
 

 

 
 

ي سوزان هازهيور به جا گذاشته و نيخود را در شهر يآفتاب گرما
يهة شت يختت  دت ايآميمهرماه در هم م يخود را، با لطافت هوا

ن ستو و آن يزده از چکاچک نبرد، به ارم کرده که وحشت اسبان
 يهتتاک ِبرنتتو و نگ  ي   شتت يرستتيگتتوم م  نتت ، بتتهيدويستتو م

 ان يتمتبهم، م يادهتايش   از هر طتر  فريم قطع نميک دگر، يد
 کرد ينر منبرد را داغ

افتتاده بتود  چشتمانم کتم ستو شت ه،  يک  ل در پشت نخته س گ
 ه بتتود  يتکتترم را دريپ يانکتان ختتوردن ن اشتت  گ ولته يارايت

سرخ کترده بتود  را  ن گسترده، اطرافميزم يبر رو يخون، بستر
 ي ان نبترد را ب گترد  رم تيتز ش ه، ميخمينالم کرد ن يمک  ل، د

زد   نكيتهآن ز ش  و به يخمي   آرام دستم را به نخته س   گرفت، نيم نمان ه بود  درد، نا بن استخوانم دويبرا
بتر  کيتک به ياران ک  ل، ي آم ن  يم ميمزدور، پ يهاخان ياستب اد، با همراه يروهايره ش   نيبه دح ة نبرد خ

 گشت يخاک افتاده و نبرد، مغ وبه م
شتود  آه کته ياسبان استب اد، نتابود م ير سمم، زيآمال و آرزوها يک آن احساس کرد، نمامي   يکش يک  ل آه

مان ت   يمردانت ا دستان استب اد و استعمار، بتزر داشت؟ ام يگريد يران، آرزويمردم ا يو بهروز يمگر جز آزاد
ن ين واپستي که در ايگر داشت  ايد يک آرزويه داد  ن ها يآوردن   ک  ل سرم را به نخته س   نکيو را ناب نما

ج تبم  يختواهيآخر چرا؟ چرا استب اد و استعمار نوانست   شور آزاد»رد  يک پرسم را پاسخ گي، يلحظات زن گ
 « او را خاموم ک   ؟    چه کم بود؟    ح  ة مگ وده کجا بود؟   

ورنمته ک تان، در کوهستار گذشتته، يره ش  و مرکب خاطرانم، ي ؛ ک  ل به آن خيدوانة کارزار يکبود، از م ياسب
  ن آغاز کرد!يدو
    

خراستان م وتوب شت   آنهتم  ياست ژان ارمريم، به ريهااد آورد که به خاطر رشادتيان آن روز را به يک  ل پس
، در نتار و پتود يشوم ختود را، در کستوت متزدوران داخ ت يهار پ جهشتيس، هر چه بيکه استعمار انگ  يدر دوران

ال ولته و مان ت  ووتو  ياع ادتر خودفروختته ي هايتاعت تا بته نه يان، بتيگستران   همان زمان ک  تل پستيران ميا



 

 

ر ن حتر  را، بتا عمتل ديتو ا«   !يت  با هر کس که خائن وطتن استت، ج گيبا»اعالم کرد:  يالس ط ه، به روش قوام
   ي ة استب اد و استعمار را به جان خريخت و البته، کيآمهم
    

م يم از پتيه، بتيتا با گذر هر وانيره ش   گوي ان نبرد خيسرم گذشت  ک  ل به م ي، فشافم ک ان از باالياگ وله
 ران است ين ن طة ايهن، از ايم يآزاد ين ا ين کارزار، دح ة خاموشيش  که ايروشن م
 گر، خود را به دست مرکب خاطرات سپرد   يد ان باريک  ل پس

    
ر يس بتود، دستتگيالس ط ه را که مهرة ب نام استعمار انگ اد آورد که با شجاعت، استان ار خراسان، قواميآنروز را به 

گتر يخراستان را بتر عهت ه گرفتت  از آن روز، د يکرده و به نهران فرستاد  همان روز خود ک  ل، کگالت استان ار
متردم  از م تافع يرفتت نتا از بختم بزرگتيس، مينمان   دست انگ ت يمزدوران استعمار در خراسان باق يبرا ييجا

 ران، کوناه شود يا
ر نظتر قترار گرفتت  ک  تل يتان، زيس در مشه ، به فرمان ک  تل پستيانگ  يک سولگر يع يمرکز مزدوران استعمار، 

 گرفت  يران جايدر ق وب مردم خراسان و ا  گونهيران را باز ستان ه، ايح و  چپاول ش ة مردم ا
 ه نسبت به او گگتته بتود: يبه م امات باالنر خود، با ک يگزارش يس طياد آورد که ک سول انگ يک  ل آن روز را به 

 يهتان گرا خ ين ناريمن اطالع داد که "از ابه يادداشتي يخان در دبح روز شانزدهم سپتامبر، طيک  ل محم ن »
مخابره شتود" و  يرانيا يهاين گرافچر رمز و ف ط نوسط يغدورت ست بهيباينمام انباع انگ ستان مو  يک سولگر

 « شود!يگر هم مم وع اعالم ميل دياستگاده از وسا
    

 ين استب، نمتاد آرزوهتايتا ايت   گويتدوياسب کبود گشت  آنجا بود؛ همتانطور م يانة کارزار، در پيک  ل، در م
دانست کته بتا هرگتام يآم ن   ک  ل ميم ميپ يدولت يروهايناخت  نسرگردان به هر سو مي ک  ل بود که اک ون،

نوانست ک ت ؟ يران به مرغزار آزادي، ع ب خواه  افتاد  اما چه ميا يموکب آزاد ي نها رسها، سالج وآم ن آن
ارانم، يتبان او نبودنت ؟    مگتر ختود و ين حت  پشتتيتچه ش ؟    مگر مردم نتا ا»از نهان برآم ه:  ن ها همان آه سرد

ر يترا بته زنج يکم داشت  ؟    پتس چترا؟    چگونته استتب اد و استتعمار نوانستت   مرکتب آزاد ياز جانگشان يزيچ
 « کش  ؟    آنچه كه باي  در برابر نوطئه و نيرن  آنها بايست ، چه بود؟    ح  ة مگ وده کجا بود؟   

    
م ي يرا( نب يشود؛ اگر ما هم )آزاديرد و محو نميمينم يرانيا»    آورد که در آن نوشته بود: اد يک  ل آن نامه را به 

  بتا يتم، متا بايک ت ي  جانبتازيما با يم؛ آرييرا از ن   ذلت خالص نما هاآنکه  برماست ؛ ياخال  ما خواه   د
ستت يم ختورد، متا باين برختواهيموانع ستهمگن راه بتهيتشتبهه متا در ايم    بيکه خائن وطتن استت بج گت هرکس



 

 

 وارم يکن اميم  لياز مم کت نابود ساز ت( راي)اشراف يستوکراسيانت را از جا ک  ه، ادول آرين خيس گ يهاشهير
متا  يرا از هم گسسته و نمام موانع و عوائق را برهم شک  ، انکال و انکا يودات ارنجاعيرها و قين ما زنجيعزم آه 

 « ار است و بس   اطهائمةخ ا و  ياريبه
ر کترده بتود، يخود، که ک  ل او را دستتگ يميدست بر قضا، همان روزها، استعمار و استب اد، قوام، همان مزدور ق 

اد داشت که قوام، از همان ابت ا نتالم کترد بتا يرا به او دادن   ک  ل به  يريوزاز زن ان خارج کرده، حکم نخست
ران را در سر داشتت، يا يان، آنچ ان شور آزاديس قرار ده   اما ک  ل پسيگ ف مزدوران انيع، او را هم در ردينطم

مرا اگر بکشت  ،  »   ستاد و گگت: ياستب اد و استعمار، ا يها را ک ار زد، ب که باز هم، رودررورن ين نيکه نه ن ها ا
 « ل خواه  دادينشک م خواه  نمود و اگر بسوزان  ، خاکسترم نام وطن رايران را نرسيا ک مٌهقطرات خونم 

م بته يع شتود، نوتميتنطم يمتزدور يست که برايان از آن زمره ني ن  ک  ل پسي جا بود که قوام و رضاخان که ديا
 او گرفت    يخواهيسرکوب ج بم آزاد

    
پر افتخارم بستته  يرفت و همزمان، دفتر زن گيکر ک  ل مي   خون از پيرسيچکاچک نبرد، از هر سو به گوم م

    1011مهرماه  11اد آورد  ي   ک  ل امروز را به شيم
م، يپت ي يارانم آغاز کردنت   دقتايبه ک  ل و  ياورم گستردهيخودفروخته،  يهااستب اد، همراه با خان يروهاين

 ان فرود آم  يخان پس يکر ک  ل محم  ن يبر پ ياگ وله
    

ره يتا در چشتمانم نتار و ني   آرام آرام دنيدينم يزيکرد، چيکه به سرعت حرکت م يااز اسب کبود، جز هاله
عه ين جهان به وديا يم را برايهان نگسيدانست که واپسيش   ک  ل م

ر لتب بته يارانم ک ارم آم   ك  ل پسيان آرام و زياز  يکيگذارد  يم
متتادرم  يو بتترا” وطتتن” : يستتيکگتت م ب و يبتتا ختتون متتن رو»او گگتتت: 

 «  يبگرست
حس شت ه بتود  يکرم سرد و بيس   گذاشت  پنخته  يسرم را رو

ک پرستم پاستخ يکرد  درد يک درد را نا بن استخوان، حس مين ها 
؟    آختر ين همته فت اکاري    اين همه جانگشانيچه ش ؟    ا»    افته: ين

، حراستت ک ت ؟    يآزاد يخته ش ه بتراير يهانبود از آن خون يکس
    «ح  ة مگ وده کجا بود؟    چه كم بود؟

   



 

 

ام را بته يتبتت پرشتکوه قي، هيخواهي، آنجا که شور آزاديو از جان گذشتگ يانة فوران ف اکاريکم بود! در م يآر
رنت  و يکه اگر بتود، استتب اد و استتعمار، بتا هتر نوطئته، ن يا هيک ح  ة مگ وده وجود داشت  پ يبرد، يم ميپ
  ه چه بود؟   يرا خاموم ک     آن پ  يزادآ يران برايام مردم اينوانست   قيسرکوبگر، نم يروين
ن، در برابر هر يپوالد يالنيپاکباز که در قامت نشک مجاه  111ن ها با  يسازمان يالت! حتيک نشکيک سازمان، ي

 يهتاکته بتوانت  در بزنگاه يالنيست  و از آن دفاع ک  ! ستازمان و نشتکيران، بايمردم ا يآزاد ينوطئة شوِم بران از
ختته ير يها ه سپر ک   و نگذارد خونيست ، سيشوم نوطئة استب اد و استعمار، در برابرشان با يهالحظه ، دريخينار

 ن!يپوالد يالنيالت، نشکيک نشکيکم بود   يمال شود؛ آريش ه و رزم و رنج نثار ش ه، پا
    

از  ييايتکته در ياقطتره   يتاز گوشة چشتمانم غ ت ياشک ةك  ل، آرام سرم را برگردان   اسب كبود را دي   قطر
 گرفته بود    يغم، در آن جا

 اسب كبود دوي  و در سياه و روشن كارزار، محو ش   فروغ دي ة ك  ل پسيان، آرام خاموم ش !
 

 

 ناهي  ميثم
 49خرداد

 
 


