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 مقدمه

از وطن بال و پر آزادگان  های سخت هجراندر سال 

نامردهای روزگار شکست و های زير شکنجهدر بند، 

هر چند جسم آنان در بند بود اما هیچ وقت روح و 

انديشه بلندشان تسخیر نشد و عزت و شرف خود را 

از دست ندادند، قلب شان به ياد باورهای دينی و 

و همیشه نور امید در  تپیدمی آسمان وطن

نمود. استقامت در می و پرتو افشانیدلهايشان زنده 

دارای معنا و مفهومی غنی و رفیع بود، دوران اسارت 

و کلمات، قدرت انتقال و وصف داستان ها واژه

مقاومت اسیران ايرانی در اردوگاههای عراق را ندارد 

نیست و بايد با همین کلمات هرچند ای اما چاره

ابعاد  ناقص شرايط آن دوران را توصیف نمود و از

زمانی که دوستان بنیاد گوناگون به آن پرداخت. 

خاطرات نگارش  ،حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس

چهار تن از آزادگان را به من پیشنهاد دادند، از آنها 

طرات خودم هم سئوال کردم آيا امکان دارد که خا

از اين حرف من تعجب باشد؟ يکی از اين چهار مورد 
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م اسیر بودی؟ گفتم بله من کرده و گفتند مگر تو ه

هم چندسالی توفیق حضور در اردوگاههای عراقی 

م. عکس ر معیت گروه زيادی از آزادگان را داشتد

العمل دوستان بنیاد حفظ آثار مثبت و اتفاقا از اين 

پیشنهاد استقبال نموده و اظهار داشتند ديگر بهتر 

 شود.می از اين چه

ا در قالب کتاب البته بنده خاطرات دوران اسارت ر

رنج و گنج به همت موسسه فرهنگی پیام آزادگان 

به چاپ رسانده ام ولیکن بدنبال  ۰۴۳۰در سال 

ديگر برخی از خاطرات ای فرصتی بودم تا از زاويه

 قريباًتدوران اسارت را به رشته تحرير در بیاورم. 

بیشتر کتابها و خاطرات دوران اسارت که توسط 

میهن به چاپ رسیده است، دارای عزيز آزادگان 

بر اين همه عزيزان زاويه ديدی خاص بوده و سعی 

بوده که به زوايای منفی، مشکالت، سختی ها، 

ه شود که شکنجه، کمبود غذا و امکانات و...پرداخت

هم از اين قاعده  البته کتاب رنج و گنج اين جانب

مستثنی نیست اما اين بار قصد دارم که به برخی از 

 مثبت ياد ماندنی، جالب و بعضاً رد و خاطرات بهموا

بپردازم، ولذا برآن شدم تا فارغ از وقايع تلخی که در 

کم هم نبود به  داد و اتفاقاًمی دوارن اسارت روی

شود آنها را می ابعادی از حوادث اشاره کنم که
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فرصت نامید، اين فرصتها را خود برادران آزاده در 

 ق برای خويش بوجوداردوگاههای اسرا در عرا

کردند، ذکر می آوردند و نهايت استفاده را از آنهامی

اين نکته الزم است که در دوران اسارت مقاطع 

گذاشتیم، زمانی فشار می مختلفی را پشت سر

 را به لبها شد که جانمی عراقیها اين قدر زياد

آمد که عراقیها می رساند و دوران ديگری پیشمی

آماری ح و شام هر صب تند و صرفاشکاری به ما ندا

 رفتند، بويژهمی کار خود به دنبال گرفتندمی از ما

در دوران نه جنگ و نه صلح اوضاع و شرايط ارودگاه 

ها امکانات و وسايل مورد نیاز یمناسب و عراق نسبتاً

. صداقت کردندمی حد مقدورات خود تامین را درما 

نیمه خالی لیوان کند که اگر می و امانت داری حکم

بینم نیمه پر آن را هم نظاره کنیم و می اسارت را

یم ئالم واقع اتفاق افتاده را بیان نماهر آنچه که در ع

و به قول معروف يک جانبه به قاضی نرويم. باشد که 

مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته و حوادث 

را همان طور که اتفاق جنگ و دوران اسارت تاريخی 

عی س ن اينکه قضاوت نمائیم روايت کنیم.افتاده، بدو

ار در ظ اختصبا لحا بر اين بوده که بیشترين مطالب

از همه دوستان و افرادی که  اين کتاب بیان شود.

در نگارش و چاپ اين کتاب من را ياری نمودند 
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 م.نمايمی تشکر و قدردانی بدون نام بردن از کسی

ی در عرصه که هنوز پاای امیدوارم که دوستان آزاده

بیان خاطرات دوران رزمندگی و اسارت خود ننهاده 

اند آستین همت باال زده و دل ماالمال از خاطرات 

خود را به اشتراک گذاشته و مردم عزيز بويژه جوانان 

 آينده را از آن بی نصیب نگذارند.های و نسل
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های عقربه بود، ۰۴67اوايل تابستان سال 

ساعت ديواری آسايشگاه شماره شش در کمپ نه 

داد، می اردوگاه دو ساعت دو و نیم شب را نشان

رخی بکردند، می شصت نفر دراين آسايشگاه زندگی

گر در حال آماده شدن و بعضی دي از افراد خوابیده

خودشان را با کارهايی ای بودند، عده برای خواب

خرما های مثل گلدوزی، ساختن تسبیح با هسته

و...مشغول کرده بودند، گروهی هم مشغول تماشای 

 ۰۳۱۱ابقه فوتبال جام باشگاههای اروپای سال مس

، بقیه هم با نفر کناردستی خود در حال از تلويزيون

گپ و گفت آهسته در خصوص مسائل مختلف 

بودند. از جای خودم بلند شدم و پیش يکی از 

یراز شهای دوستانم به نام هادی فخرايی از بچه

رفتم. هادی از بچه هايی بود که درطول چند سال 

اسارت بسیار کتک خورد و خم به ابرو نیاورد، سنش 

سبزه و خنده ای چهرهبه بیست و پنج نزديک بود، 

ايمان قوی و اراده مستحکم او من را رويی دشت، 
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 از هم صحبتی با او لذتمجذوب خودش کرده بود، 

ل از او اونظر و يا سدم و گاهی برای تبادل برمی

در حال  ما رفتم.می درباره مسائل مختلف پیش او

خش يون برنامه پتلويز گفتگو بوديم که به يک باره

مسابقه فوتبال را متوقف نمود و گوينده تلويزيون 

اعالم کرد لحظاتی ديگر خبربسیار مهمی به اطالع 

آشکار و ای خبر به گونهبینندگان خواهد رسید. 

 ه با زبانکه هر کسی با اندک آشنايی کموجز بود 

در طول اين چند سالی شد. می عربی داشت متوجه

که ما در آنجا بوديم اين اولین بار بود که تلويزيون 

برنامه عادی خودش را بخاطر پخش يک خبر مهم 

کرد. تحلیل و حدس همه کسانی که اين می قطع

خبر را شنیده و متوجه شدند اين بود که هرچی 

در باره جنگ خواهد بود. چون همان طوری  دباش

ها که مسئله اصلی مردم ايران جنگ بود برای عراقی

درباره  دقیقاً هم همین طور بود. اما حاال اينکه خبر

چه بخشی از جنگ است هیچ کس چیزی نمی 

ا رای دانست. آيا رزمندگان ايرانی عملیات گسترده

حمیل اقیها تآغاز کرده بودند، آيا شکستی ديگر بر عر

شده بود، آيا عراقیها موفقیتی در جنگ بدست آورده 

 بودند، کسی چیزی نمی دانست.
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به هادی فخرايی گفتم به نظرت چه خبر شده؟ گفت 

ون يولی بايد خیلی مهم باشد که تلويزنمی دانم »

 «برنامه عادی خودش را قطع کرد.

خدا کند هر چی که هست به نفع اسالم و »گفتم 

 «باشدايران 

 «انشااهلل که همین جور باشد»گفت 

به نزديک خود را هر لحظه به تعداد افرادی که 

 چشم به صفحه آن رساندند ومی يونتلويز

شد، تلويزيون آهنگ شاد می دوختند بیشترمی

 همراه با تصاوير گل و درخت و نورافشانی نشان

داد. همه منتظر بودند تا خبر مهم را بشنوند. می

گذشت و به يکباره متنی عربی در صفحه دقايقی 

تلويزيون ظاهر شد و گوينده شروع به خواندن کرد. 

 شروع «(ره» ابتدای اين متن با کلمه )قال خمینی

شد و اين نشان دهنده اين بود که هر چی هست می

به نقل از حضرت امام است، گوينده تلويزيون با 

ر بلهجه غلیظ عربی و آب و تاب شروع به خواندن خ

کرد، سکوت و توجه معنا داری در آسايشگاه برقرار 

خیره و گوشها تیز شده و همه ها شده بود چشم

د، شونکه اقلی از اين خبر را متوجه  کردندمی سعی

اما کسی جز يکی از دوستان اهوازی که عرب زبان 

ن بود خبر را کامل متوجه نشد. تنها چیزی که م
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درباره جنگ متوجه شدم اين بود که حضرت امام 

ای پیام مهمی را صادر کرده است، متن خبر به گونه

نسور ارسید تلويزيون عراق بدون سمی بود که به نظر

پیام را پخش کرد، خبر که تمام شد بالفاصله دوباره 

پخش موزيک شروع شد. حاال همه نگاهها به سمت 

مترجم آسايشگاه معطوف گرديد. هاشم که در 

معروف بود از جايش بلند  آسايشگاه به هاشم عرب

شد و در حالی که خوشحالی خودش را نمی توانست 

آخ جون جنگ »با صدای بلندی گفت  پنهان کند

تمام شد امام قطعنامه را قبول کرده اين دفعه ديگه 

 «رفتنی شديم.

ع شروها در آسايشگاه به راه افتاد، تحلیلای ولوله

 کرد،می شد و هر کسی از ظن خود قضیه را بررسی

هم دور هاشم جمع شدند تا خبر را کامل ها بعضی

 برای آنها ترجمه کند تا از جزئیات آن مطلع شوند.

دانستم که بايد خوشحال باشم يا ناراحت، وقتی نمی

نگاهم را از سمت هاشم عرب به سمت چهره هادی 

ته خفخرايی چرخاندم ديدم که سرش را به پائین اندا

بغض کرده است.  و کامالً رفتهو چهره اش در هم فرو 

خواستم علت را از او جويا شوم اما جرات نکردم، 

 ترسیدم بغضش بترکد و گريه کند.
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همه افرادی که خوابیده بودند به  حاال ديگر تقريباً

استثنای دو سه نفر بیدار شده و شور و شعفی به راه 

انداخته بودند، چون باالخره بازگشت اسرا منوط به 

بود و حاال جنگ پايان يافته بود. معادله  پايان جنگ

شد که بزودی اسرا به می بود، نتیجه اينای ساده

ايران برخواهند گشت و شايد مهمترين و شیرين 

ترين خبری که هر اسیر ايرانی در اردوگاههای 

عراقی سالها منتظر شنیدن آ ن بود بوقوع پیوسته 

 رسید.می بود و خبر آزادی هر لحظه از راه

بعد از چند لحظه هادی سرش را بلند کرد، رو به 

 «حیف شد، خیلی حیف شد»من نمود و گفت 

 «گفتم چی حیف شد؟»

حیف شد که کربال آزاد نشد، حیف شد که » گفت

از اين نوشیدن جام  «امام گفته جام زهر را نوشیدم

زهر توسط امام تعجب کردم، پرسیدم کی گفته امام 

 جام زهر نوشیده است؟

توی همین خبر گفت که امام گفته من اين »گفت 

شورای امنیت نوشم و قطعنامه می جام زهر را

 «پذيرممی سازمان ملل را

دانی که حضرت امام اين جوری می تو از کجا»گفتم 

 «گفته؟
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رشته تحصیلی من در دانشگاه مترجمی زبان »گفت 

توی پیام امام اين مطلب آمده بود و امام عربی بود، 

 «گفته است.اين جوری 

ناقال پس چرا تابحال نگفته بودی که زبان »گفتم 

 «عربی خوانده ای؟

احتیاط به خرج دادم، به هیچ کس نگفتم، »گفت 

 «شما هم به کسی اين مطلب را نگو

خیالت راحت باشد، حاال به نظر شما چی »گفتم 

 «میشه؟

به نظرم ما به ايران برمی گرديم اما من »گفت 

 «ايران در جنگ پیروز بشهدوست داشتم که 

به نظرت احتمال داره که تلويزيون عراق حاال »گفتم 

همین جوری از خودش يه چیزی گفته باشد، چون 

 «هم از اين اتفاقات افتاده است قبالً

نه بابا مگه میشه چنین چیزی دورغ باشد »گفت 

مطمئن باش که امام قطعنامه را پذيرفته، به نظرم 

 «جنگ ديگر تمام شد

 يعنی ديگه همین فردا جنگ متوقف»گفتم 

 «شه؟می

فرداش رو نمی دونم اما باالخره آتش بس »گفت 

 «شهمی برقرار
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حاال تو خوشحال نیستی که به ايران برمی »گفتم 

 «گردی؟

چرا، خوشحالم ولی اين صدام لعنتی با اين »گفت 

 همه جنايتی که کرده هنوز هست و داره نفس

 هایبه خانوادهان برگرديم کشه، فردا که به ايرمی

 «شهدا چه جوابی بدهیم

درسته ما پیش شهدا و خانواده هاشون »گفتم 

ما که به جبهه زمانی که شرمنده هستیم اما خوب 

ته که ما آمديم آماده شهادت بوديم حاال خدا نخواس

دست خودمان که نبوده شهید بشويم و اسیر شديم، 

 «است.

شهدا کجا، شهدا به بله درسته ولی ما کجا و »گفت 

 «چه درجاتی رسیده اند و ما در کجا هستیم

اعت امیدوارم که شهدا ما را درآخرت شف»گفتم 

کنند به هرحال خدا خواسته اين جوری جنگ تمام 

بايد در نظر داشت که ما حقانیت مون رو بشه، البته 

به دنیا ثابت کرده ايم، ما در مقابل قدرتهای بزرگ 

کرديم و يک وجب از خاک عزيز ايستاديم و مقاومت 

کشورمان را از دست نداده ايم و اين يعنی اينکه ما 

ينکه طبق نظر امام به جبهه ايم، ضمن اپیروز شده

يت وال اآلن هم تابع نظر ايشان هستیم، اصالًآمديم، 

نکه اي يعنی گويند يعنی همین ديگه،می فقیه که
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 و ولی امر مسلمین هر چی که گفت بگوئیم سمعاً

 «.طاعتاً

در آسايشگاه به راه افتاد، خواب از چشم ای ولوله

همه ربوده شد، همه خوش حال بودند، راستش من 

هم از ته دل خوشحال بودم، اما حرفهای هادی 

 فخرايی کمی فکرم را مشغول کرده بود.

از هادی خداحافظی کردم و به سر جای خودم آمدم، 

ه خوابیدنفر سمت چپم محمد علی مینايی بود که 

اکبر مختاری بود که علی بود، نفر سمت راستم هم 

 ز بود، وقتیراز کشیده بود و چشمانش بادر جايش د

به سمت من برگشت و گفت ديد من آمدم سر جايم، 

 «شهمی جنگ تمام شد از فردا آتش بس برقرار»

ه رسه کمی گفتی روزی فرامی تو که قبالً»گفتم 

 کنند و به رگبارمی عراقیها ما را در اينجا رديف

 «بندندمی

 «خوابم میاد، شب بخیر»لبخندی زد و گفت 

چشمانم را بستم تا بخوابم اما صدای حرف زدن و 

نمی گذاشت بخوابم، البته فکر ها خوشحالی بچه

 بازگشت به ايران هم در بی خوابیم بی تاثیر نبود.

وقتی در آسايشگاه را فردا صبح عبد دژبان عراقی، 

خشونتی از خودش نشان  و آمار گرفت ديگرباز کرد 

نداد و برعکس همیشه به کسی هم گیر نداد. مطابق 
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به همه آسايشگاهها جهت شستشوی  زروال هررو

ظروف، لباس، استفاده از دستشويی، گرفتن غذا و 

رفع و رجوع کارهای روزمره آزادباش اعالم شد. 

ن هوای تیرماه در عراق بسیار گرم بود اما از قدم زد

زير آفتاب غافل نمی شديم، در محوطه اردوگاه با 

 زدم، مثل همهمی يکی از دوستان آسايشگاه سه قدم

زديم، از او نظرش می افراد درباره خبر ديشب حرف

را در خصوص پذيرش قطعنامه توسط ايران جويا 

حضرت امام تصمیم مهمی را گرفته » گفتشدم، او 

اطاعت همه موظف هستیم تا از تصمیم ايشان 

 «کنیم

ز اها نظرمن هم همین است اما بعضی از بچه»گفتم 

اينکه جنگ در اين مقطع و اين جوری تمام شده 

 «است ناراحت هستند

ما به اخبار به طور کامل دسترسی نداريم، »گفت 

اخبار عراقیها در اينجا يک سويه است و تمام خبرها 

 مکنند، بايد منتظر باشیمی را به نفع خودشان پخش

 «ی آينده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.ببینیم در روزها

 در روزهای آينده رفتار عراقیها با ما بهتر و بهتر

شد، حتی سهمیه غذا، چای، نان و...اضافه شد، می

عراقیها خیلی خوشحال بودند، شنیدم که حتی يکی 

از بستگان صدام در محوطه کاخ رياست جمهوری 
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 اًرده بود که البته بعداز خوشحالی تیراندازی هوايی ک

 منجر به تبعید وی به امريکا توسط صدام شده بود!

شش بار  ،هر روز شد، قبالًمی اوضاع روز به روز بهتر

 گرفتند، اما حاال سه بار آمارگیری انجاممی از ما آمار

شد و از احترام نظامی و خبردار ايستادن و...برای می

 عراقیها هم ديگر خبری نبود.

 نکهدانم و آن ايمی ا ذکر يک نکته را الزمدر اينج

پشت  در دوران اسارت مقاطع مختلف و متفاوتی را

گذاشتیم، بدين معنی که گاهی اوضاع و می سر

 حاکم بود،محض اختناق بود و شرايط حالت خفقان 

شد، عراقیها به شدت می فشار مضاعفی بر اسرا وارد

و  کردند و هر روز کتک کاریمی همه را سرکوب

کار روزمره شان بود، که البته اين مقاطع  ،شکنجه

 بیشتر دوران اسارت را در همه اردوگاهها شامل

شد اما بعضی مقاطع هم وجود داشت که اوضاع می

شد که از فشارهای می شد و فرصتی ايجادمی بهتر

شد و حتی گاهی اوقات عراقیها می عراقیها کاسته

که هر صبح و عصر کاری به ما نداشتند جز اين اصالً

 گرفتند و در پی کار خودشانمی يک آماری

 رسید که خودشان به مامی رفتند، کار به جايیمی

گفتند نیازمنديهايتان را به ارشدها منتقل کنید می

 امینو آنها هم به ما بگويند تا در حد توان آنها را ت
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تا جايی که من کنیم، در بیشتر خاطرات آزادگان 

ام به بخش اول اين نکته توجه شده  و ديدهخوانده 

است اما اگر بخواهیم از انصاف خارج نشويم و 

 دبخواهیم هر دو نیمه خالی و پر لیوان را ببینیم باي

لیل یم، بنابراين بدبخش دوم اين نکته را هم بیان کن

اينکه تابحال بیشتر به بخش اول پرداخته شده و از 

مش را بخش دوم در بیشتر کتابها اگر غفلت اس

 ، توجهاقل اينکه صرف نظر شده است نگذاريم حد

اين جانب معطوف به اين قضیه است که وجوه مثبت 

م، ا از ابعاد مختلف مد نظر قرار دهدوران اسارت ر

 حال اين وجوه مثبت گاهی از سمت عراقیها بوجود

آمد و گاهی نیز خود دوستان آزاده اين شرايط را می

آوردند، ذکر اين نکته هم خالی از لطف می بوجود

 گاهی اگرعراقیها شرايط مناسبی را بوجودنیست که 

آوردند متاثر از شرايط سیاسی و بین المللی بود می

مثل گذشت مدت مديدی از دوران اسارت در يک 

قبول قطعنامه سازمان ملل از سوی  اردوگاه و يا مثالً

ی جنگی ايران و يا مقاومت و پیگیری حقوق اسرا

سازمان صلیب سرخ جهانی نهای مطابق کنوانسیو

سط خود برادران آزاده از عراقیها بود. علی ايحال تو

ی ه و خاطراتبنای اين گفتار بر اين است که به وجو

که کمتر به آنها  از دوران اسارت پرداخته شود
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البته ممکن است که اين کار به پرداخته شده است، 

اما صاحب نظران در خوش نیايد ها مذاق بعضی

در علوم مختلف از جمله روش تحقیق های حوزه

تاريخ شفاهی بی طرفی و کارشناسان و انسانی 

آورند و می محقق و راوی را اصل مهمی به شمار

گفته  دهکه بوای معتقدند که اگر تاريخ به همان گونه

خواهد داشت ضمن  شود تاثیر و کارآيی موثرتری

در گفتار و نوشتار را هیچ کس و امانت اينکه صداقت 

 .نقض نمايدنمی تواند 

قبول چه  تا صالح و طالح متاع خويش نمايند ..... 

 افتد و چه در نظر آيد

توسط جمهوری  ۵۳۱با شنیدن خبر قبولی قطعنامه 

ود بوجها خوشحالی مضاعفی در بین بچهاسالم ايران 

 و يا حدها آمده بود، همه انتظار داشتند که در هفته

ده به ايران برگردند، بخاطر اکثر يکی دو ماه آين

يکديگر را های دوستان آدرس و شماره تلفنهمین، 

تا در ايران با هم تماس  گرفتندمی از همديگر

روابط و تعامالت افراد در راستای جدايی از  بگیرند.

 شپیيکديگر و وداع با اردوگاه کمپ نه رماديه 

 رفت.می

و ماهها سپری شد اما روند ها زمان گذشت و هفته

تحوالت منطقه، رويدادهای سیاسی و بین المللی و 
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پیش رفت که افق ای روابط بین دو کشور به گونه

ش به سمت تیرگی پی روشن مبادله اسیران را تقريباً

برد، زمانی که اولین بار هیات مذاکره کننده ايرانی 

ان ملل در حضور با هیات عراقی در مقر سازم

آقای خاوير پرزدکوئیار باهم ل آن سازمان، دبیرک

ديدار کردند تصور همه ما اين بود که بحث مبادله 

اسرا در اين مذاکرات حل و فصل شود، به طوری که 

اخبار تلويزيون عراق اعالم کرد که نتیجه مذاکرات 

آقايان واليتی وزير امور خارجه ايران با همتای 

کل سازمان با نظارت دبیرطارق عزيز عراقی خود 

ملل مفید بوده است، امیدها به بازگشت به ايران 

چندين برابر شد، اما با گذشت زمان زيادی از 

مذاکرات مشخص شد که چندان هم مفید نبوده 

که  پیدا کردبیشتری نمود  وضعیت زمانیاست، اين 

اين مذاکرات با فاصله چند ماهه بارها تکرار شد اما 

نشد، دلیل آن هم  مسئله تبادل اسرا حل و فصل

تمام  اين بود که طرف عراقی توقع داشته ظاهراً

اسرای ايرانی را تحويل بدهد و در ازای آن تمام 

اسرای عراقی را تحويل بگیرد، اين در حالی بود که 

سه برابر اسرای  تعداد اسرای عراقی در ايران تقريباً

ايرانی بود و طرف عراقی حاضر به پرداخت هیچ گونه 

مابه التفاوت آن به ايران نمی شد. به اين  غرامت و
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ترتیب بدلیل کارشکنی عراقیها بحث مبادله اسرا در 

اين مذاکرات به بن بست خورده بود و حل و فصل 

نمی شد، نکته جالبی که دراين دور از مذاکرات در 

يکی از جلسات اتفاق افتاد اين بود که طارق عزيز 

بش درآورده وزير امور خارجه عراق سیگاری از جی

ه بالفاصلبدنبال آن و با کبريت آن را روشن کرد، 

دوربین به زير میزی که او در پشت آن نشسته بود 

 زوم کرد و پای او را نشان داد که مدام به زمین

ک سوژه خبری و طنز زد، اين قضیه مدتی به يمی

تبديل شده بود، جالب تراز آن هم اين بود که 

ا سانسور نکرد و در بخش تلويزيون عراق اين صحنه ر

 اخبار انگلیسی آن را پخش کرد.

برقراری آتش بس بین دو کشور ايران و عراق سبب 

بهبودی اوضاع و امکانات اردوگاه شد، علی الظاهر 

عراقیها بدلیل عدم هزينه کرد بودجه در بخش 

نظامی و ادامه جنگ دستشان بازتر شده بود و روز 

کردند تا جايی که یم به روز امکانات ما را بیشتر

افسر عراقی که فرمانده ارودگاه بود يک روز تمام 

ارشدهای اتاقها را جمع کرد و از آنها خواست که 

نیازمنديهای اسرا را برآورد کنند و به او اطالع 

بدهند. او قول داد که در حد توان نیازمنديهای اولیه 

 اسرا را تامین خواهد کرد.
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عراقی احترام نظامی نمی حاال ديگر ما به دژبانهای 

گذاشتیم و زمانی که سربازان عراقی برای آمار به 

ند نمی آمدند از جای خودمان بلمی داخل آسايشگاه

 بود.ن شديم و از پا به زمین و خبردار ايستادن نشانی

از جمله مهمترين چیزهايی که از وضعیت پیش 

 آمده دستگیر ما شد شامل اين موارد بود:

 مقدار غذا بهبود پیدا کرد. کیفیت و 

مختلف تا های . خواندن کتاب و برگزاری کالس

البته برگزاری کالس با نفرات )حدودی آزاد شده بود 

بیش از دو سه نفر ممنوع بود اما اين مشکل را به 

حل کرده بوديم، به طوری که در ورودی راه ای گونه

 ايستاد،می پله و پشت پنجره يک نفر بعنوان نگهبان

شد نگهبان از می زمانی که دژبان عراقی نزديک

داد و افرادی که دور هم می پشت پنجره اطالع

شدند و هر کسی در جای می نشسته بودند متفرق

 نشست.(می خودش

. به داخل آسايشگاه لوله آب کشیدند و شبها که 

شد به آب لوله کشی دسترسی می درها بسته

 داشتیم.

ر آسايشگاه دو دستگاه در فصل تابستان برای ه  

 نصب شد، البته بايدها کولر آوردند که پشت پنجره

 ريختیم.می با سطل به داخل آنها آب
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. مهمتر از همه اينها تصمیمی بود که عراقیها در 

که شايد بتوان گفت نقطه خصوص همه اسرا گرفتند 

 عطفی در دوران اسارت هر اسیر ايرانی به شمار

 رفت:می

ه اردوگاه تمام ارشدها را جمع کرد و يک روز فرماند

از فرماندهی کل ارتش عراق دستور »به آنها گفت 

رسیده است تا تمام اسرای ايرانی به زيارت کربال و 

نجف اعزام شوند. ارشدها همه بالفاصله مطلب را به 

متفاوتی های که البته واکنشاطالع همه رساندند 

میم که اين تصداشت. و يا بهتر بگويم ها در بین بچه

عراقیها در بردن اسرا به زيارت باعث بوجود آمدن 

چند ديدگاه بین اسرا شد. گروهی معتقد بودند که 

زيارتی که به دستور فرماندهی کل ارتش عراق باشد 

 ارزش ندارد و بهتر است که رفتن به زيارت را اصالً

 برای ما خیلی فرقیگفتند ای میقبول نکنیم. عده

زيارت برويم يا نرويم، چون با اراده  ندارد که به

زيارتی يارت نمی رويم و اگر هم برويم خودمان ز

 همای دستهو  نخواهد بود که به دلمان بنشیند.

نظرشان اين بود که اين يک فرصت مغتنمی است 

که دل را در گرو زيارت حضرت امیرمومنان علی 

علیه السالم و حضرت اباعبداهلل الحسین و حضرت 

لفضل علیه السالم بدهیم و از اين فرصت پیش ابوا
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آمده نهايت استفاده را ببريم، حال که عدو سبب 

خیر شده چرا بايد خود را از فضیلت زيارت نجف و 

م کنیم در حالی که آرزوی هر رزمنده و وکربال محر

مسلمان ايرانی است که روزی فرا برسد تا به زيارت 

ست بود که به خواکربال برود، در واقع اين يک توفیق 

خدا اسرا مزد سالها درد و رنج دوران اسارت را 

بگیرند و به آرزوی قلبی خود نائل شوند، چرا که 

م علیهماالسالزيارت حضرت امیرالمومین و اباعبدهلل 

ا را م ،چیزی نیست که بتوان گفت آن بزگواران خود

 .برای زيارت طلب نکرده باشند

 رت در اسايشگاهيادم هست اولین شبی که بحث زيا

مطرح شد با چند نفر از دوستان از جمله ارشد اتاق 

 نشسته بوديم و در مورد بحث رفتن به زيارت حرف

به نظرمن اين يک توفیق » گفتزديم. ارشد می

بزرگی است که بعد از چند سال تحمل سختی در 

 «رويم.می اينجا به زيارت

به شوخی به او گفتم يادت هست که يک روز جاسم 

دژبان خشن عراقی در روزهای اول اسارت گفت هیچ 

وقت نبايد اردوگاه و آسايشگاه بدون ارشد بماند، 

 «چطور مگه؟ارشد گفت بله يادمه »
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د، به زيارت نیاينها خوب پس بهتر است ارشد»گفتم 

اين را گفتم و  «ماندمی اينجا بدون ارشدچون 

 جمعی که دور هم بوديم کلی خنديديم.

تلويزيون اولین گروه از اسرای ايرانی را نشان روز بعد 

داد که به زيارت نجف و کربال رفته بودند. قرائن 

داد که عراقیها بنا داشتند هر روز يک می نشان

اردوگاه را برای زيارت اعزام کنند. هر شب تصاوير 

د شمی زيارت اردوگاههای مختلف از تلويزيون پخش

کرد، همه می ترغدا ها و عطش زيارت را در دل بچه

کردند که نوبت اردوگاه ما هم می لحظه شماری

برسد تا به آرزوی قلبی خود برسند. از عراقیها سوال 

رسد. اما آنها جواب درست و می کرديم نوبت ما کی

 رويدمی گفتند بزودی به زيارتاما درمانی ندادند 

معلوم نیست چه زمانی است. انتظارها به اوج  ولی

هر روز به امید اينکه امروز يا فردا به و ود رسید خ

تا با لباس  شستیم،می راها رويم لباسمی زيارت

 تمیز به زيارت برويم.

بود که يکی از سربازان  ۰۴67 روز اول آبان سال

عراقی به نام سعید صبح آمد در آسايشگاه را باز کرد، 

امشب نوبت شماست »آمار گرفت و بعد از آمار گفت 

 تمگر شب به زيار»ارشد پرسید  «برويدتا به زيارت 
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منظورم اين است که ساعت »سعید گفت  «رويم؟می

 «بريممی سه صبح شما را

بعد از آمار همه در تقال بودند تا خود را آماده رفتن 

ديدی مشغول رفتن می به زيارت بکنند، هر کس را

ثر اکبه حمام، غسل زيارت، شستشوی لباس و ...بود. 

ا نخ کش کرده و و آن را بعنوان چفیه دوستان حوله ر

 زمان ديربرای بردن به زيارت آماده کرده بودند، 

گذشت، روز مهمی بود، غروب که به داخل می

 و باورتت»آسايشگاه رفتیم به يکی از دوستان گفتم 

 مگه»او گفت  «رويم؟می شه که داريم به زيارتمی

نه »گفتم  «رويم؟می تو شک داری که به زيارت

 نمافکرش را نمی کردم يک روز بتوک ندارم اما ش

 «به زيارت بروم

شب زمانی که وقت خواب شد کمتر کسی بود که 

به فکر خوابیدن باشد، نگاهها به ساعت ديواری 

سايشگاه و شمارش معکوس برای لحظه عزيمت به ا

هر لحظه دوستان را بی تاب کرده  عتبات عالیات

 کندی حرکتساعت به های بود، انگار عقربه

بوجود ها کردند. حس و حال عجیبی در بین بچهمی

به صورت پنهانی مشغول نماز شب ها آمده بود خیلی

 ایشود گفت که به گونهمی و دعا و توسل بودند،

 حس و حال شبهای عملیات برای همه تداعی
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الم بلندی اع شد. يکی از برادران با صدای نسبتاًمی

گیرند، چون يک ساعت کرد که دوستان همه وضو ب

عراقیها اتوبوس را  و نیم به اذان مانده بود و قاعدتاً

 برای اقامه نماز صبح نگه نخواهند داشت.

 سرحال و قبراق  باالخره ساعت سه بامداد شد، همه

نشسته بوديم، دژبان عراقی سر و کله اش پیدا شد 

را گرفت و ها در را باز کرد، آمار بچههای و آمد قفل

خیلی آرام و بی سرو صدا از آسايشگاه به »گفت 

از  «بیرون بیائید و در محوطه به رديف بنشینید

به پائین رفتیم، ها آسايشگاه خارج شديم، و از پله

در محوطه به  آسايشگاههای طبقه پائینهای بچه

د سالها اين اولین باری بوازرديف نشسته بودند، بعد 

ديديم، درطول اين می که چهره شب را از نزديک

هر روز بدون استثنا قبل از غروب آفتاب به سالها 

داخل رفته و بعد از طلوع آفتاب آزادباش داده بودند، 

نگاهی به آسمان کردم، ديدن آسمان شب و 

زدند من را ياد می درخشان که چشمکهای ستاره

 دوران نوجوانی انداخت که تابستانها درپشت بام

ها ز اينکه خوابمان ببرد ستارهقبل اخوابیديم و می

گفت هر کس در آسمان می شمرديم، مادرممی را

کردم که ستاره می يک ستاره دارد. وقتی من سئوال

 داد ومی را نشانای من کدام است، مادرم ستاره
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گفت اون ستاره مال تو است، تا ستاره ام را پیدا می

 لهمین سئوابرد و فردا شب دوباره می کنم خوابم

 شد.می و جواب تکرار

شب به يادماندنی و بسیار باارزشی بود، در چهره 

شد احساس می شور و شوق زيارت راها بیشتر بچه

شده و پیچیده ها دور گردنای حولههای کرد، چفیه

ند. در فرصت يپش کردمی از هم ديگر التماس دعا

آمده با بیشتر دوستان روبوسی کرديم. حدود نیم 

ها آمارگیری شد و پس از آن اتوبوسساعت صرف 

به خاردار های سیمبزرگ و چند اليه  از درهای

اتوبوسها سوار آنها شديم. و داخل محوطه آمدند 

ند قطار شدای يکی يکی به بیرون رفتند و در جاده

يکی از دوستان که کنار دست من نشسته بود 

نورانی و معصوم داشت به حال او غبطه ای چهره

ديم اما خدا را يخودم را اليق زيارت نمی د خوردم،

شکر کردم که به لطف توسالت و دعاهای اين 

 دوستان رفتن به پابوس امیرالمومنین و اباعبداهلل

علیهماالسالم نصیبم گرديده است. حدود ده اتوبوس 

در خروجی شهر رماديه قطار شدند و بعد هم وارد 

ی و و طرفه گرديدند. چند خودرو نظامد يک جاده

 کردند. لحظات بهمی آمبوالنس اتوبوسها را اسکورت

گذشت، سفری تاريخی بود زيرا که درنوع می کندی
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خودش جديد و بعد از مدت مديدی ما از قفس 

دی ديمی کسی را هر اردوگاه به بیرون جسته بوديم.

در حال راز و نیاز و مشغول ذکر و دعا و به نوعی 

اذان صبح که شد نماز را در  توسل وصلوات بود.

داخل اتوبوس خوانديم. اين دو رکعت نماز هم يک 

نماز تاريخی شد، چون اولین باری بود که در داخل 

خوانديم، سمت قبله می اتوبوس در حال حرکت نماز

گمان رو به را هم نمی دانستیم از روی حدس و 

سمت چپ نماز خوانديم. در داخل هر اتوبوس چهار 

راقی مراقب اوضاع بودند، از يکی از آنها نگهبان ع

رويم يا به کربال؟ گفت می پرسیدم اول به نجف

 «رويممی ابتدا به کربال و بعد به نجف»

ايمان تازگی ديديم به نوعی برمی هر چیزی که

هوا کم کم روشن شد و آفتاب سیطره خود داشت، 

 اتوبوس متوقف گاهی را بر روی زمین گستراند.

بانها اجازه نمی دادند پرده را کنار بزنیم شد، نگهمی

و بیرون را ببینیم اما هیچ وقت حريف ما نمی شدند، 

کرديم تا گوشه پرده را به می از هر فرصتی استفاده

کنار زده و بیرون را تماشا کنیم، گاهی از شهرهای 

و  رشديم. آثار فقمی کوچک و روستاهای بین راه رد

ديد.  شدمی ان به وضوحبیچارگی را در بین روستائی

تابلوهای بین راهی نشان دهنده اين بود که داريم 
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 رفتیممی شويم. هر چه پیشمی به کربال نزديک

 که داريم به کربالشد می برايمان قابل باورتر

بود که به شهر کربال  ۳ساعت  رويم. حدوداًمی

رسیديم، شهر غريب و محرومی به نظرم رسید، 

يک و بناهای قديمی نظر هر خیابانها تنگ و بار

کرد، از چند خیابان می را به خودش جلبای بیننده

پیچ در پیچ عبور کرديم، همه با دقت پیرامون خود 

پائیديم تا بلکه چشمانمان به گنبد نورانی می را

حضرت اباعبدهلل الحسین منور شود، حس و حال 

عجیبی بود. باالخره اتوبوس در مسیری قرار گرفت 

حضرت سید  روبرو گنبد طاليی رنگ حرم که از

را مشاهده کرديم، زمزمه السالم  الشهدا علیه السالم

اعبدهلل از جلو و عقب و کنار دست، علیک يا اب

رسید، اجازه خواندن می درداخل اتوبوس به گوش

ه و دعا و...به هیچ کس نمی دادند، اتوبوس زيارت نام

وس از اتوبدر يک محوطه باز متوقف شد، دقايقی بعد 

پیاده شده و به ستون سه به راه افتاديم، در دو طرف 

نیروهای نظامی و انتظامی در حالی که برخی از آنها 

مسلح بودند صف کشیده بودند و چهارچشمی 

مراقب اوضاع بودند، در جلو و پشت سر هم دژبانها 

گفتند ياهلل بسرعه، می مدام با قیل و قال و پرخاش

ان از زبانشای مله دستوری لحظهياهلل بسرعه، اين ج
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از  قطع نمی شد و سعی داشتند که ما را دقیقاً

 از مردمای ند، عدهخواستند عبور بدهمی مسیری که

د زيادی که از ما داشتن در پیاده روها با فاصله تقريباً

به صف ايستاده و نظاره گر ما بودند، کسی از جايش 

داد که می تکان نمی خورد و قرائن و شواهد نشان

قدمی رو به جلو بگذارند. از آنها حق ندارند 

شد متوجه شد که دلشان به حال می آنهاهای چهره

ضعیف و نحیف و الغر های سوزد، گويا از انداممی ما

ما پی به خیلی مسائل برده بودند. وقتی به در ورودی 

باب القبله رسیديم، نفرات اول کفش هايشان را 

ان گرفتند، نفرات پشت سری درآورده و به دستش

هم قصد اين کار را داشتند که ناگهان دژبانها با 

درآوردن کفش مخالفت کرده و نفرات اول ستون را 

 هم وادار کردند تا کفش هايشان را بپوشند.

عراقیها سعی داشتند که هر چه سريعتر ما را وارد 

صحن کنند تا بتوانند کنترل و تسلط بیشتری روی 

اين بود که با طمانینه ها ند اما سعی بچهما اعمال کن

و نهايت ادب و احترام و آرامش وارد شوند. وقتی 

وارد صحن شديم ما را مستقیم به داخل حرم هدايت 

کردند و اجازه خواندن اذن دخول و ...را ندادند. حتی 

اجازه صلوات فرستادن را هم نمی دادند، مجبور 

زمزمه کنیم،  بوديم زير لب صلوات ودعا و توسل را
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لهی مجتبی فیض ال مبه ناشنیدم که يکی از دوستان 

 که قبل از ما وارد حرم شده بودند با صدای نسبتا

بلندی گفته بود بر محمد و آل محمد صلوات ختم 

هم با صدای بلندی صلوات فرستاده ها کنید، بچه

را تهديد ها بودند، عراقیها هم دستپاچه شده و بچه

خودکار پشت گوينده صلوات ضربدر نموده و با 

 در اردوگاه خدمتش برسند. کشیده بودند تا بعداً

به در ورودی رسیديم، چارچوب در را بوسیديم بعد 

هم به زمین افتاده و آستانه در را هم بوسیديم، يک 

ستوان عراقی به نام ستوان سامی به خیال اينکه ما 

 نکنیم با آنتن بی سیم به سرمامی داريم سجده

گفت ال سجده السجده، سجده ممنوع، می زد ومی

و ها صحنسجده بس هلل، باالخره وارد حرم شديم، 

از مردم عادی تخلیه شده بود و به  داخل حرم کالً

داخل و غیر از نیروهای نظامی و امنیتی کسی در 

شوق و ذوق زيارت حرم وجود نداشت. خارج 

ا هر اباعبدهلل و ضريح مطهر و نورانی سیدالشهد

کرد. لحظاتی می زائری را به سمت خودش جذب

همه ضريح را درآغوش گرفتند، دوستان چنان به 

ضريح چسبیده بودند که گويی کودکی گم شده بعد 

از سالها آغوش مادر را پیدا کرده است. خطاب به 

حضرت اباعبدهلل گفتم يا امام حسین من بنده گناه 
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و  اما کرامت زائر شدن تو نیستم کار و روسیاه اليق

بزرگواری تو باعث شد که من به خدمت تو بیايم يا 

از خدام آنجا  که ظاهراًبعد پیرمردی  و حسین .....

آمد و شروع کرد به خواندن زيارتنامه امام بود 

حسین علیه السالم و ما هم پشت سرش قرار گرفتیم 

 زمانی که زيارتنامه راو زيارتنامه را تکرار کرديم، 

اشک جاری بود و اين ها از چشمان بچه خوانديممی

حدود بیست موضوع باعث تعجب عراقیها شده بود. 

دقیقه در داخل حرم بوديم. لحظات بسیار حساس 

گفتم خدايا می و فراموش نشدنی بود، پیش خودم

يعنی اين منم که در حرم سیدالشهدا قرار گرفته ام 

و بر سر  عمری کنم.می دارم امام حسین را زيارتو 

سینه زده بوديم و حسین حسین گفته بوديم و حاال 

ه ديدم، باور اينکمی ناباورانه خود را در حرم اباعبدهلل

به يکی از بزرگترين آرزوهای خود رسیده ام سخت 

 فضای معنوی و زيارتی بود، گويا خوابی بیش نبود.

حرم سبب شده بود که خیلی متوجه نشوم که در 

نامه که تمام شد نماز  رتزيا گذرد.می پیرامونم چه

زيارت را هم خواندم و از فرصت استفاده کرده و 

از  تخیلی سريع چند نماز دو رکعتی زيارت به نیاب

 ، لحظات مثل برق و بادپدرو مادر و اموات خواندم

بعد از چنددقیقه دستور دادند تا هر چه گذشت، می
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از دوستان ای عدهسريعتر از حرم خارج شويم. 

حرم خارج شويم تا  دند تا ما ازمنتظر بو دربیرون

آنها به داخل بیايند، بنا براين به محض اينکه دستور 

خارج شدن از حرم صادر شد ما به بیرون رفته و آنها 

در داخل صحن به دستور عراقیها به  داخل شدند.

ستون پنچ روی زمین نشستیم و بعد ا زچند لحظه 

 شد از صحنمی از دری که به سمت بین الحرمین باز

به بیرون رفتیم. چشمانمان به بارگاه ملکوتی و 

ی بدون معطلگلدسته حرم حضرت ابوالفضل افتاد، 

عراقیها ما را به سمت بین الحرمین هدايت کردند، 

 آن زمان بین الحرمین يک خیابان معمولی عريض

مسکونی به های بود که در دو طرفش مغازه و خانه

وهای بین الحرمین هم در پیاده رخورد، می چشم

مردم صف کشیده و نظاره گر ما بودند. با دقت که 

شدی که بعضی از می کردی متوجهمی به آنها نگاه

کنند. طنین صلوات عراقیها را می آنها دارند گريه

ولذا سعی داشتند تا هر چه  کردمی دستپاچه

ه دقیقه بعد ب چند سريعتر ما را به داخل حرم ببرند.

به لحاظ  حرم حضرت ابوالفضل رسیدم و تقريباً

زمانی و کیفیت زيارت مانند حرم سیدالشهدا 

 در حضرت ابوالفضل العباس را هم زيارت کرديم.

حرم بوديم، درد آنجا هم حدود بست دقیقه داخل 
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دلها و حوائج خومان را با باب الحوائج در میان 

ل ت به پايان رسید، دگذاشتیم، و باالخره اکسیر زيار

کندن از حرم باصفای حضرت ابوالفضل العباس 

، دلها را در آنجا جا گذاشته و به بسیار سخت بود

دستور عراقیها به بیرون آمديم و به ستون پنج به 

حرکت کرديم. دو سرباز ها محل پارک اتوبوس سمت

 عراقی در دو طرف درب اتوبوس ايستاده و از ما آمار

 بعد اتوبوسها حرکت کردند. قايقید گرفتند.می

رفتیم، هنوز ازحال و هوا و می به نجف حاال ما را

فضای زيارتی کربال خارج نشده بوديم که بايد 

سپرديم، می خودمان را به دريای محبت نجف اشرف

ی کمتوجه نشديم که  مسیر از کربال تا نجف را اصالً

حرکت کرديم و کی رسیديم، گويی در يک چشم 

 زدنی به نجف رسیديم. به هم

گنج زيارت و ديدار با حرم باصفای موالی متقیان 

 هب علیه السالم غنیمتی بس عظیم بود،حضرت علی 

حرم حضرت امیرالمومنین که رسیديم، عراقیها 

اجازه داند که تجديد وضو کنیم، صحن مبارک 

ر به برزگتر و تمیزت حضرت علی علیه السالم نسبتاً

 شی کاریاوروديها و نوع بنا، کسردر رسید، می نظر

و طالکاری اينجا قابل مقايسه با کربال نبود، اما 

نورمعنوی حرم از جنس همان نور کربال بود، اينجا 
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منشا نور و آنجا منبع نور بود و يا بالعکس، نمی دانم 

شد نور علی نور می اما آنچه به چشم و دل احساس

 بود.

زيارتنامه در داخل حرم هیچ گونه کتاب دعا و 

اذان ظهر شد، از نماز جماعت  وقت و...ديده نمی شد.

هم خبری نبود، نماز ظهرو عصر را فرادا خوانديم و 

پیرمردی از خدام حرم آمد و زيارت نامه پس از نماز 

 تکرار کرديم. پس از زيارت نامه،خواند و ما هم با او 

نیابتی به صورت نماز زيارت و چند نماز ديگر

خوانديم و خیلی زود وقت به پايان رسید، عراقیها 

دستور خارج شدن از حرم را صادر کردند. دل کندن 

از حرم از پدرسخت تر از دل کندن از پسر بود، چون 

داشتیم که به حرم پدر  شديم امیدمی پسر که خارج

شديم می اما از اينجا که خارجرويم می بزرگوارش

ديگر هیچ. بعد از زيارت حرم مقصد اردوگاه بود و 

اريک ب به يک سالن نسبتاًرا حضرت امیرالمومنین ما 

و دراز بردند، در آنجا يک رديف میز در امتداد هم 

چیده بودند و روی هر میز يک ديس غذا که شامل 

ظاهر خورشت مثل فسنجان )برنج و نوعی خورشت 

بود اما جنس، مزه، مواد تشکیل دهنده و کیفیت آن 

گذاشته بودند، جالب اينجا بود که ( کردمی فرق

 بايست غذا رامی صندلی هم وجود نداشت، ايستاده
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نبود اما ای غذای خوش مزه تقريباًخورديم. می

ما تفاوت داشت در نوع همین که با غذای روزانه 

 رفت. خیلیمی به شمارخودش يک نوع تنوع غذايی 

حرکت  سريع ناهار را خورديم و به سمت اتوبوسها

کرديم. در زمان سوار شدن به اتوبوس آمارگیری 

 انجام شد و سوار شديم و حرکت کرديم.

در اتوبوس يک نفر پیش من نشست که چندان 

تونستی »شناختی از او نداشتم، او از من پرسید 

شکر خدا بله، اما حیف »گفتم  «خوب زيارت کنی

که وقت خیلی کم بود، تا آمديم حال و هوايی پیدا 

یم عراقیها ما را از حرم بیرون کردند اما همین کن

زيارت کوتاه و مختصر خانه دلمان را تکان داد، و 

شايد عنايت خدا بود که بعد از تحمل مشکالت و 

آن را اين  دشواريهای اين دوران خدا اجر و پاداش

گونه به ما داد و چه اجری باالتر از زيارت کربال و 

مقبول درگاه الهی قرار انشااهلل که زيارت همه  نجف.

 گرفته باشد.

حرکت کردند، از گوشه پرده نگاهی به ها اتوبوس

از مردم در پیاده روها ايستاده ای بیرون انداختم، عده

گاهی برخی از مردم به  و شاهد حرکت ما بودند.

د. دادنمی قول معروف يواشکی دستی برای ما تکان

به نظرم رسید که وسعت شهر نجف بزرگتر از کربال 
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بود. دقايقی بعد اتوبوس از شهر خارج شد و در يک 

جاده دو طرفه قرار گرفت، بیداری شب گذشته و 

را به عالم خواب رهنمون ها خستگی راه بیشتر بچه

کرد، چشمان من هم سنگین شد و با اينکه صندلی 

 م برد.اتوبوس هم تعريفی نداشت خواب

س از خواب پريدم و ديگر خوابم با يک تکان اتوبو

به خواب عمیقی فرو رفته بودند،  اکثراًها د، بچهنبر

حتی دو نگهبان عراقی که در انتهای اتوبوس بودند 

هم خوابیده بودند اما دو نگهبان جلويی بیدار و 

غروب  نزديک چهارچشمی مراقب اوضاع بودند.

سیديم. در رماديه ابتدا وارد آفتاب بود که به رماديه ر

در دل يک  ۳يک پادگان شديم، اردوگاه کمپ 

پادگان قرار داشت، در داخل پادگان پس از طی چند 

خیابان فرعی تازه به ورودی اردوگاه رسیديم، يک 

به داخل اتوبوس آمد و آمار گرفت و ستوان عراقی 

در دفتری که در دستش بود ثبت کرد. در اول باز 

وس به داخل رفت، بعد در دوم و بعد هم شد و اتوب

 در سوم باز و اتوبوس به داخل محوطه اردوگاه رفت.

در عرض پانزده تا بیست دقیقه همه افراد به 

آسايشگاههای خودشان رفتند، غذای شب را دادند 

 و آمارگیری انجام و درها بسته شد.
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وقتی در جايمان مستقر شديم اکبر مختاری که نفر 

امروز را چه جوری » گفتم بود کنار دستی ا

گفتم خیلی عالی، شايد بهترين روز  «گذراندی؟

زيارت امروز ما يک طرف و تمام »عمرم بود. او گفت 

و مشکالت دوران اسارت چه قبل و چه ها سختی

بعد از اين يک طرف، شکر خدا که توفیقی حاصل 

ما قبول زيارت رفتیم انشااهلل خدا از همه  شد و به

شد ديد، پیش می آثار زيارت را در چهره او «کند.

کاش من هم به اندازه او زيارت را ای خودم گفتم

 بهها بیشتر بچه هکردم، اين حالت در چهرمی درک

خورد. بدين ترتیب روز دوم آبان ماه سال می چشم

به يک روز تاريخی و نقطه عطفی در زندگی  ۰۴67

 ما تبديل شد.

و نجف گذشت و اوضاع  يک ماهی از زيارت کربال

اگوار ن شد اما اتفاقی نسبتاًارودگاه باز هم بهتر و بهتر 

افتاد، يک روز فرمانده عراقی اردوگاه آمد و لیست 

اسامی يک سری از افراد را به دژبانها داد، دژبانها هم 

اسامی آن افراد را به آسايشگاهها آورده و آنها را 

يل خود را جمع دادند تا وسافراخوان نموده و دستور 

از همه آسايشگاهها افرادی در اين  تقريباًکنند. 

لیست وجود داشتند و چند نفرشان از دوستان و 

رفقای من بودند، اين افراد را از اردوگاه خارج نموده 
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به يک اردوگاه ديگر منتقل کردند، اين افراد  و ظاهراً

 از نگاه عراقیها افرادی خرابکار و مخالف به حساب

دند، اما از نگاه ما افرادی شاخص، با ايمان، آممی

ثیرگذر در مسائل مذهبی و فرهنگی بودند و يا ات

در  نداده وتن به خواسته عراقیها اينکه اشخاصی که 

و لو دادن رده و رسته دوستان خود به  تحويل افراد

و البته چند نفری هم بودند عراقیها خودداری کرده 

رده پیدا ککه به داليل ديگر حالت تابلو در اردوگاه 

ی ما راحتباعث نا بودند، اين افراد رفتند و اين قضیه

شد. در بین اين افراد سه تن از دوستان نزديک من 

قهرمان ذبیحی، مظفر رحمت آبادی و های به نام

تا  امجتبی فیض اللهی وجود داشتند که ديگر آنها ر

 زمان آزادی از اسارت نديدم.

نوبت بعدی که صلیب سرخ آمد کتابهای زيادی با در

خودش آورده بود، نهج البالغه به زبان عربی، رمان 

د، خنديمی به زبان فارسی مثل بینوايان، مردی که

کتابهای زبان خارجی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی، 

اپ ی چايتالیايی، اسپانیايی و حتی کتابهای درس

 ايران مثل فیزيک و شیمی و...

توانم بگويم که بعد از نامه هايی که می به جرات

بستگان و دوستان  ايران از سوی صلیب سرخ از

آورد بهترين هديه همین کتابها بود. می برايمان
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وقتشان را صرف يادگیری مسائل ها بسیاری از بچه

، نهج البالغه، عربی، قرآن درسی، زبان خارجی،

کردند. کمتر کسی بود که می تورزبان فارسی و...دس

 خود را در معرض آموزش و يادگیری قرار ندهد.

اما کتابهای موجود در اردوگاه کفاف همه را نمی 

 ین خاطر استفاده از کتابها را نوبت بندبه همیکرد، 

از کتابها  کرده بوديم، بدلیل استفاده فراوان

گاهی بايد کتابها استهالک آنها زياد بود و هر از 

در آسايشگاه ما يکی از دوستان به شدند، می ترمیم

نام محمود شیرازی که به محمود کاکو معروف بود 

کرد، بچه خیلی می کتابها را با چسب پهن ترمیم

زرنگی بود، خودش زياد اهل بحث و درس و... نبود 

اما آدم کارراه اندازی بود، خیلی از کارهای سخت را 

در ماه  اد تا ديگران در رفاه باشند، مثالًدمی انجام

را با ها ماند و گوشت مرغمی رمضان تا سحر بیدار

کرد تا درسحر قابل خوردن باشد می چراغ والر سرخ

و يا در کارآب آوردن به داخل آسايشگاه همیشه 

بزرگ چهل های پیش قدم بود، آب را بايد با سطل

 ومبقه دلیتری دو نفری از ظرفشويی پائین به ط

آدم طراح و آورديم. محمود کاکو خیلی هم می

توانم به می خوش فکری بود، از کارهای ديگر او

با نايلون سرم اشاره کنم ها پرس کردن اتیکت بچه
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داد و می که اين کار را هم روی چراغ والر انجام

مختلف با رنگهای متنوع از های ساختن تسبیح

حد اقل  تسبیح خرما و ساخت آلبوم عکس از

کارهای  از امکانات و کیف و تراشیدن سنگ و....

 ديگر او بود.

استفاده از يک  زمانگاهی در بیست و چهار ساعت 

د که کرمی کتاب به هرنفر نیم ساعت اختصاص پیدا

اهم ه نفری بکرديم که دو نفری يا سمی البته سعی

زمان بیشتری داشته باشیم و استفاده کنیم تا هم 

در يک زمان بتوانند به بهترين وجه هم چند نفر 

، بخاطر همین در وقت اختصاص آن استفاده کنداز

 داده شده بايد حداکثر بهره برداری از کتاب را

 کرديم.می

از صبح تا شب برنامه ريزی کرده بوديم و سعی من 

اين بود که وقتم به بطالت نگذرد، از تلويزيون فقط 

ی ما هم به کردم. سیستم آموزشمی اخبار را گوش

اين گونه بود که هر کس چیزی بلد بود و تخصصی 

داد، آن چند نفر هم موظف می داشت به چند نفر ياد

بودند همان مطالب را به چند نفر ديگر ياد دهند و 

را در اردوگاه ای اين يک حالت آموزشی خوشه

نظرم اين بهترين نوع سیستم  به .آوردمی بوجود

گرفت، می چیزی را ياد آموزشی بود، زيرا شاگرد
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بالفاصله همان چیزی را که ياد گرفته بود به ديگری 

شد که هم ديگری می داد و اين خود باعثمی ياد

بگیرد و هم درذهن خود ياددهنده پايدار آن را ياد 

 بماند.

برگزاری کالسهای مختلف در اردوگاه به دور از 

شد، درست است که عراقیها می چشم عراقیها انجام

زياد کاری به کار ما نداشتند اما ترس و واهمه زيادی 

از اتحاد و برادری و به زعم آنها توطئه و نقشه ريزی 

 برای امورات مختلف توسط ما داشتند و اگر احساس

توسط ما در حال ای کردند که برنامه گستردهمی

اجرا است جلو آن را گرفته و مسببین را زير نظر 

ب انتقام خود را بگیرند. بنا گرفته تا در زمان مناس

کردند اما می براين دورادور کنترل خود را اعمال

ند دادمی آنها را بهانه قرار برای امورات جزيی که قبالً

دادند گیر نمی می و به تبع آن ما را اذيت و آزار

 دادند.

بعنوان مثال در يک مورد در يکی از آسايشگاههای 

ر دور هم جمع طبقه پائین حدود هفت يا هشت نف

شده و کالسی را برگزار کرده بودند، که در اثر غفلت 

ه قضیه شده بود، تا چند دژبان عراقی متوج ،نگهبان

آوردند می بردند ومی روز آن افراد را برای بازجويی

تا کشف کنند که موضوع از چه قرار بوده و چه بحثی 
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ای شده است. عدهمی تجمع چند نفره مطرح در اين

به درس و بحث و مسائل علمی ای القهکه ع

کردند خود را با ساختن وسايل می و...نداشتند سعی

مختلف سرگرم کنند، مثل ساختن تسبیح با هسته 

از نخ جورابهای )خرما، سنگ تراشی، گیوه بافی 

 (شدیم کاموايی و کفی دمپايی برای اين کاراستفاده

ه ب دو خودکار را با چسب)گلدوزی، نقاشی، خطاطی 

 چسباندند و از آن به عنوان قلم خوشنويسیمی هم

کردند(، ساختن کیف وآلبوم عکس، می استفاده

دوختن سجاده يا جانماز و ساک با استفاده از پارچه 

 برزنتی کیسه انفرادی و...

از خود به چیزی نشان ای گروهی هم بودند که عالقه

نمی دادند و وقت خود را به تعريف کردن برای 

 يکديگر، تماشای تلويزيون و خوابیدن و استراحت

اين گونه افراد زياد نبودند و در  اما گذراندند.می

 اقلیت قرار داشتند.

افرادی بودند که از فرصت ايجاد شده نهايت بهره 

م به نايکی از دوستان ما  کردند، مثالًمی برداری را

از اهالی بخشايش تبريزيادم هست که  اصغر شهابی

 ايل اسارت يک کالس هم سواد نداشت و حتیدر او

فارسی هم نمی توانست صحبت کند، اما پشت کار 

بسیار خوبی داشت به همین دلیل از صفر شروع کرد 
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و سواد ياد گرفت، خواندن قرآن را فرا گرفت، برای 

را ها انواع و اقسام مهارتخودش فوتبالیست شد، 

هم  سیياد گرفت، اواخر حتی شنیدم که زبان انگلی

کرد و يا افرادی بودند که به چند زبان می کار

 خارجی مسلط شدند.

بود هوای رماديه نیمه ابری  ۰۴67اواخر اسفند سال 

سردی در حال وزيدن بود زمان آزادباش  و باد نسبتاً

داخل آسايشگاهها بودند ها بود، اکثر بچهبعد از ظهر 

و عده کمی درحال قدم زدن، گروهی در محوطه 

کردند، فرمانده جديد می ال و والیبال بازیفوتب

معاون فرمانده قبلی بود به همراه  ارودگاه که قبالً

چند نظامی ديگر وارد اردوگاه شدند، چند دقیقه 

بعد دو اسیر که هر يک يک کیسه انفرادی و دو پتو 

به دوش انداخته بودند قدم به اردوگاه گذاشتند. سن 

 یپ و قیافه شان گويایو سالی از آنها گذشته بود و ت

اين بود که از اسرای قديمی هستند، يکی از آنها را 

به آسايشگاه پنج و ديگری را به آسايشگاه سه منتقل 

 کردند.

چند روز بعد با يکی از دوستانم که در آسايشگاه سه 

از اين »کردم، از او سوال کردم می بود صحبت

 «به آسايشگاه شما آمده چه خبر؟ اسیری که جديداً

اسمش غالمحسین جساس و اهل دزفول »گفت 
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است، اوايل جنگ اسیر شده است، مدتی پیش حاج 

چند ارودگاه حضور داشته،  آقا ابوترابی بوده است، در

و صادقی است، آدم بسیار با جذبه، با ايمان، محکم 

بوترابی است، البته خودش علی الظاهرنماينده آقای ا

مطلب را نمی پذيرد اما فکر کنم از روی تواضع ن اي

 و شکسته نفسی است.

بعد از مدتی آقای جساس اقدام به تشکیل کالس 

شرايط اردوگاه را بررسی نمايد، کم  خطاطی کرد تا

کم که اوضاع دستش آمد اقدام به برگزاری کالس 

قرآن نمود، از هر آسايشگاهی دو نفر را انتخاب نمود 

شروع به ترجمه و توضیح آيات نمود.  و از اول قرآن

مدتی که گذشت کالس نهج البالغه را هم دايرکرد، 

د شمی برگزارای تمام اين کالسها به صورت خوشه

همه افراد اردوگاه از مطالب  و بدين ترتیب تقريباً

کردند و عراقیها هم هیچ اطالعی می ايشان استفاده

 از ان پیدا نمی کردند.

س تجويد قرآن برگزار کرد که کمی بعد يک کال

کالس  البته چهار نفر در اين کالس بوديم، بعداً

برگزار نمود که جالب است اشاره رزمی دفاع شخصی 

کنم که اين کالس عصرها بعد از اينکه حمام کردن 

کرد و می شد اين کالس را برگزارمی تمامها بچه

تا  ايستادمی هم يک نفر نگهبان جلو در حتی برای 
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به محض آمدن عراقیها اعالم نمايد تا وضعیت تمرين 

و نرمش و مبارزه را تغییر بدهیم، چون عراقیها حتی 

با ورزش کردن ما بصورت سازماندهی شده و 

مهارتهای رزمی مخالف بودند. آقای جساس بزودی 

کالس زبان انگلیسی را هم داير کرد. آدم عجیبی 

عداد به يک بود، من از اين که خداوند اين همه است

کردم، علی ايحال آقای می د تعجبباش هنفر داد

برای ما فرستاده او را جساس نعمتی بود که خدا 

بود، بدلیل اينکه تحول محسوسی در اردوگاه به 

 لحاظ فرهنگی ايجاد کرد.

از کارهای جالب ديگر ايشان دراردوگاه آموزش 

پخت شیرينی و بامیه و ذولبیا با استفاده از 

نان، درست کردن قند و شکالت از شکر خمیرهای 

در ايام عید نوروز و عید فطر به  و...بود که مخصوصاً

داد و از آن می نشانای اين گونه امور اهتمام ويژه

جالب تر اين بود که خودش زياد اهل خوردن اين 

چیزها نبود و استفاده و منفعت بیشتر اين 

 داد.می محصوالت را برای ديگران اختصاص

ح ايده هايی کاربردی و قابل اجرا در اردوگاه با طر

مانند لوله فاده از حداقل امکانات و مقدورات، است

کشی آب، دفع فاضالب، امور اجرايی اردوگاه، نحوه 

اردوگاه و آسايشگاهها توسط ارشدها و  مديريت
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جذب و اخذ امکانات و وسايل از های تکنیک

ه در سال از ديگر شگردهای ايشان بود کها عراقی

آخر اسارت به مرحله اجرا درآمد و همه آنها هم 

 نتیجه بسیار مثبتی داشت.

علی الظاهر در اردوگاه قبلی که بوده هم همین کار 

 جلورا کرده بوده و عراقیها به زعم اينکه بتوانند 

کارهای ايشان را بگیرند او را به اردوگاه ما تبعید 

خدا هر جا که کرده بودند اما غافل از اينکه مردان 

کنند بعالوه چه از اين بهتر می بروند کار خودشان را

که اين کارها در يک اردوگاه پايه ريزی گردد و 

توسط ديگران ادامه پیدا کند و در اردوگاههای ديگر 

الطاف  از هم شروع و ادامه پیدا کند. اين لطف را من

ی که دانم که عدو بدلیل حماقتمی خداوند متعال

خیر شد و نقطه عطفی در اردوگاه ما  سبب داشت

ر بی فرهنگی دتوانم بگويم که انقالمی بوجود آمد و

 اردوگاه ايجاد شد.

جالب تر اين بود که آقای جساس با افرادی که به 

نداشتند و يا حتی ای کالس و درس و بحث عالقه

افرادی که به لحاظ اعتقادی و فکری ضعیف بودند 

 زد، صحبتمی با آنها قدم داشت وای هم توجه ويژه

کرد، حشر و نشر داشت و در بسیاری از موارد با می
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اخالق حسنه، تواضع و برخوردهای نرم سبب جذب 

 شد.می اين افراد به دايره تفکرمذهبی

استاد جساس هیچ گونه منابع و ماخذی  طبیعتاً

برای برگزاری اين همه کالس و ارائه مطلب نداشت 

شات و محفوظات وکرد ترامی ائهو تمام مطالبی را ار

د عجیبی بوهای او بود و اين نکته هم يکی از پديده

که من در اين شخص ديدم. يک بار اين مسئله را با 

يکی از دوستان مطرح کردم که جواب جالب و قانع 

گفت مگر خداوند متعال در به من داد، او ای کننده

 «قانافران تتقواهلل يجعل لکم »م نفرموده قرآن کري

خوب مگر در تقوای باالی آقای جساس شک 

خوب ديگه، آقای »گفت « نه خیر» فتمگ «داری؟

جساس به نظر من يک شخص با تقوا است خداوند 

 «.عنايت خاصی و او را به اين درجه رسانده هم

 مختلفهای و عرصهها آقای جساس در بیشتر زمینه

آنها هم عملی و حرف برای گفتن داشت و همه 

، همه عقال، ارشدها و افراد تاثیرگذار ربردی بودندکا

او را قبول داشتند و تمام های پیشنهادات و و ايده

 تالش خود را در به اجرا درآوردن آنها به کار

 بستند.می

 برنامه هايی به پیشنهاد او اجراها در تمام مناسبت

شد، در ايام عزاداری، جشن ها، اعیاد و مناسبتها می
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امکانات و مقدورات در همه آسايشگاهها به تناسب 

 شد، بعنوان نمونه به يکی از آنها اشارهمی برنامه اجرا

 کنم:می

بود، به پیشنهاد آقای  ۰۴6۱عید مبعث سال 

جساس يک دوره مسابقات قرائت قرآن به سبک 

 2مسابقات بین المللی مالزی بین تمام اسرای قاطع 

معادل فارسی آن اردوگاه شامل سه قاطع و يا اگر )

شود گفت بلوک بود که هر قاطع می بخواهید

متشکل از يک ساختمان دو طبقه و هر طبقه شامل 

چهارآسايشگاه بود که ما قاطع دو بوديم و ارتباط 

 برگزار شد؛ آقای (چندانی با قاطع يک و سه نداشیم

جساس خود داوری مسابقات را به عهده گرفت، 

که گزار شد، بدلیل اينمسابقات در آسايشگاه پنج بر

راه  بود که بین دوای موقعیت اين آسايشگاه به گونه

 پله قرار داشت و اگر عراقیها از هر طرف به طبقه باال

آمدند امکان و فرصت الزم برای عادی سازی می

اوضاع و شرايط بیشتر فراهم بود تا متوجه برگزاری 

م هافتتاحیه مسابقات برای نشوند. ای چنین برنامه

به ابتکار خود آقای جساس برنامه ويژه بسیار خوب 

و دلنشینی اجرا شد، اين برنامه عبارت بود از هم 

خوانی گروه چهارنفره که شامل دو نفر از دوستان 

که اسمشان را فراموش کرده ام و آقای محمد علی 
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مینايی و من که نفر اول سوره حمد را با صوت 

رجمه فارسی و من کرد، نفر دوم تمی زيبايی تالوت

خواندم. البته اين می هم ترجمه انگلیسی آن را

برنامه را از چند روز قبل تر تمرين کرده بوديم و ما 

 بین هر نفر هم اين شعر را بصورت هم خوانی قرائت

 کرديم:می

کشفالدجاء بجماله...حسنت  بلغ العلی بکماله ....

 صلوا علیه و آله جمیع خصاله....

قدر تاثیر گذار بود که سالهای سال اين برنامه آن

کنند و شايد بتوان می دوستان از آن به نیکی ياد

مه در دوران اسارت البته در نوع گفت بهترين برنا

 خودش بود.

جايگاه قاريان قرآن را هم با بالشت و پتو درست 

کرده بوديم. اين مسابقات سه روز طول کشید و در 

 و جوايز آنها هم پايان نفرات برگزيده انتخاب شدند

که شامل صابون، مسواک، جوراب و خودکار بود اهدا 

يزه مهمتری که اختصاص يافت، به شد، اما جا

عضويت درآمدن برندگان در کالسهای قرآن خود 

 آقای جساس بود.

را ای آقای جساس در يکی از کالسهای قرآن خاطره

از دوران نوجوانی خود در دزفول تعريف کرد که بیان 

 خاطره در اينجا هم خالی از لطف نیست: اين
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رائت قرآن عالقه داشتم، زمانی که نوجوان بودم به ق

خوب نبود، برای تمرين صوت به سفارش  صدايم

 کردم و بعد به آن گوشمی استادم صدايم را ضبط

 درم وارد اتاق شد و صوتی که از دادم، روزی مامی

ت گفو شد را شنید، بعد رو به من کردمی نوار پخش

خواستی نوار قرآن بخری يکی می پسرم تو که»

! اين همه نوارهای قاريان یخريدمی خوبش را

 «دی؟يمعروف در بازار هست چرا اين نوار را خر

مادرم لبخندی  «مادر اين صدای خودم است»گفتم 

زد و برای اينکه توی ذوق من نزند و من را تشويق 

ماشااهلل البته صدات بد هم نیست، »کند گفت 

صدای خوبی داری، همین طور تمرين کنی از اين 

شود. عزيزم من نمی دانستم که اين قدر می بهتر هم

 «خوانی.می قشنگ قرآن

به مادرم گفتم شما که اول يک حرف ديگری 

مادرم خودش را به آن راه زد و گفت: نه « زدی؟

 خوانی!می منظورم اين بود که خیلی خوب قرآن

رفت که روز به می پیشای به گونهشرايط اردوگاه 

شد، در عید نوروز سال می روز آزادی عمل ما بیشتر

مثل سالهای قبل جمعیت هر سه قاطع را در  ۰۴6۳

قاطع سه جمع کردند تا ديداری باهم داشته باشند 

ساعت زمان داشتیم تا دوستان و رفقای  2و اين بار 



   وداع شیرین / 11

 

یم، يک و سه مالقات نمائهای خودمان را در قاطع

 دست نوشته و...رد و بدل نمائیم. نامه و عکس و

جمعه دعای کمیل در انتهای های تا آن زمان شب

 که هرکس مايلای شد به گونهمی آسايشگاه برگزار

 ۰۴6۳کرد اما اولین شب جمعه سال می بود شرکت

دعای کمیل با شرکت همه افراد و در کل آسايشگاه 

ر باعث اعتراض دو نفبرگزار گرديد که البته روز بعد 

از افراد قرار گرفت و آنها گفتند ديشب حال دعا 

نداشتند و باالاجبار در دعا شرکت کرده اند. اين 

قضیه سبب شد تا ارشد تصمیم گرفت از هفته 

 طبق روال قبلی دعای کمیل برگزار شود.بعد

در روزهای پیش رو يک امکان ديگری فراهم شد که 

و نو بود، غروب از هر در نوع خودش يک کار جديد 

ت توانسمی آسايشگاه يک نفر با هماهنگی عراقیها

به آسايشگاه ديگری برود و يک شب مهمان دوستان 

آن آسايشگاه باشد و يک نفر به جای او از آسايشگاه 

آسايشگاه مبدا برود. بعبارت ديگر دو نفر مقصد به 

شدند که اين قضیه می در بین دو آسايشگاه جابجا

ی جالب و به ياد ماندنی بود، بعد از مدتی هم خیل

افرادی از يک قاطع به قاطع ديگرمی رفتند که البته 

 اين قضیه زياد به طول نیانجامید.
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هم اين بود که  6۳عید نوروز های يکی از سوغاتی

به طول همه ای در هنگام غذا خوردن سفره

کرديم و همه اعضای اتاق هم می آسايشگاه پهن

نشستیم و مشغول خوردن می کنار سفرهزمان در 

شديم، نام سفره را هم سفره وحدت گذاشته می غذا

بوديم، الحق و االنصاف هم در ايجاد وحدت در بین 

بسیار موثر بود، بعد از غذا هم به ترتیب هر ها بچه

 کسی موظف بود يک دعا بکند و بقیه آمین بگويند.

اجرا شد و رفته اين رويه در همه آسايشگاهها  رفته

 خروجی بسیار خوبی داشت.

مدت مديريت ارشد هر آسايشگاهی تا قبل از آتش 

بس با تشخیص عراقیها بود و آنها خودشان ارشد را 

کردند اما بعد از آتش بس خودمان ارشد می نتخابا

کرديم، گاهی ارشد اظهار می را با رای گیری انتخاب

ر و اشد انتخابات برگزمی کرد که باعثمی خستگی

 ارشد جديد انتخاب گردد.

چند روزی بود که ارشد جديدی انتخاب کرده 

ارشد آسايشگاهها و بوديم، يک روز فرمانده اردوگاه 

ارشد اردوگاه را فراخوان نمود و مواردی را به آنها 

يادآور شد. شب بعد از آمار غروب ارشد خطاب به 

 امروز فرمانده اردوگاه »همه افراد آسايشگاه گفت 

 واردی را گفت که من هم آن مطالب را به شمام
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ايشان از ما خواست تا نیازمنديهای « گويممی

خودمان را به او منتقل کنیم و او هم در حد توان 

 که تاکید داشت اينای آنها را برآورده نمايد، اما نکته

بود که گفت شنیده ام که در بعضی از اسايشگاهها 

اکید کنم که اين خوانید، بايد تمی نماز جماعت

قضیه در ارتش ما ممنوع است و با خاطیان برخورد 

تواند نماز خودش را می هرکسشود،می شديدی

بخواند ولی جماعت ممنوع است و برای من هم 

کنم که نماز را می مسئولیت دارد، از شما خواهش

به جماعت نخوانید، ما امیدواريم که شما هر چه 

دوست نداريم زمانی زودتر به وطن خود برگرديد، 

رويد از ما خاطره بدی داشته می که از اينجا به ايران

اينکه  نه»با صدای بلند گفت ها باشید ...يکی از بچه

همه خنديدند و ارشد  «که هیچ خاطره بدی نداريم!

ايشان گفت: کسی به کار کسی نبايد کار »ادامه داد 

داشته باشد، هیچ کس حق ندارد به کسی دعا يا هر 

ها . بعد ارشد ادامه داد: بچهچیز ديگری ياد بدهد

از نماز جماعت صرف نظر  نظر من اين است که فعالً

ا که تابحال براکنید تا خدايی نکرده اين آزاديهايی 

اين همه دشواری بدست آورده ايم از دست نرود، 

 درست است که دو کشور در حال آتش بس به سر

ن عراقیها وجود برند، اما هیچ اطمینانی به ايمی
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ندارد و باالخره ما در دست اينها اسیر هستیم و 

ختیار ما هم در دست اين هاست، خواهش من اين ا

است که فعال از خیر نماز جماعت بگذريم، اما 

دستورات ديگر او را من هم قبول ندارم، ايشان حق 

ندارد که برای ما تعیین تکلیف کند و بگويد که 

کسی آموزش بدهديا ق ندارد چیزی به کسی ح

او نمی تواند اين حق را از ما سلب نمايد، اما ندهد، 

که مهم است اين است که برای اينکه بهانه ای نکته

مذهبی، آموزشی های دست آنها ندهیم تمام فعالیت

و فرهنگی بايد دور از ديد و اطالع عراقیها انجام 

ام را در خفا انجها توانید فعالیتمی شود، تا جايی که

دهید و همیشه احتیاط را چاشنی کار خودتان قرار 

دهید، تا جايی که من خبر دارم آقای جساس هم 

 نظرش همین است.

 خوب زمانی که اذان»يکی از دوستان سوال کرد 

خواهیم نماز اول وقت بخوانیم می دهند همه مامی

و اگر هر کس در جای خودش به نماز بیاستد دو 

اون وقت عراقیها فکر  شود،می صف نماز تشکیل

 «خوانیم؟می نکنند که داريم نماز جماعت

نه شما نگران اون قضیه نباشید، »ارشد جواب داد 

چون همه که باهم به رکوع و سجده نمی روند، 
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اگر ببینند هم خودشان متوجه خواهند شد ها عراقی

 «که جماعت نیست.

اگرچه نماز جماعت نمی توانیستم بخوانیم اما بعد 

شد همه افراد آسايشگاه به می اينکه اذان گفتهاز 

ايستادند و اين صحنه برای من خیلی جالب می نماز

بود، چون يک فضای معنوی و روحانی در آسايشگاه 

 آمد.می بوجود

از مسائل ديگری که در دوران اسارت باعث اخوت و 

شد اين بود که تب هديه دادن به می برادری

 67اينکه از سال  خصوصاًهمديگر بسیار داغ بود، م

که آتش بس برقرار شد و امیدها برای بازگشت به 

وطن چند برابر شد افراد سعی داشتند از حداقل 

تهیه و به همديگر اهدا ای امکاناتی که داشتند هديه

 نمايند، از جمله هدايايی که اسرا به همديگر

دادند: جانماز گلدوزی شده، دستمال تزيین می

کس دست ساز، تسبیح ساخته شده با شده، آلبوم ع

تراش شده های ، سنگو نوک خودکار هسته خرما

که کلماتی مثل تاريخ اسارت، تاريخ زيارت، نام هديه 

دهنده و هديه گیرنده روی آنها حک شده بود، کیف 

 به رسم يادبود،ای نوشته ساز، گیوه،و ساک دست 

 . بود.و..ش، نقاشی، قطعه شعری با خط خو
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جمعی که در اردوگاه داشتیم های ديگر برنامهاز 

 والیبال و (گل کوچک)برگزاری مسابقات فوتبال 

پینگ پنگ بود که البته گاهی بصورت بین 

گرديد، می آسايشگاهی و گاهی هم استانی برگزار

سه قاطع مسابقه برگزار شد که چند بار هم بین 

ها بود وهربار يکی از قاطعها البته با نظارت عراقی

 شد.می برنده مسابقه

متنوع های را بدلیل برنامه ۰۴6۳فصل بهار در سال 

و وجود جو مناسب و عدم کنترل عراقیها بر اوضاع 

بسیار پربهره سپری کرديم. هوا بسیار گرم و تابستان 

نیامده خودی نشان داد و روزها آفتاب داغ منطقه 

کويری رماديه هر اسیری را به ماندن در داخل 

کرد، اما گروهی از برادران از می گاه ترغیبآسايش

قدم زدن در زيرآفتاب داغ غافل نبودند من هم جزو 

همین گروه بودم، اما درزمان قدم زدن در محوطه 

تر ، بلکه بیشصرفا به راه رفتن اکتفا نمی کرديم

زبان عربی، زبان اوقات درخصوص صرف و نحو 

م. يکردمی انگلیسی، حفظ قرآن ... بحث و تمرين

اولین روزهای تیرماه بود که در حال قدم زدن با 

دو تن از )آقای محمد پوينده و ايرج عباسی 

 زبان عربی که  درخصوص برخی از قواعد (دوستان

 در کتاب مغنی البیب خوانده بوديم مباحثه اخیراً
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 عربیهای کرديم، طبق روال روزانه عراقیها برنامهمی

 اردوگاه پخش از بلند گوهای راديو بغداد را

کردند، مجری راديو به يک باره با يک حالت می

عجیب و غیرمترقبه اعالم کرد: دقايقی ديگر خبر 

 بسیار مهمی به اطالع شنوندگان خواهد رسید.

اين دومین بار بود که در طول اين سالها شاهد اين 

 ۵۳۱قضیه بوديم، اولی که همان پذيرش قطعنامه 

)ره( بود که شب  سازمان ملل توسط حضرت امام

 تلويزيون اعالم کرد و اين بار راديو بود که هنگام

ام به پخش موزيک هیجانی و مارش نظامی نمود اقد

، کرد شنوندگان خود را منتظر شنیدن خبری مهمو 

متعاقب آن چند بار گوينده اعالم کرد که خبر مهمی 

به گمانم اين بار »ايرج عباسی گفت در راه است 

ث دانم بحمی من گفتم بعید «ا استخبر تبادل اسر

که اگر اين مسئله بود  تبادل اسرا باشد، چون اوالً

اگر  راديو اين قدر به آن آب وتاب نمی داد، دوماً

بحث تبادل بود که احتیاج به پخش موزيک و مارش 

نظامی نبود. بحث قواعد عربی را فراموش کرده و 

 همنتظر شنیدن خبر شديم، بیشتر کسانی که متوج

یدند کشمی داستان شده بودند انتظار شنیدن خبر را

و بدون اينکه متوجه باشند به سرعت قدم زدن خود 

افزوده بودند که البته خود ماهم از اين قضیه 
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مستثنی نبوديم، حدود پانزده دقیقه بعد باالخره 

موعد پخش خبر مهم فرا رسید. همه افرادی که 

تی شدند و حمنتظر شنیدن خبر بودند سرتاپا گوش 

بعضی افراد که در حال قدم زدن بودند، ايستادند تا 

 خبر را بهتر متوجه بشوند.

خالصه خبر اين بود، ديروز و شب گذشته در کويت 

کودتايی بوقوع پیوسته است، سرهنگ حسین...در 

کويت کودتا نموده و رژيم آل صبا را سرنگون کرده 

از اين کودتا حمايت  است، جمهوری عراق از قوياً

 کرده و به نیروهای انقالبی جديد در کويت قول

 دهد که از آنها پشتیبانی کند.می

 به قول راديو)بعد از پخش خبر به اصطالح تاريخی 

حاال چرا اين کودتا »به آقای عباسی گفتم  (بغداد

 «اين قدر برای عراقیها مهمه؟

نمی دانم ولی خبر کمی عجیب است »عباسی گفت 

اما با اين وضعیت فکر نمی کنم به حال اسرا فرقی 

 «داشته باشد

ولی نمی دانم چرا من با شنیدن اين خبر »گفتم 

حس خوبی بهم دست داد، به نظرم رژيم کويت 

حقشه که اين بال سرش بیاد، امیرخائن کويت اين 

همه به صدام کمک کرد، چوب خدا صدا نداره او 
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ک حاال وقتش بود که يشد، می تنبیهای بايد به گونه

 گوش مالی به او داده شود.

 اغ خود را بر سرمان فرودشالق دآفتاب همچنان 

آورد، ديگر فرار را بر قرار ترجیح داده و از يکديگر می

 (آسايشگاه)خداحافظی نموده و هر کس به خانه 

خود رفت. بعضی از افرادی که خبر را متوجه شده 

دند. عرق از سر و بودند در حال بحث درباره آن بو

ريخت، علیرغم میل باطنی زيرپنکه می رويم

ايستادم تا عرقم خشک شود. يکی از دوستان که در 

حال نوشتن چیزی در دفتر اهدايی صلیب سرخ بود 

 زير پنکه واينیسا سرما»رو به من کرد و گفت 

در اين هوای داغ »به شوخی گفتم  «خوریمی

 «خوردن سرما نبايد چیز بدی باشد

چه » گفتناردستی ام در جای خودم نشستم، نفر ک

من امروز فقط رفتم وضو گرفتم و  خبر از بیرون؟

 «آمدم داخل، ديگه نرفتم بیرون

 «ما رو دست انداختی»گفتم 

کی جرات داره تو رو دست بیاندازه، مگه »گفت 

 «طوری شده؟

 «مگه خبر رو نشنیدی  »گفتم 

 «خبرسرنگون شدن حکومت کويت رو»گفتم 

 «نه مگه سرنگون شده؟»گفت 
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ر د همین اآلن راديو اعالم کرد، ظاهراًآره بابا »گفتم 

 «کويت کودتا شده است

 مهمی که گفتند راديوپس اين خبر »گفت 

 «خواسته اعالم کنه همین بوده؟می

 «بله همین بوده»گفتم 

در داخل آسايشگاه و بیرون و صف دستشويی 

و هر کس تحلیل زدند می و...همه در اين باره حرف

کرد اما همه منتظر می خودش را در اين باره ارائه

بودند تا شب به اخبار تلويزيون گوش بدهند تا 

ببینند اصل قضیه به چه ترتیبی بوده است و اين 

قضیه چه ربطی به عراق دارد که اين همه داستان 

خبار شامگاهی اکند. اما می را پیگیری و دنبال

ن خبر شروع شد: ستاد تلويزيون با اعالم اي

فرماندهی نیروهای مسلح عراق در اطالعیه شماره 

يک خود اعالم کرد نیروهای ارتش قهرمان عراق با 

پشتیبانی هواپیماهای جنگنده و بمب افکن نیروی 

هوايی منطقه کويت را از دست اشغالگران و عمال 

مزدور اجانب آزاد نموده و در حال استقرار کامل در 

هستند، مردم خاک کشور عزيزمان  اين نقطه از

عراق و گروههای مختلف از آزادسازی استان نوزدهم 

عراق پشتیبانی کرده و در حال برگزاری جشن و 

 پايکوبی بخاطر اين پیروزی تاريخی هستند.
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 اين خبر کجا و کودتا کجا؟»به اکبر گفتم 

نمی دانم، اين هم از شگردهای عراقی هاست »گفت 

ما  گويندمی يند کودتا شده، حاالگومی ديگه، اولش

خواستند اول زمینه سازی می بوديم رفتیم، احتماالً

کنند و بعد خبر اصلی را اعالم کنند، به نظرت اين 

 حادثه به حال ما هم تاثیر داره؟

 «به نظر من تاثیر داره، تاثیر مستقیم هم داره»گفتم 

 «چطور مگه، چه ربطی به ما اسرا داره؟»گفت 

ثابت کرده که يک کشور ها تاريخ جنگ»گفتم 

هرچقدر هم که قدرتمند باشد نمی تواند هم زمان 

ه يا بجنگد، درسته ک چند کشور درگیر باشدبا دو يا 

اآلن به يک کشور حمله کرده اما هنوز با ايران در 

حالت نه جنگ و نه صلح است و بسیاری از مسائل 

 ، به نظرمفی مابین هنوز حل و فصل نشده است

کنند که مسائل باقی مانده می عراقیها سعی

خودشان با ايران را حل و فصل کنند و با خیال 

 راحت و آسوده در کويت اقداماتشان را انجام بدهند.

منظورت اين است که بحث مبادله اسرا را »گفت 

 «کنند؟می قبول

آره، چرا که نه، چون يکی از مسائلی که در »گفتم 

عراق خیلی مهم است همین حال حاضر بین ايران و 

 مبادله اسرا است.
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محمد علی مینايی که مشغول نوشتن چیزی بود رو 

که صدام خودشو شکر خدا رو »به ما کرد و گفت

توی باتالق کويت گرفتار کرده و عدو سبب خیر 

شده، خدا حضرت امام رو بیامرزد که به اين حکام 

عرب هشدار داد که اگر صدام يک روز قدرت پیدا 

 د پاچه خودتان را خواهد گرفت.کن

شما خیلی نسبت به اين قضیه خوش »اکبر گفت 

دانم که مسئله کويت می بین هستید، من بعید

 «ربطی به آزادی ما داشته باشد.

کنم، مطمئن می من بوی آزادی را استشمام»گفتم 

هستم که اين بار قضیه خیلی جدی است، به شما 

ر ايران مالقات دهم که به زودی شما را دمی قول

 خواهم کرد.

شب با يک احساس خوب خوابیدم. فردای آن روز 

به اصطالح قديمی ای روزنامه الجمهوريه عراق نقشه

کويت زمانی استان نوزدهم  چاپ کرده بود که مثالً

عراق بوده است که در اثر دخالت بیگانگان و غفلت 

حاکمان عراق از خاک اين کشور جدا شده است. 

هم مدام در حال پخش استقرار نظامیان  تلويزيون

عراقی در کويت بود و هر از چند گاهی يک اطالعیه 

از تحوالت کويت به نقل از ستاد فرماندهی نظامی 

 کرد.می عراق پخش
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در روزهای آينده امیدها برای برگشت به وطن 

افزوده شد، اين قضیه را از حرکات، سکنات و 

متوجه شد، همه شد می ای اسرا به راحتیرفتاره

افراد نسبت به قبل حساسیت بیشتری نسبت به 

دادند. کالسهای آموزشی با قوت و می اخبار نشان

حدت در حال برگزاری بود، يک فضای علمی و 

درسی باور نکردنی در قاطع به بوجود آمده بود، انگار 

که آخرين روزهای اسارت است و بايد بیشترين 

در جهت کسب علم و استفاده از فرصت باقی مانده 

ها مهارتهای گوناگون را کرد، دراين روزها و شب

وقت خالی و آزاد نداشتیم، تمام وقت مان به  حقیقتاً

و آموزش به ديگران اختصاص  فراگیری علم و دانش

داشت. يک شب آخرين کالس که يک کالس قرآن 

برای يک جمع پنج نفره بود و در انتهای آسايشگاه 

اتمام رسید و هر کسی به جای به شد می برگزار

خودش رفت، ساعت نزديک دوازده بود و به شدت 

آمد، پتويم را انداختم و درجايم دراز می خوابم

کشیدم تا بخوابم. تلويزيون در ساعت دوازده شب 

يک بخش خبری داشت که البته صدای تلويزيون را 

کردند تا مزاحم افرادی که خوابیده اند نباشد. می کم

ری ساعت دوازده شروع شد و گوينده بخش خب

خبر مهمی را شروع به  اخبار بعنوان اولین خبرظاهراً
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خواندن کرد، به يک باره دوستانی که در جلو 

تلويزيون بودند صدای آن را زياد کردند، خبر از اين 

ای قرار بود: رئیس جمهور عراق صدام حسین نامه

امه به رئیس جمهور ايران نوشته است و در اين ن

اعالم کرده که همه شرايط شما را پذيرفتیم. عراق 

در روزهای آينده اقدام به پذيرش مبادله اسرا خواهد 

کرد و برای اثبات حسن نیت خود تعدادی از اسرا را 

 به مرز منتقل خواهد کرد.

اعالم اين خبر مثل بمب در آسايشگاه منفجر شد، 

یدار ب همه کسانی که خوابیده بودند ا زخواب پريده و

شدند. محمد علی مینايی ا زخواب بلند شد و در 

چه »مالید از من پرسید می حالی که چشمانش را

خبره، اين سرو صداها برای چیه، چرا نمی گذارند 

 «بخوابیم!

کجای کاری، انگار دنیا را آب مرد حسابی »گفتم 

رويم می بره! بزودی به ايرانمی ببره، تو رو خواب

 «اخبار چی گفت.بلند شو ببین 

 «منظورت چیه؟ چی گفت؟»گفت 

گفتم اخبار گفت صدام به ايران نامه نوشته و شرايط 

را ايران را پذيرفته و در روزهای آينده مبادله اسرا 

 «کنه.می رو شروع
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مینايی در جای خودش به سمت من برگشت در 

قیافه اش کمی جدی شده و اما خوشحال  که حالی

 تراس» گفتنجکاوی خاصی رسید، با کمی به نظر

 «گی، خودت شنیدی؟می

 «مگه نمی بینی توی آسايشگاه چه خبره بله»گفتم 

 ای»مینايی به شوخی چشمانش را بست و گفت 

من فکر کردم چی شده که اين همه سرو  بابا، حاال

صدا راه انداخته اند، شب به خیر وقت خواب من 

آرنجش را روی چشمانش  «خوام بخوابم.می گذشته،

 گذاشت و وانمود کرد که خوابیده است.

زيرچشمی نگاهی به او کردم، از خوشحالی نمی 

حاال همه توانست قیافه عادی به خودش بگیرد، 

 کردند،می بیدار بودند و درباره خبر جديد صحبت

در انتهای آسايشگاه از خوشحالی ها دو نفر از بچه

 ارشد بالفاصله آنها را از اقدام به پايکوبی کردند که

خوشحالی آسايشگاه پنج  صدای اين اقدام منع نمود.

به گوش رسید، نیم پنجره ازکه در جوار ما بودند هم 

 اهر کسی ر ساعتی جو آسايشگاه غیر طبیعی بود،

رد، کمی ديدی که با نفرات کنار دستی صحبتمی

زد. خواب می موجها شادی و شور و شعف در چهره

همه ربوده شده و برخی از خوشحالی در  از چشم

افرادی که در آسايشگاه  پوست خود نمی گنجیدند.
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بودند سالها بود که منتظر شنیدن اين خبر بودند و 

اين خبر همین چند دقیقه پیش اعالم شده حاال 

 بود.

در جايم دراز کشیدم، خوابم نمی برد، به روزهای 

به ايران  کردم، چه خواهد شد، چگونهمی آينده فکر

بینم يا بیدارهستم می خواهیم رفت، آيا دارم خواب

 و آيا....

 روز بعد که آزاد باش اعالم شد کمتر کسی را

ديدی که درباره بازگشت به وطن باهم حرف می

نزنند، به حسب اتفاق با يکی از دوستان چند قدمی 

حوطه قدم زدم، ايشان معتقد بود که ما خیلی در م

بازگشت امیدوار باشیم!، چون  هم نبايد به قضیه

هنوز ايران موضع خودش را اعالم نکرده است، روی 

حرف اين عراقیها خیلی نبايد حساب باز کرد. به او 

 بار اين کند، چون اصالًمی گفتم اين بار قضیه فرق

قابل پیش بینی بود، عراقیها خودشان  رفتار عراقیها

را در باتالق کويت گرفتار کرده اند و با حساب دو 

 دو تا چهار تا هم که محاسبه کنی به اين نتیجه

رسی مجبورند خودشان را با شرايط ايران وفق می

بدهند، از آن گذشته مسئولین ايرانی اين قدر 

 باهوش هستند که از اين فرصت ايجاد شده استفاده

 کنند و ما را از چنگ عراقیها دربیاورند.
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دو روز بعد دو کامیون وارد اردوگاه شدند که بارشان 

کولر بود، برای هر آسايشگاه دو دستگاه کولردر 

بدلیل اينکه آب لوله  اما پشت پنجره نصب کردند.

کشی وجود نداشت بايد از طبقه پائین با سطل برای 

ذا، وضعیت غآورديم. روز به روز می کولرها آب

 بهداشت و امکانات بهترمی شد.

رات کردند که خاطمی سعیبه خیال خود عراقیها 

بسیار تلخ و آزار و اذيت و شکنجه هايی وحشیانه 

اعمال کرده بوده بودند را که در سالهای قبل شان 

به باد فراموشی بسپاريم، اما زهی خیال باطل. کسی 

نمی کرد،  قرون وسطايی آنها را فراموشهای شکنجه

هیچ کس يادش نمی رفت که آنها اسرا را در زير 

زدند، چه پاها و دستهايی می کابل و باتوم تا دم مرگ

که نشکست، چه استخوانهايی که خرد نشد، چه 

و پارگیهايی که در اثر شکنجه در بدنها ايجاد ها زخم

نشد و چه سرهايی که زيرباتوم شکسته نشد، چه 

ی که اسرا متحمل نشدند، و گرسنگی هايها تشنگی

ر اثر سیلی کر نشدند و چه چه گوش هايی که د

که تازه التیام يافته بود، گلوله و ترکش های زخم

 دهان باز نکرد.دوباره در اثر برخورد کابل و باتوم 

اما تحمل تمام اين مصیبتها و دشواريها برای اسرا 

سخت نبود، چرا که صبوری پیشه کرده و راضی به 
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خداوند بودند و حاال هم که عدو سبب خیر رضای 

شده بود باز هم راضی به رضای خدا بودند و البته 

شکر گذار. اما اين دلیل نمی شد که از تحصیل و 

آموزش علم غافل شويم بلکه با قوت و شدت کالسها 

را ادامه داده و حتی از گذشته نیز بییشتر ا زوقت 

 ن در محوطهاستفاده نمائیم. من حتی برنامه قدم زد

را هم حذف کردم و به جای آن يک کالس 

دستورزبان فارسی برای چند نفر از دوستان 

 آسايشگاه پنج گذاشتم.

رای ب که ايران رسماً اخبار تلويزيون گفتدو روز بعد 

مبادله اسرا اعالم آمادگی کرده است. اعالم اين خبر 

دوباره موجی از شادی را در اردوگاه به راه انداخت. 

کردند که امروز يا فرداست می ن بار همه احساساي

که به ايران باز گردند، حاال ديگر قضیه جدی بود و 

مو الی درز آن نمی رفت، به همین خاطر يک 

دفترچه درست کرديم که دوستان و هم بندان درآن 

يک يادگاری و آدرس و شماره تلفن بنويسند، از 

در  آخرين کارهای ما همین ثبت خاطرات همديگر

يکديگر بود، غروب يک روز گرم های دفترچه

تابستان بعد از آمار سرباز عراقی در را قفل کرد و 

رفت، ارشد آسايشگاه از فرصت استفاده کرد و چند 

برای همه حرف زد، خالصه صحبت او اين ای دقیقه
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بود که بازگشت همه را به ايران تبريک گفت و از 

ديگران ناراضايتی همه افراد خواست که اگر کسی از 

و اگر هم کسی و کدورتی دارد همديگر را ببخشند 

در گذشته اشتباهاتی کرده از بقیه عذرخواهی نمايد. 

شب تلويزيون اعالم کرد که اولین گروه از اسرای 

ايرانی به تعداد هزار نفر به مرز منتقل شده و با 

نظارت صلیب سرخ جهانی به مقامات ايران تحويل 

اسرای عراقی به  هزار نفر ازر قبال آن داده شده و د

کشور خودشان بازگشته اند، زمانی که تصاوير مبادله 

اسرا از تلويزيون پخش شد کمتر کسی بود که به 

جلوتلويزيون نیايد و با اشتیاق خاصی به آن تصاوير 

نگاه نکند، بعد از سالها چهره مقامات و نظامیان 

و اين خود  ايرانی را در تلويزيون مشاهده کرديم

 روحیه مضاعفی را به ما تزريق کرد.

 اخبار اعالم کرد که روزانه هزار نفر از هر طرف مبادله

شود و حاال تلويزيون هر شب تصاوير مبادله اسرا می

داد و اين نشان دهنده تداوم می در مرز را نشان

 مبادله اسرا بود.

يک روز آقای غالمحسین جساس در يکی از کالسها 

 زمانی که ما»، ايشان گفت لبی را مطرح کردايده جا

وارد ايران بشويم ممکن است خبرنگارو يا ديگران 

سئواالتی را درباره دورن اسارت از ما بپرسند، از شما 
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رسد می کنم هر سئوالی که به ذهن تانمی خواهش

 «را يادداشت کنید و در جلسه بعد تحويل بدهید

 سئواالت رابرای چی اين »يکی از دوستان پرسید 

قصدم »آقای جساس گفت  «کنید؟می جمع آوری

ا جمع آوری و با هم فکری اين است که سئواالت ر

خود شما جوابهايی برای آنها تهیه کنیم و اين 

را در چند نسخه بازنويسی نموده ها پرسش و پاسخ

و در اختیار همه قرار دهیم تا چنانچه فردا روزی به 

سئواالت مواجه شديم  ايران رفتیم و با اين گونه

دچار استرس نشويم و به راحتی پاسخ سئواالت را 

 بدهیم.

آماده شد به ها و پاسخها دور روز بعد تمام پرسش

نوبت در اختیار همه قرار داده شد، آقای جساس هم 

در کالس اعالم کرد که امروز اين آخرين جلسه 

تعطیل شد و همه منتظر ها ماست. ديگر تمام کالس

 عراقیها جهت انتقال به مرز شدند. اعالم

ز ساعت چهار بعد از ظهر بود که يکی از دوستان ا

وم و برای من يک آلب طبقه پائین به آسايشگاه ما آمد

 به قول خودش با يک شیوه جديد درست که عکس

ی که دستآوردداشتم آلبوم را نگاه می کردم  کردمی

را بر روی شانه خودم احساس کردم، زمانی که 
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رگشتم ديدم يکی از افرادی است که در گذشته ب

اشتباهاتی از او سرزده بود و حاال پشیمان از عملکرد 

خودش بدلیل عذاب وجدانی که گرفته بود روزگار 

گفت  «بله کاری داشتی» گذراند. گفتممی سختی را

چند دقیقه با شما کار دارم، اگر امکانش هست »

 «بريم بیرون داخل کريدور

ند شدم و باهم به کريدور رفتیم، او دست از جايم بل

من را گرفت و باهم مشغول قدم زدن در کريدور 

شديم، من همچنان منتظر و مترصد شنیدن 

او بودم، لحظاتی سکوت کرد و باالخره های حرف

يادت هست سه سال »سکوت را شکست و گفت 

گروهبان يک )جاسم سرد زمستانی پیش يک روز 

مینايی، تو و چند  (عراقیدژبان خشن از نیروهای 

 «را صدا کرد و به اسايشگاه چهار برد؟ ها نفر از بچه

 «بله يادم هست» گفتم

اگه امکانش هست برام تعريف کن در »گفت 

 «آسايشگاه چه اتفاقی افتاد.

 «خوای اون قضیه رو بدونیمی حاال برای چی»گفتم 

شما اول برام تعريف کن بعد من دلیلش را »گفت 

 «گممی بهت

بعد از ظهريک روز سرد زمستان بود؛ من با »گفتم 

يک نفر از دوستان در محوطه در حال قدم زدن 
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آن زمان در وقت آزاد باش ماندن در داخل )بوديم 

 آسايشگاه ممنوع بود و همه بايد در محوطه قدم

جاسم جلو در آسايشگاه چهار نشسته بود،  (زدندمی

بی درنگ پیش به يک باره اسم من را صدا کرد، که 

کابل بدست  (سربازعراقیدو )و عماداو رفتم، سمیر

بودند، سمیر به من گفت ياهلل برو ايستاده درکنار او 

داخل آسايشگاه چهار، رفتم داخل و پشت سرم 

ديدم مینايی و بدنبال او دو نفر ديگر هم به داخل 

آمدند. جاسم به همراه سربازانش وارد شد و با 

ت روی زمین بنشیند. ما تمام به ما گف خشونت

رما به سای نشستیم سمیرجلو آمد و با کابل ضربه

زد. جاسم يکی از برادران عرب را صدا زد تا حرف او 

شما همه تان »را برای ما ترجمه کند. جاسم گفت 

 دجال هستید، به چه حقی در بین اسرا دعا پخش

بعد جلوتر آمد موی  «کنید؟ پدرتون را درمیارممی

غل چرا به ب»رادران را گرفت، کشید و گفت يکی از ب

او جواب داد نه من  «دستی ات کاغذ دعا داده ای؟

 «به کسی دعا نداده ام

جاسم شروع کرد به ضربه زدن با کابل به سرو 

صورت آن بنده خدا، بعد سمیر هم به کمکش آمد 

خورد او را با کابل کتک زدند. بعد به سراغ می و تا
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 چرا توی آسايشگاه دعا»د من آمد و از من پرسی

 «دهیمی نويسی و به دوستانتمی

ت گف «کی ديده که من به کسی دعا بدهم»گفتم 

آمد و شروع اين را گفت و جلو «ديده اندها خیلی»

کرد با کابل به ضربه زدن، بعد هم به سراغ دو نفر 

ديگر رفت و همان سئوال و جواب و ضربات کابل بر 

ازاينکه آخرين نفر هم  بعد سر آنها هم فرود آمد.

سهمیه کابلش را دريافت کرد، دو سرباز عراقی ديگر 

ت دردس ،يکی از آنها چوب بزرگیبه آنها اضافه شدند

 سربازان  .دوسر چوب وصل بودطنابی به داشت 

يکی يکی پای ما را به فلک بستند و با کابل به کف 

پايمان ضربه زدند، تا آن زمان من فقط نام فلک را 

فیق را پیدا کردم که یده بودم اما در آنجا اين توشن

م و به شخصه آن را درک کنم، آن هم وشبا آن آشنا 

ه کابل زمانی ک نه با چوب بلکه با کابل سیمی کلفت.

آمد حالت برق گرفتگی، سوزش و می بر کف پا فرود

کردی، ضربات بعدی اين می درد شديدی را احساس

اينکه بعد از مدتی کف کرد تا می حالت را تشديد

شد و ديگر چیزی احساس نمی می پاها بی حس

بر درد و سوزش در ساعات  کردی و اين آغازی بود

آينده، که تا چند روز با اين قضیه بايد دست و پنجه 

کردی. البته اين خالصه آن جريان بود که می نرم
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گفتم چون مدت زيادی از آن قضیه گذشته و 

کرده ام. خوب حاال بفرما جزئیات آن را فراموش 

را برايت تعريف  خواستی اين ماجرامی برای چی

 کنم؟

 «می خواستم ببینم چه غلطی کرده بودم»گفت 

 «منظورت چیه؟»گفتم 

حقیقت مطلب اين است که من يک معذرت »گفت 

 و خواهی به تو بدهکارم، چون آن زمان اسم تو

ر مینايی رو من به جاسم داده بودم، بعد هم از کا

خوام که من می خودم پشیمان شدم، حاال هم ازت

 «رو ببخشی

من که داشتم از تعجب شاخ درمی آوردم به او گفتم 

ولی اون زمان که تو توبه کرده بودی، چرا دوباره »

 «مرتکب چنین خطايی شدی؟

نمی دونم، شیطان گولم زد، آدمه ديگه، »گفت 

 «کنهمی اشتباه

گذرم، ولی بايد می من از حق شخصی خودم»گفتم 

بری از مینايی هم عذرخواهی کنی و از دلش 

 «دربیاوری.

ای هاين بچه کنم، ولی بهمی عذرخواهی باشه»گفت 

يه کم منو بهشون بگو چیزی نگو، اما  آسايشگاه
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تحويل بگیرند، هیچ کس با من صحبت نمی کنه، 

 هیچ کس منو تحويل نمی گیره.

گذرم، اما انتظار نداشته می گفتم من از حق خودم

باش که همه تو رو ببخشند، چون با اين همه اذيت 

ها و آزاری که به همه کردی نمی دونم که همه بچه

بتونند تو رو ببخشند يا نه. اين را گفتم و از او 

 خداحافظی نمودم.

حاال يک هفته از مبادله اسرا بین ايران و عراق 

 منتظر رسیدنبی صبرانه ها و همه بچه گذشته بود

يکی از دوستان هر روز نوبت اردوگاه کمپ نه بودند، 

زمان بیرون آمدن  شد،می صبح که آزاد باش اعالم

شمارش معکوس ايام را شروع کرده بود از آسايشگاه 

ود نب»زد می و با صدای بلند و با لحن شوخی فرياد

 .«نبود نه روز ديگه»گفت می و روزبعد «رو ديگه! ده

فرمانده وارد اردوگاه  صبح به محض اينکهيک روز 

نفر را به ارشد قاطع داد و گفت فردا  6۱شد اسامی 

 که چرا اسم فقطصبح اين افراد آماده باشند، حاال اين

 سیک شصت نفر را برای بازگشت به ايران دادند

 دلیل اين قضیه را نمی دانست.

روز بعد اين شصت نفر وسايل خودشان را جمع کرده 

خداحافظی و اردوگاه را ترک کردند. با رفتن  از همه

م که در يکی دو روز ياين شصت نفر همه ما فکرکرد
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و شمارش خواهیم شد. ايران آينده ما هم راهی 

باره سه روز به جلو افتاد و طنین  معکوس به يک

در محوطه به صدا درآمد  «نبود يک روز ديگه»

با کمال حیرت به يک باره ديديم غروب همان روز 

که همان شصت نفری را که برده بودند به ارودگاه 

 .ندبرگرداند

امیدها به ياس تبديل شد. هیچ کس نمی دانست 

ع مبادله قط قضیه چیست، ارشد قاطع گفت احتماالً

 شده است، بعضی معتقد بودند که عراقیها

خواهند در اين واپسین روزهای اسارت ما را می

له بر پايه قطع مبادها ت کنند، اما بیشتر تحلیلاذي

 با يک استوار بود، بنابراين شمارش معکوس حاال

نبود چهل سال »به شیب کمر شکن و صعودی 

 «ديگه!

جانباز و های از بچه خود همان شصت نفرکه عمدتاً

معلول بودند هم چیزی نمی دانستند، عراقیها هم از 

يک فضای ياس  رفتند. حاالمی جواب دادن طفره

آلود و شکننده در اردوگاه بوجود آمده بود، ديگر از 

هیچ ديگرآن لبخند روزهای گذشته خبری نبود، 

کس حس و حال ساختن البوم، گرفتن آدرس و 

الزم برای بازگشت های و کسب آمادگی شماره تلفن

ا دوخت تمی به ايران را نداشت، نه کسی لباسش را
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رای بها از آخرين فرصت اندازه تنش باشد و نه کسی

 کرد.می استفاده ساختن تسبیح و جانماز و سنگ و..

اما وقتی تلويزيون در بخش خبری نیمه شب، خبر 

مبادله روز گذشته را اعالم و تصاوير آن را پخش 

 روز گذشته هم طبق»نمود، گوينده تلويزيون گفت 

روال روزهای گذشته تعداد هزار نفر از هر طرف به 

از ها چهره بچه «دشان بازگشتنداوطان خو

دست رفته به خوشحالی شکفت، و امیدهای از

دل بازگشت و شور و شوق بازگشت به های خانه

فردا صبح شمارش وطن دوباره در اردوگاه زنده شد. 

 تند و معجزه آسا از چهل سال معکوس با يک شیب

 رسید. «نبود يک روز ديگه»به 

برگشتن شصت نفر را ها دلیل یفردای آن روز عراق

عدم هماهنگی بین ارودگاهها اعالم کردند و گفتند 

شصت  کاروان هزار نفری در حال بازگشت به مرز،

نفر کم داشته که قرار بوده اين کسری شصت نفری 

را از کمپ نه جبران کنند اما بدلیل ناهماهنگی، 

شصت نفر از يک ارودگاه ديگر به اين کاروان ملحق 

براين شصت نفر کمپ نه را به اردوگاه شده بودند، بنا

 برگردانده اند.

سرعراقی اف ۰۴6۳صبح روز هشتم شهريور سال 

سراسیمه وارد اردوگاه شد و ارشد سه قاطع را 
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فراخواند. دقايقی بعد وقتی ارشد قاطع برگشت 

های ، او همه ارشدبشاش و گشاده داشتای چهره

افسر های هشت آسايشگاه را جمع کرد و حرف

هم حامل ها عراقی را به آنها منتقل کرد و ارشد

آخرين و بهترين خبر دوران اسارت به اسرای قاطع 

شدند و اين خبر چیزی نبود جز  ۳دو اردوگاه کمپ 

اين خبر  اعالم اينکه امشب همه آماده رفتن شوند.

ايجاد کرد. همه ها موجی از شادی در بین بچه

خود را با دوستان آخرين حرفهای گفته و نگفته 

و ها ديگران به اشتراک گذاشتند، آخرين آدرس

ار اين برد و بدل گرديد و ها بین بچهها شماره تلفن

مه و ه طلب حاللیت از همديگر نمود بیشتری داشت

 را به صدا درآوردند.دوستان قاطع غزل خداحافظی 

غروب همان روز عراقیها ترکیب افراد سه قاطع و 

هم زدند و جابجايی بسیار همه اسايشگاهها را به 

علت  حاال را در اردوگاه بوجود آوردند.ای گسترده

اين اقدام آنها چه بود ما چیزی نمی دانستیم اما 

ترتیب شماره  احتمال داديم که بخاطر برقراری

صلیب هر کس با نفر قبل و بعد از خودش است اما 

احساس غیرقابل وصف، خوشحالی و شور و شوق 

و بی اهمیت ای همه مسائل حاشیه بازگشت به وطن

غروب درها بسته شد،  را تحت الشعاع قرار داده بود.
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نماز مغرب و عشا را که خوانديم هیچ کس به فکر 

خوردن شام و...نبود، با فکربازگشت به وطن شب را 

گذرانديم، به ياد می در حال و هوای عجیبی

دوستانی افتادم که تا ديشب پیش هم بوديم و 

عراقیها آنها را جابجا کرده بودند. دفترچه امشب 

و خاطراتی که دوستانم نوشته بودند را در ها آدرس

 اگر داخل جلد آلبوم عکس جاسازی کردم تا احیانا ً

 عراقیها بازرسی و تفتیش کردند از دستم نرود.

اين کار نیست، بعید  احتیاجی به»گفت  مختاری

ر از کا»گفتم  «است آنها بازرسی و تفتیش کنند

چون اين باارزشترين « محکم کاری عیب نمی کند

برم، اما بقیه وسايل می چیز مادی است که از اين جا

 گذارم.می را به حال خودشان

جالب اين جا بود که آخرين شبی که در اردوگاه 

بوديم هنوز بعضی مشغول کوچک کردن و دوختن 

بزرگی بودند که عراقیها در روزهای های لباس

آن شب کمتر کسی توانست پلک  داده بودند.گذشته 

شب بود که رو به اکبر های روی پلک بگذارد، نیمه

گفتم  مختاری کردم و نیمه شوخی، نیمه جدی

فردا اگر داستانی که برای آن شصت نفر اتفاق افتاد »

 برای ما هم بیافتد تکلیف چیه؟
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د از اين عراقیها بعی»مختاری لبخند تلخی زد و گفت 

ما تا زمانی که پايمان را به آن طرف مرز و نیست، 

روی خاک ايران نگذاشته ايم نبايد خیلی مطمئن 

 «باشیم که داريم برمی گرديم.

 روزهای اول اسارت را يادت هست که»گفتم 

شود که عراقیها همه ما را می گفتی يک روزیمی

 «بندند؟می کنند و به رگبارمی در اينجا رديف

همانطور که گفتم تا »ی گفت لبخندی زد و به شوخ

زمانی که پايمان را به آن طرف مرز نگذاشته ايم 

 «يم!گردمی نبايد خیلی مطمئن باشیم که داريم بر

از جايم بلند شدم، آرنجم را روی تاقچه پنجره 

گذاشتم و به چهره آخرين شب و آخرين لحظات 

و سیم خاردارهای ها دورن اسارت نگاه کردم، فنس

 ان در پیرامون اردوگاه خودنمايیتودرتو همچن

قطار شده در پشت سیم های کردند اما اتوبوسمی

 خاردارها خط بطالنی را به کارآيی آنها کشیده بودند

ند دادمی و نويد پروازی تاريخی در زندگی هر اسیری

به امید رسیدن که سالها پشت اين سیم خاردارها 

سانده چنین روزی، شب را به روز و روز با به شب ر

بودند. جنب و جوش نظامیان و نگهبانان عراقی و 

انجام مقدمات انتقال افرادی که سالها چهار چشمی 

مواظب آنها بودند ملموس بود. رو به يکی از دوستان 
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بلند شو ببین »به نام رضا پرورش کردم و گفتم 

 «پشت سیم خاردارها چقدر اتوبوس رديف شده

و  کردها اتوبوس رضا از جايش بلند شد و نگاهی به

 نه مثل اينکه اين بار راستی راستی»به شوخی گفت 

 «خوايم بريم ايران!می

عراقیها گفته بودند ساعت سه بامداد آماده باشید، 

حاال آخرين لحظات و دقايق دوران چند ساله اسارت 

روی زمین نشستم و به ديوار گذشت، می به کندی

 برد.تکیه دادم، چشمانم سنگین شد و خوابم 

با صدای باز  ۰۴6۳بامداد روز نهم شهريور سال 

شدن در آسايشگاه بغلی بیدار شدم، نگاهی به ساعت 

داد، می سه بامداد را نشان ديواری انداختم، دقیقاً

سراسیمه از جايم بلند شدم، وضو گرفتم، لباس هايم 

جور نمودم، يکی را مرتب کردم، وسايلم را جمع و 

يک ساک برايم سه انفرادی پارچه کی از دوستان با

امیر( را با حروف انگلیسی جلو ) دوخته بود و اسمم

آن نوشته بود، وسايل را داخل آن گذاشتم و زيپش 

 را کشیدم.

 «نماز صبح را چکار کنیم؟»به رضا گفتم 

اگراذان شد در محوطه و اگر نشد مجبوريم »گفت 

 «در داخل اتوبوس بخوانیم.
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دررا باز کردند و  يک ستوان و يک سرباز عراقی

گفتند يکی يکی بیائید بیرون. اولین بار بود که در 

شد و نظامی عراقی وارد آسايشگاه نمی شد می باز

تا در داخل آسايشگاه آمار بگیرد. از آسايشگاه خارج 

به پائین رفتیم. اين دومین بار بود که در ها و از پله

گذاشتیم، دفعه قبل می تاريکی شب به محوطه پا

رای رفتن به زيارت نجف و کربال و اين بار برای ب

نهاديم. از می ن اسالمی پا به محوطهزيارت ايرا

فرصت استفاده کرده و با بعضی دوستانی که در آنجا 

بودند خداحافظی کردم. دقايقی بعد افسر عراقی جلو 

آمد و گفت به رديف پنج روی زمین بنشینید، يک 

تون يک به سمت درجه دار آمار گرفت و بعد به س

در حرکت کرديم، در اول را باز کردند و از آن رد 

شديم، يک افسر ديگر در آنجا نشسته بود و به هر 

داد. می شد يک جلد قرآنمی کس که از در خارج

قرآن را گرفتم و به زور آن را در داخل ساکم جا 

کردم. سوار اتوبوس شديم و منتظر نشستیم، حدود 

بوس نشسته بوديم که اذان يک ساعت در داخل اتو

شد، نماز صبح را در داخل اتوبوس به صورت نشسته 

 خوانديم.

م خاردارها پرده اتوبوس را کنار زدم و از پشت سی

گاه انداختم. ساختمانی که نگاهی به ساختمان اردو
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از بیرون از سیم خاردارها ما بود را چند سال میزبان 

اين چند  کردم، بسیاری از حوادث و خاطراتنظاره 

سرعت آن را زياد کرده اند  ی کهسال مانند تصاوير

اما حرکت اتوبوس سررشته  در ذهنم مرور شد،

افکارم را به هم ريخت، حاال وقت آن رسیده بود که 

، يک شه از اين اردوگاه خداحافظی کنیمبرای همی

را  وداع شیرين که ديگر اردوگاه و عوامل دژخیم آن

 هنمی ديديم و جايگاه و اهمیت باالی مقصد و نگاه ب

نگاه کنیم،  شد که به پشت سرمی جلو مانع از آن

تو ۳کمپ ای گفتموقتی اتوبوس حرکت کرد در دلم 

 کنم اما خاطرات تلخ و شیرينت را با خودممی را رها

 میزبان نه چندان خوب الوداع!ای برم پسمی

ی که مسلح بودند در چهار نظامی عراقی در حال

ها و رفتار آندادند، حرکات می داخل اتوبوس نگهبانی

که افراد بداخالق و خشنی  نشان دهنده اين بود

 گفتند ياهللمی هستند، با پرخاش و تشر دائم به ما

ضا ر بنشینید، بیرون را نگاه نکنید، حرف نزنیدو...به

ها عجب اين نگهبان»گفتم که کنار دستم نشسته بود 

، اين روز آخری هم خوش اهل و بی شعورهستندج

یر بعثی هستند، تقص»رضا گفت « رفتاری نمی کنند

 «ندارند
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همه مسافران خود را سوار نموده و پشت ها اتوبوس

سر هم حرکت کردند. ما از اردوگاه دور شديم، از 

کنار شهر رماديه رد شديم، هوا گرگ و میش بود، 

کردند، می اسکورترا ها چند خودرو نظامی اتوبوس

پرده را کنار زدم تا نگاهی به بیرون بیاندازم گوشه 

که به يک باره نگهبان عراقی با قنداقه اسلحه به 

 دستم زد و با داد وفرياد اقدام به پرخاشگری نمود.

ين روز آخری بهانه دست اينها ولش کن ا»گفت  رضا

 «نده

وس رفت، پرده را اندکی به ای اتوبنگهبان به انته

 عقب دادم تا بیرون را ببینم، هوا داشت روشن

انی بیاب در امتداد يک جاده تقريباًها شد، اتوبوسمی

در حال حرکت بودند. هیچ خودرو ديگری به غیر از 

اتوبوس در جاده ديده نمی شد، صدای آژير 

خودروهای نظامی و آمبوالنس گاهی بیش از حد 

پشتی ه داد، با اين حال سرم را بمی گوش را آزار

 خوابم برد.ها صندلی تکیه دادم و مثل بقیه بچه

با ترمز ناگهانی اتوبوس از خواب پريدم، تابش آفتاب 

گستره خودش را بر کوير دو طرف جاده پهن کرده 

همچنان در حرکت بودند، دقايقی ها بود و اتوبوس

های بعد به يک روستا رسیديم، چند کودک با لباس

مندرس و کهنه در کنار جاده ايستاده و نظاره گر 
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بودند، يکی از آنها دستی برای ها کاروان اتوبوس

من هم برايش دست تکان اتوبوس ما تکان داد، 

دادم، اتوبوس برای چند لحظه متوقف شد، از ساکم 

مسواک نو و خمیردندانی که داشتم را برداشتم و از 

رک مسواک و . پسپنجره اتوبوس برای او انداختم

خمیردندان را برداشت و شروع کرد به دويدن، گويی 

 که گنجی گرانبها يافته و از خوشحالی به سمت خانه

دود. دوستان ديگر هم وسايلی را که داشتند برای می

 انداختند.ها بچه

بسیار محروم و  روستاهای دوباره به راه افتاديم،

ت پشها کپری زيادی را در مسیرمی ديديم، اتوبوس

ند و هیچ اتوبوسی حق سبقت گرفتن رفتمی سر هم

جلويی را نداشت، سر يک پیچ که اتوبوسهای زا

ديدم آنها را شمردم، ما اتوبوس دهم می جلويی را

شد، يکی از می بوديم، هوا کم کم داشت گرم

ين ا دوستان شیشه اتوبوس را کمی باز کرد، به لطف

بان عراقی که کار من هم کمی خنک شدم، نگه

متوجه قضیه شد، با عجله جلو آمد و پنجره را بست 

و به زبان عربی داد وبیداد راه انداخت، درجه داری 

که درجلو اتوبوس و کنار راننده نشسته بود سرباز را 

صدا کرد و به او چیزی گفت، و بعد از جايش بلند 



  89 وداع شیرین/

 

 
 

شد و رو به ما کرد و با ايماء و اشاره به ما فهماند که 

 توانید باز کنید.می ده و پنجره راپر

ساعتی بعد اتوبوس به يک باره متوقف شد، بعد 

ازچند لحظه راننده و به دنبال او يکی از سربازان 

پیاده شدند، رضا از من پرسید چی شده؟ گفتم 

چند  «نمی دونم، شايد اتوبوس خراب شده است»

پشت سری از ما رد شده های لحظه بعد تمام اتوبوس

ما ودرو نظامی جلو اتوبوس ند و تنها يک خو رفت

ماند. حدسم درست بود، اتوبوس خراب شده بود و 

رفت، هوا به شدت گرم و می راننده داشت با آن ور

 از سر و رويمان عرق داخل اتوبوس گرمتربود.

ريخت، بوی عرق بدن داخل اتوبوس پیچده بود، می

ل ختابید و گرمای دامی آفتاب درست باالی اتوبوس

کرد، حاال حدود نیم ساعت بود که می را چند برابر

متوقف بوديم و راننده به کمک دو سرباز مشغول ور 

رفتن با چرخ عقب ماشین بودند، اما گويا ماشین 

قصد همراهی ما را نداشت. نگهبانهای عراقی هم 

مثل ما کالفه شدند. خواستیم از اتوبوس پیاده شويم 

دنمان کم شود اما اجازه تا بلکه مقداری از گرمای ب

ندادند. يکی از برادران که در صندلی انتهايی نشسته 

قسمت ما نیست به ايران »بود با صدای بلند گفت 

 «ما رو به اردوگاه برمی گردانند. احتماالًبرگرديم، 
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خورو نظامی از ماشین پیاه شده يکی از سرنشینان 

 مش در حال گفتگو بود. دقیقیبود و دائم با بی سی

و دستگاه از اتوبوسهايی که رفته بودند بعد د

برگشتند، به محض اينکه اتوبوسها در کنار اتوبوس 

 خدا برسد به داد»ما متوقف شدند من به رضا گفتم 

که فکر نکرده اند، ها سرنشینان اين دو اتوبوس، چه

کمترين احتمال را برگشت به اردوگاه دانسته اند، ما 

تقسیم و هر ز اتوبوس پیاد کرده و به دو نیم را ا

بود  پرها توبوس سوار شديم. صندلیقسمت به يک ا

وسط اتوبوس ايستاديم، گرمای هوا و و باالجبار در

و بداخالقی و توپ ازدحام داخل ماشین از يک طرف 

و تشر دو نفر از سربازان عراقی از طرف ديگر اعصاب 

 همه را به هم ريخته بود.

ديم ما فکر کر»افرادی که نشسته بود گفت  يکی از

وس اتوب»گفتم  «دارند ما را به اردوگاه برمی گردانند.

ما خراب شد، ما هم فکر کرديم ديگر ما را به مرز 

نمی برند. حدود يک ساعت بعد قرائن نشان دهنده 

 شويم، دقايقیمی اين بود که به مرز خسروی نزديک

را ديديم که در  هامرز رسیديم و قطاراتوبوس بعد

مرز به رديف ايستاده اند و در نوبت پیاده کردن 

مسافران خود هستند، اتوبوس ما بعنوان آخرين 

نار را کها اتوبوس پشت سر بقیه ايستاد، تمام پرده
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ا به شدت را باز کرده بوديم، اما هوها زده و شیشه

نفر مسافر در يک اتوبوس  6۱گرم بود و تعداد 

 سربازان غیرقابل تحمل بود. اقعاًدرگرمای آفتاب و

و  اطر گرمای داخل اتوبوس پیاده شدهعراقی از بخ

چرخیدند. دوستانی که نشسته می در اطراف اتوبوس

 بودند هر از چند گاهی سرشان را از شیشه به بیرون

است، سربازان بردند تا ببینند در جلو چه خبر می

 کردند.می نهیعراقی از بیرون از اين کار

يک باره سه نفر از برادران پاسدار را ديديم که به  به

که از آنها ای اتوبوس نزديک شدند، اولین جمله

بود: خوش آمديد، قدمتان روی چشم.  ناي شنیديم

بعد هم با دوستانی که در کنار پنجره بودند دست 

دادند. يک افسر و دو سرباز عراقی هم همراه آنها 

وا و فشردگی افراد در بودند. از گرمای بیش ازحد ه

داخل اتوبوس به عراقیها اعتراض کرديم، يکی از 

سربازان اعتراض ما را به يک افسر عراقی منتقل 

اما افسر اعتناعی به اعتراض ما نکرد، يکی از  کرد،

برادران عرب زبان از شیشه اتوبوس به سرباز عراقی 

گفت اجازه دهند تا پیاده شويم و در بیرون بايستیم، 

از گفت امکان ندارد، برادر عرب زبان گفت بابا سرب

خودتان بیائید باال ببینید در داخل اتوبوس چه 

وضعیتی است. از ما اصرارو از عراقیها بی اعتنايی 
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ادامه داشت تا اينکه يک ستوان عراقی به داخل 

اتوبوس آمد و وضعیت را ديد، پذيرفت و گفت يکی 

يم و پیاده شديکی پیاده شويد، سراسیمه از اتوبوس 

به ستون يک به سمت مرز ايران حرکت کرديم، چند 

پاسدار ايرانی به سمت ما آمدند، يک فیلمبردار 

ايرانی هم نزديک شد و مشغول تصويربرداری از ما 

شد، دو سرباز عراقی جلو آمدند و مانع از حرکت ما 

، افسر عراقی وقتی ديد که فیلمبردار ايرانی شدند

ت سربازان را به نزد خود درحال ضبط صحنه اس

اين لحظه فیلمبردار عراقی هم آمد و  در فراخواند.

سرعت قدم هايمان افزوديم و  به از ما فیلم گرفت.

بعد از چند لحظه به محل استقرار نیروهای ايرانی 

درنقطه صفر مرزی رسیديم، درواقع وارد خاک ايرن 

شديم، احساس بسیار خوب و خوش آيندی بود، بعد 

د سال بوسه بر خاک وطن چه لطف و صفايی از چن

صحنه دلنشین و افتخار ها شکر بچه سجده داشت.

خوش آمد گويی آمیزی برای همه بوجود آورده بود، 

به ما همچنان ادامه داشت و مسرت برادران ايرانی 

ما را به  کرد. نهايتاًمی و خوشحالی ما را دو چندان

گر دي خالی ايرانی هدايت کردند، سمت يک اتوبوس

از نیروها و سربازان عراقی خبری نبود، اينجا بود که 

طعم آزادی را بعد از چند سال چشیديم واز چنگال 
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دژخیمان بعثی نجات پیدا کرديم، خیالمان راحت 

شد، ما از مرز شده بوديم و در خاک کشورعزيزمان 

 ،یآزادباورش سخت بود و تا اينجا ايران بوديم، 

نمود اما اگر خدا بخواهد می مفهومی دست نیافتنی

 اسیر که جای خودآزاد شدن  شود،می اسیر آزاد

در دل دارد، اگر خدا بخواهد ابراهیم علیه السالم 

ود شمی ، دريا برای موسی شکافتهآتش نمی سوزد

شود و اگر خدا می و ماه برای پیامبر رحمت دو شقه

تی هست و هر هستی بخواهد هرکاری انجام، هر نیس

 شود.می نیست

از شیشه جلو اتوبوس به محل تحويل اسرا نگاه 

کردم، چند چادر در آنجا برپا شده بود، که روی يکی 

خورد، می از آنها عالمت صلیب سرخ جهانی به چشم

اسرای ايرانی را يکی يکی نیروهای عراقی تحويل 

دادند، صلیب سرخ هم طی می صلیب سرخ

 کرد ومی ه و مشخصات آنها را چکتشريفاتی شمار

ما بدون  دادند. اما ظاهراًمی تحويل نیروهای ايرانی

طی کردن اين تشريفات وارد خاک ايران شده 

بوديم، در داخل اتوبوس نشستیم و همچنان منتظر 

پس از سالم و خوش بوديم، يک برادر پاسدار آمد و 

 صلیب سرخ ناراحت شده و»گفت آمد گويی 

آنها از مرز رد شده گويد چرا بدون نظارت من می
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 اند منظورش شما هستید، دوستان دارند صحبت

کنند تا راضی بشوند و بیايند در داخل همین می

يک نفر هم وارد « اتوبوس کار شما را انجام دهند.

اتوبوس شد و سانديس و بیسکوئیت در بین ما پخش 

رم کرد. سانديس خنک بعد از چند سال در هوای گ

 مرز خسروی خیلی به من چسبید.

نیم ساعتی طول کشید تا آخرين نفرات کاروان 

هزارنفری وارد خاک ايران شدند و ما همچنان 

منتظر بوديم تا جناب صلیب سرخ بیايد و تشريفات 

ايرانی يکی پس های قانونی ما را انجام دهد. اتوبوس

از ديگری مسافران خود را تکمیل کرده و حرکت 

رفتند، درست است که خیال ما راحت بود  کردند و

که از مرز رد شده ايم، اما ديگر داشت حوصله مان 

رفت، باالخره صلیب سرخ رضايت داد و دو می سر

نفر آمدند و کار تشريفات را انجام دادند، به هر نفر 

ما هم جزو کسانی  يک کارت تحويل دادند و نهايتاً

ی با صلوات .شديم که به طور رسمی مبادله شده ايم

برای سالمتی امام زمان )عج( اتوبوس حرکت کرد. 

راننده اتوبوس از اينکه ما آزاد شده بوديم خیلی 

 خوشحال بود و لبخند از لبانش قطع نمی شد.

چند کیلومترکه به سمت داخل ايران آمديم يک 

که درباالی جاده نصب شده بود ای پارچه نوشته
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وی پارچه نوشته توجه من را به خودش جلب کرد، ر

 «آزادگان عزيز به میهن اسالمی خوش آمديد»بودند 

اين جمله چند لحظه فکرم را مشغول خودش کرد، 

منظور از آزادگان ما »یدم از نفر کنار دستی ام پرس

 «نمی دانم، شايد ما باشیم»او جواب داد  «هستیم؟

مقداری که جلوتر آمديم روی يک پارچه ديگر 

ود سرود آزاديند و احرار جهان اسرا خ»نوشته بودند 

اين دو جمله  «کنند. امام خمینی رهمی آنها را زمزمه

را که کنار يکديگر قرار دادم پیش خودم گفتم پس 

واژه آزادگان را از اين جمله حضرت امام  حتماً

استخراج کرده اند. واژه جالبی به نظرم آمد اما خودم 

ا آزادی را ب اما نسیمرا اليق وصف اين واژه ندانستم، 

کردم و البته اين احساس با می تمام وجود حس

لم د در نوشیدن يک نوشابه خنک تکمیل تر شد.

خداحافظ عراق، خداحافظ اردوگاه، »گفتم 

، خداحافظ .... سالم ايران، ۳خداحافظ کمپ 

وطن عزيز، سالم مردم قهرمان ايران، سالم ای سالم

 اردستی گفتمامام، سالم آزادی سالم ... به نفر کن

هنوز باورم »لبخندی زد و گفت  «در چه حالی؟»

به اولین روستای مرزی  «نمی شود که آزاد شده ايم

از مردم روستا کنار جاده جمع ای عده که رسیديم

دادند و خوش می شده بودند و برای ما دست تکان
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گفتند، در روستاهای بعدی هم همین می آمد

 ما ازای و صمیمانه وضعیت بود ومردم استقبال گرم

کردند، گاهی عبور از روستاها و شهرهای کوچک می

 بدلیل استقبال شديد مردم به کندی صورت

کردند می گرفت. جوان هايی بودند که سعیمی

دستشان را از پنجره اتوبوس به داخل بیاورند و با ما 

کردم با آنها دست می دست بدهند، من هم سعی

های بین راه اتفاق جالبی بدهم. در يکی از روستا

افتاد. يکی از برادران آزاده اهل همان روستا بود، 

بستگانش او را در داخل اتوبوس شناختند، دو سه 

نفر آنها از بدنه اتوبوس آويزان شده بودند و اشک 

کردند تا او را از پنجره می ريختند، تالشمی شوق

 واتوبوس به پائین بکشند، نیمی از بدن او در داخل 

نیم ديگر در بیرون اتوبوس قرار گرفته بود، برادر 

پاسداری که در داخل اتوبوس بود سعی کرد که آنها 

را از اين کار بازدارد، اما گوش آنها بدهکار نبود و 

اصرار داشتند که او به بیرون بکشند، خطر سقوط 

کرد، اتوبوس متوقف شد، می آن بنده خدا را تهديد

داخل اتوبوس بیايند اما  خواستند بهمی چند نفر

وبه آنها گفت اين کار شما مسئول اتوبوس اجازه نداد 

شود، اينها بايد بروند، می باعث معطل شدن بقیه

مشخصاتشان ثبت شود و بعد به خانواده هايشان 
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تحويل شوند. آنها ابتدا راضی نمی شدند اما باالخره 

رضايت دادند و اتوبوس حرکت کرد، ساعتی بعد به 

اسالم آباد رسیديم، اتوبوس وارد شهر شد، مردم 

زيادی در خیابانها جمع شده بودند، استقبال 

کردند، در بعضی از چهارراهها و می باشکوهی از ما

زدند، گاهی ازدحام جمعیت چنان می میادين طبل

شد و ماشین می زياد بود که مانع حرکت اتوبوس

 فت.گرمی مثل نگینی در داخل موج جمعیت قرار

من خودم را اليق اين استقبال نمی دانستم، ياد 

 روزی افتادم که در بغداد ما را در خیابانها

گرداندند، افرادی که در آنجا برای تماشای ما می

آمده بودند گاهی گوجه فرنگی، سنگ، ته سیگار، 

انداختند، اما در اينجا ما می پاره آجر و.... به طرف ما

ند. ياد اين آيه از قرآن داشتمی را عزيز و گرامی

تعز من تشاء و تذل من تشاء »فرمايد می افتادم که

)سوره آل  «ی قديربیدک الخیر انک علی کل ش

دهی و می هرکس را بخواهی عزت( 26عمران آيه 

ها دهی، همه نیکیمی هر کس را بخواهی ذلت

 بدست توست و برهر کاری توانا هستی.

خارج شديم و ما را از بین مردم صمیمی اسالم آباد 

به يک پادگان نظامی بردند، در آنجا نماز ظهر و عصر 

را خوانديم، بعد هم برای ناهار سفره انداختند. تا آن 
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لحظه تب و تاب خالصی از بند عراقیها و شور و حال 

مردم خونگرم روستاها و شهرهای مرزی باعث شده 

را  رکسی ياد ناهار نیافتد، اما سفره ناها بود که اصالً

 که ديديم يادمان افتاد که نهار نخورده ايم و اتفاقاً

خیلی هم گرسنه هستیم. خوردن چلوکباب با 

نوشابه بعد از چند سال لطف ديگری داشت و اين 

لطافت با پذيرايی گرم برادران پاسدار به حد اعالی 

شديم و به ها خودش رسید. بعد از ناهارسوار اتوبوس

. در بین راه برادری سمت کرمانشاه حرکت کرديم

در منطقه تنگه چهارزبر توضیحاتی از کیفیت 

عملیات مرصاد و گرفتاری منافقین درآن منطقه 

برای ما ارائه کرد. من ياد دو سال قبل افتادم زمانی 

که برنامه سیمای جنايت موسوم به سیمای مقاومت 

منافقین در تلويزيون عراق تا پانزده روز درخصوص 

وران منافق به خاک کشورمان حمله نظامی مزد

سکوت کرد و بدلیل شکست سنگینی که متحمل 

به اين شکست مفتضحانه ای شده بودند هیچ اشاره

 نکرد.

غروب نهم شهريور به کرمانشاه رسیديم، موج 

ه ب را کسیعیت استقبال کننده درکرمانشاه هرجم

داشت، حضور و استقبال مردم کرمانشاه می تعجب وا

وصف ناپذير بود، نظامیان هم در بین مردم بودند، 
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جمالت خوش آمديد، صفا آورديد، خوش آمديد 

قهرمانان، خوش آمديد دالوران، قدم تان روی چشم، 

داد، اين می را نوازشها بفرمائید بفرمائید، گوش

شد، خودم را شرمنده اين می جمالت دائم تکرار

دانستم، علی ايحال هوا رو می همه لطف و احسان

ی دقايق رفت که از شهر خارج شديم ومی به تاريکی

نظامیان زيادی در  شديم. بعد وارد يک پادگان

ورودی پادگان ايستاده و در حال رتق و فتق امور 

 به نوبت مسافران خود را پیادهها بودند. اتوبوس

کی رسید، يکی يکردند، وقتی نوبت به اتوبوس ما می

پیاده شديم، زمانی که از اتوبوس پیاده شدم يکی از 

برادران پاسدار به من گفت خوش آمدی امیر! 

 برگشتم تا از او سئوال کنم که اسم من را از کجا

دانی؟ اما شلوغی و ازدحام افرادی که در آنجا می

بودند سبب شد تا او را نبینم، از ستون يک خارج 

م، يک لحظه او را ديدم و سئوالم شدم تا او را ببین

حس آدم شناسیم »را پرسیدم. لبخندی زد و گفت 

فشار جمعیت من را به جلو برد و ديگر  موج «قويه

شدم اما فکرم می او را نديدم، هر لحظه از او دور

مشغول او بود. چگونه من را شناخت، اسم من را 

چطور دانست، آيا از بستگان است، آيا در جبهه هم 

م بوديم، آيا در آن شرايط شلوغ و پرازدحام کسی رز
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ايد چرا ب اسم من را به او گفته است، کی گفته، اصالً

کسی اسم من را به او بگويد و... اينها سئواالتی بود 

متوجه نشدم از  که ذهنم درگیر آنها شد و اصالً

سط به وزمانی که از اتوبوس پیاده شدم کی و چگونه 

 محوطه آنجا رفتم.

از ما هم تعداد زيادی از آزادگان در آنجا بودند،  قبل

مغرب و  ما هم به آنها ملحق شديم. نماز جماعت

سال با تعداد عشا را برای اولین بار بعد از چند 

جمعیت زياد در محوطه خوانديم. بعد از نماز به يک 

آسايشگاه بسیار بزرگ وارد شديم، چند رديف سفره 

 شام به هر نفر يک پتوپهن کرده بودند، بعد از صرف 

دادند تا در همان جا استراحت کنیم. از خستگی 

نفهمیدم کی خوابم برده است. صبح که نماز را 

خواندم در جای خودم دراز کشیدم، خوابم نبرد، بعد 

هم صبحانه خورديم، از يکی از برادران مسئول 

ز ا «بريد؟می کی ما را ا زاينجا»درآنجا سئول کردم 

اين »ره رفت، لبخندی زد و گفت جواب دادن طف

يکی از  «همه سال صبر کردی يه کم هم صبر کن

دوستانی که صدای ما را شنید باصدای بلند گفت 

با شنیدن کلمه  «در اينجا ما را قرنطینه کرده اند»

 قرنطینه حس بدی به من دست داد.
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يک نفر آمد و گفت به نوبت به ساختمان روبرو 

ر آنجا عکس پرسنلی از ما برويد. به آنجا رفتیم، د

و شهرو آدرس و... ای گرفتند و مشخصات شناسنامه

 گرفتند.

در مرحله بعدی به هر نفر يک دست لباس فرم، يک 

ساک و يک سری وسايل شخصی تحويل دادند. 

زمانی که لباسهای عراقی را از تنم درآوردم و لباس 

فرم بسیجی پوشیدم، احساس خوبی داشتم، ياد 

دم و دقايقی ذهنم به منطقه عملیاتی جبهه افتا

 برگشت.

بعضی از دوستان از اينکه ما را در اينجا نگه داشته 

کردند. اما من پیش خودم می بودند ابراز ناراحتی

يه کم هم ای اين همه سال صبر کرده»گفتم 

حاال وقتش بود که بروم و يک دوش «صبرکن!

م شد و نوبتبگیرم، حمام شلوغ بود، نوبت ايستادم تا 

 يک دوش آب گرم خیلی چسبید.

که ديروز  پاسداری بعد از نماز و ناهاردر محوطه،

اسم من را صدا کرده بود را ديدم، جلو رفتم وبعداز 

کجا  سالم وعلیک از او پرسیدم ديروز اسم من را از

ودی بدانستی؟ گفت روی ساکت به انگلیسی نوشته 

همین  امیر، از آن فهمیدم که اسمت امیراست.

و آدرس و  مشخصات ع باعث آشنايی مان شد.موضو
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شماره تلفن او را گرفتم، اسمش احمدرضا درويش 

زاده بود، از اسمش خوشم آمد. از او خداحافظی 

کردم و به سمت آسايشگاه رفتم. آسايشگاهی که 

 غروب خیلی با آسايشگاه از نوع عراقی فرق داشت.

هد سخنرانی خوامی اعالم شد که وزير دفاع آمده و

کند، همه در محوطه جمع شديم، وزير دفاع هم آمد 

 و صحبت کرد.

فردای آن روز يک سری برگه و فرم آوردند تا پر 

هم معاينات پزشکی انجام دادند و شب  بعد کنیم.

يک نفر آمد و اعالم کرد امشب را هم صبر کنید 

 انشااهلل فردا صبح به شهرهايتان اعزام خواهید شد.

ازدهم شهريور همه چیز آماده بود تا هر بامداد دو

يک دو ساعت مانده  کس به شهر خودش اعزام شود،

به اذان صبح همه همدانیها در يک جا جمع شدند 

بهار سوار يک اتوبوس شديم، و اتوبوس های و بچه

حرکت کرد، زمان اذان صبح به اسدآباد رسیديم و 

بعد نمازو صبحانه مهمان امام جمعه اسدآباد بوديم، 

هم دوباره به سمت همدان حرکت کرديم. در طول 

 مسیر مردم همچنان ما را شرمنده محبت هايشان

کردند، خیلی زود به پلیس راه همدان کرمانشاه می

رسیديم، تعداد پنج اتوبوس بوديم،  (سه راهی بهار)

خواستند اتوبوس ما را که همه می مسئوالن
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ند اما با مسافرانش بهاری بودند را به همدان ببر

اعتراض ما و کسانی که از بهار برای استقبال ما آمده 

بودند مواجه شدند و بعد از کمی کش و قوس راضی 

 شدند که اتوبوس ما مستقیم به بهار برود.

 بهار که رسیديم متوجه تغییراتی به ورودی شهر 

زيادی شديم، چهره شهر نسبت به زمانی که ما به 

. بسیاری از مردم جبهه رفتیم خیلی عوض شده بود

بهار به همراه اتوبوس با ماشین و موتور و دوچرخه 

کردند و درطول می و پیاده اتوبوس ما را همراهی

کردند که گويا می مسیر چنان شادی و خوشحالی

 برادر خودشان برگشته است.

 میدان شهرداری که منتهی به سپاه بهار در اطراف

شد جمعیت انبوهی جمع شده بودند و منتظر می

بودند تا ما را ببینند، اتوبوس به سختی از میان 

جمعیت رد شد و در جلو در ورودی حوزه سپاه 

 متوقف شد، مردم به سمت در و اتوبوس هجوم

آوردند، اما تصمیم مسئوالن امر بر اين بود که می

به داخل برود و در را ببندند. زمانی که درباز  اتوبوس

شد تا اتوبوس داخل شود مردم هجوم آوردند و وارد 

شدند و ديگر کسی يارای جلوگیری از ورود آنها 

نتوانست باشد، فشار جمعیت آنچنان زياد بود که در 

اتوبوس باز نمی شد، اما به هر ترتیبی که شده 
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اينکه هر کس باالخره در را باز کردند، به محض 

گرفت و هر می شد روی دوش مردم قرارمی پیاده

بردند، وقتی پايم به زمین رسید می کس را به سمتی

جوانی قوی هیکل من را به روی دوش خودش 

 دويدند و به جلومی گرفت و چند نفر هم به دنبال ما

جلومی آمدند و در حالی که من ها رفتند، خیلیمی

کردند، می ا من روبوسیروی دوش آن جوان بودم ب

 ی شناختم تا اينکه به يک باره برادرمبیشتر آنها را نم

خلیل من را از دور ديد و به سمت ما دويد و به جلو 

جوان خواهش کرد که من را به زمین بگذارد،  از آمد.

آن جوان هم من را به زمین گذاشت و من و خلیل 

 در آغوش يکديگر قرار گرفتیم و لحظاتی اشک شوق

ريختیم، بعد هم خلیل من را روی دوش خودش 

گرفت و به سمت جايگاهی که برای ما در نظر گرفته 

 بودند برد.

يکی يکی از نردبانی که در آنجا بود به باال رفتیم، در 

د کرمی سه راهی روبروی در بزرگ سپاه تا چشم کار

 جمعیت بود و دستهايی که برای ما تکان

از پشت صدای خلیل را شنیدم  وقتی خوردند.می

 «امیربرگرد عقب و پائین را نگاه کن»گفت می که

به عقب برگشتم و پدرم را ديدم که يک دست به 

 عصا گرفته و دست ديگرش را برای من تکان
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دهد بی اختیار سرم را انداختم پائین و گريه می

کردم، پدرم نسبت به زمانی که من به جبهه رفتم 

د، فکر نمی کردم که اين قدر خیلی پیر شده بو

خواستم از نردبان به پائین می شکسته شده باشد،

ام اتاقک که اجازه ندادند، دقايقی در پشت ببروم 

جاز اازدقايقی نگهبانی دم در سپاه ايستاديم و بعد 

 پائین رفتن به داخل محوطه سپاه را به ما دادند.

 ،لحظات بسیار به ياد ماندنی و خاطره انگیزی بود

مصافحه و درآغوش گرفتن اعضای خانواده اتفاقی 

بود که سالها برايش برنامه ريزی شده بود، از مادرم 

خبری نبود، سراغش را گرفتم، گفتند در سمت 

ايستاده و بدلیل شلوغی جمعیت ورودی شمالی 

نتوانسته به اينجا بیاد. يکی از بستگان دوباره من را 

تیم و مادر و قلندوش کرد و به سمت در شمالی رف

يکی از خواهران را هم در آنجا ديدم، چهره مادر هم 

دست کمی از چهره پدر نداشت و سالها فراغ فرزند 

 گرد پیری را دوچندان بر روی او پاشیده بود.

م دائ بی امان مادراز سر شوق منقلبم کرد،های گريه

رفت نمی دانستم که بايد به او می قربان صدقه من

و هوای ديدار چندين و چند ساله چه بگويم، حال 

را  من بغضی سنگین را در گلويم بوجود آورده بود.

راه افتاد، در طول  سوار باربند وانت کردند و وانت به



   وداع شیرین / 016

 

ا کرد و بمی بلندآدم بود که دست مسیر تا منزل، 

داد، عمويم هم در کنار دست من می من دست

کرد، گاهی ازدحام می نشسته و از مردم تشکر

شد. زمانی که می جمعیت باعث کندی حرکت وانت

و فامیل و آشنا ها به سر کوچه رسیديم همه همسايه

برادر کوچکم  و غیرآشنا به استقبال آمده بودند،

علیرضا زمانی که من به جبهه رفتم نوجوانی بیش 

نبود، اما حاال برای خودش جوانی رشید بود که ابتدا 

ام اشتباه گرفتم، اما او را نشناختم و با يکی از اقو

وقتی پدرم گفت اين علیرضا است هم جا خوردم و 

نزديک در خانه يکی از  هم خدا را شکر کردم.

به نام اوستا حمزه يک کارتن را باالی  همسايگان

خواست آن را به من بدهد، می دستش بلند کرد و

دم تا کارتن را از دستش بگیرم، خم شاز باالی وانت 

به پائین پرتاب شوم، يک صدم  نزديک بود با مخ

بودم ديگر  ثانیه اگر خودم را جمع و جور نکرده

ه، رسیدم يا نمی سالم به خانه معلوم نبود که زنده يا

گفتم اين  کارتن را به زحمت از دست او گرفت و

ديگر چیه؟ اوستا حمزه گفت درش را باز کن، تا 

 زدرش را باز کنم دو کبوتر سفید از داخل آن به پروا

ر کشیدند، يک لحظه درآمدند و به سمت آسمان پ
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جا خوردم و بعد اشک در چشمانم حلقه زد و آرزو 

 کردم که ديگر هیچ اسیری در بند نباشد.

 

 پايان
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