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 ٣ مهاجر کوچک

  هجرت
  
ننـد و در  ك يشان هجرت ميدن به آرزوهايرس يه مردان بزرگ، براكده بود يشن
به خاطر مبارزه با ظلم و اصحابش هم ) ص(امبريه پكخوانده بود  يات اسالميروا
  .تيردند؛ آن هم با خانواده و اهلِ بكداد مهاجرت يو ب

 يراز. ندكد آن را تجربه يه باكنهفته است  يدانست در هجرت، رمز و راز يم
. نـد ك يوه مقاوم مكسازد و او را در برابر حوادث، مانند  يه از ارادة آدم، فوالد مك
ـ تابهـا مرور كبـزرگ را در   يشتر، سرنوشت انسانهايپ ـ  ييرده بـود؛ همانهـا  ك ه ك

 يوجـو  ه به جستك ييانسانها. ل گرفته بودكسفر دور ودراز ش يكتشان با يموفق
د يد يرد مك ير مكف يوقت. رده بودندكدا يگر پيد ينيدور رفته بودند و سرزم يافقها
  .دنديرس يخواستند م يه مك يزيه همه آنها به چكش جالب است يبرا

ـ خـانوادة او   يبـود؛ امـا بـرا    ييب و هـوا بهبهان شهر خوش آ ه در فقـر و  ك
ـ يتوانست دل يگذراندند، فقط آب و هوا نم يروزگار م يتنگدست  يم بـرا كـ مح يل

ـ  . دنـد يهجرت را به جان خر ياز آن رو، خانوادة او سخت. ماندن باشد  يآنهـا راه
همانـان  يدر اصـل، م . يهمانـان خـارج  يه چاه نفـت داشـت و م  كشدند  ينيسرزم
آنهـا  . آب و علف شده بودنـد  ين بيم آن سرزمينفت مق يبه خاطر چاهها يخارج

  ...ار و درآمد هم هستكهمان باشد يه هر جا مكدانستند  يم
گرما ! استيآخر دن يردك ير مكه فكبود  يوچه به نام، آغاجارك كيآنجا شهر

ـ  الفـه كسـو   يكوآفتاب سوزانش در روز از  ـ  يات م رد، و غربـت و احسـاس   ك
  .داد يگر آزارت ميد يدر شب از سواش  ييتنها



 ۴ مهاجر کوچک

ـ  . د هم آمده بودندياش به ام اما او و خانواده چـون مـا   : گفتنـد  يآنها به هـم م
  .ميآور يدرم ييگر را از تنهايديك كش يب  م،يهست يتيخانوادة پر جمع

شـتر  يآمدنـد، آنهـا ب   يالش هم بـه شـهر آغاجـار   يو اهل و ع ييه داكبعدها 
  .ردندكبه آنجا عادت خوشحال شدند و رفته رفته 

ت نفت سـفارش لبـاس   كپدرش از شر. ار و نعمت فراوان بودك يدر آغاجار
ـ وقتها هـم   يبعض. دوخت يآنجا لباس م يارگرهاك يگرفت و برا يم ـ ه ك ارش ك
  .گرفت يم كمكگرش يد يل و پسرهاياد بود از اسماعيز

ـ مه، گرفتن سرنخها و خالصه در كپسرها در زدن جاد ـ  ك ه ار دوخـت و دوز ب
. نـد كدست و پـا   يا او رفته رفته، توانست در آنجا خانه. ردندك يم كمكپدرشان 

  .گرفت يل مكبزرگ ش ييه در آن آرام آرام آرزوهاك كوچك يا خانه
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ۵ مهاجر کوچک

  مجسمه
  

شـتر  ياو ب. دهيتراشـ  يپرپشت و سر يلهايبود بلند قامت با سب يرضاشاه، مرد
  .ردك يبه پا م يدار چرم ساق يها مهكبر تن داشت و چ ياوقات لباس نظام

ـ مردم اهواز نه از شاه دل خوش داشـتند و نـه از پـدرش رضاشـاه      ه حـاال  ك
دان از دور و يهر روز صبح، باغبان م. دنديد يدان ميم يك ياش را بر بلندا مجسمه

نهـا را مـردم بـه خـاطر     يا. ردك يوه جمع ميآشغال و پوست م يلكبر آن مجسمه 
  .وفتندك يمجسمه م يشتند بر سر و روه از رضاشاه داك يتنفر

مجسمه و مـردم دور   يه چند روزكز بود؛ چرا يل از دور شاهد همه چياسماع
خواست هم  يم: ده بوديبه ذهنش رس يركاو ف. ر نظر داشتيدان را خوب زيوبر م

پسـرش   ينـد و هـم زنـگ خطـر را بـرا     كمردم اهواز را از شرّ مجسمه خالص 
  .اورديمحمدرضا به صدا درب

ر فقط كن فيالبته ا. ار بگذاردكر مجسمه يرا ز يساز خواست بمب دست ياو م
ن شده بود ياما قرار بر ا. ه دست داشتندين قضيگر هم در ايرِ او نبود؛ چند نفر دكف
  .دهد ينار مجسمه جاكخود بمب را  يل با دستهايه اسماعك

احترام بـه   يبراارتش  يروهاين. آن روز، مراسمِ رژة ارتش در اهواز بود يفردا
  .ردندك ينار مجسمة او عبور مكرضاشاه از 
ـ نـد  كمنفجر  يخواست بمب را درست موقع يل مياسماع ـ ه همـه در م ك دان ي

س يخـتن تنـد  يها با چشمان خود، شـاهد فـرو ر   يه ارتشكنيا يبرا. حضور دارند
  .تاتور باشنديكد



 ۶ مهاجر کوچک

ر وقت گيساعت د 24او، فقط . صبح بود 9ساعت . به ساعتش انداخت ينگاه
گـر،  يسـاعت د  24رد، ك يم ير مجسمه جاسازياگر آن موقع بمب را در ز. داشت

از  يلهايده و سـب يآن وقـت، از آن سـر تراشـ   . شـد  يمنفجر م  صبح فردا، 9 يعني
لـوخ  ك يدار بلند به جز مشت ساق يها مهكدار و چ بناگوش در رفته و لباس پاگون

  .ماند ينم يباق يزيچ
ـ دور از چشـمِ باغبـان، ز   ار انداخت وكبمب را به  ـ مجسـمه   يوكر سـ ي ار ك

ـ ده است، بسرعت دوياو را ند يسكرد، كدا ينان پيه اطمكنيگذاشت؛ بعد از ا د و ي
  .دان دور شدياز م

ـ آنقدر زود . دان مجسمه رسانديه به ميل خودش را زودتر از بقيفردا اسماع ه ك
طبل و سنج، از  ياهويدر ه. رده بودندكن خود را هم شروع نيها، هنوز تمر يارتش

  .ردكدان را نگاه يز رفت و ميخ نهيوارها سيپشت د
 9دن ساعت يفرا رس يمجسمه بود و برا ير پايساز هنوز ز دست كوچكبمب 

  .ردك يم يشمار لحظه
رد و وجودش را بـه  ك يم يسربازان، دلش را خال ينهايپوت يجمع دسته يصدا
تن بمب بر آن همه ترس غلبـه  ار گذاشكه با كانداخت؛ اما خوشحال بود  يلرزه م

  .خته استياز ترسش ر يزيم چكا دست يرده است و كدا يپ
شـتر گـرم شـدو    يرژة سربازان جمع شدند، او دلش ب يتماشا يمردم برا يوقت

ـ قـدر آدم در م  آن. شد يبه او مظنون نم يسكگر يحاال د. تيجمع  انِيد ميخز دان ي
  .ردك ينم كساله ش پانزده، شانزده يا س به پسربچهكچ يه هكبود 

اطـراف را   يابانهـا يدان و خياو م. ديشك يم كت سريجمع يال ل از البهياسماع
بـزرگ و   يهـا  آنها در دسـته . ر نظر گرفتيز  ه از صفوف سربازان پر شده بود،ك



 ٧ مهاجر کوچک

ـ  يوبك يم يخاص پا يبا نظم كوچك گذشـتند و   يدند ـ با نظم از مقابل مجسمه م
دان گرفت و يچشم از م يا لحظه يبرا. محو شوند ابان رو به رويرفتند تا در خ يم

صـبح را   9درسـت    سـاعت،  يها عقربه. ره شدياش خ يالسك هم يبه ساعت قرض
هـم فشـرد و سـرش را در     يش را رويگر آماده بود، چشـمها ياو د. داد ينشان م

نگاهش دوبـاره  ! نشد يانفجار ماند؛ اما خبر يدن صدايبدنش فرو برد و منتظر شن
اش  يالسـ كسربازان هنوز مشغول رژه بودند؛ بـه سـاعت هم  . ن باز شددايم يرو
خ گوشش گذاشت؛ در آن سر و صـدا  يرد و بكآن را از مچ دستش باز ! ردك كش
ـ ه سـاعت درسـت   كشد و معلوم نبود  يده نميساعت شن كتا يكاز ت يزيچ ار ك
  .ندك يم

ـ   . شد يكدان نزديشتر به ميب. نار زدكرا  يچند نفر هـا   يارتشـ . دبـاز منتظـر مان
ل ماند و مسجمه رضاشـاه  ياسماع. دان خارج شدنديردند و از مكبساطشان را جمع 

  !رده بودكه عمل نك يو بمب
د يشد شـا  ياگر بمب منفجر م  ابوس بود،ك يكاو مثل  يرده، براكبمبِ عمل ن

  .متر شده بودكاش  حاال دلهره
مت محل قرار با د به سيوقفه دو يد و بعد بيشك كن طرف و آن طرف سرياز ا

  .گروه يها بچه
آنها به محض . ل بودنديگروه منتظر آمدن اسماع يها تر، بچه نييچند چهارراه پا

  : ردندكوه باز كدن او لب به شيد
  .ميدينشن ييه صداكشد؟ ما  يـ پس چ

  !ردكدانم؛ بمب عمل ن ينم ـ 



 ٨ مهاجر کوچک

ـ م تو بـه درد ا يدانست يم«: الفه شده بود، گفتكه از انتظار ك يكيآن  ـ ن ي ار ك
  »!يخور ينم

: ه به شماره افتـاده بـود جـواب داد   ك يرده و نفسكعرق  يل با صورتياسماع
  »!ردكبمب خودش عمل ن! ه نبودكر من يتقص«

  »د؟ينكار كد چه يخواه يحاال م«: گفت يگريد
  .ميدان يـ نم
  :ردكل همه را آرام يشنهاد خود اسماعياما پ

  !دارم يرا از آنجا برمروم و بمب  يد شب برسد، خودم ميبگذار ـ 
  !؟يدار يـ برم

آن   نـد و منفجـر شـود،   كعمل  يد موقع بدياگر بمب در آنجا بماند شا! بله ـ 
  . شوند يم يگناه زخم ياز مردم ب يا وقت عده

  .نندك كن است به ما شكمم. مينجا برويگر از ايـ حاال د
ـ دان رفـت، باغبـان را د  يل به ميآن روز، باز اسماع يفردا ـ د ي بـا گلهـا و   ه ك
باغبان سوخت؛ اگـر در   يبرا يليدلش خ. دور و بر مجسمه سرگرم است يچمنها

  .ديترس يچاره چه قدر ميرمرد بيپ  شد، يآن حالت بمب منفجر م
د به ياو چرا با! نداشته يه با رضاشاه سر و سركر ين باغبان پيا«: با خود گفت

  »؟!خاطر گناه رضاشاه مجازات شود
  .ندكدان دور يا از مو بعد رفت تا بمب ر

ـ مجسمه رفته بود، باغبان پ يوكر سيبرداشتن جعبه بمب ز يبرا يوقت ر او را ي
  :ديد

  ؟ينك يار مكآنجا چه   پسر، يـ آها



 ٩ مهاجر کوچک

  !خواهم برش دارم يم. ام ردهكپنهان  يزينجا چيا! ار پدر جانكچ يـ ه
گـاه   هكخواب است  ابانيخ يرد او از آن ولگردهاك ير مكف  شد، يكباغبان نزد

ل يافـة اسـماع  يزنند؛ اما به سن و سال و ق ياو دستبرد م يل باغبانيگاه به وسايو ب
  .باشد ين آدميه چنكخورد  ينم

اط در دست گرفته بود، تـا اگـر   ياحت ياش را هم برا لچهيرمرد بين حال، پيبا ا
  .رد، حسابش را برسدك ير مكه فكبود  يل همانياسماع

ند مواد مخدر ك؟ نيا ردهكم يقا ينجا چي؟ اينكار كچه  يخواه يـ پدر جان، م
  !است؟

  !ـ نه پدر جان؛ بمب است
  !ـ بمب؟

م يم مجسمه رضاشـاه را بفرسـت  يخواست يم. نمكمنفجرش  يخواه يآره اگر م ـ 
  !!ه نشدكهوا 
گر يد يا لمهك يه حتكآن يل بياسماع. به عقب رفت يد و چند قدميرمرد ترسيپ
  .ديارون دوكو به سمت  د بمب را از آنجا برداشتيبگو

ـ . سپرد يارون مكدر روخانة ك يد بمب را بر آبهايه باكد نبود يترد يجا  يوقت
ب يآسـ  يسكگر به يه دكالش راحت شد يد، خيآب لمبرگ زد و جعبة بمب را بلع

  .نار روخانه دور شدكان داد و از كش را تيلباسها. نخواهد رساند
ـ رد و بـه آن د ك ير مكف ليرمرد به اسماعيدان، پياما هنوز در م ـ دار عجي ب و ي

بـه مجسـمه    ينگـاه . شد، بمـب باشـد   يه اصالً باورش نمك يا ب و به جعبهيغر
د در وصف خود گفتـه  يه رضاشاه به هنگام تبعكادش آمد يبه  يا انداخت و جمله

  .بود



 ١٠ مهاجر کوچک

  !!كر، زرشيبكـ اعالحضرت، رضا شاه 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١ مهاجر کوچک

  ييبازجو
  
  .نيبنش يصندل يوجا ر ا تو، همانيب ـ 

ـ  يدر حـال . ند داخل اتاق شدكنگاه  يزيه به چكآن يل بياسماع ه سـرش را  ك
  .نشست يصندل ين انداخته بود روييپا

  .يه داركـ سواد 
  .بله ـ 

ه چرند كفقط حواست باشد . سينجا بنويل و مشخصاتت را ايـ پس اسم و فام
ـ  يار را الكن خوديهم يسياگر هم دروغ بنو يسيو پرند ننو گـذارم   يانگشتانت م

  .رونيدستت بزند ب يه استخوانهاك
  .رد به نوشتنكل ورقه را برداشت و شروع ياسماع

ـ : ـ فرزند  يقيدقا: يل ـ نام خانوادگ ياسماع: نام  1172: شماره شناسـنامه   قنبر 
نفت  يت ملكشر يهنرستان صنعت يهنرجو: مان ـ شغل يمسجد سل 1333: ـ متولد

  .ران ـ اهوازيا
روشـن   يگاريبـازجو، سـ  . ستاديت اكحر يا به سمت بازجو گرفت و بورقه ر

 يش در چهار سـو يقدمها يصدا. ردك يرانه طكن اتاق را متفييرد و از باال تا پاك
  .ان خشت و آجرها فرو رفتيد و ميچيوار پيد

سـرخ رنـگ آتـش     يورسوكم رمقِ چراغ مطالعه و كبجز نور  يكيدر آن تار
  .شد يده نميد يگريز ديگار بازجو، چيس

  .ينوشت ينم چيـ بده بب



 ١٢ مهاجر کوچک

به آن انداخت و بعد آن را به سمت  يسرسر يد و نگاهيشكورقه را از دستش 
  .ردكل پرتاب ياسماع

  .و سرد اتاق نشست يف سنگكورقه در هوا تاب خورد و آرام بر 
  .ا خود توي يردكـ جوجه را مسخره 

لب از لب بـاز    ود،ده بكيورقه و سنگفرش اتاق خش يه نگاهش روكل ياسماع
  .ردكن

  .م بازجو زنگ گوشش را به صدا درآوردكمح يليس
  .نشست يصندل يج رفت و رويسرش گ

  !بلند شو. ينيبنش: گفت يسكـ چه 
ل يه اسماعكانگار . گم شد يليدار س زنگ يبازجو در صدا يناسزاها و فحشها

مة چپ يه در نكرد ك ير مكف يو تنها و تنها به درد. ديشن يرا نم يگريز ديچ چيه
  .ده بودكيصورتش خش

ـ زود باش ورقه را بـردار و همـه چ  . يبا بچه طرف يردكر كـ ف . سيز را بنـو ي
ر يدسـتگ  يچـ  يبـرا . هستند يسانك، دوستانت چه يدام گروه هستكس عضو يبنو
  .گذرد يرت چه مك، در فيشد

رده بود ورقـه را برداشـت و از   كآماده  يبعد يليس يه خود را براكل ياسماع
  .نشستن اجازه گرفت يبازجو برا

  .ردكر كش فيريل دستگيردن دلكجور  يخم شد و برا يدستة صندل يرو
. شان به هم خوردك زوزه يرون رفت و در آهنيبازجو از اتاق ب يقدمها يصدا

  .آمد ياد بازجو از اتاق بغل ميداد و فر يحاال صدا
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د يبا. د هم محسنيشا م،يد رحيشا. ها رفته بود گر از بچهيد يكيالبد سر وقت 
ـ  ييهـا  از آن قصـه . نبرد كش شيه بازجو به حرفهاكرد ك يرا سرهم م يا قصه ه ك
امـا  . ردك يبر م بافت و آنها را از خنده روده يش ميها ييدختردا ياوقات برا يبعض

اگـر  . خـورد  يدار هم به درد بازجو نم خنده يها قصه. نبود ينه، بازجو اهل شوخ
ـ يخ يول. و بدهم حسابم با مشت و لگد استل ايربط تحو يحرف ب دار  خنـده  يل
ـ نـد دل يگو يو حاال م. اند ردهكر ينها خودشان مرا دستگيا. است ت را يريل دسـتگ ي
  ...سيبنو

ـ . ة مجسمة رضاشاه لو رفته باشديند قضكسم، نيا چه بنويـ خدا ـ ا اي ن گـروه  ي
ـ نبا. ردمك يچه اشتباه! م؟يبگذار» منصورون«ه قرار است اسمش را ك كيوچك د ي

لم يت بسـته تحـو  كم به در هنرستان برسد يه گفته بود پاك ييدا. آمدم يبه اهواز م
خانة  يتوانستم تو يم كي؟ تا ياما آخرش چ. رده بودمكاش گوش ك يا. دهند يم

 ياصـالً بـرا  ... يروم يا رومي، يزنگ يا زنگيروم  يبمانم؟ گفتم م يدوستانم مخف
 يهـا  بچـه  يم رويخواسـت  يم و ميل داده بودكيتش گروه يكما «سم؛ ينو يبازجو م

 يا ارهكها پدرشان در دستگاه دولت  ن بچهيو چون ا. مينكم كهنرستان را  يپررو
ما فقـط چنـد بـار دعـوا     . ميدار ياسيردند ما قصد سكر كل فين دليبودند، به هم

 يعضاا» انتقام سخت«م مثالً ينام گروهمان را هم گذاشته بود. ن و بسيم هميردك
  .»...م و محسن بودندين رحيگروه هم هم

ـ از ا يا لمـه كو معلوم بـود  . نداشت يل با خودش تمامياسماع يها هيواگو ن ي
م و محسن بود ير رحكشتر از خودش به فيب. اغذ نخواهد بردك يار را هرگز روكاف

  »!هستند؟ يست آنها مشغول بافتن چه داستانيمعلوم ن«: گفت يو با خود م
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را  يـي ة دايه توصـ كن بود ياش از ا  فقط غصه. شود يوم مكه محكدانست  يم
، چند روز قبل از ييآخر دا. خودش در دام افتاده بود يگرفته بود و با پا يسرسر
ـ لش را زيخته بودند و وسايشان ر به خانه ين در آغاجاريمأمور يوقت آن، ر و رو ي
  .پنهان شود ييارده بودند، با او تماس گرفته بود و گفته بود برود در جك

ـ  ير مكرده بود؛ اما فكار را كن يل هم اياسماع رد بعـد از چنـد روز آبهـا از    ك
  .افتد ياب ميآس

ـ  كل يمكخواست پروندة او را ت يه خودش مكبازجو همانطور  س يرد و بـه رئ
  .ندازديب ينگاه يل حتياه شده توسط اسماعيس ياغذهاكه به كآن يباالتر سپرد؛ ب
، چـون سـن و سـال    يردند؛ اما به گفتة قاضـ كوم كان محماه زند يكاو را به 

هـا   ب همان زندان بچـه يدر واقع دارالتأد. بيرفت به دارالتأد يد ميداشت با يمك
  .بود

توانـد در   يچ وقت نميگر هيد ديل فهميد، اسماعيان رسيماه به پا يكآن  يوقت
  .وده دوم او اخراج از هنرستان صنعت نفت بيتنب. هنرستان درس بخواند

ـ ل را زير آن روز پرونـده اسـماع  يمد يه آقاكبا آن ر بغلـش زده بـود و او را   ي
ـ رده بود اما او تـه دلـش خوشـحال بـود     كاخراج  از موضـوعِ   يسـ كه هنـوز  ك
  ...ر مجسمه رضاشاه خبر ندارديدر ز يگذار بمب
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  دانشگاه
  
 ريرد مـد ك يم كشه هنرستان صنعت نفت را تريهم يل داشت براياسماع يوقت

  »!يستين يخوان تو بچه درس«: ه گفته بوديناكبا 
او خـودش خـوب   . ر قـرار داده بـود  يتحت تأث يل را حسابين جمله اسماعيا

ا بـرا   ييه هوش سرشار و همت واالكدانست  يم او  يدر درس خواندن دارد؛ امـ
  .نها مبارزه بوديمهمتر از همة ا
ـ  طلب و محافظـه  تيه ما مثل شما عافكد ير بگويتوانست به مد يآن روز م ار ك

ـ يآزاده بودن، مهمتر از عالم بودن است و خ. ميستين ـ گـر  يد يحرفهـا  يل ـ ك خ يه ب
  .ش مانده بوديگلو

ـ كـ نكست قبول شـدگان  ير هنرستان نام او را در لياما حاال اگر مد ـ د يور م د ي
  .گرفت يحرف خود را پس م

ـ ا. بـود دانشگاه اهواز قبول شـده   ياريدر رشتة آب 1353ل در سال ياسماع ن ي
ـ  يدئولوژيو ا ينيشتر وقتش را صرف مطالعات ديه بكاو  يبرا ـ  يم ـ رد موفقك ت ي

  .آمد يبه حساب م يبزرگ
ـ ، روزنامه بگ يفروش ة روزنامهكآن روز رفته بود تا از د رد، از قضـا در راه بـا   ي

فـراوان بـود، بحـث و     يه امثالشان در آغاجارك يخارج يدو نفر از خانمها يكي
ـ د؛ اما بايستيه شماها مسلمان نكنيگفته بود، با ا رده بود وكجدل  ـ د بـه د ي ن مـا  ي

  .ن حرفهايد و از اييايابان نيبه خ يد و با سر و وضع آنچنانياحترام بگذار
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ـ اد بودند يآمدند، آن قدر ز يثراً با خانواده به آنجا مكه اكها  ياما خارج ه بـا  ك
ـ ر بود كن فيدر ال ياسماع. ردكشد همة آنها را قانع  ين صحبتها نميا ـ ه بـا ا ك ن ي

  .ده بوديور دكنك يها يست قبوليرد؛ اسمش را در لكد يت چه بايوضع
 يا تابخانـه ك. تابخانه راه انداختك يكبعد از رفتن به دانشگاه در مسجد محل 

  .شد ين دست مياز ا يا مربوط به مسائليو  ي، اخالقيآن اسالم يتابهاكشترِ يه بك
ـ مكتابخانـه را ت كد تا يخر يتاب مك ياديتعداد ز  رفت، يه اهواز مكهر بار  ل ي

ل يتابخانة مسجد شده بودند و اسماعكعضو  ياز جوانان آغاجار ياديعدة ز. ندك
  .ردك يالس قرآن هم در آنجا برپا مكجلسه  يك يا هفته

. داد يه آنها را به اهلش امانت مكتابخانه داشت كهم در  ياسيتاب سكاو چند 
 يه، به ظلم و جور پادشاهان و خصوصاً خاندان پهلـو يناكنها با ه در آك ييتابهاك

  .اشاره شده بود
 يتابهـا كرا برده بـود و  » وچولوكاه يس يماه«تاب كش كوچك ييدختردا يبرا

مطالعـة   يهم برا ييارش باعث شده بود خانوادة داكن يهم. ن دستياز ا يگريد
  !اورندين آثار رو بيا

شه يم نداشت همكاز پدرش  يزيبا او چ يوسته در محبت و دكل ياسماع ييدا
  »!يده يتو آخر، سر همه ما را به باد م«: گفت يبه او م

ه درست ك يا مغازه. شد يل برگزار ميتر در مغازة پدر اسماع يجلسات خصوص
ـ ه آماده بودند تا بـا رژ ك يشد از جوانان يپشت خانه آنها بود پر م ـ  ي  يم شـاه حت

ـ . بود يار فرهنگكل موافق با ياما اسماع. ندنكمسلحانه را آغاز  يريدرگ گفـت   يم
م مبارزه، ينداشته باش يو فرهنگ يما تا پشتوانة علم. تر از سالح است غ قلم برندهيت

  .ده استيفا يمبارزة مسلحانه هم ب يحت
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جـا گرفـت و    كاه سـاوا يسـت سـ  يل در ليدر همان روزها دوباره نام اسـماع 
  .ار شدندكاو دست به  يريدستگ يم شاه براين رژيمأمور

ـ چرا ! من شرمندة شما هستم«: گفت يشه به پدرش ميل همياسماع ار و كـ ه افك
  .»اندازد يمان را هم به زحمت م اعمالم، شما و خانوادة

ـ . پسـرش موافـق بـود    يارهـا كل صددرصد بـا  ياما پدر اسماع : گفـت  ياو م
شتر از يه بكام  ندهمن شرم. برسد ييتو ثمر بدهد و به جا يتالشها يدوارم روزيام«
  .»...نمك كمكتوانم به تو  ين نميا
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  نگيتيم
  
 ياسـ يس ياز گروهها يكيان، سردستة ين سخنران آن روز اجتماع دانشجوياول
اما . رد و شناختكرا نشان  كدو مأمور ساوا يكيتوان  يت ميان جمعيدر م. است

  .دو نفر است يكيشتر از يحتماً آنها تعدادشان ب
ه توسـط  كـ نيگرش به ايم ديش سخنران است و نياز حواسش پ يميل نياسماع
  .نشود ييشناسا كافراد ساوا

رود  ين سو و آن سو ميت به ايجمع يال ند و از البهك يش را عوض ميمدام جا
ها بتواند از زنـدان رهـا    ين زوديست به اير شود، معلوم نيگر دستگيبار د يكاگر 
  .شود

: ديگو يآرام م يستد و با صدايا ينارش مكرسد  ياش م ييدختردا يكنزد يوقت
اند  ردهكفراموش   ه اصالًكنيمثل ا. ستيغمبر نياز خدا و پ ينها اثريا يدر صحبتها«

  »!نندك يمبارزه م يچ يبرا
ـ  ك ين دست و آن دست ميالسورش را اك ييدختردا ـ گو ينـد و م معلـوم  «: دي

  »!غمبر ندارديبه خدا و پ يچ دخليه ن همينند و اك يم شاه مبارزه ميبا رژ. است
  .ينك ياشتباه م يتو هم مثل آنها دار ـ 

  ؟يـ چه اشتباه
  .نندك يآنان اعتراض م يپچها گردانند و به پچ يدو نفر سر برم يكي
. ومت شاه ساقط شـد كم مبارزات ثمر داد و حيريگ«: ديگو يل آرامتر مياسماع

  »ند؟كاره ت را ادكقرار است ممل يومتكبعد از آن چه ح
  !دانم ينم ـ 
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نها فقط بـه مبـارزه و   يا. دانند ينم يها هم بپرس ن بچهيثر اكگر، از ايخوب د ـ 
  .نندك ير مكومت شاه فكردن حكساقط 

. ندك ير مكل فياسماع يشتر به حرفهاياندازد و ب ير ميسرش را به ز ييدختر دا
ـ  يمـأموران چند گلوله و نعرة  يكشل يه ناگهان صداكار است كن افيدر ا ه بـا  ك

  .ندك ينده مكاند جمعشان را پرا ردهكان رخنه يان دانشجويدر م يلباس شخص
ـ  يآن، همه چ يكدر . گذارد به فرار يپا م يس از طرفكهر  ـ ر يز به هـم م . زدي
ـ ير ديدو ت يكي يصدا نـده  كشـتر پرا يان را بيچـد و دانشـجو  يپ يگر در محوطه م

  .ديايبه سرش ن ييرود تا بال يماش  ييل به دنبال دختر داياسماع. ندك يم
ـ ر ين چند دختر دانشجو را دستگيشوند، مأمور ياز محوطه دور م يوقت و   ردهك

ـ   يين صحنه دختردايدن ايد. نندك ين ميآنها را سوار ماش . دارد يرا از رفتن بـاز م
  .نديب يند و دختران دانشجو را مك يل خط نگاه او را دنبال مياسماع

  ؟يشناخت يـ آنها را م
  .خوابگاه هستند يها از بچه يـ آره همگ

  .ح آمده بودنديتفر يـ برا
  . ارهاكن جور يا يند براك يشان سرشان درد م ـ نه همه

  . ينكرون ير خوابگاه را از سرت بكه فكـ پس بهتر است 
  ؟!يچ يـ برا

داخل خوابگاه را هـم   يند تا دانشجوهايآ ين ميگر مأموريـ تا دو سه ساعت د
  .ببرند با خودشان
  !؟يدان يجا مكـ تو از 
  »!دار پرس راز ستاره، از من شب زنده! تجربه«: ديگو يخندد و م يل مياسماع
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 ياتـاق بـرا   يـك به دانشـگاه،   يكنزد يابانهايشد تا در خك يچند روز طول م
  .نندك يان مكد نقل ميآنها به خانة جد. دا شوديگرش پيو دوستان د ييدختردا

ـ ترسد  يم. زند يم ياش سر ييد و به دختردايآ يار مب يك يا ل هفتهياسماع ه ك
  .ديايش بيش پيبرا يها گرفتار يدر آن شلوغ

  
گر گرفته بود و او با تمـام وجـود   يد ييومت شاه رنگ و بوكه حيتظاهرات عل

  .م بوديت سهكن حريدر ا
ـ اگـر دانشـگاه تعط  «: گفت يگرش تهران، ميد يش جنوب بود و پايپا يك ل ي

  .»شود يل نميه تعطكشود، انقالب 
اش در دانشـگاه   يه در دانشگاه اهواز بود و خبـر قبـول  ك يآخر يد روزهايشا

اما حاال از . خواهد گذاشت يه پا در چه راه سختكرد ك ير نمكد فيتهران به او رس
خوردن به دسـت مـأموران    كتكت در تظاهرات و از كها و از شر ين سختيهمه ا
ـ توانسـت پ  يگر نميد يچ جاير هه دك يلذت. برد يلذت م كساوا نـد؛ لـذت   كدا ي

  .مبارزه
  .ردك ياش خواستگار ييه از دخترداكشلوغ بود  يدر همان روزها

ه او تا چه اندازه كد ياما بعد فهم. ل جا خورديشنهاد اسماعي، اول از پييدختردا
  .اش اصرار دارد به خواسته

ازدواج آنهـا را   يمدتن شاه در اهواز يان به دست مأموريكاز نزد يكيشهادت 
 يروزيخوب با پ يآن روزها. ردندكوت گذاشت؛ اما سرانجام با هم ازدواج كمس

  .ران همراه بوديا يانقالب اسالم
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  اسلحه
  

ه هم بد بود و هم ك ياحساس. ردكدا يپ يگريه برداشت، احساس دكاسلحه را 
ـ باشـد امن  ين اسلحه اگر دسـت آدم خـوب  يا«: هكرد كر كخودش ف! خوب و  تي

گر خدا را بنده يباشد د يگران به همراه دارد و اگر دست آدم بديد يآرامش را برا
  »!سوزاند يه خواست مك يست و هر آتشين

ـ   يه اسلحه به دست مكن بارش نبود ين اولّيا ا ه چ وقـت آن همـه   يگرفت؛ امـ
بـوس   ينيگرفت و داخل م يها را از مردم م اسلحه. ده بوديجا ند يكاسلحه را در 

و راننده آرام آرام » برو جلوتر يمك«: گفت يبوس م ينيگاه راننده م گه. گذاشت يم
. حـرف امـام بـود   . گرفت يها را از دست مردم م ل اسلحهياسماع. ردك يت مكحر
  .رفت ياز دست م يچ فرصتيد هينبا

  .»دينك يآور ها را جمع د اسلحهيبا«: امام گفته بودند
ـ د 1357سـال   بهمن 22ل با چشم خود در روز ياسماع ـ ده بـود  ي ه چگونـه  ك
 يا خـود اسـلحه   يس بـرا كهر . ردكاهواز توسط مردم سقوط  يكنزد يپادگانها

  .به اسلحه نبود ياجيگر احتيحاال د. روزشده بوديبرداشت؛ انقالب پ
ـ    ينيد ميايل تا به خودش بياسماع ن يآخـر  يبوس پر از اسلحه شـده بـود، وقت

سـوزن   يك يجا يگر حتيل گرفت، دم سن و ساكجوان  يكاسلحه را از دست 
  .نبود ين به آن بزرگيهم در آن ماش

ـ سـپاه از د  يهـا  بچه. ردندكت كبا راننده به سمت مقر سپاه حر دن آن همـه  ي
  .نندكار كدانستند چه  ياسلحه نم
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ـ آور ير ميجا گكن مردم ياز ا«: د و گفتيل خندياسماع ـ ي ـ گو يد؟ م د مسـلح  ي
ـ را تحوها  د اسلحهيگو يشوند، م يد، ميشو ـ ل بدهي ـ ي ـ آورنـد و تحو  يد زود م ل ي
  .»ميه قدرشان را ندانكاست  ينامرد يليخ. دهند يم

مقـر   ياز اتاقها يكيردند و در ك يبوس خال ينيها را از م سپاه، اسلحه يها بچه
  .ندكد صحبت يل رفت تا با فرماندة جدياسماع. دنديهم چ يرو

  !خواهم يها م ن اسلحهيمن چند تا از ا ـ 
  ؟يچ يـ برا
  .ببرم يخواهم با خودم به آغاجار يـ م

  !است يـ مگر آنجا خبر
ها  يالنتركپاسگاهها و . اج دارديمقر سپاه احت يكـ نه؟ اما باالخره آنجا هم به 

 يكد يد، بايآ يبرنم ياركه بدون اسلحه كهم  ياز دست مردم عاد. ل هستنديتعط
  .ها باشدياركاز خالف يرينظم دادن به شهر و جلوگ يبرا ييجا

مـوافقم؛ بـه   «: ل گذاشت و با لبخند گفتيشانه اسماع يفرمانده دستش را رو
  .»خود توست  ارها به عهدةكت همة يمسئول. يز باشيه مراقب همه چك يشرط

ـ به راه افتاد؛ به ا يل با سه قبضه اسلحه به سمت آغاجارياسماع ـ ن امي ـ د ي ه ك
  .نشود يكها شل ر هم از آن اسلحهيت يك يحت
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  واريد
  

نارِ كا ياتاق و  يكباغ، وسط  يكدورِ  يوقت. ستندين ييجدا يوارها برايهمة د
آدمها و . نندكجدا  يگريد يرا از جا ييخواهند جا يشند، مك يوار ميابان ديخ يك

د هم يو شا. ننديب يگر آن طرف را نميمانند، د يوار ميد ين سويه در اك ييدرختها
  .هنشان بماندشه در ذيهم ين خاطرة بد برايا

ـ  يتيامن يبرا. شندك يشتر ميب يو گرم يدوست يوارها را براياز د ياما بعض ه ك
ها، ماهها و سالها  هفته يشوند تا برا يجمع م يا  وار، عدهيآن طرف د. ندك يجاد ميا
  .نار هم باشندك

خواست  يم. نندك ينار مغازة پدر خالكمان و آجرها را همانجا يگفت گچ و س
  .ندكخود  ياز آن را خانة شخص يميشد و نكوار بيد يك وسط مغازه

ـ ه چرخ خكرا  كيوچك يپدر گفته بود من جا م بـس  يام را بگـذارم بـرا   ياطي
  .خودش بسازد ياتاق برا يكد و يايل بيه اسماعكنشهاد پدر بود يدر اصل پ. است

جا ها در آن ه با بچهكروز بود ين ديچه قدر از آن مغازه خاطره داشت؛ انگار هم
ه كل يا آن اواي. شندكردن مجسمة رضاشاه نقشه بكمنفجر  يجمع شده بودند تا برا

 كمكآمدند تا به او  يها م ييار پدر رونق گرفته بود، شبها برادرها و دخترداكتازه 
  .نندك

  .ردكگوشة صورتش را پر  ين خاطرات از ذهنش گذشت لبخنديا يوقت
  »...ميشغول شو؟ مالط بساز تا ميپس چرا معطل«: پدر گفت
  .ر نظر دارديه او را زكهست  يا قهيد پدر چند دقيل تازه فهميو اسماع
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ها ين گرفتاريزحمت، به هر حال پسر زن دادن ا يد تويد شما هم افتاديـ ببخش
  !را هم دارد

تـو  . به عروست برس يمكاما تو رو به خدا . ها باشدين گرفتاريـ تا باشد از ا
ـ ات را  ، خانهير و تفنگيت اش دنبال اسلحه و ه همهك ـ ا. انبـار مهمـات   يا ردهك ن ي

  .ادامه دارد كيبرنامه تا 
ـ نكدعا «: گفت يده بود به آرامين حرفها شنيه قبالً هم از اكل ياسماع د امـام  ي

  »!ناركم يگذار يارها را مكن يد، ما هم ايايب) عج(زمان
خـودت   ن و مواظبكاط ياحت يمك، الاقل يريگ يه حرف مرا گوش نمكـ تو 

  .باش
  .وار شدنديدن ديو بعد مشغول چ

ة آمـدنش بـه   يل قضـ يآمـد اسـماع   يوار در وسط مغازه باال ميه دكطور  نيهم
  .ردكف يپدر تعر يرا برا يآغاجار

ن اتاق بـا هـم جلسـه    يهم يچند بار تو... پدر جان يشناس يه مكـ محسن را 
ل سپاه را داد و ما كيتش شنهاديم، پيه بودكتهران . حاال فرماندة سپاه است. ميداشت

  .ميهم آمد
ـ   يپاسدار هست يكگر يحاال د يعني ـ  گفـت مـا    ي، پس بگو چـرا مادرزنـت م

  !م، پاسدار از آب درآمديدانشجو داد يكدخترمان را به 
  .ديشتر خندين بار پدر بيو ا  ر خنده،يدوباره با هم زدند ز

  .ينكار كچه  يخواه يـ حاال م
ننـده اسـت؛   ك ت مرزها نگرانياما وضع. ميندار يهمار مك يـ فعالً در آغاجار

  .اند ردهكحمله  يمرز يها به چند روستا يعراق  ا نه،ي يا دهيدانم شن ينم
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  »؟!يچ يبرا«: پرسد يپدر با تعجب م
و ما ارتـش  . ختهيز به هم ريه همه چكدانند  يآنها م. رندياز بگيه امتكنيا يـ برا

  .ميندار يدرست و حساب
  م؟يـ ندار

  .نشده ينه؛ چون ارتش بازساز ـ
  قرار است جنگ شود؟ يعنيـ 

  .ستيد نيچ بعيه. ستيد نيـ بع
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  مرز
  

آن . ن مرز را در چند لحظه از نظـر گذرانـد  يين را چرخاند و از باال تا پايدورب
ز را با يند و همه چيايه به مرز بكسپاه قرار گذاشته بودند  يها روز با چند تا از بچه

  .ننديشم خود ببچ
دو روسـتا را هـم بـه     يكـي ران آمده بود و يا كلومتر داخل خاكيعراق چند 

  .شد يده ميدشمن از دور شن يها سوت خمپاره يتصرف درآورده بود و حاال صدا
  .ل آوردندير منطقه را با خود نزد اسماعياز عشا يكي

  .ييجاكـ اهل 
  .مين ده هستيـ مال هم

نش را همان طـرف  يل هم دوربينشان داد، اسماع با دست جهت روستا را يوقت
  .گرفت

  ه؟يتان چ ـ اسم ده
  .است يمرز كوچك يروستا يكه، كـ ف

  .پاسگاه يكنزد. ام دهينقشه د يـ آره رو
  .پاسگاه يكـ ها، بله؛ نزد

  د؟يخوب االن آنجا هست ـ 
دشان را هم با خو يا عده. ردندكرون يها همه را از ده ب يعراق. ميـ نه؛ آنجا بود

  .بردند
  !ـ بردند؟

  .ـ بله؛ به عراق بردند
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ها به زور آنها  يه عراقكره شد يخ يا ن به خانوادهيم چشم در چشم دوربيابراه
بـود   يعصبان يليت خيه از آن وضعكپدر خانواده . ردندك يون ميامك يكرا سوار 

  .ن افتاديزم يرو يسرباز عراق يكبا ضربة قنداق 
جان مرد را هـم   يرِ بيكختند و پيون ريامكز داخل يرا ن ة منزل خانوادهيآنها اثاث

ـ ودكزنان و  يها ان نالهيون در ميامك. ردندكن اضافه يل داخل ماشيبه وسا ان، و ك
  .روستا گم شد كگرد و خا

داد آنها به  يون را نشان ميامكت كر حريمس  ه از جاده به هوا بلند بود،ك كيخا
  .رفتند يسمت عراق م

  !ها يلعنت. بردند يريشان را به اس نم همهكر كـ ف
ـ . برند يـ همه را دارند م ـ چ يبه ه ـ  ك ـ ك يتـا حـال  . ننـد ك يس رحـم نم از  يلّ

  .اند ده و خوردهيما را سر بر يگوسفندها
رمرد، خونش به جوش يپ يدن حرفهايدن صحنه روستا و شنيه از دكل ياسماع

  .ردكاش را مسلح  ن گذاشت و اسلحهينش را به زميآمده بود، دورب
تو «: رد و گفتكرمرد نگاه يل به پياسماع. اسلحه داشتند يهمراهان او هم همگ

  »؟!ييآ ي، تو هم ميچ
آب و  يد دلم برايشتر از شما بايمن ب. ن من استينجا سرزميا. ميايـ بله، چرا ن

  .م بسوزدكخا
  .و بعد همه با هم به سمت روستا به راه افتادند

اطـراف   يها ه گروه چند نفرة آنها از تپهكد ها مشغول غارت روستا بودن يعراق
ـ ه تا آن موقع هنوز از جنگ و درگكل ياسماع. باال آمدند نداشـت،   يا تجربـه  يري
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ـ لمهـا د يده و در فيه راجع به جنگها شنكرد هر آنچه را ك يسع ـ ده بـود و  ي ا در ي
  .رديار گكتابها خوانده بود به ك

 يـك بـه روسـتا نزد   يز طرفا يكشدند و هر  يد پخش مينبود، با يلكار مشك
  .شدند يم

شـدند و   يـك ن را خواست و آنها آرام آرام بـه ده نزد يها هم ل از بچهياسماع
  . وارها موضع گرفتنديپشت درختها و د

هـا   يل نشانة شروع آتش بود و همه با هم به سمت عراقيت دست اسماعكحر
ـ بارر بر سر سـربازان  يقه باران تيدر عرض چند دق. ردندك يراندازيت . دن گرفـت ي

  .ن شدندياز آنها نقش زم يند تعداديايها تا به خود ب يعراق
ـ د يـك ده پـا گذاشـت، از پشـت     يها وچهكه به يل زودتر از بقياسماع وار، ي

ن يماشـ  يـك اند و دارند سـوار   ردهكه جنازة دوستانشان را رها كد يها را د يعراق
  .نندكشوند تا فرار  يم

  .آمد يها م وارها و داخل خانهيان از پشت دان و زنكودكاد يغ و فريج يصدا
ها را هم به گلوله بست و از آنهـا فقـط دو نفـر     يپ فرماندة عراقيل جياسماع

  .نندكتوانستند فرار 
. گـر هـم آمدنـد   يد يها ه بچهكروستا افتاده بود  يها وچهكها در  يجنازه عراق

 يهـا  گها و اسلحهد فشنيبا«: اش انداخت و گفت شانه ياش را رو  ل اسلحهياسماع
  .»ديها را بردار يعراق

ـ كسربازان  يهمه با تعجب به تفنگها ـ   يشته شدة عراق چـه  . ردنـد ك ينگـاه م
  .تر بود قيتر و دق راحت يليبا آنها، خ يراندازيداشتند؛ ت يديجد يسالحها
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ل و يبـه طـرف اسـماع    ينـان و بـا خوشـحال   ك مانده در روستا هلهلهيمردم باق
  .ان گرفتنديدر م ينيا مانند نگگروهش آمدند و آنها ر

اش  اشانهكاز خانه و  يه چند روزكاو . رمرد خوشحال بوديشتر از همة آنها پيب
  .الش سر بزنديتوانست برود و به اهل و ع يگر ميدور مانده بود، حاال د

ـ آنها د يريه خبر درگكدانست  يل مياسماع ـ ر ي ـ   ي  يا زود بـه فرمانـدهان عراق
  .گرفتن روستا سر برسند يه زودتر بران است هر چكرسد و مم يم

ـ نجا را تخليد ايبا. دينكها را از روستا دور  ا اهللا زودتر زنها و بچهيـ  ـ كه ي . مين
  .نديآ يگر ميدو ساعت د يكيها  يعراق

ـ د. ل در عرض چند دققه اجرا شديفرمان اسماع ـ نگذشـت   يري ـ ه ك  ياروانك
ـ ا يده آمادة رفتن به سمت شهرها ياز اهال كوچك گـر در  يآن روز، د. شـد  راني

  .ماندن نبود يمرز، جا
دانست  ياز مردم روستا را نجات داده بود و م يميه نكل خوشحال بود ياسماع

  .ها داده است يبه عراق يار درس خوبكن يه با اك
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  مكح
  

اط نشسته بود و به يه گوشة حكد يرا د يا ه شد، مرد جا افتادهكوارد مقر سپاه 
داشت خـود را آرام   يدا بود؛ اما سعيترس در چهرة مرد هو. زد يم كگارش پيس
  .زد يگارش ميبه س يقتريعم يهاكاو هر دفعه پ. ال نشان دهديخ يو ب

  .داد ياما بروز نم. ناراحت است يزيه از چكمعلوم بود 
 يه آن مـرد را بـرا  كزد  يحدس م. شان مرد سوختيل دلش به حال پرياسماع
نـارِ  كسـتاد  يه آمد و اكرد كها را دنبال  از بچه يكي يش قدمهانگاه. اند چه گرفته

  .ن انداختيگارش را از او گرفت و به زميمرد و بعد خم شد و س
ـ گار آن مـرد را د يگرد شده از تعجـب، سـ   يل با چشمهاياسماع ـ د ي ـ ه زك ر ي

اه رنـگ  يس يمقر سپاه خاموش شد و از آن فقط دودها يروهاياز ن يكي ينهايپوت
  .اندن ميبر زم
ل يمكات را ت ن تا پروندهكقه صبر يچند دق. دن قدغن استيشكگار ينجا سيـ ا

  .نكگار دود يس يآنجا هر چه قدر خواست. مت زندانيم و بفرستينك
ـ ش حلقه يدستانش را دور پاها  مرد،. شد يكل آرام به آن دو نزدياسماع رده ك
  .ردك يگار خاموشش نگاه ميبود و به س
  د چه شده؟ييبگو ن است به من همكـ مم

  !ردهك» شُربِ خمر«ن مرد يل، ايآقا اسماع ـ 
  .ش را چرخانديل انداخت و چشمهايبه صورت اسماع يمرد با عجله نگاه

  ؟!چه يعنيـ شُربِ خمر 
  !ابانيخ يطور مست آمده تو نيمشروب خورده و هم ـ 
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  ه او مشروب خورده؟كد يديجا فهمكـ شما از 
  !استگَند دهانش معلوم  يـ از بو

  .ديردكـ شما مگر دهانش را بو 
  !ـ بله
ـ   ير يل را به هم مياو داشت اعصاب اسماع يحرفها ـ  يخـت؛ احسـاس م رد ك

توانست  يگر جلو خودش را نميد. اند ردهكبه ظالمانه برخورد يها با آن مرد غر بچه
  :اد زد و همه افراد مقر را خطاب قرار دادين فريهم يرد برايبگ

د و دهانشان يافت يدنبال مردم راه م! ديردكر يرد را دستگن ميخود ا يـ شماها ب
  !استغفراهللا. ا نهياند؛  د مشروب خوردهينيه ببكد ينك يرا بو م

  ...ـ اما
 كـي اصالً به شـما چـه   . ديرا ندار يسك يريشما حق دستگ! گريـ اما ندارد د

  !م؟يمگر ما گزمه و محتسب. ندك يار مك يچ
. ل از اطـراف مقـر آمدنـد و دورش حلقـه زدنـد     يعبلند اسما يها با صدا بچه
  .رده بودكر ياو آنها را غافلگ يحرفها

خـدا   يچرا ما به جـا . ش مردم، نزد خدا آبرو دارديش خودش، پيس پكـ هر 
ه از جانـب خـدا حـرف    كن اجازه را داده يبه ما ا يسكم؛ چه ينكم كم و حينيبش
ـ يه. ن ماندهيزم يه روكم يتر دار ار واجبك يكما هزار و . ميبزن ـ دان يچ م ـ د ي ه ك

د خرمشهر دارد محاصـره  يدان يچ ميه! اند؟ ردهكها حمله به مرزها را شروع  يعراق
افتد؟  يم يما برسد، چه اتفاق يها به شهرها يعراق يد اگر پايدان يچ ميه! شود؟ يم

ها در شهر  ه مثل داروغهكنيم، نه ايريد جلو دشمن را بگيم بايمرد باش يليما اگر خ
  ...مينكم صادر كن و آن حيه ايم و بر عليفتيراه ب
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دند و يورز يرده بود؛ اما آنها به او عشق مكها را شرمنده  ل بچهياسماع يحرفها
ن شاگرد و يل مانند رابطة بيرابطة آنها با اسماع. شدند ين سرزنشها ناراحت نمياز ا

  .معلم بود
ر يل زيبعد اسماع يلحظات. ردكل اول از همه، خودش را آرام ياسماع يحرفها

در بـا او   يـك رد و بعد خودش تـا نزد كن بلندش يمرد را گرفت و از زم يتفهاك
  .ردك يخواه رفت و معذرت

ـ نرفته بـود   يمرد هنوز چند قدم ـ  ييل و حرفهـا يه چهـرة اسـماع  ك ه او بـه  ك
مه باز مقر يدرِ ن. ردكستاد و به عقب نگاه يا. ش گفته بود از ذهنش گذشتيروهاين

  .رد و گذشتك ياو هم تبسم. ل را در خود جا داده بوديخندان اسماع چهرة
ه فقط و فقط كبل. رده بودكن ييچ خطايه آن مرد به مقر سپاه آمد، هكدفعه بعد 

ـ  ييراياز او پـذ  يل به گرمياسماع. ل تا آنجا آمده بوديدار با اسماعيد يبرا رد و ك
  .»ميهم باش يبرا يدوارم دوستان خوبيام«: گفت

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٣٣ مهاجر کوچک

  سوسنگرد
  

ـ ن فـرو  ينار جاده را برداشت و دوباره در زمكافتاده  يتابلو تـابلو   يرو. ردك
  ».به طرف سوسنگرد«: نوشته شده بود

ـ ها د يدانست عراق يم. شناخت يف دستش مكآنجا را مثل  ـ ر ي ا زود بعـد از  ي
. ه فرماندهان، زودتـر برسـند  كرد ك يخدا خدا م. نديآ يزه به سراغ سوسنگرد ميهو

دفـاع   يآمدند و قرار بود برا يه از اهواز مكگر يدو نفر د يكيمنتظر چمران بود و 
سـتاده  يشهر ا ين در جادة وروديهم يبرا. نندكطرح  ييها از شهر سوسنگرد نقشه

  .ديشك يبود و انتظار م
. ها شهر را به محاصره درآوردنـد  يه عراقكده بود ينش ديشتر، از داخلِ دوربيپ

ردنـد،  ك ياگر دست دست م. از بودين يشتريب يرويها، به ن يبله با عراقمقا ياما برا
ت حفظ سوسنگرد را بـر عهـده   يه مسئولكل ياسماع ين برايا. ردك يشهر سقوط م

  .ن بوديسخت و سنگ يليداشت، خ
ه هر نفرشـان  ك ييها بچه. را هم با خود آورد ياديز  ه آمد، عدةكتر چمران كد

  .رنديرا بگ يراقگله ع يكتوانستند جلو  يم
ـ  يدلش نبود؛ مثـل پسـر   يل از شوقِ آمدن چمران، دل توياسماع ه بعـد از  ك
 ياو بـرا . ديتر را در آغوش گرفـت و بوسـ  كد، ديايبه نزد پدر ب يطوالن يمسافرت
. ا پشت پا زده بوديق دنيه به همة عالك يمرد. مرد بود يك يل تجسم واقعياسماع

  .رفتشه به سراغ اصل مطلب يتر مثل همكد
  اند؟ ش آمدهيجا پكها تا  يـ عراق
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شان به داخـل شـهر هـم    يهاكدو تا از تان يكي يشهر، حت يوارهايتا پشت د ـ 
  .ميشان را گرفتيه جلوكآمدند 

  !ست؟يـ خُب، حاال طرح مانورتان چ
  ...رد و كد از دو جهت به دشمن حمله يـ با

جـع بـه محاصـرة    داد و را يتر چمران پاسخ مكبه سؤاالت د يك يكل ياسماع
  .ات زديعمل يكشروع  يآخر را برا ه چمران حرف كتا آن. گفت يسوسنگرد م
  .ميار شما هستيمان در اختيروهايـ ما و ن

  ».تا فرمانده چه دستور بدهند«: پدرانه گفت يو بعد با لبخند
  .ميريد از شما دستور بگيتر، ما باكد ياست آقا ين چه حرفيـ ا

ت يد و هم مسئوليشناس يشما هم منطقه را خوب م. تسيار نكدر  يـ نه؛ تعارف
  .اهللا پس بسم. ميا به شما آمده كمك يه براكما هم . ديآن را به عهده دار

اش را  يفرمانده ين روزهايل اوليست و اسماعكآن روز محاصرة سوسنگرد ش
 يا تجربـه . بست يار مكه سالها با او بود و آن را به ك يا تجربه. ردكتجربه  يبخوب

  .آرا آموخته بود و جهان ي، موسويالهد ه از چمران، علمك
ـ شده بـود   يشتر نداشت، اما مرديسال ب 27ل يان آن روز، گرچه اسماعيپا ه ك

  .دانست يعمرش م يشتر از همة سالهايب
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  بازگشت
  

ـ آمده بود قم، تا به . ه او را به قم فرستاده بودندكشد  يم يسال يك گـان  يارِ ك
ـ آن روزهـا، اوج درگ . جع و علما سروسـامان بدهـد  حفاظت از مرا و تـرور   يري

تش بـود،  كـ ر مردم و مملكشتر به فيه بكرا  يسكن هر يمنافق كگروه. ن بوديمنافق
و  يروحـان  يتهاين رو، مقابلـه بـا آنهـا و حفاظـت از شخصـ     ياز ا. ردك يترور م

  .آمد يبه حساب م يار مهمكارزشمند 
حاال با آموزشها و . به سرانجام رسانده بود ارها راكسال،  يكآن  يل طياسماع

بـه   يار سـخت كگر يها دكگروه يحفاظت، ترور علما و مراجع برا يروهايت نيترب
ـ ي  ت،يشخصـ  يكه حفاظت از كاد داده بود يش يروهاياو به ن. آمد يحساب م  يعن

جنـگ حـال و    يهـا  ثار در جبههين ايه اكدانست  ي؛ اما ميثار و از خودگذشتگيا
  .دارد يگريد يهوا

شتر از ماندن يگذشت ب يهر چه م. رده بودكر كبه جبهه ف يليسال خ يكدر آن 
  .گرفت يا دلش ميدن يارهاكدر شهر و مشغول شدن به 

علوم  يتابهاكبه سراغ . ندكش را دوره يتابهاكگر يبار د يكم گرفته بود، يتصم
و  يو حاالت روح هم رفته بود؛ اما همة آن درس و بحثها يفلسف يو بحثها ينيد

  .ردك يده بود، فرق ميها د ل در جبههيدر مقابل آنچه اسماع يعرفان
ه، آنها حاضـرند سـالها عبـادت و    كده بود يد شنياو بارها از علما و مراجع تقل

  .نندكجنگ عوض  يها ، بچهيشب نگهبان يكخدمتشان را با 
از امـام   يثيتابها غرق در مطالعه بود چشمش به حدكان يدر م يروز، وقت يك

در سنّ ) ع(يبن عل نيه حسك يا جمله. ردكخود يه او را از خود بكافتاد ) ع(نيحس
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ردند، به او ك يد مينه تبعيامبر را از مديار پي، يه به ابوذر غفارك يهنگام  ،ينوجوان
  ».بزرگ را دوست دارد يارهاكعمو، خداوند  يا«: گفته بود

ـ ه او هم باكدانست . ر فرو بردكل را به فين جمله اسماعيا بـه   يد در زنـدگ ي
ن ير داد و بارها و بارها ايير، سرنوشت او را تغكن تفيهم. بزرگ دست بزند يارك

  ».بزرگ را دوست دارد يارهاكخداوند «: ردكرار كجمله را با خود ت
قلـم و  . اه بـود كجان يش عذابياز جبهه برا يدور. ندكتوانست صبر  يگر نميد

اتش در طول جنگ قلم ياز تجرب. فرمانده سپاه نوشت يبرا يا اغذ برداشت و نامهك
  .به او در جبهه بدهند ياركخواست تا  يزد و از فرمانده

م به خـدمت فعـال و حضـور در    يه تصمك ياز زمان«: نامه نوشت  انياو در پا
مـا را  ! ايخدا«... ميآ يآسوده به سپاه م يـ گرفتم، با وجدان  يجبهه ـ انشاءاهللا تعال 

  ».نك ييخاب صراط خود راهنمادر انت
  .وان حافظ زدياز د يو آنگاه تفأل

  .ن بوديانش ايه پاكآمد  يوان حافظ غزلياز د
  رازيورزند در ش ينم يو خوش خوان يسخن دان

  ميگر اندازيد كه تا خود را به ملكا حافظ يب
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  بدر
  

ـ  يركد از پشت خايتازه خورش. ات بوديروز دوم عمل ـ ود زها سر بـرآورده ب ه ك
گـر نتوانسـته   يبعد از نماز صبح د. ردكدار يل را از خواب بي، اسماعيا عده يصدا

نـده  كز يركه در دل خـا ك كوچك يا سنگر حفره يكاورد؛ در داخل يبود طاقت ب
ا  . دهـد  يتيه به انفجار آن همه خمپاره و توپ، اهمكآن يده بود بيشده بود خواب امـ

  :دنبالشاز قرارگاه آمده بودند  يا حاال عده
  !د؟يجا هستك... يقيـ برادر دقا

  :ديچيآنها در خط پ يو صدا
  !؟يشنو يما را م يصدا... يقيبرادر دقا ـ 

  ».نجا هستميا! بله«: رون آورد و گفتيل سرش را از گوشة سنگر بياسماع
  :قرارگاه را شناخت يها نگاه بچه يكبا 

  د؟يار داركـ چه 
م يروز تا حاال همه جا را دنبالتـان گشـت  ياز د. ديجا هستك، شما يقيـ برادر دقا

  !ميشد يد ميم نااميگر داشتيد
  .د زنده هستمينيب يه مكفعالً   د،يـ نترس
ل يآلود و خستة اسماع كردند و به چهرة خاكگر نگاه يها با تعجب به همد بچه

  :ره شدنديخ
  د؟يـ شما تو خط ماند

  !م؟يمقدم بمانخط  يم تويتوان يم و نميستيـ چه طور، مگر ما آدم ن
  .ار دارندكقرارگاه همه با شما  يآخر، تو ـ 
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م هـم الزم  يسـ  يب ين طوريم، ايده ين جا انجام ميقرارگاه را هم يارهاكـ ما 
  !ميندار

  .است كه خطرناكنجا يل، ايـ برادر اسماع
ـ  يعـاد  يروهـا يمن با ن. همه باشد يد برايهست با يـ اگر خطر ـ يه  يچ فرق

  .ندارم
شان به ك زوزه يكيدر آن نزد يا ه خمپارهكل تمام نشده بود يهنوز حرف اسماع

  .ن خورد و منفجر شديزم
  .گل و لجن يز رفتند رويصوت خمپاره خ يدن صدايقرارگاه با شن يها بچه
  .ردكر خنده و با دست به آنها اشاره يل زد زياز جا بلند شدند، اسماع يوقت
  .اس خود پس زدندگلها را از سر و صورت و لب يها با ناراحت بچه

 يهـا  د مثل رزمندهيحاال شد«: ه سر داده بود گفتك يا ل با همان قهقههياسماع
  »!دييايات نيده به عمليشكد با لباس اطو يتا شما باش! خط يتو

  .جا هستندكدانند  ياند نم ردهكاز گردانها راه را گم  يا ـ عده
 يا يه از شوخك يحال ند و دريايه جلوتر بكل با اشاره از آنها خواست ياسماع

ـ س كهر «: رده بود هنوز شادمان بود گفتكقرارگاه  يها ه با بچهك ه راه را گـم  ك
 يل بـاال ياسـماع . ديم و باز هم خنديد اهدنا الصراط المستقيد سه بار بگويرد، باك
  :ردكه يها را توج ، بچهياتيمنطقة عمل يز رفت و از رويركخا

ه به طـرف اتوبـان   كاست  يا ف هم جادهآن طر. هستند يعراق يهاكـ آنجا تان
د يدان نشويها مرد مينمانده اما تا شما قرارگاه يربال راهكخالصه تا . رود يبصره م

  ...ستين يربال خبركاز 
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ـ ل تمام نشـده بـود   ياسماع يها يهنوز حرفها و شوخ حـرف زدن   يه صـدا ك
  !، همه را به خود آورديبه عرب يا عده

  !ديآ يا مه يعراق يها، صدا يـ عراق
  .شدند يكه اسلحه همراه داشتند، آماده شلكو بعد آنها 

صـدا از داخـل   . هسـتند  ينها خوديد اينه نگران نباش«: ل باز هم گفتياسماع
  »!ديآ يخودمان م يسنگرها

  .زنند يحرف م يـ پس چرا عرب
  !ه عرب هستندكنيا يبرا ـ 

  .ردندكگر را نگاه يها، هاج و واج همد بچه
  چه؟ يعنيـ 
از  كوچـ كگـردان   يـك . نندك يم ياركه با ما همكهستند  ييها ينها عراقيا ـ

  ).ع(پ امام صادقيت
ـ م عـربِ بـه ا  يدانسـت  يم؛ اما نميده بوديشن ييزهايـ جالب است قبالً هم چ ن ي

  .باشند يظيغل
دو روزه بـا آنهـا    يكين يمن هم در هم. م صدام هستندينها از مخالفان رژيـ ا

هستندو چون دشـمن را هـم    يمان و شجاعيبا ا يم آدمهايبگو دياما با. آشنا شدم
  .تواند بجنگند يشناسند، خوب م يخوب م
ـ اما اگر در م«: ديها پرس از بچه يكي ـ  ي از دوسـتان و   يكـي  يان سـربازان عراق
 يكا باز هم به آنها شلينند، آيز ببيركخود را در آن طرف خا يا همشهريها  هيهمسا

  »!نند؟ك يم
  :ردكث كم يمكل ياسماع
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  .ندك ينم يگر فرقياش د هيبق. اند ه بدانند طرف حق را گرفتهكن است يـ مهم ا
  .ها را هم بزنند باز هم به نفع ماست ياگه فقط بعث يـ حت

  !د؟يا ن جا ماندهيـ حاال شما چرا هم
به  يطرح. تا با اخالق و رفتارشان آشنا بشوم. نها باشميشتر با ايخواستم ب يـ م

  .نمكر كشتر فيد راجع به آن بيه باك دهيذهنم رس
  ؟ي، حاجيـ چه طرح

ـ ت يكنها يد بشود با ايشا. نمكها صحبت  م به قرارگاه و با بچهيايد بيـ با پ و ي
  .ل دادكيلشگر مستقل تش يك يحت

  نها چقدر هستند؟يـ اما مگر ا
ت مـا  يبه حقان يه پك يعراق يد اسرايه شاكرم كن فيدر ا. ستندينها نيـ فقط ا

  .ما بجنگند ياند هم حاضر باشند برا ردهب
ـ زده  قرارگاه را شـگفت  يها ل بچهياسماع يحرفها بـا   يا ه عـده كـ رد بـا آن ك

ن طرح تا چه اندازه يه اكتوانستند حدس بزنند  ياو مخالف بودند، اما نم يحرفها
  .موفق خواهد شد
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  ا مجاهدير ياس
  

ـ كل شوياسماع يه از حرفهاكفرمانده اردوگاه  ـ گو يه شده بود با تعجب م : دي
  »!د؟ينكنها را آزاد يد ايخواه يم«

خوانند و  ياند، نماز م ردهكه به قول شما توبه كرا  ييد آنهايد ديـ آزاد آزاد، با
  .بند هستندياند پا دهيه برگزك ياند، تا چه اندازه به راه شده يگرياصالً آدم د
  .دفرق دار يمانِ عمليبا ا يمانِ زبانيـ اما ا
 يه بـرا كادت باشد ي«: ديگو يماند، م يم يشتر به شوخيه بك يل با لحنياسماع

  »!ينگذار يدتيالس عقك، يطلبة مستعف يك
ـ ياز ا ي؛ اما بعضين حرفها را فوت آبيه اكدانم  يـ م ـ   ينها بعث  يهسـتند، حت
  !هستند كيخطرنا يآنها آدمها. رنديگ يصدام جشن تولد م يشان هم برا يا عده

  !ميندار ياركها  ي، ما با بعثـ نترس
  .ها هستند ين بعثيران تواّب، همياز اس يا ـ اما عده

پس «: ديگو يداند، م يآنها را م  اركه انگار آخر و عاقبت ك ينانيل با اطمياسماع
و  كپـا  ينـد از آدمهـا  كاگر توبـه   بد باشد،  يلياش خ ه گذشتهك يآدم! چه بهتر

ـ ه در آن بوده بك يانسته خودش را از منجالبه او توكگناه بهتر است، چرا  يب رون ي
  .ه بهتر هم بشوديتواند از بق يپس البد م. شدكب

ـ گو يل است مياسماع يميه از دوستانِ نه چندان قدكفرمانده اردوگاه اسرا  : دي
ـ م داخل و خـودت همـه چ  يبهتر است برو! شوم يف زبان تو نميه حركمن  ز را ي
  .ينيبب

  .يست اسرا را بدهيبهتر است ل. اهها چه خبر استشگيدانم داخل آسا يـ م
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ه جلو اسمشـان  ك يسانك ياندازد و اسام يست ميبه ل يل با عجله نگاهياسماع
  .ن هستنديآنها تواب. گذراند يضربدر خورده از نظر م

  .گر بهتر از اردوگاه شماستيد يوضع اردوگاهها
  ـ چطور مگه؟

 يفـردا روز . ر گذارنـد يشما تـأث  يوند آنها ركن. ديم تواب دارك يليـ شما خ
  !ديا شده يد و بعثيا م شماها رفتهينيبب

ـ گو يزند و با خنده م ياش م يشانيپ يل رويدوست اسماع ن كـ نتـرس مم «: دي
  ».شوم ينم يوانه بشوم؛ اما بعثيد يعراق ياست از دست اسرا

ن حسـاب تـو هنـوز    يبا ا. اند ردهكـ تو هم نترس، هنوز با طرح من موافقت ن
  .يبا آنها لذت ببر يو از زندگ يخود بمان ينار دوستان عراقكدر  يتوان يم

خواهم بـا   يم«: ديگو يند و مك ير را انتخاب ميست چند اسيل يل از روياسماع
  ».نمكنها صحبت يا

ـ انگ ل هم جالب اسـت و هـم تأسـف   ياسماع يصحبت با اسرا برا اسـرا از  . زي
ـ  ياز مـوقع . نديگو يسخت خود در دوران قبل از اسارت م يزندگ ه در ارتـش  ك

شتر آنها سرباز يب. نندكرا اجرا  يردند و مجبور بودند هر دستورك يعراق خدمت م
داشـتند   يآنها از فرماندهان خود دل پر.ها شده بودند  بودند و به زور روانه جبهه

  .شان شده است يگفتند او باعث بدبخت يم. ن از صداميهمچن.
ـ  ينـوران  يربال بود جوانكرد اهل كبا او صحبت  ليه اسماعك يرين اسياولّ ه ك

بود ) ع(نين حرم امام حسيپدرش از خادم. شده بود يرانيا يروهايم نيخودش تسل
صحبت با او . ردك يار مكحرم  يكنزد يتابفروشك يكدر  يو خودش هم از بچگ
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فها گفت و با آن حر يدالشهدا ميربال و حرم مطهر سكه او از كچرا . ديشكبه درازا 
  .رده بودك ييل را هواياسماع
  .فرستاده بودند يد به سربازيه او را با تهدكرد بود، ك يكر دوم، ياس
پنهان شده بودم؛ اما آنها  كوكركدر  ين بعثيچند ماه از دست مأمور«: گفت يم

ـ ن بـود  يآنها هم ا يپدر و مادرم را گرفتند و به زندان بردند و شرط آزاد ه مـن  ك
  ».نمك يمعرف يسرباز يرابروم و خودم را ب

تـواب بـود و    يبعث يكتر بود، او  ل از همه جالبياسماع يبرا ير آخرياما اس
ـ  . وفادار به صدام بوده است يروهايه از نكرد ك يخودش اقرار م ا وقت ر ياسـ  يامـ

 يها چـه انسـانها   يرانيه اكفهمد  يبرد و تازه م يم يصدام پ يشود به دروغها يم
دن با آنها از خدا طلـب  يبعد از آن به خاطر جنگ. هستند يف و چه مردم خوبيشر

دند، داخـل  يرسـ  يبه دادش نم يرانيا يها د اگر رزمندهيگو ياو م. ندك يآمرزش م
  .ماند ينم ياش باق از جنازه يزيسوخت و چ يم ينفربر زره يك

رد و از داخل ك كمكم سن و سال او را ك يجيبس يكرد چگونه كف يبعد تعر
  .ديشكن روينفربر ب

او . تر شـد  ه گرفته بود، مصممك يميآنها  در تصم يدن حرفهايل با شنياسماع
ه با كرد ك يم ين و فرماندهان را راضيه داشت مسئولكسال بود  يكش از يحاال ب

 يهـا  در جبهه يار چه تحول بزرگكن يه با اكدانست  ينند؛ او مكطرحش موافقت 
  .جنگ رخ خواهد داد
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  بدر 9پ يت
  

ن قبضه اسلحه و دو، سه ي، چند خودرو و چنديچادر گروه 40نبع آب، چند م
 9ه كدش را يپ جديل داده بودند تا تيل اسماعيمه تمام را تحويواحد ساختمانِ ن

 4ه شـامل  كپ يت يك يانات براكن اميند؛ اما اكبدر نام گرفته بود، در آن مستقر 
ل مواجه كز را با مشيهمه چه كم كم بود، آن قدر كشد  يم يگردان و واحد ستاد

  .ردك يم
خـط بـا    يدر آن سـو . رديگ يدارد و با قرارگاه تماس م يل تلفن را برمياسماع
  .شود يگرم صحبت م يفرمانده

ن از گرد راه برسند و يه مجاهدكدانم االن  ينم. م استكز آماده، اما يهمه چ ـ 
نـد  يد بگويشـا . نندك يم يركبخواهند در چادرها و ساختمانها مستقر، شوند چه ف

  .م بهتر بوديه قبالً بودك ييجا
انات را دارنـد و بـا   كن اميهم هم يرانيا يروهايه نك يدان يل جان، ميـ اسماع

  .ش ببرندياند پنج سال جنگ را پ انات توانستهكن اميهم
قائـل   يشـتر ياز بينها امتيا يد برايبا. نندك يفرق م يرانيا يروهاينها با نيـ اما ا

ـ نبا. ننـد ك كمكاند در جنگ به ما  ه حاضر شدهكهستند  ييها يا عراقنهيا. شد د ي
  .اد بهشان سخت گرفتيز

ار كد خودت دست به ين حرفها بايا يبه جا! انات چانه نزنكن قدر سرِ اميـ ا
ـ انـات ته كپ خودت اقالم و اميت يبرا يتوان يه مكجا ك؛ از هر يشو ـ ه ي ن؛ مـا  ك
  .مينكب ياركم يتوان ين نميشتر از ايگر بيد
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زند و  يها را صدا م شود، چند نفر از بچه يه با فرمانده قطع مكل يتماس اسماع
ـ  يت آنها رفتن به قرارگـاه و شـهرها  يمأمور. دهد يم يتيمأمور يكبه هر   يبزرگ
ـ يان عرب، هيد با بازاريآنها با. در آنها حضور دارند  ين عراقيه معاودكاست   يئت

 يهـا  ه خـانواده كجا كاند و خالصه هر  راه انداختهها در قم و تهران به  يه عراقك
ـ ت يمخـارج مـال   ينند و از آنها براكحضور دارند صحبت  يرانده شده عراق پ ي

  .نندكجمع  كمك
هم دارند نه تنها با جـان و دل   يخوب يه وضع مالكها  ن خانوادهياز ا يتعداد
  .شوند يمحضور در جبهه داوطلب  يز برايه خود نكشوند بل يم كمكحاضر به 

افـت  ي يش تحقق ميه آرزوهاك يبود؛ روز يل روز بزرگياسماع يآن روز، برا
چ جاده چشم دوخته يستاده بود و به پيه اكهمان طور . ديد يجة زحماتش را ميو نت

  .دا شديلّة اتوبوسها از دور پكبود، ناگهان سر و 
 يند دل توروگاه اسرا انتخاب شده بوديه از نكش يروهايدن نيد يل براياسماع
  .دلش نبود

ش را به جنـگ بـا   يتوانست رفتن اسرا يه هنوز نمكاز اردوگاهها  يكيفرماندة 
  .ند، تا آنجا به دنبال آنها آمده بودكشور خودشان باور ك

ل را در حلقة ين انگشتر اسماعياده شدند، مانند نگيها از اتوبوس پ  يعراق يوقت
ل قصد داشت از همـان  ياسماع. ردندكبا او حال و احوال  يخود گرفتند و به عرب

ه كمسئول اردوگاه  يان بگذارد، اما صداينها در م را با آ يمهم يروز اول صحبتها
ل را پاره يار اسماعكزد، رشتة اف يحرف م يه به فارسكبود  يسكان تنها يآن م  در
  .ردك
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ـ نم چه يدان، ببين ميو ا ين گوين هم اسرا، حاال ايا يقيدقا يـ خوب آقا ار ك
  .ميا ت آوردهيبرا يگريد يزهايشتر چينان بياطم يبرا! ينك يم

خاردار داشـت و چنـد سـرباز     ميه بارِ سكرد كاشاره  يونيامكبعد با دست به 
  .خاردار از آن بودند ميس يها ختن حلقهين رييمشغول پا
  چه؟ يگر برايخاردار د ميـ س

  !رندينها اسيادت رفته ايه كنيـ مثل ا
  .نها مجاهدنديا. ستندير نيگر اسينها ديـ نه، ا

ـ نجـا چ ينها مقصودشان از آمـدن بـه ا  ياز ا ين است بعضكـ به هر حال مم ز ي
  !باشد يگريد

  .مينكت بيش از جنايم قصاص پيتوان يه نمكما  ـ 
  .ندك يب نميع يارك مكار از محكـ اما 
ش را يت مسئول اردوگاه سخت به خشم آمـده صـدا  كن حريه از اكل ياسماع

  :شدك ياد ميبرد و بر سر سربازان فر يم باال
خاردار  ميپ ما سيحق ندارد دورِ ت يسك. ديخاردارها را برگردان مين سيـ همة ا

  !شدكب
  ...يقيـ اما برادر دقا

  .اند اند و آمده نها مجاهدند و منّت سرِ ما گذاشتهيه گفتم؛ اكن يـ هم
ـ ند تكنها فرار ياز ا ييكد؟ اگر فقط ينكتش را قبول يد مسئوليتوان يشما م ـ  پِ ي

  ! نندك يشما را تا صبح نشده منحل م
  .رميگ يتش را به عهده ميـ من مسئول

  :زند ياد ميبلند فر يند و با صداك يها م يبعد رو به عراق
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ـ شـما از ا ! ت همة شما اول با خدا و بعد با من استيمسئول« ن بـه بعـد آزاد   ي
ر يحـق نـدارد شـماها را اسـ     يسكم، يشناس يما شما را به عنوان مجاهد م. ديهست
  »...ندكخطاب  يجنگ

 يآنها بـر سـر و رو  . شود ين گم مير مجاهديبكل در هلهله و تياسماع يصدا
  .نندك يباران م زند و او را بوسهير يل مياسماع

ـ ه به تكرا  ياز فرماندهان تواب عراق يكيل يچند هفته بعد اسماع بـدر   9پ ي
ش از گذشته به يروها بيار، نكن يرد و با اك يمعرف آمده بود، به عنوان معاون خود

ن يز از خـود مجاهـد  ين گردانها و گروهانها را نياو مسئول. مان آوردنديل اياسماع
  .دنديمختلف د يرد و آنها در چند ماه، آموزشهاكانتخاب 
مـان و  يپ، اين تيا يروهاين. ات بوديعمل يپ آماده برايت يكبدر  9پ يحاال ت

 يوند دوسـت يان آنها چنان پيم. دانستند يم يقيمرهون زحمات دقا شجاعت خود را
  .ديگنج يس نمكچ يه در تصور هكجاد شده بود يا

م و يست دادكاگر انشاءاهللا صدام را ش«: گفتند يل ميشه به اسماعين هميمجاهد
ه كم؛ چرا يبر يم، تو را با خود به عراق ميبه راه انداخت ياسالم يدر عراق جمهور

  »....مينكتو را تحمل  يم دوريتوان يما نم
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  دارين دين تماس، آخريآخر
  

د و يشـ كشود زحمت ب يم. رميگ ياز جبهه تماس م. ل هستميالو، الو من اسماع
  .دينكمعصومه خانم را خبر 

ة آنهـا در قـم   يحرف زدن با همسرش، به خانـه همسـا   يست برايبا يشه ميهم
  .داشتزد، چون خانة خودشان تلفن ن يزنگ م

زودتر از همه . گردد يها برم رود و چند لحظه بعد با معصومه و بچه يه ميهمسا
ـ  يم گوشيابراه ـ گ يرا م ـ    ي پـدر   ياو بـرا . نـد ك يرد و سـالم و حـال و احـوال م
ه حاال چهار كل است ياسماع  ن فرزندياو اولّ. برد يند و دلش را مك يم يزبان نيريش

  .ـ پنج ساله است
ـ ة زهـرا را هـم بشـنود    يگر يتواند صدا يت تلفن مل از پشياما اسماع ه در ك

  . سال دارد يكزهرا فرزند دوم اوست و فقط . ندك يم يتاب يآغوش مادرش ب
زنـد، مـادرش انـدوه     يل حرف ميه شاد و خندان با اسماعكم يبر خالف ابراه

  .دن اوستيل و ندياز اسماع يه به خاطر دورك ياندوه. ش دارديدر صدا يخاص
  ؟يل، تو هستيماعـ اس

ه كست ير من نياما به خدا تقص. ام ستهكه قلبت را شكدانم  يـ سالم معصومه، م
ـ كار دارم و گرفتارم كنجا آن قدر يا. زنم ير زنگ مير به ديد ـ يخ يه حت وقتهـا   يل
  .رود غذا بخورم يادم مي

مـا   يبرا يه باشكسالم و زنده . ميا ردهكدن تو عادت يگر به نبودن و نديما د ـ 
  .بس است
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ـ ها را بگ دست بچه يم چند روزيخواستم بگو يم. تان تنگ شدهيـ دلم برا ر و ي
  .ا جنوبيب

  ؟يچ يـ جنوب برا
  .يفهم يا خودت ميـ حاال ب

  .ميشو يو ما مزاحمت م يار داركـ نه، آنجا تو 
ـ التماسـت   يخواه يم. تان تنگ شدهيه دلم براكگفتم  ـ  هـا را   فـردا بچـه  . نمك

ـ  يتان درست ميرا برا ييجا يكد اهواز ييايب. التانفرستم دنب يم ـ نم ك دو  يكـي ه ك
  .ديهفته بمان

  !رود ير فرو مكشود، همسرش به ف يه قطع مكل يتلفن اسماع
ـ خواسـت بـه د   يچ وقت از ما نميچه شده، او ه يعنيا، يـ خدا . ميدنش بـرو ي

  ...اما حاال. آمد يدار ما ميشه او به ديهم
ل هـم آن  يد اسماعيشا. شد ير ميده بود داشت تعبيش ديه چند شب پك يخواب
  :ديگو يشد و مك يم يقينَفَس عم. ده بوديه به آن را ديشب يزيا چيخواب 

  !نشانه است يكنها يـ همة ا
ـ گو ياز درون به او م ييندا. ار استكن افيل هم بعد از تلفن در همياسماع د ي

ـ ه انگـار از حلقـوم بر  ك ييصدا. شود يم يكراه نزد يم دارد به انتهاك مكه ك دة ي
  .ديآ يدش ميدوستان شه 
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  جاده يك يانتها
  
گلوله پشت گلولـة  . ها رفته بودند يعراق يكن تا نزدياسي، با ابوييشناسا يبرا

ل و ينار اسـماع كها درست  از همان گلوله يكي. نشست ين ميه بر زمكخمپاره بود 
  .ز خوردنديش ركهر دو چند تر. ن منفجر شدياسيابو

ه رزمندگان تـا  كزد، چرا يبر يرانيا يروهايه آن همه آتش بر سر نكبود  يعيبط
ـ ش آمده بودند و منتظر فرصت بودنـد، تـا ا  يبصره پ يها دروازه يكنزد ن شـهر  ي
  .نندكرا هم مثل فاو فتح  يبندر

پنج حضور فعال داشـتند   يربالكات يبدر هم در عمل 9پ ين تياز قضا مجاهد
ـ ربال به عملكبرهنه و به عشق  يبا پا يپ حتيتن يا يروهاياز ن يا عده ات آمـده  ي

  .ها برآمده بودند ياز پس عراق يبودند و در همان منطقه حساب
رفته بودند و حـاال داشـتند مواضـع و     ييشناسا ين هم براياسيل و ابوياسماع

  .دادند يق ميدوروبرشان را با نقشه تطب يزهايركخا
خـودش هـم   . ن ناآشـنا شـده بـود   يسـ ايابو يل برايصورت برافروختة اسماع

ـ  يه با زن و فرزندانش خداحافظكاز شب قبل . ردك يم كياحساس سب رده بـود  ك
  .اتّفاق بود يكاش منتظر  ررس دشمن بودند، همهيه تكتا آنجا 
ش در دود يه انتهاكافتاد  يا راهها، چشمش به جاده ورهكها و  يزيركان خايدر م

ـ ه آنچـه  يشـب  يزينجا آخر خط است چه آكد يفهم. و غبار محور شده بود ه در ك
  .ده بوديخواب د
  .گم شد يعراق يماهايحملة هواپ ياهويقلبش در ه يزد و صدا يلبخند
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 كگرد و خا يرد وقتكاه ين و آسمان را سيزم يا خوشه يچند لحظه بعد بمبها
ه سالهاسـت بـه   كانگار . لير غرق در خون اسماعيكن بود و پياسيفرو نشست ابو

  ...ته بودندخواب رف
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۵٢ مهاجر کوچک

  امانت
  

ـ  ينانيو اطم يل نبود؛ اما دوستياسماع ـ ك ـ ن تين مجاهـد يه او در ب بـدر   9پ ي
ل هنـوز  يدوسـتان اسـماع  . داشت يادش را زنده نگاه ميرده بود، هنوز ك يزير هيپا

  .، فرمانده و محرم اسرارشان را از دست بدهندين زوديه به اكباور نداشتند 
ـ . رش همه آمده بودنـد يكپ عييتش يبرا ـ  ييآنهـا  يحت ل را خـوب  يه اسـماع ك

  .شناختند ينم
ـ  ييشـد، همانهـا   يحمل م ين عراقيل فقط بر دوش مجاهديتابوت اسماع ه ك

  .جان او جدا شوند ير بيكاز پ يخواستند حت ينم. دانستند يون او ميشان را مديآزاد
ش آمدند و به آنـان  ا ن نزد خانوادهيسپردند، مجاهد كل را به خاياسماع يوقت
م يران امانت است، ما آن را بعداً به عراق خـواه يا كل در خاير اسماعيكپ«: گفتند
  ».ه او فرماندة ما بودكربال، چرا كبه . برد

 ير چادرش گرفته بود و دلداريم را زيل، فرزندان او زهرا و ابراهيهمسر اسماع
  .داد يم

ـ نوشـته بـود، قـول داده    آخر  يه روزهاك يا ها پدرتان در نامه ـ بچه ه روز ك
  ...ماند ينارِ درِ بهشت منتظر ما مكامت يق

  
  


