ة پروانة خرد شدهكن، تين بيدر ا.زد يم
سرانجام . ديلرز يتمام تنم م. ردكرا قرمز  كينِ خايه،خون زميعرض چند ثان

خورد و در جا آرام گرفت و  يا نار انبار مهمات، به تپهكوپتر، درست در ك يهل
ها حبس  نهينَفَس در س. زان شديرون آويمه جان دو خلبان از آن به بيجسد ن

ون يوانه شده بودند و شيهمه د. رون زده بوديشده بود و چشمها از حدقه ب
ه وپتر نگاك يآلود و لرزان، به مردم و هل تر چمران بغضكد يحتّ. ردندك يم
اد زد و يشان را از دست داده بودند فر ه تسلطك يسانكدفعه بر سر  يكرد، ك يم

د يد و آماده شوينكل كبه خدا تو يهمگ. ستيارها نكن يه موقع اكحاال «: گفت
  ».ميستيتا جلو دشمن با
تر چمران دستور كد  يهر چ«: رم را گرفت و گفتكر بغل من و يآقا معلم ز

  »!دينكدهد گوش  يم
  .ستادميخ ايردم و سك كراهنم پاين پيم را با سر آستيهاكزود اش

ه هر لحظه احتمال انفجارش كتر چمران به طرف مهمات كبا دستور د
. ميديشكنار كوپتر ك يتر، صندوقها را از اطراف هلكم و با خود ديديرفت دو يم

  .مينار هم خواباندكو  يم داخل بهداريبعد اجساد را برد
تر كد. دنديشك يش نفس مين آدمها تا چند ساعت پيهمة ا.نبود يردنكباور

سانش كن يزتريه انگار عزكگذاشت  ينار هم مكچمران چنان آهسته شهدا را 
چند .فشرد يده شده بود و قلبم را ميجانشان، از هم در يچهرة شهدا و تن ب.بودند

اعتراض  يا ه عدهكباران دشمن باعث شد  و گلوله يساعت بعد، فشار و سخت
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تر كد. ه نجات بدهدكن معريتر بخواهند هر چه زودتر آنها را از اكو از دنند ك
دستور  ياصغر وصال يعنيان يرد، به فرماندة سپاهيه جلو آشوب را بگكنيا يبرا

منتظر  يخودش را به خانة پاسداران برگرداند و تا دستور بعد يروهايه نكداد 
  .بماند

وار و جانها را يدند و در و ديپر ين مييها مثل حشرات باال و پا رگبار گلوله
ز و درشت ير يها ، خطيآسفالت پاسگاه ژاندارمر يرو. ردندك يسوراخ سوراخ م

 يوسفيستوان . فشرد يم يرد و قلبها را بسختك يده، دلها را آشوب مكيخون خش
ن جوانان يرد و بكتر، درِ انبار اسلحه و مهمات را باز كفرماندة پاسگاه به دستور د

مربندش كرا دور  يدست كنارنج 15تر هم كخود د.ردكم يمهمات تقس اسلحه و
م به سوراخ يها، زل زده بود دهيم و مثل نديرم هم اسلحه گرفته بودكمن و . بست

  .لوله اش
  ند ؟كها را نفله  راتكتواند چند تا از دمو ين اسلحه ميا ينك ير مكـ ف
  »!ه باشد ه چه قدر جربزه داشتكمانده به صاحبش «: رم گفتك
ف را به عنوان فرماندة پاسگاه گماشت و خودش يوتاه قد و نحك يتر،جوانكد

 ياز برج غرب ياد سربازيفر يناگهان صدا. ردكد يگران از سنگرها بازديبه همراه د
به طرف پاسگاه  يشرويرد در حال پكچند نفر «: گفت يه مكده شد يشن

  ».هستند
ه انگار كرم هم ك، من و   ديج دو، به طرف بر  ن حرفيدن ايتر با شنكد

  .م، هول و دستپاچه به دنبالشيم از قافله عقب بمانيديترس يم
سرشان گرفته بودند، به طرف  يرا باال يديه پرچم سفك يچند نفر در حال

  .ها خفه شد گلوله يكتر شلكبا اشارة د. آمدند يپاسگاه م
. نندكاند صلح  مدهد آيشا«: رم زدم و گفتمك يمن با قنداق تفنگم به پهلو

  ».د استين، سفكپرچمشان را نگاه 
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  ».شود يباورم نم«: رد و گفتكرم چشمانش را تنگ ك
ه كمن با آن. رون از پاسگاه فرستاديره، به بكمذا يرا برا ينيحس يتر، آقاكد

هر لحظه منتظر . داد يدم، اما دلشوره وجودم را آزار ميد يد را ميپرچم سف
ه از كنيا يبرا. رده بودكن دلشوره را صدچندان يرم هم اكحرف . بودم يا حادثه

ره يارخانة برق قرار داشت خك يكه نزدك يانالكن دلشوره خالص شوم، به يا
انال و كدند تو يآسا، پر ت برقكحر يكپرچم به دست با  يردهاكناگهان . شدم
سنگر  شان را مثل تگرگ به طرف پاسگاه و آقا معلم باراندند و همان جايها گلوله

  .گرفتند
اره حبس شده بود و كمه يام ن نهيس ياما نفس تو. شمكاد بيخواستم فر يم

گذاشت درست  ينم كپردة اش. ردمكتر نگاه كبرگشتم به د. آمد يرون نميب
را  يزين چيانگار انتظار چن. رده بودكر نييتغ يليتر خكچهرة د. نمكنگاهش 

  .داشت
برداشته بود و رو به  كم لك مك آسمان هم.مياز همه طرف در محاصره بود

. مير بوديپاسدارها در خانة پاسداران منتظر بودند و ما هنوز درگ. رفت يم ياهيس
ه كر باران گلوله يرد و زكد يها را به فرمانده جد حتين نصيتر چمران آخركد

رد، به طرف خانة پاسداران راه افتاد و من و ك يفشها را خفه مكنها و يپوت يصدا
 يسكه انگار دنبال ك ير سرگردانياز افراد با ت يكي.اش هيه به سايسارم هم ك
مان  د به راهيبا. مان ساخته نبود از دست ياركچ يه. دين غلتيگشت، به زم يم

  .مرگ بود يرهايم شب پر از آوازِ تيداد يادامه م
  

ن پهن شده بودم و در ذهنِ درب و يزم يوار خانة پاسداران روية ديرِ سايز
رم هول و كه كدم يشك ير ميم، چهرة آقا معلم و لحظة شهادتش را به تصوداغان

ه حامل كدم ياش، فهم ن نگاه به چهرة درهم رفتهيبا اول. ش شديدايدستپاچه پ
  .است يخبرِ بد
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  ؟يديـ شن
  شده؟ يدم؟ مگر خبريرو شن يـ چ
 ياش را گذاشت ال اش را به زور قورت داد و اسلحه شده كرم آب دهان خشك
شم، كاد بياش فر ن همه حوصلهيم مانده بود از اكه ك يش و آهسته، طورياپاه

پاسدار و  يزخم يمارستان پاوه و هرچياند تو ب ختهيند ريگو يم«: گفت
اند؛درست مثل  دهيها را سر بر يبعض يحت.اند ر بستهيرپاسدار بوده به تيغ

  ».گوسفند
ان افتاده بود و قلبم سرم به دور. رون بزنديبود از وحشت ب يكچشمانم نزد
از  يرة بزرگيدا. نگاهم را به آسمان دوختم. شد يده ميوبك يا مثل طبل پاره

،   رده بودندكگلوله توپ و رگبار مسلسل عادت  يه انگار به سر و صداكبوترها، ك
اش من كاز خدا خواستم  يا لحظه يبرا. دنديچرخ يسر خانة پاسداران م يباال

  .از آنها بودم يكيهم 
ها تو  گلوله.ده بودنديچ يشن يها سهكيوار خانة پاسداران را يور تا دور دد
رم اسلحه به دست كمن و . شدند يرفتند و خفه م يفرو م يشن يها سهكيجان 

در . ميداد يها را م از گلوله يش، جواب بعضكها، دراز سهكيبام، پشت  پشت يرو
دو  يبا صدا. دنديدو يزده به هر طرف م شهر، مردم وحشت يابانهايوچه و خك

 كاز خا يما بود، به تل يش جلو رويه تا چند لحظه پك يا خانه يدرپ يبمب پ
زنها و  يون و زاريش يصدا.به آسمان رفت يسرخ و آب يها ل شد و شعلهيتبد
اد يرد ؛ به ك يش ميش رير و خمپاره، دل آدم را ريان گلولة تيها، از م بچه

  .رده بودكف يمورد حملة مغول تعرمان در  ه معلمكافتادم  يداستان
د يشرفته و مدرن، داشتند همان بال و شايپ يها با سالحها يها و چپ راتكدمو

از  يكيه داشت با كتر چمران كد يصدا.آوردند يدفاع م يبدترش را بر سرِ مردمِ ب
آلود بود و  كسر و صورتش خا. ردكام را جلب  رد، توجهك يپاسدارها صحبت م
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د در يشد فهم يم. انگشت دست باال آمده بودند يه بزرگگردنش ب يرگها
را به  يرده بود و داشت نقاطكن پهن يزم يرا رو ياغذك. گذرد يوجودش چه م

ها  ون زنها و بچهيش يد از صدايشا. ش خفه بوديصدا. داد ينشان م يپاسدار
 يصدا يا لحظه يبرا. دلرحم و مهربان بود يليتر خكآخر د. بغضش گرفته بود

. تمام شهر و آسمانش را در خود فشرد كيوت ترسناكر و گلوله خفه شد و سيت
خود  يس وفاداركهر «: ستكآور را ش وت وهمك، آن سييناگهان خرخر بلندگو

ه كم يا ند، در امن و امان است، ما فقط آمدهكرات اعالم كرا به حزب دمو
  »!م يتر چمران را سر ببركپاسداران و د

اد به يز«: د وگفتيها را باال ببرد، خند ة بچهيه روحكنيا يتر براكد
ارشان را كم، ياورياگر خدا بخواهد و تا صبح دوام ب. ديت ندهيشان اهميحرفها

  ».مينك يسره ميك
آمد و وجود ما  يرون ميتر بكشدة د كخش يلمات با قدرت تمام از گلوكن يا

ته دل از خدا  از. پر از ستاره بود. به آسمان انداختم يرد؛ نگاهك يرا گرم م
 يد را جايند و خورشكوتاه كزدن  كپل يكشب را به اندازة  يكن يخواستم ا

ه ك ييهاياغيچشمم به  يكچشمم به آسمان بود و  يك. ها بنشاند ماه و ستاره
عده  يكنار كتر هر لحظه كد.شدند يم يكهر لحظه به خانة پاسداران نزد

ها سنگر  سهكيتها هم پشت وق يليخ. ردك يرا صادر م يرفت و دستورات يم
غرش دور اما نافذ موتور  يصدا. بست ين را به رگبار ميگرفت و مهاجم يم

زد،  يه لبخند مك يرد و در حالكتر سر به آسمان بلند كد. ده شديشن ييمايهواپ
. آمده بودند كمك يه براكبودند  يفانتوم خود يمايدو هواپ. ردكر كخدا را ش

 يدرپ يه دو بمب پكد يچرخ يها م همراه نور تند فانتوم هنوز نگاهم تو آسمان به
اد اهللا يجان شده بود، فريه پر از هكتر كهمراه د. منفجر شدند يبيمه يبا صدا

  .ميبر سر دادكا
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رد و به ك يسوراخ م   م شب را سوراخير وگلوله چادر ضخيت.بود كيشب هولنا
هوا را  يظيدود غل يخون مثل بو يبو. نشست يجان و دل مردم و پاسداران م

 يه تفنگش را الك يرم در حالك. رده بودكشد، پر  يجا م جابه كيم خنيه با نسك
تر در خانة پاسداران كد. ش گذاشته بود، به خواب رفته بوديدست و پاها

ا ملحفه يبه خواب رفته بود با پتو و  يه از زور خستگكرا  يسكد و هر يچرخ يم
 يشان را براحتيه صداكش، به سمت دشمن يه جاپوشاند و ب يتش مكاور يو حتّ

ج و ك يچشمان من هم از زور خواب و خستگ. ردك يم يكد، شليشد شن يم
خواستم تمام حاالت مردانه و  يم. معوج شده بودند اما جلوِ خواب را گرفته بودم

  .نمكتر را در ذهنم ضبط كد يروحان
ام را  بر توجهكا اهللا ي، صدارده بودندكه فضا را پر ك يانياغي ياهويان هيدر م

صبح، غارتگران  يدينشسته بود و از پس سپ يرباريه پشت تكتر كرد و دكجلب 
  »ست ؟يچ يبر براكا اهللا ين صدايا«: ديشكاد يراند، فر يرا به عقب م
ل قوا را ك يفرمانده ينيامام خم«: اد زدياز پاسداران فر يكي.ردمكز يگوش ت

ون را قلع يساعت ضد انقالب 24ور داده در عرض به دست گرفته و به ارتش دست
  .نندكنند و پاوه را آزاد كو قمع 

د و در همان حال به سجده يشك يقيتر نفس عمكن حرف، ديدن ايبا شن
 يا لحظه.م را گرفته بوديخ گلويب يدر چشمانم حلقه بسته بود و بغض كاش. رفت

ره شدم و يبود، خ ان دود و آتش محاصره شدهيصبح در م يديه درسپكبه شهر 
: دميشكاد يه هنوز در خواب بود رفتم و فركرم كسرِ  يجان، بااليبعد از شدت ه

  ».تازه نفس در راه است يرويو ن كمكه كپاشو «
ون آهسته يه ضدانقالبكنگذشته بود  ينياز فرمان امام خم يهنوز چند ساعت

  .، پا گذاشتند به فراركت كآهسته و ت
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رمانشاه به طرف پاوه در كما از يون و هواپيامكا نفس هم ب تازه يروهاين
. آمده بودند كمك ياده و بدون اسلحه برايپ يبا پا يها حتّ يبعض. ت بودندكحر
ه او را به كرد ك يتر چمران انداخته بود و التماس مكدست در گردن د يرمرديپ

  .ام اب شما آمادهكشهادت در ر يگفت من برا ياو م. خط مقدم بفرستند
ه پر از موج كنفس  تازه يروين همه نيفرمان، ا يكبا . نبود يردنكباور

 يش حتّيد تا چند روز پيه شاكجان بودند، آمده بودند به شهر ما ياحساسات و ه
ها  راتكون و دمويتر، با ضدانقالبكدانست و پشت سر د ينم يسكاسمش را هم 

ة يه به سايسا رم هم،كمن و . ده بودميرش را نديه نظك يجنگ. ردندك يجنگ م
 يدر عرض چند ساعت، گروه پنج نفر. ميرفت يم و جلو ميديجنگ يتر مكد

گاه دشمن ين پايردها، بزرگترك، با چند نفر از ياصغر وصال يپاسداران به فرمانده
آمد، به تصرف خود درآوردند و شهر  يوه شهر به حساب مكن يه همان بلندتركرا 

  .ديشك يالص شد و نَفَس راحتخ يج.يپ.از هجوم توپ و گلوله و آر
ام  شانه يرا رو يه فشار دستكون بود يحواسم به مردم و فرار ضدانقالب

م يزد، جلو رو يه از عرق برق مكتر را كبرگشتم و چهرة خندان د. ردمكاحساس 
تر كه دكم يام بند آمده بود و مانده بودم چه بگو نهياز خجالت نَفَس تو س. دميد

  ».مينك يان به شما نوجوانها افتخار مريمن و مردم ا«: گفت
 كيو گرد و خا يخون ينهايردم وبه پوتك كم را پايهاكن بلوزم اشيبا سر آست

ده يشكتر به آغوششان كه دك ييخون، خون شهدا يها هكره ماندم؛ ليتر خكد
  .وار خانه پاسداران گذاشته بودشانينار دكبود و 
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  !معجزه
  

 يها ه بمبك يا قف درب و داغان اتاق خانهر سيام ز ن تنهيينم پاك يحس م
مم جمع كش يم را تويجفت پاها. شود يم پز مياند، دارد ن ردهكرانش يصدام و

  ».ندكه معجزه بشود تا شهر سقوط نكنيمگر ا«: م يگو ين مينم و به حسك يم
است و غبغب بزرگش موقع خواب مثل تلمبه  يليكه آدم درشت هكن يحس

ه از خواب قرمز شده، به صورتم ك، چشمان خمارش را ندك يار مك يكدروليه
  .ندك يش را باز و بسته ميهاكجواب، پل يدوزد و به جا يم

  .دهم يگذارم و فشار م ير دندانم ميام را ز ييباال از حرص، لب ِ
 ين و سقف بااليگذرد و زم يسرمان م ياز باال يا سوت خمپاره يصدا

وار يشوم و به د ينده مكبا وحشت،از جا .دهد يان مكبچه ت يسرمان را مثل ننو
نده كن، آهسته از سقف يسر حس ياهگل باالكاز  يا هكت. دهم يه مكيت ياهگلك
  . اش م گندهكش يافتد رو يم يشود و تاالپ يم

  !  ستيشان نيه حالكشرفها ظهر و شب هم  ين بيـ ا
اطراف سوسنگرد اطراق  يامل زرهكپ يند سه تيگو يم!  يديجا شو دكـ 

  چه ؟ يعني يدان ين را ميا. اند ردهك
زند و پشت به آسمان  ينار مكمش كش ياهگل را از روكة كن با خشم تيحس

  .خوابد يم
  .د بشوديه اگر قرار است معجزه بشود، هر چه زودتر باكدانم  يـ من فقط م

تر چمران از امام دستور گرفته كدم، ديها فهم پچ بچه شب تو ستاد از پچيـ د
  .معجزه است يكن خودش يا. ديايمردم سوسنگرد ب كمكه به ك

ها  يار عراقكسوسنگرد برسد،  كتر چمران به خاكد ياگر پا«: گفت يم يكي
 كلفت و ترك يلبها يغبغبش را از ال يجواب، صدا ين به جايحس» .تمام است
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م را به هم يوبم و چشمهاك يش ميبه پهلو يلگد.زدير يرون مياش ب برداشته
  . فشارم يم

ه چند كم يآن قدر خسته بود. شوم يدار مير و گلوله از خواب بيت يا صداب
 يظ انفجار قاطيآسمان با دود غل يديسف. ميساعت از روز را تو خواب گذراند
 يم چشمان قيبا مشتها. رده استكمرده  كشده است و رنگ آسمان را چر

. ام م به ارث بردهه از پدرك يا يزنم به ساعت مچ يمالم و بعد زل م يام را م بسته
  .ساعت شش بعدازظهر است

پاشو . مان بو نبرده بتياز غ يم ستاد تا منشيتنبل خان پاشو برو.... يـ ه
تا حالت  يد راه بريبا. رنگت سبز شده. طهيات خ افهيق. نكخودتو جمع و جور 

  .ديايش بيسر جا
انداز  ه از آوار دستكاط يزنم به ح يشوم و همان طور زل م ينده مكاز جا 
خورد،  يان مكجان ت يم بيه با نسكاه يس يمشت مو يكناگهان . شده است

  .ندك يچشمانم را پر م
  !ست ؟يگر چين ديا...ا خدايـ 

ره يام، خ ه من زل زدهك يا شود و به نقطه ينده مكاد من از جا ين از فريحس
  .شود يم

اد يزها زين چين روزها از ايا. گريآدم است، د يكلة كتو سرت  كـ خا
تر چمران و كد يپا خواهد پابه ين دل و جرأت ميبا ا. آقا را باش. ينيب يم
  !....هه . ندكش از شهر دفاع يروهاين

نسبت به  يبيعشق عج. روم ياش م هيه به سايرود سا يتر مكه دكهرجا 
نار ما كآمده  يدانشگاه كن همه مدريبا ا يآدم. ام ردهكدا يتش پيشخص
دوزم  يچشم م. داشته باشد يه چشم داشتكني، بدون اها با دشمن بجنگد يپاپت
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پنهان  يدرد يها زند،رگه يبرق م يديشب،از سف ياهيه تو سكتر كبه صورت د
  .شود يده ميدر چشمانش د

ن سنگر به يت برنداشته، از ايتر دست از فعالكده اما هنوز ديمه رسيشب به ن
. زند ياست،سر م» منامنظ يها ستاد جنگ«رزمندة  يها ه مال بچهكآن سنگر 

ن يها با هم رزمنده. ندك ياش را صد چندان م چهره ييبايوت و لبخند، زكس
  .دهند يتر نشان م رند و آمادهيگ يلبخند قوت م
زد و قلب ير يرون ميل پرپشتش بير سبياز ز يا بار زمزمه يكقه يهر چند دق

  »كنت معك يتنيا لي«. لرزاند يام، م اش شده هيگر سايه دكمن را 
ام را  يل استخوانيكه يلرزش تند. نمكرار كها را ت لمهكن ينم عك يم يسع

تر كنم همراه دك ياحساس م. ام ه گفتهكاست  يركن ذيحتماً مال هم. لرزاند يم
  .ام آمده ام و درآسمان هفتم به پرواز در  شده يكبه خدا نزد
توپ  ريدشمن تمام منطقه را ز. ست و ششم آبان پنجاه ونُه استيروز ب

در خط  يارتش يهاكتان. ديآ يوگلوله گرفته است و هر لحظه جلوتر م
»مياَبوحروها در ين نيشتريب. اند و آمادة دستور حمله هستند سنگر گرفته» ظه

 يو مهندس غرض» يفالح«مسار يت. مستقر هستند» ظهيه ـ اَبوحميديحم«جادة 
تر چمران با كهمراه دارتش همان جا ماندند و ما  يروهاين يهماهنگ يبرا

تر كدرهمان ساعات اول د. ميشهر شد يعازم شمال شرق يكچر يگروهها
  .ردكم يمانده را به سه گروه تقس يباق يروهاين

شان و  شناخت يردستان مكتر از زمان كه دكبودند » ها ياريبخت«گروه اول 
  .شدند يم كخش يعيانال طبك يكد از سمت چپ، داخل يبا

رخه كرود  ينارة جنوبكه از كبودند » ين هادويام« يپرستگروه دوم به سر
  .شدند يد وارد شهر ميبا
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ز همراهشان يتر بود و من نكتش به عهدة خود ديه مسئولكو گروه سوم 
م به ينار جادة سوسنگرد، مستقكد از وسط دو جناح چپ و راست، در يبودم، با

  ...ميرفت يش ميطرف هدف پ
ن و انگار با گلولة توپ و خمپارة دشمن سوراخ يز شده است رو زميد تيخورش
دسته  ها را دسته م، بچهينين صدمه را ببيمتركه كنيا يتر براكد. شود يسوراخ م

ه مثل كاندازم  يد ميبه خورش ينگاه. فرستد يبه جلو و عقب و چپ و راست م
به چهرة  يزد و بعد نگاهير يمان ميسرخ و ذوب شده، حرارتش را رو يا گلوله

گر يمن د. شدك يه وجود ما را با خود به جلو مكتر كآلود و چشمان روشن د كخا
شان هم قلبم را فرو يصدا يحتّ. از توپ و خمپاره و گلوله ندارم يچ ترسيه
  .شدن به شهر است و بس يكرم نزدكفقط ف.زدير ينم

در شمال،  كيه تانكم يا دهيظه و سوسنگرد رسين ابوحميراه ب يها مهيبه ن
  »!را بزن كتان«: ديگو يرد و ميگ يام را م تر شانهكد. شود يده ميرخه دكد رِ رويز

اما از شانس بد، . دوم يم كتان يرم و به سويگ يرا به دوش م يج.يپ.آر
جادة سوسنگرد به سمت جنوب  يشود و بسرعت از رو يام م متوجه كراننده تان
  .زديگر يجاده م

اد ي، هنوز وقت زيبعد كتان: زند يم تر همچنان لبخندكگردم، اما د يدمغ برم
  ».است

  ».زجانيعز يا هنوز بچه«: ديگو يدهد و م يش مكاش را  ن دهان گندهيو حس
ن يام ا مانده. دود جلو يخندد و م يم.پلشكوبم به ك يم يج.يپ.از حرصم با آر

  .شدك يل گنده را چگونه با خود ميكه
ش يونهايامكلرها و يها و تركه دشمن با تانك ييجلوتر، درست جا يليخ

: ديگو يستد و ميا  يم يا لحظه يتر براكد. مفرماستكوت حكمستقر شده، س
  ».ما نشانة خطر است؛ به انتظارِ آتش نشستن خطاست يوت براكن سيا«
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رون يرنگش است ب كيراهن خايب پيج يه توكرا  يادداشتيار و دفتر كخود
را  يا ن جملهياول.سدينو يم يمسار فالحيت يرا برا ييزهايشد و تند وتند چك يم
هر چه زودتر  -1: ماند يره ميخ ياهكاغذ كصفحة  يسد،چشمم روينو يه مك

  ...ت نباشندكوبند و ساكتوپخانة ما دشمن را ب
ن و آسمان با يه ناگهان زمكن نامه نگذشته ياز رفتن ا يساعت يكهنوز 

  .شود ي، به هم دوخته ميخود يها توپ و خمپاره يها گلوله
 يهاكو موش 106 يطرف و تفنگها يكاز  ياركش يماهايوپترها و هواپك يهل

  .رديگ يدن ميدشمن بار يروهايسر ن يرو ياز طرف» تاو«
 يروهايه نكرا  يا يآتش باز ين صدتا شده و با شاديچشمان من و حس

رون يب يتر هم برق شادكاز چشمان د. مينك ياند، تماشا م راه انداخته يخود
ظ به آسمان يغل كيرخه، گرد و خاكرِ رود ين از سمت راست ما، زناگها. جهد يم

 يپوشها ها و زرهكن تانيآسا و آهن ل غوليكشد، و چند لحظه بعد، هك يهو م
بابا  يعل يچراغ جادو يسكه كنيدرست مثل ا. شود يمان ظاهر ميدشمن جلو رو

ن يزود حس تركد. خته استيرون ريشاخ و دم را ب يب ين غولهايرده و اكرا لمس 
ن هم يحس. فرستد يد ميآ يش ميه با سرعت به پك كين تانيرا به طرف اول

دود و درست در  يم كآورد و به طرف تان يت در مكل گوشتالودش را به حريكه
ن يند؛ اما از بخت بد گلوله به زمك ياش را پرتاب م آن، گلوله يست متريدو
ن موقع، يدر ا. برد ين ميز برا ا كر تانيزنج ييند و گوشة جلوك يمانه مك

گر يد يهاكاما تان. گذارند به فرار يرون  و پا ميپرند ب يم كنان تانيسرنش
شان بسرعت  يكيها، كان تانيناگهان از م. اند و قصد حمله دارند ستادهيهمچنان ا

  .ندك يت مكشرق حر يبه سو
ره،  از محاص يريجلوگ يه زود از نقشة دشمن باخبر شده است، براكتر كد
 يمتيه به هر قكند ك يد مكيفرستد و تأ يم كها را به دنبال تان گر از بچهيد يكي
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ه كم يا به پا است، همه دست به دعا شده يدلمان آشوب يتو. را بزند كشده، تان
س عرق است و يخ. اندازم يتر مكبه صورت د ينگاه. را بزنند كها بتوانند تان بچه

  .ندك يرا زمزمه م» كنت معك يتنيا لي«و پشت سرم هم . زند يم يبه سرخ
  .گذرند يسرمان م يدسته ملخ، از باال يكها مانند پرواز  گلوله

را هدف قرار  كشد و تانك ين دراز ميزم يرفته رو كه به دنبال تانك يسك
ن يه اك كن تانيسرنش. شود يده ميوبكن يبه زم ياما گلوله در چند متر. دهد يم

رود و از همان جا ما را  يجادة آسفالته سوسنگرد باال مبه طرف . نديب يوضع را م
مان را به جان آن فرو ين و چنگهايزم يم رويشو يم پهن  يهمگ. رديگ ينشانه م

ه كنياز ا. نمك ير ميبهشت خاطراتم س يلحظة زودگذر تو يك يبرا. مينك يم
ا زند؛ ام يچشمانم حلقه م يتو كنم، اشيچ وقت دوستانم را نبيگر هيد ديشا
اورم، زود جلو خودم را يباال ن يطين، خيتر و بخصوص حسكش ديه پكنيا يبرا
ن از جا يشود، حس يم يكه گلولة توپ به طرف ما شلك يدرست وقت! رميگ يم
ام گره  نهينَفَس تو س. كدود به دنبال تان يان ميبر گوكشود و اهللا ا ينده مك

  .ن همه شجاع باشديا نيشود حس يباورم نم. است خَفه شوم يكخورده و نزد
دهد؛  يبر سر مكاد اهللا اين فرين زل زده و به همراه حسيتر چمران به حسكد

ن دوست من يه حسكنياز ا. وجودم را در برگرفته است يجان و ترس و شاديه
ن يدرست پشت سر ما، ما را از زم يديانفجار شد يصدا. بالم ياست، به خودم م

نم كدا يان دود و آتش پين را از ميتا حس. نيه زموبد بك يند و دوباره مك يبلند م
است و  كن همچنان دنبال تانيحس! شود يباورم نم. آورم يم فشار ميبه چشمها

  .زديگر يده و به سمت جنوب ميچرخ كتان
 يهاكتان. ميشو يروبه رو م كيم، با صحنه وحشتانيشو يه بلند مكاز جا 

. م آمادة حمله هستنديط مستقخ يكما و در  يدشمن به فاصلة صدوپنجاه متر
شود و بعد ناگهان راه خودش را  يوب مكخيش ميسر جا يا لحظه يتر براكد
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من . رود يسوسنگرد م يدهد و بسرعت به سو ير مييصدوهشتاد درجه تغ
ها به جز چند نفر همچنان  بچه يباق. دوم ينم و به دنبالش مك يث مكم يا لحظه
  .روند يشرق م يبه سو
دشمن به طرف ما هجوم . ندك ير توجه دشمن را به خود جلب متكار دكن يا

انگار . ندك ير مكخدا را ش. دهد يرون مياش را با صدا ب تر نَفَس ماندهكد. آورد يم
  .ده استيخواسته، رس يه مك يتيبه ن

ها عقب سرشان، هر لحظه به ما  يژه و مسلسلچيو يروهايها جلو و نكتان
نه؛ . ندكدا يرا پ ياندازد تا سنگر يه اطراف مب يتر نگاهكد. شوند يم يكنزد

تنها . ده استيدشمن درست پشت ما در جادة آسفالته به ما رس. ستين يفرصت
متر  يشتر از پنجاه سانتيه بكاست  كيپه خاكشود سنگر گرفت،  يه مك ييجا

س عرق شده يتمام بدنم خ. نده شودكنمانده قلبم از جا  يزيچ. ارتفاع ندارد
ده يوبكم مثل طبل تو سرم يدندانها يصدا. لرزد يام خود به خود م چانه. است

رم، به يرو بگيه نكنيا يبرا. ميشو يد ميمان شه گر مطمئن هستم همهيد. شود يم
. چهره و چشمانش را در برگرفته است يآرامش خاص. نمك يتر نگاه مكصورت د

س يه خكنياز ا. شدك يبه سر و گوشم م يزند و دست يم يند، لبخنديب يه مكمرا 
  .شمك يعرق شدم خجالت م

. مينينش يم و منتظر دشمن مينك يمان را آمده ميها تر مسلسلكبا اشارة د
رِ رگبار يند و تمام دشت جنوب را زيآ يجاده، باال م يپوش رو و زره كچهار تان

ن يب يريدرگ. ماندوها هم پشت سرشان هستندك. نندك يسوراخ م گلوله سوراخ 
هم است،  يليه چرب و چك يسوختگ يفضا از دود و بو. شود يروع مما و آنها ش

ر نظر يد زيد يكه همه جا را با كاند  دهيچشمانم چنان ورقلمب. شود يپر م
بر كا«الهخود كبا  يريناگهان ت. مياز سه طرف در محاصره هست.رنديگ يم

. ذردگ يند و از آن مك يتر است برخورد مكد يكه از دوستان نزدك» يقان چهره
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د باران ياله خودش مثل بارش شدكر يشود و خون از ز ين پرت ميزم يبر روكا
 كين صحنه، خودم را پشت تپه خايدن ايبا د. شود ير ميصورتش سراز يرو
ز يركاو هم، خودش را پشت خا. تركمانم به د يره ميخ ياندازم و چهار چشم يم
  .ها را نشانه رفته است يانداخته است و عراق يوتاهك

 كدن تانيبا د. نمك يتر است نگاه ميكه نزديه از بقك كيگردم و به تان يبرم
 ييدرست جا كلولة تان. مانم يشود و مبهوت برجا م يام حبس م نهيس ينفس تو

وجودم مانده  يه توك يبا تمام قدرت. تر سنگر گرفته نشانه رفته استكه دكرا 
ز يناگهان چ. زدير يرون نميام ب شده كخش ياز گلو ييشم، اما صداك ياد ميفر
ش را عوض يز، جايخ يكتر الهام شده باشد، با كه به دكانگار . نميب يم يبتريعج
تر چند كه دكرا  ييند و جاك يم يكشل كدرست در همان لحظه، تان. ندك يم

  .ندك يست و نابود ميش سنگر گرفته بود نيلحظه پ
 كبه تان. يا مرده ند و مثل دهانك ين دهان باز ميزم يرو يسوراخ بزرگ

  .ندك يم يجكدهان 
. زند يرون ميب يش خورده و خون مثل آب از لولة سوراخكتر تركچپ د يپا
و  يكه از هر طرف نزدكبا دشمن،  يريجز درگ ياركچ يتر هنوز هم هكاما د
رد و دشمن را عقب يگ ياش را به هر طرف م رگبار گلوله. شود، ندارد يتر م يكنزد
بندد به گلوله و هر  يگر را ميزند و باز طرف د ين غلت ميمز يراند و رو يم

ن و يام به زم دهيمن همچنان چسب. ندك يوب مكخيش ميرا سر جا يا جنبنده
  .هوش شوميه بكزنند و االن است  يم ياهيچشمانم از زور درد س

آلود و  ل خونيكبه ه ينگاه. شوم ينده مكتر از جا كد يها زمزمه يبا صدا
  .ر خورده استيچپش دوباره ت ياندازم پا يش ما گرفته كخا

اما . نمكب كمكتر كرم و به ديام را باال بگ آورم تا اسلحه  يم فشار ميبه دستها
رش ير خورده است و خون زيهر دو دستم ت. ردن اسلحه را ندارمكتوان بلند 
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و ) ع(نياد امام حسيچون شب عاشورا است؛ به  يتيموقع. دلمه بسته است
ر و يه از هر طرف تكن است يتر در آن لحظه مانند امام حسكد. افتم يمارانش ي

  .شود يش پرتاب ميگلولة دشمن به سو
بندد فرماندة  يمخصوص م يروهايتر به طرف نكه دك يا با رگبار گلوله

  .دهد يم ينينش ها وحشتزده دستور عقب يعراق
ها كتر و تانكز داما چشمانم هنو رسد،  يخورد و خون به مغزم نم يج ميسرم گ

 يونيامكن يآخر. نديب يگذرند م ينارمان مكه از كرا  ييها ييلرها و ضدهوايو تر
تر كد يهايكيگذرد و به نزد ينار من مكاست از  يه حامل سربازان عراقك
را  يستد و رگباريا ياش م شده يو متالش يزخم يپا يتر روكناگهان د. رسد يم

شود و راننده و سربازانش پا  يوب مكخيجا مون در يامك. ندك يون ميامكحوالة 
  .نمكه يه گركن يا ايام بخندم  مانده ياز خوشحال. گذارند به فرار يم

ره ينم و خك ين، چشم باز ميرة حسكن يون و صدايامكد يشد يانهاكاز ت
اش را  يشانينارم نشسته است و پكتر كد. در استكه تار و كشوم به اطرافم  يم

 ي،فضايخون و عرق و سوختگ يبو. ديگو ير مكاست و ذبه پنجره چسبانده 
زارزنان . لرزاند يسخت، وجودم را م يحالت تهوع. رده استكون را پر يامك كاتاق

جا ك«: پرسم يرده است مكاش له  گنده ير پايه پدال گاز را زكن ياز حس
د تو يبا«: ديگو يدهد و م يش مكاش را  برداشته كدرشت و تر يلبها» م؟يرو يم

 يك يراست. اهواز» شاپور يجند«ماستان يتر را هر چه زودتر برسانم به بكو د
  ».اند داده يها را فرار ياند و عراق ها تمام شهر را گرفته بچه«: خبر خوش

ا ي«: ديگو يداده، بلند م ين گوش ميمن و حس يه انگار به حرفهاكتر كد
  .»كنت معك يتنيل
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  ن نگاهيآخر
  

، رنگم »هيدهالو«فرمانده منطقه . »يرج رستميا«ت دن خبر شهاديبعد از شن
ه آدم كردم ك ير مكد فيشا. ن قدر ترسو باشميردم اك ير نمكف. از ترس سبز شد

  .هستم يبا دل و جرأت
رِ يرم زيگ يدوم طرف منبع آب و سرم را م ينم،مكه خودم را آرام كنيا يبرا

ة يسا يه توك ييها بچهگردم و به  يبرم. دارم يبيغر يليحال خ.اش شده جكر يش
  .شوم يره مياند،خ دهيشكنخلها دراز 

  .ن خبر را اول به من نداده بودندياش اكـ 
 يا هيه الكام را  ي ستركراهن خايزد و پير يم ميها شانه يقطره رو آب، قطره

  .ندك يم يخال ده، خاليش لميرو كاز خا كناز
دن خبر شهادت يع شنتر را موقكافة دينم قك يم يبندم و سع يچشمانم را م

شوم به  يره مينم و خك ينم اما از ترس، زود چشم باز مكتجسم  يرستم
  .سوختة روستا يها نخل

انگار نخلها . زدير يدر فضا م يفيلط يقيدهد و موس يان مكم، برگها را تينس
  .نندك يم يدارند عزادار
روم  يم. فشارد يم را ميگلو يشود و بغض يچشمانم جمع م يتو كيحلقة اش

ن يا. است» يحداد«ل يه تحوك ينم تو لندروِرينش يو م يجلو چادر فرمانده
  .ند و زار بزندكدا يپ يجور وقتها آدم دوست دارد گوشة دنج

  .شود يده ميشكم به آتش يآورم لبها يه مكرا  يرج رستمياسم ا
رده، و در طول تارش ك، خودش را از سقف لندرور ول ياهيبوت چاق سكعن
  .حوصلة گرفتنش را ندارم. دخور يسر م
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 يها ان علفها النهيح ميتفر يبا دوستانم برا يه بودم، گاهكمان يروستا يتو
م يديشك يرون ميشان ب آنها را از سوراخ يكية باركم و با تريجست يبوتها را مكعن

  .ميداد يو آزارشان م
منبع  توجه به من به طرف يد؛ او بيآ يرون ميب يشود و حداد يدرِ چادر باز م

  .رود يآب م
را به  يرج رستميه به داخل چادر بروم و موضوع شهادت اكزند  يبه سرم م

  .ميتر بگوكد
قرمز  يكه با ماژك يا نقشه يتر وسط چادر، خم شده است روكد

  .ن استيسته و پرچكاش خرد و در هم ش چهره. اند ردهك يگذار عالمت
  !تو  ييآ يـ چرا نم
م يه حرف تو گلوكنم تا خبر را بدهم ك ين باز مدها. نارشكنم ينش يآهسته م

  .ماند يند و مك يورم م
  ـ خب، چه خبر؟

 يزخم يرج رستميام ا دهيشن«: ميگو يدهم و م يآب دهانم را به زور قورت م
  ».شده
  .زند به چشمانم يدارد و زل م ينقشه برم يتر سرش را از روكد
  .فشارد يرا در خود مچادر  يفضا يآور وت ترسكس يچند لحظة طوالن يبرا

  .شود يده ميشن يا انفجار خمپاره ياز سمت خط، صدا
  جاست ؟  كـ حاال 

  .آورندش عقب يـ خبر دادند، م
گذارد و آهسته  يام م شانه يند و دستش را روك يتر چشمانش را تنگ مكد

  »د شده ؟يشه«: پرسد  يم
  .دكتر يند و ناگهان بغضم مينش يام م يشانيپ يعرق رو



  ۵۴       پاوه سرخ 

تر كو د» پور مقدم«و  يآورند، من همراه حداد يه مكرا  يرج رستمياجنازة 
  .ميشو يخط م يراه

  .نمك ير مكف يرج رستميشة پنجره و به ايچسبانم به ش يسرم را م  من،
را تندوتند  يزيش گذاشته و چيزانو يادداشتش را رويتر دفترچة كد

ت يمورد مسئول حتماً دارد در. رون زل زده استيپور به ب مقدم. سدينو يم
  .ندك ير مكاند ف اش گذاشته ه به عهدهك ينيسنگ

اند، پر از آتش و دود  ها به راه انداخته يه عراقك يا يآسمان به خاطر آتش باز
شود و به  يحلقت پر م يراست تويك ك، دود و گرد و خايشك يه مكنفس . است

  .اندازدت يسرفه م
 يبرا. شود يعقب جلو م يا چهب يد، مثل ننويشد ين به خاطر انفجارهايزم

 كنم و خا يبو.ميشو ياز سنگرها م يكيم،داخل يرده باشكدر  يا يه خستگكنيا
    .رده استكسنگر را خفه  كوچك يهم شده است، و فضا يو خون و دود قاط

تر كد. افندكش يدرشت هوا را م يزنبورها يها در اطراف سنگر با صدا گلوله
را  يادداشتيپور  مقدم. نوشد يجرعه از آن م عهبه دست گرفته و جر يقمقمة آب

  .ندك يتر به او داده مطالعه مكه دك
را نگاه  ييبايء ز يانگار ش. زنند ياند، برق م رون زل زدهيه به بكتر كچشمان د

  .ندك  يم
م و به خون لخته يستيا يد شده بود ميشه يرج رستميه اك يزيركخا يرو
  .ميشو يره ميت، خفرو رفته اس كه در جان خاك يا شده
پور،  و مقدم يخواند و همراه حداد يم يا آلود،حمد و سوره تر بلند و بغضكد
  .افتد يه منطقه در طول خط به راه ميتوج يبرا

دود . شمك ين دراز ميزم يرو يا انفجار خمپاره كوحشتنا يدن صدايبا شن
  .رود ين مييم پايمثل خلوارة آتش از گلو يتلخ و تند
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خمپاره، همچنان در حال  يها توجه به گلوله يب يپور و حداد تر و مقدمكد
. نمينش يم ميزانوها يام، شرمزده رو دهين قدر ترسيه اكنياز ا.صحبت هستند

  .منظم گرفته است يتوپ و خمپاره مانند تپش قلب آدم، ضرب آهنگ يكشل
. رود يفرو م يگذرد و در نقطة نامعلوم يتر مكسر د ياز باال يا گلوله

را  يند و نقاطك يز پهن ميركخا يرا رو يا تر نقشهكه دكشم كواهم هوار بخ يم
  . دهد يپور نشان م به مقدم   با انگشت،

ره يه چندان هم از من فاصله ندارند، خكدهم و به آنها  يآب دهانم را قورت م
  .شوم يم

ر در يز دراز شده و به طرف دشمن تيركخا يه روك ييها از بچه يكي
خسته  يدهد و لبخند يش مكاش را  قاچ قاچ شده يها دنم لبيند،با دك يم

تر ازجا بلند كد. دهم يلش ميدر جوابش همان لبخند را تحو. ندك يام م حواله
ها  يرده است، به خط عراقكبان چشمانش  هيه دستش را ساك يشود و در حال يم

 يا بال پرنده زند و مثل يپور است م ه دست مقدمك يا رِ نقشهيباد، ز. ندك ينگاه م
 يزيستاده و با خنده، چيپور ا تر و مقدمكوسط د يحداد. دهد يان مكآن را ت

  .ديگو يم
  .نوشم يآب م يام، جرعه ا ه همراهم آوردهك يا از قمقمه

  .رود يام فرو م شده كخش يخون تو گلو يآب مثل گرما يگرما
و درست شود  يده ميشن يا ه سوت خمپارهكام  دهيهنوز جرعة دوم را ننوش

  . شود يمنفجر م يپور و حداد تر و مقدمكوسط د
شان از جا كسرم، هوار يوبند توك ينند و مك يرا با هم بلند م كانگار هزار پت

پور و  تر و مقدمكش ديه چند لحظه پك يزيركدوم طرف خا يشوم و م ينده مك
  .ستاده بودنديآنجا ا يحداد
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ه كه تكاز تنِ ت يآب يثل جون افتاده است و خون ميزم يجسد هر سه نفر رو
  .است يشان جار شده

در جا به شهادت  يپور و حداد مقدم. روم يها م سر جنازه ينان باالك هيگر
ام را جلب  تر بلند شده است، توجهكد يه از گلوك يخرخر يصدا. اند دهيرس
شان كاديفر. نمك يبغلش م. هنوز زنده است. روم يتر مكسر د يباال. ندك يم

  .نمك يا خبر مها ر بچه
. نندك يتر را سوار مكآورند وسط جاده و د يها م يآمبوالنس را جلو چشم عراق

  .شوم يتر سوار مكمن هم همراه د
اراده به  يصورتم را ب كاش. دلهره و اضطراب تمام وجودم را در برگرفته است

  .نييشود پا ير ميد و سرازيشو يهمراه قطرات عرق م
  . شود يتر ناگهان قطع مكف ديضع يه نفسهاكم يا نرفته يلومتركيهنوز چند 

ره يتر نشسته خكسر د يه باالك يبا چشمان از حدقه در آمده به امدادگر
من هم . وبدك يلرزد، به سر و صورتش م يه به شدت مك يمرد در حال. شوم يم

زنم و  يتر را بلند بلند صدا مكوبم و دك يام م نهيناخودآگاه همراه مرد به سر و س
  .     شوم يره ميه به من دوخته شده، خكتر كن نگاه ديآخر به

  
  


