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با بچه ھای ھم ، روز ھای پنجشنبه و جمعه ھا  عصرِ که  دارمياد به خوب . سال بيش نداشتم شانزده
فرصت خوبی بود برای ديد ھا ی يرد ھم آ. اين گِ رد می آمديمنو کابل گِ  شھرِ  در پارکِ مان سن و سال 
در پارک ھم  بزرگ سا-نع,وه بر جوانان ،  ھای سالم. سرگرمی رو آوردن به  ودوستان و باز ديد 

پس از گرفتن دعای ز ھا امورد ع,قه اينھا شمشير بازی بود. شمشير ب سرگرمی. تجمع می کردند
 هجالب و خيز و جست ھای ماھران با حرکاتِ وارد ميدان می شدند و ، خير و بوسيدن دست استاد 

کف زدن ھای پيھم  صدایپيوست با آن ،  .می کردند اداءرا نقش رستم و سھراب و ديگر پھلوانان 
ات قطع . سربازانِ حلقه می زدندگيران ديگر پارک کشتی  ۀدر گوش ر می کرد.را پُ  فضاتماشاچيان 

کشتی گيری  تکنيکمی گرفتند که در نوع خود از لحاظ و قندھاری شيرپور ، کشتی ازبيکی  عسکری
قفس ھای  قرار ميدادند. ستايشکشتی گيران را مورد  ،با تشويق ھای گرم  تماشاگرانخاص بود. 

 داخلنوای دل انگيز توله از با غروب آفتاب  .ندمی شددر گوشۀ ديگر پارک بر زمين قطار کبک 
وزير آباد ، شھر نو ، قلعه موسی ،   ح,تاز م ی کهنجواناھلھله و شادی پارک به گوش می رسيد. 
 می آمدند ،قول آب چکان و خير خانه  وزير اکبر خان ، را ، ده افغانان ، آتايمنی ، چھار قلعه ، شھر

طی اين سال ھا فوتبال بود.  ھااين سرگرمی مورد ع,قه پارک را به جوش و خروش می آورد. 
ست ھای ليسه ھای شھر کابل چون يفوتبالنام شھرکابل جا باز کرده بود.  بازی فوتبال در ميان جوانانِ 

 D غفار ، : رحمت ، D آصف کلول ، ظاھر نامدار ، صفی ، Dاسد ، D بچه قره ، برادران ، روح
  بود. افتاده تاج ، کارگر و برادرانش سر زبان ھا 

با که  کابل تيم فوتبال يھودی ھای شھرپھلوی اين تيم ھا ، در ھرمحله تيم فوتبال خود را داشت. 
 توجه ھربيننده را به خود جلب می کرد.آراسته شده بود ، و نظم و انضباط عالی يونيفورم زيبا 



می  نجاما دوستانه ۀمسابقتعصب با تيم فوتبال يھودی ھای افغان دويی و بدون جوان  فوتباليست ھای 
   .و آنھا را از خود می دانستند دادند

غفار ، سھراب  علی محمد ، سيدحسين ،، رحم علی ، احمد جان ،  علیتايمنی قربان  جوانانِ در گروه 
و شرايط زندگی جداگانه ای خاص اين جوانان راه و رسم  از يکیھر . را می توان نام بردو حفيظ 
اکثريت کسانی که در پارک شھر نو تجمع می کردند ، متعلمين مکاتب بودند. عده ای از اينھا داشتند. 

نان آور خانه بودند. اين دسته از بچه ھا ع,وه بر پيشبرد دروس مکتب، جھت تأمين نيازمندی ھای 
، بوت  زندگی خانواده ھای شان، ناگزير به کار کردن نيز بودند. به طور مثال نزِد خياط ، کپی کش

  دوز ، رنگمال به شاگردی می رفتند و يا ھم سگرت فروشی و تبنگی پيشه می کردند. 

به ، نداشت اما  زيادیاگرچه سن و سال  فتار و کردار منحصر به فرد داشت.در جمع بچه ھا حفيظ ر
. او حفيظ جان صدا می کردنداز روی دوستی ھمه او را ، سن اخ,ق و مھربانی خاصه اش نسبت حُ 
شکايتی از يچگاه ، ھبا وجود بيچارگی و محروميت اقتصادی . شجاعو ، صميمی بود متواضع  انسانی

بازی مورد ع,قه اش فوتبال بود. تنھا می توانست روز ھای جمعه به بازی . مزبان او نمی شنيدي
  نی نبود.کار آسا گرفتنشفوتبال بيايد. پای برھنه فوتبال می کرد. وقتی توپ دم پايش می افتيد ،  

در  .به دنيا آمدولسوالی سرخ پارسا ، در قريۀ دھن نعل درۀ ترکمن متدين  ۀدر يک خانوادحفيظ 
منوچھری و  ۀائيه را در مکتب متوسطدابتدورۀ . آمدبا مادرش به کابل  کودکی پدرش را از دست داد.

می کار کان تيل فروشی ود درخارج درس مکتب را ت اوقاليسه را در حبيبيه کابل به پايان رسانيد. 
   .قوت -يموتی به دست آردطريق اين از  تا کرد

ھرکس به طريقی می کوشيد خود را سياسی نشان دھد. از درون  .گرم بود روزگارفضای سياسی آن 
پوھنتون کابل و ليسه ھای شھر صدای اعتراض به گوش می رسيد. وقتی بازی فوتبال تمام می شد، 

با آب و  "کشور شورا ھا" برکاتِ کريم بخش از  ورحم علی  به بحث ھای سياسی می رسيد. تنوب
که پيرو مذھب اسمعيليه و ا .می کردند. حفيظ به تمامی اين مباحثات به آرامی گوش ميداد قصهتاب 

از قھرمانی  بود ، از تاريخ خونين و جنبش ھای پرخاشگرانه اين مذھب قصه ھا می گفت. یاثنا عشر
ھا و شجاعت سياه بای يکی از شمشير داران جنبش اسمعيليه سمت شمال کشور و رشادت حسن 

   می کرد. ياد صباح 

ھا اثر و  سرگرمیو ديگر از اين جمع شدن ھا  ، کودتای منحوس ثور به پيروزی رسيدھنگامی که 
باغ  و ، شور و شعف جايش را به ترس و وحشت داده بود. گويی باد بيرحم خزان  .ديده نشدخبری 

موج خشن و در حقيقت  . ھرکس پی کاری رفتجمع ما پراکنده شد و .راغ را غارت کرده باشد
رحم علی از ھم جدا شد.  نيزبچه ھا مسير زندگی  سويی پرتاب کرد.به  ھر کسی راکودتا ،  ھ,کتبار

در اين  .بيرون شدخاد کابل  رياستِ  از گريبانِ کريم بخش سرِ  رسيد. شئون اس,می به معينيت وزارت
و در  چون صخرۀ سنگين روی پا ايستادبار نرفت و زيرِ در کشاکش روزگار بود که  حفيظ ميان 

   .طوفان ھا از جا نجنبيد مقابله با

. حفيظ نميتوانست در برابر جنايت کاری ھای باند مزدور خلق آغاز کردندبگير و ببند را کودتا چيان 
را بی غيرتی تجاوز روس  دست زير ا-شه نشستن در برابراز ھمه مھمتر ، و پرچم بی تفاوت بماند. 

آرمان ھای مبارزاتی اش را با سازمان برای مقابله با اين جريان پليد و ننگين ،  می پنداشت.



گل  استعداد و ظرفيت مبارزاتی اوپيوند زد. به رھبری مجيد کلکانی آزاديبخش مردم افغانستان(ساما) 
کسانی که تا ديروز با حفيظ فوتبال بازی می کردند ، در صدد گرفتاری او برآمدند. کردن گرفت. 

ودش را در ھمه ھست و ب "ساما"سرسپردۀ راه  به عنوان سربازِ  و وردآبه زندگی مخفی رو  گزيرنا
   .ادآن قرار دمبارزاتی  اھدافِ خدمت 

داغ ننگ ، اما  پذيرا شدرنج مبارزه را  ،کسانی بود که با شکم گرسنه ساخت  ۀحفيظ از زمر
حکم تربيت اخ,قی او صفت و دلير. وطنفروشی و پستی را در جبينش نگذاشت. او انسانی بود عيار 

گذشتانده بود. و رحم علی نان و نمک را داشته باشد. شب ھا و روز را با کريم بخش  که پاسِ  می کرد
  .دارندخر نآتا را نگھداری دوستی  لياقت مگانيک سفره نشسته بودند. اما افسوس که ھ دورِ 

  سِر راه حفيظ دام گستردند و او را دستگير کردند.

برای من پيش آمد. مجبوريت زندگی چنان شد که دوران عسکری دشواری روزگار و زندگی سخت 
بی  وقتی ديدمش چون تنِ  سر خوردم.حفيظ با از قضای روزگار را در محبس پلچرخی کابل بگذرانم. 

ولی  ، چشمان عقابی اش کبود شده بود. ندبود ردهکشکنجه ی سختبه روحی جا به جا ايستادم. او را 
استواری و وفاداری به راه و رسم مبارزاتی اش بود. می خواست  گرحکايت معنی دارش نگاه ھای

با ديدن اين صحنۀ غم انگيز ، خشم سوزنده ای سراپای وجودم را مجال آنرا نيافت.  اما ، چيزی بگويد
به طرف تشناب می  پھره دار را ديدم کهباز او ، چند روز بعد . گريستمی دلم خون فرا گرفت. 

به کريم بخش بگو اگر يک کلمه در باره ات " فقط ھمين قدر فرصت کرد تا برای من بگويد: . شبرد
  " من خواھد بود. بگويم گورت در کنار گورِ 

، عشق بی دلير را شنيدم. ايمان و اعتقاد محکمش به رفاقت ديری نگذشته بود که خبر تيرباران آن يلِ 
درستی راه "ساما" سبب گرديد که در جريان تحقيق  و باور خلل ناپذيرش به پايانش به مردم و ميھن

  لب به اعتراف نگشايد و پای ھيچ کسی را در زندان نکشاند.

  حفيظ !

در  شيرينتساده گی و رفاقت  ،صداقت  ام ، اما را نديده پرخنده ات  ھای است که لبسال ھای سال 
" تو د؟ تو در آرمان ھای من جاری ھستی. از ياد برميشود گونه چ تو را .ستازنده ھنوز تجسم خيالم 

  را در در سينۀ اميد ديرينسال خواھم کشت."

  روحت شاد!

  )آذرتوفيق ( به قلم: 

سپری ی را فزندگی مخُپر ماجرای دوران بود. خورشيدی  ١٣۵٩سال  ۀسنبليکی از روز ھای ماِه " 
با بی صبری انتظار د تو را ببيند. نو ميخواھاند از مرکز آمده  فقار پيام آورد که رفيقی .می کردم

 " آرش"پنھان شده بود که ھمراه با ھای مغرب کوه تيغۀ  آفتاب پشتِ  تازهکشيدم تا روز به آخر برسد. 
با . می گذشتجواری ، پنبه و شالی سرسبِز کشتزار ھای از ما  مسير حرکتِ از خانه بيرون شدم. 

تنوع رنگ ھا اطراف ،  از فضای پرطراوتِ  .رفتيمراه می پلوان ھای باريک روی ابکی چو مھارت 
 ه بودروستائيان به ھوا بلند شد گلينِ دودی که از کلبه ھای  ، ستون ھای باريکِ دھاقين  سر و صدای، 

روشن از خانه بيرون شوم.  و غان و غون گوسپندان لذت می بردم. کمتر اتفاق می افتاد که روزِ 



از  .داشتم دوگانه ایاحساس بود.  من حرام کردهھا را بر  لذتزندگی مخفی اينگونه  شرايط سختِ 
را گنگ ذھنم  ۀنوعی دلھر ديگر یسواز  ، اشتياق ديدار ياران وجودم را ما-مال کرده بود طرفيک 

ی بد ۀنشود حادث: به دل می گفتم  .شدمی ضربان قلبم بيشتر  می گذاشتمپيش قدمی که ھر . می آزرد
کشاورزان به صدای ديگر سر و شب خوابيدند.  لحاِف سياهِ  کشتزار ھا زيرِ ساعتی پس  رخ داده باشد.

تنھا نسيم م,يمی بته ھای جواری را تکان . ھمه چيز در خاموشی فرو رفته بود گوش نمی رسيد.
بته ھای جواری ، رشقه   مرطوبِ  گرم با بخارِ ھوای  .از آن بر می خاستميداد و شر شر دل انگيزی 

فاصلۀ چندانی به مقصد نمانده بود که  و پنبه در ھم می آميخت و بوی خوشی را به ھوا می پراگند.
به سوی  فوارۀ نورچون  ھم يکی پیِ مرمی ھای رسام  .اندرا شکستشب  سکوتِ  ماشيندارفير ھای 

آوای جا بجا ايستادم.  آورد.درفير ھای معنی داری دلم را به لرزه ، به دنبال آن . ندآسمان می گريخت
، فير  با خبر بسازندحادثه  ازگلوله ھا ع,مت خطر شمرده می شد. سامايی ھا برای آنکه ياران شانرا 

" گفتم: "فير ھا را شنيدی؟" پرسيد:  آرشکرده بودند.  شخصمھای ع,مت داری را به عنوان رمز 
قرار رسيديم. وقتی  به محلِ  تا ميافزود انم به سرعت گام ھای "است. ای ُرخ دادهثه حاد حتماً  ، آری

اولين باری  نشسته بود. یخوش ھيکل جوانِ يک داخل خانه شدم ، رضا ( زنده ياد انجنيرمحمد علی) با 
بعد از اين   ، است شفيع جان ن" ايگفت:  کردهرو به سوی جوان ، رضا را می ديدم.  او بود که 

و ، متين . ظاھر آرام در آغوش گرفتيمبا ھم دست داديم و يکديگر را  "ھمديگر را بيشتر خواھيد ديد.
دانستم که اين  مین آزار نمی بيند. شمی گفتی مورچه زير پايکه بود آنقدر آرام ساده ای داشت. 

 چريکِ ،نمی دانستم که شفيع  .ھراسدشرزه ھم نمی  که چشمش از شيرِ  ھمان حفيظ استنترس  چريکِ
روشن را با-ی روس  روزِ  آن را دارد که دل و گردۀ سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(ساما)شھری 
اين آرامش  در درونِ نميدانستم که  تاريک مبدل سازد. شان به شبِ  وطنی پرورده ھایدست ھا و 

، دريايی از صداقت ، نمی دانستم که پشِت سِر اين ساده گی  ظاھری طوفان بيقراری موج می زند.
تا آزادی ميھن و خوشبختی  مصمم استخاموش رفاقت پنھان است. نمی دانستم که اين مرِد  اخ,ق و

و جسورانه به دست  ، شاقآگاھانهجمعی ، نه با قلقله ھای روشنفکرانه ، بل با عمل ،  مردمش را 
  . . . ورد.بيا

 پشتِ  آلود خبر آورد که رفيقی خونکه صاحب خانه  نکرده بوديمآغاز اصلی را ھنوز صحبت ھای 
سرم بربيارش. وقتی زخمی را با آن حالت ديدم ، زمين و زمان داخل گفتيم زود  دروازه ايستاده است.

 کلبۀ که کسی که ھمه او را دوست داشتيم. زخم برداشته بود نازنينی تاريخی و رفيق . چرخيدن گرفت
ردل ، ملنگ ، D محمد ، کلکانی ، پُ  عبدالمجيدمخفی  چون زنده ياد  يارانِ  فقيرانه اش پناھگاه مطمئنِ 

  ديگر بود. ده ھا تن فقير و 

 نوعی دستپاچگیاين يار قديم ،  از شما چه پنھان که در لحظاِت نخستين ، با ديدن لباس ھای خون آلودِ 
نمی دانستم چه  می پريدند. صورتم داغ شده بود. دست ھايم می لرزيدند.شقيقه ھايم . خ نمودرُ بر من 

وسايل کمک ھای اوليه  کوچکِ  ۀبستکه آرامشم را باز يابم.  گرديد اعثحضور رفقای ديگر بکارکنم. 
رفقا با شتاب از جا برخاستم تا داکتر بياورم.  . ضرورت به کمک ھای بيشتر ديده می شد.گشودمرا 

در کار آوردن داکتر از شفيع داوطلب شدند که داکتر را بياورند.  ی ديگررفقاعت کردند. از رفتنم ممان
داکتر را می آورم ، فقط کسی  نگفت: " م شجيعانهاز جا برخاست و با چابکی  اوھمه پيشقدم شد. 

ھنگام آزمايش با  آدم ھای عملیباشد که راه را برايم نشان دھد. " او با اين حرکتش نشان داد که 
  مستی در ميدان می آيند. 



-زم خطر نبود.  خالی ازراه بلد با او ھمراه ساختيم. مسير رفت و برگشت  ديگر را به عنواندو تن 
زخمی رسيد. او با  تا آمدن داکتر رضا به خدمتِ  بود که ھر چه زود تر داکتر را حاضر می کردند.

 .بستای محکم با پارچه آنرا پاک کرد و زخم را  محلِ  قابل توصيفکامل و حوصله مندی  خونسردی
ھمه مان سرتعظيم بود که  برازنده نسبت به رفيق زخمی آنقدر علیاحساس گرم  ، دلسوزی وآرامش 

  در برابر او خم کرديم. 

از  ا- تربھای  شايستگی آنگاھی کهنبوده ام. ای من در جريان زندگی مبارزاتی خود آدم فوق العاده 
  مثل اينھا بودم؟!  ھم، به دل می گفتم : کاش من  يارانم را می ديدم معمولِ  حدِ 

را ھمراھی کرده بودند ، پس از شفيع ی که . رفقايحاضر شوداين زودی داکتر  هگمانم نمی شد که ب
به آن جرئت و سرعتی موتر را می دواند که  رفيق پيلوت است يا موتروان؟اين  ":گفتند بازگشت 

  "گويی در ھوا پرواز می کند.

ھای ماموريت  نجامويس و رضا به مقصد اديگر شفيع ھمراه انجنير مير سه بارِ ، ديدار  يناز ا غير
سخت با ايمان و  او را جوانی يافتم .عادت کرديمبه زودی باھم من و شفيع سازمانی نزد ما آمدند. 

  در آتش زند.  پروانه وارعاشقانه و نھايت جسور. در راِه آزادی و عدالت آماده بود خود را 

در مسير راه چندين رفقا شفيع را غرض انتقالم فرستادند. . برومبه کابل  شدھا قرار يکی از روز 
، با  فضاموتر نشسته بود. برای عادی جلوه دادن  حفيظ پشِت فرمانِ قرار داشت.  "خاد"پوسته تا-شی 

 ، مه غم خوده ندارم" پاسخ داد:  ."انديوال اينقدر تشويش نکو"  :گفتممی کرد و خنديد. شوخی من 
   "وظيفه دارم که تو ره به س,متی به رفيق ھا تسليم کنم.

زخم برداشته است.  ،که يادش گرامی باد "ساما"حليم يکی از چريک ھای نامدار خبر رسيد که 
شفيع  دانستم کهگشود.  انم ویشفيع دروازه را بر ر. برومبه عيادت او عزيزی مرا ھمراھی کرد تا 

  . ننددر اين خانه زندگی می کو خانمش 

ضرورت  ديگر چند بارِ ،  با آنھماگر چه از لحاظ تقسيم وظايف کار من با او ارتباط مستقيم نداشت ، 
بود که شناختم از شفيع( حفيظ ) با-تر رفت و پی و آنگاه ببينيم. از نزديک که ھمديگر را  آمدپيش 
  !چه برش و درخششی دارد، انق,بی  ۀپارکه اين الماس بردم

را می کشيدم.  دوستی سرک انتظارِ  سرای غزنی کابل کنارِ  ۀچند روز پيش از دستگيری ام در ناحي
با دقت و ھوشياری ھمه چيز را زير نظر بگيرم. موترتيز  کهفضای پوليسی آنزمان ايجاب می کرد 

موتر نشسته بود.  فرمانِ  کی پشتِ يبت ناھ شفيع چون ببرِ  از کنارم گذشت. تيزی هبسرخرنگ  رفتارِ 
آخرين اين  است.نشسته در لوح ذھنم ھم ھنوز بروت ھای انبوھش سينه ستبر و چشمھای نافذ ، 

   .يافت نپايا خداحافظیو ی بود که بدون احوال پرسی ديدار

ن و م ۀکه  رابطباعث شد توسط "خاد" دستگير شدم. به دام افتادنم خورشيدی  ١٣۶٠اسد سال  ماهِ در 
دستگيری و  خبر غم انگيزِ پشت ميله ھا ،  دوستی. يادم نيست که از زبان کدام دردگکام, قطع حفيظ 

نجات افغانستان  برای، او وار اعدام شفيع را شنيدم و بخاطر تمامی خوبی ھا و فداکاری ھای نمونه 
از ديده خون  (ساما)در چوکات سازمان آزاديبخش مردم افغانستان، از چنگال خرس ھای قطبی 

  فشاندم. 



مادر آزادگان فرزندانی چون : تصديق خواھد کرد که  از نزديک آشنايی داشتندحفيظ با کسانی که 
  حفيظ را کمتر خواھد آورد.

   باد! گرامیيادش 

 "١٣٩٠ميزان  ١٣/   ٢٠١١اکتوبر  ۵   رھرو نسيم 

 

 چگوارای ھا زمزمه دری  لبخند ، ظيحف

  

 بند در نشسته عقابِ 

  لبخندی ھا لحظه  ظِ يحف

  افتي ،ادامه گونيپولی ھا دامنه تای کوھی چراغھا مانند انگشتانت که دانميم

  شد شکوفا ھا گلوله خرمن در ات نهيس که دانميم

  یزنينم پلک ھرچند

     آشناست بھار کي ارتفاع به من با چشمانت اما

  لبخندی ھا لحظه ظِ يحف

  ت،يابدی لبھا با تا بده من به را دستت

  ببوسمش مرگ تا شهيھم تا 

  کابل آلود خادی ھا کوچه در چگونه اتی حماسی کلکھا که دانميم من فقط

  کارد، و ازگلوله 

  بافتيم شميوابر سبد

  بود صداقت و صبر آبشار چشمانت که دانميم من فقط

  ديبخشی م جسارت و آبرو کهی آب

  ھست ادميب خوب

  ۵٩ بھار در که

  بويآر نمايس بگاهِ يدرنش

  خادی ناگھانی ت,ش در



  بود رگبار و رعشه از پر که

  حادثه درون در

  یداديم ادي ميبرا را لبخند و ستادنيا روش

  ھم ھنوز

   نامميم" عيشف" ترا 

  شنومی م رياساط پشت از را تيگامھای صدا

   گردديم سنجاقی ا حماسه ھرۀ نيس بر که استی گلبرگ تبسمت،

  رديگی م تيعار به را ات خاطره که استی ا ،استعاره اسطوره

  توی جستجو به

  رفتم باران گلوله دانيم تای پلچرخ اول ب,ک از

  دميپرس مرغيس از

  کجاست؟ عيشف گور

  رستم کنار در البرز در:گفت

  دميپرس  تونيز و شکرينی ھا تپه عقابان از

  کجاست؟ عيشف گور

  خارا کتوريوۀ ديبر وانگشتان تاريگی پھلو در چگوارا لبخندِ  کنار در:گفتند

  ظيحف

  ! عيشف

  

  توی جستجو به

  نو شھر وی منيتای ھا کوچه در

  زند قليص مرا خاطراتت تا  زنميم ورق  زنميم ورق را ،خود شيخو درون در

  

 ميگوئيمی وقت رود،يم خيتاری ھا آنسوتر به مان افکار ميزنيم سخن رياساط و اسطوره ازی وقت اگرچه
ی حالت از م،تايگرديم پرتاپ قبل سال ھزاران به ،دفعتاً  استی وناني درخشانۀ اسطور کي پرومته که



ی دزد بجرم و ديدزد را آتش پرومته.ميتوانی نم کرده درک را پرومته عظمت مينگرد پرتاپی حالت به
 قتيحق به رای افسانوۀ پرومت که آنچه.ديگردی ابد مرگ به ،محکوم زاديآدم به دنشيبخش ويی روشنا
 ارتباطش وی روشنگر به لي،می مبارزاتيۀ روح ھمانا سازديم کينزدی جاری ھا تيواقع و نهيامروز

  .  است مردم با

.  بودی آزاد کسبی برا ،اعتراض مبارزهۀ فتيمردم،ش ويی روشنا عاشق نيا د-ور کِ يچر ظيحف
 گفتنديم که حق به بشناسند اگر اي و شناختنديم نس,نش ھم و مردم اگر را ظيحف مثبتی انرژ و تيظرف

  :نديگويم و

  .است مدرنۀ اسطور کي  ظيحف

يی ادعا آنکهی ب و ديآفر ،شھکار مردم بخشيآزاد مبارزات دل ،در گمنامۀ اسطور صدھا مانند ظيحف
 گامی سازمان کنار در کوتاھشی زندگ در. رفت اعدامی بسويی  اسطوره قھرمانان بطرز باشد داشته

  .داشت قراری کلکان ديالمج عبدی عني کشور ماندگاری ھا اسطوره ازی کي رأسش در که زد

 سنجش به شان عمل و افکاری پھنا در که استيی ھا تيظرف آنی رو از آدمھای سربر و مطالعه
 نيا)بھار کي فقط بطول( شناختميم را او کينزد از که من به ظيحف تيشخصۀ مطالع.شودی م  گرفته
 ، اعتراض ويی روشنا انتقال بجرم وار، پرومته و ستيز کواريچر ظيحف ، ميبگو که دھديم را جرئت
  .ديگرد اعدام

 را خودی شغال ھر ، بودی نم انيم در عملی اگرپا. شوندی م شناخته عمل انيجر در بزرگی انسانھا
 ميا ماندهی الرجال ازجانباختگان،دچارقحطی لشکر رفتن با که اکنون خاصتاً . کردی می معرف انيرژيش
 چاکرمنش مزدور،چوتار، روشنفکران را... د-ور،صادق،مبارز،ی آدمھای جا که رودی م آن ميب ،

 تا دارد ضرورت شتريب جوان نسل ،ی تيوضع نيدرچن. رديبگ... گر،بزدل،-فوک،خودخواه، ،توطئه
ی رو از را اوھام وی فراموش گرد که ميدار فهيوظ ما.  بشناسند کي به کي را سابق مبارزی ھا نسل

 شگفتی انسانھا چه ريفق کشور کي در که بدانند ندگانيآ تا ميبتکان مملکت درخشانی ھا چھره
  .بود دهيروئی زيانگ

  .استی حماس و د-وری آدمھا نيا ازی کي ظيحف

  زيخرب ظيحف

  نيبنش اشترنگ پشت بر

  است گرفتهی حماسی ھا بينشی ھوا دلم باز که

  توی ب

  داشت نخواھدی لذت بويآری نمايس در چگوارا لميفی تماشا حتا

 نترسۀ فرماند کي ،ماننديی خرمای بروتھا با ظيحف که بودی بھار روز ک. يوبيآر نمايسۀ حادثی آر
 روس و آلود خادی ھا جاده اديز سرعت با مان موتر.کرديم ميتقس لبخند مانی موتر،برا جلو پشت در

  :کرد تر زيت بيغر و بيعج بطرز را موترش و ديخند عيشف ناگھان که داديمی گوشمال را پوش



  شده؟ی چ دميپرس

  !کنديم بيتعق را ما "خاد" موتر:گفتی فيظر لبخند با

  ؟"خاد" موتر: گفتم

  !شناسميم را خاد موتر خاد،من موتری بل:گفتی عاد اريبس

 ھم سر پشت حرکت بدون ھا موتر که ميبود دهيرس با- باغۀ گردن به متصل نيمامورۀ کارتۀ جاد در
 در آنکهی ب عيشف.است شگفتن حال دری ا حادثه که داديم نشان ھا موتر توقف و ازدحام. بودند ستادهيا

 از شده داده توقفی ھا موتر کنار در و گرفته کار اش کانهيچر نبوغ از کند، توقف ھا موتر پشت
 در ديشا مای بيتعق ،موتر کرد حرکتی نيآفر وحشت سرعت بای جوی پھلو در سرکيۀ حاش قيطر

 کنترول را ھا موتر و بودند ستادهيای -شات افراد که ميديرسيی بجا نکهيا تا.بود مانده ھا موتر پشت
 عيشف. بويآر نمايس بينش بر سرک کي و روديمی عمومۀ جادی بسو سرک کي نقطه نيدر .کردنديم
 و داد بودند،توقف ستادهي،ا دار تفنگچه نفر چند کهی ت,ش کينزد را موتر ابتکار، و آرامش تمام با

  :زد غيچ زيآم سؤال دهيکش رونيبی کم موتر نيکلک از را سرش

  ... شد؟ چطو ؟ نيکنيمی چ

  :گفت و زدی س,می ملک لباس بايی وارخطا از کنندهی ت,ش نفر کي

  .دارد انيجر دنيپال ھنوز بيصا

 رايپذ چشمانش با را ھای س,م نيآخر و کرد برابری بينش سرک بر را موترش و نماند منتظر عيشف
 نانينشسر و ديگرد ريسراز پکيک دهی سوه ب بويآر نمايس سرک ازی ا العاده خارق سرعت با و شد

  .ديکش رونيب حادثه از کاملی س,مت با را موترش

  .بود نداده دست از را لبخدش زين راه انيجر در عيشف

 ريز در که استی نام ظيحف.دھنديم نشان عمل در را شان صداقت وی ،د-ور بزرگی انسانھا
ی صدا حادثه،از انيجر در که استی شکوھمند بتيھ عيشد،شفی م شکوفا ھا حماسه شيگامھا
  .بود برده ادي از رای مزدور حتا مزدور، ميرژ و "خاد" شيگامھا

  !ظيحف

   گور در را دستت

  فشارميم                 

  بوسميم دوباره را خونآلودت چشمان

  ات جمجمهی ھا سوراخ که زيخ بر

  .بخشندی م بشارت را دمان دهيسپ که استی تابانی ھا روزنه



  

   فرھود شاه محمد                                                                  


