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  یا تو نابغه
  

آفتاب . ادتسی ایا رستان لحظهی سر در دبیدن تابلویبا د. اده آمده بودیتمام راه را پ
  .شد یده میشکوچه کوسط م به ک مکوارها ی دی نگرهک یور ماه از رویشهر

ه گفته کش افتاد یها یالسک از هم یکیاد حرف یبه . رستان خلوت بودیجلو در دب
  »!خوانند ی درس مرستان البرزیدب تهران در یآموزها ن دانشیبهتر«: بود

  »؟ینک ثبت نام یتو هم آمد«
باً هم سن و سال یه تقرکد ی را دیپسر. دن صدا، به عقب برگشتی با شنیمصطف

 ی چهار زده بود، پسر موهای ن نمرهیه سرش را با ماشک یس مصطفکبرع. ودش بودخ
  . داشتیا صاف و شانه خورده

  »!سالم«
رد و ک دستش را به طرف او دراز یمصطف. ستادی ای مصطفیپسر جلو آمد و روبرو

  .لبخند زد
  »؟ینم، تو چکآره، آمدم ثبت نام «

ه ک یدیتو هم شن«: رد و گفتکه  نگای مصطفی قه بستهی کراهن ارمیپسر به پ
اط خلوت ی شانه باال انداخت و به حیمصطف» ر است؟یگ رستان سختین دبیر ایمد
  :ردکرستان نگاه یدب

  »… باالخره یدم، ولیبله شن«
ادش رفته بود یه از ک را یزی چیمصطف. زد ی ناشناخته موج میدر صورت پسر ترس

  :به زبان آورد
  ».مران چیمصطف است؛ یاسم من مصطف«

  .ردکبعد دوباره دستش را به طرف پسر دراز 
  ».وسف استیاسم من هم «
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اط خلوت ی دوباره و با هم به حیوقت. ل گرفتک شین سادگی آنها به همیدوست
گر را یه همدکها بود  انگار سال. شان گرفت دند، ناگهان خندهیشک کرستان سریدب
  :وسف گفتی. شناختند یم

  »؟ینک یسی اسم نویخواه یرستان مین دبی تو اهک است ین سالیتو هم اول«
  :ده شدیش شنیرفت، صدا یه آرام به طرف سالن مدرسه مک ی در حالیمصطف

  »!ن سال استی اگر بشوم اولیه ثبت نام نشدم، ولکفعالُ «
 ینار در، تابلوک.  بودی آنها دریروبرو.  به سالن رفتیوسف به دنبال مصطفی

چند نفر هم سن و سال خودشان هم . »رستانیس دبییاتاق ر«:  نصب شده بودکیوچک
  .ستاده بودندیپشت در به صف ا

  ». شلوغ استیمک یک«
رد و ک یرستان را باز میس دبیی هراز گاه در اتاق ریرمردیپ. ستادندیهر دو در صف ا

  :دیچیپ یش در سالن میصدا
  »!… یبعد«
در .  بود افتادیه دست مصطفک یا ه داد و نگاهش به پوشهکیوار تیوسف به دی

  :زد ی موج می پنهانیحرفش غم
 ی چه حسابی، پس روی نداریدم، تو هم مثل من پارتیه فهمک ی جور نی ا…«
ن است نود و نه درصد جواب ک ممیردکر کچ فی؟ هیسیرستان اسم بنوین دبی ایآمد

  »؟یرد بشنو
  :رد و گفتک ی بازی مصطفیها  لبی رویمرنگکلبخند 

  »؟یخودت چ«
  :رون آمدیش بیها  از پس دندانیها به سخت حرف.  باال انداختوسف شانهی
ه اوضاع درس و مشقم بد نبوده، مثالً شاگرد ممتاز کدانم، تا سال گذشته  یمن؟ نم«
  ».دمی ناامیمک یکدم، یرستان شنین دبیه از اک ییزهای با چیول! بودم
  :دیچیش در سالن پیرد و دوباره صداکرمرد در را باز یپ
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  »… یبعد«
، یستیاد هم نگران نیه زکمعلوم است «:  و گفتی مصطفیها وسف زل زد به چشمی

  »؟ی سفارش شدییراستش را بگو چمران، از جا
  .وار برداشتیاش را از د هکی پا به پا شد و تیمصطف

ام  ارنامهک به درس و مشق و نمرات یمک یکمن هم مثل تو .  ندارمینه، پارت«
  ».دوارمیام

وسف آرام و قرار ی.  بودیگر نوبت مصطفیحاال د.  هم رفتینفر بعدرمرد، ی پیبا صدا
  :رد و لبخند زدک نگاهش یمصطف. نداشت

  » !متر بشودک اضطرابت ین جورید ای اول تو برو، شایخواه یم«
ه داد و نگاهش را به سقف سالن کیوار تین به دیبه خاطر هم.  نبودیوسف راضی

  .دوخت
  »… یبعد«

د، یه رسک جلو در یمصطف. ده شدیشک یدنبال مصطفوسف به ینگاه مضطرب 
  : برگشتیا لحظه
  ».شود یتر م ارها خرابک یبا نگران«

ه مشغول ک یرستان در حالیس دبییر. بعد با انگشت به در ضربه زد و وارد اتاق شد
  :ردکمر راست ک را داد و یها بود، جواب سالم مصطف ردن به پروندهکنگاه 
  »!نیبش«

 بعد . گذاشتینارکرد و به کز را دسته ی می رویها س پروندهییر.  نشستیمصطف
  :ردک دراز یدستش را به طرف مصطف

  »!ات را بده پرونده«
او » اوم اوم «یبا صدا. س گذاشتیی ری دهیشکن انگشتان ی پوشه را در بیمصطف

  .ردک ی نگاهش می مصطفیه گاهکبود 
  »!ار خوبی؟ بسیرستان دارالفنون بودیپس قبالً دب«
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س دوباره شروع به ورق زدن پرونده یی بزند، اما ریرد تا حرفک دهان باز یمصطف
  :ردک

  »!ار خوبیبس!  و شاگرد ممتاز…ی هم داری نمرات خوب…«
ها  س همزمان به طرف عقربهیی و رینگاه مصطف.  چند ضربه زدیواریساعت د

  .ده شدیشک
  »؟یدی شنییزهایرستان ما چیالبد از دب!  چمرانیخوش آمد«
  »!بله آقا«
ارش مشغول ضرب گرفتن کبعد با خود. ان دادکرد و سر تکره نگاهش یس، خییر
  :ز شدی می شهی شیرو

رستان افراد ین دبیم، در ایا بهتر بگویآموزانش است،  رستان به دانشین دبیاز ایامت«
نند، حاال تو چه ک ینیب شی خودشان را پی و شغلی درسی ندهیتوانند آ یباً میتقر
  »؟ینک ی مینیب شی خودت پی را برایا ندهیآ

  : زد ی مید حرفیامّا باالخره با.  بدهدیدانست چه جواب ی نمیمصطف
  ».دوارمینده امینم به آک یر مکمن ف«

  .رستان شدیس دبیی باعث لبخند ری مصطفی  سادهجوابِ
 رد وکرستان رو به او یس دبییر. ردک یستاده بود و آن دو را نگاه میرمرد دورتر ایپ
  :گفت
  »ند؟ک یار مک چیکین ینم تا ایاور ببیال را بؤس! نیمش حس«
 تو یها  حرفیمصطف.  رفتی چوبیتابکشان و تنگ حوصله به طرف جاکرمرد پا یپ

  :دیشن ی او را میلب
  »!ندک یست، مطمئنم فقط بلد است حاضر جوابین هم بلد نیا«
 بهتر ینیجا بنشنیا«:  نشان داد و گفتیز را به مصطفینار مک یس، صندلییر
  » .است
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س داد و پشت گردنش ییرمرد ورق تا خورده را به دست ریپ.  از جا بلند شدیمصطف
  :دیرا خار
  »!ترکبفرما آقا د«
 گرفت و ی بعد آن را به طرف مصطف.ردک آن را باز یس، ورق را گرفت و تاییر
ه ک یدرک به من ثابت یسی را درست بنویاضیال رؤن سی ایاگر راه حل اصل«: گفت

 یردک، به همه ثابت ینکع حل ی زود و سریلیشه دارند؛ و اگر خی ریکنده ید و آیام
  » .یا ه نابغهک

 ی  خستهکف. ردکال را نگاه ؤبه دقت س. ز نشستینار مک ورقه را گرفت و یمصطف
  :ان خوردکرمرد تیپ

  »تر؟کاورم آقا دی بییچا«
 ینار دست مصطفکاغذ را کبعد، چند برگ !  نهیعنیه کرد کس با دست اشاره ییر

  .ستادی دورتر ایمکگذاشت و خودش 
  »!قه استین مسئله دوازده دقی حل ایثر زمان براکادت باشد حدای«

س به ساعتش نگاه ییر. ره شدی و به صورت مسئله خ»شمچَ«: ر لب گفتی زیمصطف
موفق به د فقط سه نفر یآ یادم میه ک یاز وقت: ردکر کرمرد لبخند زد و با خود فیپ. ردک

ند کخواهد ثبت نامش  ی دارد؟ اگر نمیالیتر چه خکدانم د ین مسئله شدند، نمیحل ا
  . آورد ی در میچرا موش و گربه باز

. ردک نگاه یوارین بار به ساعت دیس اییر. ره شده بودیال خؤ همچنان به سیمصطف
. د شده بودیمگر نااید. ردکرمرد نگاه یشانه باال انداخت و به پ. قه گذشته بودیسه دق

 یها نشست و به چشم. قه استی دقین زمان سیمترک حل مسئله، یدانست برا یم
! او و جستجوگر استکنجکش چقدر یها چشم: دیبه نظرش رس. ره شدی خیمصطف

س ییه رکنوشت  یع میآن قدر راحت و سر. ردک شروع به نوشتن یناگهان مصطف
. حه از جواب سؤال نوشته شده بوددو صف. ناخودآگاه از جا بلند شدو به طرفش رفت

ه کتوانست آنچه را  ینم. ز برداشتی میس خم شد و دو ورق پر شده را از روییر
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س ییه رکرده بود ک را انتخاب ی حل مسئله راهی برایمصطف. ندکد، باور ید یم
 هنوز یمصطف. ردکچندر بار به آن نگاه . دانست ین راه حل میرستان آن را بهتریدب

  .ردک ی نگاه میباز به مصطف مهیز شده بود و با دهان نیم خیرمرد نیپ. مشغول بود
  »!بس است«

س لبخند زد ییر» !امل نشدهک هنوز جواب یول«:  سرش را باال آورد و گفتیمصطف
  : گذاشتی مصطفی  شانهیو دستش را رو

  »!یا  چمران ساوهیا تو نابغه«
 از جا بلند شد و یمصطف» رد؟کحل  «:دیشان جلو آمد و با تعجب پرسکرمرد، پا یپ
  :ستادیس ایی ریروبرو
  »نم؟کار کد چیحاال با«
 .م گرفتک دست او را محیمصطف. ردک دراز یس دستش را به طرف مصطفییر

  :رد و لبخند زدک گس چشمانش را تنییر
. یرستان با اسم من آشنا بودین دبید قبل از آمدنت به ایام، شا یتر مجتهدکمن د«

گر توجه نشان یشتر از موضوعات دی موضوع بیک به یس در زندگک هر!ن پسرمیبب
دن افراد یام فقط با د یمن هم در طول زندگ. برد ی لذت مید هم به نوعیدهد و شا یم

. برم یم و لذت میآ ی و به نظر خودم نابغه، به شوق میرعادی غیریا به تعبیبرجسته و 
ر یرستان خین دبیرودت را به امن و. شه در راس توجه من بوده استین موضوع همیا

  »!میگو یمقدم م
رستان دارالفنون یس دبییه رک یا ه نامهیاد توصیبه . دیدانست چه بگو ی نمیمصطف

تر کرون آورد و به طرف دیراهنش بیب پینامه را از ج. تر نوشته بود افتادک دیبرا
  .گرفت
  »!ام خدمت شما فرستاده یرستان قبلیس دبیین نامه را ریا«
  :ز گذاشتی می، نامه را گرفت و روترکد
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، هر چند یه نامه نداشتیاج به توصی دارد، اما تو احتیدانم نامه چه مضمون یم«
ات،   ن بود، زودتر از پروندهیر از ایه اگر غک؛ یده بودیجه رسین نتیدانم خودت به ا یم

  ».یداد ینامه را به من م
تر کدادند، د یباره به هم دست م دویوقت. تر تا جلو در آمدکد. ار تمام شده بودک
  » . استی تو مجانیرستان نباش، برای دبی هینگران شهر«: گفت

د با یبار ی از سر و صورتش میه خستگکوسف ی. رون آمدی بی با خوشحالیمصطف
  :عجله به طرفش آمد

  »؟ید؟ ثبت نام شدیپرس ی می؟چ!ینقدر طوالنیچرا ا«
  .رون آوردیرد و سرش را بکمه، باز یرا تا نرمرد در یپ.  جواب دادن نبودی برایفرصت

  ».ا توی؟ بی ماندیکیفقط تو «
 آخر را یها تابستان نفس. رستان رفتیاط دبی به حیوسف، مصطفیبعد از رفتن 

حاصل .  داشتی احساس خوبیمصطف. دیرس یز به مشام میی پاید و بویشک یم
:  پدرش افتادیها د حرفایبه . ده بودی روزها، دی شتر از همهیزحماتش را امروز ب

د و ید، درس بخوانیها به مدرسه برو نم تا شما بچهکار کحاضرم تمام شب و روز را «
 در چشمش حلقه کن حرف، اشی ایادآوریبا » .دی جامعه بشوید برای صالح و مفیافراد
. گذراند ی پدرش میارگاه جوراب بافک از اوقات خود را در ی هر روز بخشیمصطف. بست

ن، رفتن یبنابرا.  نبودیچ نگرانی هیاز نظر خودش جا. اش خوب بود  و مدرسهوضع درس
  .دانست ی خودش می فهی به او را وظکمک پدر و کوچکارگاه کبه 

  »؟یردم رفتکر کف«
 را در صورت ی خوشحالیوقت. ردکوسف نگاه ید و به یارش را برک افی  رشتهیمصطف

  :د لبخند زدیاو د
  »؟یپس تو هم قبول شد«
از در » ! خوشحالمیلیخ«: رد و گفتک حلقه یف دستش را به گردن مصطفوسی
  .ال نداشتندیشتر از دو ریدام بکهر . رون آمدندیرستان بیدب
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  »!شتر استیاش ب فکیاده یپ«
.  گفـتن داشـتند    ی برا یادی ز یها  شتر، حرف ی ب یی آشنا یبرا. اده راه افتادند  یهر دو پ  

 تنـگ   ی مصطف یاز همان لحظه دلش برا    رد  کوسف احساس   یردند،  ک ی خداحافظ یوقت
                                                                                                .است شده
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  یالس خونک
  

فشش را که بند ک به او یمصطف.  پله گذاشت و به جلو خم شدی پا را رویکعباس 
 ما از ساعت ی جلسه«: عباس نگاهش را به طرف او گرفت. ردکبست نگاه  یم مکمح

  ».ای زودتر بیمک یک تو یشود، ول یم شب شروع میهشت و ن
  :رد و گفتک نخ نگاه ی خالیها  به قرقرهیمصطف

  » ندارد؟یالکد، اشیایخواهد ب ی نفر از دوستانم هم میکوسف، یبه جز «
  :ان دادکد و سر تیعباس خند

  »؟ین همه عالقمند باشیردم اک یر نمکچ وقت فیه«
 عباس برادر یوقت.  استیاضیالس ششم رک شاگرد اول یها مصطف ن سالیدر ا

رد در جلسات ک ی شد، سعیاسی سیها تی به فعالی مصطفی بزرگتر او متوجه عالقه
 یانجمن اسالمت در جلسات کشر. رفت، او را هم با خود ببرد یه مک یمختلف

هر چند قبل از . ندک به اطرافش نگاه یتر قی با نگاه دقیف باعث شد تا مصطانیدانشجو
 گوش داده بود؛ و یاهللا طالقان تیآر قرآن یرفته بود و به تفست یمسجد هداآن بارها به 

  .ار هر شب جمعه ادامه داشتکن یا
ه دل به کوسف، او بود یشتر از یب.  بودی مصطفیها یالسک گر از همی دیکی یمهد

  .ردک یت مک جلسات شری در همهداد و  ی میدل مصطف
  »م؟ی بروی، انجمن جلسه دارد؛ وقت داریدبستان نظامفردا در «

بعد از . ارهاکن ی ایرد براک یاصالً سرش درد م. اب بودکشه پا به ری مثل همیمهد
  .ردندک ی او بحث میها ا حرفی در مورد سخنران ی و مهدیهر جلسه، مصطف

  ».مینکق یم تحقیشنو یه مک ییها د در مورد حرفیبه نظر من با«
ه آنها رفته ک نبود یا چ جلسهین، هیبنابرا.  را قبول داشتی هم، نظر مصطفیمهد

  .رده باشندکباشند و در موردش با هم بحث ن
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 ی فنی دهک دانشیکانکترومکال در رشته یمصطف.  بود1332مهر ماه سال 
 گرفت و یطرف مهد را به ینیری شی وسف جعبهی.  قبول شده بوددانشگاه تهران

  :گفت
د یال بای نه ریادتان باشد نفری .دمیم خریه قبول شدک هر سه نفرمان یبه جا«
  »!دیبده

 دست یمهد. ردکتش کب ی را به دهان گذاشت و دستش را تو جینیری شیمصطف
  :دیاو را گرفت و خند

  »!ن دفعه مهمان منیا«
 ییا بده بعد حاتم طااول سهم خودت ر«: وسف نگاهش را رو به او گرفت و گفتی
  .دندین حرف، هر سه نفرشان خندیبا ا» !بشو

ن دوره یدر ا.  داشتیگری دی حال و هوای مصطفی براییط دانشجویورود به مح
 جمعه هم طبق معمول پا یها شب. ندکشتر یش را بیها تی فعالی رد دامنهک ی میسع

اهللا  تیآ و ی طالقانهللا تی آیها یها سخنران ن شبیدر ا. ت بودی مسجد هدایمنبر
ست و هشتم مرداد ماه سال ی بیودتاکبعد از .  داشتیادی زیها  شنوندهیمطهر
ه کن باور بودند یمردم هنوز بر ا. شدند ی در مساجد جمع میشتریت بی، جمع1332
ها را  ن مخالفتیرد اک ی مینجه سعک و شیری با دستگیاما دولت نظام. د برودیشاه با

ها،   دانشگاهیی و بازگشایلین حال، از همان آغاز سال تحصیا اب. مرنگ نشان بدهدک
ها، خشم خود را از  السک یلیه و تعطی تظاهرات، پخش اعالمیانداز ان با راهیدانشجو

 بود یومت، مثل آتشکو حاال نفرت آنها از ح. رده بودندک شاه اعالم یتاتوریکومت دکح
  .سترکر خایدر ز

 هم از یمصطف. دیشک ک سریآمد، مهد یده مکش دانی ه از محوطهک ییبا صداها
  :ردکز بلند شد و نگاه یپشت م

  »!ختند تو دانشگاه؟ینم دوباره رکر کف«
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ه در محوطه ک اسلحه به دست یدن چند نفر نظامیبا د. بعد به طرف پنجره رفت
  .دیرون دویبودند، به سرعت ب

  »!میاین من هم بک؟ صبر یجا مصطفک«
  .اغذ بودکنار محوطه پر از کگوشه و . انشجوها رساند خودش را به جمع دیمصطف

  ».ه استیاعالم«
ردن که مشغول جمع ک یگروهبان. ها را برداشت هی از اعالمیکی خم شد و یمهد

ده ی پوشیتانک یها فشکه کوسف ی. دی را دیرد و مهدکها بود، سرش را بلند  هیاعالم
  :فت و گفتاش را به طرف او گر  گروهبان اسلحه. شدیکبود، نزد

  »!نجا پالس نشویخود ایب«
گروهبان ناگهان به . رد و عقب عقب خواست دور بشودک از فرصت استفاده یمهد

  .طرف او برگشت
  »!لّه خرابکن، زود باش ینداز زمیه را بیاعالم«

  .گر عقب عقب رفت و ناگهان پا به فرار گذاشتی چند قدم دیمهد
  :دیچیاد گروهبان در همه جا پی فریصدا

  »!نمک ی میکن شلکفرار ن«
. دیگروهبان به دنبالش دو.  را بستیده شد و در ورودک وارد سالن دانشیمهد

ستاده بود، برگشت ی دانشجوها ایه روبروک یافسر. ردندکدانشجوها شروع به سر و صدا 
  :ردکو به گروهبان نگاه 

  »!برگرد، داخل سالن نشو«
  : بودی عصبانیمهد. د وارد سالن شدنیوسف به دنبال مهدی و یمصطف

  ».فرستند ی ما سوغات میوب، حاال دارند براکن همه سریها بعد از ا شرف یب«
 ،خواند یه مک یبا هر سطر. ردکه را از دست او گرفت و نگاه ی اعالمیمصطف

  .شد یتر م صورتش برافروخته
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 یها ران، پخش شد، مردم و گروهی به اسونیکچارد نیره خبر سفر ک یاز زمان
ران با یا و از جمله ایسون سفر خود را به آسیکن. ردندکف مخالفت خود را اعالم مختل

ا را در منطقه یک امری  به اصطالح صلح طلبانهیها استیه سکرد کن بهانه شروع یا
  .ندکغ یتبل

  : داد و گفتیه را به مهدی اعالمیمصطف
  » .رندیپذ ین را نمین توهیمردم ا«

 زود در همه جا یلیخبر خ. ها از جا بلند شدندر، دانشجوی چند تیک شلیبا صدا
  :پخش شد

  ».ر شدندی با سه نفر از افسران مسلح درگی داروسازی دهک دانشیدانشجوها«
 ی شعار را با صدایکهمه .  رفتندیده داروسازک از دانشجوها به طرف دانشیا عده
  :ردندکرار کبلند ت
  »!سون، روز سقوط شاه استیکروز ورود ن«
  

 ی بعد از نماز، دفترچه.  نداشتی حال خوشیدوشنبه شانزدهم آذر، مصطفصبح روز 
خبر . امده بودیشب هم نیعباس د. سد، امّا نتوانستی بنویزیرد تا چکخاطراتش را باز 

  .جا استکه کهم نداده بود 
  » مادر؟یداریب«

  . به احترام مادرش از جا بلند شدیمصطف
  »!…سالم «

دانست پسرش  یم. ردکاش نگاه  دهی پرینگ و رو نشست و به رینار مصطفکمادر 
  .دی نپرسیزی ندارد، اما چیحال خوش

 دستگاه را ی  قطعهیر پا گذاشته، هر جا گفتند رفته ولید همه جا را زیگو یبابات م«
  ».ردهکدا نیپ
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 پدرش یارگاه جوراب بافکه کست روز بود یشتر از بیب. ر فرو رفتک به فیمصطف
  .نندکدا یدام نتوانسته بودند پکچ یسته دستگاه را هک شی قطعه. ل بودیتعط

ن شده ینش د، خانهیم و امیپدر در ب» .مینک ی میارک یکباالخره «: عباس گفته بود
  .بود

  »!ندک کمکشود پسرم؛ خدا خودش  یه دروغ نمک باالخره خرج و مخارج …«
 یهوا. ده رفتکاش شد و به طرف دانش  سوار دوچرخهی ساعت بعد، مصطفیک

 یها اوضاع عاد ابانیخ. زد یاب مک آرام ریمصطف.  نه سرد بود و نه گرمیصبحگاه
وضع در . دیبه دانشگاه رس. شدند یده مینار دک در گوشه و ی نظامیروهاین. نداشتند

  :دن او به طرفش آمدی با دیسرباز.  بودیر عادیآنجا هم غ
  »؟یار دارکنجا چیا«

  .ردکستاده بودند نگاه یاه دورتر ک ین ارتشی به چند ماشیمصطف
  »م؟یخبر ی اعالم شده و ما بیومت نظامک شده؟ حیچ«

  :ستادی ای مصطفی نهینه به سیسرباز جلو آمد و س
  »!ات را نشان بده و برو تو ییارت شناساک، ییز، اگر دانشجویمزه نر«

 رهیدار به آنها خ دورتر، چند درجه. رد و لبخند زدک سرباز نگاه ی  به اسحلهیمصطف
  :  آرام گفتیمصطف. شده بودند

، ینک از دستورات اطاعت یرد، چون مجبوریراد بگیتواند به تو ا یس نمکچ یه«
  »!شک برادرت اسلحه نی وطن فروش، روی عده اجنبیک، اما به خاطر یچون سرباز

ها را  ن جور حرفی ایکتا آن روز از نزد.  خوردیانکها ت سرباز مثل برق گرفته
  : همچنان چشم در چشم او دوخته بودیفمصط. ده بودینشن

دهم، آن  یام را نشانت م ییارت دانشجوکر نظرت دارد، یات ز دهندانم فرما یچون م«
  ».نمیب یه تو را مثل برادر خودم مکن یهم فقط به خاطر ا

 قدم به عقب یک دوش انداخت و یاش را رو اسلحه. سرباز آب دهانش را قورت داد
  :رفت
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 بهانه یکر دارند، دنبال ینها حق تی فقط به دوستانت بگو امروز است،یارت الزم نک«
  »!ریده بگیحال برو و از من نشن. گردند یم

  :دی را دیه مهدک سالن بود جلو درِ. ده شدک وارد دانشیمصطف
  »؟یدیها را د یتو هم نظام. سالم«

ده کدم از چهار صبح جلو دانشیآره، شن«: د و گفتیشک کرون سری به طرف بیمهد
. ها دست به تظاهرات زدند  از بچهیا روز بعد از رفتن ما دوباره عدهید. مستقر شدند

 و تخم یفرنگ ها را با گوجه  سال سوم، فرمانده و چند تا از گروهبانیگفت دانشجوها یم
  ».مرغ زدند
  .اما ته دلش آشوب بود. ن خبر خوشحال شدیدن ای از شنیمصطف

گفت و دانشجوها  یاستاد م. ت هشت شروع شدس ساعأ، ریبردار الس درس نقشهک
رد و ک یمدام به اطرافش نگاه م. داد ی امروز دل به درس نمیمصطف. ردندک یادداشت می

  : را گرفتی دست مصطف،ره شده بودیه به تابلو خک ی در حالیمهد. نگران بود
  »رون؟یم بی برو،ستیاگر حالت خوب ن«

  .رون دادیاش را آرام ب  ابرو باال انداخت و نفس گره شدهیمصطف
  ».نم سرما خورده باشمک یر مکنه، ف«

وار یدر به د.  به در خوردیمک محی ه ناگهان ضربهکس بود یاستاد مشغول تدر
دو . باره از جا بلند شدندیکدانشجوها به . استاد هراسان به عقب رفت. ده شدیوبک

 را گرفته بودند، او را دهکن دانشی از مستخدمیکی ی قهیه ک یگروهبان تنومند در حال
اش  یمرکلت کها   از گروهبانیکی. ن افتادی زانو به زمیمستخدم رو.  هل دادندوبه جل
  .رون آوردیرا ب

  »!السکزم وسط یر ی مغزش را م،م بخورد از جاش جُیسک«
ش را یه پاهاک ی در حالیگروهبان دوم. وارینار دکمستخدم از جا بلند شد و رفت 

  :خم شد و مچ مستخدم را گرفتفراخ گذاشته بود، 
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رده نشان کن یه به سربازان ما توهک را ییع دانشجوی سریلین و خکخوب نگاه «
  »!بده

  :دیگروهبان غر. جش را به دانشجوها دوختیده و گیمستخدم، نگاه ترس
  »!زودباش پدر«

  :ده افتادک جلو دانشاد حرف سربازِی به یمصطف
  » .گردند ی بهانه میکنها دنبال یا«
  : در چشم مستخدم حلقه زده بودکاش
  »!دم، اصالً من آنجا نبودمی را ندیسکمن  آقا به خدا«

  : اعتراض دانشجوها بلند شدیصدا.  به مستخدم زدیگروهبان چند پس گردن
  »!آقا نزن، گناه دارد«
حاال هر دو . ردورون آی بیاش را از غالف چرم یمرکلت ک هم ین بار گروهبان دومیا

رد لبخند ک ی میه سعک یاستاد جلو رفت و در حال. ردندک یه ماار نگکبن و طلیخشمگ
  :ستادی رو به گروهبان ا،بزند

  ».الس درس استکنجا ید، اینک را حفظ یط علمینم حرمت محک یخواهش م«
 او گذاشت و به ی نهی سیف دستش را روکه نگاهش به استاد باشد، کآن یگروهبان ب
  : مستخدم را گرفتی قهیبعد دوباره . ردکعقب پرتش 

  »؟یها همدست  به حرامکن نمیتو هم با ا«
 او ی قهی شقیرد و روکلت را مسلح کبالفاصله .  بزندیمنتظر نشد تا مستخدم حرف

  :گذاشت
  »!نمک ی می مغزت را متالش،ینک نیشمارم، اگر آن دانشجو را معرف یتا سه م«

.  لرزان جلو آمدیها  با قدمه اوکدند یهمه د. دیلرز یگر از ترس میمستخدم حاال د
  .رده بودکس ی صورتش را خکاش. سرش را باال آورد

  »… یک«
  .ار برنگردندکدانست آنها دستور دارند بدون ش یم. ختیر ی مک هم اشیمصطف
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  »…دو «
 یمهدها به طرف  نگاه.  از دانشجوها را نشانه رفتیکیمستخدم ناگهان با انگشت 

س کچ یالس بود و هکن فرد یتر  آرامیمهد. ردندکهمه تعجب . ده شدیشک یچ نهییآ
گروهبان گره .  داشته باشدیاسی سیه رنگ و بوکده بود ی از او نشنیا لمهکتا آن روز 

ه از هر طرف بلند ی گریصدا.  رفتی بلند به طرف مهدیها به ابرو انداخت و با قدم
  .شد

  ».ستی نیاسی سیچ نهیید، آیاشتباه گرفت«
 چشمان مظلوم .ردک به آسمان فوتش یاهکگرفت و مثل پر گروهبان دست او را 

 جان خراش یادهاین گذاشته بود، فریمستخدم سرش را به زم.  شدک پر از اشیمهد
  .دیشک یم

  »م؟یه ما گرفتارش شدک است ین چه ظلمیا، ای خدا…ا یخدا«
خود  افتاده بودند، او را با یچ نهیی آیه با لگد به جان مهدک یها در حال گروهبان

الس از جا ک ک تریها، دانشجوها برا یبعد از رفتن نظام. الس مجلس عزا بودک. بردند
اش را به دانشجوها  رد و چشمان سرخ شدهک کش را پایها کاستاد اش. بلند شدند

  :دوخت
م یرو یاالن همراه هم م.  بشودیزیه خون و خونرکد ینک نیارکنم ک یخواهش م«

  ». ندارندین اوضاع دل خوشیان هم از اشیمطمئنم ا. دهکس دانشییش ریپ
 یمهد. ردندک با تعجب به هم نگاه ی و مهدیمصطف. رون آمدندیالس بک از یهمگ

ده که وارد محوطه دانشک به صف سربازها یمصطف» .ال دارندی ما خینها برایا«: گفت
  :ردک نگاه ،شده بودند

  ».شدند یده نمکه وارد دانشک نداشتند یالیاگر خ«
  :دن آنها بدون مقدمه نظرش را گفتیده با دکشس دانییر
نم و در اعتراض، از ک یوم مکانه را محین اعمال وحشی شما ای من خودم مثل همه«
  ».ل استی تعطیده فنک دانش،ده برقرار نشودکت در دانشی امنین امروز تا وقتیهم
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  .دده پخش شدنک دانشی  دانشجوها، سربازها در محوطهی اد و هلهلهی فریبا صدا
  » !دیده خارج بشوک دانشید و از در شرقینکتان را جمع  لید وسایحاال برو«

 ین راحتینها به همی ایعنی«:  گفتیمصطف. ها رفتند السکدانشجوها به طرف 
  :ردک نگاه ی به مصطفی با نگرانیمهد »م؟یگذارند ما خارج بشو یم

ال خودشان یخه به کرند، یخواستند از ما زهره چشم بگ ینها می؟ ای چیعنی«
  »نند؟ک یزید خونرین بایشتر از ایب! گرفتند
ن ی از ایمن هم مثل مصطف«: رد گفتک ی آن دو، گوش میها ه به حرفکد یسع

اه دانشجوها را ینها چند روز است دارند زاغ سیا. رسد ی به مشامم نمی خوشیاوضاع بو
 یرین فقط دستگشا  هدفینک یر مکف! نهمه اسلحهینهمه سرباز، ای ا…زنند  یچوب م

  »ست؟یها ن ن حرفیدانند اهل ا یه همه مک یی دانشجو است؟ آن هم دانشجویک
ها  ینظام. ر بغل گرفته بودند، راه افتادندیها را ز تابکه ک یدانشجوها در حال

  :ردکر لب غرولند ید زیسع. ر نظر داشتندین و آماده همه را زیخشمگ
  »!…ها  شرف یب«

  :دیچیده پک دانشی  در محوطهیی ناگهان صدا. بودی مصطفی، هم پایمهد
  »!نک ک دانشگاه را تر…م یدژخ«

  :رار شدکد و شعار تیچینفس گرم دانشجوها به هم پ
  »!نک ک دانشگاه را تر…م یدژخ«

 شعار داخل شدند و دانشجوها یدن صدایده بودند با شنکرون از دانشیه بک یسربازان
دانشجوها . دیر به گوش رسی چند تکی شلیصدا. ده شدندک دانشیوارد سالن اصل

  .ردندک یز به هر طرف فرار میخ نهیده و سیخم
  ».شان بود ین هدف اصلیا«

سربازها وارد سالن شده بودند و به . دنیرد به دوکن را گفت و شروع ی ایمصطف
  .ردندک ی میراندازیروبرو ت

  »!…م یمرگ بر دژخ«
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  .دیرس ی به گوش همه میه گاهک بود ین شعاریا
د هم با یسع. دندیده دوک دانشیرو به طرف در جنوبی با تمام نی و مهدیصطفم
  .آمد یم به دنبال آن دو مک یا فاصله
  ».میده خارج بشوکد هر جور شده از دانشیبا«

ه نگاهش به سربازها بود، پا ک ید در حالیسع. ناگهان سه سرباز راه را بر آنها بستند
  :دیشکپس 
  »!میراه فرار ندار«

: ردک نگاه ی به مصطفیمهد. آمدند ی سالن، رو به جلو میرباز هم از انتهاچند س
  »!زنند یها را م نها واقعاً دارند بچهیم؟ اینکار کچ«

ترس بر وجودشان . دیشکن دراز ی زمی رویمصطف. وار خوردیچند گلوله به در و د
  دورتر،یمهد. ردک یک نزدیز خودش را به مصطفیخ نهید سیسع. ه انداختیسا

  .دی از جا بلند شد و دویناگهان مصطف. ه داده بودکیوار تیه، به دمچمبات
  »!شگاهیم آزمای برو…ن ییم پایبدو«

 از یکی.  شدیکچند گلوله به طرف آنها شل. دی دوید هم به دنبال مصطفیسع
 سالن ی آه و ناله در فضایصدا. دیشکآب داغ فواره . اتور شوفاژ خوردیها به راد گلوله

 آمده بودند یه از در شرقک ییسربازها.  نبودیگر راه فراری دی مهدیبرا. بودده یچیپ
 یمهد. آمدند ی وارد شده بودند رو به جلو میه از در جنوبک ییفقط سربازها. رفتند

ها سوراخش  د و منتظر شد تا گلولهیشکش را به سرش یبعد پالتو. اشهدش را خواند
  .نندک

رد و کز ی دورخیمصطف. شگاه بسته بودی آزمایوروددر . ن رفتییها پا  از پلهیمصطف
  .شگاه شدندیهر دو هراسان وارد آزما. دیوبک به در یا خودش را چون وزنه

م شدن ی قایمدها جا براکنم تو کر کف«: د گفتیلرز یاش م ه چانهک ید در حالیسع
  » .باشد
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اش به  دهی و رنگ پرک خشیها  لب،ها دن پنجرهیبا د. ردک به اطرافش نگاه یمصطف
  :هم خورد

  ». از پنجره راه هست…م یافت یر میشود، گ ینجا نمیا«
  .دیوبکشه یرد و به شکمشتش را گره . ردن نبودکر کوقت ف. دیمه دوید سراسیسع

گر ید. وار نشسته بودینار دکده، ی پوشیی همچنان با سر و رویدر سالن باال، مهد
 یمهد.  فرو رفته بودیکیز در دل تاریانگار ناگهان همه چ. آمد ی نمیراندازی تیصدا

به . دیرس ی باروت به مشام میبو. سالن پر از آب بود.  سرش برداشتیآرام پالتو را از رو
. دیاز جا بلند شد و به طرف در دو. ها رفته بودند ینظام. ردکن سالن نگاه ییباال و پا

چند گلوله . رفتاش گ هیگر. شناخت ی را ماین بزرگ.  افتادیناگهان چشمش به جسد
  .دید و دویشک یادیفر. رده بودکبدن او را سوراخ 

رد و از پنجره کد خودش را جمع یسع. ردکد نگاه یآلود سع  به دست خونیمصطف
قلب هر دو .  آزاد رساندیه خودش را به هواک بود یبعد از او مصطف. رون رفتی بکوچک

  .دیتپ یبه شدت م
  »!دنک ی میزیر  دارد خونیدستت بد جور«

ر بغل او را ی زیمصطف. رنگ صورتش مثل گچ شده بود. د سرش را باال آوردیسع
  :گرفت
  »…شتر شود یات ب یزیر اگر خون. مینجا بروید از ای بلند شو با…بلند شو «
مرش را ک دست یکر بغل او گذاشت و با یاش را ز شانه.  حرفش را ادامه ندادی هیبق
  :گرفت
  ».مارستانیم بید برویبا«

  .رد و راه افتادندکه کیحال به او ت ید، لخت و بیسع
، عالوه بر 1332در روز شانزدهم آذر سال . ل بودی ماه تعطیک ی فنی دهکدانش
 یناصر قندچ، و یرضو  عتی شریمهدگر به نام ی دیا، دو دانشجوین  بزرگیمصطف

ر طرف  از هیم اعتراض مردی شانزدهم آذر، صدای بعد از واقعه. دندیهم به شهادت رس
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او در فرودگاه . سون در روز هجدهم آذرماه وارد تهران شدیکچارد نیر. شد یده میشن
  :مهرآباد و در جمع خبرنگاران گفت

ر یوز نخست – یمسار زاهدیتش با یقه پیه چند دقک مسرت بود ی هی من مایبرا«
 و یپرست  شده و با شهامت و وطنیت جهانی شخصیکر یه ظرف چند ماه اخکشما 
  .ردمکمالقات  -اند  ش ساختهی خوی فتهیت خود مردم را فرصداق
  .خواند ی می و مهدی مصطفیخت و مطلب روزنامه را برایر ی مکوسف اشی
ن مصاحبه یسون در همیکشود؟ ن ی تا چه حد میشرم یب! دینکنجا را نگاه یحاال ا«
 با رانیه اکا گزارش دهم یک و مردم امریاست جمهوریخواهم توانست به ر: گفته

شور کن یر ایر دامنگیه در مدت چند سال اخک یالت بزرگکق، بر مشیشهامت و توف
 گام یترتر و سعادتمند  روزگار خوشیران به سویند و مردم اک یبوده، غلبه م

  ».دارند یبرم
  :ردکوسف گرفت و با خشم پاره ی روزنامه را از دست یمهد

  » !نندکمال یا شانزده آذر را پیتوانند خون شهدا یردند مکر کف«
  .ره شده بودی نامعلوم خیا وت به نقطهک در سیمصطف
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  !خداحافظ
  

 ی  هر بار به قطعهیمصطف. تر شده بود ارگاه پدر، امرار معاش سختک یلیبا تعط
 عباس توانستند کمکعاقبت با . دیرس ی به خاطرش میرکرد، فک یسته شده نگاه مکش

ت را ین موفقی خبر ایوسف وقتی. نندک دستگاه نصب ی مشابه را بسازند و رویا قطعه
  :د، گفتیشن

  »!دینکد شاخ غول را بشیتوان یه مکد یردکباالخره ثابت «
  .نه حبس شده بودیها در س ، نفسیباف ش دستگاه جورابی آزمایبرا

 با یمهد. ردکار کدستگاه شروع به . ندکت را باور ین موفقیتوانست ا یپدر هنوز نم
. داشت ی نخ برنمیها  چشم از رشتهیمصطف. وسف را گرفته بودیدست  یجان خاصیه
ها به هم گره بخورند و  ه نخکاالن است «: ردک یکوسف دهانش را به گوش او نزدی

  »! دستگاه خوانده بشودی دوباره فاتحه
 آرام باال کوچک یها لیر. اش به دستگاه بود رهی لبخند زد، اما هنوز نگاه خیمصطف

  :ردک دستگاه خم یپدر سرش را رو. ندن رفتییو پا
  »!ندک یار مک دارد …رد کر نیگ«

گرفتند  ینار هم قرار مک نخ در یها رشته. س شدی خک از اشی چشم مصطفی گوشه
 را یباف ارگاه جورابک، پدر یها بعد با نظر عباس و مصطف ماه. تا جوراب بافته بشود

  .ردکل یتعط
م، پس چرا به ین دستگاه را بسازی از قعطات ایلیم خیتوان یگر خودمان میما حاال د«

  »م؟یاد نسازیتعداد ز
  : و خوشحال بودیامالً راضکپدر 

  ».مید، راحت شدیردک یچه ثواب بزرگ! ها رتان بدهد بچهیخدا خ«
 ی هی عباس در بورسیه وقتکن باعث شد ید همیشا.  خانواده بودی پدر، راحتیراحت

 یبا رفتن او مصطف. تر عازم سفر شود  راحتیالیرفته شد، با خیا پذیک امریلیتحص
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عباس سهم . دید ی می از جلسات خالیلیخدر  او را یجا. ردک ی مییاحساس تنها
 ی سپریاسی سیها تیل و فعالیار، تحصک با ی مصطفیروزها.  در قلب او داشتیبزرگ

 اول از ی ه او با رتبهک بود 1336سال . ندکتوانست او را آرام  ینها نمیاما ا. شد یم
حاال هر دو به .  هم قبول شده بودیمهد. ل شدی دانشگاه فارغ التحصی فنی دهکدانش
  : گفتیمهد. ردندک یر مک موضوع فیک

  »؟ینکا استفاده یک در امریلی از بورس تحصیخواه یتو هم م«
با . ردکن فرصت استفاده ید از اینم باک یر مکف«:  شانه باال انداخت و گفتیمصطف

 انجام ی خوبیها تیا فعالیک تو امری اسالمیها ه عباس به من داده انجمنک یاطالعات
   ».می انجام بدهیارکم ید ما هم توانستیشا. دهند یم

  . بودی هم موافق نظر مصطفیمهد
م یتوان یه نمکار یکم، بی خودمان باشی برایر نان و آبکد فیوقت رفتن باا حاال ت«

  »!مینیشنب
ه مجبور کند ک را انتخاب یارکخواست  یاما نم. ودال بین خی هم در همیمصطف

 به یده فنک از استادان دانشیکیعاقبت . ار بودیک بیچند وقت. باشد تا آخر دنبالش بدود
  : دادیشنهادیاو پ

من شما را .  داشته باشدی خوبیلیه سوابق تحصک دارد یاج به فردیالبراتور ما احت«
  »!ریمت را بگیردم، تصمک یمعرف

 ی دهک دانشیکزی ف– یمیشگاه شی سال به عنوان مسئول آزمایکدود  حیمصطف
رش کف  همن مدت هم دوستانِیدر ا. س شدیار و تدرک دانشگاه تهران مشغول به یفن

گر وقت رفتن یحاال د. رده بودندکشور آماده کان خارج از یط ارتباط او را با دانشجویشرا
  :رد و لبخند زدک نگاهش یمهد. بود

  »؟!می شدیفتنباالخره ر«
  :ان دادکره شد و سر تی به دورتر خیمصطف

  »!می شدیآره، رفتن«
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شان آمده   بدرقهی برای و مهدی مصطفکدوستان مشتر. آن روز فرودگاه مهرآباد شلوغ بود
  : رفت و گفتیوسف به طرف مصطفی. بودند
  »!یخوب ما را تنها گذاشت«

  ».سمینو یت نامه میبرا«:  او را در آغوش گرفت و گفتیمصطف
 چهار یمایهواپ. رون چشم دوختی به بیا  لحظهیمصطف.  ماه سرد بودی دیهوا
  .ستاده بودیگاه ای در جاارفرانسدار   ملخی موتوره

  »… لطفاًکوریوی ارفرانس به مقصد نیمایمسافران محترم هواپ«
  :ردک ید و رو به مهدین بار صورت دوستانش را بوسی آخری برایمصطف

  »!امدهی در نمکم تا اشیورب«
 یمهماندار خوش آمد گفت و صدا. نار هم نشسته بودندکقه بعد هر دو در یچند دق

  .دیما به گوش رسی موتور هواپی زوزه
  »!خداحافظ«
شه یه همک را کیوچکبعد قرآن .  به زبان آوردیه مصطفک بود یا لمهکن ین آخریا

  :اخت و گفت اندیم نگاهی نیمهد. ه خواندیرد و چند آکهمراهش بود باز 
  »؟یدر چه حال«

  :دی قرآن را بست و بوسیمصطف
  »!د هم بدحالمی شا…دانم ی نم… خوبم«

  .رد و به طرف او گرفتکالت را باز ک شی  لبخند زد و بستهیمهد
  »!ییگو یه چه مکشد ک ی بنده نمی لّهک است و یشه فلسفیجوابت مثل هم«

  :ادش آمده باشد ادامه دادی یه حرف مهمکبعد انگار 
 ینک یر نمک، فیه تو دارک یا هین روحیخواستم بپرسم با ا ی، می مصطفیراست«

 ی برایم حتیترسم بگو یات، م هی روحی البته برا…ت مثل سم باشد یغرب برا
  »ات؟ دهیعق

  :اش را به پنجره گذاشت یشانی لبخند زد و پیمصطف
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ه کنم ک یدعا نما.  داردیادی زیها جاذبه -ا یک به خصوص امر- غرب. حق با توست«
ه ک ینک یباور نم. د باشمیل به خدا، روسپکنم با توک ی می مقاومم، اما سعیلیمن خ

رد، یا ناخواسته احتمال انحرافم بود، دستم را بگیه اگر خواسته کشه از خدا خواستم یهم
روم  ینم. روم یا میکل به امری تحصیمن برا. ه بسوزاندمکم یت بگوأا به جریند، کتم یهدا
  » .اد بزنمیام فر دهی عقیخواهد از همان جا هم برا یاما دلم م. نمکدا ی اسالم را در آنجا پتا

  : ابرو باال انداخت و گفتیمهد
ه ک یسانک از یلیت وجود نداشت، مثل خیان براکن امیران خودمان ایواقعاً در ا«

  »م؟یشناس یم
   »؟ینک یام م مهکمحا«:  لبخند زد و گفتیمصطف
  :ردکم فشار داد و مهربان نگاهش ک را محیف دست مصطیمهد

  » . سؤال بودیکفقط . شناسم ینم، چون تو را مک یات نم مهکنه، محا«
  :بعد آرام گفت. ردکوت ک سیا  لحظهیمصطف

 با منبر و قلم، ی، روحانی مالکمک با یبازار.  مبارزه داردی برای ابزاریکس کهر «
  ».ادمانیم با فرییه دانشجوکما هم 

. ردندکز یشد، هر دو گوش ت یه از بلندگوها پخش مکما ی مهماندار هواپیابا صد
مربندش را بست و به ک یمصطف. شد یس آماده می نشستن در فرودگاه پاریما برایهواپ

  :ره شدیرون خیب
  ».می در فرانسه باشید چند ساعتیاحتماالً با«

قات مثل برزخ ن اویا«: گفت. دیشک کرون سری هم خم شد و از پنجره به بیمهد
  ».جا قرار گرفتهکست آدم یاست، معلوم ن

ما یهواپ.  بودآلمان یمقصد بعد.  توقف، دوباره به پرواز درآمدیما بعد از ساعتیهواپ
 ی مسافران هتلی  اقامت شبانهیارفرانس برا. ن نشستی به زمفورتکفراندر فرودگاه 

  .را در نظر گرفته بود
  »م؟ی بخوریشام چ«
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  ».مینکد از رستوران سؤال ین را بایا«:  انداخت و گفت شانه باالیمصطف
اسم . ردک نگاه یمصطف. ز بودی میست غذاها رویل. به طرف رستوران هتل رفتند

  . نوشته شده بودی و آلمانیسیغذاها به دو زبان انگل
  » درست شده؟ین غذاها با چه جانوریدانم ا یه نمکمن «

  »  آبگوشت بزباش؟ییجاک«:  زد و گفتبعد لبخند. ردکست نگاه ی هم به لیمهد
ه گوشت نداشته ک بخورند ییم گرفتند غذایآخر تصم. ردندکست را نگاه یچند بار ل

  .باشد
  »!میخور ی نمکه گوشت خوکمان راحت است  الیحداقل خ«

. برد یه خسته بود، اما خوابش نمکنی با ایمصطف. بعد از غذا به اتاق برگشتند
بعد آرام چشمانش را . رد و خاطرات گذشته را خواندکاز ادداشتش را بی ی دفترچه

  .بست
  »؟!ی مصطفینک یه میگر«

 گفتن ی برایحرف. س بودی خکصورتش از اش. دیشک دستش را به صورت یمصطف
  .ره شدید و به سقف خیشک تخت دراز یرو. نداشت
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  استیکنجا آمریا
  

ع، ی وسییایا طول و عرض جغرافا، بیکامر.  رفته بودندیدنی دی از جاهایلیبه خ
ر در یک غول پیها  بزرگ و ساختمانیها تکشر. اد را در خود جا داده بودی زیها آدم
 یها نییرو آیه پک ییها  گوناگون و آدمیها فرقه. خورد ی شهرها به چشم می همه
ا یکاز زمان ورودشان به امر. شد ی می و مهدی باعث تعجب مصطفیب بودند، گاهیعج

  .ردندک ی می عباس زندگی ن مدت هر دو در خانهیدر ا. گذشت یه مدو هفت
  ».یشور حاال حاالها وقت دارکن ی آشنا شدن با مردم ایبرا«

 یادیا مطالعات زید سفر، یشور باکن یق با ای دقیی آشنایدانست برا ی میمصطف
ت در ا به عنوان غول صنعت و به عنوان تجاریکدانست چرا امر یهنوز نم. انجام بدهد

  .جهان مطرح است
  :ردک نگاه یش را بست و به مصطفکپ سای زیمهد

  »!میخواند ی دانشگاه درس میکه هر دو در ک بود یطیاش شراک«
گر یه از حال همدکشود  یل نمین دلیا«:  او را در آغوش گرفت و گفتیمصطف

  » .میخبر باش یب
عباس و . ش را برداشتک سایمهد. ده شدی شنیسک تای در پی بوق پیصدا
 با ک ساینیر سنگیز.  از وسط راه برگشتیمهد.  تا جلو در به دنبال او رفتندیمصطف
  :آمد ی آهسته جلو میها قدم

  ».نمک ی میی احساس تنهاینجا بدجوریس، ایم نامه بنویحتماً برا«
  : هم گذاشت و لبخند زدی چشم رویمصطف

  ».دنت آمدمی دست داد و به دید هم فرصتیمطمئن باش، شا«
محل . ابان چشم دوختین لحظه به خی تا آخریمصطف.  شدیسک سوار تایمهد

ه برادرش عباس در ک ی بود، همان دانشگاهس در شهر تگزای دانشگاهیل مصطفیتحص
  . آغاز شده بودندیگریل دکروزها به ش. ردک یل میآنجا تحص
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رد ک ی میع سین حال، مصطفیبا ا. ران متفاوت بودیامالُ با اکا، یک امری فرهنگیفضا
ن راه، هر روز یدر ا. ن قدم بودیق و مطالعه اولیتحق. ن استفاده را ببردیط بهتریاز شرا

 هم توانست یاسی سیها تی فعالیبرا. آورد ی به دست میدی جدیها تیهم موقع
 ی را برای مهدین روزها جای در اناصر. ندکدش برقرار ی با دوستان جدیارتباط مناسب

  .رده بودک پر یمصطف
 و ی انقالبیروهایوب نکموج سر. ستیند نیرسد خوشا یران میه از اک یخبرها«

  ».بازداشت رهبران مبارزه شدت گرفته
، همراه با ین اوقاتیدر چن. ن گونه اخبار نبودی بدتر از ایچ خبری هی مصطفیبرا

ومت ک انزجار از حیها هی و صدور اعالمیابانی تظاهرات خی را برایطیدوستانش شرا
گذشت، اما هنوز نتوانسته بود  یا حدود دو سال میکاز آمدنش به امر. ردک یفراهم مشاه، 

ن یاش ا یتنها خوشحال. ندکدا یرده بود دست پکر کش از آمدنش به آنجا فیبه آنچه پ
همسرش . ندکن اسالم معتقد و مشرف یاش را به د ییایکه توانسته بود همسر امرکبود 

 یپا به پا -رده بود ک خودش انتخاب یروانه را براه بعد از مسلمان شدن اسم پک -
 بودند و ی خوبین روزها، روزهایا. ردک یق می در رابطه با اسالم مطالعه و تحقیمصطف
  .ار و پول بودک آنها ی برایل زندگکتنها مش. ردک یر مکن بابت خدا را شی از ایمصطف
دهند، آن هم  یه تو پول م بیده یه انجام مک یارکاست؛ تنها در مقابل یکنجا امریا«

  ».دیار مفک با ساعتِ
اوقات خودش هم بعد از .  بودندی مالیاش در تنگنا خانواده. صل بودأ مستیمصطف

 گذراندن یه براکن زمان هم بود یدر هم. شد ی میاسی سیها تیدانشگاه، صرف فعال
 یتهنوز سخ.  رفتیلکبر، به شهر ایفرنیالکدانشگاه ترا در ک دیلی تحصی دوره
 شده ی دچار سردرگمیمصطف. ردک ی به او اعتراض میپروانه هم گاه. شت داشتیمع
 ی ار در موسسهکشنهاد یرد تا پک عاقبت او را مجبور ی زندگی و سختیپول یب. بود

ن ین و معتبرترین موسسه از بزرگتریا. ردی را بپذیوجرسینالت ی در البِ یپژوهش
  .ا بودیک در امریکترونکز پژوهش الکمرا
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  »؟یخوشحال«
  ».ردکار کد ین قانون اجتماع است؛ بای، ایم مصطفیهمه خوشحال«

تر  اش هم موفق یاسی سیها  تی در فعالی مناسب باعث شد تا مصطفیط مالیشرا
  .باشد

او در . رده بودکارش مرور ک را بارها در افیا  نقشهیمصطف.  بود1341بهمن ماه سال 
 یوقت.  بل بودی ران موسسهیه مورد توجه مد برجستین روزها به عنوان پژوهشگریا

  :اش را به ناصر گفت، او شانه باال انداخت نقشه
  » مؤثر است؟ینک یر مکف«

هدف ما . ستیر هم نیثأت یب«:  داغش انداخت و گفتییخ در چای یا هک تیمصطف
تاتور و یکه به شاه دک هستند ییها ا هم آدمین طرف دنی بفهمند ایا ه عدهکن است یا
  ».ند اعتراض دارندک یت میه از او حماکا یکرام

:  گذاشت و لبخند زدی مصطفی  شانهی دستش را رومیابراه.  نزدیگر حرفیناصر د
  »!میشو یه موفق مکبه نظر من «

 بلند یها با پالتوها آدم. گذاشت ی را پشت سر می روز سرد زمستانیک کوریویشهر ن
ه پارچه ک یان، در حالی دانشجویمن اسالم انجیها بچه. وتاه در رفت و آمد بودندکو 

 سازمان ملل متحد جمع یرون از صحن داخلی را به دست گرفته بودند، در بییها نوشته
 یها  ساختمان بلند سازمان ملل متحد، پرچمنارِک ی فلزیها لهی میشده بودند رو

ره ی خشدند و یده می درناکس در گوشه و یچند پل. خورد یشورها به چشم مکرنگارنگ 
ازده ی. ردندک یه به آنها چشم دوخته بودند، نگاه مک یان و مردمیبه اجتماع دانشجو

 او را یها  سازمان ملل بروند، حرفیستی به محل توریه قرار بود همراه مصطفک ینفر
  :ده بودندیخوب شن

ما قرار است . میشو یا همان عبادتگاه مخصوص مید، عبست وارد میما به عنوان تور«
ن یه محال است اکم، ینک نکها را تر ستیم، معبد تورینیس سازمان ملل را نبییتا ر
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ن یس و همیمگر با زور پل. مینک ی نمکپس ما هم معبد را تر. اجازه را به ما بدهند
  ».هدف ما است

ها  ورنگ نور.  بودیا معبد، اتاق بزرگ و ساده.  و دوستانش به راه افتادندیمصطف
وت کت نشسته بودند و در سکمی نیها رو ستیتور. داد یمط ی را به محیآرامش خاص

ر لب زمزمه ی را زیلماتک هم با چشمان بسته یبعض. مطلق به سقف چشم دوخته بودند
  .ردندک یم

  »!ان نداردکشتر امیتواند باشد، ب یقه میس فقط ده دقکنجا هر یدر ا«
ازده نفر یاز او بعد . ن نشستی زمیرد و روکن حرف، به اطرافش نگاه ی با ایمصطف

  .نارش نشستندکف، ی هم در سه ردیبعد
  »!دیاوریرون بیها را ب نوشته -پارچه «

ن با ی از ماموریکی.  او بودیا به عنوان حامیک پارچه، اعتراض به شاه، و امری نوشته
  :شان آمد دن آنها به طرفید

  »!ستی نیاسی اعتراضات سی جا ن محلیا. دینک کنجا را ترید ایشما با«
  » !میس سازمان ملل حرف بزنییم با ریخواه یما م«:  گفتیمصطف

 ی با ظاهریدقه بعد، مریچند دق. ان داد و به سرعت دور شدکن بار سر تیمور اأم
  .رد لبخند از لبش دور نشودک ی می سع.مرتب به معبد آمد

م و به یریم دادخواست شما را بگیاما حاضر. ستیل در ساختمان نکر یمتاسفانه دب«
  »!دینک کنجا را تریم ایخواه یحاال از شما م. مینکم یشان تسلیا

. شان متوسل به زور خواهند شد ردنکرون ی بیدانست آنها عاقبت برا ی میمصطف
  . بودی مصطفیار هدف اصلکن یا

  ».میرو یرون نمینجا بیم از اینیس را نبییما تا ر«
. وتاه دور شدک یها با قدمن حرف دوباره لبخند زد و یدن ایژه با شنی وی ندهینما

  . داخل شدندین حفاظتیه مامورکد یشک نیطول
  »!دیمتفرق بشو«
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ن انداخت و ییسرش را پا. ردکم به دو طرف بدنش قفل کش را محیها  دستیمصطف
  .ن دوختیحرف، چشم به زم یب

  »!دینم، متفرق بشوک ین بار اخطار می آخریبرا«
 ین نفری اولیمصطف. ن هجوم آوردندیورناگهان مام. ان نخوردکش تیس از جاک چیه
 و خبرنگاران ی خبریها نیدورب.  بردندیشان به طرف خروجکشان که او را کبود 
اد اعتراض او یفر. شد یده میشکن ی زمی به رویسر مصطف. ه گزارش بودندی تهی آماده

عار دانشجوها ش. گرفتند یلم می مختلف فیها هیها از زاو نیدورب. بلندتر از همه بود
ادداشت یش رساتر از همه بود یاه صدک را یها نام جوان دادند و خبرنگاران روزنامه یم
  .ردندک یم

  »! چمرانیتر مصطفکد«
ن ساعت شب، از یلم اعتراض او در بهتری فیوقت. ردک ی خودش هم باور نمیمصطف

. ش را رو به آسمان گرفتیها ا پخش شد، ناخودآگاه دستیک امری سراسریها ونیزیتلو
 اعتراض یت بل به مصطفکران شریمد.  افتادیندی بعد، اتفاقات ناخوشایدر روزها

ن حال او اخراج نشد و به یبا ا. ارانش از او فاصله گرفتندک از همی بعضیحت. ردندک
  .ارش ادامه دادک

. دیران رسی ای زود به خارج از مرزهایلی، خ1342پانزدهم خرداد سال ام یخبر ق
بعد از «: ناصر گفت.  بهتر گرفتندیا هی و دوستانش روحیه مصطفکود ام بین قیبعد از ا

شتر یشور بکومت، در خارج از ک ضد حیها ت مردم از گروهیام پانزده خرداد، حمایق
  ». به جلو رفتنیعنین یا. شده

ن یرزمی را در زکوچک یا  چاپخانهیشنهاد مصطفیجان باعث شد تا با پیشور و ه
  :ناصر گفت. نندک یانداز م راهیمنزل ابراه

م، سرمان یشو ی راحت مییایک امریها ن چاپ، عمالً از دست چاپخانهید ماشیبا خر«
  ».رود یاله نمکهم 
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ن سه ی بیپولش را هم به طور مساو. دندیمت صد دالر خرین چاپ را به قیماش
  .ردندکم ینفرشان تقس

  »م؟ی ببرین دستگاه را چه طوریحاال ا«
 یوجرسی به نتسبورگیپ از شهر ی و به سختیمصطفن ین چاپ را با ماشیماش
 هر شب، مطالب آماده شده را در یم و مصطفیابراه. هر سه خوشحال بودند. بردند
شان   رمزدار به دستیا ه نامهکرودار چاپ بودند یدر گ. ردندک یاد چاپ می زیها نسخه

  :رد و خواندک یی نامه را رمزگشایمصطف. دیرس
 به یدار ارتش صد درجهیست تا سی حدود دویظاهرات ضد شاه مقابله با تیشاه برا«
  ».فرستد یا میکامر

  : نامه را خواندی  ادامهیمصطف. خبر مهم بود
ند؛ احتماالً ک یدار می هم د مبارزه با مواد مخدرین المللیانجمن ب شاه با …«

  ».یدر مراسم عموم
 یروز.  قرار گرفتانی دانشجویار انجمن اسالمین خبر در اختیه اکد یشک نیطول

ز یآم اد اعتراضی فری مشغول استراحت بود، صداایورستوالدروف آه شاه در هتل ک
 در اطراف هتل مستقر یه با لباس شخصک یافسران و درجه داران. دیان را شنیدانشجو

  .ردندکبودند، به طرف آنها حمله 
  »!ی مواظب باش مصطفیلیخ«
ر ین، و زی ماموران خشمگی نهیبه سنه یه سک ی از جوانانیکیدانست  ی نمیسک

 یدر روزها.  چمران استیند، مصطفک ی وارد شدن به هتل راه باز میمشت و لگد، برا
ناصر . ردک هم از شاه و همسرش دعوت لس آنجلسا در شهر یفرنیالکبعد، دانشگاه 

  :گفت
  » !دار است آن هم به شاه؟ واقعاً خنده» تیانسان «ی افتخاریتراکد«

 به یاریان بسیا و دانشجویکم امری مقیها یرانی خبر باعث شد تا انیدن ایشن
. نار همسرش منتظر افتتاح مراسم بودکشاه در . وم بزرگ شهر لس آنجلس بروندیاستاد
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رد، ک یت مکوم حریه در آسمان استادک کیوچک یمای موتور هواپیاما ناگهان با صدا
ن بار، پارچه ی دور زد و در آخرما چند باریهواپ. ره شدیها به باال خ  چشمی همه

: هکن مفهوم بود یلمات نوشته شده به اک. ردکاش بود، رها  ه در دنبالهک را یا نوشته
اد و دست زدن مردم به ی فریناگهان صدا» !نی برو شاه را ببیخواه یاگر مواد مخدر م«

ر ی آلودش را زکه چشمان اشک شاه برافروخته شده بود و ملی چهره. هوا بلند شد
 مبارزه با مواد یالملل نیه انجمن بکد یچند روز بعد، خبر رس. رده بودکدستمال پنهان 

  .رده استکل دعوت از شاه اعتراض یا، به دلیفرنیالکس دانشگاه ییمخدر به ر
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  !ن چمرانکگوش 
  

نماز جمعه، مظهر قدرت ! شود ین نمیبهتر از ا«:  لبخند زد و گفتیمصطف
بعد به » .نندک ی سر خم نمیچ قدرتیه به جز خدا در مقابل هکان است مسلمان
  :ردکه اشاره ی اعالمیها دسته
  »رمان است؟یچند تا شهر در طول مس«

  :تف رودوار بی دیه روک یا بعد به طرف نقشه. ردکر ک فیا م لحظهیابراه
. شنگتنواز شهر ک تا مرموریبالتز شهر ک از مریعنیلومتر است، کیر ما نود یمس«

شتر باشد یها ب هیانیم، هر چه تعداد بیشو ی روبرو میادی زیها ر با آدمیما در طول مس
  ».بهتر است

  . شروع بشودیمکز قرار بود با تعداد نفرات یآم  اعتراضییمایپ ن راهیا
  ».نار ما باشندکر در یها منتظرند تا در طول مس یلیه خکمن اعتقاد دارم «

 را یلومترکی نود ییمایپ  طرح راهیوقت. ننده بودکرم شه دلگی همی مصطفیها حرف
 ابرو باال رسول. ردکد، بالفاصله قبول ید شنیاخ سفک یها استی اعتراض به سیبرا

  : نشستی صندلیانداخت و رو
م یدی رسی وقتیعنی؟ ی چیعنی یدان یلومتر مکی نود … یارک یجاکبابا «

  »!میرده سفارش بدهکار نکت استخوان سالم و  سِیکد ی، بای سیواشنگتن د
  :اش گرفت ن حرف خندهی هم از ایمصطف

  »!ردهک تنبلت ینینش ، غربیحق دار«
م با تأسف یابراه. ردکم چاقش نگاه ک بلند شد و به شی صندلیرسول بالفاصله از رو

ل ید با جرثقیگر بای، چند روز دیش بروی اگر پین جوریا«: ان داد و گفتکسر ت
  »!نندکت یجابجا

 یلیبا شما موافقم؛ خ«: ردکچند قدم جلو رفت و دوباره خودش را برانداز رسول 
  »!میایتوانم با شما ب ین نمیچاق و تنبل شدم، به خاطر هم



    ٣۶    اینجا چه می کنی گل سرخ ؟                                                                                     
  
 

 هم هست، کار چاالیاش، بس ل چاق و فربهیکدانست رسول با ه یه مک یمصطف
  :رده بودند بردکه آماده ک یاتیدست او را گرفت و به طرف نشر

ات یع نشریتوز! ید برویه زودتر از ما باک، بلییای ما بیست تو پا به پایر ناتفاقاً قرا«
  ».بوسد یر دست تو را میدر طول مس

  :دید و خندیش را به هم مالیها رسول دست
  »!ار نباشندیکها ب دا شد تا تنبلی پیارک یکباالخره «
 به ی مصطف.رده بودک را آغاز ی خلوتلند، صبحِیالت مریدر ا. موریز شهر بالتکمر

اس هم آماده بودند تا کچند خبرنگار و ع. شتر نبودندیهجده نفر ب. ردکدوستانش نگاه 
 ی آبشنیفورداستل یاتومب. ها بدهند  را به روزنامهیلومترکی نود ییمایپ گزارش راه

  .ردکت ک بود، زودتر حریل ضروریه پر از وساکرنگ 
  »!د توی به امیاله» .میبسم اهللا الرحمن الرح«
قه ی ده دق،ییمای ساعت راهپیکقرار شده بود بعد از هر .  آغاز شدییمایاهپر

  .نندکاستراحت 
ت ما در طول شبانه روز ک حری به نحوه - اعتراض یسوا - ییمایپ ن راهیاعتبار ا«
  » . داردیبستگ
 یل خستگی به دلیا ه عدهکنیبا ا. ننده بودک خسته ی تعدادی براییمایپ راه

  .شد ی ادامه بدهند، اما هر ساعت به تعدادشان اضافه مییمایپ نتوانستند به راه
 یگفت برا ی از آنها میکی. اند ییایک؟ آنها امرینیب یآن گروه پانزده نفره را م«

  ».مییایاده بیران پیم با شما تا ایا، حاضریکاعتراض به دولت امر
 یمصطف. شد ی گزارش می محلیوهایز، مدام از رادیآم  اعتراضییمایپ خبر راه

  .شوند یشان م  همراهیادیدن به هر محل، تعداد زید با رسید یم
  »؟ینیب ی خداوند را ممددِ«

. ختیر ی شوق مکآمدند اش یه به دنبالش مک یمیت عظیدن جمعی از دیمصطف
  .دندی شهر واشنگتن رسی به ورود،یرو ادهیبعد از سه شبانه روز پ
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  ».میم در روز جمعه برسیه نتوانکنگران بودم «
گر تعداد یحاال د. ورودشان با استقبال گرم روبرو شد.  منتظر آنها بودندیادیت زیجمع

 یمسلمانان شهر برا. دندی رس واشنگتنیز اسالمکمر به یوقت. شد شمرد یها را نم آدم
 در همه جا به چشم یلمبرداری فیها نیدورب.  جمع شده بودند  نماز جمعهی اقامه

  .خورد یم
  ».نجا هستندی امروز ای اسالمیشورهاکران یثر سفکا«
ها  ون و خبرنگاران روزنامهیزیو، تلویراد. ردکامل ک را ی مصطفین خبر، شادمانیا

 ییمایپ ن مرحله از طرح راهیبعد از نماز جمعه، آخر.  مصاحبه داشتندی برایبازار داغ
اخ کف شان بلند بود، به طر اد اعتراضیه فرک یت در حالیل جمعیس. بزرگ انجام شد

 یارکتوانست شور و فدا ین دوستانش میزبیان، فقط چشمان تیدر آن م. د رفتندیسف
 گرفته بودند، ییمایپ ه از راهک ی مثبتی جهی عالوه بر نت،در آن روز. ندک را ثبت یمصطف
ام پانزدهم ی بعد از قیمصطف. ردکن سفارت دولت مصر، از آنها دعوت ی از مسئولیکی

ه کن فرصت یا. ندکومت شاه مبارزه ک بود تا بتواند رو در رو با حیخرداد، به دنبال راه
  .نون فراهم شده بودک ا-  بودی نظام،ی تخصصیها  آموزشیری فراگی شنهاد دورهیپ -

  »!ام من آماده«
 آموزش یبرا.  به مصر رفتند1343ر ماه سال ی و چند تن از دوستانش در تیمصطف

  .ردک یت بل را رها مکد شریدن باید
  ».نمکها آماده  ی سختید خودم را برایست، بای نیا فعالً چاره«

  :ها بود نیه از بهترکرد، ک ی می را طی آموزشیها  دورهی در حالیمصطف
 و قدرت یکینکن استعداد تی و همچنیدگی، ورزیآمادگ!  چمرانی مصطفیآقا«

شاگرد در ن ی به عنوان بهتریکن ضمن تبریبنابرا. ش استیر و ستایذهن شما قابل تقد
  »…م ینیگز ی برمی آموزشیها السکن دوره، شما را به عنوان مسئول تمام یا
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ها را آموخته  یه آموختنکند ک باور ی باعث شد تا مصطفیر رسمیادداشت غین یا
 یاسی سیها تیرد دولت مصر در صدد است از فعالکه او احساس ک نگذشت یمدت. است

  :ندک یبردار آنها بهره
 ینجا آموزش نظامی در ایاسیه فعاالن سکن بهانه یواهد با اخ یدولت مصر م«

از دادن یه در صورت امتکرد؛ ما را هم طعمه قرار داده ی بگیازاتینند، از شاه امتیب یم
  »!دیایه به سرمان بکم یارتر از آنیه ما هوشکاورد ی را سرمان بییشاه، همان بال

 را آموزش داد یرانین گروه ای، آخریکریاو با ز.  ماندن در مصر نبودی برایلیگر دلید
  .و به طرف لبنان رفت
  :ردک ی مکا را تریک امری مدتید برایبا.  نبودیسفر به لبنان ناگهان

شور خسته که مبارزه در خارج از کن بهانه یگردند؛ به ا یران برمی دارند به ایا عده«
و من ود، ک ریعنیننده شده است، البته خودشان خسته شدند، خسته شدن ک
  »!نمیت بنشکخواهم سا ینم

، تا یین آشنایا. رده بودک آشنا  صدریامام موس از دوستانش با یکی را یمصطف
ان لبنان یعی صدر رهبر شیامام موس.  بودی معرفیکه او به لبنان برود، در حد ک یزمان

  .دهد ی هم انجام می خوبی اجتماعیها تیه او فعالک خبر داشت یبود؛ مصطف
 و یا  حرفهیارهاکعه، یرده تا نوجوانان و جوانان شکجاد ی ایروز نه شبایمجتمع
ن ی ای بود تا سرپرستیسک صدر به دنبال یامام موس. اموزندی بی و اخالقینیآموزش د

  .موسسه را به او بسپارد
ار کرده، معتقد و فداکل ی، او تحصینکدا ی پیتوان یمتر مکبه نظر من مثل چمران «
  »!است

ن یدن ای صدر در انتظار دیامام موس. لمات شروع شده بودکن یم او با هیمعرف
  : را هم در نظر داشتیگری اهداف دیمصطف. جوان بود

 یها تیم فعالیه از آنجا بتوانکم یگاه در منطقه داشتی پایکاج به ی ما احت…«
. بود» لبنان«ن نقطه یتر در آن زمان مناسب. میران سازمان بدهیم ایه رژیخودمان را عل
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ه مخالف شاه بود، حاضر به کان لبنان، یعی صدر، رهبر شیه امام موسکنیاضافه بر ا
  »… با ما بودیارکهم

توانستند  یاش نم یاسیر سیه دوستان غک یدر حال.  به طرف لبنان رفتیمصطف
  :نندکت او پنهان کن حریتعجب خود را از ا

پول  !اج دارندیا به تو احتنجی، ای را داشته باشین زندگی بهتریتوان یا میکتو در امر«
! رفتندیدهند، تو را به عنوان دانشمند و پژوهشگر برجسته پذ یانات مکو ثروت و ام

ا با یکن امریگر همی تا چند سال داما ،ینکد حرفم را باور نیشا! نک، اشتباه نیمصطف
ن و یرکند، چون متفک یه دارد، به تو افتخار مک یا ی تخصص و دانش فنی همه
  »!اند؛ مثل تو یر بومینجا همه غی ایاه نابغه

ران آمده بود تا یاو هم از ا.  افتاده بودیتر مجتهدکاد مالقاتش با دی به یمصطف
  .دیها را به او بگو ن حرفیهم

نار کها را  ین بازی تا ای و فرصت داریتو هنوز جوان! ن چمرانکبه من گوش «
ار و تخصص خودش را کد ی بایسکهر . خورد یاست به درد معلم و استاد نمیس. یبگذار

س ید التاسی دانشگاه جدی ارهکمن االن همه . ش برودیارها خوب پکانجام بدهد تا 
، یارت را بلدکتو هم ! گرانی بهتر از دیلیارم را بلدم، خکد هم باشم، چون یامهرم، بایآر

شاه ران برگرد، یا با من به ایب. ه در طول عمرم داشتمک ی شاگردانی بهتر از همه
.  او بشودی نامیکه باعث شهرت و نک بدهد یامهر را سر و صورتیخواهد دانشگاه آر یم

ن همه پول یبا ا. حداقل حقوق تو در آنجا پنج هزار تومان است. زدیر یپول سرشار م
  » است؟یگری دیا حواست جای ینک ی داشت، حرفم را گوش می نخواهیگر نگرانید

اش همچنان حرف زده بود و  یمیالس قدکمه.  سرش را باال گرفته بودیمصطف
  : حرص خورده بود

 یدنی و شنیدنی دیها ن همه جاذبهی با ایشورک؟ اصالً آدم عاقل، یه چکآخرش «
  »!ییرود لبنان؟ چه جا یند مک یرا ول م
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رد، کف پولش را نگاه کی یوقت.  سفر بودیعصر راه. رده بودک فقط نگاه یمصطف
  »!م استیرکخدا «: ب گفتر لیناخودآگاه لبخند زد و ز
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  کوچکبزرگِ 
  
 ی موسسهقش را به ساختمان یستاد و نگاه عمی ایمصطف. دیوز ی میمیم مالینس

نجا یاما ا. دیشن یها را از داخل مجتمع م  بچهیاهوی هیصدا.  دوخت جبل عاملیفن
نجا به دنبال یا«. برد ی را با خود به همه جا میوت مرموزکم، سیستاده بود، نسیه اک
  »د؟یگرد ی میسک

 نگاهش را از ساختمان برداشت یمصطف. ده بودی پرسیال را به زبان عربؤن سیمرد ا
با لبخند . د، برگشتیرس ی هشت ساله به نظر م–ست و هفت یه بک یو به طرف جوان

را اش  ی دستک، سایمصطف. ردکرار کاو، مرد جوان هم لبخند زد و دوباره سؤالش را ت
  :رد و دوباره لبخند زدکدستش را به طرف او دراز . نار پا گذاشتک

  »!…چمران «
  :م فشردک را محیمرد جوان دست مصطف

  » درست است؟… چمران یتر مصطفکد«
. نه و بعد صورتش را جلو آوردیمرد جوان، ذوق زده، س. ان دادک سر تیمصطف

د، عقب عقب به یشک یر مناکه ک یمرد جوان در حال.  او را در آغوش گرفتیمصطف
  :دی او را شنیها  حرفیه مصطفک راه بود یها مهیاز ن. دیطرف مجتمع دو

  ».گردم یدهم، برم یخبر م«
.  گرفتیکبرخورد خوب مرد جوان را به فال ن. اش را برداشت ی دستک سایمصطف

م و با مصالح کسسه محؤ میها ه ساختمانکد یبه نظرش رس.  مدرسه شدی وارد محوطه
د داخل یدام طرف باکدانست از  ینم. ردکبه اطرافش نگاه . غوب ساخته شده استمر

 ییه صداکرفت  یشان مکآهسته و پا.  نبودیاز مرد جوان هم خبر. ساختمان شود
  .نارش بودکان سال هم در ی میمرد. دیبرگشت و مرد جوان را د. دیشن

  »!ترکسالم د«
  .زد ی حرف می را به سختیان سال، فارسیمرد م
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  ».میروز منتظر بودیتر، دک خوش آمد د…«
د قبل از آمدن به مدرسه، یبا. ندیایه به استقبالش بک خودش نخواسته بود یمصطف
  .ردک ید آشنا می جدی ط و خانهیاش را با مح خانواده

  ».گردد ی تا ظهر برمی امام موس…«
 را ییها توانست صورت یگر می حاال دیمصطف. زد ی حرف میپ در یان سال پیمرد م

شان یبرا. ندیآموزان را بب او دانشکنجکده بود، و نگاه یها چسب  پنجرهی شهیه به شک
  .ان دادکت دست
  »ا نه؟ید یا گرسنه«

ان سال یمرد م» !دیغذا هم دار«: ان سال لبخند زد و گفتی در جواب مرد میمصطف
  : دادیش را در هوا بازیها د و دستیشکابرو باال 

  »!میز داری نان، آب، گوشت، همه چد؟یردکال یپس چه خ«
چند . ر بردیزد، او را به طرف اتاق مد یه حرف مک یان سال در حالیمرد م

 سالن جدا شده یم و مات اصلی ضخی شهیه با شک ی آنها، از محلیآموز با صدا دانش
  :ردکشه نگاه ی شی رویها  به نوشتهیمصطف. رون آمدندیبود، ب
  »!الب است ج… یکترونکارگاه برق و الک«

رون آمده بودند، گره خورد، ناگهان یه بک یآموز  نگاهش با نگاه چند دانشیوقت
. ستادی ناگهان ایه مصطفکنگاه آنها چنان مظلومانه بود . ختیرد قلبش فرو رکاحساس 

ه کرفت  ی میمی قدیانگار به استقبال دوست. شان رفت  بلند به طرفیها بعد، با گام
 عقب رفت؛ اما لبخند یمک کپسر. ن نفر آغوش گشودی اولیبرا. دده بویها او را ند سال

 جا ی در آغوش مصطفکپسر. ردکوب ک خی، او را در جا می مهربان مصطفی و چهره
  . گرم پدر در پناهِیگرفت؛ فرزند

  »ه؟یاسمت چ«
  : دوختیاش را به مصطف دهیشکاه و رنج ی چشمان سکپسر

  »!احمد«
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. رفتارشان توام با ادب بود.  حلقه زدندیه دور مصطفرون آمده بودند بیه بکچند نفر 
  :ر قرار دادی را تحت تاثین، مصطفیهم

  »؟یا ن مدرسهیه در اکاحمد، چند سال است «
  »!دو سال«

، کیناگهان پسر. ندک یآموزها خداحافظ ان سال منتظر بود تا او با دانشیمرد م
  : را گرفتیدست مصطف

  »م؟یدهتان ب ارگاه را نشانکد یخواه یم«
 یزیان سال چیمرد م. ده شدیشک را فشرد و به دنبالش ک دست گرم پسریمصطف

 یکترونکارگاه برق و الک یها ز بچهیان ازدحام شوق برانگیش در میها اما حرف. گفت
د و لبخند یشک یقی نفس عمیمصطف. داد یم میم سوخته و لحی سیارگاه بوک. گم شد

  :زد
  ».اندازد یمام  یاد نوجوانین بو مرا به یا«
   دور افتاد؛یاد روزهاین حرف، به یبا ا
  
  

ه حمد و ک پدر یصدا! ک سرپولی محله و آهنگرها بازار، روسیچهار راه س
ها مثل   روزها و شبی خواند؛ همه ی خاص می نماز صبحش را شمرده و با حالتی سوره
ها را  یاط بس،آمد یرون میه بکد؛ از مدرسه ی در برابر چشمش درخشی نورانیا نقطه

  .رفتند یقاج می قیبوترک لها، مث یا ه تو بچه مدرسهکد ید یم
  »؟… داغ بدمیباقال«
  »!ها یشو یمان می ببر، پش… خوشمزه ینان قند«

گرفت و  یها را م رات عصر پنجشنبهی خیحلوا.  پامنار بودیکه نزدیدبستان انتصار
 کبعد نرم. گرفت یمدادند  ی، هر چه م…، دو تا، سه تا یکی. گذشت یفش مکیدر 
او  یدلش برا. اش بود ار هر روزهکدن او ید. دید یرمرد را میآمد و پ یانه مکودک و کنرم
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ر یرمرد فقی پی بدبختیرد و براک یر لحاف میه سرش را زکها بود  فقط شب. سوخت یم
  .ختیر ی مکاش

  »؟یا بابا گرسنه«
اش   گود افتادهیها  چشمبانی دراز و پرپشتش، سایجنباند و ابروها یرمرد سر میپ

  .شد یم
  » گل پسر؟ی آوردیچ یچ«
داد و  یرمرد آب دهان قورت میپ. ردک یفش را باز مکیب ینشست و ز یرمرد مینار پک

  .شد یف خم مکی یهمره او رو
  »!…ب ی، نان و خرما، سی نذریز آوردم، حلوایهمه چ«
  .گرفت یماسه به طرف او کچسباند و مثل  یرمرد دو دستش را به هم میپ
  »!ل پسر گُیر بشویعاقبت به خ«

د و او هر شب یلرز یرمرد میپ. ها شده بود آن سال زمستان، سردتر از همه سال
مش را یتصم. ندیرمرد را ببیگر طاقت نداشت درد و رنج پید. ختیر ی مکآهسته اش
 گذشته از یرمرد مثل روزهایپ. دی دویل شد، شالقیه مدرسه تعطکعصر . گرفته بود

رمرد انداخت؛ ی دوش پیرون آورد و رویاش را از تنش ب یت پشمکاو . دیلرز یما مسر
  .ده بودیرمرد شود، تا خانه دوی پیه منتظر دعا و ثناکبعد، بدون آن 

  
  »!یکالسالم عل«

ر یآموزها ز  دانشی صلوات دسته جمعیصدا. دیرون پری بکیودک یای از دنیمصطف
.  بودی پر از خوشحالی مرد روحانیمان آبچش. ردکبه عقب سر نگاه . دیچیسقف پ
ر یز. دید یل و بلند قامت را میک درشت هین روحانیه اکن بار بود ی اولی برایمصطف

  .لب، نام او را به زبان آورد
  »! صدر؟یامام موس«
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، امام یش از مصطفیپ.  بودند چند قدم عقب رفتندیه همراه امام موسک یمردان
قامت بلند امام . گر را در آغوش گرفتندیهمد. فش آمد بلند به طریها  با قدمیموس
  :دی را بوسی مصطفیشانی او پیها  خم شد و لبیموس
  »!میروز منتظرت بودی د…یخوش آمد«

ارگاه به دور ک یها بچه.  هم جلو آمدند و با او دست دادندیمردان همراه امام موس
رد و ک یر دستش را دراز مزد، هر با یه حرف مک ی در حالیامام موس. آنها حلقه زدند

ر یها خود را ز بچه. گرفت یآموزها را م  از دانشیکیا دست و گردن ی از لباس، یقسمت
 آرام یامام موس. برد ید و لذت مید ی میمصطف. ردندک ی او رها می  پدرانهیها دست

  .ردک یآنها را نوازش م
 و یرفاه ماد یوشش براک از یا ه با خدا عهد بست لحظهکد همان جا بود یشا
  :دیشکها طول   ساعتیآن روز گفتگو با امام موس. شدک آنها دست نیمعنو
صره ارا مح ان لبنانیعیه شک است یتک مقابله با فقر و فالین مدرسه برایس ایسأت«

ا یها پدر  ن بچهی از ایاگرچه بعض. عه استیمان و محرومان شیتینجا متعلق به یا. ردهک
  ». دارندینیمات دیاج به معاش و تعلینها احتی ای  دارند، اما همهیمادر

 یه همگکست شاگرد دارد؛ یصد و بیه مدرسه، سک زود متوجه شد یلی خیمصطف
ثراً از کآموزها ا ن دانشیا. خوانند ی می درس صنعتی و مجانیروز به صورت شبانه

  . بودیلی اسرائیها  توپیکر شلیه مدام زک ییجا.  جنوب لبنان بودندی منطقه
  :زد ی از اعتقاداتش حرف میها بود به راحت نار بچهک در ی وقتیفمصط

  »ف باشد؟ید به ظاهر ضعی است، پس چرا بایعه در ذاتش قویش«
ه ک او یها داد تا حرف ی فرصت میمصطف. برد یر فرو مک او همه را به فیها حرف
  .ندک بودند، در مغز و جان آنها نفوذ یهمه سؤال

رهبر باشد؟ به چه  یپناه و ب یعه بید شی هزار قانون، چرا باشور هزار فرقه وکن یدر ا«
  »م؟یشو یشته مک یگناه
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اد او، به یفر. شد یس می خی مصطفیها ک لبنان با اشی دهکی خشیها چشمه
  :داد یده خون می رنگ پریها چهره
  »م؟یریپذ یم چرا ذلت را میه به شهادت معتقدکما «

دو سال بعد بود . ت بسوزدیب مظلومخواست چشمان شاگردانش از ت ی نمیمصطف
  : نوشتی از دوستان مصطفیکی به یا  در نامهیه امام موسک

  .ه به دنبالش بودمک است یسکن مرد همان یا
ن ی مدرسه، ایها بچه.  مدرسه را گسترش دادی صنعتیها ارگاهکت ی فعالیمصطف

  .پدر دلسوز و دانشمند را دوست داشتند
 داشته یارک ی دهید ایبا.  استی مضاعف و فرسودگیگن فقط خستیا! ارک یار براک«
  ».مین باشیم بهتریتوان یه مکن صورت است یدر ا. میباش

ه کداد  یبه همسرش حق م. نار آنها بودک ساعات شبانه روز در ی  در همهیمصطف
  .ت داشته باشدیاکگله و ش

 ی تو پایها یردم، نگذار با دلتنگکدا ین، خودم را تازه پین محرومینار اکمن در «
  »!عزمم سست بشود

ل کها فقط به خدا تو یدر مقابل تمام سخت.  به بازگشت نداشتی اعتقادیمصطف
 ی او پیها م به عمق حرفک مکشاگردان مدرسه . خواست ی مکمکرد و از او ک یم
 مدرسه روز به ی صنعتیها تیشهرت فعال. ر بودیگ ها چشم ارگاهکشرفت در یپ. بردند یم

  .شد یمشتر یروز ب
  ».مان سفارش دادند یارکارگاه جوشکار بزرگ را به کچند تا «

شتر یها روز به روز ب ل به موقع، باعث شده بود تا تعداد سفارشیدقت، ظرافت و تحو
  .شود
  » حامد؟یدیر وقت است، چرا نخوابید«
  ».برد یار خوب زمان مکم، ی بدهیل مشتریار را تحوکن ید بهتریبا«
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، یارک تراشیها نیماشارگاه کدر . دوست یرت آنها را میهان، غار و پنک، آشیمصطف
 ی مختلف، گاهیها چ، در اندازهی و دقت در ساخت پینوآور.  داشتیگری د لک شعاوضا

 یرد تا آنها از قدرت و بزرگک ی مکوچکاو خودش را . شد ی میباعث تعجب مصطف
  :ارشان مطلع بشوندک

چ بسازم، آن هم ی پیکده فقط توانستم کانشام، در د یه مهندس فنکد من ینکباور «
  »!یبا چه مشقت

 صد ی، حداقل روزیروز ار شبانهکد او باعث شده بود تا هر شاگرد، با یق و تمجیتشو
  .ار شدک فروش آنها هم خودش دست به یبرا. چ بسازدیپ

عه، به یه در آن شک یخواستند؛ لبنان ی میا  صدر، لبنان تازهی و امام موسیمصطف
  .آورد یان را به جنبش در منان لبیعیار، شکن افیا.  خود برگرددی شهیاصل و ر

 است یگاهیه پاکست، بلی نی فنی  مدرسهیکنجا تنها یگر ایه امروز دکرم ید بپذیبا«
  ».انیعی شی  همهیبرا

 یامام موس. ه در نظر بود، به اطالع همه برساندک را یخواست اهداف ی نمیمصطف
  .ده را داشتین عقیصدر هم هم

د شروع ی خودمان را بای، و قطعاً نظامیدتی و عقیاسی سیها  ما عمالً آموزشیول«
  ».میرده و به سرعت گسترش بدهک

 خود ی  رابطهیمصطف.  نداشتی چندانی  فاصلهینی فلسطیها ، با اردوگاهصورشهر 
 مدرسه و کوچکزان عامل، حاال با داشتن سربا  جبلی فنی مدرسه. ردکرا با آنها برقرار 

ل وارد یه اسرائی، علنیمقاومت فلسط یان اصلی از حامیکی معتقد، به عنوان یروهاین
  .عمل شده بود

ن ی محرومیت را براک، اساس حری لبنانی عهید با آموزش نوجوانان و جوانان شیبا«
  ».مینکفراهم 
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روع به گذاشتند، ش ید در آن قدم میه باک یشاگردان مدرسه با اعتقاد به راه
ده بود، به آنها یه آموزش دک را ی تمام فنونیمصطف. ردندک ی نظامیها  آموزشیریادگی
  :همه خوشحال بودند. اد دادی

 است؛ همچنان یار خوبی بسی  در مرحلهیبه لطف خدا، مدرسه از جهت اقتصاد«
 یراه بکدم یجه رسین نتی به ایمن بعد از بررس.  هم رو به رشد استیعد اعتقاده از بُک

 یار خوبک شما استادی از نظر من، همه. می داریشتری بیرویاج به نیشتر، احتید بیتول
 یتان برا نار تالشک در یعنی. د در خدمت اسالم باشدی شما بای جوانیروید، اما نیهست

ار که چند استاد کن بوده است یشنهاد من ایپ. دینکمعاش، دشمن را هم فراموش ن
د به ین فرصت به دست آمده، ما بایم؛ در ایا به آنها بسپارارها رکم، و ینکاستخدام 

  ».مینکر کمبارزه با دشمن ف
  : هم داشتیگریاما او نظر د.  روبرو شدی با استقبال خوبیشنهاد مصطفیپ
 ،دیریگ یه شما از او مک یه از امتحانکم ینک ینجا استخدام می را در ایاما ما استاد«

  »!دیایرون بیسربلند و موفق ب
 یمصطف.  دست بزنندی مصطفیقه برایآموزها چند دق ن خبر باعث شد تا دانشیا

  .دید ی را در نگاه آنها مییبایگر غرور سبز و زیحاال د
  »! ما خواهد بودی ن قانون مدرسهی ا…«

 ی آنها زمانی نهکیبغض و . ند نبودی همه خوشای، برایرانی ای عهیت شیخبر موفق
  .ردندک یزیر ی را پسازمان املش  و دوستانیه مصطفکگشوده شد، 

ن یان لبنان است و ما سربازان تا آخریعی از حقوق شی پاسدارین سازمان برایا«
  »!مینک ی میستادگین راه ای خون در ای قطره

 ی شهی نگران بود و ریمصطف. شد یان می نمایلک دشمن هر روز به شیها توطئه
  :شناخت یتوطئه را م

  ».ردی بگیآلود ماه ل گِواهد از آبِخ یه مکل است یفقط اسرائ«
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ان، باعث شد تا آتش جنگ نشور لبک یاسی و بحران سیری، درگ1354در سال 
  :داد ی آگاه بود و هشدار میمصطف. ور بشود  شعلهیداخل
 عرب در یایه قلب دنکانه دارد؛ ضمن آن ی در خاورمیا ژهیت ویلبنان موقع«

شمار، مبارزان  ی بتر است حضورِ ه مهمک یزی است، اما چی و تجاری فرهنگیها نهیزم
هدف . ل از آن وحشت داردیه اسرائک یشور است؛ همان موضوعکن ی در اینیفلسط
ه کان است یعیت شیردن موقعکف یجاد بحران، ضعین جنگ، عالوه بر ایل از ایاسرائ
 ضربه به یعنیه مشخص است، که هم یان است، بقنت لبین بخش از جمعیتر مهم
  »!نیردن آتش مقاومت فلسطکخاموش ن و یمسلم

اما . نندک یریدند تا از گسترش جنگ جلوگیوشک یصدر م ی و امام موسیمصطف
ن، ین بیدر ا. ردندک یان را قتل عام میعی شیی هر روز در جا]فاالنژها[دشمن 
 بودند ینون رزمندگانکآموزها ا دانش.  و مبارزه بودی جبل عامل، سنگر اعتقادی مدرسه

 را کی دردنایها  زمزمهی گاهیمصطف. ردندک ی شهادت آماده میا براه خود رک
  :دیشن یم

ن یا. اد دخالت نده تا اوضاع بهتر بشودینار آمد، خودت را زکن احزاب ید با ایبا«
  ». داشتی هم خواهی بهتری زندگیجور

  : از دوستانش نوشتیکی به یا در نامه. سوخت ید و از درون میشن ی میمصطف
 یها ام تا اصالت نجا آمدهیط به این شرایام و با ا ز دست برداشتهیمه چمن از ه…«
ا به من بد یکدر امر. ر پا نگذارمیه به آن اعتقاد دارم زک را ی و اصول اسالمیانسان
ران ینم، در اک خود را معامله ی اعتقادیها ه اصالت و ارزشک اگر قرار بود .گذشت ینم

نم کار کها  ها و ارزش  آن اصالتیه براکام  نجا آمدهیبه ا. داشتم ی میار مناسبیوضع بس
ن روش یخواهم مرا به ا ی و از خدا م…ستم یچ وجه حاضر به سازش و معامله نیو به ه

  »…م بداردکمح
ن، هر روز مورد تهمت ی همیبرا. او حاضر به سازش و معامله با دشمنان اسالم نبود

  :گرفت یقرار م
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  »؟!دیاینجا بیند و به اکا ول ا رکی در امرید زندگیچرا با«
  »!د جاسوس باشدیشا«

خواست در  یگر نمیهمسرش هم د.  گرفتار شده بودیط سختی در شرایمصطف
دانست  ی هم میمصطف. شور مثل جهنم بودکن ی او در ای برایزندگ. لبنان بماند

داد  ی به او حق می داشت و مصطفییپروانه قصد جدا.  نداردیریثأگر تیش دیها حرف
. خواستند یانات و رفاه مکا امه بچه. ندکت را تحمل ق پر از رنج و مشین زندگینتواند ا

 یها برا همسرش همراه با بچه. رده بودکشان را خرد  جنگ و گلوله، اعصاب همه
گر تنها شده بود و تمام اوقات خود را در ی حاال دیمصطف. ا رفتیکشه به امریهم

 ی سعیمصطف. ردندک ی مهربان نگاهش میمثل پدر مدرسه یها بچه. گذراند یمدرسه م
  .د بدهدیش به آنها امیها رد با حرفک یم

  »!دی خداوند اعتماد داشته باشیها به وعده«
 به طرف یست، مصطفک مدرسه را شیها شهین گلوله شی اولیآن روز، وقت

ز  ایکیبه جز خودش، . آموزها در مدرسه بودند فقط شش نفر از دانش. اش رفت اسلحه
ه روز اول ورود به استقبالش آمده بود و حاال نقش ک ی همان مرد– یاباعلها و  معلم

  : در مدرسه نبودیگریس دک – مدرسه را داشت محافظِ
  »! استیه مدرسه خالکدند یها فهم مروت یب«

ن بار هم از یبردند، ا یرون می مدرسه را به بیه خبرهاک یا دانست عده ی میمصطف
  .اند  شهادت طلب در مدرسه، خبر داشتهیاآموزه نبودن دانش

  »! بروندی اباعلکمکدو نفر به «
 یصدا. بام مجتمع رساند آموزها، خودش را به پشت  از دانشیکی به همراه یمصطف

  .ده بودیچیرگبار مسلسل در همه جا پ
  »!نندکخواهند مدرسه را محاصره  ین، مکنگاه «

م در آغوش کاش را مح چنان اسلحه. فتده جلو ری خم–وتاه قد کآموز   دانش- جابر
  : زانو نشستید و رویشکجابر، گلنگدن .  ناخودآگاه لبخند زدیه مصطفکگرفته بود 
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  »!ن طرف وارد محوطه مدرسه بشوندیگذارم از ا یمن نم«
 یتف گذاشت و صداکجابر، قنداق اسلحه را به .  به حرف او اعتماد داشتیمصطف

  .ردک برگشت و نگاهش یمصطف. دیچیرگبار در همه جا پ
  »!ترکچند نفرشان را زدم د«

  .گر بام رفتیده به طرف دیرد و خمک دستش را مشت یمصطف
  »!م شدندیها قا شرف یب«

 یسک. ردک بود نگاه ی اباعلیشگیه سنگر همک ییبه جا.  مدرسه خلوت بودی محوطه
  :رف جابر برگشتبه ط. ن ناگهان همه جا را در بر گرفته بودی سنگیوتکس. در آنجا نبود

  »از آن طرف چه خبر؟«
اط یه وسط حک یا به جز سه جنازه«: د و گفتیشک ک مدرسه سری جابر به محوطه

  ».نمیب ی را نمیسکافتاده، 
  .ردندکن نگاه یی انفجار، هر دو به پایبا صدا

  »!… بودکنارنج«
شان  ه به سرعت وارد مدرسه شده بودند، به طرفک یدن چند نفری با دیمصطف

  . رگبار گلوله آمدیهمزمان، دوباره صدا. ردک یراندازیت
  »!نها به مدرسه گذاشته شودی ای م قدم آلودهید بگذارینبا«

  . از جا بلند شدیگر، مصطفی دکبا انفجار چند نارنج
  »!ن، رودررو بهتر استییروم پا یمن م«

هنوز چند قدم » ! ما را از باال داشته باشیهوا«: رد و گفتکره به جابر نگاه یبعد، خ
  :دی جابر را شنیه صداکدور نشده بود 

  »!نکم، حاللم یدیگر را ندیاگر همد«
  :ن دوخت و راه افتادیش را به زمک چشمان پر از اشیمصطف

  »!…خداحافظ«
  . بودی نگران اباعلیمصطف.  بودیری درگی اصلی  مدرسه، صحنهی محوطه
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  »!جا رفته است؟ک«
 یسکه ک چنان بود یری، شدت درگیلحظات یبرا.  از او نداشتیس خبرکچ یه

آموزها در جهت مخالف هم و رو  دو نفر از دانش. ندکر کتواست به محافظ مدرسه ف ینم
. رفتند یردند و جلو مک ی میراندازین حال تیدر ا. ردندکدن یبه مهاجمان، شروع به دو

  :دیشکاد ی فریمصطف
  »!دی جلو رفتیلیخ«

 خود، یها  گلولهیک و معلم با شلیمصطف. دندیشن ی را نمییچ صدایآن دو، انگار ه
  .آنها را پوشش دادند

  »!رون؟یروند ب ینها دارند میچرا ا«
ت کن حریدانست با ا یم.  هم مثل معلم به رفتن آن دو چشم دوختیمصطف
  .ردک خواهند ینینش طلبانه، مهاجمان به سرعت عقب شهادت

  »!شوند یدارند از مدرسه خارج م«
ن یچ وقت در طول عمرش چنیه. ن صحنه، چشمانش را بستیدن ای با دیمصطف

وقفه  یه بکمهاجمان » !دیدر پناه خدا باش«: ر لب گفتیز. ده بودی ندیسک را از یشهامت
، ک انفجار نارنجیبا صدا. رفتند یتر م ها بودند، لحظه به لحظه عقب ر آتش گلولهیز

  .متر شده استکشود  ی میکشله رو به دشمن ک یها رد تعداد گلولهک احساس یمصطف
  »! را زدندطالب«

 ی پاکانفجار نارنج. دیطلب دو آموز شهادت ، به طرف دانشیک در حال شلیمصطف
 یمصطف. ردک ی میکد و شلیدو یگر همچنان می دیآموز دانش. رده بودکاو را قطع 

  .ردک یطلب فوران م آموز شهادت  دانشیخون از پا. رون آوردیش را بنراهیپ
  »!ز منیان نباش عزنگر«

حالش را به چشمان  ی نگاه ب– مدرسه جبل عامل ی آموز پانزده ساله  دانش-طالب 
  . دوخت و لبخند زدیآلود مصطف کاش

  »!د وارد مدرسه بشوندینگذار«
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  :دیشکاد ید و فریچیآلود پ  خونیش را به پانراهی پیمصطف
  »!دی او را به داخل ببر… شده یطالب زخم«

  :دی او را بوسیشانیبعد خم شد و پ
  »!نجا شودیم تا دشمن بتواند وارد ایری ما بمی مگر همه«

ه هنوز ک رفت یی به جایمصطف. آموزها به طرف طالب آمدند  از دانشیکیمعلم و 
د، ناگهان چشمش به جسد یه رسکجلو در . آمد ی رگبار اسلحه ناصر از آنجا میصدا
ش از یها نار جسد زانو زد و شانهک یفمصط. مهاجمان دور شده بودند.  افتادیاباعل
  :دیصدا لرز ی بیا هیگر

  »! خوب خدا مردِی ا… ی اباعل… یاباعل«
  :دیشکاد یرد و فرکول کادش آمده باشد، جسد را ی به یمه موضوع مهکبعد، انگار 

  »!مینجا دور بشوید از ای زود بایلی خ…م ید بروییایب«
.  از مهاجمان نبودیچ نشانیگر هید. تآموزها با تعجب به عقب برگش  از دانشیکی
  .آلود، به طرف سالن مدرسه رفت  جسد خونینیر سنگی زیمصطف
  »!میریگ یهمه در سالن پناه م«
 غرش و انفجار چند ،دندی به سالن رسیوقت.  نبودی مصطفیها  متوجه حرفیسک

 دشمن یها  از انفجار خمپارهیزیهنوز چ. جا را در گرد و غبار فرو برد خمپاره همه
  :ه ساختمان به لرزه درآمدکنگذشته بود، 

  »!وار مجتمع زدندی به دیج یپ  آرکبا موش«
  . ه به مدرسه هجوم آورده بودندک بود ین تالش شصت نفر مهاجمین آخریا

م، او نصرت خودش ی خدا متحد شوی برای وقت…آنها شصت نفر بودند، ما نه نفر«
  ».ندک یرا از ما دور نم

 را فقط یاو زندگ. ن لبنان باشدینار محرومک با تمام وجود در خواست ی میمصطف
اش را در همه  یا ه ماه، نور نقرهک یآن شب در حال.  خدمت به مردم دوست داشتیبرا
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دار بود و از یاو ب. ده بودندیهمه خواب. ردکرد، دفتر خاطراتش را باز ک یجا پخش م
  :نوشت یش میها رنج

  .ن تجربه زنده لبنان بودیا«
 سخت ییها هکات شدم، معری حیها هکوارد معر.  فراوان دادیها روزگار به من درس«

د، و چه یآ یش در می آزماک به محیمان و اراده آدمیه شرف و اک ییجا. کو خطرنا
  !ی سختیها شیآزما

  .کی وحشتنایها یریچه درگ
ن یه از اکاند آنان  مکه ک یار و امتحان است و راستیکه پنا صحیه دنک یراست

چ ی خود از هیه در زندگکر ک را شیند، و خدایآ یروز به در میش جبات پیآزما
  »… برنتافتمی روکیه وحشتناکچ معریختم، و از هی نگریشیآزما

  »تر؟ک دی آقایداریب«
 خوابگاه به جز پرتو یدر فضا. ردکاش را چند بار باز و بسته   چشمان خستهیمصطف

  . نبودیگری دییچ روشنایماه، ه
  »؟یخواه ی میزیدارم، چی ب… پسرم بله«

  .دیشک دوباره دراز کپسر
  »… فقط…نه«

 چهارده ساله، تنها کن پسری، انیحس. نار او رفتک دفترچه را بست و به یمصطف
ل به جنوب لبنان، جان سالم به در برده ی اسرائی ه در حملهک بود یا  خانوادهی بازمانده

 یا  در او استعداد و ارادهیمصطف. ا شده بودنی چشم نابیک او قطع، و از ی پایک. بود
  .م بودک با سن ی مهندس عالیک، او یاز نظر مصطف. دید ی میقو

  »؟یاج داری احتیزی؟ چیشک یچرا خجالت م«
  »!ترکام د  تشنه…آب «

ن بسته شد، او درباره یآلود حس  چشمان خوابیوقت.  او آب آوردی برایمصطف
  :نوشت
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 یارهایها و مع اسیمق. عشق و محبت سوزاند بزرگ مرا در آتش ی خدا…«
  … در نظرم پست شدی و شخصی و عادی مادیها خواسته.  بر دلم گذاشتیدیجد

د ین شایز خود گذشتم و با آغوش باز به استقبال مرگ رفتم، و ایاز همه چ
 عشق و …ن امتحانات سخت بود ی من، در ایروزیه پین پایتر ین و اساسیمهمتر

  .زیخدا و گذشت از همه چ عشق به …گذشت، 
دوار بود و یدادند، اما او همچنان ام ی را آزار میها مصطف اگرچه دردها و رنج

ها به  ن سالیاو در ا. ن استیری شیروزیها، پ ی سختی دانست به دنبال همه یم
 حضرت یعنی –ران ی مردم ایدیرد، چند بار هم رهبر تبعک سفر ی مختلفیشورهاک
  . او را داشتید، اما هنوز دلش هوای هم د را- ینیاهللا خم تیآ

ها  ن سالی ایه در طک یها از رنج و عذاب شد تا ساعت یم فراهم می برایاش فرصتک«
  »!زدم ی مبارز حرف مین روحانی ایدم برایشک

ها، ارزش انتخابش را  یت از سختیاکخواست با گله و ش ی نمیحال، مصطف نیبا ا
رد ک ی می سعیمصطف. ر جنگ احزاب بودیلبنان اسها، هنوز  ن سالیدر ا. ندک کوچک
  .ننده بودکدوار ید، امیرس یران میه از اک ییخبرها.  آنجا نشودیها یاست بازیر سیاس

 بزرگ، ملت یها ه به دولتکیخواهد بدون ت یه مک دوخته شده یا به مردیچشم دن«
  ».ران را از ظلم و ستم نجات بدهدیا

ه ک شاهد بود یمصطف.  از مرزها هم گذشته بودینی امام خمیادهایگر فریحاال د
هر روز خبر . رندیگ ی میقیر عمیران تاثی مردم ای انقالبیها تکان لبنان از حریعیش

  .تاباند یها م د به دلیخبرها نور ام. دیرس ی میا تازه
  ».شاه مستاصل شده.  شهرها، هر روز تظاهرات استی در همه«
دانستند رهبر  یم.  داشتی احساس خوبی مصطف.س بودی در پارینینون امام خمکا

  .ستی نیا چ معاملهیانقالب اهل ه
  ».ستیش مهم نیند، شخص و گروه برایب یاو فقط خدا را م«
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گر امام هم یحاال د.  بودینیالم امام خمک  و قدرتِیستیز  عاشق سادهیمصطف
 از یکی در. ه او عاشق اسالم و خدمتگزار استکدانست  یشناخت و م ی را میمصطف

چ یگر مطمئن بود هید. سدیبنو ینیخم به امام یا م گرفت نامهی تصمیروزها، مصطف
  .ن مرد باشدیتر از ا تواند دلسوزتر و آگاه یس نمک

ورزند و حاضرند جان خود را در راهش فدا  ی بزرگ عشق مین روحانیمردم به ا«
  » .نندک

 در چشمش کاش. شتاغذ گذاک قلم را بر یمصطف.  بود1357ور ماه سال یشهر
  :نوشت. حلقه بسته بود

  میبسم اهللا الرحمن الرح
  ینی خمیان جهان، حضرت آقایعیقدرشیمرجع عال

 خود را با مرجع یپرده و بالواسطه احساس قلب یه بکنم ک یاحساس افتخار م
قدر، ی آن مرجع عالیران به رهبریانقالب مقدس ا. گذارم یان میان در میعیبزرگوار ش

 و ظلم ی و خونخواری و خودخواهیگر یوحش. دیمایپ ی خود را میاملکل تن مراحیآخر
ر یمتر نظکخ یده است، و در تاری خود رسیو ستم شاه و دست نشاندگانش به حدّ اعال

ه همه ملت دشمن او هستند باز هم دست بردار نباشد کنی، با علم به ایه ظالمکداشته 
…  

  :خواند، خوشحال بود یهبرش مش را ریها ه حرفکنینوشت و از ا ی میمصطف
شود؛ تا ظلم و فساد و  یظاهر نم) ع(ن یدا نشود، ارزش حسید پیزی مسلماً تا …

 مردم و قدرت و ی و حق طلبیارک و فدایداریپا. ندک بروز نیت دستگاه پهلویجنا
 یران برایطلبانه مردم ا ام حقیق. گردد ی آن روشن نمیت رهبریشجاعت و درا

ا را به تعجب انداخته، و یه دنکارانه است ک قدر شجاعانه و فدام، آنی رژیسرنگون
رده و کره ین مبارزات، همه را خی رهبر ایارکمان و صبر و فدای و ای و بلند نظریداریپا

  …دوست و دشمن را وادار به احترام نموده است
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 با یگاه. زند ی حرف مینار رهبرش نشسته و به آرامکرد در ک ی احساس میمصطف
  .شد یس می خکگر صورتش از اشی دیزد و زمان ی، لبخند میا ن جملهنوشت
ه مرا به پا داشته و ک سخت، ین روزهای من در اید و آرزوین امی بزرگتری ول…«

 ی آن مرجع بزرگ و احساس آزادیران به رهبریت اک مملیرده است، اوج انقالبک یقو
ه کاه شاه است، یم سی رژی ابدیدطره شوم استعمار و استبداد و نابویران از سیو نجات ا
 و نجات، چه یروزین پیه ایرود، و در سا یران به شمار میخ این نقطه عطف تاریبزرگتر
دان  ل را به زبالهی اسرائیرد، و حتک فاسد موجود را سرنگون یها توان نظام یساده م

  …خ فرستاد یتار
 یها رد حرفک یحساس مچند صفحه نوشته بود، اما ا. داد یان میاش پا د به نامهیبا

 ی از بغض و خوشحالیحالت. اغذ گذاشتک یدوباره قلم را رو.  گفتن داردی برایادیز
  :لمات را نوشتکن یرد و آخرک کش را پایها کاش. داشت
ه در راهش کان دهد کند و امکت یه همه ما را هداکطلبم  ی بزرگ می از خدا…«
ن از یم و همچنی بدانیات واقعی شدن را حیانن قربیم، و ای شویم و قربانیوار بسوز پروانه
 و سخت سالمت ی بحرانین روزهایز را در ایه آن مرجع عزکطلبم  ی بزرگ میخدا

  .ندکروز یمال، توان بخشد و پکران را در راه یده و بال زده ایبدارد، و ملت رنج د
   چمرانی مصطف– شما کوچکدوستدار 

، یمبارزه از نظر مصطف. گرفت ی میترشی مردم هر روز شدت بیخواه اد اسالمیفر
  :رده بودکدا ی پیگری دی معنیتکهر حر. گر مثل گذشته نبودید

د آموزش یگفتند آنها با یان می از آقایه بعضک ین مردمیوچه و بازار، همکمردم «
 من هستند، راه درست را آنها ینها االن سرمشق و الگوینند، ای ببیاسی سی مبارزه
  ».رفتند

زد  ی را میاما او حرف. گرفتند ینه به دل مکی ی مصطفیها  از حرفیا دههنوز هم ع
  :ه به آن اعتقاد داشتک

  ».ای تمام آزادگان دنی خواهد شد برایران سرمشقیانقالب ا«
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 نار رهبرش بودن، او را غرقِکرفتن و در . ردکگر آغاز ی دین بار هم سفری ایمصطف
هزار و یکست و دوم بهمن سال ی در بیم انقالب اسالیروزیبا پ. ردک یدر آرامش م

  . در راه بودیتر  سختیاما روزها. دیش رسی به آرزویصد و پنجاه و هفت، مصطفیس
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  نکا احساس مرا سنگ یخدا
  

ده ی ندین قدر آبیران را ایچ وقت آسمان اید هیرد؛ به نظرش رسکبه آسمان نگاه 
  .است
ه ک یدن وطن را داشتم؛ وطنی دش عطهکست سال است یب! ها گذشته است سال«
  ». بر آن نباشدی ظلم و تباهی هیسا

 دوست –جواد ! اد داشتیه به ک ییها  سالی شتر از همهیب. ردکه ی گریمصطف
. ها در شهر گشتند هر دو ساعت. ختیر ی مک هم با او اش–اش  کیودک یها سال

ها و  وچهکرفت؛  یف ماش، به هر طر  گرد و غبار گرفتهی دست در دست نوجوانیمصطف
  .اد دانشجوها در گوشش بودی فریهنوز صدا. رستان البرز و دانشگاه تهرانیها، دب ابانیخ

  »!روز شدیه پک مردم بود ی ن ارادهیباالخره ا«
 شهر هنوز یوارهاید. ندی همه جا را خوب ببیرد تا مصطفک ی میرام رانندگآجواد، 

  :داده بودندش خون یه مردم براک بود ییپر از شعارها
  »!زمیزم، بگو تا خون بری عزینیخم«
  »!م جهادم دهدک حینی اگر خمیوا«

با «: وارها نوشته شده بودی دی به رویا مان نامهیگر؛ و در همه جا، پی دییو در جا
  »!مینک ی میمان از نهال انقالب پاسدار خون
  »!برو بهشت زهرا«

ه حرف بزند، کآن یه او بکد ید یجواد م.  تا غروب آفتاب، در بهشت زهرا بودیمصطف
 همچنان غرق در ی او را به خانه برساند، مصطفیتا وقت. ره شده استیبه دور دورها خ

  .ارش بودکاف
  »!تان م دنبالیآ یصبح م«
  ».خواهم قدم بزنم یم، میآ ینه، خودم م«
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 یمصطف.  واداشته بودیا  انقالب، مردم را به جنب و جوش تازهیروزی پینیریش
ل کیه به فرمان رهبر انقالب تشک -نون در دولت موقت کاو ا. برد ید و لذت مید یم

رد ک ی احساس میمصطف. ت بودیلمشغول فعامعاون امور انقالب  به عنوان –شده بود 
  .ردک او را آشفته یاما ناگهان خبر. ن استیریها هم ش یخستگ
  »!ردهک آشوب به پا ردستانکضد انقالب در «

او هنوز به عمق . د انجام دهدیآ ی از دستش برمیارکتا هر  آماده بود یمصطف
  . دارندیدانست اهداف درازمدت یاما م.  نبرده بودی دشمن پیها توطئه
  »!ر آنها هستندینند هنوز مردم ما برده و اسک یر مکدشمنان انقالب ف«
گر  نده فرستاد تا با رهبران توطئهیدولت نما. سوخت یردستان در آتش و خون مک

 ییاراکل ی به دلیمصطف. شتار بودکند، اما پاسخ دشمنان انقالب فقط گلوله و کره کذام
  . منصوب شدر دفاعیوز مبارزه، به سمت یها  سالی و تجربه

  ».ام در راه انقالب است ی مبارزه ندارم، افتخارم سربازی از روزهایا چ فاصلهیمن ه«
 آن یها برا ه سالک یت از انقالب حفاظین بار برایا. دی دوباره لباس رزم پوشیمصطف

ه رهبر انقالب کدانست  یخوب م. ز خبر داشتیضد انقالب از همه چ. رده بودکمبارزه 
ن انقالب ییشتار در آک و یزیر خون و خون. ندک یبراساس دستورات قرآن عمل م

  . نداشتیی جایاسالم
م اسالم را کامام حه ک ی به روزیوا. نندک ی انقالب سوءاستفاده می نها از عاطفهیا«

  »!ندک یدر مورد آنها جار
ردستان، مجازات ک یثر شهرهاک بودن در ایانقالب. تاخت یضد انقالب همچنان م

خبرها هر روز . رفت یاموال به غارت م. شد یده میشکها به آتش  خانه. مرگ داشت
  .تر از روز گذشته بود تلخ

 خلع سالح شدند ی انتظامیروهاین. ردهک مهاباد، بانه و سردشت سقوط یها پادگان«
  ».دندی به شهادت رسیا و عده
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ز را کن مرایردند و اک قرآن حمله یها تبکان، به مکان و بویه، جلدیدر سقز، اشنو«
  ».دندیشکبه آتش 

با خبر . وان برودی قصد داشت تا به مریمصطف. دولت هنوز به آرامش اعتقاد داشت
  .رده استک یعیشتار فجکن شهر یه ضد انقالب در اکبود 

ه آنها به کن جرم یدند، فقط به ای را سر بریست و پنج نفر از پاسداران بومیب«
  ». معتقد بودندیانقالب اسالم

 – ینی زمیروی نی  فرمانده– یپ فالحیسرت. رفت یام صلح و آرامش می با پیمصطف
رف ه شهر در تصکوان شد ی وارد پادگان مریوپتر در حالیکهل. هم، همسفر او بود

  . ضد انقالب بودیروهاین
  ».مینار هم باشکه در کن است یم، هدف ما ایوبک یما بر طبل جنگ نم«

ن ی اکی و پای به خوبیمصطف. نشست ی به دل بزرگان شهر می مصطفیها حرف
  .ها اعتقاد داشت آدم 

  ».اند ب خوردهی اما فر…«
ن حرف یو دلنش ساده یمصطف. دندیفهم ی و صداقت را مکی پایمردم شهر هم معنا

د و با یخند یشان م یها با خنده. ردک ینار آنها پهن مکاش را در  سفره. زد یم
  .شد ین میشان، غمگ یها غم

  ».ام مرگ بفرستدکس حق ندارد شما را آزار بدهد و فرزندانتان را به کچ یه«
 دلگرم یها مردم با حرف. دیرس ی خطر به مشامش میها، بو ن حرفیضد انقالب از ا

اما ضد . ندی آرامش را ببیرفت تا رو یشهر م. ها برگشتند  به خانهی مصطفی ندهنک
  .ب بدهدیارانه مردم را فرک بی فریها  مظلوم به خود گرفت تا با حرفی انقالب چهره

 در پشت ساختمان یهمگ. ردک و پنج نفر بودند نگاه یه حدود سک به آنها یمصطف
  .ددادن یستاده بودند و شعار می ایدژبان
  ».نندی آرامش را به خود ببینجا رویخواهند مردم ا ینها نمیا«
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 یآنها از توافق بزرگان شهر با مصطف. خواند یه میانیداد و ب یضد انقالب شعار م
خواستند به  یگر نمیده، دین چند روز طعم آرامش را چشیاما مردم در ا.  بودندیناراض
  . گذشته برگردندیروزها
  ». ندارمیم، اما من احساس خوبیده ما موفق شکظاهراً «
وان یب مردم در شهر مریضد انقالب از فر.  درست بودی و احساس مصطفینیب شیپ
 –پاوه . برد ی میگریزات خود را به شهر دیرو و تجهید نیگر بایحاال د. د شده بودیناام
  . ضد انقالب بودی هدف بعد– ین شهر پر از مردم انقالبیا

صد و یهزار و سیکمه گرم مرداد ماه سال ی نیاز روزها یکی  قلعهیقور یروستا
 را یین روستا جمع شده بودند و تقاضایضد انقالب در ا. ردک یپنجاه و هشت را تجربه م

  :ردندک یرار مکمدام ت
  »!ردستانک یحق خودمختار«
  ».ردن سپاه پاسداران پاوهکمنحل «

شد قبول  یها گفته مه از جانب آنک را یمردم پاوه، حرف. شهر در التهاب بود
ر و مردم پاوه یعشا. ر شدی پاوه درگی از اهالیکیر با ی از عشایکیروز بعد، . نداشتند

در . نار زد و جلو آمدکت را ی جمعیمرد جوان. ه با هم رقابت داشتندکها بود  سال
  .ن آورد و به دست گرفتییاش را از دوش پا اسلحه. نگاهش خشم بود

  »! غلطی درست است، چیم چییگو یه مکم ینجا ما هستیا«
 و یزیر ، آنها را به خونیاز طرف. رندیتوانستند بپذ ین را نمین توهیمردم پاوه ا

ده، خودش را به مرد جوان رساند و ی خمیرمردیپ. شناختند یهوده می بیها یریدرگ
  :ردکمهربان نگاهش 

  »!؟ عاقل شو جوانیندازی مردم را به جان هم بیخواه یچرا م«
ت از هم فاصله یجمع. ردک یکاش را باال گرفت و شل  اسلحهیا وان، لولهمرد ج

  . گرفتند
  »خورد؟ یم، اسالم و پاسدار به چه درد ما میخواه ی میما آزاد«
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مردم پاوه با خشم به او .  داردیگریال دیه او خک مرد جوان معلوم بود یها از حرف
مرد . رد و با او حرف بزندیا بگرمرد جلو رفت تا دست مرد جوان ریپ. ردندک ینگاه م

  :ردک یراندازیجوان عقب عقب رفت و دوباره ت
  »!میبر یند، سرش را مکومت دفاع کن حیس از اکهر «

ان به کودک. ردندک یک خود را باال گرفتند و شلیها همراهان مرد جوان هم اسلحه
 ی به فرمانداررها دست دعا به آسمان گرفتند؛ همه از ترسیپ. آغوش مادران پناه بردند

  :شهر هجوم آوردند
  ».میت شهر توسط ارتش و پاسدارها هستین امنیما خواستار تام«

ر مسلح، یعشا.  از انقالب دست به تظاهرات زدندیبانیمردم به پشت. ل شدیشهر تعط
مردم .  شهر پاوه را به محاصره درآوردندیها  راهی  ضد انقالب همهیکبه تحر
  :ردندک بند اعالم  خود را در پنجیها خواسته

  .  تا شهادتینیقدر امام خمیم عالی زعی به رهبریامل از انقالب اسالمک یبانی پشت-
نترل منطقه کامل و کت ین امنی خواستار صدور فرمان تامیاز رهبر انقالب اسالم -

  .می هستیتوسط ارتش اسالم
ر نوع توطئه امل خود را از سپاه پاسداران مستقر در پاوه اعالم و هک یبانی پشت-

  .میدان یه انقالب میه برادران پاسدار را توطئه علیعل
  .ر مجازی از حمل اسلحه غیری جلوگ-
ون و ی ضد انقالبیری پاوه و دستگیار دادگاه انقالب اسالمی سی ل شعبهکی تش-

  . آنهای مهکران و محایگردنه بگ
ا در تنگنا قرار د آنها ریبا.  مردم شهر به هراس افتادیها ضد انقالب از خواسته

ها و  بچه. ندک شهر را غارت ی توانست آذوقه یار داشت و میها را در اخت جاده. داد یم
ن خبر در شهر یه اکد یشک نیطول. نندکتوانستند تحمل  ی را نمیمردم ناتوان گرسنگ

  : دیچیپ
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آوردند، تصرف  یرمانشاه به پاوه مکه از کون خواربار را یامکضد انقالب چند «
  ».ردهک

 یدی شدیها یریخشم آنها از ضد انقالب، باعث درگ. مردم گرسنه در محاصره افتادند
رد و ک یه می گرکپسر. ست خوردندکه شکسالح بودند  ین مردم بیاما ا. در اطراف شهر شد

  :گفت یش را میها حرف
  »! شدید تا مغزش متالشیوبکضد انقالب آنقدر با آجر به سر پدرم «

  : بهتر نبودگری دیاوضاع در جاها
  »! همه جا آتش گرفته…د ینکآنجا را نگاه «

 خود ی دهی شدند تا مردم دست از عقیده میشکها و احشام به آتش  هر روز خانه
رمانشاه، به ک ی هنگ ژاندارمری دفاع، فرمانده یشتار مردم بک از یری جلوگیبرا. بردارند

د شهر شدند، اما ضد انقالب ره وارک مذای هم برایگری دی استاندار و عده. پاوه رفت
  .ره نشدکحاضر به مذا

  . ندک کمکت شهر ی با شصت پاسدار وارد پاوه شد تا به امن1یاصغر وصال
م کتعداد پاسداران شهر .  شهر برداردی خواست دست از محاصره یضد انقالب نم

با . ندکتر   محاصره را تنگی م گرفته بود تا حلقهین، ضد انقالب تصمیبه خاطر هم. بود
  .دن غروب، از هر طرف به شهر حمله شدیرس

  »!ندک ی بگو شهر دارد سقوط م…ر یتماس بگ«
ان، ین میدر ا.  را به شهادت رساندیا ضد انقالب با هجوم به مقر پاسداران، عده

  .بردند ی به سر میت بدتریها در وضع یزخم
  »!رندیم ینها مداوا نشوند تا صبح میاگر ا«

 ییها با صدا خمپاره. م شدن نداشتی و تسلینینش ل عقبای خیسکن همه، یبا ا
  .شدند یب در دل شهر منفجر میمه

                                                 
  .ه به پاوه اعزام شدندک ین گروه پاسدارانی اولی  فرمانده– ید اصغر وصالی شه.1
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  »!نندکزده  خواهند مردم را وحشت یار مکن یها با ا شرف یب«
رد و ارتفاعات مهم ک یش به پاسداران و مردم حمله میروهایضد انقالب با همه ن

  .افتاد ی به دست آنها میگری پس از دیکیشهر، 
ها   نرسد، شهر به دست ضد انقالبکیمک یروی بگو اگر ن…ر یهم تماس بگباز «

  »!افتد یم
 به مردم پاوه به ی رسانکمکت ین بار هم ماموریا. دیز رسکن بار خبر به مریا
  . گذاشته شدی مصطفی عهده
  »!دینکز حل یآم ق مسالمتی پاوه را هم از طری هییوان، قضید مثل مرینک یسع«
پاسدارها .  نشستینار مصطفک ینی زمیروی نی فرمانده.  پرواز بودی وپتر آمادهیکهل
  .وپتر گذاشتندیکرده بودند، داخل هلکه آماده ک را یمهمات
  »!ستیها قابل حل ن ین سادگیردستان به اکآشوب «

 از باال نگاه یمصطف. دیوپتر به آسمان شهر پاوه رسیکه هلکساعت پنج بعدازظهر بود 
  . فرو رفته بودندی در خاموشها ها و تپه وهکرد؛ ک

  »!وت؟کن همه سی و اکآنهمه اخبار وحشتنا«
با .  استی ناگهانیوت، انفجارکن سی ایدانست معنا یبه تجربه م.  نگران بودیمصطف

  :ردکوپتر برخاست، خلبان هراسان به اطرافش نگاه یک هلی ه از بدنهک ییصدا
  »!زنند ین ما را مییدارند از پا«

  . گرفتیا اش را رو به نقطه ز شد و انگشت اشارهیم خی از جا نیمصطف
  .»… ی پاسگاه ژاندارمریک نزد…باند فرودگاه آنجاست «

. ن رفتییرجه پایخلبان به حالت ش. شد ی میکوپتر شلیک هلیاز هر طرف به سو
ات دست، خلبان را به ک با حریمصطف. وپتر بودندیکهمه در انتظار سقوط و انفجار هل

رون یرد، همه بکن را لمس یوپتر، زمیک هلی آهنیها هی پایوقت. ردکآرامش دعوت 
.  رساندندیا وار خرابهیز خود را به طرف دینه خیس. دیبار ی از گلوله میباران. دندیپر



    ۶۶    اینجا چه می کنی گل سرخ ؟                                                                                     
  
 

 لبخند زد و به پاسگاه یمصطف. ر رگبار گلوله به هوا بلند شد و اوج گرفتیوپتر زیکهل
  .ردکنگاه 
  ».ت نداردین است، اما امیمکساختمان مح«

 بلند قرار یوهک ی نارش، در دامنهک، با دو سنگر قلعه مانند در یپاسگاه ژاندارمر
  :ردک دوباره نگاه یمصطف. داشت
  ». را به گلوله ببندندیا توانند هر جنبنده یوه مک یاز باال«

نند، از جان خود ک یه در پاسگاه مقاومت مک ییدانستند آنها یگر همه میحاال د
  . در چشمش حلقه بسته بودکدن آنها جلو آمد؛ اشی پاسگاه با دی فرمانده. اند گذشته

  »!نجا آمده؟ی به ایسکه کم ینکد باور ی بایعنی «
چند مرد هم با . ردک نگاه ین ژاندارمری ماموری  خستهیها  به چهرهیمصطف

م ه لبخند به لب داشت، آراک ی پاسگاه در حالی فرمانده.  آنجا بودندی محلیها لباس
  .ختیر ی مکاش

  »!شوند یشته مک مردم شهر دارند ی  همه…م یشو یم قتل عام میدار«
ها، آرامش  یه در اوج سختکاش،  ی زندگی روزهای  آرام بود؛ مثل همهیمصطف

  :ردکر کبا خود ف. رد و لبخند زدکشان  نگاه.  داشتیشتریب
  ».نده دولتمیه نماکدانند  یشناسند، فقط م ی آنها مرا نم…«
ده ی آبدک سخت و خطرنایها دانیه زاده درد و رنجم، و در مکدانند   یما نما«
 یام اژدهاکانه به کبا یشه بی، همی مرگ و زندگیها هکه در معرکدانند  ینم. ام شده

ه به کدانند  ینم. ام ندهکفر و ظلم و فساد پنجه در افکت یام، و با عفر مرگ فرو رفته
  »… ندارمی وحشتام و از مرگ استقبال شهادت آمده

اه ی سی ابرها.ردک آنها را رام ی ، نگاه وحشت زدهی متبسم و آرام مصطفی چهره
  :  آنها را در آغوش گرفتیمصطف. رد و لبخند زدندک ک، آسمان دلشان را تریدیناام

  ».مینجا آمدی به شما اکمک ی ما برا…ستی نی نگرانیجا«
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ر و پاسداران، به طرف شهر  خبر گرفتن از سرنوشت مردم شهی برا، بعدیساعت
وه کگر، ی طرف درختان بلند و طرف دیک بود؛ یعی طبیبای زیها راه پر از جاذبه. رفتند
  .م عمقک یا و دره
نند ک یشتار مکهوده یب. دانند ی را نمی و خداپرستی باز نها رسم عشقیه اکافسوس «

  »؟ی چیفهمند برا یو هرگز نم
ترس .  پاسگاه و ماموران را به وجد آوردی انده، فرمی مصطفی احساس و شور عارفانه

ه از هر طرف ک ییها گر گلولهید.  شدکها پا  زود از صورتیلی، خیستیاز مرگ و ن
شدند و به  یخم و راست م. ستادندیا یدند و میدو یم. ردک یشان نم زده د، وحشتیبار یم

  .رفتند یجلو م
  »چقدر از راه مانده؟«
د یر آتش است، بایامالً زکدان شهر تا محل پاسدارها ین می نمانده، اما از اولیزیچ«
  ».میع برویسر

 یشانی غم و پریاز همه جا بو. دندی شد و به شهر رسی به سرعت طیوهستانکراه 
  .نواخت ی را میوار شهر، آهنگ جنگ و آوارگیدر و د. دیرس یبه مشام م

  »!م بهتر استی برویکی یکی«
  پاسدارانی خانه ضد انقالب، خود را به یها لر رگبار مسلسی آنها در زی همه
  :ندکتوانست باور  ید نمید یه مک آنچه را یمصطف. رساندند

  »! استک چه دردنا…خداوندا «
آورده بودند و ناله  ن خانه پناه یزن و مرد شهر به ا. محل استقرار پاسدارها شلوغ بود

ها را  ن نفسیآخرها  یزخم.  بودندکمک مسلح در انتظار یردهاک. ردندک یم
ت ی جمعی را گرفته بودند، از البالیه دو طرف چادرک یچند نفر در حال. دندیشک یم

  .دش، غرق در خون بودی با لباس سفیپرستار.  جلو رفتیمصطف. ردندک یراه باز م
  » شده؟یچ«

  . چشم دوختندیمردها با نگاه غمزده به مصطف
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چ یه.  داردیزیه خونرک ساعت است شب از پهلو گلوله خورده است، االن شانزدهید«
چاره دوام ین زن بیا! یترک، نه دیینه دارو! سکچ یند، هکمان  کمکست یس نک
رد، یم تا همان جا بمی ببری بهداریم او را به ساختمان خالیخواه یحاال هم م. آورد ینم

  ».شود یه هست، مکن یگران بدتر از ای دی هیرد، روحینجا بمین وضع ایاگر با ا
 یپاسدار. اط رفتی به حیمصطف. مه جان پرستار را با خود بردندیر نیکها پمرد

وان ی در مریچند روز.  او را شناختیمصطف. ز شدیم خیدن او نین، با دیمجروح و خون
  .با هم بودند

  ».رسند ی مکیمک یروهایباالخره ن! ین علکمقاومت «
  : پر از خشم بودی علیها نگاه و حرف

اران سپردند؟ چرا کتینند؟ چرا پاوه را به دست جناک ی میوتاهکچرا دولت و ارتش «
 ی ما برای ه همهکن یم؟ مگر نه ایستیند، مگر ما آدم نک ی نمکمکس به ما کچ یه

  »م؟یده یمان را م انقالب خون
و درد .  داشتیزیش به شدت خونریها زخم. گفت یاد میش را با فریها  حرفیعل

صورت . خم شد و او را در آغوش گرفت.  نداشت گفتنی برای حرفیمصطف. دیشک یم
 در کیودکانگار .  آرام گرفتینه فشرد تا علیآنقدر او را به س. دیمجروحش را بوس

  .آغوش پدر آرام گرفته بود
  ».شود ی میل به خدا، سپرک سخت با توین روزهایم، ای به شما آمدکمک یما برا«

ر ی دوم ساختمان زی  طبقهی هراه پل. ردک یشکز سریگر نی به مجروحان دیمصطف
اصغر . ها رساند و باال رفت  جهش، خود را به پلهیک با یمصطف. آتش ضد انقالب بود

 یا ها جلسه  از اتاقیکی در یمصطف.  پاسدارها بودی ماندهی، مشغول گفتگو با باقیوصال
  :ردک یشیاند ل داد و چارهکیتش

د یند، باکه یاجات ما را تهیود تا احتر یرمانشاه مک به ینی زمیروی نی فردا فرمانده«
  »!مینکنده مقاومت یسه روز آـ تا دو 
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 در دلش او یمصطف. بودن ی ترس و خستگیا در نگاهش ذره.  لبخند زدیاصغر وصال
  . از دشمن نداشته استیده است و هراسیانه جنگکبا یه او بکخبر داشت . را ستود

  »؟ی پاسدار داریرویاالن چند نفر ن«
ه پر از شجاعت بود، به کنگاهش را .  در چشم اصغر حلقه بستکسؤال، اشن یبا ا

  :دیش، آرام و شمرده به گوش رسیها ن دوخت و حرفیزم
ن شانزده نفر، یاند، از ا  فقط شانزده نفر زنده،ه با من آمدندک یاز شصت پاسدار«

  »!اند یشش نفرشان هم به شدت زخم
.  به تن داشت، وارد شدیه لباس محلک یل بلند قامت در حایجوان. در اتاق باز شد

  :اصغر از جا بلند شد و به طرف او رفت.  پر از آب بودیا در دستش دبّه
  »! دالوریخسته نباش«

  . اتاق گذاشتی  آب را گوشهی جوان بلند قامت لبخند زد و دبه
  »!ترسم آلوده باشد ی م…د بهتر است یاگر آب را بجوشان«

اصغر به . جوان بلند قامت رفت» .مینک یار را مکن یهم«: ان داد و گفتکاصغر سر ت
  :ردک از پاسدارها اشاره یکی
  »!نکم ین مردم و مجروحان تقسیبعد از جوشاندن، آب را در ب«
ط، ین شرایمرگ در بدتر. سته بودندکهمه خسته، گرسنه و دل ش.  درآمدی مصطفکاش

 ید، صدای را دی مصطفکاشس از ی چشمان خیاصغر وقت. نده بودکه افیبر همه جا سا
  :دیاش به گوش رس خفه
، مثل یه خارج از شهر است، آتش زده؛ تشنگک موتور آب را ی ضد انقالب تلمبه«

  ».ندک یداد می بیگرسنگ
ان، هر لحظه خبر شهادت ین میدر ا.  رگبار گلوله شروع شدیان صدایجلسه در م

صدا . ز شدیم خیصغر از جا نها، ا ها و بچه ون زنی شیبا صدا. دیرس ی به گوش میسک
  .دیرس ی تپه بود به گوش میه باالک یاز بهدار

  »!دیگناه به شهادت رس ینم آن پرستار بک یر مکف«
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رده بود و مردم خسته انگار در کشهر از غصه دق . ردندکوت ک سیهمه، لحظات
  .رفتند یخواب راه م

  ».میریرمانشاه تماس بگکم و از آنجا با ید به پاسگاه برویبا«
. رده بودکاهش را باز یم عمق، دهان سک ی دره.  شدن هوا، دوباره برگشتندیکبا تار

اط جلو یآرام و با احت.  خفته بودی، چون مارکچ و خطرنای پر پیوهستانک ی جاده
دانست  ی نمیسک. آورد ی درختان را به صدا در میها  برگیمی نرمه نسیگاه. رفتند یم

ده، به یشک رو به باال ی با سر و تنیمصطف. خواهد افتاد ی چه اتفاقی بعدیها در قدم
  .رفت  یدنبال دوستانش م

  »!میدیرس«
هنوز . ا بزرگان شهر پاوه هم تماس گرفتیرمانشاه، ک عالوه بر یآن شب، مصطف

  .ندک یریشتر جلوگیشتار بکدوار بود تا با گفتگو بتواند از یام
  »!دهد ی نمیس جواب درستکچ یه«

رد با ک یضد انقالب چند بار سع. د گلوله بودیر رگبار شدی صبح زی دهیپاسگاه تا سپ
ه کر بود کن فی در ایمصطف. ند، اما موفق نشدک پاسگاه را تصرف یهجوم ناگهان

  :ندیجا بنشکد در یوپتر بایکهل
  ».میگر باشی دیر راهکد به فیر آتش است، بایامالً زکفرودگاه «

 یی مناسب، به هر جایردن محلکدا ی پی برایطفمص. ها با خطر همراه بود  راهی همه
  :ندکدا ی را پییرد و عاقبت موفق شد جاک یشکسر

  »! استینار بهدارک ی  تپهین جا باالیفعالً بهتر«
گران، ینار دکن باال زد و در ی آستی و پر از سنگ بود، مصطفکوچکن محل، یا

  .ردک یار مک نفس یکسخت و . ها شد  سنگیآور مشغول جمع
  »!دیاوری گچ بیمک یک«

 با یمصطف. شد ی مید عالمت گذاری تپه، آماده شده بود و حاال بای باالکوچکمحل 
  .ن نوشتی زمیرو» H«گرد گچ، حرف 
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اش را  وپتر محل نشستنیکد تا هلی بزنی پشت بام بهداری هم رویدیپارچه سف«
  ».ندکدا یپ

. وپتر بودندیکخش هلد بی امیگر همه در انتظار صدایحاال د. ار تمام شده بودک
  .دین صدا به گوش رسید تا ایشکها طول  ساعت
  »!دیر رسی دیلی خ…ساعت دو بعد از ظهر است «

  . آن رگبار گرفتیوپتر، به سویکدن هلیضد انقالب با د
  »د؟ی آوردیچ«
  »!آب و نان و خرما«
  .ه شدیشد، آذوقه تخل ی میکوه شلک یه از باالک ییها ر رگبار گلولهیز
  »!میوپتر ببریکها را به داخل هل ید تا زخمینک کمک«

ستاده بود، ناگهان خم شد؛ خون، یوپتر ایکنار در هلکه ک یمرد. ها را به داخل بردند یزخم
 به یمصطف. ن مداوا هم نبودیمترک ی برای فرصت.ردکن یاش را رنگ  مردهکد و چریراهن سفیپ

  :طرف خلبان رفت
  »!نجا دور شویزودتر بپر و از ا«
وپتر چند یک نداشتند، هلیدی شهر امی ان محاصرهیه به پاک یا  عدهیهجوم ناگهانبا 

. خواستند بروند یفقط م. دندیشن یس را نمک چی هیآنها صدا. ان خوردکبار مثل ننو ت
  :دیشکاد یفر.  در مقابل آنها نداشتیستادگی جز ایا  چارهیمصطف
  »!گردند ین برمیفقط شهدا و مجروح«

  : رفتینی زمیرویانده نبعد به طرف فرم
غذا، آب، . مینکه ین را تخلیها و مجروح شتهکد تا یوپتر بفرستیک هلیکهر ساعت «

  »!میاج داری احتیلیزها خین چی ما به ا… کیمک یروین
 فرود ید برای بایمصطف. ان گرد و غبار و گلوله به آسمان رفتیوپتر در میکهل

  . او بودی برایور خوباصغر، مشا. ردک ی میرکوپترها فیکخطر هل یب
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نم تا ضد انقالب را ک یها را مامور م  از بچهی نشست، چند نفریوپتر بعدیک هلیوقت«
  ». آنها را بدهدیراندازیند و پاسخ تکمشغول 
  .اما فقط غذا و مهمات با خودش آورده بود.  دو ساعت بعد آمدیوپتر بعدیکهل
  »جا هستند؟ک کیمک یروهایپس ن«
 ضد انقالب یها ر آتش گلولهین بار هم زیمهمات و آذوقه را ا.  نداشتی پاسخیسک
  :ردک نگاه ید و به مصطفیشکاش دست   گرفتهک خایاصغر به موها. ردندک یخال

ن است ی به خاطر هم…فرستند  یرو نمیه نکرده کردند شهر سقوط کر کد فیشا«
  »!ردندکن مردم را به امان خدا رها یه اک

د یم داشت ناامک مکخود هم . ردک ی مکغر را در اصی اه  حرفینی سنگیمصطف
. بردند، چشم دوخت یوپتر میک مجروح را به داخل هلیروهایه نک یبه افراد. شد یم

  .ده و به سرعت در رفت و آمد بودندیهمه خم
  ».نمک یرو میسم و درخواست نینو ی میادداشتی یمسار فالحی تیدوباره برا«

  :ان دادکاصغر لبخند زد و سر ت
  »!ر داشته باشدیدوارم تاثیما«

ن اطراف یها زم گلوله. ر بودند رفتیه با ضد انقالب درگک ییروهایاصغر به طرف ن
  .ش را به خلبان گفتیها ن حرفی آخریمصطف. زدند یوپتر را شخم میکهل

  »!…مسار برسانیادداشت را حتماً به تین یا«
رد و دور یاست زودتر اوج بگخو یخلبان م. ر رگبار گلوله از جا بلند شدیوپتر زیکهل
 ک وحشتناییناگهان صدا. ردندک یستاده بودند و نگاه میگر ای دیا  و عدهیمصطف. شود
  . تپه خوردیها وپتر به سنگیک هلیها پروانه. ده شدیشن

بعد، دوباره . ن نشستیه باال رفته بود، برگشت و به زمک را یوپتر، چند متریکهل
سته ک شی پروانه.  نداشتیگر تعادلید. ن خوردی زم بهیبلند شد و مثل توپ پر باد

ن ی بود، ناگهان به زمینار مصطفکه در ک یپاسدار. زد ید و به همه ضربه میچرخ یم
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جان  یگر هم بیچند نفر د. رد؛ سر او از بدن جدا شده بودک، ناباورانه نگاه یمصطف. افتاد
  .ن افتاده بودندیبه زم
  »!…نیا حسی«
 یگری دیچ صدایسته، هک شی  غرش پروانهیگر به جز صداید. د بویاد مصطفین فریا

 یها د و نفسیچرخ یسته، پرشتاب مک شی پروانه. دیغلت  یوپتر میکهل. دیرس یبه گوش نم
  .ردک یزنده را خاموش م

  »!…ا مظلومی«
 به یسته، هر بار جسدک شیاز درها. رفت ید و به هر طرف میخز یوپتر میکهل

  .شد یرون پرتاب میب
  »!…نارکد یبرو« 

آمد  یرون میه از اعماق وجود بکن صدا را ی ایا  لحظهیه زنده مانده بودند، براکآنها 
وار ین دی بیا هیرد، در زاوک یه هنوز موتورش غرش مک یوپتر در حالیکهل. دندیشن یم

آلود همچنان به هر طرف  ش خونکن اسب سریا. ر شدی، اسی جنوبی ساختمان و تپه
 آنها یه پاک یجسد دو خلبان، در حال.  شده بودیوپتر متالشیکن هلیابک .پراند یلگد م

 ی اجساد همه. رفت ین مییرده بود، با لرزش موتور، باال و پاکر ی گیمربند صندلکبه 
جسد دختر . ردکبار نگاه ک اشیها  با چشمیمصطف. رون افتاده بودین به بیمجروح

اد یگر وقت ناله و فریحاال د. شد یده میشک ک خایزان به روی آویها پرستار، با دست
  .بود

  »!…ش کا ما را هم بیخدا«
ت ی به مرگ اهمیسکگر یاما د. دیشک ی دست نمیک از شلیا ضد انقالب لحظه

  .داد ینم
  »!…وبکوار نی سرت را به د…وب ک ن…وب کن« 
 یمصطف. ه بود و گلولهی گریصدا. ندکنترل کس نبود تا بتواند خودش را کچ یه

  :دیشکن دراز ی زمیش را بست و روچشمان



    ٧۴    اینجا چه می کنی گل سرخ ؟                                                                                     
  
 

  »!ن و گوارا و نجات دهنده استیرین لحظات شیچقدر مرگ در ا«
  .اما ناگهان به خودش آمد. ره و تار شده بودیهمه جا در نظرش ت

ن و کا احساس مرا سنگ یخدا.  دارمیت بزرگیمن مسئول. د خودم را ببازمینبا«
  »!ریل به خودت را از من نگکتو

ه مهمات و مواد منفجره قرار داشت، ک ییوپتر درست در جایکهل. شداز جا بلند 
ن یاز ا» !شود یدر صورت انفجار، تمام منطقه نابود م«: ردکر کبا خود ف. متوقف شده بود

  .دیر دلش لرزکف
  »!ندک ید مید، خطر همه جا را تهدینکون را تمام یش«

ش را رو به آسمان یها دست یمصطف. ار افتادکوپتر هم از یکان، موتور هلین میدر ا
  :ردکبلند 
  »!ینک ی مکمکه به ما ک یی تو…خداوندا «

شان کوپتر، یکنار هلک پر از مهمات را از یها صندوق. ار شدکاول خودش دست به 
  . دورتر بردییشان به جاک

  »!دیاورید پتو بی پوشاندن اجساد، برویبرا«
 به یسکختند و هر یر ی مکاش. د در هم حلقه شدی خسته و ناامیها دوباره دست

دو . داشت یت باز نمک دشمن آنها را از حریها  زخم گلولهیحت.  مشغول بودندیارک
. ردندک یه مینار آن دو نشسته بودند و گرکها  ها و بچه  زن.  داشتندیخلبان هنوز نفس

ن یا. ردک یس میشان را خ ک خشیها  لبیگریگرفت؛ د یشان را م  صورتک خایکی
گر یآن دو، آنقدر نفس نفس زدند تا د. توانستند انجام بدهند  یه مکبود  یارکتنها 
  . سخت و مرگبار همچنان ادامه داشتیروزها.  نماندیشان باقی براینفس

  »!میم، اما دست از تالش هم برنداری شهادت بشوی د همه آمادهیبا«
 ییشناسا یه براک فانتوم یمای تلخ بود؛ سقوط هواپیی هر روز شاهد ماجرایمصطف

دن مجروحان؛ درد یمارستان پاوه و سر بری ضد انقالب به بی  آمده بود؛ حملهکمکو 
رده بود و کبارها در دلش دولت را مالمت . م بشودیخواست تسل یاما هنوز نم! پشت درد
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گرفت و اخبار  یم تماس میسیگروهبان جوان هر روز با ب. ده بودی آنها نالیتفاوت یاز ب
  . داشته باشدیدیه امکآن یرد؛ بک یمخابره م شهر را کوحشتنا

  ».نم، اما موفق نشدمک بکیمکد بتوانم ی من آمدم تا شا…د ینکحاللم «
 یخ و تلیتوانست سرد ی میا تنها نفس گرم فرشته. شد یتر م  محاصره تنگی حلقه
. ده شدی نجات دمی دن صبح، نفس فرشتهیبا فرا رس. ندک شهر مظلوم دور کرا از خا
  . پاسداران، به طرف آنها رفتی شور و شادیدن صدای با شنیمصطف
  » شده؟یچ«

  .دی رسی به مشام مصطفی خوشیبو. شد ی میک، رو به آسمان شلی شادیها گلوله
  » شده؟ی چ…د یزن یچرا حرف نم«

امام «: ستاده بود، گفتی پا ای رویه به سختک ی، در حالی از پاسداران زخمیکی
د در عرض یه ارتش باکدستور داده . ا به دست گرفته استل قوا رک ی فرماندهینیخم

 یمصطف» .ندکست و چهار ساعت خود را به پاوه برساند و ضد انقالب را قلع و قمع یب
  :ن خبر خوشحال شدیدن ایاز شن
  »!د متصل شدی ما به سر آمد و به صبح امکشب هولنا«

و ی همه، گوش به راد مثلیمصطف. ت بودیان مظلومی، پاینی امام خمیخیفرمان تار
  :ها حبس شد نهی اخبار، نفس در سی ندهی گویبا صدا. سپرده بود تا بشنود

  
خ ی به تار58ن مرداد ماه یل قوا به مناسبت جنگ خونک ی ، فرماندهینیام امام خمیپ
26/5/58  

  میبسم اهللا الرحمن الرح
اند  ردهکتقاضا رتمند ی مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیها ران گروهیاز اطراف ا«

نم و ک یر مکنند، من از آنان تشک پاوه رفته و غائله را ختم یه من دستور دهم به سوک
 24 مجهز تا یها و قواکها و تان نم اگر با توپک ی اخطار میبه دولت، ارتش و ژاندارمر

من به عنوان . دانم ی پاوه نشود من همه را مسئول میت به سوکگر حریساعت د
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امل کز یه فوراً با تجهکدهم  ی دستور میس ستاد ارتش و ژاندارمرییبه رل قوا کاست یر
انتظار  یه بکدهم  ی دستور می ارتش و ژاندارمریها عازم منطقه شوند و به تمام پادگان

نند و به دولت کت ک پاوه حریزات به سویگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیدستور د
، من مسئول یند تا دستور ثانوکفوراً فراهم ت پاسداران را کل حریدهم وسا یدستور م

ن دستور یه تخلف از اکدانم و در صورت  ی می انتظامیانه را قوایشتار وحشکن یا
ه دولت و ارتش کدهند  یرراً از منطقه اطالع مکم. نمک ی میند با آنان عمل انقالبینما
 سران ارتش ،ردیگر عمل مثبت انجام نگی ساعت د24 من اگر تا . انجام نداده استیارک

  ».دانم ی را مسئول میو ژاندارمر
  والسّالم

ه به کل مردم بود یش از ارتش، سی، پینیبا فرمان امام خم.  نجات آمده بودی فرشته
ضد انقالب . ن و وطن بودندی نبرد با دشمنان دی همه آماده. طرف پاوه به راه افتاد

 یه انگار براک و دور شد آنقدر عقب رفت. ردک ینینش هراسان از خشم مردم، عقب
 و آرام، یکمه شب تارید در آن نیشا.  فرو رفته و گم شده استیکیشه در قعر تاریهم
ش رو یها  شهر، نشسته بود و دستی ن قلهی بلندتریتنها، رو! دید ی را نمی مصطفیسک

  .به آسمان بلند بود
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   گل سرخ؟ینک ینجا چه میا
  

  :ردک لبخند زد و نگاهش 1برکا. م بستکنش را محیوت خم شد و بند پیمصطف
  »!دیآ یرون نمی تو بیچ وقت از پای هین سربازین پوتیا«

رو .  افتادیوارینگاهش به ساعت د. ه دادکی تیرد و به صندلکمر راست ک، یمصطف
  :بر لبخند زد و از جا بلند شدکبه ا

  »م؟ینکت که قرار است بعدازظهر حرک یدان یم«
 بردن به ی برایا ز اضافهی سربازم، چیکمن هم مثل تو «: ان داد و گفتکتبر، سر کا

  » .اهواز ندارم
ت آراء، به یثرک گذشته، او با ایدر روزها.  سفر بودی آماده.  دوباره لبخند زدیمصطف

 ی مرزی ارتش عراق به شهرهای بعد از حمله. افته بودی راه ی اسالمیمجلس شورا
 در ی وی ندهی، به عنوان نمایا ت اهللا خامنهیه او و آکود  گفته بینیشور، امام خمک

 ی  و مقاومت در مقابل حملهی مردمیروهای سازمان دادن نی، برا دفاعی عالیشورا
  .نندک یزیر گسترده عراق، برنامه

  »!رسانم ی دارم، اما تا ساعت پنج خودم را به فرودگاه میمن قرار«
 ماه یکران، حدود یشور اک عراق به  ارتشی از حمله.  بود1359مهرماه سال 

 در خطر ی مهم مرزیها باعث شده بود تا شهرها ی عراقی هجوم گسترده. گذشت یم
د به اهواز ی و شصت رزمنده، بایا ت اهللا خامنهی، همراه با آیمصطف. رندیسقوط قرار بگ

ابله با  مقی براین بار مصطفیا. ردستان را داشتندک جنگ ی ها تجربه رزمنده. رفتند یم
  .ردک ی میشتری بیارکد فدای دشمن، بایهجوم ناگهان

  ». مؤثر استیلیب رساندن به دشمن خی و نامنظم، در آسیکیجنگ چر«
                                                 

تـر  کر نظـر د یـ ، ز1358ز  در نورویگر ی و سپاهی فنون نظامیریه به فراگک بود   ین افراد یاز نخست . یبر چهرقان کد ا یشه. 1
  .چمران، همت گماشت
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  . ن لحظات خودش را رساندیبر در آخرکا.  پرواز بودی ، آماده130 – ی سیمایهواپ
  »!ام را گره زدم و گذاشتم تو بقچه، بقچه را هم دادم به آب روان یزندگ«

  . بودیبر را دوست داشت و شجاعت او در نظرش مثال زدنکا. دی خندیمصطف
  »!میم سوار بشویا برویاورده، بیات را پس ن حاال تا آب بقچه«

شه آماده ی مثل همیمصطف. ما اوج گرفت تا آنها را به اهواز برساندیهواپ. سوار شدند
  .دندی شنی بدیدند، خبرهای به اهواز رسیوقت. بود

  »!ردهک یشروی شهر اهواز پیلومترکی شش دشمن تا«
  ! درنگ نبودیجا
  »!ندی را به خودش نبی آسودگین امشب روید از همیدشمن با«

ستاد ه کن شب بود یدر هم. ها آماده شدند ، رزمندهیا اهللا خامنه تیبا موافقت آ
  .ل گرفتک شی مصطفی، به فرمانده نامنظمیها جنگ
  ».م، شهادت استینکرون یمان بکز خاه دشمن را اک یمان ما، تا زمانیپ«
ها و  کآن شب، تان.  گردان بودیکهر نفر . نامه، با هجوم به دشمن آغاز شد مانیپ
  .د بشودی جدی ده شد تا جنگ وارد مرحلهیشکزات دشمن به آتش یتجه

  »!خواهند با ما باشند یاند و م  به ستاد آمدهیادیمردم ز«
 و ک از تانیلیاما مقاومت در مقابل س. شد ی رزمنده اضافه میروهایهر روز به ن

  . دشمن، سخت بودی شرفتهی پیزات نظامیتجه
ارش یها را در اخت نند و انواع سالحک یت مین را حمایغرب و شرق، صدام حس«

  ».اند گذاشته
 ی شهینار اعتقاد و اندکدانست در  یم.  انجام بدهدیارکدوار بود بتواند ی امیمصطف
  .ستیز دسترس ن دور ایروزیدرست، پ

  ».ف ما هم معلوم استیلکم، تینکمان عمل  فیلکد به تیر امام، ما بایبه تعب«
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 در همه جا مقاومت ی داوطلب نظامیروهایمردم و ن. ن ماه جنگ بودیدوم
ست، دوباره از غرب و جنوب منطقه، شهر ک شیکها بعد از  یعراق. ردندک یم

  . را به محاصره درآورده بودندسوسنگرد
  ».می دارینی دیم، الگویرت داریم، اما غی و مهمات نداریافک ی اسلحهما «

  .ر آتش دشمن قرار داشتیشهر در محاصره بود و منطقه به شدت ز
ه دو طرف در کن حالت ید جنگ را از اید است، بایت بعین وضعیت ما در ایموفق«
حاسبه دشمن دارد م. مینکنند، خارج ک ی میکاند و به هم شل  سنگر گرفتهییجا
  ».میزی به هم بریکی چری وبندهکن محاسبه را با حمالت ید ایما با. ندک یم

آنها نود .  حمله شدی  آماده– بودند ینار مصطفکردستان که در ک - یاریبختگروه 
  .نفر بودند

  »! استی ترابریها ونیامکها و  کهدف، فقط انفجار تان«
 وارد ید از شمال شرقین بای امگروه.  گذاشته شدین هادویام ی گروه دوم به عهده

  .شد یشهر م
 شهر، سه روز ی از محاصره.  به راه افتادی مصطفیگروه سوم هم با فرمانده

ن ی از راه، بیمین. ر آتش داشتیها همچنان همه جا را ز ی عراقی توپخانه. گذشت یم
 ه به هوا بلندک کیدن گرد و خای با دیمصطف.  شده بودیو سوسنگرد ط» ظهیابوحم«

  :ن را به چشم گذاشتیشده بود، دورب
 …ت است ک ما هم سای رند، توپخانهیگ ی میدیش جدی دارند آرای عراقیها کتان«
  »چرا؟

از او .  نوشتیمسار فالحی تی برایادداشتی زود یلیخ. ردک احساس خطر یمصطف
 یروهایت نباشد و نکوبد و ساکخواست هر چه زودتر دستور دهد توپخانه، دشمن را ب

ادداشت، دوباره به راه یبعد از نوشتن و فرستادن . ندیای گرفتن شهر جلو بیاده برایپ
  .افتاد
  »!ندیآ ی ما م  دشمن دارند به طرفیها کتان«



    ٨٠    اینجا چه می کنی گل سرخ ؟                                                                                     
  
 

 شهر یها از شمال شرق کتان. ردکداد، نگاه  ی نشان میمرتضوه ک ی به طرفیمصطف
  .آمدند یسوسنگرد به طرفشان م

  »!مینک یارشان مکش«
م ساعت بعد، ین. رندیها را بگ کت تانک زن، مامور شدند تا جلو حریج یچند آرپ

  .اد بودیها ز کده بود، اما تعداد تانیشک را به آتش ک، دوازده تانیمرتضو
ظه قطع یمان را با ابوحم هند ما را دور بزنند تا ارتباطاخو ی دشمن میها کتان«

  »!نندک
 از یکی، رو به یست متری دوی ها از فاصله  نفر از رزمندهیک، یبا فرمان مصطف

 ک تانیرد، بعد به شنکمانه کن خورد و ی به زمیج یآرپ  کموش. ردک یکها شل کتان
  .ردندکاده شدند و فرار ی پکچند نفر با سرعت از تان. خورد
  »!دیآ یگر دارد جلو می تانگ دیک«
، یج ی آرپکموش. ردک یکآمد شل یه مک کی به تانیصد متری سی ن بار از فاصلهیا

  .ن بار هم به خطا رفتیا
  »!مان تمام شد یج یگلوله آرپ«

 به نظرش یچ راهی هیمصطف. آمد ی جلو مکتان. اه بودندکلحظات، سخت و جان
د و باور ید ی میمصطف. دندی دوکها به طرف تان ناگهان چند نفر از رزمنده. دیرس ینم
رت همه، یان بهت و حی در مکتان. ده بودیچیبر آنها در همه جا پکا اد اهللایفر! ردک ینم

  .ردکد و به سرعت فرار یچرخ
  »!…برکا اهللا«
، به سمت شرق منطقه به راه یبه دستور مصطف.  همه بودیاد خوشحالین فریا

 ،ها  از رزمندهیکیاد مانند ی فریبا صدا. نندکدا ی دشمن نجات پی افتادند تا از محاصره
 به یش نظامی و نفربر با آراکپنجاه تان دورتر، حدود یمک. ردک به روبرو نگاه یمصطف
ه ک دشمن یروهای به نیمصطف» !نندکرمان یال دارند اسیخ«: بر گفتکا. آمدند یجلو م

  :ردکبعد دور تا دورش را نگاه . ره شدیآمدند خ یها به جلو م کدر پناه تان
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  »!…مینک بیارکد یبا«
 دشمن یزات نظامیهرو و تجین همه نیبا ا«: دیرد و پرسکبر با تعجب نگاهش کا
ده بود به زبان یه به نظرش رسک را یرکن فی آخریمصطف» م؟ینکم بیتوان یار مکچ

  :آورد
  »…م یب بدهید دشمن را فریبا«

م تا دوستانمان خط دشمن را ینکد سپر بال یجانمان را با«: ر لب ادامه دادیو ز
  ».نند و جلو بروندکبش

 االن …میردکر ی گیبدجور«:  و گفت هم شتابان خودش را به آنها رسانداسداهللا
تر  یکه هر لحظه نزدک دشمن یروهای به نیمصطف» !شوند یها قتل عام م  بچهی همه

  : بلند گفتیش را با صدایها ن بار حرفیا. ردکشدند نگاه  یم
ه دشمن ما را کم ینکت ک حرید طوریبا. میرو یما سه نفر به طرف سوسنگرد م «

 ما به راه خودشان ادامه یها ما جلب شد، رزمنده دشمن به س حوایوقت. ندیبب
م، اما یریگ ی فقط ما سه نفر در معرض خطر قرار م،ارکن یمن مطمئنم با ا. دهند یم

  ».نند و خودشان را به سوسنگرد برسانندکدا یه نجات پکتوانند از مهل یدوستان ما م
. ر حلقه بستبک در چشم اکاش. دیها رس  بالفاصله به گوش رزمندهیدستور مصطف

  .ردکزان یاش آو  را به فانسقهکاسداهللا چند نارنج.  به آسمان انداختی نگاهیمصطف
  »د؟یا آماده«

 دشمن یها مسلسل.  زود اتفاق افتادیلیز خیهمه چ. ان دادندکبر سر تکاسداهللا و ا
شان  رفتند، به طرف یها جلو م ی و بلندیان پستیه به سرعت از مکدن سه نفر یبا د

  :دیرس یگرش میش به گوش دو دوست دید و صدایدو ی میمصطف.  گرفتندرگبار
 ما یروهایاد نینند از تعداد زک یر مکه فکم، بلیه ما سه نفر باشکنند ک یر نمکآنها ف«

  ».نندیب یفقط سه نفر را م
.  آب، به طرف آن رفتندی مجرایکدن به یبا رس. زدند ینفس م هر سه، نفس

  » .می به جنوب جاده سوسنگرد برساند خود رایبا«:  گفتیمصطف
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گشت و  ی به عقب برمیبر گاهکا. شد ی قطع نمیا ها لحظه  رگبار مسلسلیصدا
  :داد یگزارش م

  »!دهی ما رسیدشمن به صد و پنجاه متر«
ها هر لحظه  فاصله. آمدند یش می مخصوص به پیها ژه، با لباسی ویروهایها و ن کتان

 چشم چرخاند؛ به یمصطف. ستادندی آسفالت، هر سه ای دن به جادهیبا رس. شد یمتر مک
ر جاده را ی زیها  از پلیکی ی بر دهانهکا. نندکن یمک بود تا در آنجا یدنبال سنگر

  :نشان داد
  »! سنگر گرفتن استی برای خوبینجا جایا«

 توپ ی ا گلولهی ک نارنجیکدشمن با پرتاب «: ان داد و گفتک سر تیمصطف
دشمن به پشت .  نبودیگر فرصتید» .ستینجا مناسب نینه، ا. ندکد تواند ما را نابو یم

  .ده بودیجاده رس
  »!مید بروییایم، بی نداریچ راهیگر هیه دکفعالً «

بر در طرف کا. متر ارتفاع داشت سنگر گرفتندیه حدود پنجاه سانتک کی خاپشت تلِ
 یصدا. هم خوردبر به ک ایها لب. دندیشکن دراز یچپ و اسداهللا در طرف راست بر زم

. آمدند ی جاده به جلو مینان روک ها غرش کتان. دیرس ینش به گوش میخواندن شهادت
د و بالفاصله ی را دی عراقیماندوهاک ی مصطف. آنها بودی ر رگبار گلولهیتمام دشت ز

  :دیشکاد یبر فرکا. ردک یکشل
  »!میاز سه طرف محاصره شد«

 گلوله را ی فقط صدایمصطف. ردندک ی میکوقفه به دور تا دورشان شل یهر سه ب
 یکن هموار فقط یدر آن زم. شد یتر م  محاصره لحظه به لحظه تنگی حلقه. دیشن یم

ه سنگر کها هم  یعراق. ر دادیی خودش را تغی، جایک در حال شلیمصطف. راه باز بود
 از یکی ی به لوله  چشمشیناگهان مصطف. ردندک ینی عقب نشیمک نداشتند، یمناسب

جست زد و به . ردن نبودکر ک فی برایفرصت.  رو به او نشانه رفته بودکتان. ها افتاد کتان
د همه ی شدین به لرزه درآمد و انفجاریچند لحظه بعد، زم. ردکش را عوض یسرعت جا
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 ییدستش را به جا. ردک چپش احساس ی را در پای و سوزشی داغیمصطف. جا را لرزاند
ناخودآگاه از جا بلند شد و به . ردکس یش را خخون، دست. ه سوزش داشت گذاشتک

ها و  کتان. ندکتوانست باور  ی نم،دید یآنچه را م. ردک یک و نفربر شلکطرف چهار تان
 دشمن، یل رگبارهای دور ماندن از سی برایمصطف. دندینفربرها به پشت جاده خز

ن، ی بنابرا. به زنده ماندن نداشتیدیگر امید. ندکش را عوض یمجبور بود مدام جا
 ی  جادهیه روکها  ک غرش تانیصدا. ندکن گلوله مقاومت یم گرفت تا آخریتصم

 دشمن از سمت راست، یروهای از نیتعداد. دیرس یت بودند به گوش مکآسفالت در حر
اما ناگهان چند گلوله از سمت . ردک یک هم شلیمصطف. ر رگبار گرفتندی را زیمصطف

امالً به ک ی عراقیماندوک یرویچند ن. ردک و نگاه برگشت. ن اطرافش خوردیچپ به زم
ها از هر دو طرف فضا را  گلوله.  انگشتش ماشه را فشار داد. شده بودندیکاو نزد

ن ران، داخل و ییگلوله از پا. ردک را خم ی، مصطفک دردناین بار سوزشیا. افتندکش یم
با تمام . زد ی میهای رنگش از فوران خون، به سکیشلوار خا.  آن خارج شدیاز باال

 به چپ یاش را گاه اسلحه. ردکم ارتفاع پرتاب کز یرکگر خایتوان، خودش را به طرف د
به هر . شد یته نمش ماشه بردای لحظه از رویکانگشتش . گرفت ی به راست میو گاه

. دیخز ین می زمیگر روی دید و زمانیغلت ی میگاه. ردک ی میکا محل صدا شلیت کحر
 یک یبرا.  ماشه رفتینه رفته بودند، انگشتش رواه رو به او نشکر دن چند نفیبا د

ش از یگلو. ش نمانده بودی برایگر رمقید. دی هم افتادند دیه به روکلحظه آنها را 
ها   رگبار گلولهیصدا.  بودندیریان درگیها و نفربرها منتظر پا کتان. سوخت ی میتشنگ

ون و یامک، یی بلند، ضد هوایها توپ. دیشک ک به طرف جاده سریمصطف. متر شدک
 یها  زبان به لبیمصطف. ت بودندک در حال حری پر از مهمات به آرامیلرهایتر

 پانزده سرباز عقب آن –ه ده کد ی را دیونیامک، ی ده متری در فاصله. دیشکش کخش
اده شدند و یسربازها پ. ردک یکد و به طرف آن شلیشکن دراز ی زمیرو. نشسته بودند

فرما  مک بر همه جا حک وحشتنایوتک گلوله، سی صدایگر به جایحاال د. دندرکفرار 
د مطمئن یبا«: ردکر کبا خودش ف. دیشکن دراز ی زمیحال رو ی، بیمصطف. شده بود
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 ساعت در همان حال یکحدود » .افتم ینجا رفته است، بعد راه میه دشمن ازاکبشوم 
 یک. ندک بود تا احساس سرما  باعث شدهیزیخونر. دیشک دراز کوچکز یرکپشت خا

 به زنده یدیام. بر جدا شده بود رفتکه از اک ییز به طرف جاینه خیساعت بعد، س
  .بودن دو همراهش نداشت

  »؟…برک ا…برکا«
  »؟…اسداهللا«

ناگهان .  از غم به دلش نشستیموج. زد یرفت و آرام اسم آن دو را صدا م یجلو م
  :دی شنییصدا

  »!ترکنجام دیمن ا«
 یز به طرف مصطفیخ نهیس.  شده بودیها مخف ر بوتهیه زک اسداهللا بود، یصدان یا
  » !نکدا ی برو او را پ…جاست کبر کا«:  او را در آغوش گرفت و گفتیمصطف. آمد

 به یوقت. دیاش از دورتر به گوش رس هی گریاما ناگهان صدا. اسداهللا بالفاصله رفت
  .دیوبک یه بر سر و صورت خودش مکد ی رسیمصطف
  »!د شدهیبر شهک ا…تر جان ک د…تر کد«

نار کده بود، در ی را دیآلود مصطف ه تازه شلوار خونکاسداهللا . ردک او را آرام یمصطف
ان داد و به آنتن ک فقط سر تیمصطف» ؟ی شدیشما هم زخم«: او زانو زد و گفت

  :ردک معلوم بود اشاره یه از دور به خوبک یبلند
نجا معلوم است یه آنتنش از اک کین تو تانین، ببکق یو تحقر جاده بریر تونل زیاز ز«

  »! نگران من نباش…ا نه؟ زود باش ی هست یسک
  :قه بعد برگشتیاسداهللا رفت و چند دق

س کچ یاند و ه ردهکرش را قطع ی بود، اما زنجکآنتن مال تان. دیدرست گفت«
  ».ستیداخلش ن
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ه سربازانش ک یونیامک.  را گرفتر بغلشیاسداهللا ز.  از جا بلند شدی به سختیمصطف
 یها  لبی رویلبخند. ت بودک حری رده بودند، سالم و آمادهک فرار ی مصطفیکبا شل
  : نشستیمصطف
  »!اند  ون را هم با خودشان نبردهیامکچ ی سوئی جالب است، حتیلیخ«

 و ی مردمیروهایرفتند، ن یه مکدر راه . ون نشست و راه افتادندیامکاسداهللا پشت 
 در چشمان کاش. رفتند یه دسته دسته به طرف سوسنگرد مکدند ی را دیمنظا

 در یمصطف.  اهواز بود شاپوریجندمارستان یمقصد اسداهللا ب.  حلقه بستیمصطف
ه کدم یاز دوستانت شن«: د و گفتیمسار او را بوسیت. دی را دیمسار فالحیظه، تیابوحم

ردم خدا جسد تو کم؛ دعا یلم را بگوت دی، اجازه بده واقعیها شد یر عراقیمجروع و اس
  »!یرشان نشویرا به آنها برساند، اما اس

 تخت یخواست رو یدلش نم.  داشتیبی حال عجیمصطف. دندیهر دو خند
  .مارستان بخوابدیب

  »!مانم یمارستان مین امشب را در بیمن فقط هم«
ز ه او را اکرد کدن صبح، درخواست یبا رس.  شدی همان شب عمل جراحیمصطف

بعد به محل .  از دوستانش در اهواز بودیکی را در منزل یچند روز. مارستان ببرندیب
.  رفت– اهواز بود ی استانداریمهمانسراه در ک – نامنظم یها ستاد جنگ

 او به یروزها برا.  بودندیه در آن اتاق بسترک باشد ینار رزمندگانکخواست در  یم
 در یگذشت، اما آثار بهبود ی شدنش میمچهل و پنج روز از زخ. شد ی می سپریسخت

 کمک با یوقت.  جا نشستن بودیکتر از  تحمل درد آسان. گر طاقت نداشتید. او نبود
م گرفت یتصم.  به او دست دادیر بغل چند قدم راه رفت، احساس خوبی زیها چوب

  .ده نداشتیگران هم فایاصرار د. ندک کاستراحت را تر
  ».ها تنگ شده است  بچهی دلم براخواهم به خط مقدم بروم، یم«

بر کاد ایبه . شد یه از ساختمان خارج مکن بار بود ین اولیار، ای بسیبعد از روزها
 با یمصطف.  و تالش شروع شدی سعیدوباره روزها.  در چشمانش پر شدکافتاد و اش
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ه یدن او روحی رزمنده با دیروهاین. رفت یر بغل، به همه جا می زیها ه بر چوبکیت
ماه، ی در شانزدهم دزهیهوخبر سقوط . شد یتر م تنور جنگ هر روز داغ. گرفتند یم
  . ناگوار بودی مصطفیبرا

  »!نندکآنها قصد دارند سوسنگرد را تصرف «
 سوسنگرد ی  نامنظم را در جنوب جادهیها  رزمندگان ستاد جنگین بار، مصطفیا

  .ردکمستقر 
  ».میمان یم، منتظر دشمن مینک ین حفر میه در دل زمک ییما در سنگرها«

 دشمن با ورود به جاده، در یها کتان.  عاقالنه و حساب شده بودی مصطفی نقشه
ر آتش یاما هنوز منطقه ز. ها منهدم شدند کتان. ها گرفتار شدند  زنیج ین آرپیمک

  .دیرس ی به گوش میا هر روز خبر شهادت عده. ها بود یعراق
  »!میبند دشمن را بیاتکد راه تداریما با«
 از یا م گرفت با عدهین بار هم تصمی ایمصطف.  به ظاهر ساده بود،ن حرفیا

  .ار را انجام بدهدکن یطلب ا  شهادتیروهاین
ها را  ی عراقیاتکل تداریم، وسایور را ببندک رخهکر به یف جُیاتکم راه تداریاگر بتوان«

متر کم یتوان یود را مش یه به خط ما وارد مک را ی فشار،میریمت بگیا به غنیمنهدم، 
تر  ارون مستقرند، راحتکه در شرق ک ی خودیروهایم؛ در ضمن، ارتباطمان با نینک

  ».مینکم به آنجا منتقل یتوان یها را م یمتیغن. خواهد شد
خلبان هر بار .  رزمنده، وارد آسمان دشمن شدندیا وپتر و عدهکی با دو هلیمصطف

  :ردک ی نگاه میگشت و به مصطف یبرم
  »!ستمیچ وجه قادر به عبور نیه هب«

 از یمصطف.  نبودیچ راه نفوذیه. ن و آسمان را به آتش بسته بودندیها زم یعراق
ه هنوز به ک یاما چند ماه بعد، در حال.  نشده بود سخت ناراحت بودیه طرحش عملکنیا

  .ردکت ک شربرکا اهللا ارتفاعات یات آزادسازیرفت، در عمل ی راه میسخت
  



    ٨٧    اینجا چه می کنی گل سرخ ؟                                                                                     
  
 

دشت پر از . دیتاب یصد و شصت بر همه جا میبهشت سال هزار و سی اردآفتاب داغ
، به طرف ارتفاعات  خوزستانی زره92ر کلشپ از ی تکی یها کتان.  بودیل و الگِ
ن را به ی دوربیمسار فالحیت.  بودندی و دوستانش غرق در گل و الیمصطف. رفتند یم

  :چشمش گذاشت و لبخند زد
  ».نمیب ی ارتفاعات میالتر چمران را باک دی چهره«

م گرفته بود تا جنگ تمام یتصم. تخت را نداشتیال برگشتن به پایگر خی دیمصطف
 ـ یستمررج یان خبر، خبر شهادت یتر بر، تلخکبعد از شهادت ا.  هرگز برنگردد،نشود

  .ردکه یت او گری مظلومی از ته دل برایمصطف.  بودـه ی دهالوی  منطقهی فرمانده
  ».میرو یه می خطوط دشمن به دهالوییناسا شیفردا برا«

 پور مقدممن و «: ره شد و گفتی خین مصطفی، به صورت خسته و پرچیحداد
 دو روز یکید، حداقل یرو ی راه مینم به سختک یر مکه فک است یچند روز. میرو یم

  » !ق باشمیدهم مثل خودتان دق ید، قول مینکاستراحت 
  : گذاشتی حدادی نه شای لبخند زد و دستش را رویمصطف

  ».اد استی استراحت وقت زیبرا«
  .ره شدیبعد، دوباره به طرف نقشه رفت و به آن خ

 کیخواهم  ید شد، می شهیرج رستمیه اک است یین نقطه، درست همان جایا«
  ». هم به آنجا بزنمیسر

اش را باز   دفترچهی گاهیمصطف. ر آتش بودی زیه راه افتادند، منطقه بد جورکصبح 
ن به سرعت یماش.  داشتی مطبوعی خرداد ماه گرمایهوا. نوشت ی میزیرد و چک یم

 شده یزیه متوجه چکبعد انگار . رون انداختی به بی نگاهیمصطف. ت بودکدر حال حر
  .ردک را دنبال یزیباشد، با نگاهش برگشت و چ

  »!دار نگه«
اده ی پی مصطف. ترمز گذاشتیش را رویرد و پاک نگاه یپور با تعجب به مصطف مقدم

پور هم به   و مقدمیحداد.  رفتکشد و لنگ لنگان به طرف دشت پر از گرد و خا
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 به طرف یمصطف. دیلرز ی توپ و خمپاره میها ن با انفجار گلولهیزم. دنبالش رفتند
 به ی گل سرخی  بوته، گرفتهک گرد و خای  شاخهیرو.  رفتی بلند و وحشیا بوته

  :رد و لبخند زدکازش  گل را نویمصطف. خورد یچشم م
  »؟!ین سرخی، آن هم به این همه انفجار، چطور تو سالم ماندیتو ا«

قه با گل حرف زد و درددل ی چند دقیمصطف. ردندکپور به هم نگاه   و مقدمیحداد
دو .  دشمن، هر سه آماده بودندی  منطقهیی شناسایبرا. بعد، دوباره راه افتادند. ردک

  :د شده بود نشان دادی در آنجا شهیرج رستمیه اک را یا ، منطقهیساعت بعد مصطف
  »!مینک بید عهدیم و تجدی بخوانیا م فاتحهیبرو«

ستاده بود و ی ایمصطف. خورد ین می به آنها به زمکی نزدی ها در فاصله خمپاره
با انفجار . نارش بودندکپور هم در   و مقدمیحداد. ردک یر لب زمزمه می را زیزیچ

 حتماً در ی بعدی گلوله. رفتند ید میبا.  به عقب آمدندیمک هر سه  خمپاره،ی گلوله
  :ردکها از دور آنها را صدا   از رزمندهیکی. شد ینارشان منفجر مک

  »!مان را گرفته ی دشمن گرا…دیتر، مواظب باشک د-
زبانش . دیجوان رزمنده به طرف آنها دو.  فرو رفتکز در دود و خایناگهان همه چ

  »! امدادگر…د شدندی شه…د شدندیشه«: دیشکاد ید و فری به عقب دو.بند آمده بود
  !صد و شصت بودیبهار سال هزار و س

  
  


