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 ٣ تکه ای از آسمان

  از آسمان يا هكت
  

ردسـتان  كح يزد ومردم او را مس يرزا صدا ميمادرش او را م اسمش محمد بود،
 يدره گرگ روستا. ا آمديگرگ به دن  دره يدر روستا 1333او به سال . دندينام يم
ه پدرش را از دسـت  كپنج ساله بود . است در اطراف شهرستان بروجرد كيوچك

انـد و پـنج   مادر محمد م. او هم مادر بود و هم پدر ياز آن پس مادرش، برا. داد
ه كن بود يا. بدهد ين چند بچه را سروسامانيا  ست هر طور شده،يبا يم. ميتيطفل 

ـ   يرد و ركزش را جمع يل ناچيباروبند خـواهر  . و آمـد تهـران   يخـت عقـب وانت
  .ش را پناه دادنديها ب و بچهكوكجه و شوهرش استاد رضا، يترش خدكوچك

ارگـاه  كوجوان بود و در پسر بزرگش ن يعل. داشت يخوب يها ب بچهكوكاما 
محمد هفت ساله هـم هـر روز همـراه بـرادرش بـه      . ار شدكمشغول  يدوز كتش
پـر   يخُرد شده پشت يرفت و خودش هم در خانه، با ابرها يم يدوز كارگاه تشك
ـ ك يبه نوع يكخانواده هر  يهمة اعضا. ردك يم  يردنـد تـا چـرخ زنـدگ    ك يار م

  . بچرخد
ـ بـا ا  يدوز كشـ ر، صاحب تيكاگر چه در ابتدا پ را بـه   كوچـ كراه محمـد  ك

. مند است بهره يه محمد از هوش سرشاركد يزود فهم يليرفت اما خيپذ يشاگرد
مهـارت  . ن آنهـا بـود  يارگاه اما مـاهرتر كن شاگرد يتركوچكچند ماه بعد، محمد 
ارگـاه بتوانـد بـا    كر صاحب يكه پكباعث شد ... ، پرده و كمحمد در دوخت تش

ـ و مهم تهران قرارداد ببندد و  چهارستاره يهتلها ـ ا. ار و بـارش بهتـر شـود   ك ن ي
از مبارزان مسلمان  يكياو با  يياما آشنا. ست به نفع محمد هم باشديبا يموضوع م

و آنچه  ين جوان محمد را با مسجد، جلسات مذهبيا. ر داديياو را تغ ير زندگيمس
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 يها شهيمد با انده محكن جلسات بود يدر ا. ردكگذشت، آشنا  يدر آن جلسات م
ـ . ت بـزرگ را بشناسـد  ين شخصيآشنا شد و توانست ا) ره(ينيامام خم ن يدر هم

از . ح داديمحمد توض يه او علت مخالفت و مبارزه امام را با شاه براكبود  ييآشنا
ـ ر يهـا  ا و توطئهيك، امرين به بعد محمد بروجرديا ز و درشـتش را شـناخت و   ي

. او نفوذ دارنـد  يها ومت شاه و برنامهكدستگاه حگانگان تا چه حد بر يه بكد يفهم
  .شاندكم شاه يه محمد را به مبارزه با رژكبود  يين آشنايهم

خود را باال برد و  يو مذهب ياسيس يهاين جلسات، محمد آگاهيت در اكبا شر
ا و يكده بود تنها راه نجات مردم از تسلط امريه او فهمكحاال . ردكرفته رفته رشد 

ن راه يش را در اياست، همة همت خو) ره(ينياز امام خم يرويو پ يگاهل آياسرائ
برد و به داخل  يها م وچهكوچه پس كامام را در  يها هياو شبها اعالم. ار بستكبه 

ـ انداخت تا مردم با مطالعه آن بفهمنـد   يها م ها و مغازه خانه ه دوروبرشـان چـه   ك
  .گذرد يم

ـ ار داشت، صـحبت  كه سروك يسانكمحمد با  ـ  يم شـان  يرد و مسـائل را برا ك
ـ د يرسـ  ييارش به جاكم ك مك. داد يح ميتوض مبـارز و   ياز جوانهـا  يه تعـداد ك

  .انجام دهند يبزرگ و اساس يارهاكرد تا كمسلمان را دورهم جمع 
 يروزيپ يبرا يبزرگ يارهاكصف معروف بود،  يديه به گروه توحكن گروه يا

گـروه مسـلح بـود و مبـارزة      يكه صف، اگرچ يديگروه توح. انقالب انجام داد
مسـلح آن زمـان    يگر گروههـا يرده بود اما با دكم شاه را انتخاب يمسلحانه با رژ

ـ ن بود يگر ايمسلح د يگروهها ين گروه با بعضيفرق ا. داشت يفرق اساس ه در ك
ش يختند، پير يه مكرا  يآنها هر طرح. ن مقوله بوديتر ياجازة امام، اصل ياركهر 

نـدگان مـورد اعتمادشـان تمـاس     ياز نما يكـي ا يدرآوردن آن با امام، از به اجرا 
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ـ  يم ـ شـان تأ  اگـر طـرح  . ردنـد ك يگرفتند و دربارة چند و چون طرح سؤال م د يي
  .ردندك ينظر م ردند، وگرنه از آن صرفك يحتماً آن را اجرا م شد، يم

انجـام   يمحمد بروجـرد  يصف به رهبر يديه گروه توحك يياز جمله طرحها
ران يان در اييايكش و عشرت امريافه محل عكن يا. ساالر بود افة خوانكانفجار داد 

صف،  يديگروه توح. شاندندك يرا در آنجا به فساد م يرانيه جوانان اك يبود، محل
ـ چرا . ندكخت تا بتواند به داخل آن نفوذ ير يافه، طرحكن يا ييبا شناسا ه جـز  ك

ـ سته بودند، ه به دربار وابك يانيرانيان و اييايكامر را بـه داخـل راه    يگـر يس دك
  .دادند ينم

ار و رفت و آمد و آشنا شدن با كار شدند و بعد از مدتها كن يدو نفر مسئول ا
ـ چيبا طرح پ بعد از آن،. نندكدا يافه راه پكنگهبانها توانستند به داخل  مقـدار   يا دهي

ن انفجـار  يدر ا. ندردكافه بردند و آنجا را منفجر كمواد منفجره را به داخل  ياديز
در دل  يشـته شـدند و بعـد از آن چنـان ترسـ     ك ييايكـ مستشار امر ياديتعداد ز

  .شدند ينم يآفتاب يين جاهايگر تا مدتها در چنيه دكان افتاد ييايكامر
ـ توانند هر  يه نمكم شاه فهماند يار به رژكن يصف با ا يديگروه توح را  يارك

ـ ن گـروه  يگر ايطرح د. انجام دهند رانيبدون توجه به خواست مردم مسلمان ا ه ك
 يوپتر نظـام يكـ گانگان بود، انفجار هلياز تاخت و تاز ب يريباز هم در جهت جلوگ

در آن سوار بودند، منفجر شد و آنهـا   ييايكه چند مستشار امركوپتر يكن هليا. بود
بوس حامل چند  ينيم يكصف،  يدي، گروه توح ن هدفيبا هم. دنديت رسكبه هال
آن باعث  به داخل كرا مورد هدف قرار داد و با انداختن دو نارنج ييايكمرا ينظام
ن چنـد طـرح دو هـدف بـزرگ     يا. شدند ييايكان امريشدن نظام يشته و زخمك

ـ هـا خ ييايكم شاه و هـم خـود امر  يه هم رژكنيا يكيداشت؛  ننـد، مـردم از   كال ني
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ـ مبـارزان بـه ا  . ستدينها بايه جلو اكست ين يسكا يشان خبر ندارند و يها توطئه ن ي
ران يرا به خارج از ا) ره(ينيه اگرچه امام خمكخواستند به آنها بفهمانند  يله ميوس
ار هسـتند و راه او را دنبـال   يكـ روان او در صـحنه پ ياران و پياند، اما  ردهكد يتبع
ضـد   يارهاكه دلشان خون بود و از ك يه به جوانانكن بود يهدف دوم ا. نندك يم

. ننـد كم يرِ مبارزه را ترسيبودند، راه را نشان دهند و مس يعصبان م شاهيرژ يمردم
  .راهه بروندين جوانان به بين بود اكنبود، مم يمناسب يه اگر الگوكچرا 

ـ عل يا م شاه مقالهيرژ 1356ماه سال  يدر د يه وقتكها بود يساز ن آگاهيهم ه ي
ـ ش چاپ يها از روزنامه يكيدر ) ره(ينيامام خم ـ مان امـردم مسـل    رد،ك بـه    ران،ي

شهرها،  يتظاهرات مردم در بعض. ختند و خشم خودشان را نشان دادنديابانها ريخ
م مجبور شد مأموران مسلح خود را به مقابله يه رژكد بود يمثل شهر قم، چنان شد

شـتن  كردنـد بـا   ك ير مكآنها ف. ندكوب كآنها را سر ابانها بفرستد و يبا مردم به خ
ـ اما حساب رژ. برند يشان پناه ميها ترسند و به خانه يم گرانياز مردم، د يگروه م ي

دتر ين تظـاهرات شـد  يه اكشتار مردم نه تنها آنها را نترساند، بلك. امالً اشتباه بودك
ـ رژ يز دولتكختند و مرايابانها ريز به خيقم، مردم تبر يدر چهلم شهدا. هم شد م ي

ـ ابانهـا آمدنـد و ا  يد بـه خ زيز، مردم يشتار مردم تبركو با . دنديشكرا به آتش  ن ي
ه مبـادا  كـ نيم ازترس ايه رژك ييادامه داشت، تا جا يسراسر يت و همبستگكحر

  .ردكاعالم  يومت نظامكران حيا  بزرگ يزند، در شهرهاياو بر ياخهاكمردم به 
ـ  . نداشت يچ ثمريهم ه يومت نظامكاما اعالم ح ن روز، مـردم  يدر همـان اول

ـ ه رژكم بود يتظاهرات مردم تهران آن چنان عظ. تندخيابانها ريهمة شهرها به خ م ي
ورِ سـال  يهفـده شـهر   يشـهدا . شتار زدكشاه به وحشت افتاد و باز هم دست به 

بودنـد آن را   يسـتند و پوشـال  كم را شيه اُبهت رژكن افتخار را داشتند ي، ا1357
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، يا وچهكوچه پس كور، در هر يه بعد از واقعة هفده شهرك ينشان دادند؛ به طور
  .گفتند يردند و مرگ بر شاه مك يها هم تظاهرات م بچه يحت

امام و  يها هيرساندن اعالم. دار بود هيصف، طال يدين دوره هم گروه توحيدر ا
 يارهاكن زمان به دست مردم از جمله يوتاهتركآن حضرت در  يسخنران ينوارها
 ينه و برات در تظاهرات به صورت مسلحاكن شريگروه محمد بود، همچن ياساس
مأموران شاه قصـد   ييشدند تا اگر جا ين مردم پخش ميآنها در ب. ت از مردميحما

  .نندكحمله به مردم را داشته باشند، با آنها مقابله 
و  يچـون محمـد بروجـرد    يافراد يو دلسوز يعاقبت مبارزة مردم با همراه

با رفتن شـاه  . دنكران فرار يه شاه مجبور شد از اكرساند  ييار را به جاكارانش، ي
شـد و در   يم جدك مكها  ن زمزمهيزمزمة آمدن امام به وطن بر سر زبانها افتاد و ا

  .مطرح شد يهفتة اول بهمن ماه آمدن امام به وطن به صورت جد
. رديشان را بر عهده بگيمسلح حفاظت از ا يه گروهكورود امام الزم بود  يبرا
ن يبرسد بهتـر  يروزياستند انقالب به پخو يه نمكها و ضد انقالبها كيه ساواكچرا 

انقالب پس از  يشورا. دانستند يدن انقالب، نبودن امام ميجه نرسيبه نت يراه را برا
ار حفاظت كردند تا كصف را انتخاب  يديار گروه توحيبس يوگوها بحث و گفت

ـ از امام را هنگام بازگشت به وطن بر عهده گ ـ . ردي د يو شـه  يد بهشـت يشـه  يوقت
ت يمسـئول . شوق بـه چشـم آورد   كشنهاد را به محمد دادند، او اشين پيا يمطهر
ـ يست از قلب و جان ملت ايبا يآنها م. بود يبزرگ ردنـد و او را  ك يران حفاظت م

محمـد حـدس   . بـود  ييفرسـا  ار سخت و طاقتكار، ك. رساندند يسالم به منزل م
ـ ن جمعيان ايدر م. ابانها خواهند آمديبه خ يت انبوهيه چه جمعكزد  يم ت انبـوه  ي

ـ د يه سالها منتظر امامشان بودند و همه براك يتيرد؟ آن هم جمعكشد  يچه م دن ي
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عبـور   يتين جمعيان چنيلومترها از مكيست امام را يبا يآنها م. ردندك يم يتاب ياو ب
راحت  يليه خكشاه و ضد انقالب هم بودند  يتيامن يروهايگر، نياز طرف د. دهند

اما . بزنند يا نند و دست به هر توطئهكان مردم پنهان يا در متوانستند خودشان ر يم
ـ ار را آماده كرفت و مقدمات يبار، محمد مردانه پذ ينيبا همة سنگ ن يمهمتـر . ردك
  .مختلف يشامدهايپ يه آنها برايروها بود؛ توجين يساز مسأله آماده

ه ك ياركساز بود و  بزرگ و سرنوشت ي، روز57بهمن سال  12 يعنيآن روز، 
ـ  . بود يخيتار يبراست ياركمحمد و گروهش انجام دادند،  محمـد و   يشـب، وقت

مدرسه رفاه دور هم جمع شـدند، دسـت در    ياز اتاقها يكيگروهش در  يها بچه
شـوق   كرون آمدند، اشـ يار بزرگ موفق بكن يه در اكنيگردن هم انداختند و از ا

  .ختندير
ه محمد فرصت سـر  كبود  ينيب شيرقابل پيع و غياما حوادث انقالب چنان سر

بهمن تا  12در فاصلة . ده بوديآمدن امام حوادث را سرعت بخش. خاراندن نداشت
پشـت سـر    يساز د، حوادث مهم و سرنوشتيرس يروزيه انقالب به پكبهمن  22

پوشـش دادن   يمحمد بـرا . دولت موقت بود ين آنها، معرفيمهمتر. هم اتفاق افتاد
ـ زيه تلوكاطراف، شب  يها م خانهكرون آن و دست يباقامتگاه امام به  يخبرها  يوني

سـت و  يب يه در روزهاكرد كنصب  يرندة قويدستگاه گ يكبعد هم . راه انداخت
ـ محمـد از طر . داشت ياديانقالب نقش ز يروزيم بهمن در پيكست و يب ـ ق اي ن ي

نها رد و از فعل و انفعاالت آك ين سران ارتش را شنود ميالمات بكم ميسيدستگاه ب
م بود يسين بيق همياو از طر. العمل مناسب نشان دهد سكشد تا بتواند ع يبا خبر م

مقابلـه بـا    يروها را بـرا يپوشها باخبر شد و ن و زره كه از طرح حمله آنها با تانك
ـ  كردن بـه م كم و گوش يسين بيق همياز طر يحت. آنها فرستاد ن سـران  يالمـات ب
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ـ اعالم  د،يخبر بـه امـام رسـ    يوقت. دبر يدر شُرف وقوع پ ييودتاكارتش به   يا هي
و باز . نند و به خانه نروندكن كابانها را تريه خكردند و از مردم خواستند كصادر 
بـرد و   يت داخل پادگانها پيه محمد به وضعكالمات بود كن ميق شنود همياز طر
  .آنها چند نفر هستند  ه افراد داخلكد يفهم

هـم شـدت گرفـت و     يو خارج يمنان داخلدش يها انقالب توطئه يروزيبا پ
. شـد  يوفادار به انقالب به شدت حس م ينظام يرويل نكيگر ضرورت تشيحاال د
ردند و بـا امـام در   كن ضرورت را حس يانقالب هم ا ياز افراد فعال شورا يبرخ
ردند و محمد جزء چند كرا صادر  ييروين نيل چنكيامام دستور تش. ان گذاشتنديم

ل سپاه پاسداران انقالب دورِ هم جمع شدند و حرف زدند كيتش يراه بكبود  ينفر
  .ردندكو بعد هم عمل 

آنهـا،   يجوان، سـازمانده  يروين ياريردن شمارِ بسكجمع  يعنيل سپاه، كيتش
ـ يآنها تا بتوانند در شـرا  ياسيو س يو فرهنگ يآموزش نظام خـاص آن   يط انقالب

و هـم   ياسـ يس يهـا  سـه يهم بـا دس  نند؛كمبارزه  يفرهنگ يها دوره، هم با توطئه
مخصوصـاً در  . شـتر بـود  يران بيا يمرز يه انقالب در شهرهايها عل توطئه. ينظام
ـ هـا را بـه خـود د    ن توطئـه يشـتر يب  بـا عـراق،   يمرز ه به علت همكردستان ك . دي

از  ياريشـتار بسـ  كن شد و هم باعـث  يآن سرزم يرانيه هم باعث وك ييها توطئه
 يبرقـرار  يردستان افتاد و براكر ك، محمد به فيو احوالن اوضاع يدر چن. مردمش

ـ . رو به آنجا فرستاديآرامش، ن ـ شـد   ياما اوضاع چنان به سرعت بحران ه خطـر  ك
روها را موظـف  يهمة ن يفرمان يط) ره(ينيان آمد و امام خميسقوط شهر پاوه به م
ـ  يدرنـگ نبـود و بروجـرد    يگر جايد. ردندكپاوه  يبه دخالت و آزادساز ة روان

  .ردستان شدك
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ـ له يش از ورود محمدبه پاوه، آن شهر به وسـ ياگرچه پ ـ  ييروهـا ياران و ني ه ك
ـ آزاد شده بود، اما دامنة توطئه چنان گسترده بود   فرستاده بود،  يه همـه شـهرها  ك

ـ محمد در همـان زمـان   . ردستان محل تاخت و تاز ضد انقالب شده بودك ه بـه  ك
ز پرداخت و به يل اوضاع منطقه نيه و تحليزمقابله با ضد انقالب مشغول بود به تج

از خـود مـردم    يـي رويل نكيردسـتان، تشـ  كه؛ تنها راه نجـات  ك يجه رسين نتيا
بتوانند به  يبا فرهنگ و زبان مردم بوم ييردستان است تا با داشتن سالح و آشناك

 ز پرداخت و بهيل اوضاع منطقه نيه و تحليمقابله با ضد انقالب مشغول بود به تجز
از خـود مـردم    يـي رويل نكيردسـتان، تشـ  كه؛ تنها راه نجـات  كد يجه رسين نتيا
بتوانند به  يبا فرهنگ و زبان مردم بوم ييردستان است تا با داشتن سالح و آشناك

ـ شـمرگان  ي، محمد سـازمان پ ين اعتقادية چنيبرپا. ها بپردازند مقابله با توطئه رد ك
 ياز افراد، حت ياريبس. ز آنها پرداختيرد و به آموزش و تجهكس يمسلمان را تأس

ردن كار با او مخالف بودند و مسلح كن يران محمد در اكان، دوستان و همفيكنزد
 يبـوم  آن چنـان بـه مـردمِ     ياما بروجرد. دانستند يردستان را به صالح نمكمردم 

ـ  يوقت. ردك ينقشه خود را عمل يديچ ترديه يه بكاعتقاد داشت  ـ ن عملياول ات ي
اران مشخص شد، محمد به درست بـودن  يامك يه و نقش آنها در آزادسازن گرويا
. هم دهان مخالفـان را هـم بسـت    يا تا اندازه  ار،كن يا. دوار شديشتر اميرش بكف

ن يشتريبه ضد انقالب بود و ب يرد مسلمان ضربة سختكشمرگان يل سازمان پكيتش
گروه، ضد انقـالب خلـع    نيبا بودن ا. ن سازمان بوديانحالل ا يفشار آنها هم برا

ـ ن سازمان همـه  يافراد ا. شد يسالح م ـ  ك هـم بـه آنهـا     يچ اتهـام يرد بودنـد و ه
شمرگان يپ ياريو هم ياركار محمد و افراد سپاه و همكبا همت و پشت. ديچسب ينم
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آزاد شدند و از سلطة ضد انقالب درآمدنـد   يكي يكيردستان ك يمسلمان، شهرها
  .ننديج انقالب را ببيو مردم توانستند ثمرات و نتا

هر جا . ديشياند يرد و به منافع آنها مك ير مكات، به مردم فيمحمد در تمام عمل
ـ  ياش را عوض م افتاد، نقشه يمنافع مردم به خطرم يا ذره  يرد و طـرح را طـور  ك
ـ ن بـود  يروها ايهمة سفارشش به ن. نرسد يه به مردم ضرركخت ير يم  يه سـع ك
ـ د و آنها را از خـود بدان يررو نشوردستان رودكد با مردم ينك آنهـا را دوسـت   . دي

ـ مردم ن. ديا نها به منطقه آمدهيخدمت به ا يه براكد يد و بدانيبدار ز چنـان بـا او   ي
ـ  يش ميشان پيبرا يلكه هر مشكبودند  يميصم رفتنـد و از او   يآمد، به سراغ او م
نـد و بـا   ه در صف ضد انقالب بودك يسانكپدر و مادر  يحت. خواستند يم كمك

  .ندكشان كمكشان را نجات دهد و يها ه بچهكخواستند  ياز او م دند،يجنگ يمحمد م
ـ ن جوانهـا  يهم ش يروهـا يه اسـلحه دسـت گرفتـه بودنـد و بـا محمـد و ن      ك

 يآمدند، از اخالق و رفتار محمد دچـار حـالت   يبه اسارت درم يدند، وقتيجنگ يم
 ييجـو  نـد و از محمـد چـاره   داد يسره از دست ميكار گذشته را كه افكشدند  يم
ند تـا  كاجرا  يا ه برنامهكخواستند  يان از محمد مين زندانياز ا ياريبس. ردندك يم
  .فتنديگر جوانها در دامان ضدانقالب نيد

ده و منسجم از يآموزش د يرويل نكي، تشيگر بروجرديمهم د يارهاكاز  يكي
ن نقش را يشتريبودند، ب ژه شهدا معروفيپ ويه به تكن گروه يا. سپاه بود يها بچه

ـ فرماندهان ا. شهرها به عهده داشتند يدر آزادساز ـ ن تي ن پاسـداران  يپ از بهتـر ي
ردستان و مردم كو محمد چنان به  ياظمكد ناصر يمثل شه يردستان بودند؛ افرادك

نده ينما ياالسالم محالت د حجتيه شهك يه درست زمانكردند ك ير مكآن منطقه ف
رفت و خـودش  ي، او نپـذ  ل سپاه را به محمد دادك يد فرماندهشنهايامام در سپاه پ
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پ از هم نپاشـد و  ين تيتا ا  ژه شهدا را به او بدهند،يپ ويت يرد فرماندهكشنهاد يپ
 يـي رويگـر ن ي، د پ از هم بپاشدين تيرد اگر اك ير مكه فكچرا . ل نشودكدچار مش

دانست محمـد   يح نمة غرب، صالياما مسئول ناح. ندكردستان دفاع كست تا از ين
ـ ت يـك  يبه فرمانـده   ل سپاه بود،ك يه در حد فرماندهكرا  ر كـ او ف. پ بگمـارد ي
ا محمـد آن   . م اسـت ك يمثل بروجرد يتيشخص يت براين مسئوليه اكرد ك يم امـ

ـ ت يم فرماندهكرفتند و حيرد تا عاقبت پذكقدر اصرار  ـ پ وي ژة شـهدا را بـه او   ي
  .دادند

 ياو منطقه را بررسـ . ن راه بوديالش محمد در او ت يم، همة سعكبا گرفتن ح
ـ ين بسـ يجاد پادگان در نظر گرفت؛ زميا يبرا يمناسب يرد و جاك نـارِ  ك يار بزرگ

قرار داشت و به نظـر هـم    يمناسب يدر جا يت نظاميه از نظر موقعك يجاده اصل
  .ردكد نخواهد يافراد داخل پادگان را تهد يه خطركآمد  ين ميچن

ـ بازد يخواست برا يم يه بروجردك يروز ـ د محـل اسـتقرار ت  ي پ بـرود، از  ي
  .ديت طلبيرد و از همه حاللك يدوستانش خداحافظ

او احسـاس   يه همه بـرا كبود  يطور يبروجرد يدر آن چند روزه برخوردها
 يكاز دوستانش، اجازه ندادند محمد تنها برود و  يكيردند؛ به سفارش ك يخطر م

دند، محمد افـراد  يبه سه راه نقده رس ياما وقت. ردكورت كربار او را اسين با تيماش
  .رد تا برگردند و خودش تنها روانه شدكورت را مجبور كاس

ـ ين او به وسيجلوتر ماش يمك. ن راه افتاديماش . منفجـر شـد   كنِ ضـدتان يلة م
 كتان يكتواند  يه مكباالست  يبه قدر كن ضد تانيه قدرت انفجار مكنيب ايعج

مجـروح   يند، اما در آن حادثه فقط محمد بروجـرد ك يو متالش ندازديار بكرا از 
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ه چند لحظه بعد كاد بود يشدت جراحات محمد آن قدر ز. ه سالم ماندنديشد و بق
  .وستيوت پكش به ملكروح پا
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  كوچكسرباز 
  

د به طرف آشپزخانه تـا  يرد و دوكد، به او سالم يه دكاش را  محمد شوهرخاله
  »و؟كپس، خاله جان «: ديبا تعجب پرس. اما مادر تنها بود. ندياش را بب خاله

  »!اوس رضا تنها آمده«: ه مشغول بود، گفتكطور   مادر همان
تـا آن روز  . به اتاق برگشـت   ر شده بود،كپ يمكاش  دن خالهيه از ندكمحمد 

ـ چـه شـده   : ردكر كمحمد ف. امده بوديچ وقت تنها به خانه آنها نياوس رضا ه ه ك
نـد خالـه بـا    كن. افتاده است يآنها آمده است؟ حتماً اتفاق  اوس رضا تنها به خانة

خواسـت   يمحمد م. افتاده است يگريد هم اتفاق ديش شده؟ شاياوس رضا دعوا
  . ديشكاما خجالت   ن را از اوس رضا بپرسد،يا

ند، عجلـه داشـت   ينار اوس رضا بنشكمؤدب   داشت، يه سعك يمحمد در حال
. ديشكاد طول نياو ز ياوكنجكاما . اورديه را در بيقض يچه زودتر ته و توه هر ك

به درِ آشپزخانه انداخت و آهسـته   ينگاه  د،يشكاش را سر يان چاكاوس رضا است
  »؟يليفردا جمعه تعط! محمد آقا«: سر درگوش محمد گفت

 ياركلم، يآره تعط«: ديرد حدسش درست از آب درآمده، پرسكه حس كمحمد 
  »د؟يدار

  »مغازه؟ ييايسر ب يك يتوان يم«: اش گفت اوس رضا با همان لحن آهسته
ـ چ. ندارم ياركم، آره يآ يم«: شتر شده بود، گفتيش بياوكنجكه كمحمد   يزي

  »شده؟
زد و  كـي زور يلبخند  جان خود مسلط باشد،يداشت بر ه يه سعكاوس رضا 

  »!يم انجام دهيبرا خواهم يم. دارم كيوچكار ك! پسرجان يلكچه مش  نه،«: گفت
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ـ ده بود حتماً مسأله مهمتـر از ا يه فهمكمحمد  باشـد،  «: گفـت  ن حرفهاسـت، ي
  »!ميآ يم

بـو ببـرد،    يسكخواهم  ينم«: به خود گرفت و گفت يافه جدياوس رضا باز ق
  »!مادرت يحت

ـ  ياتفـاق . رخ داده است يه حتماً اتفاقكگر محمد مطمئن بود يحاال د ه اوس ك
ـ كد و از او يايتا به خانه آنها برده كرضا را مجبور  ـ بگ كم ـ ياو خ. ردي دلـش   يل

 يافة اوس رضـا طـور  ياما ق. ن را از اوس رضا بپرسديخواست چند و چونِ ا يم
رده كـ تا آن روز با اوس رضا آن قدرها برخورد ن. ديشك يه محمد خجالت مكبود 

مجـالس   آن طور تازه در . يهم مهمان يوتاه و گاهك يدارهايبود؛ آن هم در حد د
ر كـ ه اوس رضا بـه ف كحاال چه شده بود  يول. نداشت يبه او توجه يسكه كهم 
توانسـت حـدس    يه محمد نمك يافتاده بود؟ اتفاق كوچكگرفتن از محمد  كمك

  .ندكدا يا سرنخ آن را پيبزند و 
 يا لحظه يول. »شود يخب، فردا معلوم م«: با خود گفت  ر بود،كه در فكمحمد 

  »!و تا فرداكحاال «: داد بعد جواب خودش را
رد تا فردا زمان كر كف. شه آمديتر از هم ير، زمان در نظر محمد طوالنكن فيبا ا

خواست از اوس رضا بپرسـد  . شدك يطول م يليمانده است، و انتظارش خ ياديز
پـر از   ينيمحمد بلند شد و س. هندوانه قاچ قاچ شده وارد شد ينيه مادرش با سك

مـادرش  . را گذاشت يدست شيپ  بعد،. جلو اوس رضا گذاشتهندوانه را گرفت و 
ـ  يدوباره محمد و اوس رضا تنها شدند و باز فرصـت . زود برگشت ش آمـد تـا   يپ

از اضطراب  يمكبزند و  يه او حرفكمحمد چشم به دهان اوس رضا بدوزد، تا بل
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آنها   ه اوس رضا را به خانةكست يچ كوچكار كن يا. ندكم كاق محمد را يو اشت
  د از آن باخبر شود؟يمادر هم نبا يه حتكاست  ياركچه   نيشانده، اك

 يگـر ياوس رضا هم حـرف د . د سؤالش را بپرسديشكآن روز محمد خجالت 
نـد و  كد اوس رضـا بـه او اعتمـاد ن   يند و بپرسد؛ ترسكد اصرار يمحمد ترس. نزد
ـ د ه بهتـر كن بود يا. ييايست فردا بيالزم ن  د، اصالًيمان شود و بگويپش ـ ي  يد حرف

  .ز خود به خود روشن شوديند تا فردا همه چكصبر . نزند
تـا  . ه محمد حدس زده بود انگار آن شب قرار نبود به صبح برسدكطور  همان
سـال   يك يدر نظر او پندار  د،يه محمد به مغازه اوس رضا رسكظهر  يكفردا نزد

ـ ه محمد از خانه بكش از ظهر بود يپ. ديشكطول  اوس رضـا   مغـازة . رون رفـت ي
ـ . ردك يزود ط يلين مسافت را خيمحمد ا. دان شاه بوديم يكنزد آنجـا    بـه  يوقت
دور . نشسته بـود  كيوچكه يش پشت چهارپاكوچكاوس رضا داخل مغازة   د،يرس

ـ اوس رضـا بـا د  . هنـه كجورواجور بود، نو و  يفشهاكو برش پر از  دن محمـد  ي
د يشكرا جلو  كيوچكة يهارپاچ. ابان و بازارچه انداختيبه خ ينگاه. زد يلبخند

  .نديآن بنش يتا محمد رو
ـ گر همه چيقة ديه تا چند دقكنيمحمد از شوق ا ـ  يز بـرا ي شـود،   يش روشـن م

 كش خشـ يزد و گلـو  يه نَفَس نَفَس مكآن قدر تند آمده بود . شناخت يسرازپا نم
شـب تـا آن   ياز د. ديارش را بگوكخواست هر چه زودتر اوس رضا  يم. شده بود
ر كـ ف يجورواجور يزهايال از مغزش گذشته بود؛ به چير و خكزار جور فلحظه ه

  .رده بودكاو را قانع ن يركچ فيرده بود، اما هك
  .ديمحمد پرس ياسبكار و كاول از . هم عجله نداشت يلياوس رضا انگار خ
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؟ مدرسـه شـبانة هـم سـخت     يخوان يچه طور درس م ين خستگيـ شبها با ا
  !است، ها

ن حرفها تمام شود و اوس رضا برود سرِ اصـل  يت زودتر اخواس يه مكمحمد 
  .»ستيقدرها هم سخت ن آن! نه«: وتاه گفتك يليمطلب، خ

ـ يرد، محمـد خ كر كه فكاوس رضا  آورد؛  يـك سـرش را نزد   عجلـه دارد،  يل
ـ دانـم   يم«: د و هم حواسش به محمد بود، گفتييپا يرون را ميه هم بك يطور ه ك

 يـك بـه   يو ببر يريرا بگ كوچكبسته  يكخواهم  يم! يهست يبچه پردل و جرأت
  .»ييجا

چـه  «: ديپرسـ . جان آمـد يه محمد به هكلحن اوس رضا آن قدر مرموزانه بود 
  »هست؟ يش چي؟ تويا بسته

  !شان مسجد الرحمنيخواهم ببر يم  !ـ چند تا نوار
  جاست؟ك ـ 

  !آبادشريف يم باالتر از آن توك يك ، يرا بلد يدان فردوسيم. است يكـ نزد
ـ ست يبسته نوار چ يك«: با خود گفت. ر فرو رفتكمحمد به ف ه خـود اوس  ك

ـ مگر چه چ. د مادرم بفهمديرضا نبرده و از من خواسته آن را ببرم؟ تازه چرا نبا ز ي
  »است؟ يمهم

: گفت آمده، ش درياق چند لحظه پيد محمد وارفته و از آن اشتيه دكاوس رضا 
  »!است يار راحتكن كر نكف  نه پسرجان،«

  »د؟يچرا خودتان نبرد. ندارد ياركه كبسته نوار بردن  يك«: محمد گفت
البتـه  . آقاسـت  ينوار سخنران. ستندين يمعمول ينها نوارهايا«: اوس رضا گفت

ننـد  كبم يراه تعق يدم تويترس. اند ردهك كاما مأموران به من ش. بردم يد خودم ميبا
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. دارد يبرو برگرد ده سال زندان يب رند، يگب يسكن نوارها را از ياگر ا. رنديو ازم بگ
  »!دردسر يلّكآن هم با 

محمـد   يه تـا آن روز بـرا  ك يمرد. محمد با تعجب به اوس رضا زل زده بود
ـ    بود، حاال داشت مثل بچه يمظهر قدرت و بزرگ . زد يها با ترس و لـرز حـرف م
ـ ا يمگر تو«: محمد با خود گفت ـ سـت  ين نوارهـا چ ي ـ ه اوس رضـا ا ك ن قـدر  ي

  »ترسد؟ يم
ـ محمـدجان، هـر جـا د   «: ردكگر به محمد سفارش يبار د يكاوس رضا   يدي

  .»نكنداز و فرار ينوارها را ب يجور يكد، يآ يدنبالت م يسك
  »است؟ كي يسخنران ينوارها يگفت: ديمحمد پرس

  »!است ينياهللا خم تيآ يسخنران«: اوس رضا گفت
شـان را  يچند بار اسـم ا . شدچشمان محمد گرد   ،ينياهللا خم تيدن اسم آيبا شن

نـد و  يشـان را بب ية ايا اعالميشد نوار  ياش مكه كرده بود كبارها آرزو . ده بوديشن
 يناگهـان شـوق  . برسـاند  ييه چند تا از آن نوارها را به جاكحاال مأمور شده بود 

ـ حس . ردكوجود او را پر   يحـس غـرور  . دفعـه بـزرگ شـده اسـت     يـك رد ك
ز اوس رضا برداشت ينار مكبستة نوار را از . در برگرفتر، وجود او را يناپذ وصف
ـ يراه خم كوچكه سرباز كنياز ا. ديوچه دوكنه فشرد و به يو بر س شـده بـود،    ين

  .خوشحال بود يليخ 
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  بيتعق
  

ـ ارش را شـروع  كارگرها تازه كر يمحمد هم مثل سا. صبح اول وقت بود رده ك
ر يكـ پ. ارگـاه شـدند  كسرش داوود وارد ر و پيكارگاه باز شد و پكناگهان درِ . بود

بـه   يسـتاد و نگـاه  يا يورود يهـا  اش چند لحظه جلو پلـه  يشگيطبق عادت هم
ا محمـد دل خوشـ   . بعد راه افتاد طرف محمد. ارها انداختكچرخ ر يكـ از پ يامـ

 يبـرا . ر بروديكارگاه پكگشت تا از  يم يا ه دنبال بهانهكبود  يا چند هفته. نداشت
  .ندير را ببيكرد تا پكسرش را هم باال ن يشغول نشان داد و حتن خودش را ميهم

ـ را  ير چنـد ژورنـال خـارج   يكپ. ستادندينار چرخ محمد اكر و داوود يكپ ه ك
نها پـر از  يا«: از آنها را ورق زد و گفت يكي. ز چرخ گذاشتيم يدستش بود، رو

ا انتخـاب  شـان ر  يكينداز، يبه آنها ب ينگاه يك. استيروز دن ين مدلهايدتريجد
  .»ميم بخرياش را بگو تا برو بعد هم رنگ و نوع پارچه .ندك

ها را برداشت و ورق زد و  از ژورنال يكيند كه سرش را بلند كنيمحمد بدون ا
ارگاه رفتنـد  كهر دو از . ديشكداوود دست پدرش را گرفت و . ناركزود گذاشت 

ـ وود رو به پـدرش  دا  دند،يارشان رسكدفتر  يعنيبه طبقة باال  يوقت. رونيب رد و ك
خـودش درسـت    يبـرا  يا افهيچه ق يديشده؟ د ين طورين پسره چرا ايا«: گفت

  .»...ش گذاشته و ير! ردهك
نهـا  يا«: ن رفتارها را به حساب اخالق محمد گذاشـته بـود، گفـت   يه اكر يكپ
  .»ندكرده اصالح كارگرند، حتماً فرصت نك

ـ را ب يتابكز يشو مكداوود، دست برد و از  ـ م ين آورد و گذاشـت رو روي ز و ي
ـ ؟ ظهرها يا ه ديتاب را دكن ي، پدر؟ اين را چيا«: گفت ـ  كه ك رنـد  يگ يارگرهـا م
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ـ ا. خوانـد  يتابها مكن يا از ايرود  يا به مسجد ميخوابند، محمد  يم  ين را از تـو ي
  .»مدش برداشتمك

ـ ش را نگاه يتاب را برداشت و پشت و روكر يكپ ـ چ. ردك ـ از آن نفهم يزي د؛ ي
ام  دهيشـن . ممنوعـه اسـت   يتابهـا كن ياز ا«: پسرش گفت» اه استعماريمة سارناك«

  .»نندك يغش را ميارها تبلكخراب
  »ار شده؟كمحمد خراب يعنيارها؟ كخراب«: ر با تعجب گفتيكپ

ـ ن اسـت  كمم. يبه هر حال بهتر است مواظبش باش«: داوود گفت ار دسـتت  ك
  »!بدهد
  .آن نشست يرو يز خودش گذاشت و علينار مك يصندل يكر يكپ

امـا فرصـت   . نمكخواهم از داداشت گله  يه مكاست  يجان، چند روز يـ عل
  !يريش را بگيو جلو ينكب يركر شود، فيه دكگفتم قبل از آن. نشد

ـ  ينم. ردكر نگاه يكبا تعجب به پ يعل ـ  . زنـد  يدانست از چه حرف م ن يتـا هم
ر ادامـه  يكـ پ. نـد ك يگله مر بود و حاال دارد از او يكارگر پكن يمحمد بهتر  روز،يد

  »ا نه؟ي يا ها متوجه رفتارش شده يدانم تازگ ينم«: داد
اخالق محمد عوض شده بود، اما به نظـر او تـازه   . ديدانست چه بگو ينم يعل

ـ كسرش به  رد، ك يار مكخوب . محمد درست شده بود موقـع  ه ارش بود و شب ب
ارشان را به ما ك  تها،كن شريره بهتكاست  يارگاهكنجا يا«: ر گفتيكپ. آمد خانه يم

به عالوه اوضـاع  . ز و مرتب باشنديم تميارگرهاكخواهد  يدلم م. دهند يسفارش م
ـ ترسـم گ  يم. است يا ه بچة سادهكمحمدتان هم . است ت هم شلوغ پلوغكممل ر ي

  »!يمواظبش باش يليد خيبا. فتديناجور ب يآدمها
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ـ  تك  د،يه فرصت را مناسب دكر يكپ. نگران شد يعل  ياب را برداشت و بـه عل
تاب را كن ياگر ا يدان يم. خواند يتابها مكن يمحمد آقاتان از ا«: نشان داد و گفت

ـ  يم كارش با ساواكسر و   رند،يازش بگ دانـد چنـد سـال زنـدان      يافتد و خدا م
  »!خوابد يم

! آقا ين، عليبب«: ر گفتيكاما پ. ندكبزند و از محمد دفاع  يخواست حرف يعل
نجا يد ايآمد يوقت. دياركت مشغول يارگاه من، خودت و دو تا از برادرهاك االن تو

ار و هـم در  كرد، هم در كخدمت  يليمن خ يالبته محمد برا. وضعتان خوب نبود
ا  . او جان مرا نجات داد. نمك يچ وقت هم فراموش نميه. ة عبداهللا قزاقيآن قض امـ

نـد و  كم را از راه بـه در  يارگرهاكزد و يارگاهم را به هم بركخواهم  يحاال هم نم
پـدرش   ي؛ بـه جـا  يـي ، محمد برادر توست، تو بزرگتر اويدان يم... ردهكن يخدا
. رد، تو هم برو دنبالشكل يه تعطكبعدازظهر . يخواهم باهاش حرف بزن يم. يهست

فتد، يدردسر ب ياگر تو. ار داردكسرو يسانكرود، با چه  يجا مكن يبرو بب كيواشي
  .»ياش را بخور هد غصيتو با
  »اوستا؟  شود، يم يارم چك«: گفت يعل
ـ ك اضافه. نمك يارت حساب مكساعت  ءنگران نباش، من جز ـ  . دهـم  يار هم م

  !يش من داريهم پ يرود، انعام خوب يجا مك يبفهم ياگر توانست
ـ «: گفـت  رد برادرش به خطر افتاده،ك ير مكه فك يعل ر، محمـد  يكـ اوس پ يول

  »آخر منم چه طور بروم دنبالش؟. ها وچهكوچه پس ك يد تورو يموتور دارد، م
ـ . يريگ يدو ساعت موتور اوس محمود را م يكي«: ر گفتيكپ م آن را يگـو  يم

  .»بدهد به تو



 ٢٢ تکه ای از آسمان

رون رفت؛ يارگاه بكرد و از كلباسش را عوض . غروب، محمد بلند شد يكنزد
ـ ت كد، محمد تازه حريابان رسيبه خ يعل يوقت. هم پشت سرش يعل . بـود  ردهك
ابان شـلوغ  يخ. رد و افتاد دنبال محمدكع موتور اوس محمود را روشن يسر يليخ

  .ردك يار را مكن يهم هم يعل. نها بگذرديماش يال بود و محمد مجبور بود از البه
دفعـه نگـاهش    يكه كچد سمت راست يد و خواست بپيمحمد به چهارراه رس

 يوچه فرعك يكداخل . موضوع شداما زودمتوجه   رد،كاول تعجب . يافتاد به عل
ـ  يكلحظه به  يكدر. ردك يدن علييشروع به پا يرچشميشد و ز د، يرسـ  يدوراه

گشت به همان  يوتاه بود و برمك يول يكوچه بارك. تريكوچة بارك يكرفت داخل 
ـ . ديد، محمد را نديرس يبه دوراه يعل يوقت. يابانِ اصليخ ـ دانسـت از   ينم دام ك

در دل . رفته باشد يگرين بود محمد از دكرفت، مم يه مكدام كاز هر . برود يكي
  .»ردمكگمش  ين زوديبه هم«: گفت
رها بـود  كن فيدر هم. ردكنگاه  يكوچه باركران، به دو يستاد و سرگشته و حيا
  .محمد بود  رد،كنگاه . اش گذاشته شد شانه يرو يرد، دستكلحظه حس  يكه ك

  داداش؟  ،يگرد يم يسكـ دنبال 
دانسـت چـه    ينم يعل. ديمحمد خند. ديد و رنگش پريترس يظه عللح يكدر 

  .رده و محمد مچش را گرفته استك يبد ياركانگار . ديبگو
  »نند؟ك يب ميرا تعق يسك ين طوريا«: گفت يمحمد به عل

  »!ا دنبالميب«: محمد گفت. ت بودكسا يعل
  جا؟كـ 
  !يفهم يم  ا،يـ ب
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رون يد از مسجد بيحم. ستادنديسجد اجلو م. هم دنبالش يمحمد راه افتاد و عل
ـ يه از دكاما معلوم بود . رد و با او دست دادكدن محمد سالم يآمد و با د  يدن عل

با ما . است يداداشم عل«: د، گفتيد را ديه تعجب حمكمحمد . رده استكتعجب 
  »ند؟ك يجاد نميا يالكه اشكد يايب

هـم   يالكنم چندان اشك يمر نكف! اند ه آمدهكحاال «: د گفتيترد يمكد با يحم
  .»ديايترسم نتواند دنبالمان ب يم. فقط راه دور است. داشته باشد

  .»ميآ يآقا م يمن با عل  ن موتور برو،يتو با ا«: محمد گفت
  .ديش را داد به حميموتور گاز

بود اما آنهـا   يكن شهر تارييپا يها وچهكگر يرده بود و حاال دكآفتاب غروب 
  جلـوتر رفتنـد،   يمكدند و يرس كيبه جادة خا يوقت. ده بودنديهنوز به مقصد نرس

 يديترس«: محمد متوجه شد و سر در گوش او برد و گفت. ترس برش داشت يعل
  »داداش؟
، آن وقت چـه  ييايتنها دنبالم ب يخواست ياگر م«: محمد گفت. نزد يحرف يعل

  »؟يردك يم
 يبعـد بـه آبـاد   قـه  يان شـد و چنـد دق  يچند چراغ از دوردست نما يورسوك

ه دور تا دور اتـاق  ك ييبه جوانها يعل. نيورام يحوال ييدند؛ روستايرس كيوچك
رت زده يرد و حكدادند، نگاه  يگوش م يجوان يروحان ينشسته بودند و به حرفها

ه آنها نسبت بـه هـم داشـتند    ك يا از برخورد گرم و دوستانه  برجا ماند؛ مخصوصاً
  .ردكتعجب 
  برگشـتنا در تمـام طـول راه،   . فته و مجذوب شده بوديش يان جلسه، عليدر پا

  .زد يسر در گوش محمد داشت و حرف م يعل
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  !؟ چه قدر گرم و با محبت بودنديردكدا يجا پكن جوانها را از يـ ا
. ها بـاال رفـت   راه از پلهكبلند شد و با ا يعل. ير فرستاد دنبال عليكروز بعد، پ
ـ ر را بـه  يكه بتواند سرِ پك يبود؛ جواب ردهكر كن باره فيدر ا يليشب قبل خ اق ط

رفتـارش بـا   . نار خودش نشاند و با او گرم گرفتكرا  ير با لبخند، عليكپ. وبدكب
  »؟يديد يو چ يجاها رفتك؟ يردكار ك يبگو چ  شد، يچ«: شه فرق داشتيهم

تـا آمـدم از   . جا تصادف شده بـود  يك. ردمكگمش . ـ نتوانستم دنبالش بروم
  .ردمكنها رد شوم، گمش يشما يال البه
ـ يانگـار خ . ردكنگاه  يره به عليچند لحظه خ. ق شديدق ير در چهره عليكپ  يل

ن محمد يا«: در دل گفت. ستين يروزيد يگر علي، دين عليه اكد يفهم يخوب م
ـ ي، عليهوشنگ، مهد! ردهكهمه را عوض . ها ن بچهيند، با اك يچه م اوس  ي، حت
  .»محمد
  »نند؟ك يو را روشن نميارگرها رادكچرا «: و گفتد يشك ير نفس بلنديكپ
  .»گريحوصله ندارند د يخب، گاه«: گفت يعل
ـ ا. شـنوم  يو را نميراد يصدا  ه اصالًكاما چند روز است «: ر گفتيكپ ن هـم  ي

همـه را  . همة شما تسـلط دارد  يالف بچه رو يكن يا. ر سر محمد استيحتماً ز
ـ هوشـنگ را  ! سر هوشنگ يباالهست  ياغذ چكآن . ر سلطه خودش گرفتهيز ه ك
  .»...سرش بود اما حاال يها باال شهيس هنرپكش عيتا چند وقت پ  ،يشناس يم

ـ ر كف. ستيروز نيد ي، جوان ترسوين عليا. ده استيفا يد بحث بير ديكپ رد ك
  .»ارش دارمكد، يايبرو به محمد بگو ب«: گفت يرو به عل. با خود محمد حرف بزند
ـ دانم  يم! ن پسرجانيبب«: ر آرام گفتيكپ. ستادير ايكپز يمحمد آمد و جلو م ه ك

  »تو بد نبودم، بودم؟ ياما من هم برا! يبه گردن من دار يتو حق بزرگ
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  »شده؟ يمگر چ«: محمد گفت
. است اركمحل . ارگاه استكنجا يا. ها بردار ن بچهيدست از سر ا«: ر گفتيكپ
ـ ز يچـ . نندكه گوش بخندند، تران  ند،يبگو. د شاد باشنديارگرها باك ر گوششـان  ي

  .»دهند ينند، ترانه گوش نمك يو گوش نميگر راديه دك يا خوانده
  »!خواهد يخب، البد دلشان نم«: محمد گفت

  .»سر هوشنگ يهست باال ياغذ چكآن ! من خرم ينك ير مكف«: ر گفتيكپ
  .ه از قرآنيآ يك  ـ خب،
  نجا مسجد است؟يـ مگر ا

مبتـذل   يسـها كآن ع. اد قرآن باشـند يد هم به يند، بانها هم مسلمانيـ نه، اما ا
س مبتـذل  كع! نماستينجا سيمگر ا. يردك يخوب بود؟ چرا آن موقع اعتراض نم

  !ال داردكه قرآن اشيآ  ال ندارد،كاش
ـ ييمحمد راه افتاد رفت پا. نداشت يجواب. ه دادكياش ت ير به صندليكپ ش ين پ
  .صلوات فرستادند ر لبيها ز بچهاو با آمدن . ارگرهاكر يسا

  
  

  

  
  
  
  



 ٢۶ تکه ای از آسمان

  يزندان
  

ـ  يصـندل  يك ياو را رو. بردند يمحمد را چشم بسته به اتاق نشـاندند،   يآهن
  :بستند و سؤال و جواب شروع شد يش را از پشت به صندليدستها
  عراق؟ يبرو يخواست يم يچ يبرا ـ 

  !ارك يـ برا
ـ دام گروه ك ي؟ برايدام گروهكـ جاسوس  ـ ك ـ ك يار م ـ هـا   سـت يونك؟ ين ا ي

  ها؟ يمذهب
ـ    يمحمد مثل آدمها ـ واهللا، «: خبـر گفـت   يساده و از همـه جـا ب ار و بـارم  ك

توانستم خـرج زن و   يه نمكهم  يارگركبا . م خراب بوديوضع زندگ. ديچرخ ينم
ـ كگفتم بـروم  . ه داشتم فروختمكهم  يا ن قراضهيام را بدهم، ماش بچه جـنس   يم

  .»...هكاورم بفروشم بليب
ات را ين چرندي؟ اينك ياه ميما را س يدار«: اد زدياش فر رهكن يبازجو با صدا

ـ   ،ينكدروغ سرهم  يبخواه! سكز دور، نايبر ـ  يپوسـتت را م ات را  نم و جنـازه ك
  »!ها وسهك كخورا يشو ياندازم تو رودخانه، م يم

ـ برو. سـت، آقـا  يدروغم چ«: محمد با همان لحن آرام گفت ـ د تحقي ـ نكق ي . دي
  .»م هستن را فروختيه ماشكهم  يمحضر

ـ  يدام گروه جاسوسـ ك يد بگو برا«: بازجو با همان لحن تند گفت ـ ك يم ؟ ين
  »؟كيسراغ  يرفت يم

  !رفتم دنبال جنس يد مينكـ باور 



 ٢٧ تکه ای از آسمان

ـ  يم به صورت محمد خورد و از پشت پرت شد روكمح يمشت سـرش  . نيزم
. بسته شده بود، نتوانست از جا بلند شود يو چون به صندل يمانيوار سيخورد به د

  »!بلند شو«: ديشكزجو داد با
هـم چشـمانش بسـته بـود، هـم      . توانست يرد بلند شود، اما نمكمحمد تالش 

محمـد را گرفـت و    يبازجو جلو آمـد، موهـا  ! يآهن يآن هم به صندل. شيدستها
ه به او بسته ك يآهن يصندل. ستاديا يا محمد لحظه. ردكن بلند يد و او را از زميشك

ن يبب«: گفت يبازجو با لحنِ آرام. نديمد مجبور شد بنشن بود و محيسنگ شده بود، 
. يهسـت  يه سـرباز فـرار  كم يدان يم. ميدان يز را در مورد تو ميپسرجان، ما همه چ

ـ . عراق يرفت يم يم به چه قصديدان ي، ميم بچه تهرانيدان يم م همـه  يخـواه  ياما م
  .»ميز را از زبان خودت بشنويچ

  .رفتم دنبال جنس آوردن يه داشتم مك؟ گفتم ديرا از زبان من بشنو يآخر چ ـ 
 يمحمد را از صندل يدستها. بعد دو نگهبان آمدند يا د و لحظهيشكبازجو داد 

  .شان با خود بردندكشان كردند و او را كباز 
  
چشـمان  . ردندكزان يمحمد بستند و او را وارونه از سقف آو يبه مچ پا يطناب

ـ  يموارونه تاب . او هنوز هم بسته بود ـ چرخ يخورد و دور خودش م دو  يكـي . دي
ـ ساعت اول ز ـ  يامـا چنـد سـاعت   . اد سـخت نبـود  ي اش  ه گذشـت، دل و روده ك

ـ رفت و دن يج ميسرش گ. رونيخواست از حلقومش بزند ب يم ـ ي ش چشـمانش  يا پ
ـ اسة سـرش را باسـرب پـر    كانگار . اه شده بوديس ن بـود و  يرده بودنـد؛ سـنگ  ك
داد  يرد و اجازه مك يخودش را شل م يگاه. دكو فشار بتر ينيخواست از سنگ يم
ـ ن حالت را زيتوانست ا ياما نم. ردك ير نمكهم ف يزيبه چ. ه راحت بچرخدك اد ي
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ـ رده بود و خـون و گوشـت له  كزخمها دهان باز  يجا. ادامه بدهد ده از آنجاهـا  ي
ف م تا به حريدار يات م ن حالت نگهيقدر در ا آن«: بازجو گفته بود. رون زده بوديب
  »!ييايب

ـ كرا تحمل  ين همه سختيداد ا يح ميمحمد ترج تـا حـاال   . نزنـد  يند اما حرف
ن حالـت نگـه داشـته    يست و چهار ساعت او را در ايب ين بار و هر بار برايچند

قت يگفتند حق يد؟ آنها ميچه بگو. نزده بود يند، اما محمد حرفكبودند تا اعتراف 
خواستم بروم  يد ميتوانست بگو يد؟ مگر ميقت را بگويتوانست حق يمگر م. را بگو

 ييهر بال. ينياهللا خم م روحيبوس آقا بروم دست. ميشوايبوس رهبر و پ نجف دست
ن چند روز بر او يآنچه در ا يا لحظه يبرا. گفت يد مين را نبايآوردند، ا يسرش م

اش  يفرار از پادگان، آمدنش به تهران و خـداحافظ . گذشته بود، از ذهنش گذشت
اش قاسم و بعد  ييردن پسرداكدا يو بعد آمدن تا اهواز و پ يبا مادر و برادرش عل

از شـط   يمحل يبلمچ يكش همراه يه پدرش سالها پكقاسم گفته بود . ييخود دا
ربال حـرف  كخواست تا از سفرش به  ييمحمد از دا. ربال رفته استكگذشته و به 

ه داستان رفتنش بـه پـابوس امـام    و آ كهم با آب و تاب همراه با اش ييبزند و دا
  .را گفته بود) ع(نيحس

 يا چند لحظه ييدا. ش را گرفته بوديبود و بغض گلو كپر از اش ييچشمان دا
ـ ! جان ييخوش به حالت دا«: محمد گفته بود. ت شده بودكسا شـد مـا هـم     ينم
  »م؟يبرو

ان جان؟ خـدا لعنتشـ   ييحاال، دا«: ان داده بودكبا تعجب و افسوس سر ت ييدا
ش را يهـا كشاه هم تان. ند جنگ استيگو يم. اند ردهكناامن  يند، مرزها را حسابك
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از مرز  كگنجش يك يگذارند حت ينم. ها يده لب مرز، آن طرف هم عراقيآورده چ
  .»رد شود

بـه  «: مهربانانه گفته بود يرا گوش داده بود، بعد با لبخند ييدا يمحمد حرفها
  »شود رفت؟ ين اوضاع چه طور ميا يتو. دارد يراه ياركهر حال، هر 

! جان ييحالت خوب است، دا«: رده و گفته بودكبه محمد  ينگاه معنادار ييدا
  »!شود يه نمكن، االن كصبر 
  .»دهان گرگ يرفتن تو يعنيرفتن به آن طرف مرز، «: گفته بود ييدا

 ييداخُب «: ده بوديرود، پرس يربار نميچ عنوان زيبه ه ييده بود دايه دكمحمد 
  »!يا لهي؟ با چه وسكيبا . دين چه طور از آب گذشتكف يجان، تعر

مـا بـه   «: ال در آورد، گفته بودير و خكه محمد را از فكنيهم به حساب ا ييدا
 يقيقا  بود به اسم جاسم، ييبنده خدا يكآن زمان هم . ميدالشهدا رفتيعشق آقا س
 يجاسـم گـاه  . نجف داشت در ين جاسم مادريا. ردك يار مكآب  يداشت و رو

هم بود،  يي، آشناياگر دوست. گشت يزد و بعد هم برم يرفت و به مادرش سر م يم
  .»برد يهمراه خودش م
جاست؟ هنوز هـم بـا شـما آشناسـت؟     كن جاسم ياالن ا«: ده بوديمحمد پرس

  »؟ هنوز آنجاست؟يمادرش چ
ـ مـا  . نمك ير نمكگر، فينه د«: آرام گفته بود ييدا م اهـواز،  يه از آبـادان آمـد  ك

  .»ميازش ندار يگرخبريد
ردند، اما او سه ـ چهار  كدا يروز بعد، محمد و قاسم با هزار زحمت جاسم را پ

اما محمـد، جاسـم را ول   . ردك يگر به آن طرف مرز رفت و آمد نميه دكسال بود 
رفت، همراهش بود و  يهر جا م. ت بودكاو در حر يتمام روز همپا. ردكه نكرد كن
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ـ  يادهاياز ص يكي يشد نشان يرد تا عاقبت جاسم راضكار آن قدر اصر را  يمحل
  .آورد يرفت و از آن طرف آب جنس م ين ناخدا هنوز هم ميا. به او بدهد

له آنها را بدرقـه  كاس يها و قاسم هم تا پلّه ييدا. ه راه افتادندكمه شب بود ين
ر آقـا را  گـ يسـاعت د  يـك انگار تـا  . ق گذاشتيمحمد با شوق قدم به قا. ردندك
اما . دنديبصره رس يه به حوالكبود  يكهنوز هوا تار. ديبوس يد و دستش را ميد يم

ق را يناخـدا قـا  . ردنـد كشـان   عراق محاصـره  يمرز يهايناگهان از دو طرف گشت
ق را يناخـدا قـا  . گشتند يرفتند و برم يها لحظه به لحظه ميگشت. زارهاين يشاند الك

گـر  ين بار، ديا. منتظرشان بودند يرانيا يهايگشت اما آنجا هم. ن طرف مرزيآورد ا
ردنـد و چشـم   كق يقا يكردند و سوار كر يآنها را دستگ. ردن نبودكفرصت فرار 

  .زان بوديه االن محمد در آن آوك يين جايهم. بردند يم يبسته به مقصد نامعلوم
  

ـ توانم مقاومت  يم يعني«: محمد در دل گفت ـ نم و از اك ـ اهچال بين سـ ي رون ي
از رفتن بـه   يگروهش با چه ذوق و شوق يها بچه يبرا. ها افتاد اد بچهيبه » روم؟ب

  .خته بودندير كيها چه اش نجف حرف زده بود و بچه
ـ پ يافه آدمهـا يبازجو با ق. بردند ييفردا صبح، دوباره او را به اتاق بازجو روز ي

ـ د انگار مطمئن بو. ردكچشمان محمد را هم باز  يحت  ستاد،يجلو محمد ا ـ ه اك ن ي
ـ  «: ن بودين حرفش اياول. بار محمد حرف خواهد زد  يجهـت دار  يبدبخت، تـو ب

شتر افرادتـان  يب. ز را لو دادهياز افراد گروهتان همه چ يكي. ينك يخودت را نفله م
 يـك د هم تا يشا. مينكاورند با تو رو در رو يشان را ب يكيام  گفته. اند ر شدهيدستگ

شـما  ! تجارت؛ جـنسِ قاچـاق  . ن بودينة آنها هم همبها. نجايگر برسند ايساعت د
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ـ  يد با جاسوسـ يتوان يد مينك ير مكها ف خائن ـ د؟ يت را بفروشـ كـ ردن مملك ا از ي
  »!ها يا از شورويد، يريگ يها پول م يعراق

ـ ا. نها بلوف محض اسـت يداند و همه ا ينم يزيه بازجو، چكد يمحمد فهم ن ي
نـد،  كمطمئن بـود اگـر مقاومـت    . ندنز يچ وجه، حرفيم گرفت به هيه تصمكبود 

  .اهللا دن آقا روحيرفت به د يبعد م. نندك يآزادش م
  »!بگو يدان يهر چه م. خُب، حرف بزن«: ردكبازجو سؤال 
  .»اورميرفتم جنس ب يه، مكگفتم «: محمد گفت

با خشـم  . رده بودكن يش در محمد اثريبلوفها. ديوبك يآهن زيبازجو مشت بر م
خواستم با زبان خـوش   يتا امروز م. ، هاينك يم يلّه شقك يارد! ن پسريبب«: گفت

ه خودت كنياما مثل ا. ن جهنم نجاتت بدهميخواستم از ا يم. اورميتو را به حرف ب
ارت كگر سر و يحاال د. رود يات دارد از دست من در م گر پروندهيد. يخواه ينم
  .»زند يمباهات حرف ن ين طورياو اصالً ا. يو وحشيد يكافتد با  يم

  . است يگرين هم شگرد ديه اكدانست  يم. ت بودكباز هم محمد سا يول
ـ ا. بازجو عوض شـده بـود  . ييبازجو يبعدازظهر محمد را بردند برا  يكـي ن ي

 يمربنـد كاز همان لحظة اول رفت پشـت سـر محمـد،    . مانند غول داشت يليكه
  .شد يمحمد داشت خفه م. ديشكاو و  ير گلويرا انداخت ز يچرم
ـ  يارك كي ي؟ برايريگ يجا دستور مكبود؟ از  كيرابط تو  ـ  ـ ك يم  يبـرا . ين

  !دام گروهك
محمد به خرخر افتـاده  . ديشك يشتر ميمربند را بكزد و هر لحظه  يبازجو، داد م

ـ يصورتش س. نفسش بند آمده بود. بود . شـد  ياه شده بود و گردنش داشت خرد م
  »؟يريگ يجا دستور مكبگو، از «: ديسرد و پرك، بازجو تسمه را شل يا لحظه يبرا
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  .»ديرس يآخر خرجم نم. اورميرفتم جنس ب يد داشتم مينكباور «: محمد گفت
شود با تـو مثـل    يه نمكنيمثل ا«: ستاد و گفتياو ا يرو بازجو برگشت و روبه

  .»ردكآدم رفتار 
وارد  يعصـب  كبسـتند و بـه او شـو    يكيتركال يصندل يمحمد را بردند و رو

جان او را بـه سـلولش    مهيجسم ن يوقت. اما باز هم حرف محمد همان بود. ردندك
به  يش خطير گلويز. دكيتر يسرش داشت از درد م. انداختند، حالت تهوع داشت

  .غذا خورده است كيآمد  يادش نمي. طناب باال آمده بود يك يلفتك
ـ يمه چند ك يا با پنجره كوچك ياتاق. روز بعد او را به درمانگاه بردند  يلة آهن

 يرياز دستگ يگزارش. اهواز نوشت كبه ساوا يا بازجو نامه. لفت آن را بسته بودك
ـ «: ردك يريگ جهيان هم نتيرا شرح داد و در پا ييمحمد و مراحل بازجو ن بـه  يچن

درآوردن پول دسـت بـه    يه براكاست  ييارهايكهم از ب يكين يه اكد يآ ينظر م
  .»قاچاق زده است

ـ  يهـا  لهيبلند شد و از پشت مه محمد كعصر بود   ينخلسـتان و نخلهـا   يآهن
. ديد يرون را ميب يه فضاكن بار بود ين اولينجه اكبعد از دو ماه ش. ديبلندش را د

ـ  يياو را بازجو يسانكجاست و چه كدانست  يگر ميحاال د ردنـد؛ سـازمان   ك يم
  .ت سوسنگرديامن
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  گروه صف
  
شان رفته بـود و بـه    يكي يكيدرِ خانه . ها داده بود غام را صادق به همة بچهيپ

صـادق   يبـرا . ه سر ساعت در محلِ قرار حاضـر باشـند  كرده بود كآنها سفارش 
ه چاپ يردند، اعالمك يرد؛ مبارزه مك يت ميه با محمد فعالكمدتها بود . ب بوديعج
ردند، اما محمد را ك يگر پخش ميد يبردند به مساجد و جاها يردند، آنها را مك يم
ـ  يبه صادق سفارش م يوقت. ده بوديآن روز آن جور شاد و سرحال ند تا رد تـا  ك

ـ يند تا سر قرار حاضر شوند، محمد حالت عجكها را خبر  برود و بچه . داشـت  يب
ـ    يات او بخوبيشناخت و با خُلق يصادق، محمد را م توانسـت   يآشنا بـود امـا نم

  .رده استكه آن طور همه را دورِ هم جمع كار دارد كها چه  ه با بچهكحدس بزند 
. شـدند و راه افتادنـد   يان مرتضـ يكمحمد و صادق سوار پ. غروبِ جمعه بود

چهـرة همـه   . ردنـد كرا سـوار   يتر مصطف نييپا يمكروس، احد و يسرچهارراه س
  روند؟ يجا مكار دارد و حاال دارند به كمحمد با آنها چه . ها پر از سؤال بود بچه

بـود   يمقصد آنها باغ. دان شوش گذشت و رفت به طرف جنوبياز م يمرتض
تر  يجد  ها بود، ه در ذهن بچهك يسؤال  رفتند، يتر م نييهر چه پا. نيدر اطراف ورام

ـ   يوقت. نند و منتظر شوندكد صبر يه باكدانستند  ياما همه م. شد يم  يبه بـاغ بزرگ
. ن رفت داخليباز شد و ماش درِ باغ فوراً. منتظرشان بود يسكدند، انگار آنجا يرس
انش را جلـو درِ  يكـ پ يمرتض. وه قرار داشتيدرختان م يال وسط باغ و البه ياتاق

 يين جـا يه به چنكجز آن  بودند، يزيمنتظر هر چ. اده شدنديهمه پ. اتاق نگه داشت
ـ ه جلسـه  ك يين و نه جايتمر ير بود و نه جايدان تينجا نه ميا. نديايب  يالسـ كا ي

محمـد گردسـوز را برداشـت و    . روشن بـود  يداخل اتاق گردسوز. دبرگزار باش
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ف اتاق و بچه ها هـم دور گردسـوز حلقـه    كخودش نشست . گذاشت وسط اتاق
اسـة صـبر   كدو ساعت انتظار  يكي. همه چشم به دهان محمد دوخته بودند. زدند

  .رده بودكز يآنها را لبر
ـ   يزم نال! برادرها«: اهللا گفت و بعد ادامه داد محمد بسم . بـزنم  يسـت مـن حرف

ـ رژ يه چـه طـور  كد ينيب يم. ديت هستكان اوضاع و احوال ممليتان در جر همه م ي
ـ  يمخالف يند و هر صداك يم يتاز هيكشاه دارد  علمـا و  . نـد ك يرا در گلو خفه م

هـا   ابارهكز فساد، كمرا يدر عوض حساب. ديا در تبعيا در زندان هستند يبزرگان ما 
. انـد  ها هم دست برنداشتهيا از سر بچه مدرسه يحت. اند رونق دادهها را  و قمارخانه
ـ . ننـد يچ ينند و توطئه مك يم يزير معصوم هم برنامه ين طفلهايا يدارند برا  يحت

ـ . انـد  ختهيان و استادان دانشگاه هم برنامه ريدانشجو يبرا خواهنـد نخبگـان و    يم
  .»نندكمنحرف ضد ارزش  يردارهاكت را هم به طرف كر مملكمتف يمغزها

ـ  يت بودند و به حرفهاكها همه سا بچه محمـد چنـد   . ردنـد ك يمحمد گوش م
م يم تا هم قسم شويا نجا جمع شدهيامشب ما ا«: بعد ادامه داد. ت شدكسا يا لحظه

ـ م و تا آنجا يبهتر قدم بردار يا جاد جامعهيو در راه ا ـ ه در تـوان دار ك م، تـالش  ي
  .»مينك

ار دارد، حاال سـؤال  كند محمد با آنها چه يبود ببن لحظه منتظر يه تا اكصادق 
ن نقشه را يخواهد ا يدارد؟ چه طور م يا محمد چه نقشه. ردكذهنش را پر  يگريد

  ند؟ك يعمل
ـ    يه دور و برشان چه مكن جوانها بفهمند ياگر ا«: محمد گفت چ يگـذرد، بـه ه

انـد،   دهيشـ كشان يبرا ييها ها چه نقشه يه اجنبكاگر بفهمند . نندينش يار نميكوجه ب
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ـ د آنها را آگاه يفقط با. شوند يار مكحتماً دست به  ردنشـان هـم   كراه آگـاه  . ردك
  .»امام به آنهاست يامهايرساندن پ

ـ را از ج يا هيد، اعالمينجا رسيبه ا يمحمد وقت ـ ب درآورد و شـروع  ي رد بـه  ك
جـان  يه ها به بچه. بود يومت اسالمكد امام دربارة استقرار حية جدياعالم. خواندن
م يا نجا جمع شدهيامشب ما ا«: ه تمام شد، محمد گفتيخواندن اعالم يوقت. آمدند

ن قطره خونمـان  يه تا آخركم يمان ببنديم تا با هم پيا جمع شده. ميتا هم قسم شو
  .»مينكمبارزه  يومت اسالمكجاد حيدر راه ا

مناسـب   يگروهمـان اسـم   يد بـرا يبا. دارد ياسم يهر گروه«: گفت يمصطف
  .»مينكنتخاب ا

رون آورد و يبش بود، بيه در جكرا  كيوچكمحمد قرآن . ر فرو رفتندكهمه به ف
 يزنـدگ  يه در واقـع راهنمـا  كتاب كن ياز ا ياركما در هر «: ها گفت رو به بچه

انتخاب اسم گروهمان از قرآن  يحاال هم برا. مينك يم يروياست پ يو معنو يماد
  .»ميخواه يم كمكو  ييم راهنمايرك

 يلبخند. ردكخواند و بعد قرآن را باز  يير لب دعايش را بست، زيبعد چشمها
ذ  يانَّ اهللاَ «. بر لبانش نشست ب الـَّ ـ  ينَ يحـ ب  يقـاتلونَ ف فّاً  يسـ ه صــ ل ـ اَنَهم بنْك انُ ي

وصرْصم«.  
  »!گروه صف! يچه اسم! به به«: صادق گفت
  »!صف يديگروه توح«: محمد گفت

                                                 
دارنـد  ين همدسـت و پا يافران همانند سد آهنكه در صف جهاد كمؤمنان را  ]گروه از[همانا خداوند آن  
  .دارد يار دوست ميبس
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ـ لمـة توح ك ييبرپـا  يم بـرا يدوارم بتوانيام«: ستانش گفتمحمد رو به دو د و ي
ـ و قسـط و عـدل و توح   يجامعه اسالم ييبرپا يبرا. مينكار ك يديجامعة توح د ي

  »!لمهك
  !شوق كختند؛ اشير يم كهمه اش. ن بودييها پا سر بچه
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  از آسمان يا هكت
  

رفت،  يشهر م يابانهايبه خ يراك يبرا يوقت. ربودكه محمد در فكبود  يچند روز
ـ . اند دانها نشستهيا داخل ميابان ينار خكه كد يد يرا م يا آواره يردهاك چنـد   يحت

محمـد هرگـز   . رده بودنـد ك كمكش او آمده بودند و درخواست ياز آنها پ ينفر
افـات او را  كم با هزار ميرح. ردك يم را فراموش نميبه نام رح يان جوانيافة گريق
! بـرادر فرمانـده  «: ه جلو محمد را گرفت و گفتكدمِ در سپاه بود . بودرده كدا يپ
گـر از  يد؟ ما ديرس يپس چرا به داد ما نم! نجايا يعني! ديشوركشما فرمانده غرب  

  .»ميا ن گروهها به تنگ آمدهيدست ا
ـ درسـت اسـت   «: بود، ادامـه داد  يش جاريهاكه اشك يدر حال شـور  ك يه تـو ك
م؟ پـس  ينامسلمان آواره شو يم و از دست گروهيپناه باش ي، ما مسلمانها ب ياسالم
  »د به داد ما برسد؟يبا يسكچه 

  :ستاده بود، گفتياو ا يه در چند قدمك يگريجوان د
ـ اينهـا برب يد، از پـسِ ا يتوان ياگر شماها نم« ـ د، الاقـل اسـلحه بده  يي د، خودمـان  ي

  .»ميتوان يه نمك يدست خال. ميرس يحسابشان را م
محمـد دسـت او را   . نـد كآمد، دست جوان را گرفت تا او را دور  جلو يپاسدار

تـان سـخت   يدن حرف حق برايشن. بگذار حرفش را بزند«: نار زد و آهسته گفتك
  .»نباشد

بـه حالتـان    يركـ حتمـاً ف ! چشـم برادرجـان  «: ه متأثر بود، گفـت ك يبعد در حال
  .»مينك يم
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ر آن جوان بـود و  ك، در فه به مقر سپاه برگشتك يموقع يدر تمام طول راه و حت
ـ وجـو   رمانشاه پرسك يها از چند نفر از بچه. ردك يم ياركد يبا. شيحرفها رد و ك
را به صورت انبـار درآورده و از   يا مصادره يها از مهمانخانه يكيه سپاه كد يفهم

م چند نفرشـان  كدست . است يخوب يجا«: محمد دردل گفت. ندك يآن استفاده م
  »!مينكب يركه هم فيبق ين شوند تا براكتوانند آنجا سا يم

ـ را همـراه   يرمانشاهك يچند نفر از پاسدارها. بعدازظهر بود  ينيسـوار ماشـ  . ردك
ننـد تـا   كز و مرتبش ينند و اگر الزم بود تميشدند تا به مهمانخانه بروند، آنجا را بب

دند جلـو مسـافرخانه،   يرسـ  يوقت. مناسب باشد يسنندج يها ونت آوارهكس يبرا
  »!دييبفرما«: ه مسئول آنجا بود، جلو آمد و گفتكرمانشاه ك ياز اهال يدار جوانپاس
سپاه منطقة  ياتيفرمانده عمل. هستند يبرادر بروجرد«: از همراهان محمد گفت يكي

 يسنندج يها ل آوارهينند تا اگر مناسب بود، تحوينجا را ببياند ا شور؛ آمدهكغرب 
  »!بدهند

. ه رفت طـرف سـاختمان  يو بق يتوجه به بروجرد يبشد و  يپاسدار جوان عصبان
د از فرمانـده سـپاه   يبا. دهم يرا به داخل راه نم يسكمن «: ستاد و گفتيجلو در ا

  .»ميشناس يما فقط او را م. دياوريرمانشاه نامه بك
 يبـرا . ميخـواه  يخودمان نم يه براكبرادرجان، ما «: جلو رفت و گفت يبروجرد
  »!ابانها هستنديبنده خداها سرگردانِ خ. ميهخوا يرد شما مكبرادران 

ـ گـر گ يد يجـا  يكد يبرو! ينجا انبار ماست، حاجيا«: پاسدار گفت ـ اورير بي د و ي
  .»مينكاش  هيد تخليچرا با. ميا جنس جا داده يلكنجا يا. د به آنهايبده

ـ   يد يجـا  يكجنسها را «: محمد گفت ـ  يگـر جـا م ان بـرادران شـما   كاسـ . ميده
  .»تر است يضرور



 ٣٩ تکه ای از آسمان

نة ينه بـه سـ  يشده بود، قدم جلو گذاشـت، سـ   يه به شدت عصبانكاسدار جوان پ
ـ  يهسـت  كي ينك ير مكف«: ستاد و با پرخاش گفتيمحمد ا ـ ه اك ن دسـتورها را  ي

نجـا را  يم چـه طـور ا  يدان يردها مكما . ؟ اصالً تو برو همان تهران خودتانيده يم
  »!ميخواه يمستشار هم نم. مينكاداره 
ـ . رده بودكگردنش ورم  يد و رگهايلرز يار مجوان پاسد يدستها ن لحظـه  يدر هم

  .به گوش محمد زد يمكمح يليدستش را باال برد و س
ـ اش را مسـلح   اسـلحه . ديه همراه محمد بود، جلو دوك ياز پاسداران يكي رد و ك

آرام «: گر و آرام گفـت يمحمود لولة اسلحه را گرفت طرف د. گرفت طرف جوان
  »؟ينك يار مكچه . باش، برادر

محمد . ديلرز يپاسدار جوان به شدت م. ن صحنه زل زده بودنديهمه بهت زده به ا
ـ كچ يه. ستاده بودنديت اكهمه سا. از آنجا دور شد يزنان چند قدم قدم  يس حرف
. ش را گرفـت يبغض گلـو . باره به خود آمده باشديكجوان پاسدار، انگار . زد ينم

! احمق يردكار كچه «: با خود گفتناگهان وجودش پر از ترس و اضطراب شد، 
ـ چـه   يدان يم! شوركات سپاه غرب يتو گوش فرمانده عمل يزد ـ ك ! ننـد ك يارت م
  »ند؟ك يار مك، خبرش به گوش فرمانده سپاه برسد، چه يدان يم

ش شل شده يصورتش به عرق نشسته بود و پاها. شده بود كمرد جوان خش يگلو
سـتاده بودنـد، بـا    يه گرداگردش اك يسانكهمة . انگار جان از تنش رفته بود. بود

ه تـا چنـد سـاعت    كدند يد يم يومكدة محياو را به د. ردندك يترحم به او نگاه م
ـ ! يردكخودت را بدبخت «: گفت يكي. رسد ياعمالش م يگر به سزايد ـ  يم ، يدان

ـ  يهم. تو گوش او ين همه آدم زديجلو چشم ا رسـد بـه گـوش     ين االن خبـر م
فرسـتندت   ين امشب ميهم. برندت يند دست بسته ميآ ياه و مرمانشكفرمانده سپاه 
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ـ يط جنگـ يدر شـرا . يدادگاه نظام يكتهران و آنجا هم  ـ  ي، م گـوش   يتـو  يزن
  »ات؟ فرمانده

اش را بـردارد و   م گرفت اسـلحه يچند بار تصم. ردك يجوان با ترس به آنها نگاه م
 يچـه طـور   يمه سپاهن هين ايتازه ب. شود يتر م نيرد جرمم سنگكر كف. ندكفرار 
ن همه ين ايروز روشن و ب يشود تو يمگر م. زنندم يحتماً از پشت سر م. نمكفرار 
  رد؟كمسلح فرار  يسپاه

ه رفته بـود،  ك يبا همان آرامش. آرام به طرف او برگشت ين حال، بروجرديدر هم
رد و به دو سـه  ك كش را پايشانيبا دست عرق پ. داشت يآهسته قدم برم. برگشت

ـ ر كجوان ف. ردكاش را پر  چهره يد، لبخنديه رسكجوان  يقدم ـ رد، اك ن خنـده،  ي
ـ  يخندة تمسخر است و فرمانده دارد به ر ـ . خنـدد  يش او و به حماقـت او م  يول

زدة  رتيش چشمان حيدست او را گرفت و پ. ش رفتيجوان پ يقدم يكمحمد تا 
 يمـان لبخنـد  بعد با ه. م تو دست گرفتكر پاسدارها دست او را محيجوان و سا

ـ از ا يكـي ! يا خسته يليانگار خ«: رده بود، رو به او گفتكاش را پر  ه چهرهك ن ي
ـ نجا، شما همراه ما بيماند ا يبرادرها م ـ ا مري بـرو  ! يبـرو مرخصـ   يچنـد روز . زك

  »!ت اثر گذاشتهياد رويز يخستگ. نكاستراحت 
ـ يانتظار چن  اصالً. پاسدار جوان هاج و واج به محمد چشم دوخته بود را  ين حرف

ـ كةغرب يگوش فرمانده ناح يتو. نداشت اش  مـه يدانسـت جر  يشور زده بود و م
  .فرستاد يم يحاال محمد او را به مرخص يست، وليچ

ـ . د از مسافرخانه، جوان پاسدار همراه محمد به مقر سپاه رفتيبعد از بازد ن يدر ب
ـ  يراه و در ساختمان سپاه، مهر و محبت محمد به جوان ب  يا لحظـه . ودشتر شـده ب

را بـه دسـتش داد،    يمحمد برگـة مرخصـ   يوقت. شد ياش محو نم لبخند از چهره
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. ديدو زانو نشست و دست محمد را گرفت و بوس يرو. ه افتاديگر به گريجوان، د
جـوان، بـا صـورت    . دياما محمد اجازه نداد و فوراً خم شد و صورت او را بوسـ 

  .وم نبود، عذر خواسته از بغض مفهك ييان بلند شد و با صدايگر
  .»نكت نيگر خودت را اذيبرو و د. ن برادركبرو استراحت «: محمد گفت

ه نشسته بود، به محمـد نگـاه   كطور  جوان همان. دياو را بوس يشانيگر پيبار د يك
و صاف، و  يبود و آب كه پاكد يد ياز آسمان را م يا هكت كاز پشت پردة اش. ردك

  .ديخند يه در گوشة آن مكمحمد 
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  سنگ صبور
  

نـده وجـود   كپرا يهايريه باشگاه افسران سنندج آزاد شد اما هنوز درگكعصر بود 
بعـد  .شد يم يكگر شليد يا جاهاياطراف به طرف باشگاه  يها تپه ياز باال. داشت

ـ  يشـ كاطراف باشـگاه سر  يباشگاه، محمد به سنگرها ياز آزادساز احـوال  . ردك
  .ار ضد انقالب تمام استكگر يه دكنان داد يآنها اطمد و به يها را پرس بچه
 يوقت. ن نقطه پادگان بوديدر آخر. شب ادامه داشت يها مهيروها تا نيبه ن يشكسر

. رفـت بـه آشـپزخانه   . ه هنوز ناهار نخورده استكادش آمد يد، تازه يبه آنجا رس
دند و يشكار كدست از  يدن بروجرديبا د. چند سرباز مشغول شستن ظرفها بودند

دنشـان آمـده   يبـه د  يمثل بروجـرد  يه فرماندهكنياز ا. ستادنديبه حالت احترام ا
سـالم، خسـته   «: آرام جلو رفت و گفت يبروجرد. دنديگنج ياست، در پوست نم

  .»ها د بچهينباش
ـ چ«: گفـت  يبروجـرد . را دادند يسربازها با لبخند جواب سالم بروجرد تـو   يزي

  »م؟يه ما بخوركتان هست  بساط
را نشان  يگ خاليبا تأسف د. بود يگ خاليد. گ غذاياز سربازها رفت سر د يكي

  »؟يروزيد كنان خش! ي؟ نان خالينان چ«: داد، محمد گفت
ـ ب كه نـان خشـ  كبزرگ رفت، چند ت يلونيسه ناكيسرباز به طرف  بـا  . رون آوردي

ز ه اكت يك. محمد جلو رفت. آشپزخانه گذاشت يز فلزيم يآنها را رو يشرمندگ
آن را به دست گرفت و در حال . س شديخ. رآبير شينانها را برداشت و گرفت ز

  .رونيگاز زدن رفت ب
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وت را كا رگبار سـ ير يت كت يگاه صدا گه. ديوز يم يميم مالينس. بود يكهوا تار
. رده بـود كـ ن يشـ كهنوز به آنجاسر. افتاد يزندان ياد اسرايمحمد به . ستكش يم

ـ سالم . مسئولِ بازداشتگاه او را شناخت. رفت به بازداشتگاه پادگان : رد و گفـت ك
  » !يد جناب بروجردييبفرما«

  »!ان بزنميبه زندان يسر يام اگر اجازه بده آمده«: محمد گفت
  .فردا صبح  د،ينكد استراحت يد، برويا ه خستهكن وقت شب؟ حاال يـ ا

ـ . اهمخو يخواب م يبرا ييمن جا. ميدار يمهمتر يارهاكـ نه برادر، فردا  روم  يم
  !خوابم ينم، هم ميب يهم آنها را م. ها ن بچهيش ايپ

رده در خـواب  كـ ن ين اسـت خـدا  كمم. نها همه ضد انقالبنديا !برادر جان يـ ول
  !اورنديسرتان ب ييبال

  .شود ينم يـ نترس برادر طور
ها بـه  يزنـدان . به دستور مسئول بازداشتگاه، در را گشودند و محمـد رفـت داخـل   

ـ . خود داشت كسر در ال يسكهر . وار نشسته بودنديدنار كف يرد ـ چ يه س بـا  ك
سـر و  . سـتند يرد نكه كمعلوم بود  يهمه جوان بودند، بخوب. زد يحرف نم يگريد

ش با پاسداران يدو ساعت پ يكيتا . خورد يم يشهرستان يوضعشان به دانشجوها
زندان، همه بـا  به داخل  يبا آمدن بروجرد. آنها بودند يدند و حاال زندانيجنگ يم

ش يلبهـا  يرو يلبخنـد . محمد جلو رفت. ستادنديوار اينار دكترس بلند شدند و 
ـ ن نفـر  يبه آخر. آنها دست داد كت كبا ت. بود  يد، دسـت گذاشـت رو  يه رسـ ك
ـ  يدانست چه بگو ينم. اش شانه  يدر رو يرو يا هفـده سـاله    د؛ نوجوان شـانزده 

از آنهـا را   يكـي رد محمد آمـده  كر كف ده بود،يه ترسك يزندان. ستاده بوديمحمد ا
ه خـودش بـا   ك يارك. ندكگران و زهرچشم گرفتن اعدامش يعبرت د يببرد و برا
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لحظه  يكدر . رد قرعه به نام او افتاده استك ير مكرد و حاال فك يپاسدار م ياسرا
چنـد  . شد و ضـربان قلـبش دو برابـر شـد     كش خشيگلو. دياو پر يرنگ از رو

شانه جوان برداشت و رو  يمحمد دستش را از رو. حال گذشتن يبه هم يا لحظه
  »!ديراحت باش«: ها گفتيبه زندان

ـ نـار د ك يكـي  يكي يها با ناباوريبازداشتگاه، زندان يمانيف سك ينشست رو وار ي
بودند و  يا منتظر هر حادثه. در انتظارشان است يدانستند چه سرنوشت ينم. وارفتند

  .مجازات ببرد ين نفر را برايه پاسداران آمده تا اولفرماند يردند بروجردك ير مكف
بلند شد و رفت تا پشت در و سـرباز   يبروجرد. وت گذشتكبه س يا چند لحظه

  .»بله«: ديرد و پرسكوسط را باز  يچه آهنيسرباز، در. نگهبان را صدا زد
قند  يان و مقداركبا چند است يچا يترك يكست، ياگر زحمت ن«: گفت يبروجرد

  .»اوريما ب يبرا
باز شدن قفل در به گوش  يقه بعد صدايچه را انداخت، رفت و چند دقيسرباز در

همـه را گذاشـت وسـط    . وان داخل شدي، قند و چند ليچا يتركسرباز با . ديرس
  .و رفت ينار بروجردكاتاق 

ـ بعد تعارف . ختير يد و چايش چيوانها را جلويل يبروجرد ـ ايب«: ردك ! د جلـو يي
  .»ديبخور يد چاييايب. ديا دانم خسته يم

ننـد؛  كتوانستند بـاور   ينم. چشم دوخته بودند يچا يوانهايبه ل يها با نگرانيزندان
عـادت   يبـه چـا   يليه خكاز آنها  يكي. ار استكدر  يا ردند حتماً حقّهك ير مكف

 يحبه قند. را برداشت يوان چايرد، دست جلو برد و لكداشت، بر وسواسش غلبه 
جلـو   يكـي  يكيه هم يار، بقكن يبا ا. ديشكداغ سر را داغ يچا در دهان گذاشت و

  .آمدند
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اش شماها با ك«: د، گفتيشك يرا جرعه جرعه سر م يه چاكطور  همان يبروجرد
ـ . ديرده بودكن حوادث نگاه يبه ا يد بازتريد اش بهتـر دوسـت و دشـمنتان را    ك

  .»نمينجا ببيخواست شماها را ا ياصالً دلم نم. ديشناخته بود
  »د؟يزير يتمساح م كد اشيدار«: ان با تعجب گفتياز زندان يكي

شـما  . سـوزد  يدلم واقعاً م! نه«: گفت يبدون توجه به طعنه جوان زندان يبروجرد
مشغول  يا ارخانهكا در يد، يد در دانشگاه باشياالن با. ديت هستكن ممليا يجوانها

ـ خدمت به ا يه براك يرد خون پاسدايچرا با. نجا در زندانينه ا. تيار و فعالك ن ي
دام ابرقدرت كاب يار، آب به آسكن يخته شود؟ با ايبه دست شماها ر  مردم آمده،

  »ن مردم؟يا دشمنان ايبرد؟ مردم  ينفع م يسكار چه كن يشود؟ از ا يخته مير
ـ  يما م«: ان گفتيگر از زندانيد يكي ـ م يدان ـ هـر  . ميير شـما يه اسـ ك دلتـان   يارك

  »!ستيهم الزم ن يدلسوز. دينكخواهد ب يم
ـ ك يم خدا هر چه باشد، به آن عمل مكح. بله، آن هم بموقع«: گفت يبروجرد م؛ ين

ـ  . مينكه عوضش كست يدست ما ن  يآدمهـا  شـود؟ شـما    ياما تعهد شماها چـه م
ا دلـم   . ديستادين فشنگ هم ايد و تا آخريه اسلحه دست گرفتكد يبود يشجاع امـ

ـ د؛ در راه دوست يردكخرج  ير چه راهن شجاعت را ديه اكد يخواهد بدان يم ا ي
  »در راه دشمن؟

ـ   يده دارد؟ چه دردين حرفها چه فايا«: گر گفتيد يكي . نـد ك ياز ما را درمـان م
  »د؟ينك يمان م د مسخرهيشما دار
ـ  يمن خ. نه، به خدا«: با افسوس گفت يبروجرد ـ چـرا با . خـواهم  ير شـما را م د ي
ر كن مردم فيا يت و بدبختيواهم به مظلومخ يزنم، م يم ياگر حرف. نمكتان  مسخره

  »ست؟يارتان چكجة يد و نتيردكد چه يدان يشما م. دينك
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ـ م يسـت يخب، ما مثل شماها فرشته ن«: همان جوان با طعنه گفت ـ كه اشـتباه ن ك . مين
  »د؟يردكن يچ گناهيشماها ه يعنيد؟ يردكم اشتباه كشماها 
د، اگر ينكباور  يول. ميده باشرك ين است اشتباهكچرا، ما هم مم«: گفت يبروجرد

ـ ك يجبران م. مينك يارمان را اصالح مكد، ييردنش را بگوكراه برطرف  جبـران  . مين
  »!هنر است يك. حسن است يكاشتباه 

وت چند كن سيا. ت شدكهم سا يبروجرد يحت. ت شدندكهمه سا يا لحظه يبرا
ـ را جمـع   يچـا  يانهاكاسـت  يبروجـرد . ديبه طول انجام يا قهيدق  ينـار كد و رك

ان يرو به زندان. ديشكر سرش و دراز يلتش را درآورد و گذاشت زكگذاشت، بعد 
ـ  ييارهـا ك يرو. دينكر كم فيحرفها يخواهد رو يفقط دلم م«: گفت ـ ه در اك ن ي

من . ستكياش به نفع  جهيد نتينيد، ببينك يالهتان را قاضك. دينكر كد، فيردكمدت 
  .»قضاوت خودتان را قبول دارم

  
 يه پاسدار جـوان كرفت ناهار بخورد  يم. آن شب، محمد نمازش را خواند يفردا

  .»باشد يبفرما، امر«: ديپرس يمحمد با لبخند. ش محمد آمديپ
ـ از صبح ده بـار ا . خواهد با شما حرف بزند يها مياز زندان يكي«: پاسدار گفت ن ي

با خـود  است،  يد خصوصيگو ي، ميار داركم چه ييگو يرده، هر چه مكتقاضا را 
  .»زنم يفقط با او حرف م. ار دارمك يبروجرد

در . نشده بود يسازكپا يهنوز شهر بخوب. داخل شهر بود يهايريمحمد نگران درگ
نهـا بـه   يبـا همـه ا  . نده وجود داشتكپرا يهايرية شهر درگيحاش يها محله يبعض
ـ مسئول بازداشتگاه، بلند شد و تعـارف  . رفت يدن زندانيد  يرد تـا محمـد رو  ك
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ـ «: رد و گفـت كـ محمد قبـول ن . ندياو بنش يندلص ـ اوريرا ب يشـود زنـدان   يم د، ي
  .»ار داردكنم چه يخواهم بب يم

ـ بـا د  يزنـدان . را آورد يرفت و زنـدان  يبا اشاره مسئول بازداشتگاه، پاسدار دن ي
با شما حرف  ييخواهم تنها يم! ديآمد«: فت و آهسته گفتكاش ش چهره يبروجرد

  »!مافقط من باشم و ش. بزنم
ـ را گرفت و با او ب يمحمد دست زندان نـار محوطـة بازداشـتگاه و    ك. رون رفـت ي

ـ  يزندان. ردند به قدم زدنكدار شروع يسپ يدرختها يال البه از «: مقدمـه گفـت   يب
ه آدم بـه خـودش   كست ين يا االن لحظه. نمك ير مكشما ف يشب دارم به حرفهايد

  .»شود دروغ گفت ي نماصالً. امت استيامروز، انگار روز ق. ديدروغ بگو
  »؟يا ه به خودت آمدهكخوشحالم «: محمد گفت

  .»اش همه مثل شما بودندك«: گفت يزندان
  »!همه از من بهترند. ميخدا كوچكنه برادر، من هم بندة «: محمد گفت

  »؟ييجاكشما بچة «: ديپرس يزندان
  .اش؛ دره گرگ پرت و دورافتاده ياز روستاها يكي. ـ بروجرد

ـ ين حرفهاي، بيزد يه حرف مكشب يد«: د و گفتيشك يهآ يزندان ـ با يت گفت د ي
زودتـر از   يسكم؛ اگر يخواهم صادقانه بگو يم. ردكبه حال ما جوانها  يركف يك

  .»آمد يش نمياز مسائل هم پ يليم و خينجا نبوديافتاد ما االن ا ير ما مكنها به فيا
  »؟يده شديشكن راه يه به اكشد  يچ«: محمد گفت

 يا ه از پول و جنس صدقهكدم يد يمن م. ر بوديفق يليخانوادة ما خ«: گفت يزندان
م و ير باشيخواستم فق ينم. زار بودمين وضع بيل، از اين دليم، به هميخور يم يروز

ـ  يم يشتر سعياما هر چه ب. ن و آن باشديچشممان به دست ا متـر موفـق   كردم، ك
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وستن به يردم با پكر كف. ردكس يدفتر تأس يكحزب . ه انقالب شدكنيشدم، تا ا يم
ها اسلحه داشتند، قدرت و پول داشتند و يحزب. شود يم خوب ميحزب وضع زندگ

ـ  يوقت. خواستم ينها را ميمن هم هم ـ رفـتم، مـردم فق   يهمراهشان به روستاها م ر ي
خواه يما آزاد. ميردك يشان پرت ميز براين چياز ماش يدند و ما گاهيدو يدنبالمان م

شغل  يخواهيم آزادك مك. ما يبود برا يا سفرة آماده يرينه هر دهقان فقم و خايبود
از هـر  . شـود  يم يا خدا، مذهب و قانون نباشد، انسان موجود درنده يوقت. ما شد
خوش نشان  يه به انقالب روكرا  يمردم. ميو ما درنده شده بو. تر ، درندهيا درنده

ـ   ياه مآمدند ر يشما م يها بچه. ميشتك يدادند، م يم سـاختند، مـا    يساختند، پـل م
ـ  يحت. ميردك يم خراب ميختير يشبانه م ـ  يمردم را مجبور م م تـا شـماها را   يردك

  .»ردندك يه ميشتند و در خفا گرك يآنها هم به اجبار م. شندكب
ـ نگـاه   يمحمد به چهرة زنـدان  گـر  يد. بـود  كپـر از اشـ   يچشـمان زنـدان  . ردك

ه من ك ييارهاكن يبا ا! ينيب يم«: ه گفتيگر با همان حالت. توانست ادامه دهد ينم
 يـك ه كـ نيا. تقاضا دارم يكفقط . يردك يح هم بودم مرا اعدام ميام، اگر مس ردهك

  .»نميگر مادرم را ببيبار د
  »!ينينجا تا اور ا ببياورندش ايفرستم ب يجاست؟ بگو مكمادرت «: محمد گفت
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  ردستانكح يمس
  
سـپاه و ارتـش بـه     يروهايضد انقالب با ن يريدرگ. بود 1361ل زمستان سال ياوا

ط يامـا بـه خـاطر شـرا      شـد،  يانات استفاده مكه از همة امكنيبا ا. ده بودياوج رس
ـ ر بودن راهها و منطقة محل درگي، برفگييايجغراف ـ و پره يري شـتار مـردم   كز از ي

 ها ها وجب به وجب جاده ه بچهكشد گفت  يم. رفت يش ميند پكات يگناه، عمل يب
از منطقه  يه بروجردكنبود  يروز. رفتند يردند و جلو مك يم يسازكو مناطق را پا

  .ديد نداشته باشيبازد
را بـاال   يوهستانكچ ير و مارپيپ ارتش، جادة برفگياز روزها، سوار بر ج يكيدر 
ه جـاده  كـ نيا يو بـرا  يريسراز يك يردند، افتادند توكه رد كگردنه را . رفت يم

ناگهـان چشـم   . ن ادامـه داد ي، راننده راه را بـا دنـده سـنگ   كنالغزنده بود و خطر
از همان دور تـوپ   يبروجرد. ه جاده را بسته بودندكافتاد  ييروهايبه ن يبروجرد

ـ تعجـب  . ن و ته دره نشانه رفته اسـت يينار جاده به طرف پاكه در كد يرا د . ردك
ـ  يه در ته دره روسـتا كدانست  يشناخت، م يچون منطقه را م اسـت بـا    كيوچك

  .تيچهل پنجاه نفر جمع
رد و كمحمد در را باز . ردكم كدند، راننده سرعتش را يروها رسين يكيبه نزد يوقت
لة يبه اطراف انداخت؛ روستا بـه وسـ   يد و نگاهيتا آن طرف جاده دو. نييد پايپر
به  ينگاه. ردكمه يش توپ، محمد را سراسيآرا. ارتش محاصره شده بود يروهاين

ـ   يدو. محمد، سرهنگ را شناخت. داختاطراف ان : ديپرسـ  يد طـرف او بـا نگران
  »!شده جناب سرهنگ يچ. ميكسالم عل«
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ـ  كوچـ ك يها هكش از شدت سرما قرمز شده بود و تيها ه گونهكسرهنگ  خ بـه  ي
ـ ا ر شدهينگينجا زميشب تا حاال اياز د«: ده بود، گفتيش چسبيشهاير چنـد تـا   . مي

  .»اند روها شدهين يشروياند و مانع پ هضد انقالب در روستا سنگر گرفت
روسـتا   يها ن توپها چرا خانهيد؟ اينكد چه يخواه يخب، حاال م«: گفت يبروجرد

  »اند؟ را نشانه رفته
م، چهار يگفت. ندك يم نميست؟ ضد انقالب خودش را تسليچاره چ«: سرهنگ گفت
  .»ندنكم ينها خودشان را تسليروستا، تا ا يم تويندازيتا گلولة توپ ب

  .»نندك يم يها مردم زندگ آن خانه يتو«: محمد با تأسف گفت
  .»ميندار يا چاره«: سرهنگ گفت

محمـد  . ال بلند تـا دوردسـت ادامـه داشـت    يدو . بعد، دو طرف دره را نشان داد
نه؛ «: زند، گفت يه با خودش حرف مكآن وقت انگار . ردكروستا را نگاه  يا لحظه

 يكلمان را كد مشيما با. ندارند يه گناهكمردم  .ستين درست نيا. جناب سرهنگ
  .»مينكگر حل يجور د

ها سنگر گرفته، شـما   ن خانهيا يم ضد انقالب تويگو يم «: سرهنگ با تعجب گفت
  »!مشانيوبكن ييگو يم

ـ ا نجا آمـده يردن به اكآباد  يما برا. ميندار ين حقيما چن. نه«: محمد گفت نـه    م،ي
  .»ردنكخراب 

نجا يافات خودمان را به اك؟ ما با هزار مينك يه اشتباه نمك يطمئنم«: سرهنگ گفت
ن چهـار قـدم راه را   ياز صبح فقط ا. ميروهامان داديش را به نين آرايم و ايرساند
  »!م جلويا آمده

  .»ندكن يكشل يسكد يبه هر حال دستور بده«: گفت يبروجرد
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. شيروهـا يرف نجدا شد و رفت ط ياز بروجرد يد و دودليو ترد كسرهنگ با ش
اده يستاده بود، داد و خودش پينارش اكه ك ياش را به دست پاسدار محمد اسلحه
ـ يياد بود و او با زحمـت پـا  يب دره زيش. راه افتاد يبيبه طرف سراش . رفـت  ين م

ه متوجه رفتن محمـد شـده بـود    كسرهنگ . رفت يش تا زانو در برف فرو ميپاها
  »!دينكصبر . ان در خطر استد؟ جانتيرو يجا مك«: ستاد و داد زديا

بـه طـرف    ياو دست خال. همه چشم به او داشتند و دلنگران بودند. ستاديمحمد نا
ـ   از داخل خانـه  يكهر لحظه انتظار شل. رفت يضد انقالب مسلح م . رفـت  يهـا م
  :ديشكاد يفر يپاسدار. باز شد يا ناگهان پنجرة خانه

  »!ديمواظب باش«
ستاده بود انـداخت و  يه پشت پنجره اك يه پاسدارب ينگاه.ستاد يا يا محمد لحظه

رروسـتا از  يپ يباز شـد و ماموسـتا   يا چند لحظه بعد درِ خانه. به راهش ادامه داد
ـ ش را باال گرفته بود و به طـرف محمـد در حر  يدستها. رون آمديخانه ب . ت بـود ك

  .ردك يرمردها جدا ميگر پين او را از ديه عبا بر دوش داشت و هميشب يزيچ
در قـاب   يسـان كد يباز شد و محمد د يكي يكيها  ا جلو آمدن ماموستا، درِ خانهب

برگشـت و بـه    يا ن را متوجـه شـد و لحظـه   يماموستا هم ا. اند ستادهيها ا در خانه
انگار همـان نگـاه، تـرس را از    . ره شديردند، خك يه با ترس او را نگاه مك يمردان

  .شتند و پشت سر ماموستا آمدند جلوش گذايقدم پ يكي يكيمردها . ردكآنها دور 
نـار  كه حاال پـر از بـرف بـود،    ك يا رودخانه يكنزد ييدورتر از روستا، جا يمك

. دندياز برف به سر داشت، محمد و ماموستا به هـم رسـ   يه باالپوشك يا درختچه
ـ رد تا محمدرا در آغوش بگكبغل باز . ن آورده بودييش را پايماموستا، دستها . ردي

  »!چو يبان! چو يبان«: گفت يالت، پشت سر هم مدر همان ح
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ر و يپ يها مانه در بغل گرفت و گونهيرد و ماموستا را صمكش را باز يمحمد دستها
ـ  يداشت اما به فارس يردكماموستا لهجه . ديش را بوسيپرمو ـ . زد يحرف م  يوقت

نـد،  كش گـوش  يرد تا بهتر به حرفهـا كش را از دست ماموستا جدا يمحمد دستها
محمد متأثر به مردم چشـم  . اند ه پشت سر ماموستا حلقه زدهكد يم روستا را دمرد

ـ يرد و دك يغفلت م يا رد اگر لحظهكر كف. دوخت ـ ن بـود ا كـ د، مميرسـ  ير م ن ي
در دل خدا . را متحمل شوند ينتريده، درد و رنج سنگيشكمظلوم و رنج  يها چهره
  .شامد را گرفته استين پيه جلو اكرد كر كرا ش

ه ك ييه تمام شد، محمد با صداكماموستا  يو عذرخواه ييآمدگو و خوش تعارف
ما را بـرادر  . مييشما  ما شرمنده«: لرزش داشت و با بغض همراه بود، گفت كياند

اش ضد ك. ميا خدمت به شما آمده يردستان، ما براكمردم مسلمان . ديخودتان بدان
را صـرف سـاختن    يشـ كركن همـه لش يانات اكداد تا پول و ام يانقالب اجازه م

د دست ييايب. انقالب مال شما است. ميردك يارگاه مكارخانه و ك  مدرسه، درمانگاه،
  .»مينكن روستاها را آباد يم و ايدر دست هم بده

 يروهاينار نكه بروند آن باال، كن مردم بخواه ياز ا«: بعد محمد رو به ماموستا گفت
  .»مينكريد انقالب را دستگن چند ضيد ايما با. ما تا در امان باشند

باال  يبيه همراه او از سراشكستاد و از آنها خواست يماموستا برگشت، رو به مردم ا
هنوز چند قـدم جلـوتر    يول. ماموستا و مردم هم دنبالش. محمد جلو افتاد. بروند

شـان را بـاال گرفتـه    يدستها. رون آمدنديب يا رد مسلح از خانهكه دو كنرفته بودند 
برفهـا   يهاشـان را رو  دند، اسـلحه يه رسـ ك يآمدند؛ به بروجرد يش ميپ بودند و
ع يسرباز تند و سر. ها را بردارد رد تا اسلحهكاشاره  يبه سرباز يبروجرد. انداختند
نار كه باال ك يسرهنگ. ف را برداشتكنيالشكد و دو اسلحه ين دوييپا يبياز سراش
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سـربازها  . روستا را بگردند يها خانه رد تاكستاده بود، به چند سرباز اشاره يجاده ا
در روسـتا   يسـ كها را گشتند، بجز همان دو نفر  دند و خانهين دوييپا يبياز سراش

ـ نـاگوار، همـه چ   يا ه بدون حادثهكهمه خوشحال بودند . مسلح نبود ـ ز بـه خ ي ر ي
از . ندكر كدانست چه طور از او تش ينم. ستادينار محمد اكسرهنگ، . گذشته است

دسـت محمـد را   . د، بدنش به لرزه افتـاد يايش بيبود پ يكه نزدك يارشتكتصور 
 يـك اگـر  . نمكر كدانم چه طور از شما تش يخدا اجرت بدهد، نم«: گرفت و گفت

ها شـما را   ه بچهكست يخود ن يب. آمد يش مي، معلوم نبود چه پيآمد ير ميقه ديدق
  .»اند ردستان لقب دادهكح يمس
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  ظهر عاشورا
  

مرحلـة اول  . رانشهر ادامـه داشـت  يجاده سردشت پ يآزادساز يات برايوز عملهن
د ناصـر  يافت، اما شهادت شهيان يت پايد و با موفقيشكطول  يا هفته يكات يعمل
هـا   به دهان بچـه  يروزين پيا يه شادكژة شهدا نگذاشت يپ ويفرمانده ت ياظمك

  .ندكمزه 
ـ ناصـر   يبه جـا پ، يزاده را به عنوان فرمانده ت محمد، گنج ـ  ياظمك ـ  يمعرف . ردك
دلشـوره  . استراحت نداشت يا محمد لحظه. ات شروع شده بوديعمل يمرحلة بعد

زاده را هم به او  يه خبر شهادت گنجكنيبود تا ا يا داشت و هر لحظه منتظر حادثه
ـ  ييها ر بچهكبه ف ياما وقت. سره از پا درآورديكن خبر او را يا. دادند ه مشـغول  ك
روها خسته يه نكدانست  يم. رد بر خودش مسلط شودك يافتاد، سع  دندات بويعمل
ردستان و كشندة ك يآن هم در سرما  ات پشت سر هم،يچند عمل. تاب هستند يو ب

  .شهادت فرماندهان و همرزمانشان همه را از پا درآورده بود
حـاال هـم   . آنها را به دست گرفت يروها رفت و خودش فرماندهيان نيمحمد به م

محل استقرار . ردك يم يروها را بازسازية نيبرد و هم روح يش ميات را پيد عمليبا
 يشان جاده بود و بـاال  ن دستييپا. وه بودكدر دامنة صاف و هموار  ييروها جاين

. مسـتقر بودنـد   1اوهك يروهايرو هم ن الِ روبهي يآن طرف جاده و رو. وهكسرشان 
روها يد و نيشك يديمحمد نقشة جد. رفتندرو گين يها حساب بچه يبا آمدن بروجرد

ـ آن قدر درگ. ر افتاده بودنديگ يبد ياما جا. ات زدنديدست به عمل ـ ر بودنـد  ي ه ك
ه محمد ك يروز ظهر، وقت يكه كنيتا ا. حساب روز و هفته از دستشان در رفته بود

                                                 
 .ديردستان به شهادت رسكده يشك كسر به فل يوههاكه بعدها دركاز فرماندهان بزرگ جنگ . 1
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، شيروهـا ياز ن يكـي رو به . ردكدا يپ يبيستاده بود، بعد از نماز حال عجيبه نماز ا
  »!آشوب است يست؟ دل من بدجور يامروز چه روز«: گفت

  !د؟ امروز عاشوراستيدان يـ مگر نم
ـ دش افتـاد؛ بـه   ياد دوستان شهيبه . ردكچشمان محمد را پر  كاش اد آقـا امـام   ي
ن نمازش را خوانده؛ آن هم يآخر ين ساعتيو در چن ين روزيه در چنك) ع(نيحس
از  يكيرو به . ر آتش ضد انقالب بودندياو ز ياروهيه نكمثل امروز . ريرِ بارانِ تيز
  .»مينك يم عزاداريخواه يم. ها بگو جمع شوند به بچه«: رد و گفتكش يروهاين

سـرمان را  ! ؟ينجـا و عـزادار  يد، فرمانـده؟ ا ييگو يچه م«: زد و گفت ياو لبخند
ه شتر از سيم؟ مگر خود شما تجمع بيچه طور جمع شو. زنندمان يم  م باال،يآور يم

  »!ديا ردهكنفر را ممنوع ن
  .ندك يفرق م) ع(نيامام حس يعزادار يـ برا

  .خورد ين مينجاها زميخمپاره ا يكـ اما هر لحظه 
  .نكعجله  ـ 

ـ  يها  بچه«: خاص گفت يرد و با حالتكاو به آن طرف دره اشاره  اوه آن طـرف  ك
  .»شوند يم مشان قتل عا م، همهيم به دادشان برسياگر نتوان. اند ر شدهينگيزم

ـ ك يم عزاداريخواه يبه آنها م كمك يبرا«: محمد ادامه داد چنـد روز اسـت   . مين
ـ ا قدم هم جلـو نرفتـه  يك يحت يم وليجنگ يم ميدار ـ . مي م از آقـا امـام   يخـواه  يم
  .»ميريبگ كمك) ع(نيحس

هـا را جمـع    بچه. بود كوچكاف كش يكباالتر  يمك. ردكاو دور و برش را نگاه 
  . نه زدنديه نشسته سرد و آنجا و همك
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ـ كها را  بچه يا چند هفته ي، خستگيزن نهيو س يخوان نوحه ـ . ن بـرد يامالً از ب  يوقت
ت مراسـم  يه از معنوكروها ين. ديچيوه پكها در  ر بچهيبكت يمراسم تمام شد، صدا

 يروهـا ير آنها بـه ن يبكت يصدا. ارتفاعات هجوم بردند يجان گرفته بودند، به سو
ـ ضـد انقـالب   . رشان بلند شـد يبكت يهم جان گرفتند و صداآنها . دياوه رسك ه ك

  .ده بود، پا به فرار گذاشتيترس
. گر را در آغوش گرفتنديديكدند و يدو طرف دره به هم رس يروهايبعد، ن يساعت
پناه بـرده   يا روها فرستاده بود، به گوشهيردن نكجمع  يه محمد او را براك يجوان
ـ دار يما چه منابع انرژ ينيب يم«: رفت و گفتش او يمحمد پ. ردك يه ميو گر م و ي
  .»رو گرفتنديها چه طور ن بچه يديم؟ ديشو يازشان غافل م يگاه
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  چند قدم تا بهشت
  

ن رفتن يات به ايسرنوشت عمل. رفتند يه ميد به اروميش آمده بود وبايپ يار مهمك
  »م؟يبرو يبا چ. ام من آماده«: محمد گفت. داشت يبستگ
  .»ميرو يم و ميانداز يامل راه مكزات ين با تجهيچند تا ماش«: گفت يهاشم

ـ م دشمن از چيخواه ينم. رود يه لو مينه، قض«: محمد گفت بـه  . سـردرآورد  يزي
  .»ميم و برگرديبرو يد فوريبا. شود ير ميد يلين خيعالوه، با ماش

ـ ه ن منطقيمخصوصاً ا. است كوپتر هم خطرنايكبا هل يول«: گفت يهاشم  يه روك
  .»ش ضد انقالب سنگر گرفتهيهايهمة بلند

ـ ك يمان عمل م فيلكما به ت. ل بر خداكم؛ تويافتيع راه بيد سريبا«: محمد گفت . مين
  .»د به خدايام. د ما را ببرديايب يكيد ييبگو
هـا در   م جان بچهيه اگر نروكه همه مخالف بودند، اما محمد اصرار داشت كنيبا ا

بـاران  . وپتر آمـد يكم زد و هليسيب يه هاشمكن بود يا. ميدبرويخطر است، حتماً با
برخـورد   يصـدا  ه بلند شـد،  كوپتر يكهل. ديبار يه در دور و اطراف مكگلوله بود 

سـرش را بـه سـتون در     ياما محمد از شدت خستگ. ده شديگلوله به بدنة آن شن
ـ رهـا  ياز ت يكـي چند لحظه بعد، . گذاشت و خوابش برد ـ ار خـودش را  ك رد و ك

نـد و  كت يآن را هدا رد هر طور شده ك يخلبان سع. شد يوپتر دچار نقص فنيكهل
  .ندكاز منطقه دور 

ه هر طور كرفت  يهم قربان صدقه خلبان م يگفت و گاه ير مكر لب ذيز يهاشم
صورت . ندك يم يه خلبان چه تالشكد يد ياو م. ه برسانديوپر را به اروميكشده هل
ه بـه اعصـابش   ك يش را و فشاريد و لرزش دستهايد يم ه غرق عرق بود،كاو را 
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ـ لومتر مانده بـه اروم كينها چند يبا همة ا. ردك يشد، حس م يوارد م وپتر، يكـ ه، هلي
  .ردكخورد و سقوط  ينترلش را از دست داد و به درختك

ن افتاده و در هم فـرو  يه با سر به زمكد يوپتر را ديكرد، هلكه باز كچشم  يهاشم
هـوش و حـواس درسـت و    . رون پرت شده بوديودش از پنجره به بخ. رفته است

 يدن خودش روياز د. جا هستندكتوانست بفهمد چه شده و  ينم. نداشت يحساب
ـ  يا قهيچند دق. ردكه درهم فرو رفته بود، تعجب كوپتر يكن و هليزم ه گذشـت،  ك

ـ ادش آمد يتازه . ه چه شده استكتوانست بفهمد  ـ ه داشـتند بـه طـرف اروم   ك ه ي
ـ  يا ضد انقالب افتاد و حادثـه  يدر پ يپ يها يكاد شليرفتند، به  يم شـان  يه براك
ا سـرش   يخواست برخ. اد محمد افتاديناگهان به . ش آمديپ زد و دنبالش بگردد امـ
ـ خ ميدو دست ن يبعد رو  رد،كصبر  يمك. ن افتاديزم يج رفت و رويگ ز شـد و  ي

ـ وپتر را نگاه يكدرونِ هل ـ محمـد و خلبـان گ  . ردك گـر  يحـاال د . ر افتـاده بودنـد  ي
  .ند و آنها را نجات دهدك ياركد يه باكتوانست بفهمد  يم

ا   يرو. دوباره خواست بلند شود دو زانو نشست و چهار دست و پا جلو رفت، امـ
ن لحظـه  يدر هم. ه نتوانست جلوتر برودكاد بود يمرش آن قدر زكپاها و  يوفتگك

ـ ز به جلـو نگـاه   يخ ميدر حالت ن. ديبه گوشش رس ييسر و صدا چنـد نفـر   . ردك
ده بودند، داشـتند  يوپتر را ديكه سقوط هلكآنها . دنديدو يبه طرف آنها م ييروستا

  »!تو را خدا، زودتر! زودتر! دينك كمك«: ديشكداد  يهاشم. آمدند يم كمك يبرا
ه ك يوپتريكرت به هليدند، با تعجب و حيوپتر رسيكهل يكيان به نزدييروستا يوقت

ـ رده بـود، خ كر يدرخت گ  ن و دمش در هوا معلق بود و به تنةيزم يسرش رو ره ي
شـان  كمك  د،يا ستادهيچرا ا«: با التماس گفت  دلش نبود، يه دل توك يهاشم. شدند

  .»وپتر هستنديكدو نفر داخل هل. دينك
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سـته و  كوپتر شيكـ شه طرف راست هليش. وپتر جلو رفتنديكهل يقدم يكمردها تا 
در را  يمـرد جـوان  . ف باال آمده بـود كن يريبود و قسمت ز ج شدهكستونِ وسط 

ر يگ ف، ك يو آهنها ين صندليه بكمحمد . ندكخواست آن را باز . ديشكگرفت و 
شـما هـم بـه    . رتـان بدهـد  يخدا خ«: زد و گفت يافتاده بود، به مرد جوان لبخند

  .»ديزحمت افتاد
ـ برو اول«: محمد گفت. شد يد اما در باز نميشكجوان در را  د خلبـان را نجـات   ي

  .»ديبده
وپتر رفتند تا خلبان يكستاده بودند، به آن طرف هليه پشت سر جوان اك يچند نفر

 يسـنگ  يكـي . نـار خلبـان بـود   كشة بـزرگ  يستن شكتنها راه، ش. را نجات دهند
ار كن يا. ردكوپتر جدا يكسته و خرد شده را از بدنة هلكشة شيبرداشت و آهسته ش

ج يخلبان گ. شندكرون بيد اما آنها توانستند خلبان را سالم بيشكل طو يا قهيچند دق
  .دين نگه دارد و به پشت خوابيزم ينتوانست خودش را رو يحت. و منگ بود

ـ س به هر جا كهر . وپتر جمع شده بودنديكهمه دور هل. حاال نوبت محمد بود ه ك
ـ ا و بدنـه گ هياما محمد وسط صـندل . ديشك يگرفت و م يرد، مك ير ميدستش گ ر ي

ـ  يبا هر زحمت يهاشم. سته بودكراستش ش يافتاده بود و پا ه بـود، خـودش را   ك
ـ آن ت ستاد و به ينارِ آن اكوپتر را گرفت و يكبدنة هل. وپتريكنار هلكشاند ك . ه دادكي

 ييان را راهنماييستد و روستايرد باك يستادن نداشت، سعيش طاقت ايه پاهاكنيبا ا
ـ   ياركان يياما روستا. نجات دهند ند تا زودتر محمد راك . آمـد  ياز دستشـان برنم

ـ ه جوانتر بودنـد  كرو به دو نفر  يد شدند، هاشميردن در ناامكاز باز  يوقت رد و ك
ـ نك يسع. وپتريكد داخل هلين طرف برويبرادرها، شما دو نفر از ا«: گفت  يد پـا ي

  .»ديفقط مواظب باش. دينكها آزاد  آهن يدوست ما را از ال
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  »رد؟يندارد؟ آتش نگ يخطر«: ز جوانها گفتا يكي
  .»د داخلينجا برويرد؟ زود از ايآتش بگ يچ يبرا. نترس«: گفت يهاشم

اول دور و بر محمـد را  . شاندندكخود را به داخل  يگريپس از د يكيدو جوان، 
ـ محمـد را گ  يباال آمده بود و پـا  يوپتر بدجوريكف هلك. ردندكبا دقت نگاه  ر ي
ا صـندل  . نندكمحمد را آزاد  يندن صندلكردند با ك يوانها سعج. انداخته بود يامـ 

 يمحمد را گرفتند و خواستند از رو يرِ بازويز  جوانها،. شد ينده نمكم بود و كمح
رده و درد چهـرة او را درهـم   كر يگ يمحمد بدجور ينند، اما پاكبلندش  يصندل

به جوانهـا بـود،    گرشيچشمش به محمد و چشم د يكه ك يهاشم. فرو برده بود
ـ نيب يمگر نم! سته استكن بندة خدا شيا يد؟ پاينك يار مكچه «: ديشكداد  د چـه  ي

  »!شدك يطور درد م
چرا بـا مـردم   ! برادر من«: گفت يه داشت، رو به هاشمك يبا همة درد يبروجرد

  »؟ينك يم يتند
  .»دنديشك يد چه طور شما را ميديآخر ند«: ت گفتيبا عصبان يهاشم

د سرشان ينبا. نندك يدارند همة تالششان را هم م. كمكاند  نها آمدهيا«: محمد گفت
  .»يشكداد ب
ه مثـل  كما . ديببخش«: ش زد و گفتيشانيدست بر سر گرفت و آهسته بر پ يهاشم
م و حواسمان بـه مـردم   يبر خود مسلط باش يتيه در هر لحظه و موقعكم يستيشما ن
  .»ر شما بودمكمن فقط ف. باشد

محمـد را   يرد و توانست پاكرا آورد، اهرم  ياز جوانها چوب يكيحظه در همان ل
هـم   يخلبان و هاشـم . ان گذاشتنديياز روستا يكيف وانت كمحمد را . ندكآزاد 

ن يرد خوش به حال اك ير مكف يهاشم. مارستان برساننديجلو نشستند تا او را به ب
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بهشت  ي، در چند قدمنمك ير مكشه فيه همكر مردم است ك، آن قدر به فيبروجرد
  .است
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  پرواز
  

اسـت انگـار همـة     يشده؟ چند روز ين طوريچرا محمد ا«: با خود گفت يزديا
  .»...طلبد و  يت ميند، از همه حاللك يم يبا همه خداحافظ. ت استيش وصيحرفها

ـ گر بـه ا يبار د يكمحمد . ره شده بوديبه چهرة آرام محمد خ يزديا چشـم   يزدي
ت يخالصه، از امروز مسـئول «: ه خواهش هم در آن بود، گفتك يو با لحن دوخت

  »!دينكن مردم را فراموش نيا. به گردن شماست
  !ينك يچه قدر مردم مردم م! چشم! ـ چشم

: ديادش آمده باشـد، پرسـ  ي يزيت شده بود و بعد انگار چكسا يا ه لحظهك يزديا
  »!يطلب يت ميحاللاز همه  يه دارك يرو يم ييجا ي، مسافرتيراست«

ـ هـر لحظـه با  . لحظه بعدش را هم خبر ندارد يكشه در سفر است؛ يـ آدم هم د ي
  .نگه دارد يد همه را از خود راضيآمادة رفتن باشد و با

  ؟يديرس ييپ به جايـ خب، باالخره بر سر محل استقرار ت
هـم وسـعت دارد،   . است يمناسب يآن جا ينقده و جادة فرع ين سه راهيـ بله، ب

ه كهم دارد  يمه خراب دولتيساختمان ن يكه كنيمثل ا. است ينار جادة اصلكهم 
  .نميبب يكروم آنجا را از نزد يم. است يشاورزكمال وزارت 

ـ يماش. رون آمدنديگاه بياز پا يهمه به دنبال بروجرد ن ين محمد خراب بود، به هم
محمـد بـرود،    اوه اصرار داشت خودش هم همراهك. اوه را برداشتندكن يل ماشيدل

ـ ن درها را قفـل  يزود از داخلِ ماش  ه شد،كسوار . مخالف بود ياما بروجرد . ردك
 يبروجـرد . نـد كرد در را با زور بـاز  ك يرد و سعكشه اعتراض ياوه از پشت شك
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نجـا  يالزم اسـت شـما ا  ! برادر مـن «: د و با محبت گفتيشكن ييشه را پايش يمك
  .»ها ن بچهيش ايپ. يباش

ن يقرار شد داخل ماش. با محمد داشت يار ضرورك. دوان دوان آمد يپاسدار جوان
ـ اوه هم ك. رد تا پاسدار جوان سوار شودكدر را باز  يبروجرد. حرفش را بزند ه ك

ورت كن محمد را اسيرد تا ماشكگر آماده ين ديماش يك يد، فورين ديوضع را چن
  .ار گذاشته بودندكا كن دوشيماش يرو. ندك

ـ   يمحمد به درد دلها. راه افتادند ن با هم بهيدو ماش . داد يجوان پاسدار گـوش م
  .ردك يالت دعوت مكگاه هم او را به صبر در مش گه

شـه بـا   يخداونـد هم . يد طاقت داشـته باشـ  يبا! يـ برادر جان، تو هنوز اول راه
ل حل شـود،  كو در زمان خودش مش ينك يصبر م ي، وقتيدان ينم. ن استيصابر

ـ هـر چـه خ  . ل به خدا داشته باشكتو. يبر يم يچه لذت بـه تـو     ر در آن اسـت، ي
  .رسد يم

رد و كجوان راننده ترمز . ستديرد باكدند، به راننده اشاره يه رسكنقده  يبه سه راه
  .»گر برگرديتو د  داوود جان،«: به او گفت يبروجرد. نار جادهكد يشك

  !ديه بروكهر جا . ميآ يمن با شما م. شود يـ نه، نم
روز صـحبتش  يه دك يا بگو آن مسئله. يش جالليه پيود جان، تو برو ارومـ نه داو

  .ندك يريگيم، پيردكرا 
از شما  يطيچ شرايرد در هكسفارش  يآخر جالل«: گفت يداوود با لحن اندوهبار

  .»جدا نشوم
  !ينك يحرف مرا گوش نم. هيم برو اروميگو يـ خب، حاال من م
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در . ردك يم ينيدلهره بر دلش سنگ. نگران بود .ندكه چه كداوود درمانده مانده بود 
ـ او . همه جا مواظبش بود. برنداشته بود يچشم از بروجرد يا ر لحظهيطول مس ه ك

ـ رد، در اك يم يرسكال تيهمه جا و در همة سفرها سفارش به خواندن آ ر ين مسـ ي
ـ  يين روزهاياول. اد حرف محمد افتاديبه . خودش دعا نخوانده بود ه راننـدة او  ك

ـ ، حتماً آيرو يه مكهر جا «: رده بودكده بود، به داوود سفارش ش را  يرسـ كال تي
  .»بخوان

د يخوانند، اما بـاز هـم شـه    يشه ميه همك ييها ن بچهيخب، ا«: ده بوديداوود پرس
  »؟يشوند چ يم

  .»...ادشان رفتهيآن روز حتماً «: گفته بود يبروجرد
ر يدر طول مس. رده استكاموش ن، امروز خود محمد فركد؛ نگاه يشك يداوود آه

ـ ر بدهد كرده بود، به محمد تذكچند بار اراده  ـ ه آك ا    يرسـ كال تي را بخوانـد امـ
اما نگاه محمـد  . ردكستاد و محمد را نگاه يچند لحظه دودل ا. ده بوديشكخجالت 

ر كخواست محمد ف ينم. ن انداخت و برگشتييبا نفوذتر بود و داوود سرش را پا
  .ندك يفش گوش نمه او به حركند ك

  .ردكدن او تعجب يبا د يد، جالليه رسيداوود به اروم يوقت
  !ش نگذاريو؟ مگر نگفتم تنهاك؟ محمد ينك ينجا چه ميتو ا  !ـ داوود

ـ  يا گفـت مسـئله  . ش شـما يم پيايرد بكاصرار «: لرزانش گفت يداوود با صدا ه ك
  .»دينك يريگيم، حتماً پيردكروز صحبتش را يد

زنـگ   يسـ كبه  يخواه يم«: ديپرس يجالل. گفت و رفت طرف تلفنن را يداوود ا
  »؟يبزن
  .از حال محمد بپرسم. خواهم زنگ بزنم مهاباد يم. نگرانم ـ 
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  افتاده؟ يـ چرا، آخر مگر اتفاق
ـ شـه  يمحمـد بـر خـالف هم   . نقده مـواظبش بـودم   يـ آخر امروز تا سه راه ه ك

 يسرش به حرفها و درددلهـا آن قدر . ردكخواند، امروز فراموش  يم يرسكال تيآ
  .ردكه فراموش كآن پاسدار گرم بود 

  
ـ اده يداوود را پ يبروجرد ينقده، وقت يدر سه راه رد، خـودش نشسـت پشـت    ك

بـود و پـر از    كيجاده خا. گر عقب نشسته بودنديسه نفر د. ردكت كن و حريماش
 يهـا  يكـي نزدبـه  . ردك يشترْ منطقه را نگاه ميب. راند يانداز و محمد آهسته م دست

محمد باز هم سرعت را . شتر شدياندازها ب د، دستيه رسك يآباد د شاهيپادگان شه
ـ جلوتر به آبگ يمك. ردكمتر كم و ك ـ ر ي . ن اول گذشـت يماشـ . دنديرسـ  كيوچك

ا در همـان لحظـه انفجـار    يهم پشت سر آن وارد آبگ يبروجرد م يعظـ  ير شد امـ
. بـود  كن ضد تانيم. نار افتادكگوشه و آن به  يها ه پارهكن را به هوا برد و تيماش

. ن محمد بودند، تنها او به شدت مجـروح شـد  يه داخل ماشك ياز جمع چهار نفر
  نند اما كب ياركدند و خواستند ين پرييها پا بچه

  ...محمد
، استاندار يزدي، سرهنگ آبشناسان، ايجالل. ديچيردستان پكخبر مثل برق و باد در 
خون دادند تـا   ياديعدة ز. ه آمدنديمارستان اروميش، به بو فرماندهان سپاه و ارت

وپتر يكمردم هل ياهو و نگرانيان هيدر م. از داشت، آماده باشدياگر محمد به خون ن
ن چند ساعت انتظار، حرفهـا، سـخنان و   يهمه هجوم بردند؛ در ا. ن نشستيبر زم
ن چند روز، از يدر ا. ن چند روزه محمد را به خاطر آورده بودنديب ايات عجكحر

در . ننـد كه با مـردم مـدارا   كرده بود كهمه را سفارش . ت خواسته بوديهمه حالل
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ده بـود و  يصـورت او را بوسـ  . اد آورديصبح را به  يزديا... . ردستان بمانند و ك
ـ ردستان را كها و  ژة شهدا، بچهيپ ويبعد هم سفارش ت. ده بوديت طلبيحالل رده ك
  .ن حرف محمد هنوز در گوشش بوديا. ه افتاديبه گر يزديا. بود

د دنبال جنازة مـن،  ييايد بينكارها را ول كخواهم به خاطر من  ينم  جان، يحاج ـ 
  ...ديبرو
ـ و ا يجالل. ن گذاشتنديوپتر بر زميكارد را از هلكبران سـتاده  يدو طـرف آن ا  يزدي

در  .صورت محمد پس بزنند يدام جرأت نداشتند پارچه را از روكچ يبودند اما ه
بـه چهـرة    يجالل. نار جنازه محمد نشست و پارچه را پس زدك يسك ن لحظه،يهم

انگار در آن حالت هم . را بر لب داشت يشگيهمان لبخند هم. ردكنگاه  يبروجرد
  »!ردستان را تنها نگذارك«: ردك يداشت سفارش م

ـ س يبلند محمد را خـ  يه موهاكدن خونِ تازه يبا د ـ  يرده بـود، همـه رو  ك ن يزم
  .ت بلند شديجمع يه و زاريگر يصدا. ستندنش

ش يه از پكاما او . رفتند يشان م د با فرماندهيبا. نندكه چه كر بودند كن فيهمه در ا
نش را تنهـا  ير خونيكتوانستند پ ينه م. ديردستان را تنها نگذاركرده بود كسفارش 

  .نندكه به حرفش عمل نكنيبگذارند و نه ا
  .نها رفته بودآسما تنها به يمحمد، تنها

  


