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 ٣ چه کسی ماشه را خواهد کشيد 

  يكتار يا نهيقرنط
  

  ؟يا تاب را در دست گرفتهكن يه اك يستكيتو 
  ؟يا و هشت شده يوارد سال س يه بدانكآن يب يدان يچ ميه
شـاپو،   ياله هاكن؛ آن كدور و برت را نگاه  يا لحظه ينك ي، اگر باور نميآر
  !نيها را بب هكها؛ درش قهيبلند، جل يقباها

ـ  يابـان يخ. سرت را بخوان يباال يحاال لطفاً تابلو ه مـن و تـو در آن قـدم    ك
ا تـا بـا هـم    يتر ب يكنزد يمكحاال . استتهران » خ صدوقيش«ابان يم، خيا گذاشته
گـذارد   يها نم يا بچه مدرسه يه؛ سر و صداك يشنو يم. مينكتر صحبت  يخودمان

  .صدا به صدا برسد
م يهفت و ن. نكم يات را با ساعت من تنظ ست، ساعتين ياگر زحمت يو، راست

  !صبحِ روزِ هشتمِ مهر
  .ين راحتيم، به هميقياز حاال من و تو رف! خُب
ـ ابـان و ز ين خيـ هم در ا  يمن و تو، سرِ صبح يپرس يچ نميه! قياال، رفح رِ ي

  م؟ينك يمة شعبان ـ چه ميزن ن كچشم يها سهيها و ركن پرچميا
ـ م ايت داريمن و تو مأمور! ميگو يم  باشد، زنـان بـه انتهـا     ابـان را قـدم  ين خي

جا آغاز قصة  م، همانيدياد شنيغ و فريآه و ناله و ج يه صداكهر جا هم . ميبرسان
  .، مواظب باشيق راهيپس، اگر رف. ماست

ـ ن همـه ج يان ايآه و ناله در م يص صدايچه قدر دشوار است تشخ ـ غ و اي ن ي
  .همه آواز



 ۴ چه کسی ماشه را خواهد کشيد 

. فـرق دارد  يليغ و آواز خين آه و ناله با جنس آن همه جيانگار جنس ا. اما نه
  ؟يشنو يم

پـس  . مان جاسـت هر چه هست در ه! نكرو را نگاه  ادهينار پك كوچكآن درِ 
  !ناركن حاال بگذار يرا هم از هم يسيرو دربا. ا تويهمراه من، ب يمعطل يب

ـ به ا يسكن زن جوان پا به ماه را چه يا. آخ، آخ، آخ؛ پناه بر خدا ن حـال و  ي
  .ندكپ كه سنكب است يروز انداخته؟ عنقر

دورش ها هم  هيه همساكتا چه رسد . ان استيآدم پا به ماه روضه نخوانده، گر
چـپ و   رند و مدام از آمار و ارقام نوزادان نارس و ناقص الخلقـه و چشـم  يرا بگ

ـ  . ن جور خزعبالت ببافنديدانم از ا يعقب افتاده و چه م ـ  يآن وقـت م چـه   يدان
  !ه حاال شده استكشود  ين ميشود؟ هم يم

ست و بعدش يب يه فشارش  برود روكاالن است . چاره رنگ به رخسارندارديب
  !ن كارو باقال بار يم است،خر بهم معلو
  .بسپارد يگريد يانش ِببرد و دل به جايحق دارد از همة اطراف كيطفل
افتة كتو درگاهت آبرو داره به فـرق شـ   كيتو رو به هر ! پروردگار عالم يـ ا
! خـدا  يديد... ه امروز جشن تولدشهك ين آقا مهدينازن ي، به گل رو)ع(يآقام عل
آخـه  . مة شعبون، نـرفتم يردن منوببرن جشن نكصرافت شب يها د هيهمسا يهر چ
نن رفـتن داره؟ پـام   ك يصاحب زمون گناه م يه زبونم الل به اسم آقا مهدك ييجا

 يديد. گه طاقتم طاق شده خودت به دادم برسيد! خدا جون!... رمكآخ ... قلم شه
نُـه  . ورمخـ يها نم هيكن تيآوردن، گفتم من از ا ينيريبرام ش يبعد از مراسم هم وقت

  !...آخ... ماه و نُه روز بچة من با لقمة حالل
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» آخ« يك. ن همه شور به دلش افتاده؟ شور افتادن هم دارديچرا ا يديحاال فهم
  .شنود يم» !يديجاشو دكآخ حاال «د، صد تا يگو يه مك

  !نيرا بب يكين يا يدلسوز
ـ تـه و ا  م اولهيكه شكمن قربونت بشم  ياله! خانوم يبرك ـ  ـ ن چي ـ ا حالزي ت ي

خـدا  . عالج داشـته باشـه    رد،كب يه اگه عكست يفش و لباس نكبچة آدم . ستين
نـو  ياصـالً چـرا ا  . اسـة آدم كه بچة عقب افتاده بذاره تو يه خدا كنه كنه، خدا نكن
هـر  . وار؛ ناخلفيه بچة ترگل و ورگل؛ اما روم به دي؟ عقب افتاده نه، اتفاقاً يگيم

  ...ير شرّ و شوربازه جوي، يباز كه جور جنقوليروز 
. يبـاز  كهچل خاله زن يم تويخودمان را انداخت يدست يانگار دست! ق منيرف
ن زنِ جوان و محجـوب  يه تب و تاب و اضطراب اكحاال . ن حدش الزم بوديتا ا

ن صفحه را نشانت دادم تا گرة بـه دل خـودت   يا. اش باش جهيمنتظر نت يديرا فهم
اما اجـازه  . ينكتا گرة دلت را باز  ييآ يدنبال من مآن وقت مشتاقانه به . افتديهم ب

خُـب،  . من هم همراه تو خواهم بـود . نترس. نمكتر  مكبده باز هم گرة دلت را مح
  .ام من هم بسته! نيبب. ت را ببنديچشمها

ـ  يه مكمنظورم را . يور غوطه يكتار يا نهين در قرنطكال يحاال خ ؟ چـه  يفهم
تـو  . يـي آ ين حالت در ميزود از ا. نگران نباش. ينيجن يكم؟ تو حاال يطور بگو
ـ يتنها گوشـها . ينيب يرا نم ييحاال جا . گنـگ را  ييآن هـم صـداها  . شـنود  يت م

ه حـسِّ  كندارد، بل ياديت زيت اهميلمه براكدن خود يشن يم گنگ تا بفهميگو يم
  ست؟يلمه چك، حس يدان يم. لمه مهم استك

ـ ، درست اسـت  يشنو يرا م يآدم خارج يكجمالت شاد  يجنابعال يوقت ه ك
  !ينك يه حس مكرا  ي، اما شاديفهم يلماتش را نمك يمعنا
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 كبزند، باز هم تـو تـرس را در   يحاال اگر او در حالت ترس و اضطراب حرف
ـ يو فهم، جزء اول كن دريا. ينك يم  يهـا  ن تجربـه ين مراحل آموختن توست، اول

  .تو يتيترب
ادت هست؟ يه كشب را يد. نمك يم تيصدا ين طوريه اكد يببخش! نيجن يآقا

  ؟يديشن يتا صبح چه م
ـ ... يا مهـد ي... الزّمان صاحب يا... آقا يـ ا ت ي نهـا را  يا يتـو معنـا  ... ا حجـ

د، يرسـ  يات م لمات به گوشكن يه اكآن لحظه . يفهم يحاال هم نم. يديفهم ينم
 شد، حـس  يم يتو جار يه از قلب مادر در رگهاك يادت هست؟ آن لحظه خوني

  انتظار چه؟! ؟ انتظاريفهم يم. ردك يانتظار را در وجودت زنده م
  .، ستوه از ظلم و ستميينجات، رها

گر تاب و تحمل از يه دكن حس بود ياصالً انگار هم. يزد ياما تو دست و پا م
ننـده،  ك و خفـه  يكتار يرا مثل زندان كوچك ياين دنيتو گرفته بود و ماندن در ا

  !درده بوكن كت نامميبرا
ش تا حاال روزگار تو ياز چند ماه پ. ستين قصه، قصة االن تو نيا! ني، جنيآها

  . و خضر بوده است ين قلب، روزگار موسيو ا
ـ  يجار يا ده، خون را در رگها به گونهين را شنين قلب اسم حسيهرگاه ا رده ك

  .ربالك يهمچون فوران خونها
  .اده استل حس شور و شرف به تو دست ديجل يآنگاه از آن جار

  .يشور، شرافت، جوانمرد يعنين در نزد تو يپس حس
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؟ مگر قلبِ مـادر خـون را   يزن ي؟ دست و پا ميا جان آمدهيبه ه! ني، جنيآها
دار يرا در تو ب يد چه حسيآ يرون ميه از بك يين صداهايند؟ اك يم يچگونه جار

  ند؟ك يم
ـ خدا  تو رو به. خانوم حالش بده يبركبه خدا «: شدك يغ ميج يكي ـ ه ي  يارك

  »!نينكب
اد، بعد يا خودش بيسر بچه  ييد بالين؟ حتماً باينك يـ پس چرا دست دست م

  ن؟يافتير چاره بكبه ف
  .رميگ يه مكه درشيوچه، من االن كنش تو ياريـ شما ب

  .ابانها را بسته استي، خيوبيكجشن و پا
! اياخـد ! ت جامعـه يت بچه، هم نگران وضعيهم نگران وضع. مادر نگران است

ش يچشمها يشود؟ مادر از درد و ناراحت يمارستان محرم و نامحرم قاطيند در بكن
ـ چ يكيحاال چشمها بجز تار. گذارد يرا هم م ـ  يزي امـا گوشـها چـه؟    . نـد يب ينم

ور  غوطـه  يكتار يا نهيند در قرنطك يگنگ را؛ و احساس م ييشنود؛ اما صداها يم
  .است
، يكينـه؛ تـار  يقرنط. ن اسـت يشيپ يايار دنرك؟ انگار تينيب يا را ميدن! ق منيرف

  .واريد يگنگ از آن سو ييبسته، صداها يور، چشمها انسان غوطه
  .ستيض ما حالش خوب نيمر. عتريم سركه يتورو به خدا ! يچ هكدرش ـ 
  !يمرتض يا علي... نكتورو به خدا چشماتو وا ! خانوم يبركـ 

  .دهد يمادر را نم يوار اجازة باز شدن چشمهايد يگنگ آن سو يصداها
ه االن مـن و تـو   كشنود  يرا م ييمادر هم همان صداها ينك يال ميتو خ! قيرف

  .چ وجهيبه ه! ريم؟ نخيديشن
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  .نندك يمادر جار يرا در رگها يخواهند حس يصداها انگار م
ـ گـر  ين را ديا. اش را چرا داند، اما حس يلمات را نمك ياو هر چند معنا امالً ك

  !فهمد يم
  »!يعل غالمِ«

  ست؟كيگر يد يـ غالم عل
  .»اسمِ پسر توست يغالم عل«

  .ندارم يا ه هنوز بچهكـ پسر من؟ من 
ـ ! با و سـبز يز ين چشمهايبا ا يدار يگر پسريتو حاال د« ـ يب يم ؟ نگـرانش  ين
  .»يموال عل ياست برا يا چه غالم برازنده. ن هم صحت و سالمت اوي، ايبود

  .گهيون ميداره هذ. ستين حالش خوب نن زيا! يچ هكتورو به خدا درش ـ 
اما تو دسـت بگـذار   . ه بجوشندكر و سرينها همچنان مثل سيبگذار ا! ق منيرف

ـ آنگاه . نها هم مباشينگران ا. ستين يگر از گره خبريه دك ينيب يم. قلبت يرو ه ك
  .نها آرام خواهند شديگونه رخ دهد، ا ميابراه يان آتش اضطراب، تولدياز م

  

  

  

  
  
  
  



 ٩ چه کسی ماشه را خواهد کشيد 

  ه تب داردجامع
  

  ؟ييگو يتو چه م. م همة جوامع تب دارنديگو يمن م
ـ ست راه بي، الزم نيريتب جامعه را بگ يخواه يم اگر ميگو يمن م  يتـو  يافتي

ـ ك ين طوريا. ياندازيابانها و داد و هوار راه بيها و خ وچهك تـا  ! رنـد يگ يه تب نم
ـ  وچه دچار نوسان شـده؛ ب ك، تب آن يريوچه را بگكن يتب ا ييايب بـه   يعـد وقت

هـا   وچـه كوچه پس ك يتو يه عمرت به سر آمده و تو هنوز دارك ييآ يخودت م
  .يريگ يدنبالِ تب م

  نم؟كار كپس چ يپرس يم
  .د از راه خودش وارد شديبا ياركست؛ به هر ين يار سختكم يگو يم

 يشـان يد پيپس تو هم با. يشانيپ يگذارند رو يسنجش تب، اول دست م يبرا
  .قي، رفيآن دست بگذار يو رو ينكدا يجامعه را پ

  .اند نوجوانان آن جامعه يدان يه خوب مكهر جامعه، هم  يشانيپ
  !نترل استكرقابل يبزرگ و غ يلين جامعه خيا ييگو يالبد م

همة آن پهنا  يبراحت يگذارم تا بتوان يت ميجلو پا ياالن راه. د نشويباشد؛ ناام
  .ييمايرا به پ
ـ ا يگذارم رواور تا بيس بيدستمال خ يك ـ . يشـان ين پي آن را چالنـدم،   يوقت
  .السكل خواهد گرفت به نام ته كش يا صحنه
  .است يالسكنوجوان ته  يكها هم  دام از قطرهكهر 

  .ريحاال تب جامعه را اندازه بگ
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ـ ك يال ميخ. نيرا بب يعيرف سـرخش دارد از حدقـه    يچـه چشـمها   يبـرا  ين
  د؟يآ يدرم

ـ ك يمكند عدة يب يم يوقت. دارد يعدالت يض و بيدرد تبع ننـد امـا از   ك يار نم
ـ كشب و روز  ياديند اما عدة زكتر يدارند م يپرخور  يننـد و از گرسـنگ  ك يار م

  .ديآ يه خونش به جوش مكاند، معلوم است  مشرف به موت
  .انتقام است يبرا ياالن در به در دنبالِ راه يعيرف

ـ به  يا م، اسلحهيمسلح ضد رژ يهاكاز گروه يكياگر  ن آدمِ يدستش بدهد، اول
اوقـات ـ بـدون در     ياتفاقاً گاه. ردكن خواهد يدة سر  راهش را نقش زميشكاتو 

 خلـق و سـازمان    ييفـدا  يهـا يكراجـع بـه چر   ييالس ـ بحثها كنظر گرفتن جو
ـ  يمجاهد ـ دانـم از ا  ين خلق و چـه م و شـبه   يسـت يسكمار يهـا كن جـور گروه ي

  .ندك يمطرح م يستيسكمار
ـ يبعض. الس چه خبر استكنند ته دا يمعلمها هم م زننـد بـه    يها خودشان را م

  .ن حاالينند، درست مثل همك يز ميشان را خوب تي؛ اما گوشهايجيگ
ن يتمـر  يمش؛ مثالً دارد دفترهاكارواح ش! نكرا نگاه  يخروج يآقا يگوشها

  . است يعيبلند رف يپچها ند اما همة حواسش به پچك يها را با دقت نگاه م بچه
تـو خونـه طاقبـاز     يه جنابعالكشه ينم.داره ياصول يزيهر چ! ه حضراتـ آخ

مبـارزو   يهر چ يبابا تو آبرو. نمك يدارم مبارزه م يو بگ ينك، لنگاتو هوا يبخواب
  !به خودت بده يونكه تي؟ يگوارا رو نخوند چه يمگه زندگ. يبرد

ـ با ا. است يز خروجيت ينگاهش به گوشها! نيرا بب يغالمعل چـه   ن حـال،هر ي
. م آخريزده است به س يعيانگار رف. تواند يند، نمكت كرا سا يعيند رفك يم يسع
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شـانس   يليه او دارد، اگر سر خودش را به باد ندهد خك ين جوش و خروشيبا ا
  . شدك يرا هم دارد داخلِ گود م يم است، غالمعلكخودش . آورده است

  گذارد؟ يدر گود تنها ما او را يرود،  يبا او به گود م يغالمعل ييگو يتو م
ـ خوب گوشاتو واز . نمك  يست، خالصه ميه جاش نكنجا يا! جان يعيرف ـ  . نك
  .ام ردهكه من واز ك ينيب يم. نكت را واز يتو هم گوشها! قيرف

سـت  يكشـون ش  همه يول. ردنكم ستمگر مبارزه ين رژيها تا به حال با ايليـ خ
  چرا؟ يدونيم. خوردن
ـ  يرا داشته باش، من به حرفها يزِ خروجيت يگوشها يتو هوا! قيرف  يغالمعل

  .دهم يگوش م
ـ اسـلحه؟ پـول؟   . ست خـوردن يكه شكم داشتن ك يم اونا چينيـ ما باس بب ا ي
ـ يخوب ه يه انقالبي! جان يعي؟ رفيپشتوانه مردم گـدار بـه آب    يچ وقت نباس ب

  ...رو داشته باش يخروج يآقا يگوشها ير چشميه لحظه زي. بزنه
ـ چرا مثل بوقلمون ناگهان تغ يز خروجيت يا، گوشها ت داد؟ حـاال  ير وضـع يي

 ييشل و ول و لبـو  يزان از قنارة قصابيآو يمثل گوشتها. ستيز و قبراق نيگر تيد
ـ  يكچاره، همة زحمات استراق سمعش با يب. رنگ است بـه هـدر    ياشارة غالمعل

ه كاست  يا ربهتر از گ يحاال او عصبان! ديرس يم يج روشنيتازه داشت به نتا. رفت
چـپ و   ياسـت بـرا   يا را از مقابلش ربوده باشند، به دنبال بهانـه  يذيگوشت لذ

  !يژه غالمعلي، بويسكردن كراست 
خته در آنهـا  يگر از آن آتـش افسـار گسـ   يد. نكنگاه  يعيرف يحاال به چشمها

او از حـاال بـه دنبـال    . اند ختهيآتش داغش ر يرو كخن يآب ييگو. ستين يخبر
  .ندكراب يالم او سك ياكاش را از خن واهد افتاد تا دل داغ و تشنهخ يغالمعل
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همـة   يقـو  يودتـا كه ياگه با  يحت. هيه نهضت مردميم، يـ تنها راه سقوط رژ
گه يم دست نشاندة ديه رژينه و يكا دخالت ميكشته بشن، باز هم امركم يسران رژ
  ...اد بزننيه صدا فريو ابونا يزن تو خيهمة مردم بر ياما وقت. نهك ين ميگزيرو جا

  .؟ راستشو بگويغالمعل يجا وصلكـ تو به 
  .به مسجد ـ 

 يكيو چر ياسيس ين گروههايشب و روز ما داره تو ا! ن زرنگكما رو رنگ ن
  .ستين حرفا نيا يه جاكمسجد . شهيتلف م
گاه يل به پايهمة مساجد دارن تبد. ن حرفاستيا يگه مسجد جاين دفعه ديـ ا

  .شنيم
  گاهن؟يالبد امام جماعتها هم مسئولِ پا. باش نويـ ا
  .بعله ـ 

 يمساراياخ تكه پاش تو يه پاش تو مسجده، يمن آخوند سراغ دارم . ـ برو بابا
  .كساوا
بخوان، حساب اون دسته از آخوندا هـم   يار انقالبك، ياز روحان يمردم وقت ـ 

جاشـونو   ين واقعوياون وقت روحان. شنيا رسوا مينن و يكا توبه مي. شهيروشن م
  .رنيگيم

  ه؟يف چيلكخوان تينم يار انقالبكه مردم كـ حاال 
ـ ه يفيلكن همون تيا! مردم يداريب. م سر اصل مطلبيتازه اومد. اله يكـ بار ه ك

 ينن؟ وقتيكاعتراض م كياما . ننكد اعتراض يمردم با. ردهكن ييتع ينياهللا خم تيآ
همصـدا   كـي ابونا، يزن تو خيريم يكمردم . ننكچشماشونو واز  يوقت. دار بشنيب
ـ ت دار و ندار مسلمونا مكن ممليبفهمن تو ا يشن؟ وقتيم ـ ره تـو ج ي فـار و  كب ي
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تاب كد و فروش و خوندن يعه، خريت شكن ممليبفهمن تو ا يوقت. ها ستيونيصه
ن مدرسه يا يآموزا تا حاال چند تا از دانش يخروج ين آقايهم. البالغه جرمه نهج

ارش كهم سرو كيداده؟ هر  كل ساوايالبالغه، تحو مقاله از نهج رو به جرم نوشتن
  .گه برگشتنش با خداستيافته، ديب كبه ساوا
هم  يعيرف. تو سرخ شده است يچشمها يعيرف يه حاال به جاكنم يب يم! قيرف

 يدرست و حسـاب . ستر استكر خايامالً مثل آتش زكاو . متر از تو نداردك يزيچ
ـ ابان بدود و فريوچه و خكدوست دارد به . يسكشتن كه شتن دارد، اما نكلِ يم اد ي

  .ندكرا قتل عام  يسر بدهد و جهل و خواب و خاموش
را  يسك، اول ير قبلكه در تفكچرا . است يناپختگ ين هم نوعيا ييد بگويشا

ـ  ! داد يشتن مكشت، بعد خودش را به ك يم  يه دسـت رو كـ نيش از اياما حـاال  پ
  .دهد يشتن مكبه ند، خودش را كبلند  يسك

 يا  ت را تنهـا دوختـه  يتو چشـمها . نكتر  عيوس يمكدت را ية ديزاو! زينه، عز
  .ستكيا در دست يدن ينيا تا ببيعقبتر ب يمكلطفاً . يو غالمعل يعيرف يرو

 يدفتــر؟ چــرا بــا چشــمها يــكمــه تاريبــه پنجــرة ن يا چــرا چشــم دوختــه
ـ ك يوجو م را در پشت پنجره جست يوجوگرت خروج جست ـ ين بـا   يترسـ  ي؟ م
  تماس گرفته باشد؟ كساوا

مطمئن   رده،كن ييمان تعيبرا ينياهللا خم تيه آك يفيلكن تيبا ا. خُب، گرفته باشد
ه قابـل  كنيش از ايست؛ پس بهتر است پيساخته ن ياركهم  كباش از دست ساوا

ت را يا و چشـمها يعقبتر ب يمكگفتم . به قبل ية نگاهت را برگرداني، زاوينك يته
  .نكتر باز

  ؟ينيب يگر چه ميد يعيو رف يحاال بگو بجز غالمعل
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  اند؟ ان گرفتهيرا در م ينِ غالمعليه نگكآموز را  حلقه حلقه دانش
ـ آنها هم هر ! گرين است ديهم. خُب يليخ ـ يرف يـك دام ك ـ . هسـتند  يع  يوقت

ه كادا خواهد شد  يفيلكشند، آن وقت همان تكاد بيزند و فريابان بريها به خ يعيرف
آنگاه حلقـة  . زده خواهد شد يآنگاه جرقة نهضت مردم. رده استكن يياهللا تع تيآ

  !دا خواهد شديپ يناموفق اسالم يمفقودة همة انقالبها
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  ديشكماشه را خواهد  يسكچه 
  
  .است ياتم يان دانشگاه انرژينجا خوابگاه دانشجويا

  .به افطار نمانده يزيچگر يد. چهار بعدازظهر است ين؛ حوالكساعت را نگاه 
  .اند شان روزه اند؟ همه ه دراز به دراز افتادهك ينيب يرمق را م يب ين دانشجوهايا

ـ داسـت  يزنَد پ يشان زار م ه به تنك يياز ظاهرشان با آن لباسها ه چـه قـدر   ك
شـان را   يتاب درسكد يپول خر يها حتيبعض. اند، و چه قدر مستضعف يشهرستان

  .هم ندارند
ـ تاب ـ  كپر از  يها افتد به قفسهيد چشمت بيم، شايگو يه مك نها رايا ـ ك چ يه ه
ه نان شب ندارد، پس ك يسك؛ ييندارند ـ آن وقت بگو ياتم يبه انرژ يدام ربطك

  ش باز شود؟يه اشتهاكخورد  ياز ميچرا پ
هم  يليم خيخواهم بگو ياما من م. ينكن گونه قضاوت يا يحق دار يجنابعال
تابها را بـاز  كن ياز ا يكي يه الك يا لحظه يرا نگه دار براات  تعجب. نكتعجب ن

  !ا جلوي؟ پس، بيا آماده. نمك
ـ آها، بلـه، پ ... نم قفسة چندم بودين ببكچند لحظه صبر  ـ ش يداي ردم، قفسـة  ك

 يسبز، درست بـه رنـگ چشـمها    يقطور، با جلد يتابكف سوم؛ و يچهارم از رد
  .يغالمعل
هم  يبند چشم. رميخواهم استخاره بگ يمن. نكنترس، خوب نگاه . ار خوبيبس

ـ . تاب در دستم استك يكتنها  ينيب يه مكخودت . ستيار نكدر  ـ ال ياما وقت ش ي
  ...باز شود
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ـ بـه ب  يحـاال از پنجـره نگـاه   . ميآب بده يد سروگوشياول با. نكصبر  رون ي
 يوقت .نها همه سربازان انقالبنديا. دار هم نباش روزه ين دانشجوهاينگران ا. اندازيب

تـاب را  ك يان ورقهـا يشده در م يلت جاسازكا و ي، آنگاه بيرون مطمئن شدياز ب
  .نيبب

ن مار قـرار اسـت   يا. تاب چمباتمه زده استك يه الك يبركاست  يانگار مار
او را  يسكاما چه . ژة خودش را انجام دهديت ويدار شود و مأمورين روزها بيهم
ـ د؟ بـه سـمت   يشـ كد ماشه را خواه يسكرد؟ چه كدار خواهد يب ـ ه؟ بـا  ك دام ك

  ...هدف؟
تاب را بگذارم سـر  كامده، يش نيپ ياجازه بده تا خطر! قيصبر داشته باش، رف

  .شيجا
ـ  كن يهمة ا ـ ا. يتابها متعلق است بـه غالمعل ـ تابهـا و هرچـه   كن ي  يه در الك
  .آنهاست

ـ سر از مدرسه درآورد يوقت يادت هست در سفر قبلي ـ  يـك م، بـه  ي  يغالمعل
ـ خواباند؛ حـاال ا  يم يداريب ييه خشونت را با الالكم يردنوجوان برخو ن همـان  ي

خشونت گرفته است؟  ياش بو يداريتابخانة بكه كطور شده  است؛ اما چه يغالمعل
رده كن يمع يديف جديلكت ينياهللا خم تيا آيند مرام نهضت عوض شده است؟ آكن

  است؟
مثل  يقيرف يبه همراههر چند . ندك يرا منفجر م يكين تناقض، دارد مغز من يا

ـ  ياما اگر در ا. ام ردهكتو عادت  ـ كام ن ين سفر تو هـم همراه  يي، خـودم بتنهـا  ين
  .نمك يدا مين تناقض را پيروم و پاسخ ا يم
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ـ كجاست؟ در ك ياتم يچشم سبز رشتة انرژ يآن دانشجو  يالس؟ خانه؟ در پ
  ...اي...ز؟يات قهرآميعمل يكانجام 
ها بشـوم؛   وچهكه آوارة كن را دارد يارزش ا يغالمعل يزندگ! نمك يش ميدايپ

نم و راز آن كدا يخواهم در به در به دنبالش بگردم، پرسان پرسان آدرسش را پ يم
  .ا شوميتاب را جوكلت و آن همه ك

ـ حـاال  ! يتر از من هست ارآگاهكه تو كنيمثل ا! قيرف  ي، قـدمت رو يا ه آمـده ك
  .اطيم، منتها با احتيرو يبا هم م. چشم

! خراشد گوش بسپار يمرا م يه دارد گوش هاك يا دهينخراش يبه صدا يا لحظه
  !عربده! ني؟ آفريشنو يچه م
 يا ختهي، عربدة مستانة چند جوان مسـت عنـان گسـ    ختهيافسارگس يها ن نعرهيا

ـ يانـد و راه سـ   رون آمـده يافه بكه تازه از كاست  حـرف و  . ش دارنـد ينما را در پ
طلبند  يش مك دانم نَفَس ينم. هاست لمهكن جور يز اش و نفله و اكثشان؛ نَفَس يحد

مشـت   يكن يهر چه هست، ا. شوند يدارند نفله م ينَفَس يا خود از بينند كتا نلفه 
ن سر در آخور مشـغله  ين چنيه اكاز خروار است  يا جوان تلو خور، مشت نمونه

  .اند فرو برده
ـ يحاال آن چند جـوان پـاپ   ـ يب يون زده را م دانشـجو هسـتند؛    هـا  چـاره ي؟ بين

اند، سرشان  دست چپ و راستشان را شناخته ياز وقت! ختة جامعهيران فرهكروشنف
رسند  يعقل ميبه مستان ال ين حال، وقتيبا ا. شگاه بوده تا حااليتاب و آزماك يتو
ـ ، راهشـان را  يها از صد متر چارهيآورند؟ ب يم مكچه قدر  يبن يم ـ ك . ننـد ك يج م

 يليتحص كگر مدريه دكمست  يآخته در دست زنگ يچاقو. خوب حق هم دارند
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تر فـرو   ها راحت دهين آفتاب نديم نرم اكاتفّاقاً در ش. شناسد ينم يب هوشيو ضر
  !ت جامعهين است وضع امنيا. رود يم

  !يختگي، رذالت است نه فرهيت اجتماعيو امن ياز آسودگ يشرط برخوردار
  است؟ ده و مسلح شدهيزها را دين چيهم ا يند غالمعلكن
  .مينكدا يرا پ يم و غالمعليمان ادامه بدهيوجو ا به جستيب

. ندك يش را خاليآجرها يمپرسكا تا آن ين طرفتر بيا يمك. مواظب باش! يآها
ـ كن يافطار است و ا يكه نزدك ينيب يم اما خسته، تشنه و گرسنه ـ    ارگران جوان 
: ييگـو  يالبد م. ختمان ببرندن سايا ينند و تا باالكد آجرها را دسته دسته بغل يبا
  .ندارد يه تعجبكنين است، ايارش همكارگر ك

ـ ا يچه؟ آ ياتم يرشتة انرژ ي، اما دانشجوييگو يدرست م ـ  ك ن يار او هـم هم
  است؟

ـ حـاال با . نبض قصـه  يم رويا دست گذاشته! يديه فهمكمنظورم را  د منتظـر  ي
ـ از زخم و ذ پر يخسته و نزار و دستان يا با چهره يم تا غالمعليبمان  يل از بـاال ي

ند و آن را با خود تا آن كوچه را پاره پاره كن يبار ا ينيد، سنگياين بييساختمان پا
  .باال ببرد
او توان شـمردن دسـتمزدش را    يزخم يه دستهاك ينيب يغروب شود، م يوقت
خواهد  يتابفروشكدوباره گرفته و تن خستة او را ابتدا به  يش جانياما پاها. ندارد

  . ندشاك
تـاب  كبسـته   يـك شده اسـت،   يغالمعل يميه حاال دوست صمكر يتابدار پك
بسته  يكند؛ و كاش اهدا  يشهرستان يهايالسكرا به او خواهد داد تا به هم يدرس
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م يقـت تقـد  يحق يايجو كپا يخود و همة دلها يتا به دل شهرستان يداريتاب بك
  .ندك

تابهـا خواهـد   كبت قسـط  از دستمزد امروزش را با يمقدار يآن وقت غالمعل
  .ردكش خواهد ين منش جوانمرديپرداخت و تو را غرق در لذت ا

ـ  يبازار گم خواه يناگهان او را در شلوغ يه سرشار از لذتكتو همچنان  . ردك
مـن و تـو، داخـلِ مغـازه      ينجا بود؛ جلو چشـمها يه اكن االن يهم! داد يداد ب يا
  !يفروش تابك

ه ك يديجوان عمله را ند يكراستش   نه،... جوان دانشجو يكد؛ شما يببخش ـ 
  تاب در دستش بود؟كدو بسته 
  !يگيرو م يكيدوم كمن چه بدونم شما . بازار پر از باربره! ز منيـ عز

  ...چشم سبز ي عمله يكـ آقا شما 
ـ بساز و ب ييت را باال بزن، وضوينهايآست. گر وقت اذان استيحاال د م يا بـرو ي

ـ كم و ين را بر سر سفرة نمـاز بنشـان  رمقما يب يا دلهايب. مسجد ـ جـان بگ  يم . ميري
بخواهد خودش را از من و تـو   ياگر غالمعل. ما هم هست يخدا يغالمعل يخدا
ـ  يا به جـا يپس ب. مينكش يدايم توانست پيدام نخواهكچ يند، هك يمخف ، يغالمعل
  .ميا به دنبال خودمان بگرديب. ميابيهم خودمان را ب يمك

  ...نيالحمداهللا رب العالم. ميهللا الرحمن الرحا بسم. بركاهللا ا ـ 
. اند، برادران تـو هسـتند   ه شانه به شانة هم نشستهك ين صاحبدالنيحاال همة ا

  .يريو پناه بگ يپناه خودت بفشار يب يآنها را در دستها يميصم يدستها يتوان يم
  .تقبل اهللا پدر. پناه يكنفر اول؛ 
  .پسر قبول باشد آقا. پشتوانه يكنفر دوم؛ 
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  ينفر سوم؛ غالمعل
  ...نفر چهارم

ـ   يافتـاده بـود  يارآگاههـا ن ك؟ مگر مثـل  يرو يجا مك ؟ مگـر  يدنبـال غالمعل
ـ ، اين غالمعلي؟ حاال ايابيتاب را درك يلت الكراز  يخواست ينم گـاه  ين هـم پا ي

گذاشـته و بـا همرزمـان     يگـاه مبـارزات  يپا در پا يدان يچ مياصالً تو ه! يغالمعل
  ؟يا دهدست دا يغالمعل

ـ  يعضـو . ن استيگاه همين پايت ايخاص. نگران نباش ـ يت بـه هم و  ين راحت
  !تر ن هم راحتيس اعضا از ايارتباط با اعضا و رئ

آنها . اند ردهكار را كن يگر هم هميد يو جوانها يغالمعل. سيم سراغ رئيا برويب
  .دهند يت روزانة خود گزارش ميدارند از فعال

ـ يامام خم ينوار سخنران  م،يردكخش ها رو پ هيـ حاج آقا، اعالم ـ ثكهـم ت  ين ر ي
  .ميهست يشده و حاال منتظر دستور بعد

د بهشون نوار يه باك يست و آدرس افرادين ليا ايب. خدا قوت. نيـ خسته نباش
  .نيبرسون

  ...ه قسط موندهيها  ـ حاج آقا، از پول اسلحه
  ...و؟ قرار بود امشبك يـ غالمعل

ـ ا. بفرما. هستمنجا يـ بله، حاج آقا من ا در ضـمن جـواب   . نم پـول اسـلحه  ي
  ا نه؟يت من اومد يمأمور
ـ ت زد؛ به نظرم ايچه گفت؟ حرف از مأمور يغالمعل يديشن  ين جملـه بـو  ي

ـ كپس معطلش ن. تاب سبز پنهان شده بودك يه در الكدهد  يرا م يهمان راز م، ين
  .م به جلسهيبرگرد
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 يهر چـ . شتهكگناهو  يب يونهااز جو يلياون افسر خائن تا حاال خ! ـ حاج آقا
  .نهيكع ميشتر جنايشتر زنده بمونه، بيب

  ؟ي، غالمعليگيخسرو داد رو م ـ 
لت من امشب چشم به ك. نيم اعدامشو بدكقرار بود امشب ح. بله، حاج آقا ـ 

  .راه منه
راستش امروز . نمك يمن به اخالص و شجاعت تو افتخار م. ين، غالمعليـ آفر

  .س تماس گرفتميپار م باكگرفتن ح يبرا
  .نمك يگوش م ينيمن به پاسخ امام خم. جوانها يبحر چشمها يتو برو تو

، نـور،  ك؟ اشـ ينيب يس و امام در چشم جوانها چه ميلمة پاركر كتو بگو با ذ
  ...عطش، چه؟

 ياگر تعداد يحت. ردكرا صادر نخواهد  يمكن حيچن ينيم امام خميگو يمن م
شته شوند؛ مگر قرار بـر  كمثل خسرو داد  يآشام نمظلوم به دست خو ياز جوانها

  .ستين ياش با حرف و سخنران ه همهك يداريملت نبود؟ ب يداريب
اما . ندكدار يتواند ب ين انفجار بمب هم نميآلوده را طن خواب يملتها يگاه بعض

سال و نسل بعد از نسـل   يه سالهاكپراند  يخون مظلوم، چنان خواب از سرشان م
  .شوند يب مخوايگر، بيد

ه هم كبوسم  يتو رو م ينه بسته و زخميپ يمن اون دستا. يغالمعل! ز منيعز ـ 
ونـدن ماشـه   كآمـادة چ  زنه و هـم   يل ميزنه، هم ب يرو ورق م يدانشگاه يتابهاك

  فرمودن؟ يآقا چ يدونيم يول. است
ده و كيخشـ  يامهاكآب زالل بچشان بر  يا قطره. رد حاج آقاكمان كعطش هال

  .اغمه بستة ماد يلبها
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  . دونمين گونه مبارزات رو در حال حاضر صالح نميـ آقا فرمودن؛ من ا
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  تهران يبه بزرگ يبمب
  

  ...اگه يستيتو مادر من ن
ـ بع! ين همـه نـاراحت  يجان، اين همه هيتو و ا. يآرام باش غالمعل. نكصبر  د ي

چـه؛ تـو مـادر مـن      يعني؟ يه بر زبان آوردكبود  ين چه حرفيا. ياست، غالمعل
  ؟...اگر يستين

  مگر مادر بودن به شرط است؟
ـ و  ياوريت خود در بكيآن را به مال يطي، تا بتوان طبق شرا ستيه نكجنس  ا ي
 يـك ! ؟ مـادر يفهم يمادر است، مادر م. ينكت كياز خود سلب مال يطيطبق شرا
  .گر تعارف ندارديه دكنيست، ايا نيهست  يسكا مادر يشخص 
بد است؛ امـا هرگـز    يا مادريخوب و  يم فالن مادر، مادرييم بگويبتواند يشا

  .ستيم فالن مادر، مادر نييم بگويتوان ينم
  شده است؟ يجار يه از زبان غالمعلكست ين حرف چيپس ا

دا يد آن اتفاق را پيبا. ن استيمكن جمله در يمهم در پشت ا يحتم دارم اتفاق
  .م چه خبر استينيو ببم به پشت جمله يد برگرديبا. مينك

ـ نار بكارم كد با همه جور رفتار و افيبا يبا من همراه شد يوقت! ق منيرف . يياي
ه هـر دو  ك ينيب يم. يبار هم بگذار بشود خواجه عل يكخواجه،  يتا حاال بود عل

ـ حاال لطفاً دنده عقب ب. ها جابه جا شده لمهكاست؛ فقط  يكيجورش  ا و خـاطر  ي
  .است يشرويرفتن هم په دنده عقب كجمع باش 

به خانه نرفته اسـت تـا آن    يهنوز غالمعل. ازده بهمن پنجاه و هفت استياالن 
دان بهشـت زهـرا   يمـزار شـه   يما، در حوال. ان دهنده را به مادرش بزندكحرف ت
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، يكن؛ تكآزاردهنده؛ گوش  يصدا يكشانده؟ كنجا يما را به ا يزيچه چ. ميهست
وس كـ اگر آنها شمارش مع. ستنديه آرامش بخش نشيساعتها هم... ك، تايك، تكتا

  !درست مثل حاال! نندهكديشوند تهد يبمب باشند، آن وقت م يك
اسـت بـه    يبمب ياتفّاق مثل بزرگ يبزرگ. اتفّاق بزرگ است يكجامعه آبستن 

  .اندكران را خواهد تريه همة اكبل  ن بمب اگر منفجر شود، نه تهران،يا. اندازة تهران
اند تا بـه سـهم    ن باال زدهيها آستيان همه، بعضيدر م. اند ر افتادهكپس همه به ف

ـ يان بعضيدر م. نندك ينند و آن را خنثكدا ياز بمب را پ يا خود گوشه  يها غالمعل
ـ خبر او و دوسـتانش را ا  يكزند؟ تنها  يه در بهشت زهرا پرسه مك ينيب يرا م ن ي
  .رده استكن مضطرب يچن

عـرض احتـرام بـه     ياو برا. به تهران خواهد آمد سياز پار ينيـ فردا امام خم
دشمنان انقالب، بهشت زهرا «. ردكخواهد  يدان، در بهشت زهرا سخنرانيمقام شه

  »!اند ردهك يگذار نيرا م
ـ اما ا. نندك ينند و خنثكدا يها را پ نياند تا م و دوستانش آمده يحاال غالمعل ن ي
  به آن جمله دارد؟ يموضوع هم ربط

  ؟يدان يتو م! قيرف
ـ . اوردميسر درن يزيه چكمن  م يرا بـه خانـه نرسـان    ياز قرار معلوم تا غالمعل

. ان غائله نبوديه ورود موفق امام هم به مفهوم پاكچرا . شود يرمان نميدستگ يزيچ
ن انقـالب  يماشـ . دولت هنوز عقب ننشسـته اسـت  . اند م نشدهيها هنوز تسل پادگان

بند  كوچكهل  يكن تنها به يا سقوط ماشيعبور . ده استيقلّه رس كدرست به نو
شود و اگر از پشت سر، بـه   يرو باشد، به سقوط منجر م ن هل اگر از روبهياست؛ ا
  !عبور
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ـ ت بيگر پنبه را از گوشهايبار د يكنم ك يخواهش م ـ رون ي ـ ن؛ رفك ، يـك ت. قي
  ...ك، تايك، تكتا

ـ قب يه همان صـدا كنيا! بابا ي؛ اييبگو يخواه ي؟ البد ميديچه شن . اسـت  يل
  ردند؟كن يها را خنث نيمگر م

. ه چـه گفـتم  كادت رفت ي ين زودياما چرا به هم. ردندك يها را خنث نيچرا م
ه الزم ك ينيب يپس م. نِ سرگردانيبود به اندازة تهران، نه چند تا م يصحبت از بمب
ـ يب ي، من هم مييايمه به دنبال من بيهم سراس يليمه و خياست سراس مه يسراسـ  ين

  .هستم يب غالمعليل تعقدر حا
سـرد بهمـن    ين هوايس او در ايآن صورت خ. زند يم يچه نَفَس نَفَس كيطفل

ـ چه قدر تند وبا انگ. جان است نه آب بارانيمطمئناً عرق ه  ماه، ـ ي ـ ا. دود يزه م ن ي
ده است؟ مگر قهرمانها يد يجام جهان يدر قهرمانها يسك يا حتيزه را آيشدت انگ

ابـان و اتوبـان برسـند چـه؟ اگـر      يدونـد؟ بـه خ   يباز هم مبه چاه و چاله برسند، 
  شان تاول بزند و زخم بردارد چه؟يپاها

ه جانشان را با شـهرت  كدوند  ياند؟ آنها م ر آوردهيمگر جانشان را از سر راه گ
  ...شود؟ يراب ميز سيبا چه چ ياما اصوالً جان غالمعل. نندكراب يزه سيو جا
ـ د از گلـو تـا ر  يآ يات دارد بند م سدانم نَفَ يم! قيا رفيوتاه نك ـ ها هي ت همـه  ي

 يـك ان راه نزديم به پايه داركاما حاال . دن ندارديگر رمق دويت ديسوزد، پاها يم
شـوم و قلـم را بـر     ي، من هم سست ميياياگر تو ن. م، لطفاً مرا تنها نگذاريشو يم
شود  ينه موارد خا ييبتنها يشود؟ غالمعل يچه م يدان يآن وقت م.گذارم ين ميزم

ـ كپـس  . مانـد  يم يوارِ خانه مخفيب در پشت ديب و غريو راز آن جملة عج  يم
. تر شـود يبگو تا قو» ات زهيانگ«ه به تو گفتم تو هم به كنها را يا. اوريگر طاقت بيد
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 يه قهرمان جـام جهـان  ك يديدود؟ د يم ين طوريچرا ا يغالمعل ينك يال ميتو خ
اش بود؟ پس  زهيجز انگ يزيت او چكا موتورحريآ. او بدود يهم نتوانست پا به پا

ـ مـن و تـو با  . ات را داشته باش زهيانگ يدوست من، هوا ين دم آخريا د همـراه  ي
جه ينت يگذرد وقصه ب يار مكار از كم ير برسيد يمكاگر . ميوارد خانه شو يغالمعل

  .مانَد يم
 يدهـد بـرا   يوچة خلوت هم جان مك. وچه خلوت خلوت استكخوشبختانه 

 يوت و خلوت مرمـوز كن چه سياز روز است؟ ا ياما مگر االن چه ساعت. دنيدو
  اند؟ جا رفتهكها  جا هستند؟ بچهكاست؟ پس، مردم 

ـ  يم. وچه خوشحال بودمكه از خلوت كمن  ـ چـه چ  يدان  كمـرا بـه شـ    يزي
  .زند ياد مي؟ او دارد فريشنو يش را نميمگر صدا. يت غالمعليانداخت؟ عصبان

  ...رونين بيايب !، مردميآها ـ 
ـ كد؟ نيآ يجا مكها از يراندازيت يصدا نـد  كشـند؟ ن ك يند هنوز دارند مردم را م

  اند؟ ها به خانه پناه برده ن گلولهيمردم از ترس ا
ـ  يرو يمر غالمعلكه از كچه بود  ياه آهنيء سيآن ش! آخ ن افتـاد؟ چـرا   يزم
ء يچه قـدر آن شـ   رد؟كاش ـ محتاطانه ـ به اطراف نگاه    هنگام برداشتن يغالمعل

  .تاب سبز پنهان شده بودك يه الكبود  يزيه همان چيشب
ن گونه مبـارزات را در حـال حاضـر صـالح     يآخر مگر امام نفرموده بود من ا

  .ستيدست بردار ن يدانم؟ پس چرا غالمعل ينم
ا من و تـو؟  يرده ك كحرف امام را بهتر در يغالمعل ينك ير مكتو ف! ق منيرف

ـ كو » در حال حاضر افتـاد «نگاهم به جملة  يا راستش من لحظه  كدچـار شـ   يم
  .شدم
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ـ  » االن«ف يلك؛ پس ت»آن موقع« يعني» در حال حاضر« ـ شـود؟ ب  يچـه م ا بـه  ي
. پوست خربزه نخواهد پا گذاشـت  يرو يحتم غالمعل. قيم، رفيراهمان ادامه بده

  .ميبگذار يغالمعل يپا يا ما هم پا جايب
ا من و تـو  يب. اط خانهيد داخل حيرد و پركاز ضرب ب يكشان را با  او درِ خانه
  .مياط خانه بپريهم به داخل ح

  .مينكش كمكا ما هم يب جان زده مادرش را صدا زد،ياو ه
  .ا بترسديداند بخندد  ين، نميچاره را ببيخانم ب يبرك

ـ ه واسه خـودت درسـت   كه يا افهيخت و قين چه ريمادر؟ ا ييجاكـ  ؟ يردك
آخـه مـادر   . يزنيلوم حرف نمكه ي؟ پس چرا يزنيس نَفَس مافتاده؟ چرا نَفَ ياتفاق

ه باس تـو  كن االن يهم. ينيدن امام خميه لحظه ديره واسه يدلم م يگفتيمگه تو نم
. يبگ يزيخواد چيحاال نم... ها؟ وچهكتو  ي، باز هم رفتيون باشيزيتلو يپا  خونه،

ـ ون داره امامو واسـ يزيه تلوكا تو يزود ب. تو رو خدا رسوند ن مرتبـه نشـون   يه اول
  ...دهيم

ز تـا  يبرانگ ش را بزند؟ آن جملة تأمليحرفها يدهد غالمعل يچرا مادر اجازه نم
ـ كن. گر ادا خواهد شديچند لحظة د ت آن را خواهـد  يعصـبان  ياز رو يند غالمعل
م و يشـ كن طور باشد بهتر است تا جملـه ادا نشـده مـا راهمـان را ب    يگفت؟ اگر ا

  .د استيه بعكنه؛ جداً ... ن طور رفتارها؟يو ا يمعلا غالياما آ. ميبرگرد
  ...اگه يستيبه خدا مادر من ن! ـ مادر

و  ياما خسـتگ . مقدمه يح و بيآن هم صر. ؟ باالخره جمله ادا شديديتو هم شن
و هـم   يحاال هم مادر منتظر است، هم جنابعال. ردكجان، ادامة حرف او را قطع يه

  .من
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  ...وان آبيه لياجازه بده . تر حرفتو بزن راحت. شده مادر؟ آروم باش يـ چ
  ...نه، مادر ـ 

ـ يرا ت كتا يكت يصدا يچه قدر غالمعل ـ ا! شـنود  يز م انگـار   كتـا  يـك ن تي
  .وبدك يه بر قلب او مكاست  يشكضرباهنگ چ

ـ . اس ه توطئـه يون يزيـ مادرم نشون دادن امام تو تلو خـوان مردمـو از تـو     يم
خوان تا مـردم  يم. زنه ين، پشه هم پرنميوچه رو ببك برو. ها شن تو خونهكابونا بيخ

ه رو يه چشـم بـر هـم زدن قـال قضـ     يشن و تو كانقالبو ب يسرگرمن امامو رهبرا
  ...ننكب

ـ ؟ تيا قلبت گذاشـته  ي؟ چرا دست رويديبمب را فهم يحاال معنا! قيرف  يزي
س كد؟ حاال حتم دارم من، تو، مادرو هر يش آخرش به قلب تو هم رسكخ و چيم
 كتـا  يـك گُرپ گُرپِ قلبمان را ت يم، صدايرا بشنو يام غالمعليه پكازما  يگريد

  .ديم شنيخواه
 يو عبـاس و آبجـ   ياگـه دسـت داش مهـد    يسـت يبه خدا مادر من ن! ـ مادر

اگه همـة   يستيبه خدا مادر من ن. ابونيتو خ ين حاال نريو هم يريمعصومه رو نگ
ـ ابون؛ اگـه داد ن يتو خ يزيها رو نر هيهمسا ـ ، فريزن بنـداز دور اون  ... يشـ كاد ني
! ... مــردم يآهــا... بــت روكن يونــايزين دور تلويبنــداز... رو يون لعنتــيــزيتلو

ردن؛ هنوز انقالب كها توطئه  ييايكآمر. ابوناين تو خيزيبر... جوونمردا... ها هيهمسا
  ...يآها ... خوان شاه خائنو دوباره برگردوننيشن، مكخوان امامو بيم. روز نشدهيپ
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  دارند كن دلها تريا
  

  .وه برخاستكاز  يبيغرش مه يناگهان صدا
  .ردكآهن را مسدود  رِ راهيخت و مسيوه فرو ركاز  يفراوان يسنگها

. ديبه آنجا خواهـد رسـ   يگر قطار مسافربريقه ديدانست تا چند دق يم يزعلير
د، بسـرعت  يشـد  يرد؛ با وجـود سـوز و سـرما   كبه ذهنش خطور  يركناگهان ف

 يخـت رو ينفت فانوس را ر. اش بست يش را از تن درآورد و بر چوبدستيسهالبا
  .لباسها و آن را آتش زد

  ...دنيرد به طرف قطار دوكرده بود، شروع كه درست ك يبا مشعل يزعلير
  ند؟ك يرا در تو زنده م ين لحن آقا معلم چه احساسيا
دام بـا  كند، اما هر ا دهيها شن يرانين جمالت را همة ايا. با جمالت ندارم يارك
  .است» لحن«دهد  يها جان م ن جملهيآنچه به ا. لحن يك

آن . اندازند يزه مير ياد علي، آدم را به »يزعلير«ند يگو يم يمعلمها وقت يبعض
  .شود يزه گم مير يعل كوچكر قوارة يار در زكوقت حماسة بزرگ دهقان فدا

ـ ه انگـا ك، »يزعلير«ند يگو يم يمعلمها طور ياما بعض نـد  يخواهنـد بگو  ير م
 يعجب وسـعت  ي؟ دومينيب يان الحان را ميفرق م! جل الخالق). ع(ياز عل يا زهير

نة ياسش در سكه انعكنة خود معلم بود يدر واقع، آن وسعت س. ديات بخش نهيبه س
زه را هم بـه زور در  يزه مير يها يه علكند كوچك يها به قدر نهيس يبعض. تو افتاد
ـ  ها آدم را شـگفت  يه بعضكجداً ... ها ياما بعض! دهند يم يخود جا . ننـد ك يزده م

  .اند يزعليها ر يچرا؟ چون بعض يدان يم. يعل يها زهيها مملو هستند از ر يبعض
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ها مملو هستند از  يم؛ بعضينده بگوكن جمله را صاف و پوست ياصالً بگذار ا
  !اند يها غالمِ عل يچرا؟ چون بعض يدان يم. يعل يها زهير

ح قهرمان داستان را لو بدهم، امـا  يپرده و صر ين قدر بيش قصد نداشتم اراست
پـرده آمـد    يه بكخودش بود  يغالمعل. دانم چرا افسار قلم از دستم در رفت ينم

د؛ شـما دو  ين بار جلو آمد تا بگويا! ختيگر يه با پرده مكشه يبر خالف هم. جلو
، وارد دانشگاه  ديردكم نيبودم رها هكد دنبال من؟ تهران يا د افتادهيخواه ينفر چه م

ـ نم قرار داديب ر ذرهيردم، زك يعملگ. ديردكبم يه شدم، تعقكهم  حـاال صـدها   . دي
ـ كي ـ  يلومتر راه را ط  يسـتان و بلوچسـتان تـا از نگاههـا    يام بـه س  رده و آمـده ك

ـ گذار يوجوگر شما در امان باشم؛ اما مگر م جست د؟ ناگهـان مثـل جـن ظـاهر     ي
ـ جـا پ كپر را از كن يما ااصالً ش. ديشو يم ـ ردكدا ي ـ د؟ بـاالخره مـن با  ي د از راز ي
ـ  يسكچه . اورميشما سردرب يارهاك دهـد؟ لطفـاً حـرف     يراپورت مرا به شما م

 كد؟ ريخواه ياز جان من چه م. ارتانكد دنبال يد و زود بروييآخرتان را اول بگو
 كچيپ يغالمعل  من،. اهللا د؟ بسمينك يد مرا حالّجيخواه يم. ديينده بگوكو پوست 

ـ بعد از انقالب . ليهستم؛ فرزند اسماع ـ ه دانشـگاهها تعط ك ل شـد، وارد جهـاد   ي
ـ ا يدر سـازندگ  يد سهميشدم تا شا يسازندگ . شـور خـراب داشـته باشـم    كن ي

ـ . آوردم سـتان و بلوچسـتان در  ين جا، سر از سيگشتم دنبال خرابتر يم آمـدم    يوقت
اسـت؟   يساز واجبتر از انسان يم سازندگداكگفتم . ها معلم ندارند دم بچهينجا ديا

ـ امـا در ا   ،ييابتدا يها ام معلم بچه حاال شده. ار شدمكبعد دست به   ين روسـتا ي
درس بـدهم درس   يـك خـواهم   يهاست؟ تا مين سادگيمگر به ا ين معلميپرنشك
  .شود يسر راهم سبز م يگريد
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سر اهلش  يرا روپرها كاز  يكيه باران كند؛ آقا بدو يگو يند و ميآ يروز م يك
اهـل   كمكم به يرو يم، ميگذار يها بناچار درس را ناتمام م من وبچه! ردكخراب 

... خـراب شـده   يرسد، پل آباد يه خبر مكم يا دهيشكار نكهنوز دست از . پركآن 
ـ  يهـا  از بچـه  يكـي ... دا شـده يدوباره پ يخور آباد لة خان مفتكسرو  الس را ك

ر نظر دارند، به يالس ما را زكاند،  آمده يآدم شهردو تا ! آقا... دهيل گزيشب رتيد
  .اند گمانم بازرس اداره

ـ ار بـود  كدر  يجا بود؟ اگر بازرسكبازرس . ـ نه برادر پـر  كه االن شـما در  ك
معرفـت لـذت    يم؟ از تماشـا يچـه طـور بگـو   . ميهست يما، تنها تماشاچ. دينبود

  !نيم، هميبر يم
اما اگر اهـل  . ديا د، پس خوش آمدهيفاگر اهل تعار! ان معرفتيجنابان تماشاچ

مـن هـم دارم   . د به طـرف سـنندج  ينكج كزحمت راهتان را  يد، بيستيف نيتعار
ن يپرنشك يها ن بچهيه به اكاست  ين درسيار آخركدرس دهقان فدا. روم آنجا يم
 يشرق يها ستيمونكو  يغرب يطلبها ه سلطنتكروز خبر آوردند ين ديهم. دهم يم

ه جان و مال و ناموس مردم و انقالبِ مردم قـد  ياند و برعل ادهدست به دست هم د
متر از واژگون شـدن  كن اتفاق شوم يت ايد اهمينك يال ميا شما خيآ. اند ردهكعلم 
  قطار است؟ يك

مسافران قطـار  . خواهد يار مكسنندج دهقانان فدا! ان با معرفتيجنابان تماشاچ
 يسكردند و ك يدام استغاثه نمكچ يه. ا غافلي  ا همه خواب بودند،يار كدهقان فدا

استغاثة آنهـا   يد صدايخواه ياما مردم سنندج چه؟ اگر م. دنديطلب ينم كمكرا به 
  .اهللا بسم  د،يرا بشنو
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 يد بـه گوشـتان، دلهـا   يد و بچسـبان ينكپر روشنش كرون از يمنتها ب! وين راديا
آنها  كخواهم تَرَ يمن نم. دارد كتر يافكن به اندازة يپرنشك يها ن بچهيا كوچك

  !نمكرا بش
ا راهتان را به سمت يد؛ يا ه راه اشتباه آمدهكد يده باشيدوارم حاال فهميخُب، ام

  .دييها بگو نجا به بچهيته را در ايكن دية ايا بقيد و ينكج كآنها 
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  هرز نامردند يعلفها
  
  !ديخسته نباش  ق جان، سالم،يرف

  است؟ ن گونه شدهيت ايچرا چشمها
ـ ه آسمان دورِ سرشـان چرخ ك يا شده ييمثل آدمها اگـر احسـاس   . ده اسـت ي

. يدانم عجلـه دار  ياورم؛ هر چند ميت آب قند بين تا برايبنش يمك يجه داريسرگ
  ست؟ي؛ چاره چيا مر بستهك يسفر بعد يبرا  اسوده،ين ياز سفر

هرمان اسـت  ر قيگر تقصين ديا. قهرمان يم به تماشايم برويا من و تو عهد بسته
  .ندك يه عجله مك

ـ  يسيپل يها لميبر خالف قهرمانان ف ان مشـخص تختـه گـاز    كـ م يـك ه در ك
دانم چرا تند و تند مثل   يفقط نم. ستيتازند، قهرمان ما اصالً اهل تاخت و تاز ن يم

، ناگهـان  يستان بلوچستان دنبالش بگرديدر س ييآ يتا م. پرد يز از دست ميل يماه
ـ  يچ اثري، هيرس يبه سنندج م يوقت. استدر سنندج  ينيب يم ـ  ياز او نم ، آن يابي

شما قهرمـان  ! آقا، خانم... نجارا بگرد، آنجا را بگرديا. وجو به جست يافت يوقت م
  د؟يديما را ند

  ست؟يقهرمان شما چ ينشان. ميا دهيد ياديز يما قهرمانها. ـ چرا، چرا
  .بود كچيـ اسمِ قهرمان ما پ

ردند، ما كما حمله  يهرز به باغ زندگ يعلفها يوقت. ميديرا دما آنها . ـ بله، بله
ـ نگذشته بود  يزيهنوز چ. ميخواست كمك دنـد، دورِ  ييرو ييهـا كچيه ناگهـان پ ك

  ...ردندكن ك شهيها را ر دند، و آنگه همة هرزهيچيهرز پ يعلفها
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ـ با. مينك يه حرفتان را قطع مكد يببخش! ـ آقا، خانم ـ د زودتـر راه ب ي م، مـا  يافتي
ـ م يهسـت  ييهـا كچياز همان پ يكي يوجو من و دوستم در جست. ميعجله دار ه ك

  .داشت يسبز يما چشمها كچيمنتها پ. ييگو يم
  .د، همة وجود ما را آتش زدييگرا يش به سرخيچشمها يه سبزكـ آن لحظه 

  د؟يشناس يـ مگر شما او را م
 يمهار چشـ يتصـو  پا در سنندج گذاشـت،   يم؟ وقتيه نشناسكشود  يـ مگر م

  .ها نقش بست ينة همة ما سنندجيمهربان او بر س
  ست؟يش چيچشمها يـ پس قصة سرخ

سبزش سرخ شـد،   يده، اول چشمهاييد در گنبد هم علف هرز رويشن يوقت ـ 
  !بش زديباره غيكبعد 
ـ ش، بعد گازش را بگكا الجرعه سربيب. آب قندت حاضر است! ق منيرف ر تـا  ي

  .ميخودمان را به گنبد برسان
مـان   يكـي . نـد كوجو هر دو نفرمان را مشغول  م پرسيگر نگذارين دفعه ديا ايب
. ميده بگـرد ييگرا يه به سرخك يسبز يمان به دنبال چشمها يكيم، ينكوجو  پرس
ان وقـت،  . اد نهينه؛ فر... مينكرا خبر  يگرياد، ديم، با فريافتيدام زودتر او را كهر 

  .ديز، دوباره از دستمان خواهد پريل يآن ماه
ـ فقط با. مينكسرگرمش  يجور يكا يب م تـا او را  ينگاههـا باشـ  يمكد مراقـب  ي

ـ د. ه همه ـ نامردنـد  ك ينيب يهرز ـ م  يعلفها. رنديناجوانمردانه از ما نگ ـ روز ي ه ك
ـ    ه خـار شـده  كامروز . شتندك يخان بودند، در لباس گرگ م ش يانـد، در لبـاس م

  .شندك يم
  »!انقالب حق شما رو خورده. نيد خودمختار بشيشما با«: ـ به ما گفتن
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  »!دهيبه ما رس يشتريانقالب شده حق ب ين از وقتيراستشو بخوا«: ميگفت
  »!نيفهم يشما نم«: گفتن
ـ   يفهم يه مكشما «: ميگفت ـ ينجـا بـود  يخـانِ ا  ين پـس چـرا وقت ـ  ين نم ن يگفت

  »؟يخودمختار
ـ پـس با . ميجنگ يم با انقالب ميما به خاطر شما دار! نيالل ش«: گفتن پـول  د ي

  »!نيما رو بد كدن و خرج خورد و خورايالزحمه جنگ اسلحه و فشنگ و حق
  »!نيم به خاطر ما بجنگيخوا يما نم«: ميگفت

  ...مونو جلو چشمامون به گلوله بستن اون وقت زن و بچه
  اند؟ ه هميهرز چه قدر شب ي؛ علفهاينيب يم
  !شود يده ميپاش ياجنب يك كند تخم همة آنها از دامن ناپاكن

ه سر گنبد اومد، حاال سر شهرسـتان پـاوه   ك يين باليهم. ندارم كـ بله، من ش
  ...اومده
ـ خواهنـد بگو  يم يزبانينها با زبان بيا! قيا، رفيب ـ ي در گنبـد   كچـ يپ يد غالمعل

خواهند ما را به دنبال نخود  يا ميند و يگو يدانم راست م ينم. ست، در پاوه استين
 يجا قطاركد هر يگو يعقل ما م. مينكدمان رجوع د به عقل خويما با. اه بفرستنديس

  .آنجاست يانون خطر باشد، غالمعلكشدن به  يكدر حال نزد
 ين خودشـونو رو ياگه مخـالف  يردن؛ اونا، حتكـ خدانشناسها شهرو محاصره 

ـ   ك يردن، هم مك يدا ميمارستانم پيتخت ب ـ  يشتن و هـم مـثلهش م از  يكـي ! ردنك
تو پاوه به پا شده  يعيد چه جنايشن يم كيهر . دنيسر بر ييكپاسدارها رو با موزا

فروشا  هاش اومدن تو محاصره و از درون با اون وطن تر و بچهكرد، اما دك يفرار م
  .دنيجنگ
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  هاش؟ تر و بچهكد ـ 
  .رده بودنكن ييزه تعيهاش جا سر اون و بچه يبرا! تر چمرانكد. ـ بله
  هاش؟ ـ بچه
ع يغائلة پاوه رو خوابونـدن، سـر   يوقت.. .كچيپ ي، غالمعلياصغر وصال. ـ بله

  !گهيد يها لهيرفتن سراغ غا
ـ كم درست يوان آب قند برايل يك يتوان يا ميآ! ق منيرف ـ ؟ ين  يـك ا الاقـل  ي
  ؟يآسمان را از چرخش بازدار يجور
ـ  كم پروانة پنيه بودكادم است بچه ي! ق منيرف ـ چرخان يه را با دسـت م م و يدي

 يه شمارش پرهاكنين پروانه را بشمارد؟ نه ايا ياتواند پره يم يسكم چه يگفت يم
ـ اصالً پرها د. ند، نهكجمان يپروانه گ ـ ي ـ شـدند   يده نم حـاال  . ه شـمرده شـوند  ك

ـ  يدوچرخه را ـ در حـال   يكچرخ  يها پره ميتوانم س يا ميم، آيخواهم بگو يم ه ك
  ؟يند ـ بشمارك يت مكحر
وصـل   يبه محور قهرمـان م پره يس يكشتر قهرمانها تنها با يم بيخواهم بگو يم

  ادت هست؟يپتروس را  ي قصه. شوند يم
  !شد يالملل نيسد و قهرمان ب كوچكاف كانگشتش را گذاشت در ش

 يش مشـعل يزمستان از لباسـها  يدر سرما يزعليم؟ ريرو ياصالً چرا راه دور م
  .ساخت و جان مسافران قطار را نجات داد

  ...كچيپ يو غالمعل
ـ خ در حـال حر چـر  يهـا  پـره  ميلطفاً تو سـ  ـ   ك روم بـه   يت را بشـمار، مـن م

  .يغالمعل يوجو جست
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تازه تـو  . همة سنندج تو دست دشمن بود، بجز پادگان و باشگاه افسران! آقا ـ 
دفعـه   يـك . ردنك يرده بودن و از درون داشتن پادگانو ساقط مكپادگان هم نفوذ 

دشـمنه،  ه همه جاش دست ك يورود به شهر. چهل تا پاسدار وارد شهر شدن يس
ـ ر اكس به فكچ يبود؟ ه يچاره چ يول. ورود به دهان اژدها يعني ن مـردم نبـود   ي

ـ تـو رو خـدا ب  : هكد يشك يصدر خائن تازه داشت منت اژدها رو م يبن. بجز امام ا ي
  ...مينكصلح 

  .يگفت يـ خوب از پاسدارها م
  ...هيبق. ـ از اون پاسدارها تنها پنج شش تاشون تونستن به باشگاه افسران برسن

  ش تا؟يا اون پنج شيه بود يجزو بق كچيپ يـ غالمعل
  .شناسم ينم كچيم كچيـ من پ

  ...سبز يه ساله، با چشمهايست و يه جوون بيـ 
اون وقت . ميشكب كمون سر وار خونهيم از ديردك يما اصالً جرئت نم! آقا يـ ا

  ؟يپرس ياز اون چهل تا م يكيشما از رنگ چشم 
  ...د شدنيه شهك ييپاسدارها. ميـ بگذر

ـ  ه گور دستهيـ نامردا همه شونو تو  ـ دفـن   يجمع ـ . ردنك هاشـون  يگن بعضيم
  .مجروح بودن؛ زنده به گور شدن

  ...ه وارد باشگاه شدنك ييـ پاسدارها
ـ . بدون آب و آذوقه. ردكن نفس مقاومت يـ باشگاه تا آخر ـ گن ايم  ين روزاي

ـ ه نكـ نيتـا ا . تنداشيدست از مقاومت برنم يخوردن وليشة درخت مياخر ر  يروي
  .روز شدنيد و پيرس كيمك

  بعدش؟ ـ 
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دم فرمانـدة سـپاه   يه بار شني، من ياگه شما دنبال جوون چشم سبز. دونميـ نم
  !بانه چشماش سبزه

  ؟يخواه يگر چه ميد. ن هم سرنخيق، ايرف
راسـتش مـن   . ن موضوع مـال قبلـه  يا. ميگفت يزيه چين بابا؛ ما كـ حاالصبر 

: اما چند وقت بعدش گفـتن ! طقه سرپل ذهاب هم چشماش سبزهدم فرماندة منيشن
ـ ات سپاه غرب، چه ميفرمانده عمل! نه بابا ـ دونم؛ فرمانـده عمل ي ... دراز يات بـاز ي
گفـت چنـد بـار تـا حـاال جـوون       ياونـم م . من پرستاره ياز آشناها يكي يراست

الصـه  خ... ه تنش لت و پار بوده و چشماش سبزكمارستان يرو آوردن ب يا رزمنده
همـة   يعنيداً لنز سبز مد شده؟ ينه جدكن؛ نيراستشو بگ. ميج شديگ يه حسابكما 

  سپاه هم آره؟ يها بروبچه
ـ ب. ميت را با هـم بشـمار  كچرخ در حال حر يها م پرهيا سيحاال ب! ق منيرف ا ي

خـودش بچرخـد و    يبـرا  يبگذار آسمان هم ه. مينكمدام به هم آب قند تعارف 
  .بچرخد

آن وقـت  . ميم و با هم با آسمان بچرخيآسمان شو كچرخ و فل ا سوارياصالً ب
  !شود يم يدار چه صحنة خنده
ن بـه بعـد مـا    يدند، از ايخند يدند و ميد يما را م يها سردرگميتا حاال آسمان

  !ميخند يم و مينيب يها را مينيزم يسردرگم
سـبز   چشم كجو يكمن . يعار يم بر طبل بيا بزنيب. نكنها را هم رها ياصالً ا

  .ميم و خوش باشيبا هم بخند يمكم تا يگو يآن را م. بلندم
ـ آدم چشـم سـبز بـود     يكجنگ  يها نبود، در جبهه يكيبود،  يكي ه موقـع  ك
  موقع استراحت چه؟. بردند يهمه از او حساب م يفرمانده
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 يليها خيسجياز ب يكيروز  يك. ردندك يم يگرفتند و شوخ يم يشتكهمه با او 
ـ   كشد  يم يهچند ما. ر بودكپ ن خـاطر از  يه پدرش را از دست داده بـود، بـه هم

درد او  يفرمانده چشم سبز گفت؛ دوا. خورد يشه غصه ميزان بود و هميجمع، گر
نـد  كبا او صحبت  يا لمهكنم تا چند كد روح پدرش را احضار يبا. ش من استيپ

  .و آرام شود
ـ خـواهش   يجيآنگاه از بسـ . يفياورند و قيب ييخالصه، فرمانده گفت پتو رد ك

ـ ناگهـان د . ره شود و ورد بخوانديف به آسمان خير پتو و از سوراخ قيبرود ز  يري
  .ر پتو خواهد رفتيف شده و به زيه روح پدرش وارد قكد يينخواهد پا

 يه در آن سـرما كد زدن بود يرِ پتو مشغول ورد خواندن وديدل ز ساده يجيبس
ـ روح پدر وارد ق يخ به جايب پارچ آ يكاشارة چشم سبز،  يكبا   ردستان،ك ف ي

  ...شد و 
ـ . خوردند يگر غصه نميد يهايجيو بس يجياز آن لحظه به بعد آن بس بـه   يوقت

  .زدند يدند لبخند ميرس يفرمانده چشم سبز م
شه با مادر و يهم يبعد به خانه آمد تا برا يچشم سبز چند ي ند؛ فرماندهيگو يم

ن فرمانـده مهربـان   يهمسر در فراق امادر و . ندك يهمسر تازه عروسش خداحافظ
آنها را از غصه  رد و كف آماده يفرمانده چشم سبز دو تا ق. خوردند يغصه م يليخ

  !نجات داد
ـ  . يمبادا غصه بخور! ق منيرف بـا   يشـ ياند يهرگاه به آن فرمانده چشم سـبز م
  !شيانديلخبند ب
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  اند مغزها گرسنة چشم
  

  !ت را ببند، سفت سفتيچشمها
ـ  يزيچ! يرا قورت بده يزيت چياسة چشمهاكبا  يخواه يمن كاحساس  ه ك

ص و گرسـنه، آن  يحـر  يها مثـل دهـان   اسهكبگذار آن ! منظورم همان چشمهاست
  شود؟ يمگر چه م. ها را ببلعند كمردم

  .م مغزكش يبگذار چشمها بروند تو
  اند؟ مغزها گرسنة چشم يدان يچ ميه

ند، يب يس ظاهرت را مكار هر بگذ. چشمت نباش ينترس؛ اصالً نگران صورت ب
  ن چشمهاست؟يبه ا يينايمگر ب. يينايند نابكال يخ

گـر  يند ديب يد را ميآدم نور خورش يوقت. يخواهد جواب سؤال من را بده ينم
ـ نم يب يمن دارم م. دن اعترافش ندارديبه شن يازين ـ ك ـ يب يه م نـان  يلـذا بـا اطم  . ين
  .ز و با تمام سرعت بدويه برخكم يگو يم

ـ كچرا . ستميوار خوردن تو نيالً نگران به دمن اص ، يچشـم سـر داشـت    يه وقت
ه چشـم مغـز   كحاال . يرفت يوار فرو نميد يگاه با سر تو چيو ه يديد يوار را ميد

  .ينيب يوار را هم ميد ي، من حتم دارم آن سويدار
. ت قورت داد؛ نهيهاكن حاال پليه همكاست  يدن تو نه به خاطر چشمانين ديا

  .بود يادآوري يك ن فقطيا
ـ   يب يد چه مياندازد و بگوياش ب به گذشته يبه مغزت بگو نگاه ن ينـد؟ مگـر هم

د؟ اگر مغزت چشم يستان و بلوچستان و از آنجا تا سنندج را نديمغز از تهران تا س
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د؟ حاال هـم چشـم دوختـه اسـت بـه      يدراز را چگونه د ينداشت پس بانه و باز
  !سيشهر پار پر رفت و آمد در يابانيفرانسه؛ خ

؛ بـه  كيپزشـ  يـك نيلك يكرود به درون  يه نگاهت دارد مك ينيب يم! ق منيرف
آخـر مـن هـم سـر     . قـورت دادنـد   ياديرا ز يينايب يها لهيت آن تيهاكگمانم پل

  جا؟كنجا يجا و اكدراز  يجا، بانه و بازكآورم؛ تهران  يدرنم
ـ موش قصة آن فرمانده چشم سبز را فرا ين دم آخريت ايند چشمهاكن رده و ك
ن گونـه تصـور   يچرا ا يدان ياند؟ م س درآوردهيسر از پار يقصة عشق يك يدر پ

  نم؟ك يم
ـ از ا. ينك يد ميي، تو هم حرف مرا تأيشكلحظه بو ب يكاگر فقط   يـك نيلكن ي

  !رسد يعشق به مشام م يبو
  .دارد يا مطلوب و چسبنده يعجب بو! آباد ن غربتيعشق در ا يبو

 يفرانسـو  ين منشيست؟ ايست؟عشق به چكيعاشق جاست؟ كحاال آن عشق 
  ا معشوق؟ي؟ او عاشق است يچرا گوشش را چسبانده به آن دستگاه صوت

  است؟ ينكند او بهانة رد گم كاصالً ن
ه در نوبت كنها ياز هم يكيد يشا. مينكضها را برانداز يا مريب! من يق با وفايرف

  راه خود به مطب آورده است؟را از خانه برداشته و هم ياند، عشق ت نشستهيزيو
  شود؟ ينم ييگو يتو م يعني

اگر خودش . ندكپرا يعشق را در آنجا م يجا برود، بوكن آدم عاشق هر كباور 
 يـك نيلكاگـر وارد  . رنديگ يعشق م يمان بويوار هم بمالد، آجر و سيرا به در و د

نـد  كا نحـاال خـد  . چديپ يعشق م يل، بوكن و ساولن و اليبتاد يهم بشود، به جا
  .ندك يج و سردرگم ميگ يننده را حسابكشلوغ باشد، آن وقت استشمام  يكينيلك
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ـ ت غركن ممليدر ا. ميا ج و سردرگم شدهيه من و تو گكدرست مثل حاال  ب ي
ـ دام آشنا به اك يم در پييآخر بگو. ميريرا بگ يسكم سراغ چه يدان ينم ن دخمـه  ي
  م؟يا دهيشك كسر

ـ ند اكن! قيم، رفيفهم يم گر راياصالً مگر ما زبان همد را اشـتباه   ين راه آخـر ي
  م؟يا آمده
ا در سرپل ذهاب؛ يم يدراز باش يا در بازيقصه، من انتظار داشتم  ين آخرهايا

ـ ! كچـ يبـدون پ  يا خ صدوق و در باغچهيابان شيا در تهران، خي ا در گورسـتان  ي
ـ كبل! اصالً چرا در گورستان بهشت زهرا. بهشت زهرا حضـرت   يه در بهشت واقع

  .»س«زهرا
ه دستمان از بهشت زهرا دور است، بهشت زهـرا  ك ييآن گورستان را ما آدمها

 كچيه بشود سراغ پكست ين ييم وگرنه آنجا جاينكمان را خوش يم تا دلهايا دهينام
  .را گرفت
ـ ن شهر غرينه در گور نه در ا. در باغ است، در بهشت است كچيپ يجا ب و ي
  .دور

ـ پس چرا مـا ا . نندكنا اشتباه نيب ي؟ قرار بود مغزهامينك ينجا چه ميپس ما ا ن ي
  م؟يا راه را اشتباه آمده

  م؟ينك كمان هم شيم به چشمهايا حاال حق داريآ
  !نگينگ ديد

  چه بود؟ يصدا
  !كزنگ پزش يصدا
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آباد گـوش   ن غربتيدر ا. شنود يمان درست ميم گوشهاكه دستكر كخدا را ش
  !است يمتيسالم هم خودش غن

ند، ك ييراهنما كرا به اتاق پزش يض بعديه مركنيا ي؟ به جاينيب يرا م يمنش
 كشتابزده به اتاق پزش... دارد و  يو پخش را هم برميزد، راديخ يخودش از جا برم

  . رود يم
ه مـا بـه   ك ييهر چند با آن چشمها. ميا تا در را نبسته، ما هم داخل اتاق شويب

ـ وار يم، در و ديا مان دادهيخورد مغزها ـ انـد   تر از آنكوچك . ه حجابمـان شـوند  ك
ه دارد اتفاقـات  ك؛ چرا يمنش يكدرست مثل . مينكا عجله يه بكن است يمنظورم ا

ض را به اتاق ينند و مرينش يم يگريز منشيشه پشت ميها هميمنش. افتد يم كيوكمش
  .و پخش استيتر؛ راد كوكن هم مشياز ا. فرستند يم كپزش
ه راز عشق در درون كمگر آن! دهند يش نمو پخش گويترها وقت طبابت رادكد
  . نهفته باشد يكيترونكن دستگاه اليهم

مـه  كد يه خانم منشكن مانده يفقط هم! شود يم كنم قصه دارد سوزناكغلط ن
را در دل  يا ل شـده يغ فسيتر بفشارد و جكص ديپخش صوت را در برابر نگاه حر

  !ندكر زنده يتر پكن ديا
ده است؟ يالس چيدن، آلبالو گيد يراه را به جا يكن يمغز ما ا يند چشمهاكن

  رده است؟كور كما را  يچشمها يمزاجِ آسمان ينيند طعم عشقِ زمكن
ـ كم ييمان بگوين قضاوتها به چشمهايا يا وبه جاياصالً ب رنـد تـا   يآرام بگ يم

  .ردكم چگونه عشق طلوع خواهد ينيبب
  ...و هنوزشه، تين موج؟ االن اخبار تموم ميشد ا يپس چ! ـ مادام

  .دهيست، امروز آنتن نميهوا خوب ن. ور رفتم يليمن خ! تركـ د
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  ده؟ياج دارم، چرا آنتن نميشتر احتيگه بيد يه من از همه روزاكـ امروز 
  !ت دارهيپاراز يليصداش خ يده، وليـ آنتن م

  .ت هم خوبهيفكيبا همون . نكو رو روشن يراد! مادام ـ 
  !مارا منتظرنيب! تركد يآقا يـ ول

. سـت يتر حالش خوب نكبگو امروز د. ن، مادامك يـ از قول من معذرت خواه
  .راستش اصالً دلم آروم و قرار نداره

ـ ران ايو ايچرا  نسبت به اخبار راد يول. نها همه درسيـ ا ن؟ يشـد  ين طـور ي
  افتاده؟ ياتفاق. ين طورينه ا ين، وليديشما هر روز اخبار گوش م
  .دميشب خواب دي؟ دبگم يـ نه مادام، نه چه طور

  . اخبار تازه شروع شده. ه موفق شدمكنيمثل ا! ـ آهان
  .مارايمادام، حاال برو سراغ ب يـ مرس

نها باشد و يان هميند عشق درمكن. ندكمارها را جواب يخواهد ب يم يمنش! قيرف
  برود؟
 يوجـو  ه در جسـت كدرست مثل آن وقتها . مينكار كم يا تقسيم بيگو يمن م ـ 

عشق همچنان به مشام  ياگر بو. مارها بروين بيم؛ تو همراه ايشد يج ميگ يغالمعل
عشق ماندگار شد تو را خبر  يمانم، اگر بو ينجا ميمن هم در ا. نكمرا خبر   د،يرس
ز گذاشته يم يه سرش را روكتر است كن ديا. نمين ببكصبر  يا اما لحظه... نمك يم

  لرزد؟ يش ميها و شانه
  .نكرا صدا  يشچه؟ زود باش من يعني

  .ن چه خبر شدهيبب. نشيمه برو به باليسراس! يـ منش
  تر، شما حالتون خوبه؟كد يـ آقا
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ـ س يه صـورتش را خـ  كاست  كن اشيا. ندك يتر سرش را بلند مكد ـ رده ك ا ي
  عرق؟
  .شوديزده م دن چهرة او شگفتياز د يمنش
ـ ا انگار راه را درست آمده. ش خودمان بمانديم، پيگو يآهسته م! قيرف بـاور  . مي

  .شكگر بو بيبار د يك، ينك ينم
  .ندك يز ميتر از قبل دارد مشام جانمان را لبر ظيعشق غل يه؟ بوك ينيب يم
تـر  كد. رديگ يجعبة دستمال را مقابلش م يمنش. ندك يو را خاموش ميتر رادكد

بـه   يا اما بغـض عجـب گـره   . ندك يم كش را پايهاكشد، اشك يرون ميب يدستمال
  !ه استحلقش انداخت

ـ . دميگه تا صبح نخوابياون وقت د. دميد يبيشب خواب عجيد ـ  ـ ا يوقت رون ي
ه ك يروح. داشت يروح جوون ينوجوون بود، ول... داشتم يه دوست خوبيبودم، 
ـ تو خ. داد ير خودش قرار ميرمرد رو تحت تأثيمن پ خ صـدوق تهـرون   يابون شـ ي
من . ردك يم يگريمن منش شيومد پيشد، م يل ميه از مدرسه تعطكاون. داشتم يمطب
با خـودش آرامـش و   . ب روح من بوديانگار اون طب يب جسم مردم بودم، وليطب
  .آورد يت رو به مطب مكبر

ارو از دست كگه حال و حوصلة يرفت، منم ديومد و ميش ميپ ياركاگه براش 
  . ردميكل ميدادم و مطبو تعطيم

ه به محله و كه مطب، بليت و آرامشو نه به كخواست اون بريه شد، مكجوونتر 
دم رفتـه بـه   يبعـدها شـن  . شد ينيسرسخت امام خم يداياز مر يكيلذا . شهر بده

شب اومده بـود بـه   يد. از فرماندهان برجسته شده يكيجنگ با عراق و  يها جبهه
ـ ردم، تـو هـم تعط  يكـ م كادته هر وقت من مطبـو تـر  ي! تركگفت؛ ديم. خوابم ل ي
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ـ االن ! تـر ك، من رفتم ديندگه جا موين دفعه دي؟ اما ايرديكم ه اخبـارو گـوش   ك
  .ردهكل يمطبو تعط يياون فرمانده بزرگ دلها بتنها. دم درستهيدادم، د
اسـت   يآبرنگ ي؟ مثل نقاشينيب يش صورت مادام را ميآرا! ق تمام راه منيرف

  !ر باران مانده باشديه زك
  تان؟ر داسيا تأثيرد كر ياو را سراز كتر اشكالم دكعاطفة  ييگو يتو م
  .دامكچ يم هيگو يمن م

ـ كگانه با فرهنگ ما، قهرمان را از يب ين منشيا شناسـد؟ تـازه اگـر هـم      يجا م
 يم در نَفَس بعضيگو ياو هم ارزش است؟ و من م يما برا يبشناسد، مگر ارزشها

اگـر آن را بـر سـنگ    . »ع«يحضرت موسـ  يمستتر است مثل عصا يلمات نورك
  .ه سهل استكر دل يخشود؛ تس يم يها جار ، چشمهيوبكب

آن وقت از تهران، فرانسه را . شود ينا مي، بيها را اگر به مغز برسان لمهك يبعض
  .تركن ديدرست مثل هم. دراز را يند و از فرانسه بازيب يم

ـ ران، تا قبل مـن  ين اكن حاال ببر پستش يسم، همينو يه نامه ميمن ! ـ مادام ه ي
  .نكنده رزرو يهفتة آ يما برايت هواپيه بليبعد برو . رهيم آروم بگك

  به نام خدا«
  !كچيخانوادة محترم پ

دوسـت و    ف و به تمام معنـا انسـان،  ين، انسان شريخبر شهادت مسلمان راست
ه تأثرِ من كنيگو ا. ردك، روح و جسم مرا منقلب كچيپ يزم غالمعليار عزيبرادر بس

ـ حتگران است و خودم از فقدان آن انسان با شـرف، ا يقتر از ديعم ـ ي بـه   ياج مبرم
  .ت دارميتسل
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ت و اسالم را به پدر، مادر، بـرادران،  يباز راه انسانكبه سهمِ خود شهادت آن پا
ـ  يارانش قلباً تسليخواهر، دوستان و  تـر  ك؛ د60مـاه   يد 19. مينمـا  يت عـرض م

  .»يطاهر
ـ ا دنين دنيا. ام يشگيهمراه هم! قميرف ـ د. اسـت  ييفـراق و جـدا   ياي ـ  يدي ه ك
ش ياما پ. ميد از هم جدا شويگر من و تو هم بايحاال د. ما جدا شدهم از  يغالمعل

 يادگارينم تا در ذهنت كبا تو صحبت  يلمه خصوصكاز رفتن دوست دارم چند 
  .بماند

  .ن همه وقتت را گرفتميه اكاوالً ببخش 
ه، ك يدان يم. ات يو رفاقت تمام راه ين همه معرفت، وفاداريرم از اكاً متشيثان

  !شود يدا ميم پكق تمام راه يرفن روزها يا
 ينجـا يم؟ ما تا ايبگو يچه جور! ... نيبب: هكن است يام ا  يثالثاً حرف خصوص

سـؤالم  . م، بمانديافتيتا چه حد او را . ميبپرداز يب غالمعليم به تعقيراه را توانست
  م توانست؟ينجا به بعد هم خواهيا از ايه؛ آكن است يا

  ؟يفهم يه مكمنظورم را 
مودن ادامـة راه  يا ما از پيم، يشو يه ما از هم جدا مكراه است  ينجا انتهاياا يآ
  م؟يعاجز

م؛ ياما اگرما عـاجز . ارمانكم دنبال يآسوده برو ياليچ؛ با خيه هكاگر انتهاست، 
  م؟يچرا عاجز

  م؟ي؛ چرا عاجزينكر كن فيخواهم از حاال به بعد به ا يم
مـان چشـم   يم؟ منتها به مغزهايودا هم عجز بين دنيب ايه در تعقكادت هست ي
  .ميم و قادر شديداد
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  م؟ينكار كد چيحاال با
  م؟يمان چشم بدهيا به دلهايآ

  اگر نه؛ پس به چه؟
  ؛ چگونه؟ياگر آر

ـ دل خـوش   يزيما تا به حال به چه چ! مان رايچشمها ينيب يم! ق منيرف رده ك
ن چشـمها  يبا ا! ميه مثالً ما چشمِ مغز داركم يردك يدرم يو قمپز يم؟ چه پزيبود
  .مييمان را بساكشكم يد برويم؛ بايد؟ خودمانيشود د يجا را مك

مان يچشمها. ميور نه غوطهيقرنط يكين؛ در تاريم مثل آن جنيا حاال درست شده
  .وار به ما القا شوديد ياز آن سو يه تنها حسكمگر آن. نديب ينم يزيچ ياهيبجز س
ا يب. وار را نشانمان دهديد يه آن سوكم يابيب يم چشميا برويب! ق وفادار منيرف

ـ س زودتـر پ كهر . م دنبال چشميجداگانه برو يكهر . مينكار كم يباز هم تقس دا ي
  .ندكرا خبر  يگريرد، آن دك

  .قيمانم رف يمن، همچنان گوش به زنگ م
  .ميدوستدارت، رح
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  نامه يزندگ
  

  .نبود يكيبود،  يكي
  !ها سبزه داد اغچهاز ب يكيخوب خدا،  ياز روزها يكيدر 

مـردم  . و هشـت بـود   ي، هشتم مهـر سـ  يردك يم نگاه ميبه تقو يآن روز وقت
، يكي. ن باغچه، مشغول دو جشنيمشغول جشن تولد امام زمان بودند و باغبانان ا

ـ شان تـازه رو  ه در باغچهك كيوچك كچيجشن پ يگريجشن گل نرجس و د ده يي
  .بود

ن دو زن و شوهر جوان يا. يبرك يگريام دل بود و نياز باغبانها اسماع يكينام 
ارادتشان را  يجور يكخواستند  يآنها م. داشتند) ع(يبه حضرت عل يعشق فراوان

ـ يشان؛ ية زندگين هديبه موال نشان دهند، لذا اسم بهتر وچـه  ك كچـ يهمـان پ  يعن
  .»يغالمعل«شان را گذاشتند  باغچه

ـ  م گياست، تصم) ع(يد غالمِ عليفهم ياز وقت يغالمعل  يوار زنـدگ  يرفـت عل
  .ندك

ـ رد، با سرعت راه بك يرشد م يت سادگياو در نها مـود و خـود را   يرا پ يداري
  .ردكآماده  يجانانه از اسالم علو يدفاع يبرا

ـ ه منجر به اخراج او از اكنوشت  يم يگاه در مدرسه مقاالت ن مدرسـه بـه آن   ي
 كخطرنـا  كحـ شد و خود را در م يم ياسيس يگاه وارد گروهها. شد يمدرسه م

  .آزمود  يم كترور جالدان ساوا
ـ  يار هم مكن مبارزه، يدر ح كچيپ يغالمعل ـ  ك خوانـد و از   يرد، درس هـم م

  .جست ياش بهره م يالسكت دوستان هميرفع جهل و محروم يدسترنج خود برا



 ۵٠ چه کسی ماشه را خواهد کشيد 

  . گر در تهران بند نبوديد يروز شد، غالمعليه پكانقالب 
ـ خاسـت،   يبرم يسكت ياد مظلوميهر جا فر گـاه در  . در آنجـا بـود   يغالمعل

ردستان و در سنگر كگاه در گنبد و پاوه و . يستان و بلوچستان و در سنگر معلميس
تـر  كد بزرگـوار، د يشـه  ياران باوفاياو از جمله ... يگاه در جهاد سازندگ. يرزم

  .چمران بود
 يـك گـر  يد كچـ يآغاز شد، پ يهرز به باغ انقالب اسالم يهجوم علفها يوقت

ن فرماندهان جنگ يتر از برجسته يكيگر از او به عنوان يحاال د. ساده نبودرزمندة 
  .گذشت ياو م يبهار از زندگ 21ه تنها كبود  ين در حاليا. ردندك ياد مي

ـ ن عمليا يز فرماندهيدراز و ن يباز يطرح آزادساز از افتخـارات   يكـي ات، ي
  .وتاه اوستك يزندگ

ر در مواجهه بـا  ينظ ين و شجاعت بردستايبا ز يت غالمعليميو صم يطبع شوخ
بارهـا و   كچـ يپ. افـزود  يت او ميه بر محبوبكبود  ييها دشمنان، از جمله خصلت

  . ش رفتيشهادت پ يبارها مجروح شد و هر بار تا پا
ش يشد و هنوز ب يجار ينيعقد او و همسرش با نََفس مقدس امام خم ي خطبه

ـ ات مطلع الفجر ـ  يه در عملكگذشت  ياش نم ياز دو ماه از داماد ه در آذر مـاه  ك
 يسـت و در فضـا  كالنغرب انجام شد ـ پرندة روحش قفس تن را ش يو در گ 60
  .به پرواز درآمد يوت الهكمل

  راهش مستدام
  
  
  


