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خواب میدیدم حاجاحمد آزاد شده
اپی�زود اول :عکسهای آپلود ش��ده را همینطور
بیهدف و بدون اینکه کپش��نها را بخوانم #الیک
میکنم .یکی از عکسها ،تصویر ج��وان رزمندهای
اس��ت که نگاه و صالبتش انگار در ضمیر ناخودآگاه
من ،از قبل نقش بسته است .شب ،موقع خواب دوباره
تصویر آن رزمنده جلوی چش��مم میآید .از قسمت
تنظیمات اینستاگرام ،پستهای الیک شده را مرور
میکنم .تا اینکه میرس��م به همان پست و کپشن
مربوط به عک��س« :چهاردهم تیرماه س��ال ۱۳۶۱
حاجاحمد متوسلیان در جایی از تاریخ این سرزمین
گم شد ».کامنتهای زیر پست را خواندم و فهمیدم
عکس متعلق به جوانی سی سال ه است که اسرائیل ۳۸
سال پیش او را به همراه سه دیپلمات دیگر دزدیده و
به مکان نامشخصی برده .هنوز بعد از این همه سال،
دنیا از سرنوش��ت این چهار نفر بیخبر اس��ت .شما
هم قبول دارید که بعضی وقتها ازکامنتهای یک
پست میش��ود اطالعات خوبی به دست آورد؟! من
از کامنتهای آن پس��ت و جس��توجو در چند پیج
دیگر فهمیدم که احمد متوسلیان (فرماندهی لشکر
 ۲۷محمد رسولاهلل) اواس��ط تیر  ۱۳۶۱در اتومبیل
هیئت نمایندگی دیپلماتیک کشور در حال ورود به
ش��هر بیروت بود که در هنگام عبور از پست ایست و
بازرسی توس��ط مزدوران حزب فاالنژ لبنان متوقف
شده و هر چهار سرنش��ین خودرو با وجود مصونیت
دیپلماتیک توس��ط آدمربایان دستنشاندهی رژیم
تروریس��تی به گ��روگان گرفت��ه میش��وند .در این
آدمربایی ،سردار احمد متوسلیان (وابستهی نظامی
سفارت ایران در بیروت) سیدمحسن موسوی (کاردار
س��فارت ایران در بی��روت) تقی رس��تگارمقدم (یار
دیرین حاجاحمد) و کاظم اخوان (عکاس خبرگزاری
جمهوری اسالمی) به اسارت درآمدند و طی اخباری
رسمی و غیر رسمی تحویل رژیم صهیونیستی داده
شدند .دلم گرفت .سردار نامداری از کشور ما گم شده
بود یا بهتر بگویم؛ ربوده شده بود و فاجعه اینجا بود
که کسی دنبال آنها نمیگشت یا اگر هم میگشت،
هیچ خبر واضحی نمیداد .فکرم مشغول این بود که
آن جوانان چه احساس��ی دارند وقت��یکه میبینند
کسی تالشی برای پیدا کردن آنها و بازگشتشان به
کشور نمیکند.
اپیزود دوم :جلوی آینه میایستم .بافت موهایم را
باز میکنم .اما در آینه فقط تصویر احمد متوسلیان را
میبینم .همان حاجاحمدی که با یک دست گوشی
بیسیم را باال گرفته و سرش را به حرمت مظلومیت
بچههای رزمنده داده پایین .تصویر دیگری میبینم
از حاجاحمد ک��ه در ارتفاعات ب��ازیدراز ،با صالبت
به دوردستها خیره ش��ده .به خودم نهیب زدم که
دختر دیوانه شدهای؟ دوباره یک سردار پرجذبه پیدا
کردی؟ یک ج��وان بامعرفت؟ ی��ک رزمندهی همه
چیز تمام؟ یادت باشد فقط ش��ناختن این جوانها
و س��رچ کردن و خواندن از این جوانان شرط نیست!
باید ببینی و بدانی هدف مقدس آنها چه بوده! بعد از
آنشب ،شروع کردم به سرچ کردن و مطلب خواندن
که احمد متوسلیان چه کس��ی بوده! تا آن شب ،فکر
میکردم سپاه تنها یک حاجاحمد داشته .حتی وقتی
آقای حق در متنهایش مینوشت «حاجاحمد» من
فکر میکردم همین #متوسلیان را میگوید .تا اینکه
یکی از دوستان ش��یرپاکخوردهام آمد دایرکت که؛
«بانو! س��پاه پر از سردار نامدار اس��ت که اسم خیلی
از آنها #احم��د بوده!» قبول! ولی ای��ن احمد ،احمد
دیگری است! حاجاحمدی که به نمایندهی بنیصدر
گفته بود« :توصیه میکنم س��وار هلیکوپتر نشوید
ک��ه از این مناطق عب��ور کنید ،چ��ون هوایی هم به
شما اجازه نمیدهم!» گزارش به بنیصدر میرسد.
بنیصدر هم خواستار عزل حاجاحمد به عنوان عنصر
نامطل��وب از تمامی تش��کلهای نظامی میش��ود.
آنروز آیتاهلل خامنهای به امام عرض میکند« :من
احمد متوسلیان را میشناس��م .ایشان آدم مخلص
و مقت��دری هس��تند ».آری! گوین��دهی مقتدر آن
دس��تور به بنیصدر فقط متوس��لیان بوده ،نه هیچ
احمد یا حاجاحمد دیگری! هرچه بیش��تر اطالعات
در مورد ش��جاعت و بیباکی متوس��لیان میشنیدم
و میخواندم ،بیش��تر ش��یفتهی م��رام و معرفت او
میشدم .حاال رزمندهای را دوست داشتم که از نظر
زمانی ،سه نس��ل با من فاصله داشت و از نظر مکانی،
در ناکجاآباد ذهنم جای داشت .عکس پروفایلم شد
احمد متوسلیان .بکگراند صفحهی گوشی موبایلم
هم! جوریکه هروقت گوشی را روشن میکردم ،به
او #سالم میکردم .شاید کس��ی باور نکند اما او هم
در قاب موبایلم ب��ه من لبخند م��یزد .حس خیلی
خوبی به حاجاحمد متوسلیان پیدا کرده بودم .فیلم
«ایس��تاده در غبار» را از س��ایت دانلود کردم .حس
میکردم این مرد با تار و پود وجود من عجین ش��ده
است! مثل بچهها هرلحظه از فیلم منتظر یک معجزه
بودم ،معجزهای که سرنوش��ت متوس��لیان با ربوده
شدن و گم شدن رقم نخورد .ولی معجزهای رخ نداد
و آن مرد رفت که رفت ...آن م��رد در باران نیامد .آن
مرد سوار بر اس��ب نیامد .فکر اینکه حاجاحمد تمام
اخبار و حوادث این سالهای نظام را در اسارت شنیده

باشد ،سخت آزارم میداد .خبر قبول قطعنامهی ۵۹۸
و نوشیدن جامزهر توس��ط امام ،خبر فوت امام ،خبر
ترورها ،تحریمها و خیانته��ا ...همهی این افکار مرا
آزار میداد.
اپیزود س�وم :خ��واب میدیدم .خ��ود حاجاحمد
متوس��لیان بود .او برگش��ته بود به ایران .پیر ش��ده
بود ولی شکسته نبود .او و س��ه دیپلمات همراهش

را معاوضه کرده بودن��د .خانهی پ��دری حاجاحمد
ب��ود .در میدان ش��انزدهم نارمک .خانهای س��اده و
صمیمی .حاجاحمد میخواست با مردم حرف بزند.
چند نف��ر دور حاجاحمد را گرفت��ه بودند و مرتب رو
به جمعیت مش��تاق میگفتند« :حاجاحمد خسته
اس��ت .باید اس��تراحت کند ».اما خ��ود حاجاحمد
میگفت« :برادرها! من س��ی و نه س��ال در اس��ارت

ب��ودهام! نمیخواهم اس��تراحت کنم .تا دیر نش��ده
میخواهم حرف بزنم ».ول��ی آن چند نفر گویا عمدا
میخواس��تند مانع حرف زدن سردار ش��وند .مدام
میگفتند« :فردا بیایید با ایش��ان #مصاحبه کنید.
حاجاحمد خست ه است ».همهی خبرنگارها و مردم را
بیرون کردند .حاجاحمد به من نگاه میکرد .خندهی
تلخی کرد .وقتی از خانه بیرون آمدم ،دیدم که خانه

شکل خاصی شد .شبیه به یک قبر ...صدای الالهاالاهلل
بلند شد .پیکر حاجاحمد روی دستهای مردم و در
میان اشکها و ضجهها به طرف قبر میرفت .عکس
دیگر شهدای ترور این سالها هم در دستهای مردم
بود؛ از بهشتی ،باهنر ،مطهری ،رجایی و صیادشیرازی
گرفته تا شهریاری و رضایینژاد و سردار سلیمانی و
حاال هم سردار متوسلیان...
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