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  ي  من  بي تو  خرابستمادرم  سرا
  باغ آرزوهايم  بي تو  سرابست

  تاج  شاهي  بي  تو كاله مسكين  است
 قصر عالي بي تو ويرانه غمگين است

  حامي چتر  گستر سايه اي پدر
  نامي ،نام ،اميدم خوانم ترا
  شادي بود  گاهم تكيه بودي چو

 كامي رفت كنارم از رفتي چو
  )يدمر(فرشيد مراديان  
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  :ما ميهن
 از ايسـت  كتيبـه  آن خـاك  ي ذره ذره كه پهناوريست سرزمين ما ميهن

 ، هـا  مقاومـت  و ايثارهـا  از زرينيسـت  لوح و ، تاريخ درخشان خاطرات
 مردمـان   .هـا  مظلوميـت  و صـبوريها  و  راسخ ايمانهاي  و ها شجاعت

 و استبداد و مظل از اي تيره هاي شب تاريخ طول در سرزمين اين غيور
 شب تاريكي با كه درخشاني هاي ستاره چون را محروميت و تنگدستي

 سـياهي  ديـو  با صادق صبح اميد به و اند سرگذاشته پشت ، ستيزند در

 ايمـان  از سرشـار  قلبـي  بـا  ولي خسته و رنجور تني با و اند كرده نبرد

  .اند بوده گر نظاره را اميد دم سپيده
 جوالنگـاه  خوفش و تاريكي همه با و شهراس و سكوت تمام با شب 

 كبـوتران  .اسـت  آشام خون وگرگهاي مكار هاي روباه و شوم جغدهاي

 و دهنـد  نمي  تن  تاريكي با سازش خفت به عاشق بلبالن و بال سفيد
 انزوا در خورشيد انتظار در و شوند نمي آواز هم شوم جغدهاي با هرگز

 . ماندگاري و عشق حديث است اين مانند مي

  هنگـام  بـه  و دم سـپيده  در است نزديك سحر اي تيره شب هر از بعد

 و شـكفند  مـي  هـا  غنچه و ها گل و آيند مي در آواز به پرندگان صبح
 معمـار  و چرخد مي زندگي چرخ و آيد مي در ترنم به حيات موسيقي

 خوبيها و كنند زندگي انسانها تا .نهد مي ديگر خشت روي بر را خشتي

 و شوند نابود و محو عدم تاريكي در ها زشتي و ديهاب و شوند ماندگار
 اللـه  يـاد  به دم سپيده هر . شود مي نابود ظلمت  حقيقت نور تابش با
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 و .روييدنـد  حقيقـت  نـور  و عشـق  شبنم با كه باشيم سرزمين اين هاي
شـهيدان و  بر درود و . پرورشـد  دالور خـاك  اين غيرت جوهر خونشان
 .سرافراز خاك اين  دل در آراميده مردان شير و زنان شيردرود بر

  گيتي پهنه در مردمانمان تك تك سرافرازي اميد به
 . . .وكشور اسالمي عزيزمان ايران هميشه قهرمان 
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   :مولودي از خاكستر 
  پيشخوان
 كـه  سـفيد  انقـالب  همان يا مردم و شاه انقالب از بعد نخست سالهاي

 بودنـد  شـده  تقسـيم  متعـدد  مالكـان  خـرده  بـين   رزيكشـاو   زمينهاي

 اشراف  فودالهاي و اربابان شالق زير از تازه كه پيشه زراعت روستاييان

 شده جديدي سردرگمي دچار بودند آمده بيرون زورگو خانهاي و طلب

  .بودند

 عـدم  و مـزارع  بـه  وآفـات  ملخ هجوم دستي، و مكانيزه غير كشاورزي

 .زراعت مناسب ادوات عدم ، ،خشكسالي شك آفت سموم  به دسترسي
 يـك  شـكم  كردن سير براي كشاورزي هاي زمين مساحت نبودن كافي

 تـا  بـود  داليلـي   روسـتايي  زنـدگي   معيشـتي  هـاي  سـختي  و خانواده

 صـنعتي  بـا  .باشند محروميت و فقر در روستايي مالك خرده كشاورزان

 زمينهـاي  درآمـد  بـه  ديگـر  فودالهـا  جهـاني  تجـارت  ورونـق  دنيا شدن

 را خود هاي سرمايه و نبودند قانع  رعايا با زدن كله و سر و كشاورزي
 وارد و درآمـد  پـر  هاي ،كارخانه  و بزرگ هاي شركت  احداث صرف

 ديگـر  طـرف  از. كردنـد  مـي  غربي كشورهاي از لوكس كاالهاي كردن

 برانـدازي  بـر  مبنـي برشـاه    غربي كشورهاي و المللي بين مجامع فشار

 مـدرن  گـي  برده براي مردم توده كردن آماده و سنتي داري هبرد سيستم

 را كشاورزي زمينهاي كه بود شاه سفيد انقالب داليل از گرايي ومصرف
 انقـالب  از بعـد ..كـرد  رها خود حال به را وآنها  كرد تقسيم رعايا بين
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 بيسوادي. و فقر  نشد پاك روستاييان چهره از محروميت رنگ هم سفيد

 ودرمـاني  بهداشـتي  امكانـات  عـدم  و وگرمسـيري  فونيع بيماريهاي و 

 مخابرات و ،گازكشي برق . كشي لوله آب.  مثل رفاهي امكانات وعدم

 تعدادي بود كرده رونق بي و سخت را روستايي زندگي غيره و جاده و

 حومـه  ودر كردنـد  مي مهاجرت بزرگ شهرهاي طرف به روستاييان از

و   كردنـد  مـي  خود ي پيشه ار كاذب مشاغل و شدند مي ساكن شهرها
 روستايي مردان اكثر و خانواده هاي آنها دچار مشكالت زيادي مي شدند

 زمسـتان  و پـاييز  فصل در كه بودند شده فصلي كارگران به تبديل   هم

 نفت شهرهاي به يعني كشور جنوب سمت به پياده كار كردن پيدا براي

 صورت به يا و  فتندر مي رامهرمز و شهر خرم و آبادان مثل جنوب خيز

  وامـارات  قطر و كويت مثل فارس خليج حوزه كشورهاي به مجاز غير

 دچـار  سـفرها  ايـن  در محـروم  افـراد  اين رفتند كارمي كردن پيدا براي

 .ديدند نمي را خانواده روي گاه هيچ بعضا و شدند مي زيادي خطرات

 شدند يم هاي قايق و ها لنج سوار شبانه صورت به كارگران اين بيشتر

 بود كاال و آدم قاچاق شغلشان كه  بود شروري قاچاقچيهاي به متعلق كه

 آنها هاي جنازه و كشتند مي پول خاطر به را خود مسافران از خيلي  و

 .ريختند مي آب داخل به را

 و ،بنـدرعباس  ،خرمشـهر  آبادان بندرهاي از شبانه بر مسافر لنجهاي اين
  دريـا  روي مسـير   طـي  سـاعت  چند از بعد و كردند مي حركت غيره

 مسـافران  .كردند مي پياده آب داخل كويت سواحل نزديك را مسافران
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 دام در سـاحل  در اگـر  البتـه  برسـانند  ساحل به را خود زحمت به بايد

 كتك مقداري و زنداني روز چند از بعد كه افتادند نمي كويت مرزبانان

 .گردانند مي بر راناي سوي به را آنها دوباره مرزبانان دست از خوردن

 ميـان  در و شـدند  مي طوفان دچار مسير طول در هم ها قايق از خيلي

 كـار  يـافتن  آرزوي به كه مسافراني و .شدند مي غرق  پرطالطم درياي

 هـاي  وجنازه.شدند مي ها كوسه خوراك بودند شده ها قايق اين سوار

 . شد نمي پيدا وقت هيچ هم آنها

 مولودي از خاكستر 
سالهاي انقالب سفيد در  روستاي سلطان آباد از توابع شهرسـتان  دراولين 

 كـه  كردنـد  مـي  زندگي جوان خانواده دو )البرز(شهريار از استان تهران 

 خـانواده  جـوان  خـانواده  اولين .بودند كشاورز مالكان خرده همين جزء

  .گذشت مي آنها ازدواج از سال دو كه بودند ليلي همسرش و نصراهللا

 كـار  كـردن   پيدا براي  نصراهللا كه بود حامله ماهه هفت نصراهللا همسر

 بنـدر  مقصد به تا شد لنج سوار شبانه آبادان بندر از و شد جنوب عازم

 كويت در يكسال كه داشت  قصد نصراهللا . كند حركت كويت احمدي

 زنـدگي  در اي سـرمايه  تـا  كند انداز پس خودش براي پولي و كند كار

 از كـه  جاسـم  نـام  بـه  بـود  پوسـتي  سياه مرد جلن ناخداي .باشد داشته

 كلفـت  ولبهاي درشت چشمهاي جاسم بود آبادان معروف قاچاقچيهاي

 دشداشـه  هميشـه  و داشـت  اي ورزيـده  اندام و بلند قد  و  پهن وبيني
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 هميشـه  .و پيچيـد  مي سرش دور سفيد چفيه و پوشيد مي عربي سفيد

  . . . نظير بي جنايت در و بود مسلح
 خوفنـاكي  شب برود  كويت  به تا شد لنج سوار  اهللا نصر  كه شبي نآ

 در نـداي .  بود گرفته را نصراهللا وجود سراپاي اميدي ونا اضطراب بود

 !!!برگرد گفت مي قلبش درون

 را آنها عبدو برادرش همراه به جاسم كه بودند نفر بيست مسافران تعداد
 مسافران و گرفتند ربند همان در را آنها كرايه و كردند تفتيش يكي يكي

  باريـك  چـوبي  نردبـان  يك از مسافران دادند جا لنج پايين طبقه در را

 وجلبـك  خـز  بـوي  بـود  تاريك لنج پايين طبقه. رفتند پايين يكي يكي

 صـداي  آن بر عالوه بود كرده پر را لنج داخل فضاي وشرجي ورطوبت

 .  بود هكرد تر متعفن را  لنج داخل فضاي هم گازوييل وبوي لنج موتور

 وخوابيدنـد  گذاشـتند  سرشان زير را خود هاي بخچه كدام هر مسافران

 و ميـوه  بـار  مقـداري   وبرادرش ناخدا  .برد نمي ابش خو نصراهللا ولي
 لنج كردند حركت و زدند بار لنج  ي عرشه روي ديگر اجناس و قاليچه

 احمـدي  بنـدر  سـاحل  نزديـك  بـه  وقتي بود آب روي ساعت  دوازده 

 سه حدود آب كه جايي ساحل به مانده متر سيصد حدود دندرسي كويت

 مسافر .كرد خاموش را لنج موتور جاسم خدا نا داشت عمق متر پنج  تا

 فهميدند لنج موتور شدن خاموش با داشتند سفرها اين به عادت كه هاي

 پـاي  و ودسـت  شـدند  بيـدار  خـواب  از همگي اند رسيده مقصد به كه

 در  وقتـي  ناخـدا  بـود  گـيج  هنوز نصراهللا ولي كردند جمع را خودشان
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 را مسـافران  چشـم  آفتـاب  روشـنايي  كرد باز را لنج زيرين طبقه چوبي

 بشـيد  پياده زود  :گفت   مسافرها به  بندري لهجه  با بعد و كرد اذيت

 اون.كننـد  دستگيرمون و برسه )مرزبان نيروهاي (ها شرطي قايق ممكنه

 !!! زندان بريم بايد وقت

 آمدنـد  بـاال  چـوبي  وازنردبـان  برداشـتند  را خـود  هاي بخچه مسافرها 

 شـنا  و بودنـد  بندري اكثرا كه آمدمسافران باال آنها سر پشت هم نصراهللا

 خـود  هاي بخچه حاليكه ودر آب توي پريدند  معطلي بدون بودند بلد

 ولـي  رسـاندند  سـاحل  بـه  را خـود  كنان شنا   بودند گرفته دندان به را

 را آب تـوي  پريـدن  جرات و بود ايستاده قايق لب نبود بلد شنا نصراهللا
 نشسته چوبي صندوق يك روي لنج عرشه روي كه جاسم نداشت،ناخدا

 نشسته لنج لبه روي نصراهللا كه ديد وقتي كشيد مي سيگار داشت و بود

 تـوي  پـري  نمي چرا مرگته چه جوون :گفت نصراهللا به نميشود پياده و

 آب؟

 را مـا  گرفتيـد  پول ما از كه شما آخه  ميترسم دريا آب از من : نصراهللا
 .آب توي اينجا نه كنيد پياده ساحل لب بايد

 دادي كه پولي نار صد اين با داري توقع: خنده اي كرد و گفت   :ناخدا

                     . كنم پيادت هتل دم شهر توي ببرمت 

 بـه  را مـردم  پـول  نامرديد،براي انصافيد،خيلي بي خيلي شما : نصراهللا 

 ديد مي كشتن
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 بيام يا آب توي پري مي نسناس  ي مرتيكه :زد فرياد عصبانيت با ناخدا

 !!!آب توي بندازم را جنازت

 را مـن  بايـد  تو "پرم نمي!! نه : گفت بود افتاده لجبازي سر كه نصراهللا
 ...كني پياده ساحل لب ببري

 با و انداخت را سيگارش ته و شد بلند جا از  عصبانيت با  جاسم ناخدا

 دار ضـامن  چـاقوي  يـك  و جيـبش  تـوي  برد دست و  كرد له را آن پا

 بيـرون  چـاقو  براق  ي تيغه داد فشار را آن ضامن و  آورد بيرون بزرگ

 ناخـدا  درشت چشمهاي.آمد نصراهللا طرف به  يواش يواش بعد و پريد

 ترسيده نصراهللا . بود زده بيرون گردنش رگهاي و  بود شده خون رنگ

 .باشد داشته زدن قصد ناخدا كرد نمي فكر ولي ودب

 !!!نيستم بچه من بترسوني را من توني نمي تو : نصراهللا

 چـاقو  بـا  و گرفـت  را نصراهللا يقه و آمد جلو خيره هاي چشم با ناخدا

 كه را ودستش كشيد فرياد درد از نصراهللا .زد نصراهللا شكم توي محكم

  زد را چاقو دومين ناخدا  گذاشت چاقو زخم روي لرزيد مي شدت به

 ناخـدا . گذاشـت  شكمش روي را دستش دو و كشيد نعره باز اهللا نصر

 عرشه روي خون غرق نصراهللا كرد فرو نصراهللا سينه در را چاقو سومين

 بـا  تـوام  كـف  مقـداري  و شد بيهوش لحظه چند از بعد و افتاد لنج  ي

 . شـد  جـاري  گـردنش  طـرف  به و زد بيرون دهانش ي گوشه از خون

 را نصراهللا پاي و دست دو هر و زد صدا را عبدو برادرش جاسم ناخدا

 آب روي نصراهللا جنازه بعد دقيقه چند انداختند آب توي را او و گرفتند
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 سـمت  بـه  را راهـش  و شد روشن  لنج  موتور حين اين در شد شناور

 بنـدر  سـاحل  بـه  را جنـازه  امواج بعد روز دو . گرفت پيش در امارات

 و كردند پيدا را نصراهللا جنازه كويت هاي شرطي و  بودند برده احمدي
 مسـافر  كـه  بـود  معلوم و نبود همراهش مدركي و نداشت هويتي چون

 ماه دو . كردند خاك احمدي بندر بيابانهاي در را او جنازه است قاچاقي

 خانه در و شد زايمان درد دچار   نصراهللا همسر ليلي  حادثه اين از بعد

 دچـار  درمـاني  امكانات و بيمارستان نبود علت به ولي كرد حمل وضع

  .كرد فوت و شد زايمان از بعد خونريزي

 را طفـل  سرپرستي نصراهللا پير مادر و پدر و بود دختر آمده دنيا به طفل
 هـيچ  كه بعد يكسال حدود .گذاشتند فاطمه را نامش و گرفتند عهده بر

 است مرده او كه بردند پي ادهخانو كم كم نيامد نصراهللا از خبري و نامه

 مـي  قـدم  بـد  را طفـل  زمـان  آن غلـط  هاي سنت و فرهنگ دليل به  .

 و . اسـت  خـورده  را مـادرش  و پـدر  سر بچه اين گفتند مي و دانستند
 قـرار  پـذيرش  مـورد  فاميـل  سـاير  و هـا  عمه و عموها طرف از فاطمه

 مـي  نزبـا  زخـم  او به ها بچه و بود اعتنايي بي مورد هميشه و نگرفت

 رفت دنيا از بزرگش پدر كه بود ساله ده شد بزرگ كم كم فاطمه . زدند

 .كرد مي زندگي بزرگش مادر با تنها و

 دو و صـغري  همسرش با كه بود عبدالكريم خانواده دوم جوان خانواده

 مـي  زنـدگي  هـم  بـا  حسـن  و سـميه  نامهـاي  بـه  كـوچكش  طفـل 

خـان كـه   .كـرده بـود    عبدالكريم چند سالي را براي خان آبادي كاركردند
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عادت داشت مزد رعيتها را درست و حسـابي نمـي داد وآخـر دسـت بـا      
همـين رفتـار را بـا عبـدالكريم     .كتك آنها را از خانه خود بيرون مي كرد 

عبدالكريم كه جوان مغروري بود به خـان و نوكرهـاي خـان    . تكرار كرد 
 ميـرم از دسـت تـو ي ظـالم    : فحش داد و با لحـن تنـد بـه خـان گفـت     

  خدانشناس شكايت ميكنم 
برو هر غلطي كه مي : خان در جوابش گفت . همين كار را كرد  "واتفاقا 

دادگـاه  !!    خواهي بكن تو يك رعيت يه ال قبا و گدا گشنه بيشـتر نيسـتي   
مرديكـه  . وژاندارمري با منند فقط با اين كار گـور خـودت را مـي كنـي     

  ...احمق 
بـه پاسـگاه منطقـه كـرد ولـي ريـس       عبدالكريم رفت و شكايت خان را  

پاسگاه كه يك ژاندارم شكم گنده و سبيل كلفت بنام اسـتوار دل آرا بـود   
وقتـي  .خودش از نوكران خان بود وهر شب در خانـه خـان مهمـان بـود     

عبدالكريم از دست خان پيش اسـتوار  شـكايت كـرد اسـتوار بـا حالـت       
مرديكـه االغ مثـل   :عصبانيت از پشت ميز بلند شد و به عبدالكريم گفـت  

وبعـد  !! اينكه كـاه و يونجـه زيـاد خـوردي كـه عرعـر مفـت مـي كنـي          
بعد از آن عبدالكريم .عبدالكريم را مدت يك هفته در پاسگاه زنداني كرد 

ولي قاضي دادگاه كه يك مرد الكلـي و فاسـد   .به دادگاه هم شكايت كرد 
مايت مي كـرد   بود وخودش هم ازفودالها و خانزاده ها بود و از فودالها ح

ولي  بعد . و دست آخر خود عبدالكريم در دادگاه فرمايشي محكوم شد . 
  .از آن كينه عبدالكريم در دل خان باقي ماند


