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 Resistance Memories مقاومت خاطره ھايی از
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  داستان كوتاه

  مرگ يك چر يك
  

شبانه، صدای گھگاھی، باد . جمعه شب بود ، ھمه چيز در عمق تاريکی ھولناکی فرو رفته بودند
ستاره ھا در دل آسمان .  عوعو سگھا را از دور دستھا با خود می آورد و به ھر طرف می پراگند

چند تن از چريکھای جوان با سالح ھای دست داشتۀ شان در قله . صاف درخشش قشنگی داشتند
ھا خوابيده ميکردند تا رفقای مبارز شان که در سنگر "  پھره"ھای حاکم و مواضع بلند، خموشانه  
  . بودند، از سوی دشمن غافلگير نه شوند

درآن شب و در پناه تاريکی ھا بدون سر و صدا ) شير و قيوم(با دو دوست ھمسنگر خويش " سعيد"
باھم قصه کردند و تا نيمه ھای شب از گذشته ھای دور گفتند، سختی ھای جنگ ، دليری و شھادت 

ای فاميل ھا و آيندۀ نا معلوم خودشان ، ادامۀ جنگ و ھمسنگران شان را ياد کردند، دوری از اعض
شھادت احتمالی در اين جنگ نا برابر و چيز ھائی از اين قبيل، قصه ھای آنشب شان را تشکيل 

  . ميداد
سر به  بالين  نھادند  تا مختصری  بخوابند  و خوابيدند،  "  قيوم "و " شير.  " شب  به  نيمه رسيد 

وی سخت دلواپس بود، بدون آنکه دليل . تپيد و خواب به سراغش نمی آمد پيوسته می " سعيد"مگر
وقتی مژه ھا را باالی ھم گذاشت ، ديری سپری نشده بود که  ديد  مادرش " سعيد.  "اصلی آنرا بداند

باز،  خواھر کوچکش .  با چھرۀ غمناک در برابرش ظاھر شده ، ولی حرفی با پسر نه می زند
  : و ديدگان اشکبار دست التماس به سوی برادر دراز کرده و با گريه ميگويدبا رنگ پريده" آرزو"

الھول وهللا گويان  به پھلوی ديگر غلتيد و در ھر بار " سعيد"،  ! " بگير ،  سعيد  دستمه بگير "
باری سرش را قدری بلند نمود تا نگاھی  به .  ًميکوشيد خودش را مؤ قتا  به دست فراموشی بسپارد

ش  انداخته، ببيند چه موقع شب است ؟  ديد که چيزی از عمر شب " شب بين دار" تی ساعت دس
  . . . باقی نمانده است ، بازھم الھول کرد و دو باره سر بر بالين نھاد و چشمنانش را بست 

 از يک تپۀ سبز و خرم ظاھر می ئیديد که پدرش  با قد ميانه و محاسن سپيد در بلند"  سعيد"اينبار 
  :با خود ميگويد" سعيد. " به سوی فرزندش با دست اشاره کرده  او را نزدخويش می خواندشود و

؟ پدرم  خوشحال . . . ؟  چطور زنده شده ؟ مگر روسھا شھيدش نکدن . . . اونجه چی ميکنه پدرم "
  " ؟ . . . معلوم ميشه  ، چرا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

لبش سريع تر و گام ھايش اشاره ھای دست پدر به طرف پسر تند تر می شود و پسر ھم ضربان ق
در ..."  اس ....چقدر بلند . . . چقه . . . تپه . . . اينه آمدم ، ھه . . . ! باش ! پدر .  فراخ تر ميگردند

، ه گوشش ميرسد و فرياد ھائی در ھمه جا طنين مياندارد دشمن بیھمين  اثنا صدای غرش تانکھا
  :واز بلند صدا ميزنندبر داشته و او را با آعقبش را نگاه ميکند ، می بيند رفقايش ھمه سالح 

  " ! روسھا آمدن ، بريم ، ھله سعيد سعيد ،"
در نيمه ھای راه با تردد می ايستد ، گاھی به طرف باال مينگرد ، پدرش را می بيند که ھنوز ھم  با 

تان ن می لغزاند، دوسئيخندان  پسر را نظاره دارد و گاھی  ھم دو باره نگاھش را به پاۀ چھر
خويش ميخوانند و ه چريک و سالح به دست خويش را مينگرد که او را با وجد و احساسات خاص ب

را از جا پراند و " سعيد"بود که  "  شير"آخرين صدا از .  يک تر می شوند به سويش نزديک و نزد
  . . . !!" روسھا رسيدن ،  ھله بخيز ! سعيد : "ز خواب بيدارش کرد که ميگفت ا
وی کمينگاه ھای با عجله از جابرخاست و اطرافش را نگاه کرد ، ديد که ھمه چريکھا به س"  سعيد"

کاروان جنگی روسھا شامل ده زنجير .  ن جا باالی کاروان دشمن شبيخون زنندشان ميدوند تا ازآ
تانک ، چند عراده نفر بر و به تعداد چند صد تن  سر باز و افسر روسی و افغانی  با کليه ساز و 

رگ جنگی بود که به منظور محاصره و نابودی  کمينگاه ھای اصلی چريکھا، شب ھنگام حرکت ب
  .کرده و اينک ، سحرگھاھان به اين نواحی رسيده بودند

جنرال روسی که مرد فربه  و از خود راضی  بود،  تقريبا خوشحال به نظر می آمد،زيرا به 
ر بدون بر خورد با مشکل پيموده و به قرار نظرش، راه طوالنی و پر مخاطره را آنھم در شب تا

 شان   نقشه و پالن طرح شده ، درپايان شب ھم خود شان را درقرب و جوار کمينگاه ھای دشمن
 وی  به داخل يکی از تانکھای  مخابره  که در عقب سه ،  چھارزنجيرتانک  و. رسا نيده بودند 

 .ش را مينگريستو و اطراف مسيرحرکتجلدر حرکت بود، نشسته و با دوربين، پيوسته  "بيردم"
حيث رھنما و پيشقراول کاروان در ه نشسته و ب) ٧٢تی ( افغانی که دريکی از تانکھای " جنرال"

گی اس مخابروی بود و او را از چگونجلو حرکت ميکرد، در ھر لحظه با جنرال روسی در تم
عراده ھای نفر بر در وسط . موقعيت اراضی و ديگر عالمات و مشاھدات محاربوی مطلع ميساخت

که " سربازان"ش کنان در حرکت بودند، ولی کاروان و در حمايت قطار ھای تانک و زرھپوش غر
زور سر نيزه از کوچه و  افغان تشکيل ميداد و باۀ اکثريت آنھا را جوانان و نو جوانان بی تجرب

نفوذ ۀ  به ناحيًانستند که اصالبازار و منازل شان جمع آوری و به جنگ سوق داده شده بودند، نميد
آنان ۀ ؟ ھمتکمينگاه  مبارزان نزديک شده اند، چون کسی  به آنھا نگفته بود منزل مقصود کجاس

  .  مرده اندً ھمه قبالئی در يک سکوت  وحشتناک بودند، تو گوقغر
  :ۀ بی سيم به جنرال روسی گفت افغانی از داخل تانک به وسيل"  جنرال"
" ؟، ھدايت چيست بلندبا راه مارپيچی کم عرضً است خشک و نسبتایاما تپه پيش روی " صاحب"

  :ال روسی بدون تأمل فرمان دادجنر
  !!" به پيش تا باالی تپه "

تانک با صدای نا ھنجاری به سوی خم و پيچ بلنديھای تپه به راه افتاد، طوريکه حرکت آن در 
 تانکھا و زرھپوشھای ديگرنيز به عقب آن خوبی ديده ميشد،ه سپيدی شفق که تازه دميده بود، ب

افته بود که چريکی به سرعت بر زه در اولين خم راه مارپيچ تپه شتتانک اول، تا.  حرکت کردند
افغانی که " جنرال"بود ، با دستپاچه گی خاصی به " افغانی " ميله ی تانک پريد ، تانکيست که 
!" تانک اسۀ ده ميل. . . مجاھد. . . د، مجخيز ز! صاحب : " قومانده را به دست داشت ، گفت 

  : ميخواست روحيه اش را بلند نگھدارد، به تانکيست دستور دادًجنرال افغانی درحاليکه ظاھرا
مجاھد !  ن بفته، الو، جنرالئيحرکت بده ، خوب حرکت بده که پا. . . تانک ره حرکت بده ۀ قل"

،  جنرال روسی در عين حاليکه " . . .ه اشرار اس، محاصره ھستيم باالی تانک ماس ، اينج
تانک اولی دوخته بود و ميديد که با وجود حرکت سريع ميله به ۀ چشمش را به  چريک باالی ميل

فرو نمی غلتيد،  ًدرخت پيچيده باشد، قطعاۀ افعی به ساق مارئین، راست و چپ توگوئيباال، پا
ھمچنان، به .  فورا پراگنده شده و سنگر بگيرند" سربازان" افزود تا  را فرمان توقف داد وکاروان
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يکی از افسران مربوط دستورصادر کرد تا غرض آوردن معلومات ضروری ، به سرعت چند نفر 
را به اطراف محل بفرستد و خود ، از داخل تانک مخابره بيرون جست و در پناه  آن  با دور بين به 

خصوص چريک بی ھراسی که باالی تانک اولی پريده بود، ه انب ، بدقيقتر اطراف و جوۀ نظار
، ۀ چريکتانک ، تالش پيھم تانکيست و مقاومت سر سختانۀ حرکات سرسام آور ميل. ادامه داد

، جنرال خواست به افسران ءدر ھمين اثنا. لحظاتی چند برای جنرال روسی جالب و ديدنی بود
 باک را ر وی رسا نيده بودند ، دستور دھد تا چريک بیروسی و افغانی که خود شان را در کنا

، ر کرد که مبادا اين حرکت دليرانه، در عين حال اين نکته در ذھنش خطوزنده دستگير نمايند، ولی
 درحاليکه نا راحت تر گرديده بود، به ن ،بنابرآ. نگی مبارزين آن محل باشد يک توطئه يا تاکتيک ج

  :ول تانک دومی دستور دادمسؤ
  !"درامه ره ختم کو"

" ده شکه"ۀ تانک دومی  چرخی زد و  از صدور دستور سپری نشده بود که قلیھنوز چند لحظه ا
تانکيست .  ھم زدن ، چريک دلير را زير آتش گرفت ه تانک مذکور به فرياد در آمد و تا چشم ب

خت تا ھدف برای تانک را بيشتر برافراۀ اولی که ديد مرد از عقب ھدف قرار گرفته است ، ميل
کرده  شليک کننده بر جسته تر گردد، حاالنکه ھمان گلوله ھای اول ، پيکرچريک را سوراخ سوراخ

تانک دشمن چسبيده و نمی خواست فرو ۀ بود، منتھا چريک با مقاومتی سحر انگيز دو دسته بر ميل
افتاد و بعدا ن ئيمگر به اثر شليک ھای بعدی ، نخست يک دست مرد چريک به سرعت پا.  غلتد
چريکھای ديگرکه در عقب تپه ھای پيچ در پيچ کمين کرده .  غربال شده اش به زمين خوردپيکر

بودند تا کاروان دشمن را در صورت پيشروی بيشتر، در ھمان خم و پيچ ھولناک مورد حمله قرار 
.  من شتافتنددھند، با شنيدن صدای شليک ھای متواتر ، از کمينگاه ھا بيرون جسته  و به سوی دش

تازه ، گروپ چريکھا در نزديکی ھای مواضع دشمن رسيده ، تانکھا و ديگر وسايط جنگی آنھا را 
در تير رس خويش قرار داده بودند که صدای مخصوص و انزجار آميز ھليکوپترھای توپدار 

گوش رسيد که به اثر تقاضای جنرال روسی غرض حمايت کاروان و سرکوب چريک ه روسھا ب
چريکھای مبارز که از يکطرف ازضربات  مرگبار اين . آزاديخواه به سوی ھدف ميشتافتند یھا

در برابر اين غول آدمخوار واقف بودند و از طرفی ھنوزنميتوانستند " پلنگی " ھليکوپتر ھای 
نيده  تعرضی رسارا باالی تپه ھا و مواضع جديد ھمان سرعتی که خود شانه بالمثل نمايند، بمقابله 
  .  به کمينگاه ھای اصلی شان عقب نشستندًھمان سرعت و مھارت مجدداه ند ، ببود

 خون تازه در رگھای افراد و افسران روسی به جريان ئیپدار، تو گوبا فرا رسيدن ھليگوپتر ھای تو
چرخيدند و ھمه چيز را دقيقانه به نظاره " خودی" بر فراز کاروان جنگی ًھليگوپتر ھا اوال.  افتاد

، درآن بلندگاھا.   ھا حمله نمايند که قرار بود چريکھا از آنجائی رفتند باالی تپه ھاً ، بعداگرفتند
 چيزی دستگير شان ًکمتر از حد معمول ارتفاع گرفتند، دور زدند و جست و جو کردند ، اما ظاھرا

  :پيلوتان به جنرال روسی اطالع دادند .  نشد
يده نه ميشود  و اما بازھم ، اگر کاروان جنگی ھرچند دشمن در نشيب و فراز اين اراضی د"
  "شروی بيشتر کند، خالی از خطرنيستپي

جانبازی کم نظيرچريک دلير و ھمچنان بعد از تفکر ۀ  جنرال  پس از شنيدن اين پيام  و مشاھد
ولی قبل از آنکه کاروان به عقب بر گردد، .  عميق، تصميم گرفت از پيشروی  منصرف شود

ھرچند او برايش .  ياد خشم و حمله و مقاومت تادم مرگ  آن چريک افغان افتاده ر بجنرال بار ديگ
 ھمان خصم قسم خورده ، حس تحسين و تحير جنرال را به ئیخصمی قسم خورده بود و اما تو گو

بنابران ، دستور دادجسد را بياورند و آوردند،  آنچه را با جسد تکه . نحو خاصی بر انگيخته بود
پر از گل تر " حلبی"ۀ وان چريک يکجا برای جنرال آوردند ، يکدانه تبرچه و يک کاستکه شده ج

  :جنرال از افسران حاضر در صحنه پرسيد .  بود
  "اينھا چيستند؟ "

  :يکی از افسران جواب داد
  "م در زيربغلشگل ھۀ تبرچه در کمرش بود و کاس!  صاحب "
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  :جنرال باز پرسيد
  " پر از گل چه بوده ؟ ۀ مگر منظور از اين کاستبرچه که برای کشتن است ،  "

  رسا نيده و اين گل تر را به شيشۀپاسخ دادند که اين مرد ميخواست اوال خود را به قسمت جلو تانک
ه بخواھد پا به بيرون  که رانندًتانک  بمالد  تا  او را به اصطالح کور کند و بعداۀ پيش روی رانند

  . . . چه  باالی وی حمله نمايدن صورت با اين تبرگذارد ، درآ
  يش مسحور و متعجب شده بود، پرسيدجنرال در حاليکه از اين توضيحات،  بيشتر از پ

  " !جيب ھايش را ديديد ؟"
  :ل آماده  به دست داشت ، جواب دادافسر مربوط که کاغذ ی را از قب

  " اين نامه در جيبش بود! بلی صاحب "
رد ، دستور داد تا نامه را بخوانند، يکی از افسران افغانی جنرال ھمانطور که سيگار دود ميک

  :ۀ جوان چنين بودمطالب نام.  شروع کرد به خواندن و ترجمه کردن نامه برای جنرال
ميدانم آمدنت تا اينجا سخت طاقت  . مدتی است که ديدارت نصيبم نشده ! مادر پريشان حالم "

يدمت ، ھرچند خوابھای پريشان بود ، مگر باز ھم خواب ده چند بار ب!  فرساست ، اما ای مادر
  و باز سنگر گزينی ھای چندين سالۀميدانم که زندگی من ، دوريھای من.  برايم اندک تسلی بخشيد

پدرم قربانی کار . من ، ھمه و ھمه موجب پريشانی و محروميت و رنج بيشماری برايت گرديده 
چه کنم ! مرا ببخش ! يت نبوده ام ، مرا ببخش مادر ھای من شد ، منی که تاحال فرزند مفيدی برا

من خود نميدانم سرنوشتم چه خواھد شد ، ولی يک آرزو . . . ! که اسارت وطن را ديده نميتوانم 
 ، تبرچه ام را بردارد و " غياث"آرزويم اينست که وقتی من کشته شوم، برادر کوچکم !  دارم مادر

رم اينست که وقتی کشته شدم باالی قبرم ھمينقدر بنويسند که  آرزوی ديگ. به ضد تجاورگران بجنگد
   ."سعيد،  شھيد راه آزادی وطن"

  . فرزندت سعيد ! خداوند نگھدارت  مادر 
يش حرکت کرد ه خاموشانه سوار تانک شد و کاروان ن آنکه حرفی بر زبان آرد ، از جاجنرال  بدو
  .به راه افتاد 

  ) پا يان    ( 
 


