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  وتکمثل س
  

 آغـاز و    ی ان دارد، مثـل لحظـه     یـ اء جر یشـ ه در ا  ک یجیجان گ یوت، مثل ه  کمثل س 
 بـوم   یر رو ی تـصو  یـی  هکه ت کش بود   ی پ ی قهی دق یکن  یانگار هم . ینیب  یه م ک ییارویرو

خواسـت رنـگ را بـا هـم     . دیـ چیش پک گنـگ در انگـشتان دردنـا   یتکنقاش افتاد و حر   
سد و  یـ خواسـت بنو  . دکیش خـش  یاد بزنـد، صـدا در گلـو       یخواست فر . زد، نتوانست یامیب

  :نوشت
  »…وتکمثل س«
  »!ندکان یتواند منظور مرا واضح ب یها نم ها و جمله ن عبارتیدام از اکچ یه«
  .توانست یند اما نمک را آغاز ییها خواست قصه یسنده مینو

 یوت گوش سپرد و بـه صـدا  ک سی خط راست و ممتد، بعد به نجوا یکد؛  یشکخط  
.  نداشـت  ییش معنا یوز برا وت هن کس. خواندند  ی پهن آواز م   یها   برگ یه رو کها    قورباغه
  .ش را بستیها چشم
  ».شود یجا شروع م نیدرست از هم«: ل گفتک یدانا
  »شه؟ ین جا شروع می از ایچ«: سنده گفتینو

ن جـا شـروع     ی قصه از هم   …قصه«: و گفت اش انداخت     یشانی به پ  ینیل، چ ک یدانا
  ».شود یم

  ».نمکجا شروع ک از طور و دانم چه ی اطالعات دارم، اما نمیلیخ«: سنده گفتینو
ه کن  ی ا یعنی چه؟   یعنی ییبای ز یدان  یم. ن است یاصل ماجرا هم هم   «: ل گفت ک یدانا

 یخـواه   ی و مـ   یاگر تـو اطالعـات دار     . ز متناسب ی چ یکم؛  ینکا اضافه   یز به دن  ی چ یکما  
 قالـب، بـه   یـک  درست را در یرهای و تصوینکها را حذف    د اضافه ی با یسیبا بنو یداستان ز 

  ».ییبای زیعنین یا. ی ارائه بدهصورت درست
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ده بـود و    یها غلت   وهک یشب رو . ز گنگ بود  یوت همه چ  کمثل س «: ده نوشت نسیو نو 
 کوچک یها ن باال مثل فانوس  ید از ا  یه با ک ییها  شدند؛ چراغ   یده نم یهم د ها     چراغ یحتّ

  . بزرگییها ا ستارهیباشند، 
 بزرگ بود و    یوالی ه یک ی داخل یر، فضا ین فرو رفته در سبز س     ی و سنگ  یحجم فلز 

و هـزار    ی برزنتـ  یهـا   لنگیها و ش     دراز، طناب  یعبک م یها  ژن، صندوق یسک ا یها  کماس
ما با آن غرش یهواپ. رده بودندکش را احاطه یوارهایگر، درها و سقف و د یخرت و پرت د   

ن، هـوا را    ی مقـصد، صـبور و سـنگ       یلیم از فرودگاه بلند شده بود و حاال در چند ما          یعظ
 80خرم دل، «: ش گفتکمکش رو انداخت و خطاب به ی به پیخلبان نگاه. تافکش یم
  ».مینک یم مکم، ارتفاع را یل به تهران فاصله داریما

نـد،  ک ی صـحبت مـ  ی صـولت یعلخلبان «: م را فشار داد و گفت    یس  ی ب ی مهکبعد د 
م کـ فرودگاه مهرآباد، ما قصد . ، حامل مسافران اهواز ـ تهران 130 ی سیمایخلبان هواپ

  ».میردن ارتفاع را دارک
د یـ توان ی، مـ ی ندارد خلبان صولتیمانع«: دیچی از آن طرف در گوش خلبان پ    ییصدا

  » .دینکم کارتفاع را 
 یه جلـو  کـ ردنـد   کمـسافران احـساس     . اهش ارتفـاع داد   کما فرمان   یخلبان به هواپ  

  .م قرار گرفته استیب مالی شیکما در یهواپ
رود و گرنـه      ی مـ  کیم هوا دارد رو به خن     یا  وردهشانس آ «:  خود گفت  کمکخلبان به   

  »ند؟ک تابستان اهواز را تحمل ی توانست گرمای مکی
ر کـ ف چیم، هـ  یرفتـ   ی مـ  ماهـشهر م به سمت    یه داشت کروز  ید«:  خلبان گفت  کمک

  ».میات باشیشاند و حامل مجروحان عملکر ما را به اهواز بیردم تقدک ینم
 سـاعت   یـک ! گر قوز بـاالقوز بـود     یه د ک  هم یید هوا ی شد یریآن درگ «: خلبان گفت 

  ».فتندیاب بیها از آس د بشود و آبیت سفیم تا وضعیدی فرودگاه اهواز چرخیباال
ه بعد هـر    ک ی گفت ی چ یپ فالح ی، به سرت  ی صولت ی آقا یراست«:  خلبان گفت  کمک

  »د؟یدیدو خند
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نـد،  یایه قرار است بـا مـا بـه تهـران ب         ک یدانستم با مجروحان    یاول نم «: خلبان گفت 
ل یـ  فرمانـدهان را تحو ی  داشـتم اسـلحه   یوقتـ . شـوند   یفرماندهان ارتش هم همسفر م    

طور اسـت   م، اما چهیستیما مجاز به حمل اسلحه ن  «:  گفتم یپ فالح یگرفتم، به سرت    یم
: د و گفـت   یـ دن خ یپ فالح یسرت» دهند؟  یل م ی مسافران را به ما تحو     ی ه االن اسلحه  ک
  ». استیافکتان ین برایو همد یمان مسلح هستیشما به سالح ا«

 بـا مـا     یسانکـ گـر چـه     ی د یپ فالحـ  یر از سـرت   یـ نم بـه غ   ی بب ،خوب متوجه نشدم  «
  »؟همسفرند

ر دفـاع و  یـ وزسرهنگ نـامجو   ـ  یی هـوا یروینسابق  ـ فرمانده یورکف سرهنگ
ـ ی افـسر ی دهک دفاع و فرمانده دانـش ی عالیمشاور امام در شورا ــ   زالهـدو ک ی آقـا   

  »…مینکم کد ارتفاع را یه دوباره باکن ی مثل ا…آرا  جهان و برادر مقام سپاه ـ قائم
ردن کـ م  کـ  ی خلبان دوباره با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تمـاس گرفـت و اجـازه             

  »!نکح یت را تشریوضع«:  خلبان گفتکمکبعد به . ارتفاع خواست
: د گفت  بع یا  رد و لحظه  کشگر نگاه   ی نما ی دها و صفحه  یلک ی  خلبان به صفحه   کمک

گراد، فاصـله تـا     ی سـانت  ی  درجه 21 داخل   یها بسته، دما    ، چرخ یت موتورها عاد  یوضع«
  »... پا8500ل، ارتفاع ی ما15تهران 

 ی وت همـه کبـاره سـ  یکچند لحظه بعـد بـه      . ردکخلبان ارتباطش را با فرودگاه قطع       
ن خلبان و   یابک خارج از . ار افتاد کها از     دستگاه. ها خاموش شد    چراغ. ما را فرا گرفت   یهواپ

ش، سـردرد   یآخـ «: ر لـب گفـت    یـ ز از مجروحـان     یکیما،  ی سالن بزرگ هواپ   یدرست تو 
  . بعد چشمش را بست» !ن صدایم از ایگرفته بود

 یمـا یه در هواپک ییها  صندوقیما نشسته بودند؛ رویفرماندهان در سمت چپ هواپ    
و داشـتند بـا هـم       شان را بـسته بودنـد       یمربندهاکآنها  .  را دارند  یم صندل ک ح 130 یس

ل اتـاق  کی تشیما را براین گوشه از هواپی آهسته، انگار اییوگو ردند؛ گفتک یوگو م   گفت
مـا، انگـار خطـر را       ی هواپ یوت ناگهـان  کآنها هـم پـس از سـ       . جنگ در نظر گرفته بودند    

انگـار سـمت و     شان  یـ وگو  ردنـد و گفـت    ک به هم    ی از سر نگران   ییها  ده باشند، نگاه  یفهم
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رد و کمربندش را باز ک زبده بود، یه خود خلبانک یورکسرهنگ ف. ردکا دیگر پی دییسو
ن خلبان  یابک. نیابکبلند شد و رفت سمت      » . بزنم ین خلبان سر  یابکروم به     یم«: گفت

  » افتاده؟یاتفاق:  گفتیورکسرهنگ ف.  بود و گرمیکیما تاریهم مثل سالن هواپ
  ».اند ار افتادهکهم از ما با یبه نظرم چهار تا موتور هواپ«: خلبان گفت

ش یهـا   چـراغ ی ه همهکد یلک چراغ قوه را از دست خلبان گرفت و به صفحه           یورکف
  ».ستی نیدیچ امیه«: ر لب گفتیره شد و زیخاموش شده بود خ
. ردکـ اش حـس       شـانه  یز شود، اما دست گرم سـرهنگ را رو        یخ  میخلبان خواست ن  

گـر  یز دیـ دمت شـما و فرمانـدهان عز   ن در خ  یابکدل در     بنده و خلبان دوم خرم    «: گفت
  ».میهست

م و اگـر قـرار اسـت        ی با هـم هـست     ی ممنون، ما همگ   یلیخ«:  گفت یورکسرهنگ ف 
  ».دیار خودتان را انجام بدهکافتد پس  ی همه میفتد برای بیاتفاق

بـه صـفر    ه سـرعت    ک آن یعنیفتند،  یار ب ک باره از    یکما به   ی هواپ یک ی موتورها یوقت
اما در  . دهد  ی سقوط رخ م   ی  بعد فاجعه  .ستدیا  ی آسمان م  یم تو ک مکما  یرسد و هواپ    یم

 آب شنا در یه روک یما مثل نهنگیرد و هواپیگ یها را م ر بالی، باد ز130 ی سیمایهواپ
  .دیآ ین مییخورد و آرام پا یز میباشد، در هوا ل

ور هر چهار موت  «:  گفت یلرزان یرد و با صدا   کم وصل   یس  ی را به ب   یش باتر یخلبان ف 
  ».دید انجام دهیتوان یار مکهر . ما هم قطع شدهیار افتاده و برق داخل هواپکما از یهواپ

: رد و گفـت   کـ خلبـان دوم رو      بعـد بـه   . دهـد   ی مـ  یه مخاطبش چه پاسـخ    کد  ینشن
ارش را در محـل     کس  کنند و هر  ک خودشان را حفظ     یروها بگو خونسرد  یدل به ن    خرم«

  ».مربوط انجام دهد
ن یـ  از ا  یکـی ن است بـه     کهر لحظه مم  «: خلبان گفت . دی پا رس  8000ر  یارتفاع به ز  

  »!مینکها را باز  م چرخیع بروی سر، را برداریل اضطراریوسا. میمان بخوریر پای زیها وهک
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  ».شود ینم«: اغذها انداخت و گفتک به یسنده نگاهینو
  »؟ی باز هم احساس ناتوان…شود ی نمیچ«: ل گفتک یدانا
درست اسـت   .  شروع بشود  ک اتفاق هولنا  یکخواهم داستانم با     ینم«: سنده گفت ینو

  ».می از آن بگویزیخواهم چ ین است اما نمیت ای از واقعیه بخشک
. یا ردهکـ  نی داستانت را بـه مخاطـب معرفـ   یتو هنوز قهرمان اصل   «: ل گفت ک یدانا

پ یا سـرت  یـ  داستان خلبان است، خلبـان دوم اسـت          یت اصل یداند شخص   یمخاطبت نم 
گر در یت دی شخص یکه  ک یید به او بگو   یه تو با  ک یدر صورت . یورکا سرهنگ ف  ی یفالح

  »…یالوگی نه دیفی، نه توصیا ه در فصل اول فقط از او نام بردهکداستان هست 
  :دیپرس. ل بودک یرد؛ حق با داناکرورو ی نوشته شده را زیاغذهاکسنده ینو
  »رسد؟ ی به نظرت میحل راه«

اش گذاشـت و آرنجـش را بـه           یشانی پ یت و سبابه را رو     شس یها  ل، انگشت ک یدانا
 یت را معرفـ ی، اول شخص  یا   حرفه یها  سندهینو«: رد و گفت  کر  ک ف یمکه داد و    کیز ت یم
نند، بعـد از  ک یادداشت می قد و وزنش را هم یسند، حتینو یش را میها  یژگینند، و ک یم
دام از  کچ  ی اما ه  ... و   درداچه  ، ب درداه زن   کن  ینند، مثالً ا  ک یش را مرور م   یها  ن، داشته یا
  ».آورند ی قصه نمیم تویها را مستق نیا

: نـام . ت داسـتانش گـشت    ی ذهنش به دنبال اطالعات مربوط به شخص       یده تو نسینو
 ی دارا ،یید رجـا  یشـه ر دفاع دولت    یوز: سمت،  ینامجو: ینام خانوادگ ،  یدموسیس

 آذر مـاه  26متولد ، یدمهدیم، س یده مر یدناصر، س یس یها  همسر و سه فرزند به نام     
  .ی، بندرانزل1317

ت را ی اطالعـات مربـوط بـه شخـص     ی همه«: ل و گفت  ک یبعد برگشت به سمت دانا    
ـ یا س قورباغـه ک فـول یـک ت داسـتان مـن      یدانم شخـص    ی م یدارم، حت  .  رنـگ دارد ی آب

شتر یس ب که فول کچ وقت صاحبش را تنها نگذاشته و صاحبش هم با آن            یه ه ک یسکفول
 یرها را بـا او طـ      ی مـس  یلـ یگـذارد، هنـوز دوسـتش دارد و خ          ی راه مـ   یتوها او را      وقت

  ».ندک یم
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  »؟...یما برگردی دوباره به هواپیخواه یم! خوب است«: ل گفتک یدانا
ه در آغاز داستانم بـود حـرف   ک یوتکدوست دارم دوباره از همان س     «: سنده گفت ینو
  ».بزنم

  »مثالً چه طور؟«: ل گفتک یدانا
 ی هیـ از ناح .  خراسان هـستم   77اط لشگر   ی سرباز احت   زرگر، ییابر رض کا  یعلمن  «

 معالجـه بـه تهـران    ی و بـرا 130 ی سـ یمـا یداشتم با هواپ  . ش خورده بودم  کساق پا تر  
شما اگر . ما بودندیباً چهل نفر هم سالم در هواپ یوپنج مجروح و تقر     ی تا س  یس. آمدم  یم

 یادیـ  ز یمـا سروصـدا   ین هواپ یـ  ا هکد  یدان  ید، م یرده باش ک پرواز   130 ی س یمایبا هواپ 
ن هنگام، مهندسان و خلبانان و ی لحظه قطع شد و در ایک آنهمه سروصدا در یدارد، ول

 و یمسار فالحیدو همراه ت. ان ما بود، با هندل آمدند  یه او هم در م    ک سرگرد خلبان    یک
بعـد  . ستیدانستم چ یه من نمکچرخاندند  ی را میزی چیک،  یورکمخصوصاً سرهنگ ف  

نگران . مینیم تا بنش  ین داد ییما را پا  یچرخ هواپ «:  گفت یدم، سرهنگ نامجو  ی پرس یتوق
ه کما رخ داده ی هواپی براکوچک اتفاق یک و   ی نقص فن  یک.  نشده است  یزیچ! دینباش
  » .شاءاهللا رفع خواهد شد ان

چ یه.  گرم داشتیی آرام و صدایا چهره.  من نشسته بودی رو به رویسرهنگ نامجو
 یـک ه  کـ ن طور بـه مـن       ی مقام بزرگ در نظام دارد، ا      یکه  کر دفاع،   یردم وز ک یر نم کف

رد یـ گ  یل نم یردم او اصالً سربازها را تحو     ک یر م کاش ف   همه. سرباز جزء بودم لبخند بزند    
رده و حـاال بـا      کـ  یاش را در نظام سـپر       ی و جوان  یه او تمام نوجوان   کدم  ی بعدها شن  یول
ه در برابـر    ک را   ید حال سربازان  یدفاع شده، پس با   ر  یدن، وز یشک ینهمه تجربه و سخت   یا

گر درد سـاق  یو من دزد  یاو لبخند م. اند بداند  شده یهن زخم ی دفاع از م   یدشمن و برا  
  !وتکوت بود و سکرده بودم و سکم را فراموش یپا

وت بـود و    کو بعـد سـ    ... ره شد یرون خ ی ب یاهیسنده به سمت پنجره رفت و به س       ینو
  !وتکس
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  قالبه رنگ پرت
  

ه دور شـدن  کن اسلینار اکشه ی همیدموسیس! ییای دریها آواز مرغ    بندر و    ی شرج یهوا
گـشت بـه سـمت        یبعـد برمـ   .  از چـوب   یبانیر سـا  یـ رد؛ ز کـ  ی بزرگ را تماشا مـ     یها  یشتک

  .افتاد به سمت خانه یگفت و راه م ی میالله  دور و سبحانیها جنگل
تمـام  .  بـه خانـه بـرود      یشتریـ تاب ب رد تا با ش   ک آن روز وادارش     یزییر پا یعصر دلگ 

ر ین مـس یـ  او ا یچ وقت بـرا   ی شده بود اما ه    ین راه ط  یه در هم  کد  ید  یاش را م    ینوجوان
بعد به آسمان نگـاه  . ابان رد شدیرد و از خکر بغلش را جابجا    ی ز یها  تابک.  نبود یرارکت
د به سمت چپ    بع... دیامروز اگر باران نبارد فردا حتماً خواهد بار       : رد و با خودش گفت    ک

 شـش سـال در آنجـا    یدموسـ یه سکـ  بود   ین همان دبستان  ی؛ ا ...دبستان. ردکخود نگاه   
ه ک ، را 1322 را؛ اول مهر سال      یزیی پا ی بود و به خاطر آورد آن روز شرج        هدرس خواند 

  ... .او تنها پنج سال داشت
  
رسه  و مدیتر کوچکتو دو سال از من «: رد و گفتک یدموسی به سینگاهبه یحب... 

  »!نک به من نگاه نین جوریدهند پس برو و ا یراهت نم
  .ش مادری شد و برگشت پکهاش پر از اش  چشمیدموسیس

  ».خوام برم مدرسه یمن هم م«: سرش را به دامن مادر چسباند و گفت
  .دیس او انداخت و بعد خم شد و او را بوسی خیها  به گونهیمادر نگاه

د و یشکـ ن بار مادر دست نوازش به سـرش       یرد و ا  ک رارکاش را ت     دوباره جمله  یدموسیس
به هفت ساله است و تو پـنج        یم، حب کزیعز«:  او چسباند و گفت    یشانیاش را به پ     یشانیبعد پ 
مـن هـم قـول      . ی تا مثل او بـزرگ شـو       ینکد صبر   یدهند، با   یه مدرسه راه نم   کتو را   . ساله

  ».سمیدهم بروم و زود اسمت را بنو یم
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 بغـضش   ی بود و گـاه    یش جار یها   گونه ی رو ک اش یها  نبود؛ قطره ن  ک  ول یدموسیاما س 
ن یـ زار نـزن ا «: رد و به او گفـت     کمادر برگشت به خانه و چادر سر        . داد  یش م یها  را به نفس  

  »!قدر
: رد و گفـت   کـ  بـه مـادر      یبه بـا تعجـب نگـاه      یحب. و راه افتاد  بعد دستش را گرفت     

  »؟یاوری او را هم بیخواه یم«
  .ا گرفت و راه افتاد به سمت مدرسهمادر دست دو بچه ر

قـانون بـه مـا گفتـه        . میر پا بگـذار   یم قانون را ز   یتوان  یه نم کما  ! شود  یخانم محترم، نم  «
 اسـت امـا   یل قـانون ی تحصینام شده چون سنش برا     نجا ثبت   یدختر شما ا  . هفت سال تمام  

  ».ندیالس بنشکتواند با خواهرش سر  ین حال امروز عجالتاً میبا ا... ن بچهیا
  .ردکر کر تشیان داد و از خانم مدکمادر سرش را ت
ه از کـ د و صـبح  یـ د ی خواب مدرسه و معلم و دفتر مشق مـ    یدموسیشب تا صبح س   

د وراه افتـاد بـه      یزش ا پوش  ی تم یها  دار شد، دست و صورتش را شست و لباس        یخواب ب 
مـادر را    مـضطرب    ی پاها یه صدا ک از خانه دور نشده بود       یاما چند قدم  . سمت مدرسه 

 یروز رفتـ یـ ن عجلـه؟ د یجا با اک«: چاند و گفتی برگشت، مادر گوشش را پ    یوقت. دیشن
  .بعد دست او را گرفت و با هم به خانه برگشتند» !ت بس استین برایمدرسه، هم

 بـود، هـر     ی خوب ی  بچه یلیروز خ ید«:  به برادر انداخت و به مادر گفت       یبه نگاه یحب
الس هـم از    ک یها  تازه بچه . یارک رد و نه شلوغ   ک طنتینه ش . ردکچه معلم گفت گوش     

  »او خوششان آمده بود، مامان امروز هم با خودم ببرمش؟
  .دیشک یر لب آهیرد و زک ی خود نگاهکودکمادر به دو 

 ی خـوب بـرا    یالسـ ک هم یـک رفـت و      یگر هر روز به مدرسـه مـ       ی حاال د  یدموسیس
. ر از او هم امتحـان گرفـت  یمدد، معلم با مشورت    یه رس کفصل امتحانات   . خواهرش بود 

 ی همـه .  سـرش سـبز شـود      ی بود دو تا شـاخ رو      یکد، نزد یاش را د    ارنامهکر  ی مد یوقت
 بـا مـسئوالن آمـوزش و        یدموسـ ی س ی م گرفـت دربـاره    یاو تصم . ست بود یش ب یها  نمره

 ی  بـه اداره   یا  ل قلـم را برداشـت و نامـه        ین دل یبه هم . ندک مشورت   یبندرانزلپرورش  
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نـده بـه   ی نمایـک چند روز بعد، مسئوالن آموزش و پـرورش،  ... ش نوشتآموزش و پرور 
 ساعت یک. ردن از اوکرد به سوال ک را خواست و شروع یدموسیاو س. مدرسه فرستادند 

الس کـ توانـد رسـماً در        ی درست است و او م     یدموسی س یها   جواب ی همه«: بعد نوشت 
  »....ندکل یاول دبستان تحص
 از  یکـی  ی شهی ش ی رو یدموسیردند، نام س  ک ی را پخش م   ها  ارنامهک یآخر سال، وقت  

آمـوز نـامبرده، شـاگرد اول        دانـش «: ر آن نوشته شـده بـود      یها چسبانده شده و ز      السک
  ».الس اول دبستان استک

  
حاال .  داشتندیگریدر دلش اما خاطرات رنگ د.  چشم از مدرسه برداشت   یدموسیس
 عـوالم خـودش   یاو تو. ردک یر مکز فیده ننیداشت چون به آ یش را استوارتر برم   یها  گام
بـه  . رون آوردی خودش بیای مضطرب و عجول او را از دنییها   گام یدفعه صدا یکه  کبود  
 بـه صـورت سـرخ       یدموسـ یس. دیدو  یه به سمت او م    کبه بود   یحب. ردکش نگاه   یرو  روبه

  » افتاده؟یاتفاق... بهی شده حبیچ«: دیره شد و پرسیخواهر خ
  »!ردهکبابا تصادف ... بابا... یدموسیس«: ه در گلو داشت گفتک یبه با بغضیحب
  »جا؟ک«
  ».ردهک تصادف آستارا یها یکی، نزدلیاردببرده  یداشته جنس م«
  »جاست؟کاالن «
  ».دانم ینم«
  » بهت خبر داد؟کی«
دم، گفت برو به مادرت بگـو  یابان دی خ ی از دوستان بابا را تو     یکیش  ی ساعت پ  یک«

  ».ردهکل تصادف یتارا ـ اردب آسی پدرت در جاده
  »جاست؟کنگفت «
 ی آسـتارا بـستر    یمارسـتانها ی از ب  یکی ینم گفت تو  کر  کف. دیآ  یادم نم ی یچرا، ول «
  ».شده
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بابـا  . خدا بزرگ اسـت   «:  دست خواهر را گرفت و آرام به او قوت قلب داد           یدموسیس
  »؟یبه مادر گفت. شود یش نمیطور

  ».نه، آنها خبر ندارند«
  »...م آستارای بروپس زود باش«
  . استیه گفته بودند پدر بسترکبه راه افتادند به سمت آنجا ی و حبیدموسیس
اقالً . یشد تا برسک یاده چند روز طول می پیه با پاک است ین راه آنقدر طوالنیاما ا«
  ».ن است باران بباردکتازه هر لحظه مم. میم صبح بشوم بعداً برویبگذار
ه بـه   کـ گرفت اما هر بار       یل م ک ش ینین چن ی ا ییها  ر جمله دامشان انگا ک ذهن هر    یتو

شان تنـدتر   یها  مارستان افتاده است، گام   ی ب ی مار، گوشه یه مجروح و ب   کافتادند      یاد پدر م  ی
 از ینی بوق ماش یه صدا ک از شهر دور نشده بودند       یلومترکیهنوز چند   . شد  یتر م   مکو مح 

  . آنها را به سمت صدا برگرداند پشت سر،
  ».دوست بابا... آقا جعفر است«:  گفتیوسدمیس
  ».ردهکه گفت بابا تصادف کن آقا بود یهم«: به گفتیحب

د، آنهـا را  یهـا رسـ    بچـه  یکی به نزد  یاده شد و وقت   ین را نگه داشت، پ    یآقا جعفر ماش  
 یمـ کباً خوب است، فقـط      ید، پدرتان حالش تقر   یاد نگران نباش  یز«: رد و گفت  کنوازش  

  ».رسانمتان یتا خانه م. دید سوار بشوییایحاال ب. .. و درد داردیستگکش
  ».م نه به خانهیرو یم به آستارا میما دار«:  گفتیدموسیس

م خانـه و بـا مـادر و     یـ رو  یمـ . دی هـست  یرتی بـاغ  یهـا   شـما بچـه   . دانم  یم«: آقا جعفر گفت  
  »قبول؟... م آستارایگرد یتان برمیخواهرها
ن یرد و و با خواهر سوار ماشـ ک قبول شناخت، یه صداقت آقا جعفر را م  ک یدموسیس
امـا بعـد، آقـا      .  تصادف خبر نداشـت    یس از ماجرا  کچ  یدند، ه ی به خانه رس   یوقت. شدند

  . ن به آستارا بردی خانواده را با ماشیرد و اعضاکجعفر به قول خودش وفا 
تر کد. ردندک یها نگران به او نگاه م بچه. هوش افتاده بود یمارستان ب ی تخت ب  یپدر رو 

خدا را . ه زنده ماندهکشانس آورده .  ناجور بودهیلیتصادف شوهر شما خ«: به مادر گفت
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 سـالمت   ی رو یادیـ ر ز ین تـصادف تـأث    یـ ه ا کـ د  یـ ن را هـم بدان    یاما ا . دینکر  ک ش یلیخ
  ». خواهد بودی در خانه بستری طوالنیشوهرتان گذاشته و به نظر من مدت

 ی ما اوست؛ اگر او بـستر      ی گاه خانه   هیکت! تر، دستم به دامنتان   ک د یآقا«: مادر گفت 
  »م؟ینکه کی تیسکباشد به چه 

شوهر شـما  . د خانم، خدا بزرگ است  ینگران نباش «: رد و گفت  ک به مادر    یتر نگاه کد
ه کـ ش را   یداروهـا . سمیـ نو  یش مـ  یچند تا نسخه هم بـرا     . د، مرخص است  یایبه هوش ب  

  ».دینک یز او پرستارد و در خانه ای ببرید او را به انزلیتوان ی م،دیگرفت
  
  
خـت و   ی آب ر  یا  وان دسـته نقـره    ی ل یبعد تو .  دور اتاق زد   یشد، چرخ سنده بلند   ینو

  . دیشکجا سر یک
  »؟یخسته شد«: ل گفتک یدانا
، توپ خورد و انگـار      ی باز یامروز تو . ندک یهام درد م    انگشت! نه«: سده جواب داد  ینو

  ».ندک یهنوز هم درد م. برگشت
اما . دیایاد به دستت فشار ن    ی بخر تا ز   کبو  نوت یکن  کول جمع   پ«: ل گفت ک یدانا

 یزیـ ن و هر چ   ک؟ روشن   یه دار کضبط صوت   .  دارم یات راه حل    یل فعل ک رفع مش  یبرا
ت هـم درد گرفـت،      کاگر ف . نک، بلند بلند بگو و ضبط       یاوریاغذ ب ک ی رو یخواه  یه م ک

  . نمکدا یت پی برایدیحل جد بگو تا راه
ل داد و   کـ  یتابخانه برداشت و به دانا    ک را از    کیوچکبط صوت   د و ض  یسنده خند ینو
  »...!نکروشنش «: گفت
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د و  یچـش   ی را مـ   ی نوجوان ی وهیزده ساله بود و تازه داشت طعم م       ی حاال س  یدموسیس
وه کـ  یکه کاما نه تندرست و سالم، بل ن روزها، پدر به خانه برگشته بود، یدرست در هم 

  .ها لبخند بزند  بچهینها در بستر به روتوانست ت یه مکخته بود یفرو ر
 بـاغ خودمـان     یهـا   پرتقـال . نکپوست ب «:  نشست و گفت   یدموسی س یرو مادر روبه 

  »!ها ن پرتقالیاست؛ آخر
 پـدر،  ی در نگـاه افـسرده  . ردکـ  به پدر نگاه  یرچشمی زد و ز   ی لبخند تلخ  یدموسیس

 یکـی او . افته بودیرنشتر آن را دی پیدموسیه سک ی بود؛ شرم و آزرم   یشرم و آزرم خاص   
ف دست آن را گرفت، بعد رو به مـادر  ک هوا چرخ داد و با       یها را برداشت و رو      از پرتقال 

  »م؟یمادر چه قدر پول دار«: رد و گفتک
 برداشت؛   بود،یا  پارچهیده در جلدیچیه پک را ی تاقچه، قرآنیمادر بلند شد و از رو

  .اغذک برگ یکناس بود و کنارش چند تا اسک
مادر غصه نخـور، خـدا بـزرگ اسـت و           «: ر لب گفت  یها را شمرد و ز       پول یدموسیس

  »!پسرت هم نمرده
  ...ها را برداشت و بلند شد رفت پول

  . نفتیده بود و مقداریچند ساعت بعد با دست پر آمد؛ گوشت و روغن و نان خر
  .ردک پرسشگرانه به او یمادر نگاه

  ».م پول درآوردمردکار ک! ن مادرکر بد نکف«:  گفتیدموسیس
  »؟یارکچه «
وه، مخـصوصاً پرتقـال و      یـ د و فـروش م    یـ ار خر ک یه پسرت افتاده تو   ک یخبر ندار «
د؛ یآ یرت می پول گی، بدجوری هوش و صبر داشته باش  یمکبه خودم گفتم اگر     . ینارنگ

 از ی هی سـرما ی م همه یتوان  یه م کند  ک یت م کمطمئن باش آن قدر بر    . البته از راه حالل   
  ».می پدر را برگردانی تهدست رف

ب و  یـ  عج ی سروصـدا  ییایـ  در یهـا   مـرغ . ردکـ  به آسمان    ید و نگاه  یشک یمادر آه 
  .ه قرار بود باران بباردکن ی مثل ا. راه انداخته بودندیبیغر
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  به دنبال آرزو
  

 یادی و بلند ز   یک بار یها  وچهکه  ک شهر درندشت    یک.  دارد یبی غر یتهران حال و هوا   
 یهـا   پر سروصدا و سـنگفرش یها نی، ماشیفروش   روزنامه یها  هکاها، د نمیها، س   افهکدارد؛  

  .نامنظم
شـهر  . دیچـسب  یتـا هـم مـ   دوکها، انگار  یقانون یها و ب   ین حال و هواها، شلوغ    ی ا یتو

به «:  با خودش گفت   یدموسیس.  شهر جنگزده اما پرجنب و جوش بود       یکه  یشتر شب یب
  »...میبر یاد نمی از ار رای شهر و دیم اما هواینک ی عادت میبیغر

ن داداشت  یبب«: پدر گفت .  به خودش آمد   یدموسیه بلند شد، س   ک نوزاد   ی هی گر یصدا
 یهـا  ن بـا بچـه   ک یسع. ی باز یدهد برا   یاط جان م  ین ح یا!  به راه انداخته   ییچه سروصدا 

  ».ستی نی بهتر از دوستیزیا چین دنی ایچون تو. ینک یوچه هم دوستک
 یدموسیبه س. در به سمت حوض آب رفت و وضو گرفته بلند شد، پ  ک مؤذن   یصدا
گر چهار ستون بدنش سالم شده یه حاال دکپدر . رد و بعد با هم به مسجد رفتند     کاشاره  

 دوسـت نگـاه     یـک  بـه چـشم      ید موس ی به س  ،افته بود ی ییگر از دام درد و رنج رها      یو د 
توانست سـرپا     ی نم ما ی  خانواده  اوت تو نبود،  کاگر هوش و ذ   «: گفت  یشه م یهم. ردک یم
ت کـ ن خانه پـول بـا بر  ی دوباره به ای توانستیتو با بستن قرارداد با باغداران انزل    . ستدیبا
رگذار کد به خاطر لطف خدا شی خانواده باین، هم تو و هم تمام اعضاپس هم م  . یاوریب

 ینـ کار  کگر  یگذارم د   یام، نم   ردهکدا  یار پ ک مخابرات تهران    یه من تو  کحاال هم   . میباش
  ».میای از خجالتت دربیخواهم حساب یو م

  . نگفتیزیرد و چک با شرم به پدر نگاه یدموسیس
  
  
 شـگرد در    یـک تـوانم     ی، نمـ  یراسـت «:  انداخت و گفت   یل نگاه ک یسنده به دانا  ینو

  »ار ببرم؟کداستانم به 
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  »؟یمثالً چه شگرد«: دیپرسل ک یدانا
  ».نمکان ی بیت اصلیتاب را از قول شخصک یها  از فصلیکیمثالً «
ن یـ ا. د نباشکیآب  و   یرارکاد ت یش ز ر ساختا ید مواظب باش  یاما با .  ندارد یچ مانع یه«
  ». هم به درد بخوردیلین است خکه ممکد است ی دی هی جور زاویکهم 

  ».مینک یپس شروع م«: سنده گفتینو
  
  

 یوقتـ . رده بـود  ک وجودم رخنه    ی تو ی از همان اول بدجور    یگر  یعشق نظام و نظام   
هـا و نظـم و        تـان یاپکاله  کها،    ل ملوان ک ش یک یها  لباس  رفتم،    یله م که عصرها به اس   ک

 یایـ ن دن ی وارد ا  ی جور یکدوست داشتم   . م قهرمان ساخته بود   یبرا شان از آنها    انضباط
نـار همـان   کا و  یـ  همـان در   یم تـو  یم، انگار آرزوها  ی به تهران آمد   یاما وقت . منظم بشوم 

م گـرفتم،   یتصم. هاست  ن حرف یتر از ا    عی وس یلیم نظام خ  دیبعدها فهم . له غرق شد  کاس
ل کیر و وی شاه و وزی ر سلطهیه زک ینظام«: گفت یاو م. نمکن باره مشورت یبا پدر در ا

  ». آدم آگاه بپرسمیکاما بگذار از . ستی نیباشد نظام خوب
 ی پـسرم، همـه  «: د و گفـت   یشکـ نـار   ک همان مسجد محل مرا      یبعد از چند روز تو    

 آگـاه   ی روحـان  یـک با  «: و او گفت  » !بله پدرجان «: من هم گفتم  » ؟یا  ردهکت را   یرهاکف
اصـل،  . ینـ کن و مـذهب ب    یغ د ی در نظام، تبل   یتوان  ی ندارد و م   یلکگفت مش . حرف زدم 

  ».یه تو ماشاءاهللا خودت استادکب نفس است یذته
م کار مد ی  روز همه  یک. شدم  ی م ی سالگ 18هفده سالم تمام شده بود و داشتم وارد         

.  نبـود  ی معمـول  ی  مدرسـه  یکه  یزش شب یچ چ ی ه .رستان نظام یدبرا برداشتم و رفتم     
رنـگ  یک یهـا   لبـاس . رده بودنـد  کـ ق  یش تزر یها و آجرها     سنگ ک ت کانگار نظم را به ت    

  .ها یشتکله و ک بندر و اسیان دوباره مرا برد به حال و هوایجو دانش
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گفتند اسـمش     یم. دم و راه افتادم   ینام را پرس     دفتر مسئول ثبت   یبا ترس و لرز نشان    
خوشحال شدم، چون او هم مثل من از فرزندان رسول خدا           .  است ینیم حس یدرحیس
  »؟ییجاک ی بچه«: رد و گفتک به من ینگاه. در زدم و وارد دفتر شدم. بود

  »...یبندر انزل«: گفتم
  »!ت ناقصهکمدار! برار... ها«: رد وگفتک یم را بررسک مدارینی حسیآقا
  »م دارد؟ک یچ«: گفتم. خته باشندی سرم ری رویگار آب سردان

تو . شود  ینام تمام م    امروز فردا ثبت  . نهیشی نداشتن سوء پ   ی نه و برگه  یبرگ معا «: گفت
ر ین فرم را هم بگیا ایب. ینکل  یمکات را ت     پرونده ی انزل ید برو ی دو روز با   یکین  یظرف هم 
  ».مارستان باشدیدام بکد نک یفرق نم. ندکت پر یمارستان برایو بده ب

  . گرفتم و راه افتادم به سمت منزلینی حسیپرونده را از آقا
مسئول . دیست خورده و ناام   کن بار ش  یجا برگشتم، اما ا     چند روز بعد دوباره به همان     

ردند و  کنه ن یمرا معا . امل نشد کم  کمدار«: گفتم» ؟یا  چرا وا رفته  ! جوان«: نام گفت   ثبت
  »!ر و برویا بگت رکگفتند برو مدار

  .ره شدیم خیها  به چشمینی حسیآقا
  »؟یواقعاً نظام را دوست دار«

  .ه چقدر دوست دارم وارد ارتش بشومکم بخواند یها  چشمیتوانست تو یو م
 در . ارتـش یم بهـدار ی برداشت و گفت بـرو یگری دی نهی معای نام، برگه  مسئول ثبت 

د ییـ آنها بالفاصله سالمت مرا تا    .  دادند  من انجام  ی را رو  کی پزش یها  نهی معا ی آنجا همه 
 ی را توک مداری بعد همه. ردک یی با لبخند مرا به دفترش راهنماینی حسیردند و آقاک

  ».السکا سر یاز اول مهر ب! به سالمت«: پرونده گذاشت و گفت
 راه  یردم و تـو   کـ  یر مـ  ک خدا را ش   یلک دلم   یتو. دیم درخش یها   تو چشم  یبرق شاد 

  .ا سوار شده بودم ابرهیانگار رو
 ی تـازگ  یز بـو  یـ  اول مهـر مـاه همـه چ        یروزها. اوردیاد دوام ن  ی ز ین خوشحال یاما ا 

گـر  یز دی، نظام جمع و هزار چ ی متفاوت، اسلحه شناس   یها   معلم ،دیداد؛ دوستان جد    یم
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 و بـا    کش نظام خ  یک ینها تو ی ا ی رده بودند، اما همه   ک یزیآم  ام را انگار رنگ     یه زندگ ک
ه نظـم و  کـ مخـالف نظـم و انـضباط نبـودم بل    . گرفت  یل م کشروح    ی ب یها ت قانون یرعا

 حـصار  یـک ه در کـ نیا. ینـ کد از همه اطاعت   یه با کنیا. شانده بود کنجا  یانضباط مرا به ا   
 ی زندگ یرارک ت یها   قانون ی سر یکشه براساس   یند هم که وادارت   ک یریم قرار بگ  کمح
چـه  . ستیادم نیقاً یا سوم ـ دق یوم  سال دیحت. ردکدلسرد مرا گر، ی و هزار علت دینک

توان  یا میه آکردم ک یر مکه فین قضیردم و هر روز وشب به اک بود ـ درس را رها  یسال
 یگفت تـا زمـان      ی به من م   یشگی حس هم  یکا نه؟   یت دوام آورد    یدر نظامِ دور از معنو    

ا یـ  «یک. شدک ید انتظارت را نم   ی جز ترد  ی، عاقبت یراه بترس ن  یدر ا  ه از قدم گذاشتن   ک
 و  ینـ یان اعتقـادات د   یـ د م یـ ه با کـ دم  یجه رس ین نت یعاقبت به ا  ! بگو و داخل شو   » یعل

ن و مـذهب را     یـ توانم د   یه م کافتم  ی در یحت. نمکجاد  یام توازن ا    ی و رفتار نظام   یمذهب
رسـتان  یپنج سـال بعـد از ورود بـه دب         .  بود یار طوالن یاما راه بس  . نمکن مجموعه   یوارد ا 

  . شدمی افسری دهک گرفتم و وارد دانشیاضیپلم رینظام، د
د یـ ه با کروزگار به من آموخته بود      . یست ساله بودم و هم تجربه داشتم، هم جوان        یب

 یهـا    زبـان  یریـ  فراگ ین خاطر از اوقـات فـراغتم بـرا        یبه هم . نمکها استفاده     از فرصت 
 هم یارکر به باشگاه سوایه گاهک داشتم ی و فرانسه بهره گرفتم و آن قدر انرژ  یسیانگل
 یدالـشهداء عـزادار   ی س یانم برا یت همشهر أی آخر هفته هم در ه     یها  تازه شب . رفتم  یم
 یـک م ی بـرا ی افسری دهکل در دانشین بود، مسلماً سه سال تحص    یر از ا  یاگر غ . ردمک یم

  .دیشک یقرن طول م
.  گـرفتم  ی ستوان دومـ   ی ردم و درجه  کده را تمام    ک دانش ی افسر ی  دوره 1340سال  
 یات علمـ  یـ ه براسـاس آن، بـه ه      کـ د  ی به دستم رس   یا  ان دوره، نامه  یبعد از پا  چند روز   

ند دوران  یم آغـاز خوشـا    ید برا ی جد یلی دعوت شدم و آغاز سال تحص      ی افسر ی  دهکدانش
 بودم و درست در همان روزهـا  ی افسر ی دهک دانش یخوان  من استاد نقشه  .  بود یآموز  علم
م و از یبگو» یا علی«د ی راه بای  ادامهی برام درست بوده و هنوز هم   دم حسّ یه فهم کبود  

   ....نمکن استفاده یغ دی تبلیفرصت به دست آمده برا
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  راز گل سرخ
  

  . پدر برداشتی را از جلویمادر بشقاب خال
  »؟ی اشتها داریلیه امروز خکنیشم، مثل اکدوباره ب«

هـا پـدر را    بعـد از مـدت  . چشم همه چهار تا شده بـود . ها انداخت  به بچه  یپدر نگاه 
  . خورد یه با اشتها غذا مکدند ید یم

 ینم امـروز چـه اتفـاق      کـ  یف مـ  یـ تان تعر یاالن برا  «:ش نشست یها   لب ی رو یلبخند
  ».افتاد
 یدموسـ یس. اما هوا همچنان گرم بود. دیچرخ ی خودش م ی داشت برا  ی سقف ی هکپن

  »!میم بشنویمنتظر«: رد و گفتکپنجره را باز 
 ی جلـو یکـی  یکـی  آن روز،   یرهایرد و بعـد تـصو     کـ ر  کتشپدر به خاطر غذا از مادر       

  .ش ظاهر شدیها چشم
ق را یـ  دقی گزارش شـده، نـشان  ابان دولتیخ ی خط خراب تو  یک! درضای س یآقا«

  ». داردیرادید چه اینی بب،سمینو یم
ه مسئول خـط داده     ک یاش را برداشت رفت به سمت آن نشان         درضا، دوچرخه یآقا س 

 هـر   ی مهکرد و د  ک ی به نشان  یدرضا نگاه یس.  سمت چپ بود   واری د یدو تا زنگ رو   . بود
درضا یس. ردک آمد و در را باز   کیوچکبعد از چند لحظه پسر      . دو زنگ را با هم فشار داد      

  :رد و گفتکوچولو کنگاه به پسر 
  »نجاست؟ی ای منزل حاج آقا روغن،پسرجان«

  »!ن جاستید، همییبفرما«:  گفتیا انهکودکپسر با لحن 
  »؟ینک یبزرگترت را صدا م. ام برات آمدهاز مخا«
  »!چشم«

ه بـه  کـ رد کـ درضا تعارف یانسال آمد و به سی مرد میکقه بعد  یپسر رفت و چند دق    
اط بـاز  یـ ش بـه ح یهـا  ه پنجـره کـ  بـود    دو طبقـه ی  خانه یکاط،  یاز ح بعد  . داخل برود 
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ر تـاب  وایـ  دیه روک بود  ییها  کچی و پ  ی داوود یها  اط خلوت غرق در گل    یح. شدند  یم
  .خورده و رفته بودند به عرش

  »ف ندارند؟ی خودشان تشریحاج آقا روغن«
شان هم  ید، ا یشما تا مشغول بشو    « :رد و گفت  ک یدرضا نگاه یسال به آقا س     انیمرد م 

  ».رسند یسر م
  .ردکارش را شروع کدرضا یمرد رفت و آقا س

 تـو در    یهـا   می س  الفکتواند از     یاد داشته باشد م   ی ز ی ه صبر و حوصله   ک یسکتنها،  
 خـودش   یز سـرجا  یه هم چ  ک آنها را به هم ربط بدهد        یاورد و طور  ی تلفن سر درب   یتو

  .باشد
بلنـد  . انـد   آوردهک خنیا ش هندوانهید برایه نفهمکار بود کدرضا آن قدر سرگرم     یس

ه کـ  را   ی روحان یک خندان   ی د و بعد چهره   یها را د    ه هندوانه کار تمام است    کد  یشد بگو 
  . ستاده بودیجا ا همان
 را  ینـ یاهللا خم   تیـ تلفن آ . دیردک یار بزرگ کشما امروز   ! دیم، خسته نباش  یکعل  سالم«

  ».دیردکوصل 
 تعجب یلیه خک یداد و در حالان ک تیرد و سرک ی به حاج آقا روغنیدرضا نگاهیس

 ی آقـا  ی نجـا خانـه   یواقعـاً ا  ... فـه بـود   یاش وظ   همـه ... میردکـ  ن یارکـ «: رده بود گفت  ک
  »!می؟ ما مخلص آقا هستست ینیخم

  »!ندکدست شما درد ن«
  »م؟یشان برو یبوس ف دارند به دستیحاج آقا امروز تشر«

 هـم راه    یحاج آقا روغن  .  نگفت یزیدرضا چ یآقا س . مدآ ی خوش قرائت قرآن م    یصدا
حاج آقا منتظر شما    ... دییبفرما«: قه برگشت و گفت   یبعد از چند دق   . افتاد به سمت صدا   

  » !هستند
 بـه  ید و همراه حاج آقا روغنیشکش ی به موهایرد، دستکضا سرووضعش را مرتب   دریس

  . رفتینیاهللا خم تیسمت اتاق آ
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 مرجع یکبا دانست  ینم. نار امام نشستکگفت و  ید، سالمیه رسک اتاق یبه درگاه
اش در مسائل  ه او و خانوادهکادش آمد یفقط . د حرف بزندی با یزی چه چ  ی بزرگ درباره 

حاج آقا «: د و گفتیدست امام را بوس. نندک ی میروی پینیاهللا خم   تیام از آ  کاح و   ینید
  »...دییما را دعا بفرما

  .راست رفت به سمت خانهیکار برنگشت و کگر به سر یدار، دیاز شور و شوق د
  
رد تـا   کـ ره شـده بـود، صـبر        یـ  پـدر خ   یها  زده به لب    ه بهت کطور     همان یدموسیس
 امـام  ی  بـه خانـه    یتوان  یباز هم م  «: دی شود، بعد پرس   ی جار  زبان او  ی آخر رو  یها  جمله
  »؟یبرو

نم اگـر   ک یر م که ف کقدر مهربان بود      آقا آن «:  زد و گفت   ید موس ی به س  یپدر لبخند 
 یکه هرچند روز    کاش را گرفتم      اما اجازه . شود  ی ناراحت نم  ،دنش بروم یهر روز هم به د    

  »...اش بروم بار به خانه
شـد، امـا در خـود شـوق و            ی م یست و پنج سالگ   یاشت وارد ب  ه د ک با آن    یدموسیس
ن یاو دوست داشت هر چه زودتر ا. شد یشتر میشتر و بیه هر لحظه بکد ید ی را میشور

  .ندکشوق را به پدر منتقل 
بعـد  » !صـبر داشـته بـاش   . رد و گفـت کـ  نگاه یدموسی سیها  به چشم  یا  پدر لحظه 

  .اطی حیو بلند شد رفت تو» !ارت دارمک رونیا بیب«:  او زد و گفتی  به شانهیدست
ش مـادر و  یزم، تو برو پیعز«: رد و گفتکپدر او را نوازش . رونیدرسول هم آمد ب یس

  »...ار دارمک ی موست، من با داداشیخواهرها
  .حوض نشستند ی  لبهیهر دو رو. ندیه بنشکرد ک اشاره ید موسیبعد به س

روببند یبگ. ستیاد جور ن  یت ز کاوضاع ممل . ینی امام را بب   یدانم چقدر شوق دار     یم«
د یـ ن خـاطر نبا   یبـه همـ   . دی مردم هم د   ی  چهره یشود تو   ی را م  یاسینهمه فشار س  یو ا 
 یم و تو هم نظـام ی خانه داری اتاق به تو نگفتم چون بچه تویمن تو. گدار به آب زد   یب
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دن یم به د  فردا با ه    ه پس کن مژده را بدهم     ی ا یول. ت بد بشود  ین است برا  کو مم  یهست
  »...میرو یامام م

بـه  . نـد کد خـود را معنـا   یه باکتواند آن طور     یچ وقت نم  یه ه ک است   یا  انتظار، واژه 
  .ه شوق و ذوق، صبرش را هم برده باشدک یسک یبراخصوص 

 یها  ه در خانه بود، چشم از عقربه      ک گرفته بود و حاال      ی آن روز را مرخص    یدموسیس
  .داشت یند ساعت برنمک

م یم بـرو  یخـواه   یها گفته بودنـد مـ       به بچه .  نگران بود  ید موس یرده بود و س   کر  یپدر د 
اما مادر سـرش  . میآ یه من هم با شما مک بهانه گرفته بود یدرسول هیم و س  یعبدالعظ  شاه

  .شد ی میکازده صبح نزدیرده بود و حاال ساعت داشت به ک گرم یرا به باز
شوازش رفـت و بـا      یـ  به پ  یموسدیس.  شاخه گل سرخ بود    یک دستش   یپدر آمد؛ تو  

دادند و راه خود را بـاز   ی خلوت گاز م   یها  ابانی خ یها تو   نیماش. رونیهم از خانه زدند ب    
رده، ده ـ پانزده  ک خودش ی  ما را شرمندهی حسابکن قارقاریا«: راننده گفت. ردندک یم

مه یق نی رفد تا حاالینک یباور م. زند یام غر نمکم اما الم تا     یده  یه گازش م  کسال است   
  »...راه نبوده؟

 بـه   یبعد خـدا قـوت    (» .میرس  یم م یدار«: پدر آرام گفت  . ردک به پدر نگاه     یدموسیس
  ».میشو یاده میابان پین خیما سر هم) راننده گفت و ادامه داد

 ید بـرا یـ ه انشاءاهللا، دار کمبار«: رد و گفت  ک یدموسی به س  ینه نگاه ی آ یراننده از تو  
  »د؟یزن ین باال میآقا زاده آست

 گل انداخت و   ی به شاخه  ید و نگاه  یخند به راننده رفت، پدر      یا  غره  چشم یدموسیس
حـق  «:  و آهسته گفت   یدموسیرد به س  کبعد رو   » ...شاءاهللا شاءاهللا، ان  ان«: به راننده گفت  

 دسـت مـن     یه تـو  کـ  گـل    ی ن شاخه ی مثل تو، با ا    یپیت  چاره، جوان رعنا و خوش    یبدارد  
  » ...ه آرهکاندازد  ی مکش  را بهیاست، هر آدم
  ... نشان دادیدموسی را به سیرد و منزل حاج آقا روغنک یزی ری بعد خنده
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پدر بـه امـام   . ن انداخته بود یی چهار زانو نشسته و سرش را پا       یدموسیسدر تمام مدت    
نمـازش  . نـد ک ی مـ  یرویـ ام از شـما پ    کار معتقد است و در اح     یاما بس .  است ینظام«: گفت

  ».شود ی نمکتر
 و معتقـد    ی ارتش به جوانان مـذهب     یما تو «: رد و گفت  ک ید موس ی به س  یامام نگاه 

  » .میاز دارین
. چند بار خواست حرف دلش را بزند امـا نتوانـست          . ن انداخته بود  یی سرش را پا   ید موس یس
 مـن بـوده دسـت       ی برا یسعادت بزرگ «: رد و گفت  کدا  یزد جرأت پ    یه امام با او حرف م     کحاال  
  ».شوم ینم و سرباز شما مک یگر الزم باشد ارتش را رها م شما، ایبوس

د در ارتش یشما با! نه«:  گفتیدموسیرد و بعد به سک ی به حاج آقا روغنیامام نگاه
  ».دین ملت بپردازیبه آموزش جوانان ا، ینار خودسازکد و در یبمان

د و از   یرسـ  ی بار خدمت امام مـ     یک یا  هفته. شناخت  یگر سر از پا نم    ی حاال د  یدموسیس
  ...هکتا آن. ردک یش استفاده میهنمودهار

  
  

ش ی پـ یخـوب دار ! نیآفر«: سنده گذاشت و گفتی نوی  شانهی رو یل، دست ک یدانا
  ».ینکاستان د ترفند خاص وارد یکن با ک ی را سعیلک اطالعات ی سریکاما . یرو یم

 یتفاقات بعدبعد به ا. ر فرو رفتکاغذها گذاشت و به فک یارش را روکسنده، خودینو
جـا  یک اطالعات را    ی توانم همه   ی نم ،ل است ک یحق با دانا  «: رد و با خودش گفت    کر  کف

  :هکن یمثالً ا.  استیلکگر ی دی و بعضی اتفاقات جزئیبعض. نمکوارد داستان 
  
  

ه کـ  رفـت، تـا آن      ی نـزد امـام مـ      یدموسـ ین منـوال گذشـت و س      یبه هم  یچند ماه 
،  خـرداد 15 ی طور واقعـه  نیش و همیها یسخنران امام و ی و مذهب یاسی س یها  تیفعال
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 امام بـه  1342 مهر 13و سرانجام در . ندکد یه او را تبع کرد  ک را وادار    یم شاهنشاه یرژ
  .د شدیتبعه کیتر

  
  
تـوانم    ی است و من م    یخین اتفاقات تار  ی از ا  ی سر یک«: ل گفت ک یسنده به دانا  ینو
  ».ندکان ینم تا آنها را بک وارد داستان یالیت خی شخصیک

  »؟یتیچه شخص«: دیل پرسک یدانا
  ».تواند مورخ هم باشد یه مکگر ی دی راویکمثالً «: سنده گفتینو

  »؟ی داستانت نشانش بدهیشود تو یم«: ل گفتک یدانا
ــنو ــامجو را یدموســی خــوب سیلــی هــستم و خی راویــکمــن «: سنده نوشــتی  ن

  ».شناسم یم
 ییم گـو  یل مـستق  کدچـار مـش   . شـود   ی نمـ  ین طـور  یـ ا! دست نگـه دار   «: ل گفت ک یدانا

  ».تاب باشدک یکتواند  ی تو میراو. یشو یم
تابش را برداشت و بعـد شـروع        کها رفت و      تابک شلوغ   یها   به سمت قفسه   سندهینو

  :د، بلندبلند خواندی موردنظر رسی  به صفحهیرد به ورق زدن؛ وقتک
 یدموسی س یرکول ف  تح ید شدند، ول  یه تبع کیبه تر ) ره(ه امام ک، با آن  یپس از چند  «

 یند؛ بـه طـور  کجاد یز تحول ایش ن یک از دوستان نزد   یپابرجا ماند و او توانست در بعض      
ز یـ وشند و ن  کش ب یاز پ  شی ب ینی فرائض د  یه در اجرا  کخواست    یه از دوستان خود م    ک
 ی بـه مـرور جـذب گـروه مخفـ          یدموسیس. نندک ییر دوستانشان را ارشاد و راهنما     یسا

ت از امـام    یـ  به جرم حما   یتر گرگان کددر آن زمان،    . ردکت  یعالارتش شد و شروع به ف     
 یارک  از لو رفتن شروع به پنهان      یری جلوگ ی برا ی افراد گروه مخف   ی هیر شد و بق   یدستگ

  .ردندک
ـ یناصر رحاش بـه   ، هر روز عالقهیت در گروه مخف   ی به جز فعال   یدموسیس شتر یـ ب یم

 بـود بـا اعتقـاد       یاو فـرد  . ران بـود  یـ ش ا خ ارت ی از استثنائات تار   یکی یمیناصر رح . شد  یم
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ن بود  ی و دلنش  اری گ ی لفظ یامل داشت و دارا   ک ییالبالغه آشنا   با قرآن و نهج   . مان راسخ یوا
.  او شـد ی فتهی به مرور شیدموسیس.  داشتیان خارج از ارتش، ارتباط تنگاتنگ  یو با انقالب  

 از دوسـتانش    یکیه  کد  اد بو یقدر ز    آن یمیرح به مرحوم ناصر     یدموسی س ی عشق و عالقه  
رد و  کـ  ی نـامجو  یدموسـ ی بـا س   یمـ یرد، ناصر رح  ک یه شمس با مولو   ک یارک«: گفت  یم

  ». او شدیقطب اعتقاد
 ناصـر  یپـرداز  تی شخـص  یرم بـرا  کـ تـوانم از ف     یم«: را بست و گفت   تاب  کسنده،  ینو
  »نم؟ک استفاده یمیرح

 یشتر معرفـ  ی را ب  یدموسیت س ید شخص ی فعالً با  ی ول ،یتوان  یبله م «: ل گفت ک یدانا
  ».ینک
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  ندهیسفر به آ
  

ـ ک بـود و    ینـامجو  یدموسیتنها س .  شلوغ نبود   ده،کدانشاتاق استادان     از یکـی  یرم
  .ردک تعارف یرمک را برداشت و به یفنجان چا. شاگردان او

  »!نوش جان«
جلـسات  «: بعـد آرام بـه او گفـت       .  تمـام بـشود    یدموسـ ی س یرد تا چا  ک صبر   یرمک
  ».نمکبت نیگر غیام د م گرفتهیتصم.  پربار استیلی شما خیبمذه
  ».لطف شماست«:  زد و گفتی لبخندیدموسیس
  »!دیشو ی بپرسم ناراحت نمیزیاگر از شما چ«
  ».نمک یغ نمینه، اگر بتوانم پاسخ بدهم در«
 از یتـ ک حریـک ش یراستش چند وقـت پـ    «:  آب دهانش را قورت داد و گفت       یرمک

الس، درسـش را  که سرک یاستاد: ز بود، با خودم گفتم یسوال برانگ  یلیه خ کدم  یشما د 
 قـرار  یلطفـ  مکـ هـا را مـورد     ید بچه مـذهب   یند نبا ک یم شروع م  یالرحمن الرح   اهللا  با بسم 
  ».بدهد
  »د؟یا دهی از ما دییخطا«: رد و گفتک ی نگاهیرمک با تعجب به یدموسیس
 چـادرش داشـت     یها جلو    از بچه  یکی،  هیاردوگاه اقدس  یآن روز تو  «:  گفت یرمک

د و یـ تش خواندیکـ  اتیتـر و اسـمش را از رو   یـک د نزدیـ بعـد شـما رفت  . خوانـد   ینماز م 
  »...هشید تا تنبینکم ک از او یا د نمرهیخواه یبه نظرم آمد م. دیردکادداشت ی

اسمش را بگو تـا خـط       «: بش درآورد و گفت   ی را ازج  یا  د و دفترچه  ی خند یدموسیس
  »!بزنم
  ». استی خوب و مخلصی  بچهیلی خ...پرست حسن اقارب«
. ها هـست  یلین دفترچه اسم خی ایتو«: و گفت انداخت   یرمک به   ی نگاه یدموسیس

  »...میده ی انجام ما آنهیم برای بتوانیارکم و هر یما به افراد نمازخوان ارادت دار
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دا یـ مـان پ  یها به شـما ا      ن حرف یبا ا «:  لبش نشست و گفت    ی رو یتی لبخند رضا  یرمک
 باشـد   یریار خ کدهم هر     یجا قول م    نیهم. ردمکر بد   ک شما ف  ی ه درباره کد  یببخش. ردمک

  ».انجام بدهم
 بـه دوسـتان ارائـه       یمن طرحـ  «: رد و گفت  ک ی نگاه یرمک یها   به چشم  یدموسیس

ن یبـرا . ریامالً خکار ک یکم؛ یت بگویاتش را برایتوانم جزئ ی میل باش یه اگر ما  کام    ردهک
 یهـا   م و به خـانواده    ینک ی م یآور   را جمع  ییها  ، ماهانه پول  یهبان مذ یاساس از دانشجو  

  ».میده ی خرداد م15 یسرپرست شهدا یب
  »ند؟ک ینم کمکمگر دولت به آنها «
شته کـ ه شاه شـعار دادنـد و بعـد          یختند و عل  یابان ر ی خ یه تو ک ییها  دولت به آدم  «

  »؟ی را داریزین چیند؟ از دولت انتظار چنک کمکشدند 
بـه شـما و     نـه   ین زم یـ  ا یه تـو  کـ امـل دارم    ک یاما من آمادگ  د،  ییگو  یمراست  ! نه«
  ».نمک کمک ییالت دانشجوکیتش

عـالوه  . دهم  یح م یت توض یع برا یسر«:  به ساعتش انداخت و گفت     ی نگاه یدموسیس
ه شـش   کـ م  یشناسـ   ی خـانواده مـ    یک.  هم هست  یگری د یها  کمک،  ی مال یها  کمکبر  

 دو ساله هم    کودک یک. وستهیل شهدا پ  یرداد به خ   خ 15فرزند دارند، پدر خانواده، روز      
شـان از همـان       مـان یتی شـهدا و     یهـا    به خـانواده   یشکسر. ن شش فرزند هست   ی ا یتو

ا یـ  بگـو  یاگـر مـوافق  . انـد  پاسدارش بوده) ع(یه موال علک است  یا دهی پسند یها  خصلت
  »!یعل

  »!یا علی«
  .رده باشدک ازدواج هکآن ی بود بی خانوار هفت نفریکگر سرپرست ی حاال دیرمک
  
  

  .ه دست نگه داردک ردکسنده اشاره یل به نوک یدانا
  »چرا؟«: دیسنده پرسینو
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ن فصل استفاده   یان دادن به ا   ی پا یگر برا ی شگرد د  یک از   یتوان  یم«: ل گفت ک یدانا
  ».ینک

  »؟یچه شگرد«
  ».ندهیسفر به آ«
  »...دمیفهم«

  :اغذ گذاشت و نوشتک یبعد قلم را رو
او . پ امروز است  یر سرت یروز، ام ی د ی از آن ماجرا گذشته است و دانشجو       ها  حاال سال 

 شش فرزنـد  یه دارا ک شدم   یا  من مسوول خانواده  «: دیگو  ی م 42اتفاقات سال    ی درباره
 دو ساله   یا  شان پسربچه کوچک دختر شانزده ساله و فرزند       یکبودند و فرزند بزرگ آنها      

 آنهـا را بـرآورده      یرمـال ی و غ  ی مـال  یازهـا ی ن رفـتم و    ی آنهـا مـ    ی من مرتب به خانه   . بود
 مرا گرفت و نسبت به تردد من به آن خانـه            یها جلو   هی از همسا  یکی روز   یک. ردمک یم

ست شما به آنجـا     یح ن یبخت هست و صح     ن خانه دختر دم   یدر ا «: او گفت . ردکاعتراض  
  ».دیبرو
م و پـس از     پرسـت رسـاند      و اقـارب   ی به عرض نامجو   یا  ن موضوع را من در جلسه     یا

ل بـا آن دختـر ازدواج       یـ ه من در صـورت تما     کردند  کشنهاد  یاد آنها پ  یز یبحث و بررس  
 آن ی رفتم و موضوع را با عمه یده داشتم پذ  اه از آن خانو   ک یمن با توجه به شناخت    . نمک

 مراسم سـاده بـا هـم        یکآورد و در  ار را فراهم    کان گذاشتم و او مقدمات      یخانواده در م  
 دو سـاله    کوچـ کنون همسر بنده است و پسر       ک دختر شانزده ساله ا    آن. میردک یعروس

  »...دیبه شهادت رس 5 یربالکات یعمل در ، شدیید و رعنایه جوان رشکپس از آن 
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  افسر و افسر
  
امروز سنگ تمـام  «: رد و گفت کز  ی م ی رو یها  ینیریها و ش     به نُقل  یا  سنده اشاره ینو

  ».میایالتت درب از خجیخواهم حساب یام و م گذاشته
  »؟یبابت چ«: ل گفتک یدانا
  .ها بخورد ینیریها و ش رد تا از نقلکسنده به او تعارف ینو

... یا  ش رفتـه  یجا پ کفتد؟ تا   ی ب ینم امروز قرار است اتفاقات    کغلط ن «: ل گفت ک یدانا
دام فـصل از    کـ و قـرار اسـت       چنـد سـاله اسـت        یدموسـ یحاال س ه  کن است   یمنظورم ا 

  »؟یسیاش را بنو یزندگ
  .دیشک اتاق را یها  زد و پردهیسنده لبخندینو
م یتـا نـس  . بگذار تمام ذرات در تو شناور شـوند ! نک یام را چراغان   با، خانه ی نور ز  یا«

 را یخـواهم داسـتان   یه مکند چرا کلمات نفوذ   ک در   یآور  ی شاد یی در روشنا  یصبحگاه
  ».نمکبازگو 
  »؟ی به خودت مطمئنیلیانگار خ«: ل گفتک یدانا

  »!گهی ذوقم نزن دیتو«
  :ل گرفتک ی را برداشت و آن را به سمت داناینوار. رشیز تحریرفت به سمت م

  »؟ی بشنویدوست دار... ن توستیاش ا همه«
  »؟یانه بدون حضور من انجام دادکری را زیکین یا«
  »؟...مگرنه... شود ی هم مین طوریا«

 یسنده نـوار را تـو     یـ نو. داش ز   ر چانه ینشست و دو دستش را ز     ز  یل پشت م  ک یدانا
  :ردکضبط گذاشت و آن را روشن 
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ه کـ  ییهـا   زن رنگارنگ با المپ     ک چشم یها  سهی تاشو، ر  ی فلز یها  ی منظم و صندل   یزهایم
 یهـا، بـه جـا    مـرغ  ن تخـم ی از ایک هر ی بود؛ تویمرغ درشت رنگ     تخم یک ی دام به اندازه  کهر

  .شد یموش مه گاه خاکدا بود ی پی نورانی  رشتهیکزرده انگار 
 منقـل  ی گداختـه، تـو  یها زغال. ها منتظر بودند تا عروس و داماد وارد شوند          مهمان

  .دندیشک یقرار اسپند را م ی بیها  هم انگار انتظار دانهکوچک
نـارش زد و    کدپوش  یرد و با آرنجش آرام به خانم سـف        ک به ساعتش نگاه     یدموسیس
  »؟یستیه نکنگران و ناراحت ... میشو ی میکم نزدیدار«: گفت

 ی همـه «: رد و گفـت   ک یدموسی به س  ی صورتش نگاه  ی رو یافسر خانم از پشت تور    
 ی  راحـت دوره   یشوند، چـون بـا زنـدگ        یشان دلتنگ و ناراحت م      یها شب عروس    عروس
  » ...شوند ی می متأهلی زندگیها یر گرفتارینند و اسک ی وداع میمجرد

شـان واقعـاً    یه قهرمـان زنـدگ  کـ ؛ آنهـا    ها خوشحالند   یاما بعض «:  زد و ادامه داد    یلبخند
ا آنهـا  یـ ه خوشحالند کشان هستم، آنها  دامکبه نظر تو من جزو  . خوش اخالق و راستگوست   

  »ه ناراحتند؟ک
زهـا بلنـد شـوند و بـه         یرد از پـشت م    کـ ها را وادار      هی همسا ی ن، همه ی بوق ماش  یصدا

 ینـد بـرا   ک یان درد مـ   ه سرشـ  کـ ها    ها و بچه    شواز عروس و داماد بروند؛ به خصوص زن       یپ
  .دن عروسید

 یقـرار رو    ی ب یاسپندها. اط شدند ی دست افسر خانم را گرفت و با هم وارد ح          یدموسیس
ز عطـر   ی بود و لبر   یوچه سرشار نور و عروس    ک. دندیپر  ین م یی باال و پا   ی گداخته، ه  یها  زغال
  .اسپند

ز را  یـ چ یـک ه  کـ ادش افتاد   ی اتاق نشست،    ی صندل یه رو کافسر خانم به محض آن      
:  ـ گفـت  یدموسی ـ خواهر سزهرا خانمبه . ن جا گذاشته استی صندوق عقب ماشیتو
زهـرا خـانم پـشت دسـتش زد و          » !ن جا ماند  یلم پشت ماش  یف طالها و وسا   کی،  یآبج«

د یـ  دو یها تند    از بچه  یکی» ا هست؟ ین رفته   ید ماش یها ببن   بچه! خدا مرگم بده  «: گفت
  »!ن رفتهیماش... خاله«: بلند بلند گفتوچه و بعد برگشت به اتاق و ک یتو
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م ی گرفتیه بود و دربستیراکن یه ماشکن ید، با ا  یاد نگران نباش  یز«:  گفت یدموسیس
  »!دیار خودتان مشغول باشکبه . ستیاد بجا نی شما زیه نگرانکنم ک یر مک فیول

 آمد  ی روحان ی آقا یک داداش،   یراست«: د و گفت  یشکنار  ک را   یدموسیزهرا خانم، س  
  »ش؟یشناس یتو م... نیی پای ها نشسته طبقه االن هم با مهمان... یعروس
 یراست... اران امام و از دوستان ما     ی از   یکی هستند،   یبهشت یآقا«:  گفت یدموسیس

  »د؟یسر ندارکم و ک یزیچ
  »!ات برس یتو برو به مهمان... رکنه، خدا رو ش«
  »!ت شدم به خدا شرمنده«: رد و گفتک به خواهرش نگاه یسدمویس
  ».میردک نیارکه که داداش؟ ما ین چه حرفیا«
 و  یار ما گذاشت  یات را در اخت     ، هم خانه  یدیشک زحمت   یلک ی عروس یچرا، هم تو  «

  ».ینک ی مکمک یخت و پاش دارینهمه ری ایحاال هم تو
  . خواهر و برادر را ناتمام گذاشتیوگو  زنگ در، گفتیصدا

  : فسر خانمقه بعد رفت سراغ ایزهرا خانم چند دق
 اگـه گفـت     یمـ ! هیارکعجب آدم درسـت   . فت رو راننده آورد   کی! مژده بده افسر خانم   «
ف بـاخبر   کیـ  از جـا مانـدن       کی معلوم نبود    ، صندوق عقب نبود   ی تولد پسرش تو   کیک

  ».شد یم
  »!خدا عمرش بدهد«: ر لب گفتی نشست و زی افسر خانم لبخندیها  لبیرو
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  ییمایول پک
  
 یی جورهـا  یـک  یدموسی س ینم در تمام مراحل زندگ    ک یاحساس م «: فتسنده گ ینو
 ی هـستم و همـذات پنـدار   یکهـا بـا او شـر     ها و غم    یه در شاد  ک یام؛ طور   ل شده یدخ
  ».ن امروزیمثل هم. نمک یم

  »چطور؟«: ل گفتک یدانا
 ی شـاد  یـک  شـوق،    یـک ام اضـافه شـده؛        یز به زنـدگ   ی چ یکه  کنم  ک یاحساس م «

  »... احساسیکانه، کودک
  » افتاده؟ی چه اتفاقییفرما یم«
  :رد و خواندکسنده دفترش را باز ینو
 بـه او  ید، افسانه خانم با تعجـب نگـاه  ی به خانه رس ی وقت یدموسیآن روز صبح، س   «

  »؟ینرفته برگشت«: رد و گفتک
  :  زد و گفتی لبخندیدموسیس
  »، اگه نه برگردم؟یخوشحال نشد«

  :ردکافسر خانم اخم 
  »؟ینک یر مک فیرن جویواقعاً ا«
  :  زد و گفتی لبخندیدموسیس
  ». نشانت بدهمیزی چیکم یا برویب«

  .وچهک یبعد دست افسر خانم را گرفت و بردش تو
  »؟یدینو امروز خریا«: ش از تعجب گرد شده بود گفتیها ه چشمکافسر خانم 

 سال 5فقط ... 1965س واگن مدل ک فولیک آسمان، ید؟ آبیآ یاز رنگش خوشت م«
  »!هکبگو مبار... ردهک ارک

  »!هکمبار«
  ».مینک خانه هم دست و پا یکشاال وضعمان بهتر بشود یا«
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. ستیـ  هـم بـد ن     یلیخ.  هست ین منزل آبج  یی پا ی طبقه. حت خانه نباش  افعالً نار «
 اولمان هم دارد ی ن جا برگزار شده و تازه بچهیمان هم یم؛ عروسی خاطره دار  یلکنجا  یا

 200 ی مـاه  یتـو دار  . می هـم نـدار    ینید، تازه احساس د   یآ  یما  ین خانه به دن   ی هم یتو
  ».یده یتومان اجاره م

  »!البته به زور«
... ستندیـ  ن یه اصـالً راضـ    کـ  یخـسرو  یآقا خدا زهرا خانم و      ی بنده! آره درسته «
  »!نیمان را بب نیس  هفتی ا سفرهی بیراست

رد کاله ک شال و   ید موس یس.  است ی باز یدی و ع  یدنید د یل، موقع ع  یبعد از سال تحو   
 پـدر و  ی مان منتظر اسـت هـر چـه زودتـر مـا را بـه خانـه               سکفول«:  خانم گفت  سروبه اف 

پـس  . میگـه هـم سـر بـزن    ی دید چند جا  یسر راه با   در ضمن ! زود باش . مادرهامان برساند 
  ».میاد داریر زی بگیدی عی ه بچهکها را بردار  تابک

  .م راه افتادند داد و با هیدموسیها را به س تابکافسر خانم 
د و بـه افـسر      یشکها را باال      شهیش. ردک یر م ک ف یدموسیه س کتر از آن بود       کهوا خن 
ـ کـ ن یاول ا.  من داردیگر برای حس و حال دیکبهار امسال   «: خانم گفت  ن بهـار  یه اول

  ».دیآ یا میمان هم به دن گر بچهیه تا سه ـ چهار ماه دکنیدوم ا. مان استک مشتریزندگ
. ش نشـست  یها   لب ی رو یرد و لبخند  ک ی نگاه یدموسی به س  یر چشم یافسر خانم ز  

نهـا را رد  یابـان مامـان ا  ی؟ خیرو ی مـ یجـا دار  ک«: ر داد ک تذ یدموسیدفعه به س  یکبعد  
  ».میردک

ن یـ م و ا  یریـ گ  یدنده عقـب مـ    .  ندارد یبیع«: رد وگفت کم  ک سرعتش را    یدموسیس
  ».میرو ی مییابان جلویخم و از ینک ی دورش میمکا یم یرو یذره را عقب عقب میک

  ».خطرتر است مک یدوم«
  »!چشم«
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دند، با تعجب ی دید موسی جورواجور را دست س    یها  تابک یم قد، وقت  ی قد و ن   یها    بچه
تاب ک به آنها    یدی هر سال، ع   ییه دا کدانستند    یه بزرگتر بودند م   کآنها  . ردندک ینگاهش م 

تـاب را   کنـد   ک یتـازه مجبـورت مـ      ییدا«: ترش گفت   کوچک ی م به پسرخاله  یمر. دهد  یم
تـازه  . دهد یزه میگر به تو جایتاب دک یکبعد . مینکف یش تعریاش را برا    و خالصه  یبخوان

  ».دهد یها م رد و به بچهیگ ی می موسییرا از داها  تابک رسول هم هست، البته او ییدا
 یا  شـده یگـر مـرد  یماشـاءاهللا د «: د و گفتیشکاش     بر سر خواهرزاده   ی دست یدموسیس

از داسـتانش خوشـت     . ام  دهیـ  تو خر  ی را برا  یکین  یا. ه است ین هد یتاب بهتر ک!  خودت یبرا
  »!دیآ یم

 ما را   یوچولوک ی  پسرخاله ینورد  وهک ی هی، قض ییدا«:  انداخت و گفت   یی به دا  یهم نگا یمر
  »؟ینک یف میگر تعری بار دیک

 ،ده محمـد آقـا    ن آقـازا  یـ م ا یرفتـ   یوه مـ  که به   کهر بار   «: د و گفت  ی خند یدموسیس
م یردکـ  ی م ییمایپ  وهکردم با هم    ک یولم سوارش م  ک یمن رو . اد راه برود  یتوانست ز   ینم

م بـه  یگـشت  ی برمیوقت. ندکتوانست خوب ادا      یلمات را هم نم   ک یاو دو ساله بود و بعض     
  » !ییمایپ ولکم یمامان رفت: گفت یمادرش م

  »!ف راست را از بچه بشنواند حر م گفتهیاز قد«: افسر خانم گفت. دندیهمه خند
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  بیحس غر
  
نم داسـتانم خـسته     کـ  یاحساس مـ  «: دانه گفت یش را بست و ناام    یها  سنده چشم ینو

  »د؟یاین حالت دربید از اید، چه طور باوش یننده مک
 یقیا موسـ  یـ تاب بخـوان    ک یمک بخور و    یی بزن، چا  یبلند شو چرخ  «: ل گفت ک یدانا

 ی مـاجرا  یـک بعـد از آن بـرو سـراغ         . اسـت  تمدد اعصاب خوب     ی برا یقیموس! گوش بده 
  ».زیانگ جانیه

اتفـاق  «: قـه گفـت   ی به اطالعات و اسناد انـداخت و بعـد از چنـد دق             یسنده نگاه ینو
 یـک م ین طور بـشود، ناچـار  یاگر قرار است ا. ز مربوط به چند سال بعد استیانگ  جانیه

  ».میریده بگی راندیدموسی سیاتفاق مهم زندگ
  »...دام اتفاق راک«
  ». رایدموسیدار شدن س بچه«

 اگر تولـد    ،ادت باشد ین را هم    یا  است اما  یاتفاق مهم . ییگو  یراست م «: ل گفت ک یدانا
ن یـ ، اول ا  ینـ کها پدر و مادر را بازگو         یداریها و شب ب     ی و سخت  ی شور و شوق و شاد     ،نوزاد

تفـا  کامـه ا  ن ن یپس به هم  . یا  شه شده یلکه دچار   کن  ی و هم ا   یا  ردهک یطوالنه داستان را    ک
  ».زینگا جانین و برو سر همان قسمت هک

شان فرزنـد اول      ه دو سه سال بعد از ازدواج      کم  ین را هم بگو   یالبته ا «: سنده گفت ینو
ه ین قـض یـ ه بـه ا کـ نـد  ک یت نمـ یـ فاکباز هـم  . ا آمدی هم به دنمیمر به نام   یدموسیس

  ».میبپرداز
 ی سـه سـالگ   تأمـل، از دوــ   بچه و اتفاقات قابـل  یها ین زبانیریش«: ل گفت ک یدانا
  ».یشکر بین اتفاقات را هم به تصوی و اید منتظر باشیپس با. افتد یاتفاق م
د را عـوض    ی د ی هیز مجبورم زاو  یانگ  جانین اتفاق ه  ی ا یی بازگو یبرا«: سنده گفت ینو

  ».مووارد ماجرا بش» یمن راو«د یه دینم و با زاوک
  ».د نداریرادی ایکینکاز لحاظ ت«: ل گفتک یدانا



    ٣۶                                                                           مردی به رنگ پرتقال                            
 

  .ردکسنده شروع ینو
  

 یـک ن بـار اتفاقـات   یـ دانستند ا یها م یلیخ. شب، خسته، شب خفته و تب دار است     
س بـا مفهـوم     کـ چ  یه.  بزرگ رخ بدهد   یا  ه واقعه کب است   یقر  گر رخ داده و عن    یجور د 

امـام  .  خوانـده بودنـد    ییزهای چ یخی تار یها  تابک یها تو   یفقط بعض . انقالب آشنا نبود  
  .شد یر میثک تینیرزمیش به صورت زیها و نوارها هید بود و اعالمی در تبعینیخم

 ی هی اعالمیر تعدادیثک، تی افسری دهک دانشین عمومکا امایها   تختیما هر روز رو
ن یهـا آفـر   هیـ ن اعالمیـ ننـدگان ا  ک م و در دل به شجاعت پخـش       یردک یدا م یم پ یضد رژ 

م باشم و به دنبـال منبـع   یار سهکن یم گرفتم در ا   ی خودم تصم  یپس از مدت  . میگفت  یم
ل یه بـودم و در دانـشگاه تحـص        ی بورسـ  یها چون من دانشجو     آن وقت . ها گشتم   هیاعالم

ـ حـسن آ   یمی ضد رژ  یها  تکردم، با توجه به حر    ک یم ، بـه سـراغ او رفـتم و از او           تی
 چنـد روز معطلـم      ،ناختشـ   یه مرا م  کاو با آن  . ه به من بدهد   ی اعالم یه تعداد کخواستم  

  .نمکشگاه پخش یه به من داد و خواست با دقت آنها را در آسای اعالمیعد تعدادرد و بک
مـت شـمردم و     یشگاه بـودم، فرصـت را غن      یه نگهبان آسا  ک یاد، شب یپس از انتظار ز   

اگهـان از پـشت   نه، یـ ن پخش اعالمیدر ح. ردمکشگاه پخش یها را در سطح آسا  هیاعالم
ه کـ زده بـودم     ستاد و آن قدر وحشت    یا یت م کقلبم داشت از حر   . دمی شن یی پا یسرصدا

 به سـمت منبـع     ی دستم ماند و وقت    یها تو   هی از اعالم  یلی خ یحت. نمک ب یارکنتوانستم  
افسر .  از خدمت در ارتش مبدل شد   یدیاس و ناام  یگر تمام وحشتم به     یصدا برگشتم، د  

 نگـاه بـه مـن       رد و بـا   کها    هی به اعالم  یاو نگاه . ردک یر مرا نگاه م   روبِطور بِ   نینگهبان هم 
در آن لحظـات    . شگاه خارج شد  یآنها را گرفت و از در آسا      . ه آنها را به او بدهم     کفهماند  

 ضد اطالعات بود   ی تهیمکشد، احضارم به      ی چشمم مجسم م   یه جلو ک یزیتلخ، تنها چ  
 دو  یهـا   تخـت . دیـ چرخ  یشگاه انگار دور سرم م    یتمام آسا ... ه و زندان و     یو اخراج و تنب   
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 حـس   یـک اما  . ردندک ی م ییشگاه خودنما یم آسا ک، در نور    ک ترسنا ییوالیهطبقه مثل   
  !ن مردکل کبه خدا تو: گفت یب به من میغر

امـا فـردا   . ردمک یر مک و پاسخ به سواالت بازجوها ف    ییآن شب تا صبح تنها به بازجو      
 بـه روانـم     یزیشتر از هر چ   یافات و انتظار مجازات، ب    کانتظار خطر، انتظار م   .  نشد یخبر

: سه روز بعد، افسر نگهبان به سراغ من آمد و بـا مـن دسـت داد و گفـت     . آورد  یفشار م 
گدار بـه     ی، ب ینکه پخش   ی اعالم ین به بعد اگر خواست    یاز ا .  هستم یمن سروان نامجو  «

  ».اند  نفر اگر لو برود، انگار همه لو رفتهیکن، ک نیاطیاحت یآب نزن و ب
ر دقـ  ردم آن کـ رد و احـساس     کـ دا  یـ ان پ یـ  مغـزم جر   ی مثل رود جوشان تـو     یشاد

سـروان  . نمکـ ر کرم و از او تـش ی را در آغوش بگیخواهم سروان نامجو    یه م کخوشحالم  
در «: رد و گفـت کـ ستاده بودم ـ نگـاه   یده اکی درخت خشیکه مثل ک به من ـ  ینامجو

  .بش درآورد و به من دادی از جیاغذک» !ین نشانیا به ایضمن، روز پنجشنبه ب
  »!می داری مذهبی جلسه«
  ».یمی ناصر رحی مذهبی جلسه«: اغذ نوشته شده بودک یرو
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  زیسفر رازآم
  

  ».گر شام حاضرهی دی قهیتا ده دق«: رد و گفتکاد ی اجاق را زی افسر خانم، شعله
  . را با خود به خانه آورده بودی بزرگی  بستهیدموسیس

  . ه انداخت به بستیا رون و نگاه متعجبانهیافسر خانم از آشپزخانه آمد ب
  »ه؟ین چیا«
  ». استراق سمعیا لهیوس!  دستگاه مخصوصیک«
  »؟یا جا آوردهکاز «
  ».دهد ی انجام مییارهاک چه یه بدانکن است یمهم ا.ستیاد مهم نینش زیا«
  »؟ییارهاکچه «
ن سازمان را به دسـت      یالت ا ا و فعل و انفع    کشود ارتباطات ساوا    ین دستگاه م  یبا ا «
ستم یه نک هم یهم و زمان یار را انجام مکن یر منزل هستم خودم اه دک ییها وقت. آورد

  ».افتد گردن شما یزحمتش م
  ».ستمیه بلد نکمن «
 ی مـه کن د یـ ردن است و ا   ک روشن و خاموش     ی مهکن د یا... ا جلو یب. ستیسخت ن «

 دسـتگاه و هـر چـه        ی پـا  ینینـش   یمـ . ستیـ ها الزم به ضـبط هـم ن          وقت یضبط، بعض 
ننده اسـت؛ چـون   ک  سرگرمی لهی وسیک هم   اه   وقت یبعض. ینک یادداشت م ی یشنو  یم

  ».رسد یش به گوش شنونده میه تو دستگاه صداکفتد ی بیا ن است اتفاقات بامزهکمم
  »م؟یفهم ین دستگاه می را با اییزهایمثالً ما چه چ«
خواهنــد  یه مــکــ یی، قــرار و مدارشــان، مشخــصات آنهــاک ســاوارمحــل اســتقرا«
ه االن از آنهـا  کـ گـر  یز دیـ شان و هـزار تـا چ      ی گشت یها  نیمقر ماش نند،  کشان    ریدستگ

  ».میخبر یب
  »!ا شام حاضرهیب«:  زد و گفتیافسر خانم لبخند
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  »جا هستند؟کها   بچهیراست«: رد و گفتکها را نگاه   با تعجب اتاقیسدمویس
  .ردک باال اشاره ی افسر خانم به طبقه

  ».ند شام بخورندیایبنم ک یاالن صداشان م...  عمه جانی خانه«
  
  

 یدموسـ یس. ردکـ وچه  ک به   ی زهرا خانم رفت لب پنجره و نگاه       ،ه آمد کگ  ن ز یصدا
زهـرا خـانم بـا    .  شـده بـود  که پـار یر سـا یشان هم ز یس آبکستاده بود و فول   ینار در ا  ک

  تازه چرا زنگ ما را زد؟! د داردیلکه ک یدموسیرد سکر کخودش ف
  ».ت اسی موسییدا... نکم درو باز یمر«
رد و  کـ  بـه خـواهر      ینگـاه . راست آمد بـاال   یک یدموسیس. ردکم رفت و در را باز       یمر
  ».یم انزلیآماده شو با هم برو! سالم خواهر«: گفت
  »!جواب بده!  جانیموس... ش شده؟ی طوریسک شده؟ تورو خدا یچ... ؟یانزل«
 بـه  یسـر م یم بـرو یخواه یفتاده، می نینه بابا اتفاق«:  زد و گفت   ی لبخند یدموسیس

  »...میا  وقت است سراغشان نرفتهیلیخ. می بزنییدا
  »؟یها چ پس افسر و بچه«
  ».میاد داریار زکد یزود باش. آنها جاشان امن است«

م بـا  یـ حاضـر بـاش دار  «:  اتاق و بعد دخترش را صدا زد و گفتیزهرا خانم رفت تو  
  »!یم انزلیرو ی مییدا

م یـ امروز هم ماجرا دار   «:  زد و گفت   ییدا به   یرون و لبخند  ی اتاق آمد ب   یم از تو  یمر
  »نه؟

اد یز«: رد به خواهر و ادامه داد  کبعد رو   » .آره«:  به او زد و گفت     کی چشم یدموسیس
  ».ن پر استی ماشید، صندوقِ جلویله برنداریله مسیوس
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ن را  ی ماش یوی راد یدموسیس. ردک ی م  رو به رو غروب    یها  وهکد داشت پشت    یخورش
رد و کـ آن را خـاموش  . آمـد  ی نمیگری دیچ صدای خرخر هی صدارد اما به جزکروشن  
  ».میدار ی نماز نگه مین برایقزو«: گفت

  »ن مانده؟یچه قدر تا قزو«: رد و گفتک به برادر یزهرا خانم نگاه
  ».نم ساعت هشت شبکر کف... میرس یگر می دو ساعت دیکی«
  

 بـه اطـراف   ی نگـاه  یدموسـ یس. نماز مغرب و عشاء تمام شده و درِ مسجد بسته بود          
  .ردکخادم مسجد آمد و در را باز . رد و رفت و چند بار در زدک

  » بَبم جان؟ی داریارک«
  ».میم نماز بخوانیخواست یم«: رد و گفتک به خادم سالم یدموسیس
  ».د؟ نماز جماعت تمام شدیامدیچرا زودتر ن«
د یـ سجد راه بده  د و مـا رابـه مـ       یـ نکم، حاال اگـر شـما لطـف         یا  دهیم، تازه رس  یمسافر«

  »!ندکمتان نک یخدا از بزرگ. میشو یممنونتان م
 در یراه از جلـو کـ رد و بـا ا کـ ه با او بودند ک ی و دو خانم یدموسی به س  یخادم نگاه 

  .نار رفت و مسافران وارد مسجد شدندک
ن یا ا یب«: م گفت یآهسته به مر  . اغذ بود ک کوچک ی  بسته یک یدموسی دست س  یتو

نها را هم مـن در قـسمت مردهـا          ید و ا  یها بچسبان   وار قسمت زن  ی د یچند تا را شما رو    
  ».مید برویبعد از نماز حاضر باش. چسبانم یم

ن سـوغات   یـ ا«: گفـت   ی بلند بلند مـ    یدموسیس. هیوار مسجد پر شد از اعالم     یدر و د  
ند بـا دسـت پـر بـه خانـه           یآ  ی نماز صبح به مسجد م     یه برا کند آنها   کخدا  . نجف است 

  »!برگردند
 مسافرانش آمدند و سوار شدند، انگار       یوقت.  هنوز منتظر بود   یدموسی س ی آب سکلفو

  .د شدی شب و بعد ناپدیها یاهی سی گرفته باشد، گاز داد و رفت تویا نفس تازه
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ن را ی ماشـ ی جلـو  ست،یـ  ای با تـابلو یها، سرباز  از پاسگاهیکی صبح در یها  یکینزد
  .گرفت

  »!ا فاطمه زهرای«: ر لب گفتیزهرا خانم ز
 ی شهیـ رد و ش  ک به سرباز    ی خونسرد نگاه  یدموسیس. م آهسته صلوات فرستاد   یو مر 

  »!ارک سریخسته نباش«: د و گفتیشکن ییس را پاکفول
 یس انداخت و خواست برود صـندوق جلـو  ک به داخل فول  یسرباز جواب نداد و نگاه    

  .ندکآن را هم نگاه 
قـوه بـه     با چراغی سرباز وقت . درآورد و به سرباز داد     یارتکبش  ی ج ی از تو  یدموسیس

:  داد و گفتیدموسیارت را به سکبعد .  گرفتیرد، پا چسباند و سالم نظامکارت نگاه ک
  »!قربان به سالمت«

  »!میر از خطر جستکخدا را ش«: د و گفتیشک یزهرا خانم آه
 ی خاصـ ی از خطر جـستن شـگردها     یبرا«: رد و گفت  ک به خواهر    ی نگاه یدموسیس

ابـان  یوچـه و خ   ک یه تـو  ی پخش اعالم  یه برا کم خانم   یه مر کن  یثالً ا  م یکیوجود دارد   
 بچـه بـا آدم   یوقت. م ما را با خودش ببردیند، مرک نک به او شیسکه کنی ا یرود، برا   یم

دامتان کـ چ  ید؟ هـ  یـ آ  ی شـما خوابتـان نمـ      یراسـت ... نندک ی م کمتر ش کباشد، مأموران   
  ».برد یخوابم نم. داریدر بد، شب دراز است و قلنینگران من نباش. دیدینخواب

 هم  یشود و تا انزل     یگر دارد صبح م   ینه، د «: رد و گفت  ک به آسمان    یزهرا خانم نگاه  
  ». نماندهیراه
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  داریشب تار، شب ب
  
؟ اتفاقـات آن زمـان      ینیب  یم«: ل گفت ک یها را ورق زد و رو به دانا         سنده روزنامه ینو

ران یـ ه شـاه از ا ک  ماهی د26بعد از   . ردندآو  یم م کها    گر روزنامه یه د کاد بود   یآن قدر ز  
امـا در   .  شده بود  ی انگار پشت همه خال    .خته شد یها ر   ی دست دولت  ی رو کیرفت، آب پا  

. شـد   یتـر مـ     مکـ ان و مردم روز به روز مح      یوند نظام یعوض، مردم قدرت گرفته بودند؛ پ     
ن یر آخـ   ،57ور  ی شـهر  17د  یشـا . شـد   ی گل رد و بدل م     ی  گلوله، شاخه  یگر به جا  ید
 یوقتـ . ز، دسـتخوش اتفاقـات شـد      یـ گـر همـه چ    ی ارتش از شاه بود، بعد از آن د        یرویپ

ـ بختمـه جـان دولـت       یر ن یکـ انگار به پ  د،  یآ  یامام دارد م  : ها نوشتند   روزنامه ر یـ ، ت اری
ن ی بینیریمردم نقل و ش. زد ی همه موج میها  شور و شوق تو چشم    .  شد یکخالص شل 

  ».ردندک یهم پخش م
ه قهرمانـت  کـ  داسـتان و بگـو    یت اصل یدوباره برو به سمت شخص    «: ل گفت ک یدانا

  .ندک یجاست، چه مک
  : ر خندهی زد زیسنده پقینو
ر موضـع  ییـ  رفته و نه تغییه بود؛ نه جاکطور است   ت همان یفتاده، شخص ی ن یاتفاق«

 خانـه و    ده ناچار ش  کش آمد   یل در فرانسه پ   یش بورس تحص  ی بار هم برا   یک یداده، حت 
اش باعـث شـد او را         یاسی س یها  تیاما فعال .  بفروشد و تا فرودگاه هم رفت      اش را   یزندگ

 ی تـه یمکان انقالب منتظـر ورود امـام اسـت و مـشغول در              یحاال هم با جر   . برگردانند
  »...رسد ی به نظر می داستانیلیه خک اتفاق هست یکاما  . از اماماستقبال

  »؟...یچه اتفاق «:د وگفتیشکوان را برداشت و آب را سر یل، لک یدانا
  :سنده نوشتینو

. ت مـردم  کها همسو با حر     ی بودند و بعض   یها آن طرف    یبعض. ارتش متزلزل شده بود   
 و عـزت، دفـاع از دولـتِ    یردند وفـادار ک یر مکه فکاما آنها   . د داشتند یها هم ترد    یبعض
ادر کـ  یـک  از یدموسـ ی سیگروه مخف. ردندک یست خورده است، داشتند مقاومت م    کش
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ـ الهـدوز،   کپرسـت،     حـسن اقـارب   ،  یبر هاشم کا  یعل: شـد   یل م کی تش ینظام داهللا ی
  .رستوده و آسودهیان، میان، عبداهللا فرازیفراز

. ودتا هستند ک یک ک ارتش در تدار   یها  مانده  ید باق ی خبر رس  یدموسیروز به س   یک
تش و نظـام را   ر مجازات، به قول خودشان خائنان به ا       ی تهیمکل  کیخواهند با تش    یآنهام

 بـه   یدموسـ یس. ودتا بزنند ک دست به    ی اسالم یه دولت موقت جمهور   ینند و عل  کاعدام  
  .ه ساعت پنج بعدازظهر قرار است به خدمت امام بروندک از افراد رساند یاطالع برخ

 یا گـر از افـسران ارتـش، در محـضرامام از توطئـه           ی و چند تن د    ی نامجو یدموسیس
  .دد هم نبویه وقوع آن چندان بعکسخن گفتند 

  : گفتی و آرامی افسران ارشد ارتش، با خونسردیها دن حرفیامام پس از شن
  ».روم ی نمیینم جاکف انقالب را روشن نیلک، تا تی هستم نه تهرانیمن نه قم«
 آنهـا   یش آمـده را بـرا     ی پـ  یها  هیرد و قض  ک را جمع    ی گروه مخف  ی اعضا یدموسیس
زد و بـا  یـ  بر ابـان ی خیها را تو کانخواهد ت یار میدم بختیامروز شن«: ح داد و گفت یتوض
  ».ندک به مردم حمله کتان

  ».میخون بزنید به آنها شبیما با«: پرست گفت اقارب
ـ یا بخـش عمـده  «: رد و گفت کاش    یمی به دو دوست قد    یالهدوز نگاه ک هـا   ک از تان

ار کـ  از   یی جورهـا  یـک د  یـ  را با  ین جنگ ین ماش یا.  مستقر هستند  زانیپادگان لو  یتو
  ».انداخت
 به ی جایک ما در یها ه طعمهکنیاول ا: میا دهیجه رسیما به دو نت«:  گفتیسدمویس

 ی درسـت و حـساب     ی هـا نقـشه     ک انهام تان  ید برا یه با کنیدوم ا . خصوص مستقر هستند  
. دیـ آ یم، چندان با عقل جـور درنمـ  ین ببریز را از ب   یم همه چ  یه بخواه کن  یاما ا . میشکب

نم دو ـ سه ک یشنهاد میل من پین دلیبه هم. اج داردیها احت هین سرمایچون انقالب به ا
  ».میندازیار بکها را از  کم و موقتاً تانی به آنجا بروینفر

  »هاست؟ کمنظور سوزاندن تان«:  زد و گفتیالهدوز لبخندک
  ». به هدفیزد! نیآفر«
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  ».میار شوکد هر چه زودتر دست به یم، بایاد وقت نداریاما ز«: پرست گفت اقارب
  

جسم سخت  . اء افتاده بود  ی اش ی رو کیوت انگار مثل بخت   کس! داریب...  شب تار،.. .شب
ها  کتان. دیرس یدراز به نظر م  دماغیوالی هیکه از دور مثل   کم بود   یو سرد آن قدر عظ    

 حمله بـه    ی ه  ؛ گوش به فرمان و آماد     ییوالی ارتش ه  یکنار هم قطار شده بودند؛ مثل       ک
  .دشمن
الهـدوز تـو هـم آن       ک... ندازیار ب کف را از    ین رد یرست تو ا  پ  اقارب«:  گفت یدموسیس
 25تنهـا   . دید و مشغول شو   یی بگو یا عل ی...  با خودم  یف وسط ی رد یها  سوزن...  را یطرف
  ».میقه وقت داریدق

  »!میگرد یاذان صبح باتوپ پر برم«: رد وگفتکبه ساعت نگاه 
 از مـاه  یخبـر . شدند یمتر  یکها به منزل صبح نزد   گذشت و ستاره    یزمان به سرعت م   

 ی از اعـضا   یـک درست سر سـاعت، هـر       .  گفتن نداشت  ی برا ی سرما هم حرف   ینبود و حت  
ستاده یـ هـا ا   ک تان ی باز جلو  ی  محوطه ی، تو ک مهمات پر از سوزن تان     ی  جعبه یکگروه با   
م، قـبالً   یبـر   ی نم ی دور ینهارا جا یا«: رد و گفت  کارش  ک به دو هم   ی نگاه یدموسیس.بودند

  ».دان صبحگاه آماده استی آن طرف میا رده بودم، چالهکرش را کف
ـ     یهـا   فره، جعبه ن گروه سه    یاعضا ه کـ  رابـه آن سـمت   ک مهمـات پـر از سـوزن تان

  .ردندک گفته بود بردند و همانجا آنها را دفن یدموسیس
 یهـا   بچـه ی  رژهکم تـدار یبـرو ! نیـ ن هـم از ا یـ ا«: هاش را به هم زد و گفت  دست یدموسیس

  ».میشگاه امام را بدهیدر پ یی هوایروین
  
  

 یه فرمانـدهان ارتـش بـرا    ک یا   اما نگفته  یش رفت یه خوب پ  کنجا  یتا ا «: ل گفت ک یدانا
  » انجام دادند؟ییارهاکوقوع انقالب چه 
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 از آن را نوشـته  یا جا خالصه نیهم«: ز برداشت و گفتی می را از رو یتابکسنده،  ینو
  : رد به خواندنکبعد شروع » .است
ردند و شـهر را     ک ی مردم خال  یه عرصه را برا   کن بود   یردند ا ک فرماندهان   هک یارک«

. زندیها بر ابانی امام به خی فتوایار مردم مقتدر قرار دادند تا آنها بتوانند بر مبنایدر اخت 
آن . جـاد نـشود   یشاندند تا تنش ا   کها     و پادگان  یالنترکفرماندهان، سربازان را به داخل      

هـا رد   ابـان ید از خ  یـ ه با کـ ن غـذا را     ی ماشـ  یر نشوند، حت  یم درگ ه با مرد  ک آن   یروز برا 
ه آن شب خودشـان و  کدند یابان نفرستادند و بهتر د یرفت، به خ    یشد و به پادگان م      یم

ردن کـ ه در آن لحظات، ثابت کچرا . رو نشوند سربازان بدون غذا بمانند، اما با مردم روبه       
 را در یریـ  ارتش با مردم احتمال درگرو شدن  ارتش با مردم سخت بود و روبه     ییهمسو

  ...و سرانجام.  داشتیپ
  ».روز شدیران پید و انقالب مردم ای بهمن فرا رس22و سرانجام «
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   مسمومیرهاکف
  
 هـم   ین جـور  یـ حـاج آقـا، ا    «:  برداشـت و گفـت     ک نـان سـنگ    یا   لقمـه  یدموسیس

  ».چسبد یم
 نعمت خداست ر،کش«: د و گفتیشک قلپ نوشابه سر یک ی منتظردحاج آقا محم  

ن یـ  و نوشابه، اصـل ا     ک روز هم نان سنگ    یک چرب و خوشمزه و      یصد روز غذاها  . گرید
  ».ردکرمان یمان را مقرر و س یه خدا روزکاست 
  ». گرسنه بودمیاما بدجور«
  »ده چه خبر؟ک از دانشیراست! بله«
مـا هـم   . ننـد ک یت می دارند اذیلیها خ یها و اجنب   کگروه. رمیراستش سخت درگ  «

مـان   خانـه مثـل خانـه    از اسـلحه  م ویـ ا ردهکـ اد ی پاسدار را زیروهایت، نی حفظ امن  یابر
ت خـوب   یـ تر آ ک د یه در خدمت شما و آقا     کارِ گروه مشاوران هم     ک. مینک یمحافظت م 

  ».رود یش میدارد پ
ار گـروه مـشاوران در      کرد،  ی بگ یفتد و انقالب سر و سامان     یاب ب یها از آس    بله، تا آب  «

 اختالفـات وجـود   ی سریکه  کمخصوصاً حاال   .  است یروز   امام، شبانه  ت حضرت ینار ب ک
  ».دارد
ز تاخـت و تـاز      کـ ت مر یـ ن موقع یـ  ا ی هم تو  یافسر    ی دهکدانش. دییفرما  یدرست م «
  »!ترسم حاج آقا یم...  استیاسی سیها  گروهی همه
  »د؟یترس س ی میاز چ«
  ».ده منحل شودکه دانشکن یاز ا«
  ». بشودیاسیده وارد مسائل سکانشد دیبه نظر من اصالً نبا«
  ».ن استینظر من هم هم«
بعـد  . ختی خودش هم نوشابه ر    یرد و برا  ک را پر    یوان حاج آقا منتظر   ی ل یدموسیس

  : ادامه داد
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. نـد کده را بـه نفـع خـودش مـصادره     کخواهد دانش ی میسکت هر   ین موقع ی ا یتو«
 ی م و بـا تجربـه   هـست ی ـ ملـ  ی ارتـش مـذهب  یـک س یر تاسکد در فیراستش را بخواه

م ینم دارم به آرزو  ک ی ذهنم بود، حاال احساس م     یها تو   ه از سال  ک یتبکل ارتش م  کیتش
  ».شوم ی میکنزد

  »د؟یا ش رفتهیجا پکتا ... شاءاهللا ان«
 شود و به آنجا     کالهدوز از ارتش منف   ک ی قرار است آقا   یحت. همقدماتش آماده شد  «
  .پاسداران انقالب مخففِ پاسام یا نامش را هم گذاشته. برود

  
  
نجا مجبـورم  یا«: رد و گفتکل ک یها انداخت و رو به دانا   به روزنامه  یسنده نگاه ینو

  ».نمک ینقش مورخ را باز
  ».ی از ماجرا دور نشویادین زک یفقط سع«: ل گفتک یدانا
  : سنده گفتینو
الهـدوز بـه عنـوان      کس شـد،    ی تاسـ  یه سپاه پاسداران انقالب اسـالم     کپس از آن    «
رد و  کـ  ی مـ  کمـ ک بـه او     یروز   بـه طـور شـبانه      یرد و نامجو  کفه  یول آن انجام وظ   مسئ

شـد و بـه    یها هم حاضر مـ  السکسر    ،  ین همه گرفتار  یبا ا . ز بود ی آن ن  یارهاکمشغول  
  .پرداخت یس میتدر

ان به فرمانـدهان، سـلب      یرده بود و اعتماد دانشجو    کده رسوخ   کهرج و مرج در دانش    
  .شده بود

 از هرج و    ی افسر ی دهک نجات دانش  یده باعث شد مسئوالن برا    ک دانش نیت ا یریضعف مد 
ده منـصوب   ک موقـت دانـش    ی، نامجو را بـه فرمانـده      یاسی از نفوذ احزاب س    یریمرج و جلوگ  

  .نندک
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. ده را در خود فرو برده بود   ک دانش یبیوت عج کس.  بود کیوک مش ده جوّ ک دانش آن روز، جوّ  
ده کان بـه نمازخانـه دانـش      ی دانـشجو  ی شد و همـه    اذان بلند    ی ناگهان صدا   ساعت ده صبح،  

  .رفتند
. افتـد  ی میه دارد اتفاقکرد و بعد شستش خبردار شد      ک به ساعت    ی نگاه یدموسیس

  »فتد؟ی قرار است بیامروز چه اتفاق«: دیان پرسی از دانشجویکیاز 
  را اعالم  یده افسر کبعد از نماز جماعت قرار است انحالل دانش       «: و دانشجو پاسخ داد   

  ».مینک
 یه خـون جلـو  کـ  ی به سـرعت خـود را بـه نمازخانـه رسـاند و در حـال         ید موس یس
  .ردنکداد یرد به داد و بکش را گرفته بود، شروع یها چشم
 ید اما ما بـرا    ییگو  یست، راست م  ی بازو ن  ی رو یها  ن درجه ید شرافت به ا   ییگو  یاگر م «

 یوارها نگهبان یها و پشت د     برج یما رو . میا  نجا جمع شده  ین ملت ا  یحفظ عزت و شرافت ا    
و کم، پس   ی پاسخ مثبت بده   یا  اگر قرار است به هر توطئه     . م تا آنها آسوده بخوابند    یده  یم

ه کـ ن امروز به رهبر انقـالب اطـالع خـواهم داد    یمان؟ من هم یو مردانگکشرافتمان، پس  
اشـد  التان راحـت ب ی مسموم در حال انحالل است و شما خ     یرهاکل نفوذ ف  یده به دل  کدانش

  ».دی من هستین مردم برایتر فین و شریزتریه عزک
دن نـام امـام،     یان با شـن   ی از دانشجو  یلیخ. مفرما شده بود  ک نمازخانه ح  یوت تو کس

  .ه را باختند و عقب نشستندیقاف 
ت امـام راه    یـ سپس به سـمت ب    . ار رفت و به دفتر امام تلفن زد       ک به اتاق    یدموسیس
  . م با او بودندگر از دوستانش هیچند نفر د. افتاد

بعد آنهـا را مـرخص   . ه نگران نباشندکنان داد ید به آنها اطم   یه را شن  ی امام قض  یوقت
  :ردکان صادر ی نظامی برایامین باره پیرد و در اک

چ ین افـراد در هـ     یه ا کز  کن مرا یز و به فرمانده ا    کن مرا ی ا ی نم همه ک یمن عرض م  «
ا سپاه پاسـداران    یاگر ارتش   . ارد نشوند ها و    از گروه  یکچ  ی و در ه   یاسی از احزاب س   یک

در حـزب   .  ارتش را خوانـد    ی د فاتحه ی مسلح در حزب وارد شوند آن روز با        یر قوا یا سا ی
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د از آن گـروه جـدا   ید بایه وارد هستک یدر هر گروه. دیها وارد نشو د در گروه یوارد نشو 
ـ  یـک  لو هستند و  یار مردم خوب  یه بس ک است   ی گروه یکد ولو   یبشو ه کـ ت   هـس  ی حزب
 سپاه پاسـداران    ی ارتش، برا  ین اصل حزب وارد شدن برا     کل.  هستند یار مردم خوب  یبس
هـا را، ورود   نیـ شد اکـ  یست به فساد مـ  یز ن ی وارد شدن جا   ی و انتظام  ی نظام ی قوا یبرا
  »...ست ارتش استکاست در ارتش شیس

ش شـد، حـاال   هـا پخـ   ه از رسـانه   کام امام   یان در نمازخانه و پ    یان تجمع دانشجو  یبعد از جر  
  .ان و فرماندهان آرام گرفته بودندیدانشجو
 اصـالح   یرد و برا  ک ی افسر ی دهک دانش ی هم بالفاصله شروع به سازمانده     یدموسیس
  :  نوشتیا ده اساسنامهکدانش
  ی و فرماندهیادر علمکاصالح . 1

ان یـ ده باشد اگر در دسـت مجر      یرد قانون هر قدر خوب و پسند      کر  کبعد با خودش ف   
 یدر صـورت .  نخواهـد داشـت    یریـ  و خ  یرد، بـازده  یـ گانه با اسالم قرار گ    ید و ب  رمتعهیغ
نم ک یر م کف. ار در رأس باشند   کان صالح و درست   یه مجر کتوان اصالحات را انجام داد        یم

ده رنگ  ک، به دانش  ی و فرمانده  یادر علم ک به   یبر هاشم کا  یدعلی و س  تهمتنوارد شدن   
  . بزندیاسالم
، شـامل سـواالت   یتبکور کنکالف ـ  : در سه مرحله(نشجو رش دایاصالح نظام پذ. 2

ن مرحله داوطلبان به صورت یدر ا: یب ـ مصاحبه حضور ) یسنج روان ، ی، علمیدتیعق
  ...شوند ینند و مصاحبه مک یت مک در امتحان شریحضور

  عباسـپور   و حـسن ی، قندیالنترک ی، موستیتر آکد:  نوشت یا  بعد در گوشه  
  .دار مناسبنکن ی ایبرا

ارانه مـا را  یتوانند هش ین امر می حفاظت ـ اطالعات در ا یها بچه: یق محلیپ ـ تحق
  .نندک یاری

 واحـد   34باً  ید حذف و تقر   ی با یرضروری غ یها   درس یمثالً برخ . یاصالح نظام آموزش  . 3
  .ن آن شودیگزی جایدتیآموزش عق
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 یمـ کخوانـد     ی مـ  ی افسر ی دهکدان صبحگاه دانش  ین اساسنامه را در م    یه ا کآن روز   
 مـا بـه     ی همـه .  سـاعته اسـت    24، خـدمت    ی افسر ی دهکدر دانش «: رد و گفت  کدرنگ  

ار بـشوند و  کـ د مـانع  ینجا زن و بچه نبایا. میبپرداز ن خود راید دیم و با  یارکانقالب بده 
ار انقـالب قـرار     یـ د بـه تمـام معنـا در اخت        یـ م و با  یه ما به انقالب تعلق دار     کد بدانند   یبا
  »...میریبگ
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  ی خونیها اسلب
  

 زنـگ  یشان، صدا د شدن النهی پرندگان هنگام تهدی گنگ، مثل غوغا ییاهویمثل ه 
پـرچم، بـه اهتـزاز درآمـده بـود و در      . خـت یدان صبحگاه ریده همه را به م کممتد دانش 

 ی ه همـه  کـ د  یرسـ   ی به گوش م   یی آشنا یاز بلندگو صدا  . دیرقص  ی آسمان م  ی آب ی پهنه
ان در  یقـه بعـد، همـه دانـشجو       یچنـد دق  . خوانـد   یرا مـ  ل صف ف  کیان را به تش   یدانشجو

ـ  یده افـسر کدانشس  یستادند و رئ  ی منظم ا  یها  صف ، سـرهنگ دوم  )ع(ی امـام عل
ه بغض در گلو    ک یرد و در حال   کوت  ک س یا  ستاد، لحظه یگاه ا ی در جا  ی نامجو یدموسیس

  »؟ینصرنیهل من ناصر ... میاهللا الرحمن الرح بسم«: داشت گفت
 از ی نـامجو یدموسیه سکدانستند   ی همه م  یحت.  افتاده یچه اتفاق دانستند    یهمه م 

  . حلقه زدان در چشمانشکن جمله، اشیدن ایاما با شن. ز سخن خواهد گفتیچه چ
  :بعد ادامه داد. رد و بغضش را فرو خوردکوت ک دوباره سیدموسیس
.  شـده اسـت  ک وحشتنایر تجاوزی ما درگی، انقالب نوپا1359ور ی شهر 31مروز  ا«
شور مـا  ک، ی غربی امروز از مرزها، گفتن نداردی برایه در برابر قدرت ما حرف ک یدشمن

م و شـما و  ییامروز مـا . ردکم بر ما غلبه خواهد یر بجنبیرا مورد هجوم قرار داده و اگر د      
م یخواه  ی م   و پشت سر گذاردن انقالب،     یفیلک دوره بالت  یکنون پس از    که ا کما  . جنگ
 یروهایس از شما نکهر . نعمت ما هستندیه ولکم ینک دفاع یمت و ناموس مردیثیاز ح

  ». رزم شودی ند و آمادهکداوطلب اعزام به جبهه است، برود غسل شهادت  با اخالص، 
م ی، تـصم  یدموسـ یش از فراخوان س   ی پ یها حت   یلیخ. ان افتاد یان دانشجو یهمهمه م 

ه فـردا   کـ ن شد   ی و قرار بر ا    ردندکنام    ها ثبت   یلیآن روز خ  ... گرفته بودند داوطلب شوند   
  . به اهواز اعزام شوندیده افسرکصبح داوطلبان دانش

 ی  بدرقـه  یه بـرا  کآنها  . ردندکان داوطلب را سوار     یها دانشجو   صبح روز بعد، اتوبوس   
 یهـا حتـ   ی بودنـد و بعـض  کفرزندان و شوهران و برادران خود آمـده بودنـد، غـرق اشـ          

! دار اسـت  یـ ن د ین آخر یا ا یرود برخواهد گشت      یه به جبهه م   کن مسافر   یدانستند ا   ینم
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ل داوطلبان جنگ   یزبان خ یبود تا م    منتظر 130 ی س یمای هواپ یکدر فرودگاه مهرآباد    
  .باشد

. زد  یان موج مـ   یان افسران و دانشجو   ی م یبیما بلند شد، شور و شوق عج      ی هواپ یوقت
 به فرودگاه ی عراقیاماهین نشست، هواپیما در فرودگاه اهواز به زمیه هواپک یاما هنگام

ه تازه وارد اهواز شـده      ک آنها   ی جنگ را برا   ی صحنه ،یی پدافند هوا  یصدا. ردندکحمله  
. دندیرون پریما بیها را برداشتند و از هواپ  تازه نفس، تفنگیروهاین. ردکر ی باورپذ،بودند

گ به  ه افسران تفن  کاد بود   ی آن قدر ز   ی عراق یماهایشدت بمباران و رگبار مسلسل هواپ     
ت یوضـع .  از فرودگـاه پنـاه گرفتنـد   یروها در قسمت  ی از ن  یکنده شدند و هر     کدست پرا 

 بمبـاران و    یصـدا .  از پدافنـد نداشـتند     یگر ترس ی د ی عراق یمایهواپ. فرودگاه قرمز بود  
چنـد  .  مناطق را در خود فرو برده بود       ی فضا ک باروت و گرد و خا     یرگبار مسلسل و بو   

ش یانه را در پیدند و راه آشیشکد فرودگاه دست یبمباران و تهدماها از ی هواپ قه بعد،یدق
ت یل وضـع  یـ رو آورده بودند، بـه دل     یه با خود ن   ک یگری د 130 ی س یماهایهواپ. گرفتند

  .نند و به تهران بازگشته بودندیقرمز نتوانسته بودند در فرودگاه بنش
مدنـد و بـا     رون آ یـ  خـود ب   یهـا   روهـا از پناهگـاه    ین. ت زرد شـد   ی بعـد، وضـع    یقیدقا
 یک یرون فرودگاه رویب. ردندکت که آماده شده بود به سمت پادگان حرک ییها اتوبوس

امـا تمـام شـهر      » .دیـ  اهـواز خـوش آمد     یبـا یبه شهر ز  «:  بزرگ نوشته شده بود    یتابلو
 ی باروت، صدای به خود گرفته بود؛ بو  ی خراب یباران شده بود و همه جا رنگ و بو          گلوله

  . خاص به شهر داده بودیها، حال و هوا یجمع زخمها، ت ر آمبوالنسیآژ
 بـر سـر، وارد      یاله آهنـ  ک از سربازان تفنگ به دست و        یها باالخره با جماعت     اتوبوس

 یروهـا ی سـه روزه، وقـت ن  یفـ یلک جنـگ و بالت یاما نبودِ برنامه برا . پادگان اهواز شدند  
 خـسته   یا   با چهره  ،ی نامجو یدموسیبعد از سه روز، س    . ردکده را تلف    یمسلح آموزش د  

 را به دوش داشت، بـه پادگـان         نجای و تالش و ه    یخواب  یه انگار بار زحمت چند روز ب      ک
  .آمد
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جناب «:  از آنها گفت   یکی. دندی د یی آشنا ی  باالخره چهره  یفیلکالفه شده از بالت   ک یروهاین
ه کـ  رونـد امـا مـا      یرند و به جبهـه مـ      یگ  یند اسلحه به دست م    یآ  ی م یچرا مردم عاد  ! سرهنگ

  »م؟یشو یدن، به جبهه اعزام نمی جنگیم و داوطلب برایا دهیم دیتعل
هـا را   ر آمبـوالنس یـ آژ  هـا و       گلولـه  یم و صدا  ینید در اهواز بنش   یما با «:  گفت یگرید
  »ها به جبهه بروند؟ یرنظامیم و غیبشنو
د، یـ ا  ف بـوده  یـ لکه سـه روز بالت    کـ  درست است     دوستان بزرگوار، «:  گفت یدموسیس

ه جنگ با   کم  یرین را هم در نظر بگ     یخورد اما ا    یها به چشم م      در جبهه  یشفتگنهمه آ یا
ن شورها و یا! دیاما نگران نباش... شیآورد و تشو ی میفیلکآورد، بالت ی میخودش آشفتگ 

رانـه  ی دلی نبرد بـه رزمـ    یها   جبهه یآنجا تو   م،  ینیب  ی شما م  یها  ه در چهره  ک ییها  شوق
ن االن سـوار    یل اسـت همـ    یـ س ما کـ م؛ هـر    یا  اعزام آماده  یما امروز برا  . شود  یل م یتبد

  »...اتوبوس شود
 اتوبـوس نوشـته     یرو. ش از همه خودش سوار شـد      یها و پ    رد به اتوبوس  کبعد اشاره   

 یفرسـا    طاقـت  ی و گرمـا   یر طـوالن  یمـس ... » آبادان یت واحد اتوبوسران  کشر«: شده بود 
ها راه افتادنـد،      قه بعد، اتوبوس  یقچند د . رده بود کالفه  کور، همه را    ی شهر یانی پا یروزها

. ستادندیـ هـا ا    اتوبـوس . دیـ چی مشام همه پ   یاروند تو   میدند، نس یه رس ک راه   یها  مهیبه ن 
ه کـ  خرمشهر و آبـادان      ی از اهال  یا  عده. ردندکرون نگاه   یس به ب  و اتوب ی روها از پنجره  ین
سـمت اهـواز     برهنـه داشـتند بـه        یرزن بودند، بـا پاهـا     یرمرد و پ  یشتر زن و بچه و پ     یب
 بقچه  یکبا خود    ها تنها   یلی خ .ردندک یه م ی را تخل  ی جنگ آنها داشتند مناطق  . رفتند  یم

 غـرش انفجـار از دور   یصـدا . ی وقت گرسـنگ ی براکوچک یا چهیلباس داشتند و نان پ    
آن ... ردنـد کت خـود را آغـاز   کـ هـا حر  ه باز شـد، دوبـاره اتوبـوس      کراه  ... شد  یده م یشن

  . را در خود فرو برده بودیشگاه آبادان، آسمان آبیسوختن پاالاه یدود س دورترها، 
اما خرمشهر آن خرمشهر سابق نبـود؛       » .میدیبه خرمشهر رس  «:  از افسران گفت   یکی
 نفـر   یـک . رده بود کل  یزده تبد    جنگ یبا را به شهر   ی، خرمشهر ز  ک توپ و تان   یها  گلوله
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شما . مسجد جامع خرمشهر است    ن برادران،   یمقر ا «: سوار اتوبوس شد و به راننده گفت      
  »!د سمت چپیچیچهارراه دوم بپ

رد و  کـ  یـک  نفر آمد و با همـه سـالم و عل          یکاده شدند،   ی افسران از اتوبوس پ    یوقت
د جنـگ را شـروع   یه خواسـت کـ شما به هر نحو و از هر جا . نجا خرمشهر است  یا«: گفت

ن اصـالً از    یـ ا. شـود  یه نم ک ین طور یا«: اش گفت   ی از افسران به بغل دست     یکی» .دینک
  »!ستی درست نیلحاظ علم
سـتوان قـادر    . ردنـد ک خرمشهر بردند و در آنجـا مـستقر          هنرستان را به    یا  عده
ـ ی  ـ فرمانده ییشفا  بـه سـراغ مـسئوالن رفـت و بـا چنـد       یگ همـاهن ی بـرا   گروهان 

 یـک  ی  از شـما فرمانـده  یـک هر ! برادران«:  از آنها گفتیکی.  برگشت ی نظام ی فرمانده
ن بابـت   یـ م و از ا   یـ ا  ه  ار مـردم قـرار داد     یاسلحه در اخت  . دی هست ی مردم یروهایوه از ن  گر
ل ینـه تحـص   ین زم یه در ا  ک شماست   ی ست اما نظم در دفاع و جنگ بر عهده        ی ن یلکمش
  ».دیا ردهک

 رفتـه   ی بلنـد  یـک  یها رو    از رزمنده  یکی.  خوش اذان بلند شد    ین لحظه صدا  یدر ا 
  .گفت یبود و داشت اذان م

 یماشاءاهللا چه صوت خـوب «:  از افسران به سمت موذن رفت و گفت  یکی از نماز،    بعد
  »د؟ین جا هستیاهل هم! دیدار

. ام  گـر آمـده   ی د ی جـا  یـک  زنه، من هـم مثـل شـما ا        ...  ممنون یلیخ«: مؤذن گفت 
م جنگ اتفاق افتاده، یدی شنیم، وقتی هند دانشجو بودیجا؟ از هند؛ ما توکد از یپرس یم

 شما هم با ی برادر فرمانده. وثرکگروه م به نام یل دادکی را تشیم و گروهیبه جبهه آمد 
او هـم   . یده افـسر  ک دانـش  ی ، فرمانده ی نامجو ی، برادر آقا  یدرسول نامجو یسماست؛  

  »...س به جبهه آمدهیدرسش را ناتمام گذاشته و از انگل
 به پـا    ییها چه غوغا     داشت و پشه   یگری د ی حال و هوا     بلند، یها  ان نخل یشب در م  

ـ   یـ شتر از دشمن با   یس عادت ندارد، ب   کهر  ! نندک یم نجـا  ی ای مـوذ یهـا  ش پـشه  ید از ن
  .بترسد
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چنـد نفـر از     . دشمن دوباره حمله را از سر گرفته بـود        !  است یبی غر ی خون واژه یشب
 یی جابجـا  نی هـم در حـ     یا  ، عـده  یگر زخمـ  ی د ید شدند و بعض   یده شه ک دانش یها  بچه

  .شده بود یشان خونیها مجروحان، لباس
هـا لبـاس    یلـ یره شده بود و انگار خی رنگ چکی خای نظامیها  خون بر لباس  یصبح، سرخ 

ن یـ حاج آقا، ما بـا ا     «:  رفت و گفت   ی روحان یک یک از افسران نزد   یکی. رده بودند کسرخ بر تن    
  ».میم بجنگیتوان یم و نه میم نماز بخوانیتوان ی نه می خونیها لباس

  »ه لباس ندارم؟کز، من یبرادر عز«:  زد و گفتی لبخندیروحان
 خـدا   ی ه بنده ک هست   ی لباس فروش  ی  مغازه یکنار هنرستان   کنجا  یاما حاج آقا، ا   «
مـان را بـا لبـاس آن        یها   مـا لبـاس    یاش را بـده     ی شرع ی رده رفته؛ اگر شما اجازه    کول  
  ».مینک خدا عوض ی بنده

  » بپوشد؟کید یاگر شما نپوش«: رد و گفتکر ک فیا  لحظهیروحان
شان یـ هـا برا  ه لبـاس کـ هـا   یلیخ.  رفتندیفروش د و افسران به سمت لباس  یبعد خند 

ح دادند لباس تنگ و گشاد بپوشند اما بتواننـد          یال شدند و ترج   یخ  یا گشاد بود ب   یتنگ  
  .نماز بخوانند

ه کـ  از افـسران     یکـی . چند روز بعد، اسـتاندار خوزسـتان بـه محـل هنرسـتان آمـد              
عبـاس  من ستوان سـوم     «:  بود، جلو رفت و گفت     ی نظام یهاروی نفر از ن   60 ی فرمانده
نجـا  یمـا در ا   ! ؛ جناب اسـتاندار   )ع(ی امام عل  ی افسر ی دهک دانش ی هستم؛ جمع  یباباخان

 ما مهمات و   ید و برا  ینکاگر لطف   . مین ندار یمه سنگ ی ن یا حت ین  یسالح دوربرد و سنگ   
  ».مینکم دفاع یتوان ی بهتر م،دیسالح بفرست

  »!چشم برادر«:  چشمش گذاشت و گفتی را رواستاندار دستش
 گروه ارسال شـد امـا       یات، برا م، با شش جعبه مه    60دو روز بعد، شش قبضه خمپاره       

 شـروع بـه مقابلـه بـا       ی مردم یروهاین حال افسران و ن    یبا ا . داد  یفاف نم کن تعداد اصالً    یا
  .ردندکدشمن 
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ها اعتقاد  یلیته بود و خخرمشهر گذش  بهی افسری دهک روز از آمدن افسران دانش 20
رد و بـه    کـ  ی نبود، شهر تا امروز سقوط مـ       ی نامجو یدموسیت س یرو و درا  یداشتند اگر ن  

. نندک دشمن را معطل     یروهای روز ن  20اما آنها توانسته بودند     . آمد  یر دشمن درم  یتسخ
  . ندکر یران را تسخیس حزب بعث ـ صدام ـ قول داده بود سه روزه ایه رئک یدر حال
  
  
  »ع جالب است نه؟یان وقیا«: شت و گفتااغذها گذک یسنده قلمش را روینو

 بـه   یتـوان   ین را هم مـ    یا. خ بود ی تار یکه در جنگ افتاد     ک یاتفاق«: ل گفت ک یدانا
  ».ینکداستانت اضافه 

  .ر فرو رفتک زد و به فیسنده لبخندینو
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  دینوشتم باران، باران بار
  
 فرو رفته یظیز در مه غلیانگار همه چ. ودز محو بی بخار گرفته، همه چی شهی شیرو
  ».دینوشتم باران، باران بار«: سنده با انگشت نوشتینو. بود

اه آسـمان را در خـود فـرو بـرده           ی س یابرها. ردکشه به آسمان نگاه     یاز پشت همان ش   
  : ردکل نگاه ک یبرگشت و به دانا. بودند
 یی بـزرگ، در جـا  یزهـا  از رایلـ ی خی جهان، حت  ی از رازها  یلینم خ ک یر م کمن ف «

  ».ه مخزن اسرار استکشوند  یجمع م
  »!یا مانهکی حی چه جمله«: ان داد و گفتک تیل سرک یدانا
  »!نکام ن مسخره«: سنده گفتینو

  ».فهمم یردم اما ربطش را به موضوع نمکات ن من مسخره«: ل گفتک یدانا
 ی وقت .راز است وه  ک یکام    ردهکق  یاش تحق   دربارهه  ک من   ی برا ی نامجو یدموسیس«

ز یانگ م شگفتیه براکنم یب یاش م  در چهرهیشه صداقت ینم هم ک یش را مرور م   یها  سکع
 یها  ان احزاب، جنگ  ی، اختالف م  ی داخل یها  ی، ناامن ی اقتصاد ی جنگ و محاصره  . است

 ی نها، به اضافهی ای  همه؛گناه ی بیها شتار آدمکشت و کها در شهرها و  ک گروهیابانیخ
 سال پرالتهـاب  یها یژگیخبر باشم، و ین است من از آن ب  که مم کگر  ی د یزهای چ یلیخ

 و خـودت را     ین همه بحران باش   ی ا ی شود در محاصره    ی م یدانم چه طور    ینم.  است 60
  ».ینکگم ن
  
  

 منافق، در ساختمان یها ک از گروهیکیه کهفت روز از تمام شدن بهار گذشته بود      
... ندگان سه قـوه و      یندگان مجلس، نما  ی، نما  از وزرا  یلیه خ ک ی، در حال  یحزب جمهور 

 امـام ـ از   نارای نفر از 72ه کرد ک را منفجر یرده بودند، بمبکت ک مهم شریا در جلسه
  . دندی ـ به شهادت رسیتر بهشتکجمله د
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، ی اسـالم یر دولت جمهـور یوز جمهور و نخست سی ترور رئی ن اتفاق، واقعهیبعد از ا  
 هفـتم  ی ، پنج روز پس از حادثـه ی نامجویدموسیس.  زدش آمده دامنی پیها به بحران 

  . نوشته بودیا امام در نامه.  به عنوان مشاور منصوب شدینیم امام خیر، از سویت
  

  میاهللا الرحمن الرح بسم
  یده اهللا تعالی نامجو ایدموسی سرهنگ سیجناب آقا

 یور جمهـ ی قـانون اساسـ  110 اصـل  ی بر مبنای دفاع مل ی عال یل شورا کی تش یبرا
ن یـ شـود و در ا  ینجانـب منـصوب مـ   ی به عنوان مشاور از طرف ا یران جنابعال ی ا یاسالم

مال دقـت  کامل با ک یم الزم است هر هفته با بررسی هستییموقع چون در وضع استثنا 
ر یـ  ت 12خ  یبه تار . دینجانب ارسال دار  ی ا ی ادارات مختلف ارتش را برا     ی داخل یدادهایرو

  .1360ماه 
  .ینی الخمیاهللا الموسو روح

  
  

 ی داسـتان  یهـا   تیـ  روا یتـوان برخـ     ی جذاب شدن ماجرا، مـ     یبرا«: ل گفت ک یدانا
  ».یسی بنویا همان من راوید اول شخص ی دی هیانتخاب و با زاو را ی نامجویزندگ
 وزارت دفاع را هم در آن مطرح    یخواهم ماجرا   یم.  است یر خوب کف«: سنده گفت ینو

  ».نمک
  »!اهللا بسم«
  
  
ه کـ  یست روز یدر همان ب  .  گرفت یادی ز ی انرژ ی افسر ی دهک دانش یها  هجنگ، از بچ  «

 ی افـسر  ی دهکان و افـسران دانـش     ی نفر از دانـشجو    47م،  یرو فرستاده بود  یما به خرمشهر ن   
ه کـ آرا     جهـان  یآقـا . د برپـا بـود    ی شـه  یـک  ی ده، حجلـه  کهر گوشه از دانش   . د شدند یشه
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: ل عمده رو به رو بود     ک مش یک، با   ت حفظ و حراست از خرمشهر را برعهده داشت        یمسئول
البـد  ک در   یا   به خرمشهر، انگـار جـان تـازه        انیاما با ورود دانشجو   ... مبود سالح و نفرات   ک

ام یـ ن ا یـ در ا . ست روز از خطر سقوط در امان بـود        ی به ب  یکشهر نزد . ده شد یخرمشهر دم 
 چنـد ر و ید جوانـش یان، شـه  ید منـصور  ید تهمتن، شه  یشه چـون    یپرالتهاب، افراد 

ه به جبهه آمده بود کز ی ن درسول ـ برادر من ـ  یس. میگر را از دست دادیفرمانده گروهان د
 بـاال   یت داشـت بـرا    یـ او از طرف من مأمور    . ردک ی م کمک به ما    ی نظام یارهاک یدر بعض 

 یید رجـا  یشـه . نـد ک یارکـ  از متخصـصان وزارت دفـاع هم       یا  د مهمات، با عده   یبردن تول 
 ی دهکنـار دانـش   ک هـم در     یریوز  دفتر نخست . ریوز  هنر نخست د با یجمهور بود و شه     سیرئ

 یزدنـد و بعـض      ی به ما سر مـ     ید بزرگوار گاه  ین دو شه  یل ا ین دل یبه هم .  واقع بود  یافسر
  .ردندک ی ما برگزار می دهکها هم جلساتشان را در دانش وقت

 ،ردکـ  ی مـ  کرا تر ده  که داشت دانش  ک یدر حال    پس از جلسه،     یید رجا ی روز شه  یک
ت یـ  مـا قـرار دارد، احـساس امن   یرو ده روبهکچون دانش «: رد و گفت  ک به اطراف    یگاهن
  ».ندک ین میمأت دولت و مجلس را تیحضور شما امن. المان راحت استیم و خینک یم

 از مـسئوالن را ملـزم   یت و بعـض   ی را تقو  یم گرفتم نگهبان  ین اساس، من تصم   یبرهم
  .نندک یشکده سرکه در طول شب به دانشکن ینم به اک

 من با رفتار آنان گـره       ی روزها آنه خاطرات   ک بودند   یآنها دوستان صادق و بزرگوار    
 یروهـا یوشـش ن کر و محـل  یـ اد خیـ ، بنی افـسر  ی دهکاز آغاز انقالب، دانش   . خورده بود 
ن یبه همـ  .  ما بود  ی دهک دانش یرو  روبه از همان آغاز     یریوز  ساختمان نخست . متعهد بود 

 یوپتر آقـا  کـ  یه هل ک روز   یک. میرده بود کوپتر آماده   ک یرود هل  ف ی را برا  ییل ما جا  یدل
ده فرود آمد، مـن نـزد آنـان رفـتم و            کن چمن دانش  ی در زم  ییطباطبا ی و آقا  بازرگان

  »د؟ی آوردیا هی ما چه هدید، برایش امام بودیه پکشما «: گفتم
. مید بـرده بـود    ی جلد قرآن مج   یکما خدمت امام    «:  در جواب گفت   یی طباطبا یآقا

م یما هم آن را به شـما تقـد       .  در آن نوشت و به ما داد       یا  امام آن را از ما گرفت و جمله       
  ».مینک یم
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 اول قـرآن نوشـته   ی در صفحه. ردمک آن را باز  دن،یمن قرآن را گرفتم و پس از بوس  
  :شده بود

  .ینی الخمیواهللا الموس روح.  استیساز  آدمیقرآن برا
  محمدجواد باهنردیشهر وقـت ـ   یوز طرف نخست، از 60 مرداد سال 27خ یدر تار

 دفـاع  ی عـال ی امام در شورای ندهیه نماکنیـ به وزارت دفاع منصوب شدم و با توجه به ا   
امـام دسـتور   . ردمکـ ف یـ لکسب تکـ شان ی به حضرت امام نوشتم و از ا  یا  هم بودم، نامه  

ـ   کد. رمیز بپـذ  یـ ت وزارت دفـاع را ن     یه با حفظ سمت، مسئول    کفرمودند   م یاهنر بـرا  تـر ب
  :نوشت

  میاهللا الرحمن الرح بسم
  ی نامجویدموسیبرادر سرهنگ س

 در روز دوشـنبه مـورخ       ی اسـالم  یندگان مجلـس شـورا    ی اعتماد نما  یبا توجه به رأ   
  .دیشو یر دفاع منصوب میخ فوق به سمت وزین ابالغ از تاری به موجب ا26/5/60

 تمـام هـم     ی اسـالم  ی و مصوبات مجلس شورا    یت قانون اساس  ید است ضمن رعا   یام
 و در جهـت     ی انقـالب اسـالم    یهـا    امام امت در راه تحقـق آرمـان        یخود را تحت رهبر   

  .دیار ببندکت از مستضعفان جامعه به یحما
  محمدجواد باهنر

  رانی ای اسالمیر جمهوریوز نخست
در روز . ز بـر عهـده داشـتم     ی را ن  ی افسر ی دهک دانش یت فرمانده ین حال، مسئول  یبا ا 

  :ردمک ین معرفید را چنمعارفه، خو
، مأمور بـه وزارت  ی افسری دهک، فرمانده دانش  ی نامجو یدموسیسرهنگ توپخانه، س  «
  ».دفاع

از ارتش را ی مهم و موردنی و ساخت قطعات نظامیزیر  من با قبول وزارت دفاع، طرح     
  .حات ارتش در رأس امور خود قرار دادمیدر تسل
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ر کم و خـدا را شـ      ی رفت رهک به   یرفسنجان ی هاشم یم وزارت، به همراه آقا    کبعد از ح  
 در خارج   یینم و جا  کام را عوض      پس از سفر، ناچار شدم خانه     . میه با دست پر برگشت    ک

ه بـه جبهـه اعـزام       کـ  نگذشته بـود     یشک هنوز سه روز از اسباب    . میاز تهران منزل گرفت   
ـ    ی ز پس از رفتن تو به جبهـه، چـون همـه           یما ن «: گفت  یهمسرم م . شدم ا  همـسران، ب
 درِ منزل به آسمان یها جلو  غمبار، به اتفاق مادرم و بچهیها  و دلشوره در غروب ینگران

  »...مینشست ی در حال عبور را به نظاره میوپترهاک یم و هلیردک ینگاه م
  . خانواده بودمی م و من همچنان شرمندهی در راه داشتیگریفرزند د
 روز  یـک . دمیـ جنگ  ی مـ  یا  منه خا ی نامنظم، من دوشادوش آقا    یها  ان جنگ یدر جر 

چـون  . ه راست گفـت کو الحق » !دو ـ سه شب برو به خانه «: رد و گفتک به من ینگاه
شتر یـ ز ب یـ  از سرپرسـت خـانواده ن      یهـا بودنـد و دور       ی عراق کر بمب و موش   یخانواده ز 
  .ساخت یشان م دلواپس

م و  ینکبـش آبادان را    ی ، قفل محاصره  االئمه  ات ثامن یعملم در   یخوشبختانه توانست 
  »!یروزی داشت پیوهکچه ش
  
  
گر بس ین فصل د  ی ا ینم برا ک یر م کف«: اغذها گذاشت و گفت   ک یسنده قلم را رو   ینو
  ».است

دن یشکـ ردن و نفـس     کـ  اسـتراحت    ی بـرا  ییجـا . درسـت اسـت   «: ل گفت ک یدانا
 ،ینـ کوتاه در داسـتانت اسـتفاده       ک یها   از پاراگراف  ینک ی اگر سع  یحت. مخاطبت بگذار 

  »....شود یات هم خسته نم ندهچشم خوان
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  د؟یرو یجا مکشما 
  
 یـک ه  ک ی درست در زمان   ».ست حصر آبادان  کش«: ن عبارت بود  یها ا   تر روزنامه یت

 یاالئمه، در حوال    ات ثامن یبعد از عمل  ها    ک گروه کسال از شروع جنگ گذشته بود تحر      
 یانیر سربازان و دانـشجو داید م گرفته بود تا به  ی تصم یدموسیس. ادتر شده بود  یآبادان ز 

ست حصر آبادان دخالـت و نقـش داشـتند و دشـمن را            ک با اتحاد، در ش    یه همگ کبرود  
 ی بزرگـ یروزین پیا. ندک ینینش  آبادان عقبی  چند ماههی رده بودند از محاصره  کوادار  

. آمد  ی به شمار م   یکالسکر جنگ   د یروزین پ ین اول یرا ا یز ز یآم  تی موفق یشیبود و آزما  
  . دفاع بودندی عالی از مسئوالن ارتش و شوراین سفر تعدادی در ایان موسهمراه
  
  

 یصـداها . نـد کجـاد   یه در دل وحـشت ا     کـ  یک شده بود؛ اما نه آنقدر تار      یکهوا تار 
  گذشـتند اصـالً   یه مـ ک ییماهای غرش انفجار و هواپ ی و گاه صدا   ک توپ و تان   ی ندهکپرا

 ی بـزرگ و چرخـان، رو      ی ا چهـار پروانـه    ر، ب ی بزرگ و پ   یوالیه.  با شب نداشت   یتناسب
  .خواست بلند شود یبستر فرودگاه لم داده بود اما انگار دلش نم

 ی  دروازه یـک ه  یشتر شـب  یـ ه ب کـ مـا   یدان را از درِ عقب هواپ     یمسافران مجروح و شه   
. مـا وارد شـدند    ی هواپ یهـا   ه سـالم بودنـد از پلـه       کردند و آنها    کما  یبزرگ بود وارد هواپ   

ـ یپ فالحیسرت  یرویـ  ـ فرمانـده سـابق ن   یورکـ  ـ سـرهنگ ف  کن ستاد مشتری جانش 
آرا ـ  ر دفاع ـ محمد جهانی ـ وزی نامجویدموسیالهدوز ـ قائم مقام سپاه ـ سک ـ ییهوا

از  گـر،  ی ـ و چند نفر د یدموسی ـ برادر س یدرسول نامجوی سپاه خرمشهر ـ س ی فرمانده
 یه برا ک یسانکدند،  یا رس می هواپ یکبه نزد آنها   یوقت. ت فرودگاه وارد محوطه شدند    یگ

شـان   ی راهـ یبوسـ  دهیـ  مهمانان آمده بودند، مهمانان را در آغوش گرفتند و با د ی بدرقه
  . ما شدندیردند تا سوار هواپک
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جـا  کشـما   «:  گفـت  ید موسـ  یندگان مـردم آبـادان در مجلـس، بـه سـ           ی از نما  یکی
  »د؟یرو یم

  »!ربالکبه «:  با لبخند گفتیدموسیس
  . آمد ی نوحه می از فرودگاه بود، صدایا ه در گوشهک یبی جیویاز راد
بـه  ... میـ رو یربال مـ کـ  عشق او، بـه    یم، بهر وال  یرو  یار عاشقان رو به خدا م     ی د یسو

  .میرو یربال مک
 نشسته بود با تعجب     یدموسی س یه رو به رو   ک یسرباز. ما پر از گرما بود    یسالن هواپ 

  »!ه هم هستندین دو تا چه قدر شبیا«: رد و گفتک نگاه ید موسی سیدست به بغل
 یدموسـ یشـان س    یکـی شان؟    یشناس  یمگر نم «: ه بغل ستش نشسته بود گفت     کآن  
 بـه هـم عالقـه       یلیند خ یگو  یم. درسولی برادرش س  یکیر دفاع است و آن      ی وز ینامجو
  ».دارند
ده یـ دمش، امـا بـرادرش را ند  یـ ون دیزی تلویچند بار تو  ... شناسم  ی را م  یدموسیس«
  ».مبود

 بـه هـم     ی از لحاظ اعتقاد   یلی خ ی است ول  یسدمویتر از س    کوچکـ پانزده سال     ده«
ه جنگ  کبعد  . خوانده  یس بوده و آنجا درس م     ی انگل یند سال تو  چدرسول  یس. ندیکنزد
ه کـ  هـم  یی هـوا یهـا  راه. رده باشـد کران، انگار نذر   ید سمت ا  یآ  یافتد م   یشود راه م    یم

ستان وارد  ک راه باشد و آخر سر از راه پا        یروز تو  شبانهست  یشود ب   یبسته بوده، مجبور م   
  ».ردیاش را بگ ی دانشگاهکرده بود مدرک صبر نیحت. ران بشودیا

  »اره است؟کدرسول االن چه یس.  جالب استیلیخ«
  »!مان را نبریآبروداد نزن بابا، «
اره کـ  چـه    ینگفتـ ... رسـد   یه اصالً صدا به صدا نم     کن سر و صدا     ی ا یتو! نترس بابا «
  »است؟
 ی سـر یـک بـا  ن، ی شـادگان ـ دار خـو   یراه سه ماهشهر ـ آبادان و  ی در جاده«

  ».ت هستندی مشغول فعالی هندیدانشجو
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  »؟یتیچه فعال«
جنگنـد   یم... نندک یز درست م یرکخا... سازند  یپل م ... وثرک گروه دارند به اسم      یک«

ع دفاع بپردازد   یالت صنا ک مش یه به بررس  کت دارد   یحاال هم از طرف برادرش مأمور     ... و
  ».ها بسازد  جبههی برای اسلحه و ادوات جنگی سریکه کند ک ی میزیر و دارد برنامه

  »؟یا جا آوردهکنهمه اطالعات را از یا«
 یارهـا ک ی همه. ام دهی او ند  یدرسول هستم؛ آدم به صبور    یمن خودم عضو گروه س    «

  ». بودهیفش ملک ی هارخانکرعامل ی هم مدیمدت. دهد یسخت را خودش انجام م
ت او سـاخته    یریها با مد    نین پوت ی ا یعنی«: رد و گفت  کش  یها  نی به پوت  یاهگسرباز ن 
  »شده، نه؟

 یفـش ملـ   کار  ک یعنیل دارد،   یس ف ک ع یدین آقا رضا، اگر د    کنت را نگاه    یر پوت یز«
  ».است

دفعـه  یک زد و    یبعـد لبخنـد   . ن انـداخت  یر پوت ی به ز  یش را باال آورد و نگاه     یرضا پا 
  . سر دادیا ناله

  » شده؟یچ«: دیدوستش پرس
  »!دیآ یاد باال نمیش خورده و زکم تریادم نبود ساق پای«: رضا پاسخ داد

نار برادر نشسته   که آرام در    کردند  کد رسول نگاه    یدند و به س   یبعد هر دو با هم خند     
  .زد ی با او حرف میبود و گاه
 نهیوال انگـار نفـسش را در سـ        یه. دفعه قطع شد  یک سالن   یما و برق تو   ی هواپ یصدا
 یشانیـ  پی درشـت عـرق رو  یهـا  قطـره !  داشـت یرده بـود و چـه نفـس گرمـ        کحبس  
 سالن و رفتنـد بـه سـمت وسـط           یچند نفر با عجله آمدند تو     . دیما دو ینان هواپ یسرنش
مـا را بـاز     ی هواپ یها  ردند چرخ ک یآنها سع .  هندل بود  یکشان    یکی دست   یما؛ تو یهواپ

 بـا آرامـش     ید موسـ  یو سـ  » نند؟ک یار م کدارند چه   «: دی پرس یسد مو یاز س رضا  . نندک
.  نشده اسـت  یزیم، چ ینیم تا بنش  ین داد ییما را پا  یچرخ هواپ ! دینگران نباش «: جواب داد 
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شـاءاهللا رفـع خواهـد        ه ان کـ مـا رخ داده     ی هواپ ی برا کوچک اتفاق   یک و   ی نقص فن  یک
  »...شد

ع به  یرها شناور باشد، آن قدر سر      اب یخواست رو   یه م کم  یه بعد، نهنگ عظ   یچند ثان 
 یه جلـو  کـ دنـد   ی را د  یکی از تـار   یمیتنها حجم عظ     از مسافران،    یلیه خ کن خورد   یزم

  .رد و پس از آن نور بود و نورکهاشان قد علم  چشم
  
  
  »!تمام«: اغذ گذاشت و گفتک یسنده قلمش را روینو

 ینـ کرا تمـام  ن جـا داسـتانت   ی همـ یحق دار «: رد و گفت  ک به او    یل نگاه ک یدانا
   ».ز استیانگ  و رقتک دردنایی سقوط، ماجراین ماجراوچ

  .ردکرفت و پنجره را باز 
ر لب صلوات فرسـتاد و بـه   یسنده زینو. دیچیاط، در اتاق پ  ی ح ی زرد تو  یها  عطر گل 

  .ره شدیها خ دوردست
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  ها وستیپ
  

  )سره قدس(ینیخم ام حضرت امامیپ
  یبه مناسبت شهادت فرماندهان نظام

  میالرح الرحمن اهللا بسم
  ه راجعونیانا هللا و انا ال

ه حامل ک یی هوایروی نیمای فروند هواپیک ییتأثر و تأسف خبر دلخراش هوا مالکبا
 از خدمتگزاران به اسالم و یر بود و منجر به شهادت جمعیجنگ اخن یشهدا و مجروح

مسار ی، تیفالح. ..ا ی ولرکمسار سرلشین آنان تیه در بکد، یران گردیدپرور ایملت شه
نان یا. دیالهدوز بودند واصل گردک ی و آقایورک فپیمسار سرتی، تیپ نامجویسرت

 و ی انقالب با سرافرازیروزیه در انقالب و پس از پک بودند ید و متعهدیخدمتگزاران رش
.  شتافتندیتعال  به جوار رحمت حقیهن اسالمیشجاعت در راه هدف و در حال خدمت به م

شگاه ید و سرفراز به پیده، روسفیفرسا در راه هدف و عق  پس از زحمات طاقتهکد است یام
  . وارد، و مورد رحمت خاصه واقع شوندیمقدس ربوب

ش ی حق و سرنوشت خویم و به سوین راه را بروید ایه همه باکست ی نکش
ه در حال جهاد با دشمنان اسالم و خدمت به حق ک باالتر از آنیپس چه سعادت. میبشتاب

ن یو چه سعادتمند بودند ا.  شودین راه طی خلق و مجاهدت در راه هدف و شرف او
ن یگاه مجاهدیران ادا نمودند و به جایف این خود را به اسالم و ملت شریه دکدان یشه

ه با ک مسلح است یران و به خصوص قواینون بر ملت اکا.  شتافتندی اسالمیشهدا
اد آنان را زنده و به جهاد چون آنان یر، اک و قدرت و مجاهدت و افزودن پشتهادتش

ش روند و دل دشمنان ینند و به پی آفریروزیادامه دهند، و در جبهه و پشت جبهه پ
تر  دهند لرزنده ی به خود میطانی از رزمندگان ما وعده شیک هر هادته با شکوردل را ک
ز یهن عزیو از منند ک یده جهاد می هدف و عقیه براک یسانکنند، و به آنان بفهمانند ک
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جوانان . دهند ی به خود راه نمی و هراسیزان سستین عزیند از شهادت اینما یدفاع م
ه ک هستند یدید جاویروان شهی مسلح پیر قوایرزمنده و شجاع ارتش و سپاه و سا

ش کدند، رخسار مباریرس یه به شهادت مکاران او ی از جوانان و یکد هر یگو یخ میتار
صدر اسالم شجاعان ادگار ید و یگرد یم در او بارزتر میر شجاعت و تصمآثا تر و  افروخته
گرفت و به  ی پرچم را میگریافتاد د یم فرماندهان  ازیکه پرچم از دست هر کهستند 

ن هدف کم لی را از دست دادیزان ارزشمندیما گرچه عز. داد یرزم در راه هدف ادامه م
ز یهن عزیم قاطع از اسالم و مین وتصمیه آهن و فرزندان اسالم با ارادیبه قوت خود باق

تا . نندیآفر یخود افتخار مهن یو م خود یشتر براینند و هرچه بک یخود دفاع م
 مسلح شجاع یران و قوایوردالن و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند تا ملت اک

 ییعظم جااال... ا هیشور بقکزده در  زده و شرق و غرب غرب و شرق یزنده است برا
 مسلح و یران و ارتش و سپاه و قوای را به ملت اکعه اسفناین ضاین جانب ایا. ستین

ن یا. نمک ی عرض میکت و تبریف آنها و به خانواده محترم شهدا تسلیفرماندهان شر
دند موجب ی به شهادت رسیه در راه هدف و آرمان اسالمکز ما ی عزیشهدا و شهدا

از خداوند متعال . ز شدندی عزیها  مسلح و خانوادهیان و قواهنیم  و افتخار همیسرافراز
  .طلبم یز سعادت و صبر می عزی ملت و بازماندگان شهدای آنان رحمت و برایبرا

  نی عباداهللا الصالحیوالسالم عل
  ینی الخمیاهللا الموسو روح

8/7/1360  
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  )ید نامجوی شهکوچکفرزند  (ی نامجوی از مهدیا نامه
  شانین سالگرد شهادت پرافتخار ایدهمبه مناسبت دواز

  !پدر سالم
 گرم مثل آفتاب؛ ی؛ سالمیی از آشنای به تداوم دوازده سال فراق؛ سالمیسالم

  . پدریک از فرزند به یا؛ سالمی متالطم مثل دریسالم
ام اما در خواب، تو  ام به نظاره نشسته یداریت را در آسمان بیگرچه ماه رو! پدرجان

اس، و من لطافت نگاهت را بر آسمان دلم حس یاز نور شد، پر از عطر ، اتاقم پر یآمد
ه کصورتت . لطافت تو بدون لمس قابل حس بود. ی توده ابر شفاف بودیکمانند . ردمک

ه کتر بود و مثل ماه شب چهارده  ی بدنت نورانیام سوخته بود، از همه جا دهیشن
  .رده بودک یانند تمام بدنت را هم نورک ی میش را نورافشانفاطرا

، ی با انگشت نگاهت ماه را نشانم دادیوقت. یاشتک را در باغچه دلم یتو نهال دوست
 ی را نشانم دادیتو رود. ر ابر خجلت فرو بردیه ماه از برق نگاه تو سر به زکدم یمن د

وه گم کچ و خم یه در پکدم یقرار د ی بیگرفت و من رود یه از عشق سرچشمه مک
نم و مرغ عشقت را آب و دانه ی سرخت به انتظار بنشۀنار اللک در یبه من گفت. شد یم
. ی و به آسمان رفتی؛ مرغ عشقت را برداشتیه تو آمدک، من خواب بودم یبار. همد

  .اشتکت را برگ ستاره ی قدمهایآسمان جا
شود، از پشت پنجره  یه مکغروب .  دوست دارمیلیها را خ ؟ من پرندهیدان یچ میه
بوتر کروند، و چند  یبار و خونرنگ در دامن افق فرو مکسب. نمک یاه مد را نگیخورش

 یا شوند و ذره یه درون آن حل مک انگار  نند،ک ید پرواز میه به سمت خورشکد یسف
  .گردند ید میخورش

روند، باال و باالتر،  یباال م. شتر دوست دارمی بیلی خ،رندیگ ی اوج میها را وقت پرنده
شوند و  ی گم من آسمایتو. دید هم به خورشیرسند و شا ی آسمان میه به انتهاکانگار 
روند و دوباره به سمت  ین طرف و آن طرف میان باد به ای با جرک قاصدیکمثل 
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، یبا هستی زۀ پرندیکتو هم ! باباجان. گردند یشان برمیها انه و به سمت بچهیآش
 روح بلندت طاقت یی، گوید در آسمان بودیگو یمادر م. یشه پرواز را دوست داشتیهم
 و ی، رفتیردکن آسمان را نداشت؛ به سمت خدا پرواز ین هوا و ای و اکیخا نین زمیا

 تو را یباران بو. ید شدی و در بهشت خدا ناپدیدی، باال و بلند تا به خدا رسیرفت
غام ی تو پی و خوشبختیاش از سالمت بارد، هر قطره یه مکاز آسمان ! دهد بابا یم
  .یار سالم، از بهشت عدن، از درخت و سبزی از دآورد؛ یم

دمت و هر وقت سراغت یه تا به حال ندک با تو حرف بزنم؛ با تو یخواهم دم یم! پدر
 آسمان، ین جای باالتریا ش خدا، رفتهی، پیا  خوب رفتهیرا از مادر گرفتم گفت به جا

اد تو ید؛ قلبم از  داریوتک ملییحضور تو گرما!  پدریستیا نین دنیدر ا.  بهشتیعنی
بارد و مزار تو را  یشوم مثل آسمان بهار و چشمانم م یرد میگ یلرزد؛ هر وقت دلم م یم

  .دیشو ی مکاز خا
ه پرواز چگونه است کنم و بپرسم ی بار تو را ببیک بار، فقط یکچقدر دوست داشتم 

 سالم یکبا وه راسخ، ک یکدم، مثل ی دیا شهی قاب شیکن بار در ی اولیبابا؟ تو را برا
س تو کن حرفها را فقط به عین درددل و ایاما در ا! با عظمتوه، چه ک، چه با شینظام

. ام دهیام تو را ند ا گذاشتهین دنیه پا به اکازده سال است یه کنون کم؛ چون تایگو یم
 عروج و به عرش خدا ی، به بلندایدیشکا پریم تو از دنیای بایه من به دنکآخر قبل از آن

ره ی دارم با نگاه به تو خیو هر وقت با تو حرف. نی تا فردوس بریو اوج گرفت یدیرس
 تو ی حرفم را بر رویای دنۀم و با نگاه، پنجریگو یشوم و با نگاه با تو سخن م یم
دانم  یام م دهیه تو را ندکحُر، با آنمن هم سرباز انقالبم، همانند تو، مثل ! پدر. میگشا یم

ن ین خود را به ایریتو جان ش. یا دانم چه قدر دالور بوده ی، میا چه قدر شجاع بوده
 مرا ۀفی و وظیدیشکا پرین دنیوه، از اک و شیتِ سرافرازی و در نهایردکم یانقالب تقد

ه ک است یدن؛ تمام ذهن من متوجه هدفی دویم استوار است برایپاها. یردکتر  نیسنگ
  .ید شدی آن شهیتو برا
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شد و از ک یر، رسالت تو را به دوش می و دلگونه نبیبت، زوه با صالکنون مادرم مثل کا
 تورا ی خالیجا. یگفت ی میه تو اگر بودکد و از آنچه یگو ید؛ از تو میگو یم سخن میتو برا

  .ندک ی پدرانه پر میبا آن آغوش پر مهر مادرانه و صالبت و استوار
 انقالب ی؛ تو نهال نوپامیا افتهیم؛ ما به فتح و نصرت دست یدی رسیروزیما به پ! پدر

اران تو، خون ی خون گرم تو و یارین نهال با آبی اما امروز پس از دوازده سال ایدیرا د
ن انقالب چنان تنومند شده یاران گمنام، ایها و  ییرجا ها،  ی، بهشت)ره(اران امامیگرم 

  . را لرزانده استیبران پوشالکه پشت مستک
زمان یاد امام عزیاد تو وبه یآنها مرا به . ارم دوست دیلیها را خ بله، من پرنده

 یآر.  خدا در بهشت استیها آخر او هم مثل تو، مثل همه فرشته! باباجان. اندازد یم
نارم درخشنده و به همه ک یها هم مثل چشمان تو درون قاب) ره(باباجان، چشمان امام

  .گر هستند نگرند و ما را نظاره یسو م
 خون تو، ی سوگند به قطره قطره! زمیپدر عز.  را به امام برسانسالم مرا و ما! باباجان
ه راه تو را کران راه انقالب و راه اسالم، و قسم به مستضعفان یاران تو و دلیسوگند به 

م، و یمال ین می را به زمیبران پوشالک مستۀم و پوزیده ی و ما و دوستانت ادامه منم
 یه وجودش تسلک فرزند به حق امام راحلمان ن،ی امر مسلمیه با ولکم ینک یاد میقسم 

  .میمان باشیپ د است، همیفراق امام فق


