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 !بیاد آنکه زنده بود به عشق

 

 .ممنتشرکندارم را  اوی که از خاطراتای از  گوشه تاتصمیم گرفتم برادرم دمحم علی پرتوی  روز اعدامبه مناسبت سال

 یوترپ یلزان

  

درگذشت و تنها بر اثر سکته قلبی  سال داشتم ۳زمانی که من فقط پدرمان  .بوداز من بزرگتر سال  ۱۱دمحم تنها برادر و 

عاشقانه دوستش داشتم و   کودکیو صفایی که داشت از همان   بخاطر مهربانی. دشالگوی باصطالح مردانه من دمحم 

او هم همٔه تالشش را . شد می رت تر و صمیمانه مان عمیق شدم، رابطه هرچه بزرگتر می. گذراندم اوقات زیادی را با او می

 .ای انسانیت، برابری، احترام و عشق را به من بیاموزد یههای پا پرنسیپکرد تا اصول و  می

  

 

 نبا زبانی ساده بمسیاسی را ـ  مسیر مفاهیم اجتماعیدر طول برد و  مرا به کوهنوردی میام  گیسال ۹-۸همان از 

نم، چطور بر خستگی و نامالیمات راه کمسیر انتخاب  طورچبگیرم،   هدفه را قل  داد که چطور  یادم می. آموخت می

 شعملبا درواقع با نقل حکایات شیرین و راهکارهایی که . باشمراهانم همو مراقب خودم و و چطور مواظب  چیره شوم

و . آموخت می بمنو همزیستی محترمانه و رفیقانه را  ، استقامت، جنگندگیمقاومت، کاری داومداد، درس ت مینشانم 

 .بود مان لحظاتجدایی ناپذیر جزو و شادی  ، شوخیخندهگفتنی است که در همٔه این اوقات، 

مکانیک دانشکده فنی رشته که در در دوره دبیرستان و نیز زمانی . جایگاه مهمی داشت ورزش از جوانی در زندگی دمحم

از جمله ورزشی ــ های گوناگون  مسابقات رشته در .ل تحصیل بود، جزو رهبران کوهنوردی بودمشغودانشگاه تهران 

 . ه بودتگرف هم   مدالچند کرد و  میشرکت  ــ سواری و شنا دومیدانی، دوچرخه
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عالقه ـ  کشید طول می روز شبانه ینچندگاهی  کهـ در محالت فقیرنشین گردی  های کوهنوردی و منطقه برنامه بهدمحم 

. تعریف کندهایش  ها و شنیده دیده ها، هیم تا برایمان از خاطردش جمع میدورش همه به گشت  وقتی بازمی .ی داشتدازی

زد؛ از  برایمان حرف میه بود دو آدمهایی که مالقات کر یی که رفته بودها محلاز جزییات با او هم با حوصله و شوق، 

 .گفت کردند، برایمان می کار و زندگی میر آن ددشواری که و شرایط  شان، یها دستیتنگ ، شان یها مهربانی

 آنها دوستیبا گذشت ایام، . مان آمد حمید یکی دو بار هم بخانهدر دوره دانشجویی بود که با حمید اشرف آشنا شد، 

 سایرحمید و همراه به او . و سرانجام دمحم توسط حمید در سازمان چریکهای فدایی خلق سازماندهی شد شد تر  عمیق

 زد و اظهار زنگ می ممادره بحمید  مادرکردند،  میدیر  کههم روقت ه و فتر میدوستان به کوهنوردی چند روزه 

رنگ  اند، که برای سرش جایزه گذاشتهو خواند حمید را در روزنامه دید عکس وقتی مادرم دارم که  یاد. کرد مینگرانی 

داشت و از کودکی با بخاطر  جنبش مشروطیتجریان ا در رهای پدرش  او که تجربه دستگیری. صورتش پریداز 

هیچ فکر ! عجب :دمحم با خونسردی گفت؟ چیستنشان داد و پرسید ماجرا دمحم ، عکس را به آشنا بودسیاست و عواقبش 

ما است؛ ا آسوده شدهخیالش وانمود کرد که مادرم نفس عمیقی کشید و آنروز  .باشدشده این قضایا قاطی حمید م کرد نمی

 .معلوم بود که نگرانی و دلشوره سنگینی دارد

تر  هایش طوالنی بمرور غیبت و آمد نمیانه زیاد بخ، شده بود های فدایی خلق چریکسازمان  عضوای که دمحم  در دوره

گفت که خیلی کار  به شوخی میو  را دربیاورد؛خرج تحصیلش  تاگفت که در شهرستان کار گرفته  به مادرم می .شد می

 .سال داشت ۳۳آنموقع دمحم ! انداز کند اش را پس کند تا خرج عروسی می

زده  وحشت نما که همهزدند  را چنان غیرعادی مان  خانه بدر ۱۳۳۱ال ساواخر اردیبهشت  ی درهای شب در نیمه

 :در داد زدنداز پشت . پر از پلیس استپشت درب زده گفت  وحشتو از دیوار باال رفت ناهید خواهرم . دیمازخواب پری

مردان از  یو سیل کردباز مادرم در را . خوشبختانه دمحم در خانه نبود. «به دستور شخص اول مملکت در را باز کنید»

 دمحمظاهراً . اما هیچ چیز پیدا نکردند ،گشتندهایش  به دنبال دمحم و جاسازیخانه ریختند و همه جا را  دروندرشت هیکل ب

بود،   و با تجربه  باهوشاو که . کردندمادرم  جو از و شروع به پرسبعد . رده بودپاکسازی کخانه را پیشدستی کرده و 

 .در اختیارشان قرار نداداطالعاتی مٔاموران را سر کار گذاشت و هیچ 
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وقتی من و ناهید در حیاط خانه مشغول درس خواندن برای امتحانات  ،در اوایل خرداد ،روز بعد ۱۱حدود یک هفته یا 

ما را . ماجرا را برایش تعریف کردیمهمه و اتاق دویدیم بالفاصله به درون . خبر به خانه آمد ال بودیم، دمحم بیپایان س

از ما بعد . این راه را ادامه بدهدکه  خواهد می وکنند  مبارزه می هاآزادی و برابری انسانآنها برای بوسید و گفت که 

 .مواظب مادرمان باشیمتا خواست 

دمحم در حوالی ساری معرفی کرد، خبر داد که دوست دمحم خودش را که  کسی .تلفن زنگ زدبود که  ۱۳۳۱مرداد اوایل  

سالها بعد، پس از . کنیمستفاده ا ه امکاناتی که داریم، برای نجات جان دمحماز همتا  از مادرم خواست. است دستگیر شده

 .کشته شد مسلحانه در درگیری ترچنگیز قبادی بود که خود بعدفرد مزبور که  مفهمیدتر شدن وقایع  روشن

قرار چنگیز و همسرش مهرنوش ابراهیمی  :تعریف کردرا برایم اینطور دستگیریش جریان دمحم  ،بعد از آزادی از زندان

منتظر آمدن دمحم و بهرام  ،بودند یفریحمسافرت تشان مشغول  بود تا در پوشش یک زوج پزشک که با ماشین شخصی

قرار بر این بود که این تیم کار شناسایی منطقه و انبار کردن مواد غذایی در کوههای . باشندــ در حوالی ساری ــ قبادی 

و  دونش میمشکوک دمحم و بهرام ژاندارمها به اما از بخت بد،  .عملیاتی انجام دهند های تیمبرای اطراف بابل و ساری را 

شان  با ماشینتا خواهند  می ده بودندکه در مسیر بودند و ظاهراً هیچگونه آشنایی با دمحم و بهرام نداوج پزشک این ز از

با چرخش سریع فرمان، چنگیر در مسیر ساری، . ساری برسانندژاندارم به پادگان  ۳همراه فرد مشکوک را به  ۳این 

اصابت به شکم بهرام شود که  شلیک می یدر این میان تیر. کندفراهم فرار برای  یامکانتا بلکه کند  ماشین را چپه می

من ”: گفت میدمحم . رای فرار استفاده کندفرصت بدست آمده باز هر کس در چنین مواقعی، که  بر آن بودرار ق. دکن می

با از اینرو . دیدم که بدون عینک شانسی برای فرار ندارم، مده بودکرگم م را عینکشدن ماشین   که در جریان چپه

  ”.فرار کنندبتوانند  مرفقایتا  مها گالویز شد ژندارم

بعد از  به ژاندارمری ساری وبود زخمی و خونین در حالی که و  اصابت کرد  در همین جریان چند تیر به پای چپ دمحم

چنگیز و اما  .دش  دستگیر نیز د،اده بود خون زیادی از دست  که بهرام. شد ارتش منتقل  ۳۱۱چند روز به بیمارستان 

  .جان باختندمسلحانه   چندی بعد در درگیری از مهلکه جان بدر بردند ومهرنوش 

 ،های خلق اعضای سازمان چریک یخبر دادگاه. شد میایام منتشر های آن  اخبار سیاهکل در روزنامهخاطرم هست که 

و عبدالرحیم  بهرام قبادی، علی اصغر ایزدی، جواد اسکوییبهمراه دمحم . بود هاربصدر خدر نفره،  ۳های  در سری

روزی که حکم اعدام دمحم . نشستیم میروزنامه عصر رسیدن ر انتظدر ا انههر روز عصر بیقرار. ددادگاهی شصبوری 

صدایی از کسی در . دش احکمفرمسکوت سنگینی در فضای خانه . کنم را در روزنامه خواندیم، هرگز فراموش نمی

نگاهها به مادرم . حتی اشکی بر چشمان کسی ننشسته بود. گویا همه در یک شوک طوالنی فرورفته بودند. آمد نمی

 چند روزآور  این فضای سنگین و شوک. خیره مانده بودای  گوشه دوخته شده بود که با وقار و صالبت خاص خودش به

صدای زنگ ممتد و بلندی بطور . گویا زمان متوقف شده بود. رازای یک عمر بودنداما این روزها به د. بطول انجامید

شنیدیم اینکه تا ... شدم آمیز غرق می ای ابهام از همه کس و همه جا بیگانه بودم و در خالء .کرد مداوم در گوشم صدا می

ام باال آمد و زندگی در رگهایم بجریان  نفس .ابد محکوم شدندبس به ح ،با یک درجه تخفیفاز رفقایش دمحم و چند نفر 

  .افتاد
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 (۱۳۳۱)دستگیری توسط مزدوران رژیم پهلوی  عد ازعکس دمحم ب

 

 

 .ادامه داشت ۳۵قیام  اتمحکومیت دمحم 

  

تبعید و منتقل  به شهری دیگر یبه زندانی دیگر، از شهر یاز زنداناو را  .رماجرا بودپ  دمحم زندان  هسال ۵ دوران

زندگی . ندرسید که از زندان بما می ندبود ییهاخبرتنها  وحشیانههای  یوشتم، انفرادی و تنبیه شکنجه، ضرب. کردند می

 ش اقتصادیمحدود  بخاطر وضعیت. گذشت به سختی می ،داشت دختر جوان در خانه ۳بود و  تنها یزنکه برای مادرم 

فقط  ،وکیل آباد مشهددمحم در زندان دوره در یادم هست که . کندسفر به شهرهای مختلف قادر نبود تا برای مالقات دمحم 

دمحم یکی  از آنجایی کهو  ؛مصادف شد با اعتصاب زندانیان سیاسیسفر هم آن . کند فراهمسفر را  شرایط یکبار توانست

رفتن مالقاتی، پس از چند روز اقامت در مشهد و تالش برای گما . مالقات ندادنداو وقت به  ،از رهبران اعتصاب بود

 .گشتیمبه تهران بازدست از پا درازتز 

اتاقی در یک . فراهم کردرا سفر به بندرعباس  شرایطبسختی  مادرم. کردنداز مشهد به بندرعباس تبعید مدتی بعد دمحم را 

کسی ظاهراً  .بیدار شدماز صدای فریاد مادرم بود که نیمه شب . داشتم سال ۱۹آن موقع من تقریبا  .یممسافرخانه گرفت

فردایش فکر کردیم . گذاشته بودفرار پا به فریاد مادرم که با  وارد اتاق شود ند ورا باز کمان  اتاق بدرتا داشت قصد 
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را چشیده  مطعم فریاد مادرجا الاقل این !از اینجا باشدبهتر جدید جای که از کجا معلوم مان را عوض کنیم اما  نهامسافرخ

 ،بار ۳و موفق شدیم . شب دیگر نیز در همان مسافرخانه ماندیم ۳پس . مان بیایند سراغردند ک و دیگر جرات نمی بودند

 .کنیممالقات دمحم را حضور مامورین در و  ی زندانها از پشت میله ،روز متوالی ۳در 

آزادی از زندان به تفصیل داستان این فرار را بعد از . از زندان بندرعباس بدنبال اقدام به فرار به زندان تبریز منتقل شد

 .برایمان تعریف کرد

ظاهراً زندانیان سیاسی را در بند زندانیان عادی . بود که در آنزمان بندرعباس زندان سیاسی نداشترار از این قداستان 

میٔه جیره به روایت دمحم، به او و سه زندانی سیاسی دیگر، سلولی در بند زندانیان عادی داده بودند با سه. داشتند نگه می

شرایط ویژه به دمحم و رفقایش این این . مشترک بودعادی با زندانیان که  یحمام و توالتبپزند؛ با  خودشان غذاخشک تا 

احل ر مردمتاسفانه که کنده بودند در سقف اتاق را ای  آنطور که بخاطر دارم حفره. ریزندبنقشه فرار تا  ادد امکان را 

 .ندفتگر شان را  چکار م پایانی

 کردند و در حالیکهآنها را تا سرحد مرگ شکنجه شدند و  وحشیرسماً مسئولین زندان ماجرا، از آن گفت که بعد  دمحم می

بندرت به آنها آب و غذا . بستند کثیف با زنجیرو را در یک توالت قدیمی  شاننفر ۴هر کرده بود،  چرک شان های زخم

ند و مدآب می آسوختند نگهبانان با  در گرمای بندرعباس که در عطش تشنگی میکرد که  دمحم تعریف می. دادند می

جای گفت  می. رفتند و می ریختند زمین می رهیستیریک آب را ب های خندهبعد با سردادن و  ؟آب میخواهید :پرسیدند می

این . آزاردهنده شده بود آنجاکرده  در فضای گندآلود و دم ،و بوی گند عفونتت کرده بود عفونحسابی شکنجه  یها زخم

در حالی که شدیداً دچار تشنج بود، پیش  ی،مغزبر اثر عفونت  شان ی از رفقاییکشکنجه وحشیانه تا آنجا طول کشید که 

 .باختجان  شان انچشم

 بودنکه قادر بقدری برایش سنگین بود  درداین . بوداز زندان دردناکترین خاطره دمحم توانم بگویم که این  میت به جرأ 

 .نیستمتوصیفش و عمق تاثر دمحم بقدری عمیق بود که من قادر به . زبان بیاوردبه آنرا 

و بدبو  از زخم های چرکینتنی که و  ،ژولیدهسرووضعی با ژنده، و های کثیف و  باسبا لاو را کرد که  دمحم تعریف می

 گفت می. نشستو  رفتای  گوشه به اش ا تن نحیف و تکیدهوقتی وارد سلول شد، ب. ماالمال بود به زندان تبریز فرستادند

چطور شد اسم دمحمعلی پرتوی را یادم نیست که دقیقا . اند به بند آوردهرا جاسوس  یک معتادکه ند بود ردهندانیان فکر کز

. صدا زده بود و یا اینکه دیگران اسمش را پرسیده بودند و خودش آنرا به زبان آورده بودرا  شاسم شاید نگهبان. شنیدند 

. ها شنیده بودند شهیرشان باشد که از او حکایت  این همان همشهریکه شد  باورشان نمی. ه بودندشوکه شدگفت همه  می

: گفت رسید می که میلبته به اینجا ا. مد گفتندبدورش جمع شدند و به او خوشاو احترام کرد که با مهربانی  دمحم تعریف می

 !...بگذریم خب،

سیاسی و خواهان آزادی زندانیان  در دادگستری تهران تحصن کردیمهای زندانیان  ما و سایر خانواده، ۱۳۳۵در دی ماه 

کردم که  فکر می. داشتمای  کننده بخاطر دارم که نگرانی و اضطراب دیوانه. شد که دمحم را آزاد کنند باورم نمیاما . شدیم

وقتی درب زندان قصر باز شد و دمحم به همراه آخرین دسته از زندانیان . در آخرین لحظات آنها را به تیر خواهند بست

وقتی دیدم که دمحم و سایر . در تحصن بودمها  هدبقیه خانوا همرامچنان به هسیاسی آزاد شد، متاسفانه آنجا نبودم و ه

دمحم و . شناختم سر از پا نمی بغضم ترکید،بردوش مردم وارد سالن دادگستری شدند،  ،های زندان با همان لباس ،زندانیان

گفتند که . صفای غیرقابل توصیفی بودو  شور... ریختیم خندیدیم و اشک می کردیم، می سایر زندانیان را غرق بوسه می

. دست نیروهای نظامی ندهیم تا زندانیان را به تیر ببندند بهتر است بهانه بهو  شود میحکومت نظامی نزدیک ساعت 

با آن بیگانه بود و زندگی شبی که خواب  !عجب شبی بود. مانیمبسالن دادگستری همگی در  شب راپس تصمیم گرفتیم تا 

 .زد موج میدر آن 

مان  حیاط بدر. ی آمدنددمحم م که به دیدارگذشت مردمی رفقا، آشناها و پذیرایی از روزهای نخستین آزادی دمحم به 

. شناختیم نمیشان را اصال  های خیلیاز صبح تا دیروقت شب مملو از کسانی بود که مان  خانه. شد ای بسته نمی لحظه

 .تقدیر کنند« فرزندشان»از تا آمده بودند متفاوتی داشتند اما با اینحال های  افکار و ایدهها  خیلی
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در پانسمان کرده و دمحم را زخم تیرخوردگی ارتش بوده و  ۱۳۱کرد که پرستار بیمارستان  خانمی آمده بود و تعریف می

 .ببیند در بهار آزادیآمده تا او را و حاال را بخاطر داشته این سالها او 

 برایمهمچنان عکسهایی که . برایش آورددادگاه دمحم از را ی یها عکسبه مالقات دمحم آمد و نگاری  روزنامهیکروز هم 

 . دهند می شانندادگاه را در رفقایش دمحم و و مصمم مغرور  ،آالیش خیلی عزیزند و چهره بی

را در حالیکه به دمحم مان آمد که  بخانهتابلوی نقاشی یک با  بار هم فردییک

د و خبر حکم یخند های یک سرباز و جواد اسکویی تکیه کرده و می شانه

این نقاشی . قاشی کرده بودنرنگ  و با آب، داد میاطالع ابدش را به رفقایش 

اش را حفظ  از روی عکسی کشیده شده بود که خوشبختانه یک نسخهرا 

 . ام کرده

مان  حام مردم به خانهزدکه سروصداها خوابید و از هجوم ا پس از مدتی

. آغاز شدهای زندگی من  ترین دوره یکی از زیباترین و پررنگکاسته شد، 

من و دمحم در طول اتاق . خانه بودیم درمن دمحم، مادرم و فقط  در این دوره

زدیم، بهتر است بگویم او حرف میزد و  نشیمن راه می رفتیم و حرف می

مادرم با چای و گاهی  .شد گذشت زمان حس نمی. من سراپا گوش بودم

فعال شرکت  مانیهادر گفتگونشست و  کنارمان میآمد و  میتنقالت 

 .گذاشت شد و تنهایمان می می گاهی هم خسته. درک می

خواست همه زمانی  دلمان می. معنایی نداشتخستگی اما برای دمحم و من 

ً سئوال می. را که از ما دزدیده بودند، پس بگیریم کردم و او با  من دائما

های نظامی، روابط تشکیالتی،  های تیمی، از عملیات از مسایل خانه: داد حوصله و اشتیاقی که برایم آشنا بود، پاسخ می

خواست  دلم می. پرسیدم یل نظری و عملی جنبش و خالصه از همه چیز میزندان، شکنجه، روابط زندانیان باهم و مسا

محترم و اسباب عزیز، کنم و تا چه حد برایم  چقدر تحسینش می خواند که وقتی از نگاهم می. و از تجاربش بیاموزمبدانم 

چون همه . قهرمان نساز ز من یا از فرد دیگریهرگز ا“: گفت ام، می افتخار است، با تواضعی که در او دیده و شناخته

بینی، نه تنها  سازی و بعد کمبودی در قهرمانت می وقتی قهرمان می. های خودشان را دارند انسانند و عیب و ضعف

ها، و با ضعف و  انسانها را در فراز و نشیب. شوی شکنی بلکه خودت نیز سرخورده و مأیوس می قهرمانت را می

  .این جمالت را بارها و بارها برایم تکرار کرده بود.  ”شان ببین های قوت

پربارترین از یکی با اینحال این دوره . زمان بسرعت برق و باد گذشت. مان خیلی کوتاه بود ٔه آزادی دمحم و باهم بودندور

ای ساختیم؛ اصال با دمحم غیر از این  رابطٔه بسیار صمیمانه، صادقانه. خیلی به هم نزدیک شدیم. ام بود زندگانی دوره های

 ! شد بود هم نمی

منتظر اجرای حکم ماند و من  ۷۵تابستان گرفت و تا  اعداماو حکم  .و زندانی شدیم دستگیربعد هر دویمان سال  ۴حدود 

مان  حضور پاسداری که کنترلبار در  ۳؛ مالقات درونی به ما دادندبار  ۴ر زندان د. سال زندان محکوم شدم ۱۳به 

 یدرضمن امکان نوشتن نامه درون. برم رگز از یاد نمییاد شیرین این مالقات ها را ه. پشت شیشهبار از  ۳د و رک می

  !د یا نهنمیرسگیرنده واقعا بدست آورند و آیا  سر از کجا درمیها  معلوم نبود این نامهاما  .داشتیم نیز

با او خواست  چیز بود که دلم میهزاران . ها برایش نامه بنویسم ها و رمزنویسی کاری کردم با رعایت مخفی تالش می

. ی که در هالٔه ابهام گم بود بنویسماز آینده جنبش، از فردای ،انزن بند از مسائلخواستم از خودم،  می. درمیان بگذارم

چطور است، پای مصدومش حالش خواستم بدانم  می. تم مثل همیشه با همان صبوری و اشتیاق برایم حرف بزندخواس می

خواستم بازهم در نگاهم بخواند که چقدر برایم قابل  اصابت گلوله معلول شده بود، در چه وضعی است، میاثر بر که 

 ...دوستش دارم و چقدر دلتنگش هستمبگویم که چقدر خواستم در آغوشش بگیرم و  احترام و تحسین است، می
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آنها را از آرشیوم گاه هر از . انتقال دهمبه بیرون از زندان  ،هایی را که دمحم برایم نوشته بود نامه توانستمخوشبختانه 

می خندم، می . مرا بگیراحساساتم توانم جلوی  ها نمی هنوز بعد از گذشت دهه. خوانم میبارها و بارها و م آور میبیرون 

   ....ام ها را منتشر کنم، کاری که تابحال نکرده این نامهشوم تا  وسوسه میها  خیلی وقت... شوم گریم، دگرگون می

 ،جمعی در پیش است که برنامه اعدام دستهشنیدیم  یم .بودکامال ایزوله  ها سرموضعییعنی بند ما  ،۷۵کشتار ٔه دور طی 

خواست باور کنیم که چنین جنایت وحشتناکی در شرف  شاید هم دلمان نمی. شد که صحت داشته باشد اما باورمان نمی

گفتیم جرٔات  می. و از ناممکن بودن وقوع این فاجعه حرف بزنیمیم نزبخودمان را گول دادیم  ترجیح می. انجام است

نصف شبی با صدای رژه تهییجی پاسداران در محوطه بیرون، از ارم بخاطر د. داربزنندزندانیان را دلیل  کنند که بی نمی

 .فهمیدیم که فاجعه ای در جریان است خواب بیدار شدیم، می

 شهال از مالقات برگشت، در اولین مالقات وقتی. دوباره از سر گرفته شد ها مالقات با خانوادهبود که  ۱۳۷۵اواخر آبان 

تالش خشکم زده بود،  .و دمحم را اعدام کردند( همسرش)در آغوش کشید و گفت که حمید  رامدوان بسراغم آمد و  دوان

منتظر از طرفی از زمان دستگیریش . احساس متناقضی داشتم .شد اما نمی. کردم افکار و احساساتم را متمرکز کنم می

 ...کنم شباورتوانستم  نمیکه شنیده بودم  اجرای حکم اعدامش بودم اما حال

مادر و خواهرم به مالقاتم آمده بودند، خواهرم از اعدام دمحم خبر داشت . صدا کردند مالقاتمرا برای اسم از بلندگوی بند 

نتظر در چشمانم خیره شد و م. ستها نی گفت که هنوز اسم دمحم درمیان اعدام شده وارانهمادرم امید. دانست ولی مادرم نمی

 . ”تر نیست از بقیه رنگینکه خون دمحم ”: ات را بر زبان آوردمکلماین بسختی . العمل من ماند عکس

خواهرم به او گفته بود . خیلی وخیم است عاوضخواهرم تعریف کرد که در آخرین مالقاتش با دمحم، از او شنیده بود که ا

همه درد و با خود  میکه این طوفان است ! نه”: فته بودو گاده اما دمحم سری تکان د. نشیند بزودی فرومیموجی است که 

  ”.برد میچیز را 

اسالمی سونامی حاکمیت . حق با او بود

شان  جاندرید و جوان را هزاران هزار 

  .را به یغما برد

 

و از جان کی از همراهان دمحم ی

کند  ، تعریف می۷۵بدربردگان تابستان 

در آخرین روزهای قبل از که دمحم 

زیر لب آواز ( شهریوراوایل ) شاعدام

او . کرد را زمزمه می« آراز آراز»ترکی 

به یاد دمحم این شعر را روی دستمالی 

گلدوزی کرد و بعد از آزادی به مادرم 

  .دادهدیه 
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