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  5/سخنی با خواننده 

 

  

  :سخنی با خواننده

 رژیم بعثـی  هاي   دفاع مقدس در زندان ۀی از تاریخ هشت سال    بخش مهم

 بـراي   ،یادآوري و ثبت و ضبط این قسمت از جنـگ         . صدام، رقم خورده است   

سزا  ه نقش ب  ، واقعی دشمنان این مرز و بوم      ةشناخت صحیح نسل جوان از چهر     

ـ   ، خاطرات آزادگان  ۀمطالعبا  . و مؤثري دارد   ت را بهتـر و بیـشتر    دشمنان این ملّ

خواهی قـومی را بـشناسی دشـمنان آن          مگر نه این است که اگر می      . شناسیم می

  ! قوم را بشناس

که حدوداً یک دفتـر     ) علمداري پور نقی(خاطرات آقاي محمود شریعت     

آقـاي  .  گرفت  قرار م در اختیار  هشتاد و پنج  هشتاد برگ بود، اوایل زمستان سال       

سعی کرده بـود     آن دوران را به خاطر سپرده و         ۀبرجست شریعت حوادث مهم و   

  . درا ثبت کنها  آن

نوشـتم بـه ایـن    براي آقاي شـریعت     که اولین بار     ییها در لیست کسري  

 چه خوب بود اگر     .هستنداي و خشک     خاطرات بسیار حادثه  «:مورد اشاره کردم  

هـا،   دلخوشـی  ،هـا  تنگیاز دل . نوشتید ان می بندهایت از احساسات خود و سایر هم     

بـه صـمیمیت مـتن      ها    این. هاي پیدا و پنهان، از خانواده، همسر و فرزندان         گریه

  . »انگیزد پنداري خواننده را برمی ذات افزاید و هم می

بعد از برگزاري جلسه نقد متوجه شدم که بسیاري از کمبودهـاي مـورد              
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 خوشبختانه در این جلسه آقـاي     . ر شده است  تکراها    نظر من در تمام اظهار نظر     

به این ترتیب یقین یافتم کـه بایـد چنـدین جلـسه             . حضور داشتند  هم   شریعت

  . پرسش و پاسخ با ایشان داشته باشم

باالخره بعد از چند روز به این نتیجه رسیدم که راهی جز مکاتبه وجـود   

بعـد در هـر     . تک خـاطرات را ریـز کـردم        چند روز وقت گذاشتم و تک     . ندارد

در برخی خاطرات، براي رسیدن آقـاي شـریعت         . بخش سؤاالتی را طرح کردم    

هـاي    توضیح نوشتم و بـا مثـال و شـیوه          صفحهخواستم یک    به آنچه که من می    

سپس از ایـشان خواسـتم پاسـخ        . مختلف نگارشی موضوع را برایشان باز کردم      

 و مرتـب کـردن      پیـاده . ارسال کننـد  تک سؤاالت را روي نوار کاست برایم         تک

  چـون تقریبـاً بـه      .مدت زیادي طول کشید ولـی از نتیجـه راضـی بـودم            ها    نوار

  . مهاي مورد نظرم دست یافته بود پاسخشصت در صد 

 جانباز آقاي محمـود  ةهاي مکرر با آزاد حاصل چند ماه پیگیري و تماس     

در . گیـر اسـت     سرشار از حادثه و نفـس       که  پیش روي شماست    کتاب ،شریعت

العه احساس فشار و سـنگینی حـاکم بـر خـاطرات بـه روح و جـسم                  حین مط 

نیست که الزمـه    مسأله   هیچ چاره و گریزي از این        ولی. شود خواننده منتقل می  

  . هاست اسارت همین رنج

از . باشـد تر این خـاطرات مـؤثر         بهتر و کامل   یۀامیدوارم تالشم براي ارا   

کاالت را بر من ببخشند و با       و اش ها    درخواست دارم که ایراد   خوانندگان محترم   

  .ام کنند هاي خود یاري و راهنماییها   ارسال دیدگاه

  طیبه دلقندي



اي اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده  ٧/ ایم   زندهغما آن شقایقیم که با دا

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اي اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده

  ایم ما آن شقایقیم که با داغ زاده
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دانـستم چـرا ایـن      نمـی ، بعد از یک روز کالس و درس    .شد داشت ظهر می  

باعـث  قدر سنگین نبود که      هم ترم یک آن     آن ، دروس دانشگاه  .فته است قدر دلم گر  

  .شودام  خستگی و ناراحتی

  »پس چرا حالم بد است؟«

توي تاکـسی رادیـو روشـن       .  روزم را مرور کردم تا رسیدم به تاکسی        ۀبرنام

   .خواند زن خاصی از جبهه و کربال می صادق آهنگران با ح.بود

شهر و  نـ سـازي پیرا    پـاك  ؛اد والفجـر مقـدماتی    ی. از همان لحظه هوایی شدم    

 دلـم بـراي بـرو    ؛اتانوسازي جنگل آل  سردشت و پاكبه پیرانشهر   ده یاد جا  ؛سنندج

هاي پاك جبهه به پرپر افتاده بود هبچ .  



اي اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده  ٩/ ایم   زندهغما آن شقایقیم که با دا

شـانه بـه شـانه      هـا       مدت هم    وقت خواب  .تا شب ذهنم مشغول بود    روز    آن

س همـه    جنـگ در رأ    ،به قول امـام    .جبهه به نیرو نیاز داره    «:گفت یک دلم می   .شدم

 .تونـه بـه درد بخـوره       خیلی می  هم   پزشک متعهد «:گفت ولی دل دیگرم می    .».هامور

 فرصـت   .جده سالته ی تو هنوز ه   .کم از تفنگ دست گرفتن نیست      هم   درس خوندن 

  .».صبر کنها    حداقل تا آخر امتحان،که بگذریمها    اینۀ از هم.هبراي رفتن زیاد

  

  

دلـم  . ناراحت نبـودم   هم    اصالً . اعزام توي دستم   ۀبود و برگ  ها      حانوسط امت 

کردم که این کاغذ     نمی هم   اصالً فکرش را  روز    آن . به برگه نگاه کردم    .رفت نج می غَ

  . کند پاي مرا به چه ماجراهایی باز می

  چهل و یک    لشکر يتو. زام شدم بیست و چهارم آذر سال شصت و پنج، اع        

ـ    می.  گروهان بودم معاونثاراهللا کرمان  در . ات شـروع شـود  گفتند قـرار اسـت عملی

  هـر بـار   . دانـشجوي فیزیـک بـود   . یکی آمده بـود  هم   هاي دانشگاه  هگروهان از بچ

دیدم فقط مـن نیـستم کـه          شاید به این خاطر که می      .شد میتر     دلم گرم  ،دیدمش می

  .ام کردهها   کاره ر امتحانات را نیمه

  

  

 سـوم کـربالي   ۀ مرحل،شب نیمه. به سر رسیدها   ت انتظار عاقب. رفتیم شلمچه 

جـی  عی دو ۀگروهان ما نزدیک نهر جاسم در منطقـ       . شروع شد » یا زهرا «پنج با رمز    

 با تک  ،اتاول عملی . عراق مستقر بود  
1

قـدر فـشار     آن. رو شـدیم    شدید عراق روبـه    

                                                
  ـ حمله 1
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  . نشینی شدند مجبور به عقبها   زیاد بود که ایرانی

ولی یکی از   . جنگیدم اول با کالش می   . دي و غیرخودي بود   منطقه پر از خو   

کالش را گذاشتم و    . گیر کرده بود   سنگرهاي دشمن با تیربار و دوشکا همه را زمین        

تعداد زیادي اسـیر گـرفتیم و       ها     هبعد با کمک بچ   . چی سنگر را منهدم کردم     با آرپی 

  .عقب فرستادیم

یکی وقـت راه رفـتن یـک جـاي     توي تـار . خیلی کشته داده بودندها     عراقی

ـ  . فقط جنازه بود و جنازه    . شد خالی و صاف پیدا نمی      ۀباالي خاکریز بودم کـه گلول

ام خورد و     سینه ، ترکش به سر، ران، شکم و      در یک لحظه  . توپی نزدیکم منفجر شد   

  .  زمینافتادم

بیـشتر از همـه، زخـم       . توان حرکـت نداشـتم    . خون بیرون زد   هایم  از زخم 

 بـدنم   ۀ همـ  ،داغی خون . شد ام دیده می   هاي شکسته  دنده. ان باز کرده بود   ام ده  سینه

. اش را بـاز کـرد و شـکمم را بـست            چفیـه . پسرکی بسیجی جلو آمد   . را گرفته بود  

  . ام را ببندم سعی کردم هر طور شده با چفیه خودم سینه

 خـاك  میان انفجارهاي دور و نزدیـک و   . بوي باروت مشامم را پر کرده بود      

صـدایی مـرا    .  حسابی عصبانی بودم   ،گیر شدم  زود زمین اینکه  از  . د افتاده بودم  و دو 

 همـان دانـشجوي     ؛ام اسـت   دانشگاهی خوب که دقت کردم دیدم هم     . به خود آورد  

از طرفی او   . توانستم تکان بخورم    ولی من نمی   ، اصرار داشت مرا عقب ببرد     .فیزیک

  . رسید اش می چی بود و باید به وظیفه سیم بی

  :فتمگ

  ! برو کنار دست فرمانده، تلف کنی منيارو ب رتو نباید وقتت -

ـ . شـدم هـا    ولی ناچار رفت و من تن      ،مدتی مردد بود   ات ادامـه داشـت    عملی .



اي اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده  ١١/ ایم   زندهغما آن شقایقیم که با دا

بـه ایـن حجـم       هـم    هواپیما و توپخانه  . نزدیک صبح آتش دشمن خیلی شدید شد      

  . در تدارك تک بزرگی بودندها   آن. زدند عظیم دامن می

بـاد سـرد   .  عراقـی و ایرانـی  ة پـر از جنـاز  ؛یـک دشـت بـود   دور و بر مـن    

. داد رفت و جایش را به روشنی می       شب داشت می  . خورد صبحگاهی به صورتم می   

 زوایـایش را پـر   ۀشد و ناامیدي همـ  بر عکس دل پر تالطم من که از امید خالی می 

وش از ه .  مثل درد عمیقی در وجودم پیچید      ،شدنها  احساس جاماندن و تن   . کرد می

  .رفتم

    

  

آفتاب داغ ساعت دو، پوسـت را      . به هوش آمدم  ها     با صداي نارنجک عراقی   

 ،بـار  هـر چندلحظـه یـک     . کردند را پاکسازي می  ها    آمدند و سنگر   جلو می . گزید می

خـونریزي  . هایم پاره و خـونی بـود       لباس. پیچید صداي تیر خالص توي دشت می     

هایم چنگ شـده بـود و فرقـی بـا جنـازه              انگشت.  رمقی برایم نگذاشته بود    ،شدید

  : گفتممخود با. اشتمدن

خـوره و    ین تیراي خالص تـوي سـرت مـی        ا دیگه یکی از     ۀتا چند لحظ   -

  !تموم

 ههرچـ .  احساس کردم  سرمهوش بودم که سردي لوله تفنگ را روي          بی نیمه

 بـا گرفته بودند و      اطرافم را    .هایم تکانی دادم   قدرت داشتم جمع کردم و به انگشت      

رفـت و    سیاهی می هایم    چشم. را به سختی باال بردم    هایم    دست. زدند حرف می هم  

  . چرخید اسلحه به دست دور سرم میهاي  دنیا با آدم

شـاید  . کـرد  تر بودند و شکلـشان بـا بقیـه فـرق مـی             چرده  هاشان سیه  بعضی
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  . »هذا سودانی«:شان با افتخار اشاره کند و بگوید من باعث شد که یکیهاي  نگاه

  . دانستند را در خط مقدم خود نوعی مباهات میها  انگار حضور سایر کشور

هـا    ایرانـی . را بـه پـشت بـست   هـایم     زده دست   و وحشت  عجلهشان با    یکی

هاي مـا بـود ولـی هنـوز پیـشروي            همنطقه زیر آتش بچ   . ضدحمله را شروع کردند   

  . نکرده بودند

عراقی پرت کردنـد و     ة   جناز بعد روي دو  . کشان کشان مرا کنار تانک بردند     

  . راه افتادیم

روي همـین اصـل حـدس       .  آسفالته بصره بود   ة گردان ما تصرف جاد    ۀوظیف

 حرکت ناآرام تانـک مـرا بـاال و پـایین    . برند زدم که دارند مرا به طرف این شهر می  

را چنـد   رفت و دردم     ام توي گوشت فرو می     شکستههاي     دندهانداخت و هر بار      می

   .ردک برابر می

دسـت و   هـم    چنـد بـار   . افتادم روي همسفرهاي ساکتم می    هم   گاه گاه و بی  

  . روي من افتادها   پاي آن

  

  

مقر سپاه هفتم عراق بـود و   جا     آن . زیادي سرباز به طرفم هجوم آوردند      ةعد

  . جدیدشان بودمۀ انگار من طعم

 .کردنـد   میاشارهها   به من و جنازه.  میانشان باال گرفتصحبتسر و صدا و     

هاشـان   بعـضی . ام کنند مـن ایـن دو نفـر را کـشته           دستگیرم شد که فکر می    طور    این

ولـی تعـدادي بـا کـشتن مـن          . بارید عصبانی بودند و از نگاهشان کینه و خشم می        

خواهنـد    مطمئن شدم کـه فعـالَ نمـی        ،کردندها    اي ر  وقتی مرا گوشه  . مخالف بودند 



اي اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده  ١٣/ ایم   زندهغما آن شقایقیم که با دا

شان بـه مـن نزدیـک     یکی. ن را جلب کردم مدتی که گذشت دوباره توجهشا    . بمیرم

گـشت و بـه رفقـایش        مـی   بـر  مدام. اش را پر کرده بود     اي چهره  یانهذ مو ةخند. شد

  . خواست بکند دانستم چه می نمی. زد لبخند می

انگشتش را  . بارش دوختم  رمق چشم به نگاه شیطنت     باالي سرم که رسید بی    

ام کـه   ناله.  وجودم چنگ زد   ۀانه به هم  درد وحشی . ام فرو برد   توي زخم سینه  ها  تا انت 

تکـرار کـرد و تکـرار        ایـن کـار را    . هایشان فضا را پـر کـرد       بلند شد، صداي خنده   

  .هاي من در میان نالهها   خنده

   

  

ـ  مرا بـا . نه غذا،چهار روز بود که نه آب خورده بودم     اسـرا تـوي یـک    ۀ بقی

 روز چهـارم نفـري چنـد        عـصر . شروع شـد  ها     کالس در بصره ریختند و بازجویی     

  . خرما دادند

یکـی یکـی بـراي بـازجویی     . هر کالس سی و پنج تـا چهـل اسـیر داشـت      

 ،کمتـرین شـکنجه   . رسـید  بعد فقط صداي جیغ بـود کـه بـه گـوش مـی             . بردند می

 زحمت بازجویی   ،منافقین فراري به عراق   . زدند لگدهایی بود که با پوتین به سر می       

  . برداشته بودندها   یو کتک زدن را از روي دوش عراق

گـاهی  . به تجربه فهمیدیم که باید سریع جواب بدهیم حتی اگر دروغ باشد           

مثالً وقتـی بـازجوي مـن    . هوایی بودندۀ کردن اطالعات براي حملتر  به دنبال دقیق  

 گفـت و مـن بایـد سـریع       یکی یکی کارخانجـات تبریـز را مـی       ، تبریزم ۀفهمید بچ

  . یز استگفتم که چند کیلومتري تبر می

دادم بـه   مل کرده یا آهسته و شمرده جـواب مـی     أاگر در پاسخ دادن اندکی ت     
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  . بخش بود  نجات، ولی جواب سریع ولو دروغ؛زدند شدت کتک می

  

  

 بـه سـازمان امنیـت عـراق یـا همـان       ؛از بصره ما را به بغداد منتقـل کردنـد       

. گذاشتند نماز بخـوانیم  نمی. خوش آمدگویی با کابل و باتون انجام شد  . استخبارات

در . اوضاع خیلـی بـد بـود       هم   داخل بند . سوزاندند را می ها      بدن ،با برق و حرارت   

دادند کردند به ما آب می شب دستشویی میها   ههمان سطلی که بچ .  

از . تـرین فـشارهاي روحـی و جـسمی گذشـت           چهار روز دیگر با سـخت     

ه زیر کتـک شـهید شـد و در          بودیم یک نفر در بصر     هم   بیست وهشت نفري که با    

هـا، اسـراي کـربالي       بیـشتر بچـه    .سه نفر جان خود را دست دادند       هم   استخبارات

  .چهار و پنج بودند

  

   

وقتی مطمئن شدند چیزي براي گفتن نداریم ما را به پادگان الرشـید انتقـال               

 ک در دو  یها      اتاق. هاي سیاسی خودشان ساخته بودند     الرشید را براي زندانی   . دادند

 پنچاه نفـر را بـا فـشار و لگـد و پـوتین و                ،توي اتاق شش متري   .  بود دو در سه  یا  

نفس کشیدن براي همه سخت بود چه رسد بـه          . چپاندند می هم   ضربات کابل روي  

سر پا بودنـد و جـایی بـراي          هم   بعضی. خوابیدیم دو طبقه می  . خوابیدن و نشستن  

  . نشستن نداشتند

سـاندویچی  هاي  انه روز دو عدد نان جو شبیه نان      غذائی هر نفر در شب     ةجیر

ـ  .داخل نان کامالً خمیر بود    .  بود »سومون«کوچک به نام     را هـا     ایـن خمیـر   هـا      ه بچ

سـی    روزانه صد سی   ة جیر ۀبقی. خوردند  و در اوقات گرسنگی می     کردند  خشک می 
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  . همیشه گرسنه و تشنه بودیم. چاي و پنج قاشق برنج بود

به همـین دلیـل اسـهال       . ي حاجت و آب مشترك بود     ظرف قضا  هم   جا  این

 فلج دسـت و پـا و        ،پوستی مثل گال، شپش، قارچ، ریزش مو      هاي    خونی و بیماري  

زدگـی   بیـشتر مجـروحین دچـار کـرم       . شـد  مـی تر     حتی دیوانگی روز به روز شایع     

در یک ماهی کـه     . یافت جراحات شده بودند و روز به روز تعداد شهدا افزایش می          

بـراي کـم کـردن      .  سی نفـر از دوسـتانمان بـه شـهادت رسـیدند            ،د بودیم در الرشی 

نمـاز و دعـا از       عـالوه بـر   . فشارهاي روحی و جـسمی بـه معنویـات پنـاه بـردیم            

 قـرآن، احکـام یـا تـاریخ اسـالم           ةمثالً دربـار  . کردیم استفاده می ها     ههاي بچ  قابلیت

 بـه ایـن     .کـرد  مـی هر کس معلوماتی داشت براي بقیـه بـازگو          . گذاشتیم کالس می 

  .داشتیم ترتیب خودمان را سر پا نگه می

ـ   ین بــر بـسیاري از مجــروح  ی بعــد از انتقــال بــه اثـر شــدت صــدمات حتّ

 شـدند و بـه میـان مـا بـر       مـداوا مـی    هـم    شدند ولـی تعـدادي     بیمارستان شهید می  

ارتبـاط برقـرار     هـم    هاي مختلـف بـا     اسراي کمپ ها    در این رفت و آمد    . گشتند می 

  . دادند دیگر یاد می را به یکها   برخورد با بعثیهاي   و روشکردند می

به گوشـمان   ها      ایران و پیروزي   ۀخبرهاي خوبی از جبه   ها    وارد گاهی از تازه  

ت  این ارتباطات در نهایت دقّ     ي همه. کاست رسید و از شدت درد و رنجمان می        می

  . گرفت و مخفیانه صورت می

  

  

ساعت نه، ما را بیـرون آوردنـد و بـه            پنج   صبح ششم اسفند سال شصت و     

. شـد  خواندند، سـوار اتوبـوس مـی       از روي لیست اسم هر کس را می       . صف کردند 
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صـندلی  جلـو  بـه    هم   انهایم  دست. ان را بستند  هایم  روي صندلی که نشستیم چشم    

  . شد ثابت 

بـه اقتـضاي کارشـان      ها     نگهبان. ندهاي بغداد عبور کرد    از خیابان ها     اتوبوس

  . شان شیعه بود و با ما رفتار بهتري داشت یکی. اي بلد بودند رسی شکسته بستهفا

از او پرسیدند کهها   هبچ:  

  برین؟ ما را کجا می -

  :گفت هم او

 وتازه از این به بعد معنـی کتـک خـوردن ر           که،     این  مهمتر .ه مقصد تکریت  -

  ! نفهمی می
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  فرعون و ظلم او جانم ملول گشت ز

  نور روي موسی عمرانم آرزوستآن 
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و هـا       دسـت . ندایـستاد هـا      ظهـر بـود کـه ماشـین        از ساعت شـش بعـد    

جـا بیـشتر بـه پادگـان نظـامی      آن . بیرون را نگاه کردم  .ان را باز کردند   هایم  چشم

هاي متعددي در آن     وسعت زیادي داشت و ساختمان    . اردوگاه شباهت داشت تا  

دار حلقـوي بـود و      رکـرد سـیم خـا      وگاه تا چشم کار مـی      دور ارد  .شد  دیده می 

در ۀ فاصـل . کـرد  اي ایجـاد مـی   وزید و موج خزنـده   میها      باد میان حلقه   .نگهبان

دو طـرف ایـن مـسیر       هـا     کـاله قرمـز   . اتوبوس تا آسایشگاه حدود صد متر بود      

تـونلی کـه معـروف بـه تونـل      .  تونلی براي عبور ما ایجاد کرده بودند    و ایستاده

  . ت یا تونل مرگ بودوحش

 ، بـا کابـل، بـاتون      .همه دست پر آمـده بودنـد      . نظیري عجب استقبال بی  

نبشی، سیم خاردار، دسته بیل، دسته کلنگ و خالصه هر چیزي که بتوان کتـک               

  . زد
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. رنـگ بـه رو نداشـتند      ها    و پیرمرد ها    تر  ضعیف .به دور و برم نگاه کردم     

ـ  مـی هـا      عراقی. همه ترسیده بودیم   هـاي سردشـان را نـشان        د و سـالح   خندیدن

گذاشتن پا روي زمـین ضـربه       ۀ  از لحظ . شدیم  باید یکی یکی پیاده می     .دادند می

چاره این بود که با حـداکثر سـرعت بـه          ها  تن. آمد بود که بر سر و بدن فرود می       

اگـر کـسی وسـط تونـل        . طرف آسایشگاه بدوي و خودت را سر پا نگهـداري         

  . خورد افتاد تا پاي مرگ کتک می می

بـه خـاطر   . رسـید   داشت نوبـت مـن مـی   .من توي اتوبوس چهارم بودم   

 ۀدر آستان . به اجبار لباس پوشیدم   . لباسم را درآورده بودم   ها     چرك و خون زخم   

نفـس عمیقـی   . وزید باد سردي می  .  شدم العباس اتوبوس متوسل به آقا ابوالفضل    

 نـد  جـان کـردن چ  بعد از نوش. و با تمام سرعت شروع کردم به دویدن کشیدم  

نفـس زنـان خـود را بـه           با بدنی زخمی، نفـس     ،نبشی و کابل و تکه آجر     ۀ  ضرب

  . داخل آسایشگاه پرت کردم

همه جا کثیف و پر     . از آنجا استفاده نشده است    ها      رسید مدت  به نظر می  

صـداي نالـه از هـر       . جا را پر کرده بـود      بوي تند عرق همه   . از گرد و خاك بود    

ریختند و مجبورمان کردند     هم   ما را مثل گوسفند کنار    . درسی طرف به گوش می   

 اي  حتـی ذره   اگـر کـسی      .بود   فقط به زمین     ماننگاه. ین نگه داریم  سرمان را پای  

همه یقین پیدا کـرده بـودیم کـه    . خورد آورد به شدت کتک می سرش را باال می  

  . هیچ اهمیتی ندارد، براي آنهادر آن شرایط مرگ یا زندگی ما

  

   

ک حالت  حرکت در ی   بعد از سه ساعت تحمل درد و سرما و نشستن بی          
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  . پر از گرد و غبار منتقل کردندهاي  اقات بخصوص، عاقبت ما را به

فریاد زدها   هبه محض ورود یکی از بچ:  

  !الموت لصدام-

پاچگی تـا    زده و عصبانی ریختند توي اتاق و با دست         وحشت ،ها   نگهبان

قـدر زدنـد کـه خودشـان خـسته شـدند و            آن.  زدند  کتکش ،خورد  جایی که می  

  . رفتند

هاي  گرسنه و خسته با بدن    . خورد  می هم   هایمان به  از شدت سرما دندان   

  . شروع کردندها   ه بچ.نشستیم هم مجروح دور

  .»!من ده ضربه خوردم«:یکی گفت

  .» متر باال پرید؟کطوري از درد یفالنی رو دیدي چ«:دیگري گفت

 بـا چـه سـرعتی     ،کنـه   اله می ش آه و ن   ا  ههماینکه   ندیدین«:آن یکی گفت  

  .»دوید؟ می

 از  ،و زمـین گیرهایمـان    هـا     از دویدن پیرمرد  . خالصه گفتیم و خندیدیم   

  .  ...سرعت باالي مجروحین در حال موتمان و از

. خودمان بودیم و سرما و بیمـاري و گرسـنگی         . کس به فکر ما نبود     هیچ

  . دستشویی هم بهداري و هم ؛نمازخانه شد هم نبعد از مدتی آسایشگاه برایما

  

  

، هوا ناجوانمردانـه  هزار و سیصد و شصت و پنج   صبح هفتم اسفند سال     

  .  یا یک ال لباس نازك تنمان بود؛ ما یا لخت بودیمۀهم. سرد بود
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»رَّاطلع ب! یا اهللا «:پیچیدها   صداي نگهبان. در آسایشگاه باز شد
1
   

بـا کتـک بیـرون      . پوشـیده بودنـد    هم   اس گرم روي  هر کدامشان چند لب   

  . دستور سرپایین دادند. مان و با پاي برهنه وسط محوطه جمع کردنددبردن

 چنـد  .سرماي هوا کم بود که هوا ابري شد و باد سردي وزیـدن گرفـت     

باران کـه تنـد شـد، همـه از شـدت سـرما       . دقیقه بعد باران نم نمک شروع شد    

. خیلـی خـراب بـود     هایم    وضع زخم . خورد   تکان می  هایمان لرزیدیم و چانه    می

کرد و چرك و خون زیادي بیرون        ام که توي سرما ورم می      بخصوص زخم سینه  

بـه  . شـانه انـداختم   آرام همان یک ال پیراهن را در آوردم و روي سـر و    . داد  می

  . نرسدهایم  این امید که آب باران جذب لباس شود و به زخم

باالخره نوبت مـن    . جلو حمام به صفمان کردند     ،نفرهپنج  هاي    در ردیف 

  .رسید

  !محمود نقی محمود -

  :مثل بقیه بالفاصله فریاد زدم

  !نعم سیدي-

  . از جا برخاستم و با سرعت تمام به طرف حمام دویدم

یعنی تقریباً بـراي هـر صـد نفـر یـک            .  هشت حمام داشت   ،کل اردوگاه 

  . رم نگهداردیک آّبگرمکن کوچک برقی قرار بود آب را گ. حمام

! اربـع ! ثالث! اثنان! واحد«:نگهبان با صداي بلند شمرد    . وارد حمام شدم  

   .»!خمس

کردي و با پایان عدد        را خیس می   بدنتو    سر ،در این فاصله باید با آب     

                                                
  !ـ سریع در بیا برو بیرون1



هاي طالیی  پوکه/٢٢

بعد از  . خوردیم  اگر خشک بودیم به شدت کتک می      . آمدي  پنج از در بیرون می    

  . شورت، دمپایی و حوله گیرشان آمدشانس آوردند و زیرپوش، ها   حمام بعضی

  .  را در بیاورنـد    انهایش همه لباس ها     هاصرار زیادي داشتند که بچ    ها     بعثی

ـ  ،اضـافه کننـد   ها     آزردگیۀ  خواستند آزار روحی را به بقی      می ا موفـق نـشدند     ام. 

ولی هیچ فشاري تسلیمشان نکرد،کتک خوردندها   هبچ  .  

 طوري کـه همـان حمـام پـنج          ؛یدنمان نرس هیچ آبی به بد    ،بعدتا دو ماه    

  .  آروزهایمان شدازاي  شماره

  خیس در حالی که از سـرما داشـتیم یـخ    هاي  بعد از حمام با بدنروز    آن

یکی بـراي زیـر و      . به هر کداممان دو پتو دادند     . زدیم به آسایشگاه برگشتیم    می

 بودیم کـه از  م و خوشحال  یچیدیپ  را میان پتو می    داشتیم خودمان . یکی براي رو  

را یکی بعـد    ها     پنجره. مندي وارد شد   کنیم که نگهبان هیکل    سرما نجات پیدا می   

سوز و سـرما  . را روشن کردها   متعجب ما پنکه  هاي    از دیگري باز و جلوي نگاه     

 هر روز یکی    ،و گرسنگی  سرماي استخوان سوز  . توي فضا پیچ و تاب برداشت     

  . گرفت از دوستان را از ما می

  

  

 و نـیم سـاعت   براي هر کدام روزي سـه       . هر آسایشگاه صد اسیر داشت    

ظهـر   از  صبح هشت تا ده و بعد      ،به این ترتیب  . هواخوري در نظر گرفته بودند    

بـا برگـشتن یـک بنـد       . آمدند  به نوبت بیرون می   ها     بند ،نیم دو تا سه و   
1

 نوبـت   

. و نیم تا پنج    سه   ؛ صبح ده تا دوازده و عصر      ؛یعنی. شد  هواخوري بند بعدي می   

                                                
  . ـ هر بند شامل هفت آسایشگاه بود 1
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 ؛ دستـشویی ؛داد  اش را انجـام مـی       کارهاي شخصی  ۀ اسیر باید هم   ،در این مدت  

  . شستن لباس حمام و

تصور کنید چهارصد و چهـل نفـر در یـک سـاعت و نـیم بخواهنـد از                   

  آید؟  هشت دستشویی استفاده کنند، چه وضعی پیش می

سیـستم  ها   تتوال. آمدي شد و بیرون می با سه شماره باید کارت تمام می      

 . به همین دلیل همیشه انباشـته از نجاسـت بـود           .مناسبی براي گذر آب نداشت    

  .رفت طوري که تا قوزك پا میانشان فرو می

    منصیب نمانـد  بی هم من. را مبتال کرده بود ها     هاسهال خونی دو سوم بچ 

  . و ده روز با فشار بیماري دست و پنجه نرم کردم

کـم    کردند تا کـم  بام را پر آب می هاي پشت عشب منب . می بود ی دا ،آبی بی

هاي   از ترس بیماري  . خالی بود ها     و منبع ها    تانکرها      ا بیشتر وقت   ام ؛استفاده کنند 

 .بردیم  بهداشتی نبود پناه می    هم   اي که چندان   وحشتناك پوستی به آب حوضچه    

شستیم داشتیم و توي حمام خودمان را می بر میرا   آنه آببا دب .  

کـردیم    لیتري را پر آب می    ت برگشت به آسایشگاه یک سطل بیست        وق

   شـد بـه اجبـار ازهمـان سـطل       آب که تمام می. بردیم  یمها     هو براي مصرف بچ

اي جـز اسـتفاده از    پیچید چاره بیماري که به خود می. شد براي ادرار استفاده می   

ك نیـاز   غـذایی انـد   ة  البته نصف لیوان آب در روز و جیـر         .همان سطل نداشت  

  . کرد چندانی ایجاد نمی

کشی  شش پنجره نرده   .گشتیم وقت خواب بود     داخل آسایشگاه که برمی   

کردنـد    را باز مـی ههم.  متر دور تا دور اتاق بود یک و نیم دریک و نیمبه ابعاد   

روشـن  ها   بیشتر وقت هم  سقفی و دو هواکش بزرگ     ۀ سه پنک  ،و با وجود سرما   
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 وقتی در   .ز ما یک وجب و چهار انگشت جا داشتیم        براي خواب هر کدام ا    . بود

به اجبار  کسی  اگر  . بود هم   خوابیدیم پاهایمان توي سر و صورت      سه ردیف می  

  . شد می اشغال شخورد بالفاصله جای شد یا تکان می بلند می

  

  

.  آمـار بـود    ،هاي آزار و اذیت     هاي تکراري و بهانه    یکی دیگر از حکایت   

صبح اول وقت یک بند براي هواخوري بیـرون         . گرفتند  یروزي شش بار آمار م    

کردنـد بنـدهایی کـه داخـل بودنـد            وقتی ساعت هشت در را باز مـی       . رفت  می

آمد یا نوبـت بیـرون      بار دوم ساعت ده وقتی بندي داخل می       . شدند  شمارش می 

بار چهارم  . گشت دوازده که بند دوم از بیرون برمی      بار سوم ساعت    . رفتنش بود 

 هـشت ظـرف غـذا       ، هـر ده اسـیر     ي مسؤولین غذا به ازا    . تقسیم غذا  ظهر وقت 

  . شد انجام میها    آمار چهارم با توجه به تعداد ظرف.داشتند

خوري کـه   خوري و بار ششم آخرین هوا     وقت هوا بعد از ظهر    بار پنجم   

افسر پادگـان  بار    این. کرد  هاي قبل فرق می      آمار با دفعه   ،ساعت پنج . شد  تمام می 

هـا    همه داخل بنـد  ،شد  شمارش آخر که تمام می    . آمد  ي شمارش می  خودش برا 

 ؛شـد  به هـیچ عنـوان بـاز نمـی    ها     در .آمد  بودند تا فردا صبح که دوباره افسر می       

  .ی اگر کسی در حال جان دادن بودحتّ

را بغـل  هـا     زانو ، روي کف پا نشسته    .رفتیم  صبح به ستون یک بیرون می     

ـ . کـرد   را بغـل مـی    ها    از جلو زانو  ها      ستسر روي زانو بود و د     . گرفتیم  می ی حتّ

  .  باال آوردن سر را نداشتیمةبراي یک لحظه اجاز

 آمارشـان درسـت     ،شـمردند    بیست ردیف که می    .پنج نفره بود  ها     ردیف
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 .رفـت   زد و جلو مـی      کابل می ۀ  نگهبان به اولین نفر هر ردیف یک ضرب       . شد  می

 ، اربـع  ، ثـالث  ، اثنان ،واحد. چیدپی  اش مثل زنگ توي سرمان می      صداي نتراشیده 

  . رفت شمرد و می بیست تا می

 .گفتند که اشتباه شـده       می ،گاهی که عصبانی بودند یا قصد اذیت داشتند       

بـا  . رفتنـد   زدند و جلو می      به کمر نفرات اول کابل می      ،ردیفطرف     آن ازبار    این

   .کردیم امید را در خودمان زنده نگهداریم سعی میها  این آزارۀ هم

  گفتـیم و     مـی روز    آناز ماجراهـاي     هـم    شـد بـا     عصر که آمار تمـام مـی      

کرد و آن یکی از برخـورد         یکی از نوع کتک خوردنش تعریف می      . خندیدیم می

  . گذشت وقت می هم شد و حالمان بهتر می هم .نگهبان با خودش

  

  

هر اسیر ماهانه یک و نیم دینار یـا هـزار و پانـصد فلـوس بـه صـورت                    

.  ما بود   پول این مقدار تقریباً معادل چهل تومان     . کرد  کاغذي دریافت می   هاي  بن

امکان خرید را بـراي مـا       ها     فروشگاه کوچکی توي اردوگاه با دادن همین کاغذ       

  . کرد فراهم می

. رفـت  هاي اجباري می  پانصد فلوس براي خرید   و  سیصد فلوس از هزار     

د براي سوزاندن توي آسایشگاه     شخصی و عو  ة  تیغ براي استفاد  . مثالً تیغ و عود   

  . و از بین بردن بوي بد

 هم  قدر ا همان  ام ؛مبلغ خیلی کمی بود   مانده،     باقی هزار و دویست فلوس   

  . رفت غنیمت بزرگی به شمار می

شـکر، بیـسکویت، شـیر خرمـا، شـیر          . چیز زیادي نداشت   هم   فروشگاه
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ول فروشـگاه   کردیم و بعد مسؤ     ثبت نام می  . خشک، خمیر دندان و خمیر ریش     

  . داد وسایلمان را تحویل می

  

  

.  از صبحانه و چـاي خبـري نبـود         ،یمه بود دو ماه اول که به اردوگاه آمد      

بعـد کـه    . تر بـود تـا واقعیـت       خوردن یک استکان چاي به رؤیایی شیرین شبیه       

 یـک اسـتکان چـاي       دادنـد؛   مون مـی  وس روزانه دو نان جو      ،صبحانه برقرار شد  

  . غلیظ و شوربا

کـردیم   را خشک میها     خمیر بود و ما همین قطعه       نان هاي یشتر قسمت ب

قـدر کـم شـیرینی بـود کـه       چاي آن. تا در مواقع گرسنگی با برنج مخلوط کنیم      

  . بخوریمرا   آنخریدیم تا بتوانیم ان شکر میهایم  ما با بنۀتقریباً هم

 و  فقـط عـدس  ، با این تفاوت کـه ؛شبیه عدسی ما بودها     شورباي عراقی 

  .ي دیگر هد بدون هیچ ادویه، رب یا طعم دهن؛برنج داشت

نهار هر نفر هشت قاشق برنج داشـت بـا          . هر اسیر بسیار کم بود    ۀ  سهمی

پـز و در بهتـرین       آبة  پوست نکند بادنجان  پز،   این خورشت پیاز آب   . خورشت

دادنـد و گـاه گوشـت     براي شام گـاه مـرغ مـی       . پز بود   گوجه فرنگی آب   ،شکل

را تکه  ها     گوشت.  براي شانزده نفر   یدویست گرم   مرغ یک کیلو و    هر. گاومیش

 فقـط   اي  بـدون هـیچ ادویـه     ها     گوشت. گذاشتیم  کردیم و توي ظرف می      تکه می 

  . دادند سهمیه نداشتیم و شب فقط خوراك لوبیا می هم ها  جمعه. شد پز می آب

ر توزیع غذا به این صورت بود که هر آسایشگاه تقریبـاً صـد اسـی              ة  نحو

برنج و غذاي هـر     . شدند  این تعداد به هشت گروه چهار نفره تقسیم می        . داشت
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ریختند و بـه مـسؤولین غـذا           می هصچهارده نفر را در یک ظرف بزرگ به نام قُ         

  . دادند تحویل می

ابتـدا  .نشـستیم   دور ظـرف مـی    . خوردند  غذا می  هم   تر با  صمیمیها     هبچ  

خوردند و بعد     رفتند و غذا می     جلو می  هفت نفر    .کردیم  از وسط نصف می   را    آن

  .هفت نفر باقی مانده

از هـا      گـاه ضـعیفتر   .  غذا آنقدر کم بود که همیشه گرسنه بـودیم         ۀ سهمی

اگـر  . کردنـد   اي نان زیـر و رو مـی        هرا به امید یافتن تکّ    ها     شدت گرسنگی زباله  

  . کردند شان می شدند به شدت تنبیه متوجه میها   عراقی

هـاي    خواب کوچـه پـس کوچـه   ؛دیدم خواب ایران را می ها     بعضی شب 

  ... . خانواده ولی  خواب دوستان و؛شهرم

دور و برم   . پریدم در تنگناي سرد و تاریک اسارت بودم         از خواب که می   

ی بود که از سرما مچاله شده بودندهای هپر از بچ .  

نـد  کرد هایی که از جاده عبور مـی  دست صداي ماشین   هر از گاه از دور    

  :گفتم با خود می. رسید به گوش می

 ایـران   طـرف مرزهـاي    جاده سوار ماشـینی بـودم کـه          اونکاش توي    -

  .رفت می

  

  

 هــر کــس ریــش داشــت. بــه ریــش خیلــی حــساس بودنــدهــا   عراقــی

.»حرس خمینی «:گفتند  می
1

دادنـد کـه ریـشمان را      هر پانزده روز نصف تیغ مـی   

                                                
   پاسدار خمینی -1
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باید سـر،   ها     دادند و آن    دو نفر نصف تیغ می    شد به     گاه که فاصله زیاد می    . بزنیم

  . تراشیدند ریش و موهاي زائدشان را می

از هـا       آن. کردنـد   را جمـع مـی    هـا      تیـغ هـا      شد نگهبان   وقتی کار تمام می   

اي دسـت مـا    هاي اسرا وحشت داشتند و هـیچ شـئ برنـده    خودزنی یا درگیري 

یده بودیم مرتب وارسـی     هایی که با پول خودمان خرد      ی قاشق حتّ. گذاشتند نمی

  . شد که تیز نشده باشد می

  

  

هاي خوب و مخلـص خودشـان را نـشان           ه که بچ  زمان زیادي الزم نبود   

از بـردن و  . اند زنند و براي هر کاري آماده      خود را به آب آتش می     ها      این. بدهند

شستشوي . خالی کردن سطل دستشویی تا تمیز و پر آب کردن و برگرداندن آن            

هـاي سـنگین غـذا و هـر کـار و             هاي غذا و کف آسایشگاه، آوردن ظرف       فظر

  . زحمتی که بتوان فکرش را کرد

        را به بـدترین شـکل      ها     هتصور کنید ما چه حالی داشتیم وقتی همین بچ

بـا  . گرفتنـد  از بقیـه زهرچـشم مـی   هـا     آنۀبا شکنجها   عراقی. کردند شکنجه می 

سرماي تکریت چند درجه    . کردند   آویزان می  راها      بستن طناب به دستهایشان آن    

کردند بـه   ریختند و بعد شروع می آب سرد روي سر و پایشان می. زیر صفر بود  

  . رفتند آمد و از شدت درد از هوش می  تنشان خون می از همه. زدن

هایـشان    براي همین نمک روي زخم     .آمدند  براي ادامه باید به هوش می     

  . کردند دوباره شروع میها   شدند و بعثی  بیدار میبا درد و ناله. پاشیدند می

خودشان توي سـایه روي  .  شکنجه با خورشید بود    ، نوع دیگري از تنبیه   
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اگـر سـرش را کمـی       . کـرد   نشستند و اسیر باید به خورشید نگاه می         صندلی می 

کرد از پشت بـا کابـل تـوي سـرش             را جمع می  ها     آورد یا اندکی پلک     پایین می 

اش را از دسـت   یافـت کـه اسـیر بینـایی        قدر ادامـه مـی     ه این کار آن   گا. زدند  می

  .داد می

  

   

 یـک  ،وقتی مـرا بیـرون بردنـد      . اسم من به عنوان مخالف رد شد      بار    یک

ابتدا مرا مجبور کرد خـودم  . مسؤول تنبیه من شد... به نام اسماعیل خائن  استوار

بـا صـداي بلنـد    . رزیـدم ل با بدن خیس مـی  . لجن بسته بیندازم  ۀ  را توي حوضچ  

  :فرمان داد

  !سریع! بدو! سه! دو!  یک-

  :خندید می. نفس افتاده بودم به نفس

  ! پشتک بزن-

  :فریادش بلند شد. زدم پشتک می

  ! رو بذار روي زمین روي سرت بچرختتشگحاال ان -

  :داد ادامه می. سرگیجه گرفته بودم

   ... .!سریع! ... کالغ پر! ... سینه خیز-

  . زد ا افتاده بودم و او با کابل میمن از پ

وقتی فهمیدند جعفر یوسفی پاسدار است او را بـراي شـکنجه بـا خـود            

. خبري از او نداشتیم ولی خوشبختانه زنده به میان مـا برگـشت            ها      مدت. بردند

  :پرسیدند آمدند می هر بار که براي آمار می
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؟ونه جعفر-
1
   

او . زد   توي گوشـش مـی     محکمة  نگهبان دو کشید  . رفت  یوسفی جلو می  

  . رفت قدر ضعیف و نحیف شده بود که با همان دو کشیده از حال می آن

  :گفت نگهبان عصبانی می

  کشی؟ ها؟ ل از اسیر شدن عراقی میقب -

  

  

چهارده ساله کـه وقـت اسـارت بـه          ۀ   یک پسربچ  .محمدامین یزدي بود  

نـدش اسـتخبارات    برد  هاي زمانی مختلـف مـی       در فاصله . صدام فحش داده بود   

  . بغداد

. شدگذاشـتن  گفت که زیر دستگاهی شبیه دستگاه پـرس مـی    خودش می 

مثالً اگر دور کمر محمدامین پنجاه سانت بـود، دسـتگاه را روي چهـل سـانت                 

  . گذاشتند او را از اطراف تحت فشار میة کردند و دل و رود تنظیم می

 سـر و صـدا از   بـا دفعه    یکهاي شب      شده بود و نیمه    روانیمحمد امین   

شد   قدر زیاد می   اش آن  انرژي. زد  کرد و گاه ضجه می      داد و هوار می   . پرید  جا می 

 هرچیـزي دم دسـتش بـود    .شـدیم چنـد نفـري نگهـش داریـم      مجبـور مـی  که  

  . کند بفهمد چه می اینکه شکست، بدون می

خورد و بعد     تکان شدیدي می  . ریخت  آورد و رویش می     یک نفر آب می   

  :گفت آلود می بهت.  انگار تازه ما را دیده استکرد که طوري نگاهمان می

   منو با خودشون ببرن؟مده بودنا او فهمیدین دوباره جنّ-

                                                
   جعفر کجاست؟ -1



جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او  ٣١  /آن نور موسی عمرانم آرزوست

  

  

ـ          ،اي که اتفاق افتاد    ترین شکنجه   فجیع هـاي   ه وقتی بـود کـه یکـی از بچ

 شیـشه  . رضایی را بردند حمام . ات سپاه مشهد را شناسایی کردند     اطالعات عملی

زدنـد کـه خـرد      ها     ذاشتند و آن قدر با کابل و باتون روي شیشه         روي کمرش گ  

قدر   پاهایش را فلک کردند و آن      .غلت بزند ها     مجبورش کردند روي شیشه   . شد

 هایش را کشیدند و آخـر سـر        با انبر دست ناخن   . زدند که انگشتهایش شکست   

 هـم  جوش رویش ریختند که گوشت تـنش پخـت و بنـد بنـدش از         قدر آب  نآ

  . گسست

   ا حتی بعد از گذشت زمـان طـوالنی   مدت زیادي حمام را تمیز کردند ام

  .خورد آثار خون و گوشت این شهید مظلوم در گوشه و کنار به چشم می

  

   

اول . ندوقت چنـد هـدف داشـت       هاي وقت و بی     و تنبیه ها     این شکنجه از  

  ارتـشی و    و ایجاد اختالف و تفرقـه میـان سـپاهی و           هم   بهها     هبدبین کردن بچ 

شدند که تـاب و تحمـل        همیشه چند نفر پیدا می    . پروري بسیجی؛ دوم جاسوس  

  .آمدند نداشتند و با دشمن کنار میرا شکنجه و آزار 

  

  

چـرك و خـون بیـرون       هـایم     از زخـم  . سط اردیبهشت هوا سرد بود    ا او

وقتـی  . هاي شب براي خوردن آب بلند شدم و سر سطل آب رفتم             نیمه. آمد  می

هـر  . ام توي خواب غلت زده و جاي مرا گرفتـه اسـت   شتم دیدم بغل دستی برگ
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پنج پنجـره بـاز     . از سرما مچاله شده بودم    . چه کردم نتوانستم پتوهایم را بردارم     

را هـا     از جـا بلنـد شـدم و پنکـه         . کرد  بود و دو تا هواکش و سه تا پنکه کار می          

  .خاموش کردم

  :با عصبانیت پرسید.  شداتفاقاً نگهبان که قیس نامی بود متوجه

   خاموش کرد؟ و چه کسی پنکه ر-

دوبـاره سـاکت    . قـیس سـؤالش را تکـرار کـرد        . خودم را به خواب زدم    

  :رفت و مسؤول آسایشگاه را بیدار کرد و با غیظ به او گفت. ماندم

 فـردا همـه تنبیـه       ، خـاموش کـرده    و چه کسی پنکـه ر     ه معلوم نش  هاگ -

   !شن می

  :د شدم و گفتمت بلناسطور   اینوقتی دیدم

  !من بودم-

  :دار گفت سري تکان داد و با لحنی خط و نشان. پوزخند زد

باچر -
1

  !باچر! 

چـشمانم در   . بـرد  دوباره که دراز کـشیدم از فکـر وخیـال خـوابم نمـی             

 ثابـت مانـده     ،کـرد   چرخید و به من دهن کجی مـی         می اي که  تاریکی روي پنکه  

  .بود

  ن؟ریا م مید چی بر سر که باال بیاخورشید -

  

  

 را بیرون ببـریم و ها  کردند پتووادارمان می ها     هر روز نزدیک ظهر عراقی    

                                                
  ـ فردا1
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. دهـد   گفتند همه جا بـوي گنـد مـی          می. یمکف آسایشگاه را با اندکی آب بشوی      

  :پرسیدمها   هیکی دوبار از بچ. داد شنده آزارم میانتظار کُروز  آن

  ! برم خودمو معرفی کنم-

  :شان گفت یکی. ودندمخالف بها   آن

 یادشون رفته باشه ولی خـدا روچـی دیـدي؟           هرس  مینگر چه به نظر      -

  !عجله نداشته باش

 بـا  . اسـت   قیس نشان داد که یادش نرفته      ،را بیرون بردیم  ها      ظهر که پتو  

  :صداي بلند گفت

  !د کرده بیرون بیا خاموشو دیشب پنکه ری کهکس -

  :مجلو رفتم و گفت. زد قلبم تند تند می

  !من -

به یعقوب. افسر عراقی مرا داخل آسایشگاه خالی برد    
1

زبـان و    که عـرب 

قطوري ۀ  یعقوب با کابل سه الی    .  دستور داد که کابل بیاورد     ،ارشد آسایشگاه بود  

طـور کـه     همـان . میان دست محکم گرفت و شروع کرد بـه زدن         را     آن .برگشت

دم و توي دلم شروع کـردم  هایم فشر  پیراهنم را الي دندان   ۀ  سرم پایین بود گوش   

  . به شمردن

به کف دست، کتف، کف پا و بیشتر        . رحمانه ناپذیر و بی   خستگی. زد می

وار دسـت    زد ولـی او دیوانـه       از همـه جـا خـون بیـرون مـی          . از همه بـه کمـر     

  .داشت نمی بر

                                                
 بودند که از مناطق عرب زبان ایران و از داخل شهرها به اسارت دشمن افرادي مثل یعقوب اسرایی ـ1

  .کردند اي از آنها فریب خورده و با دشمن همکاري می عده. درآمده بودند
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پوسـت کمـرم بـه شـدت        .  کابل را کنار گذاشت    ،تا که زد  صد و بیست    

. اي سـوخته درآمـده بـود        به رنگ قهوه   وکرده  پف  که   طوري. شده بود ب  تهمل

  . خونریزي داشت هم جا جابه

توانـستم روي زمـین      کمـرم را نمـی    . خوابیـدم   تا بیست روز نشسته مـی     

  . شد  میآن مانع از خوابیدن روي ،هاي شکم از طرفی زخم. بگذارم

کـرد روي     دراز کـشیدن وادارم مـی     ۀ  شـدم و وسوسـ     گاهی خـسته مـی    

  . غیر قابل تحمل بودها    ولی فشار روي زخم،مشکدراز بها   دست

ـ ۀ چون در غیر ایـن صـورت همـ   . با این همه راضی بودم  تنبیـه  هـا    هبچ

آمد که یک      در مواقع خطر خیلی پیش می      .تازگی نداشت  هم   این کار . شدند  می

  . شد نفر فدایی بقیه می

. دنبـال زهـر چـشم گـرفتن هـستند     ها   به تجربه دریافته بودیم که عراقی 

بـه همـین سـبب      . خواستند با تنبیه یک نفر درس عبرتی به بقیه بدهند           میها      آن

  بندهایشان  شدند و هم    قدم می  ، پیش براي کاري که نکرده بودند    ها     هبعضی از بچ

  . دادند را نجات می

  

  

 آشـپزخانه نـصف     ۀ چهـار بنـد داشـت کـه بـه وسـیل            ،اردوگاه تکریـت  

 ، در هر طـرف آشـپزخانه      ، به این ترتیب   .اشت هر بند سه آسایشگاه د     .شدند  می

ارتبـاط داشـته     هـم    توانستند با  نمیگاه     هیچ بندهاي جانبی . بودشش آسایشگاه   

  . باشند

 خودمان اقدام به    ۀبه وسیل ها      عراقی ،یازدهمدتی بعد از انتقال به اردوگاه       
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یکـی از   . اوایـل اسـفند سـاختمان آمـاده شـد         . ساخت آسایشگاه جدید کردنـد    

هـا    براي مـدت . را خالی کردند و اسرایش را بین بقیه تقسیم کردند     ها      شگاهآسای

روز دوازده اسفند سال شصت و      اینکه    تا .دو آسایشگاه خالی توي اردوگاه بود     

  . دادند» بخواب«ساعت یازده دستور  پنج،

کـس حـق      هـیچ  .با این اتفاق محال و غیر منتظره فهمیدیم خبري اسـت          

  . پر از نگهبان بود هم ن را نگاه کند و جلو آسایشگاهره بیرونداشت از پنج

جـا   باالخره فهمیـدیم دویـست و پنجـاه اسـیر جدیـد از الرشـید بـه آن            

یاد روز اول ورودمان و تونل مرگ افتـادیم و دعـا کـردیم کـه خـدا                  . اند آورده

  . کمکشان کند

  

  

ا هـ   وارد شـد و از هرگونـه تمـاس بـا تـازه      اوضاع به شـدت کنتـرل مـی    

قبل از هر چیز وقت هواخوري تقسیم و یک نوبت بـه آن             . کردند  جلوگیري می 

وقت هواخوري ما به یک     . رفتند  در سه نوبت بیرون می    ها     آسایشگاه .اضافه شد 

ساعت و نیم کاهش یافت و اسراي جدید فقط روزي یـک سـاعت یعنـی نـیم                  

  . آمدند بیرون میبعد از ظهر ساعت صبح و نیم ساعت 

بـا بقیـه یکـی نبـود و تـا           هـا      نظافت و هواخوري آن    ،حتساعت استرا 

  .  ولی عاقبت از طریق بهداري مرتبط شدیم.کامالً جدا بودندها  مدت

داروهایی انـدك و دم دسـتی       . داروۀ  اتاق بهداري اتاقی بود با چند قفس      

  . زد جا سر می گاه دکتر به آن گاه و بی. مثل قرص اسهال

   کردنـد و در یـک سـاعت           را جمع مـی    هاي مریض   هاز هر آسایشگاه بچ
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توي اتاق، نگهبان   .  بود »سر پایین «جا اسیر     آن .بردند  معین همه را به بهداري می     

  کـرد همـه     شاید چون فکر می.میدانست  دلیلش را نمی.کار داشت ها     هکمتر به بچ

  . ماند  زیاد توي اتاق نمی،بیمارند

در همـین گفتگوهـاي    .دکردن  صحبت می  هم   در نهایت احتیاط با   ها     هبچ 

  .شد کوتاه و سرشار از دلهره اطالعات ایران و داخل اردوگاه رد و بدل می

  

   

مهندس خالدي 
1
 هاه و پنج سال   ي حدود پنج  مرد. قبل از ما اسیر شده بود      

در زمـان   او  . اي شبیه آنتونی کوئین یا همان بـازیگر نقـش عمـر مختـار              با قیافه 

اطالعـات  . رابط شهید بهشتی و امام خمینـی بـود        گیري انقالب در آلمان      شکل

از یـک      هـیچ  البته. کرد و فردي بسیار تودار بود       باالیی که داشت به ما منتقل می      

  . دانستند نمیها   این موارد را عراقی

جماعـت  «مـسؤولیت   . بودندقایل  همه دوستش داشتند و برایش احترام       

»اشتغلون
2

. رفتنـد  مهنـدس بیـرون مـی   زیـر نظـر   هـا     کـارگر .  را به عهده داشت    

  . کارهایی مثل ساخت همان آسایشگاه جدید، ایجاد باغچه و از این قبیل کارها

هاي من بسته شده بود و این بهبود جراحات مـرا تـشویق بـه کـار               زخم

 اسـم   .شـد  هم   طور همین. خواست با مهندس بیرون بروم      خیلی دلم می  . کرد  می

  . نوشتندها   کارگرمرا در لیست

                                                
ـ مهندس خالدي پس از آزادي مدتی مشاور وزیر دفاع وقت بود و هم اکنون حدود پنج سال است 1

  !روحش شاد. که به رحمت خدا رفته است

  گرهاـ کار2
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صبح زود وقتـی هنـوز هـوا      .  کار با خالدي روزهاي خوبی بود      روزهاي

  . »!جماعت اشتغلون«:زدند داد میها   شد و نگهبان باز میها   در،تاریک بود

مـثالً در سـاخت   . مـشخص بـود  هـا    کـار  .آمدیم  همه به صف بیرون می    

در حـین نظـارت و    هـم  مهنـدس . کرد آسایشگاه جدید، هر کس باید کاري می    

  . شد  مشغول میمدیریت، خودش

هـا   جلـو آسایـشگاه  .  مهندس جاي مناسبی در نظـر گرفـت      ،براي باغچه 

هـر روز بـراي آمـار    . این قسمت بالکن داشـت . ریزي بود  تقریباً چهار متر بتون   

قدر با آجـر    آنها     هبچ. خاکی بود ۀ   محوط ،بعد از این چهار متر    . نشستیم  آنجا می 

  . ده بودکوبیده بودند که سفت و تمیز شرا   آنکف

ریزي شده مانـده     یک قسمت به عرض پنج متر میان زمین خاکی و بتون          

  . این زمین به موازات آسایشگاه و نزدیک چاه آب بود. بود

هـاي   شن. مهندس از ما خواست خار و خاشاك را با حوصله جمع کنیم     

 ةبعد با آجر ردیف چینـی و بـا بیـل زمـین را آمـاد             . ه کوبیدیم تدرشت را با تخ   

 خیـار، سـبزي و چیزهـاي        ،بندي به صورت ردیفـی     بعد از کرت  . ردیمکشت ک 

  . دیگر کاشتیم

 چرا که از بیکاري و فکر     ؛خریدیم  ا به جان می   خیلی سخت بود ام   ها    کار

به عالوه هواي آزاد و اسـتفاده از دستـشویی و   . آزاردهنده بهتر بود هاي    و خیال 

. تر وقت نهـار بـود   سبدلچها  از همه این. شد حمام نعمت بزرگی محسوب می  

بـردیم و دعـا    را بـاال مـی  هـا   دور سفره قبل از خوردن غـذا بـا احتیـاط دسـت          

  . کردیم می

اسرا را از بند حکومت ظلم و جـور فـراهم     ۀ  خدایا موجبات آزادي هم   «
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  »!گردان

   »آمین«

   »خدایا رزق و روزي ما را پاك و مطهر گردان«

  »!آمین«

  .عجیب دلچسب بودتوي دل دشمن، ها   این آمین گفتن

  

  

 .عـراق ۀ  و از سـلیمانی   عدنان کرد زبان بود     . ترسیدیم  از دو نفر خیلی می    

جاهاي ایران  از  خیلی  . استت که زمان شاه چند سال ایران بوده         گف  خودش می 

حتی به بسیاري از اصـطالحات      . فهمید  شناخت و فارسی را از ما بهتر می        را می 

هاي   گفت در دوره    خودش می .  ورزیده بود  بسیار قوي و  . ط داشت گویشی تسلّ 

 درختـان و حیوانـاتی مثـل        ۀ گاه براي رفع گرسنگی از ریـش       ،سخت و تکاوري  

 زوایـاي   ۀنگـاه تیـزش همـ     بـا   مثل عقاب   .  است سوسک و موش استفاده کرده    

  . اردوگاه را زیر نظر داشت

گفتـیم چـون      پلنگ می .  معروف به علی آمریکایی    ؛دومی علی پلنگ بود   

وقت راه رفتن بـا جلـو       . زاغی داشت هاي    چشم. پوشید  باس پلنگی می  همیشه ل 

خیلی فرز و   . رسید طوري که هیچ وقت کف پایش به زمین نمی        . رفت  پا راه می  

   .چابک بود

 تــا از نفــس. افتــاد  کــسی کــه زیــر دســت ایــن دو نفــر مــی ،بــدبخت

از . گـرفتیم  مـی  رفتند جـشن  میکه  مرخصی   .بردار نبودند  ش دست دانداختن نمی

و اصطالحات  ها    لق و خوي ایرانی، تکیه کالم      چون به خُ   .وحشت داشتیم ها    آن
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 بـراي همـین     .دشناختن  فارسی کامالً آشنا بودند و اوضاع داخلی کشور ما را می          

  . این دو عامالن شهادت فجیع برادر رضایی بودند. شد فریبشان داد هرگز نمی

چنـد خودفروختـه   . ندعدنان و علی آمریکایی خیلی عصبانی بود   روز    آن

دادنـد و همـه را بـه        ها      خبر دروغی به عراقی    ،براي اندکی غذا و آسایش بیشتر     

ارتبـاط برقـرار    هـا     بین بنـد  ها     آشپز :گزارش دروغ این بود که    . سر انداختند درد

  . را بکشندها   خواهند نگهبان کرده و می

مدنـد  عدنان و علی آمریکایی بـا قهـر و غـضب آ           . بد نبیند روز    ناچشمت

که مـسؤول و  را حسن طاهري از اصفهان و روزعلی از شوشتر . توي آسایشگاه 

پایـشان اتـوي داغ     کـف   . معاون آشپزخانه بودند بیرون کشیدند و با خود بردند        

  . اند را در چاه فاضالب انداختهها  گذاشتند و به ما گفتند که آن

 .سلم شـد ان مـ مـ خبر بودیم طوري که شهادتـشان برای  بیها    سه ماه ازآن  

جان با آثار شکنجه و جراحت در حالی که زیـر   یک روز دو پیکر نحیف و نیمه    

را هـا     آن ،بعـد از دقـت    .  وارد آسایـشگاه شـدند     ،هایـشان را گرفتـه بودنـد       بغل

  . نزدیک شودها  حق نداشت به آنکس   هیچهمه خوشحال بودیم ولی. شناختیم

  

  

اگـر  . کردنـد  چشم سرباز نگاه میهمه را به ها    عراقی، در ابتداي اسارت 

، شکنجه و آزار و اذیت چنـد برابـر    استبسیجی یا پاسداریک نفر  فهمیدند    می

  . شد می

نگـاري    وسایل نامه  ،کاغذهاي سیگار و نوك مدادهاي مسؤول آسایشگاه      

فرسـتاده  هـا   توسط مـسؤولین غـذا بـه سـایر بنـد     ها   این کاغذ . کرد  را فراهم می  



هاي طالیی  پوکه/٤٠

  . آوردند احتیاطی کرده و اسم افراد را توي نامه می بیا ه  هگاهی بچ. شد می

کاغذ را تـوي سـوراخ دیـوار بـاالي      ها     ه بچ ،بعد از خواندن نامه   دفعه    آن

 یکـی از   ،پـاره نکـردن نامـه باعـث شـد         . سطل دستشویی جاسازي کرده بودند    

ماهیـت خیلـی از     . را پیـدا کنـد    هـا     هاي زبده و تیزبین نیروي هوایی آن       نگهبان

لو رفتها  از جمله آشپزها   هبچ .  

 ،هـا    عراقـی . شـد   باز مـی  ها     در ،هر روز صبح وقتی هوا هنوز تاریک بود       

هـا   وآشـپز هـا     کـارگر . زدنـد   را صدا مـی   » جماعت مطبخ «و  » جماعت اشتغلون «

  . کردند رفتند و کارشان را شروع می بیرون می

ته ساعت از نه صبح گذشـ     شصت و شش،    خرداد  بیست و هفت    روز    آن

زدند  پوزخند می . شدند  رد می ها     نگهبان. را باز نکرده بودند   ها     ولی هنوز در   ،بود

  :گفتند و می

  !کلید گم شده-

از روي لیست تعـداد  . باالخره در باز شد. اي در کار است   فهمیدیم نقشه 

از الي پنجـره بیـرون را نگـاه         . را بیـرون بردنـد    هـا     زیادي اسم خواندنـد و آن     

هـاي وحـشی بـه       جمعی مثل گـرگ     بعد دسته  .را جمع کردند  ها    هبچ. کردیم  می

بـه  . را زدند که همه از حال رفتنـد     ها    قدر با کابل و باتون آن      آن. جانشان افتادند 

   دسـت و پـا و سـرهاي شکـسته و        . صـحراي کـربال بـود      ،هـا    هقول یکی از بچ

خـسته  قدر زدند که خودشان       آن ؛شکسته هم   هاي در   آه و ناله و بدن     آلود؛ خون

 ولی کـاري از دسـتمان بـر    ،ریختیم ده بودیم و اشک می   ایستاکنار پنجره   . شدند

  . آمد نمی

زدند و با گریـه و   آرام ائمه را صدا می  ها    آن. کردندها    اي ر  همه را گوشه  
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  .  رهایشان کردند،چهار ساعت به حال خود. شدند متوسل میها  ناله به آن

هاي پر آب را     لیوانها     نگهبان. بود خونریزي و تشنگی امانشان را بریده       

بـا خـود   . زدنـد   ریختند و قهقهه مـی      دادند و بعد آب را روي زمین می         نشان می 

  . فکر کردم انگار حکایت بستن آب و غربت شیعه در این سرزمین تمامی ندارد

  

  

هـاي درس بـه      ا ایـن کـالس    ام. کردیم  توي آسایشگاه کالس برگزار می    

روحانی بود ولی   ها     هیکی از بچ  .  خاص خودش را داشت    اقتضاي اسارت شکل  

گرفتیم، برایمـان تـاریخ اسـالم و احکـام و             دورش را می  . دانستند نمیها     عراقی

و قبل و بعـد از هجـرت مـسلمانان بـه            ) ص(از رسالت پیامبر  . گفت  اخالق می 

  ... . حبشه و

هـاي    وقتـی روزنامـه   . دانـشجو بودنـد   ها     بعضی. داشتیم هم   کالس زبان 

بعد او جمله به جمله     . شدیم   دور استاد جمع می    ،آوردند  انگلیسی را برایمان می   

  فقط با کمک حافظه و بدون هیچ قلم و دفتـري حفـظ             ها     هکرد و بچ    ترجمه می 

  . کردند می

 کـالس سیاسـی نظـامی برایمـان         ،هایی که شناسایی نشده بودند     فرمانده

  . کردند برگزار می

  

بعد . تیغ آوردند و وادارمان کردند اصالح کنیم      ) ع(حسینتاسوعاي امام   

بـراي هـر آسایـشگاه یـک     . براي اولین بار تلویزیون آوردنـد و روشـن کردنـد    

  . تلویزیون

 ۀبین سـاعت هـشت و نـیم تـا ده شـب برنامـ              .  اجباري بود  ،نگاه کردن 
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  مـسعود رجـوي و مـریم رجـوي بـراي حزبـشان تبلیـغ           . شد  منافقین پخش می  

 ۀهـر اتفـاق و وسـیل   . نمودنـد  میها  و اسرا را تشویق به پیوستن به آن      کردند   می

  بایـد تـا آخـرین برنامـه بیـدار          . هاي جدید بـود     جدید براي ما به معنی شکنجه     

بایـد  ـ  صدام   ـ شان با آمدن عکس سرور ملی. ماندیم و حق صحبت نداشتیم می

ـ       چهارزانو زده،    . دوختـیم   یاش چـشم مـ     ه چهـره  با احترام و در سکوت مطلق ب

  . شد هاي بسیار زننده و مستهجنی پخش می انتخاب کانال با ما نبود و گاه فیلم

 هر کس که سرش را پایین       .شدند  دقیق می ها     جو به چهره   هاي بهانه   بعثی

خالصه ایـن  . کردند کشیدند و شکنجه می  بیرون می،کرد انداخت یا نگاه نمی    می

  . ما گرفتهاي زیادي از   قربانی،مهمان ناخوانده

  

  

حلقـوي دور   هاي    سیم خاردار . به تکاپو افتادند  ها      با آمدن محرم، عراقی   

هـا   ایستادي تا دور دست چیزي غیـر از آن        قدر زیاد بود که وقتی می      اردوگاه آن 

 ما که جماعت اشتغلون بـودیم       ازبا این حال سیم خاردار آوردند و        . دیدي نمی

  . یمرا اضافه کنها    حلقهخواستند،

 ؛ شـد  لغـو هـا      بیـشتر شـدند و مرخـصی      ها     نگهبان. شروع شد باش    آماده

    از محـرم  . ام احتمال خرابکاري از طـرف مـا وجـود دارد     معتقد بودند در این ای

   .»!نکنی با عزاداري در این ماه دوپینگ میها   شما ایرانی«:گفتند  می.ترسیدند می

ـ   جا می هب را جاها   اسراي بند،به امید ایجاد اختالف    ا بـه لطـف   کردنـد، ام

  . خدا موفق نشدند

کار اجباري در گرمـاي  . هاي متناسب خودش را داشت     ماه رمضان اذیت  
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 .گـرفتیم    غذایی نـاچیز روزه مـی      ة ولی ما با همان جیر     ؛فرسا و تنبیه بدنی    طاقت

  . یافت  گرایش به معنویات افزایش می،همیشه با افزایش آزار و اذیت دشمن

  

  

چنبـر  . گذشـت    مدتی مـی   ، کشاورزي داده بودند   ةتی که به ما اجاز    از وق 

تر را جمع کردیم و بـراي        یک روز خیارهاي قلمی و باریک     . رسیده بود ها    خیار

عـصبانی جلـو آمـد و بـا     هـا    یکی از آن.کردندنگاه  ها     به خیار  .بردیمها     نگهبان

  . را پرت و پال کردها   خیارۀدست زد به ظرف و هم

. کـردیم   و واج نگاهـشان مـی      از تعجب باز مانـده بـود و هـاج         دهانمان  

  :ن معترضانه گفتنگهبا

روخودتـون  هـا    و بـزرگ هـا     ؟ چرا خـوب   ن زرنگی نفکر کردی ! عجب -

  ارین؟ی رو براي ما میها   خورین و کوچک می

بـار کمـی     وقتی هر ماه یـک    . با این حال خودشان را خیلی قبول داشتند       

هر بار باد به غبغـب انداختـه        . گذاشتند   منت سرمان می   دادند کلی  می میوه به ما  

  :گفتند می

  ؟ندر ایران دیدیها   میوهجور   ایننتوي عمرتوشما  -

  

دسـر    وبایستی در هفتـه سـه بـار بـه اسـیر میـوه             الملی     بین طبق قوانین 

بار، یک پرتقال کوچک یا یک گالبـی یـا          هر دو هفته و گاه ماهی یک      . ندداد می

 ي چهار نفر و گاه یک هنداونه کوچک یا ده حبه انگـور یـا چنـد خرمـا    انار برا 

بعد از سـیر    . دزدیدند  میها     نگهبان هم   از همین مقدار کم   . دادند می    براي ده نفر  

  . رسید ماند به اسیر می شدن خودشان اگر چیزي می
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 یـک و نـیم   ،براي صد و بیـست نفـر در شـبانه روز    . وضع یخ بدتر بود   

هـاي   یخ را داخـل گـونی یـا لبـاس         . کف زمین سیمانی بود   . دنددا  قالب یخ می  

از آشـپزخانه   ها     نایلون. گذاشتیم   بعد توي نایلون می    ؛پیچیدیم میها     ه بچ ةپوسید

شکـستیم و     اگـر سـطل آب داشـتیم، یـخ را تکـه تکـه مـی               . رسـید  دستمان می 

لش نبود که هر کس د    طور     این ؛خوردن آب قانون داشت   . گذاشتیم داخل آن    می

  . خواست سر سطل برود و آب یخ بخورد

  .گرفت هر نفر یک چهارم لیوان بود که به نوبت تحویل میۀ سهیم

  

  

 ،شصت و شـش   در آبان   ها     و کارگر ها    یک ماه بعد از ماجراي تنبیه آشپز      

 ،شناختند  مرا به عنوان کارگر می    ها    آن. به فکر ایجاد کادر جدید افتادند     ها     عراقی

 عدنان به طـرفم     ،اسمم را که نوشتند   . آمد مدتی به آشپزخانه بروم     یولی بدم نم  

  :جلو آمد و پرسید. شدم ترك  از ترس زهره. آمد و خیره خیره نگاهم کرد

خـواي کـار     خواي بري عین بقیه بخوري و بخوابی یـا واقعـاً مـی              می -

  !ت نیاي واي به حالاش بر کنی؟ اصالً تو آشپزي بلدي؟ فقط بدون اگه از عهده

  :آب دهانم را قورت دادم و گفتم

  .مطمئن باش بلدم! نه -

گلی آب بدهم کـه      ترسیدم مبادا دسته    آشپزخانه می در  در تمام مدت کار     

  . موجب خشم عدنان شود

  :زدند هر روز صبح تاریک صدایمان می

  !اعت مطبخجم! جماعت مطبخ -
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مـوس یروي پر . هاي آب بود   اولین کارمان پر کردن دیگ    
1

ـ     راي  آب را ب

براي پختن عدسـی یـا همـان شـورباي           هم   چند دیگ . آوردیم  چاي جوش می  

  . گذاشتیم عراقی بار می

بعـد  . شد صبحانه ساعت هشت و نیم آماده بود و در بین اسرا تقسیم می   

. بدون استثنا هر روز برنج بود و خورش       . رفتیم  ها، سراغ نهار می    از شستن دیگ  

پوسـت  بادنجـان   پـز بـا      ی که پیاز آب   هشت قاشق برنج براي هر اسیر با خورش       

  . پز بود نکنده آب

مـرغ یـا    . رفتـیم   بعد از تقسیم نهار در ساعت یک و نیم سراغ شـام مـی             

به هـر اسـیر هفتـاد و پـنج گـرم گوشـت              . گوشت گاومیش به مقدار خیلی کم     

  . رسید می

ـ  . مکانی بین بنـد یـک و دو بـود         آشپزخانه از نظر      ،روي آشـپزخانه  رو ب

کردنـد گذرشـان       جایی که همه دعا مـی      .وف انفرادي قرار داشت   مخهاي    زندان

  . به آنجا نیفتد

کارهـاي مـا در     ۀ  شانس آورده بـودیم همـ     . سقف آشپزخانه ایرانیت بود   

 روشـنایی   ۀشد و نیازي به چراغ برق نداشتیم چون از هیچ وسـیل             روز انجام می  

  . خبري نبود

 .کـردیم  گـرم مـی  و  کشیدیم خودمان از چاه آب میها     براي شستن دیگ  

  . داشتیم بهداشت صفر بود و ما با چنگ و دندان سعی در حفظ آن 

  

  

                                                
  .کنند نفتی که با تلمبه هوا را در مخزن نفت آن وارد میـ نوعی چراغ 1



هاي طالیی  پوکه/٤٦

 وقتـی شـب از آشـپزخانه بـه بنـد      ،شصت و هفـت سی و یک تیر سال   

اش را قطع کرد و به زبان عربـی گفـت کـه          هاي عادي   تلویزیون برنامه ،  برگشتم

  . اي باشیم منتظر پخش خبر مهم و تازه

قـرار  .  جادویی دوخته شـد    ۀان به جعب  هایم  م و چشم  همه ساکت نشستی  

گوینده شروع  . حبس شده بود  ها     نفس در سینه  . مهمی خوانده شود  ۀ  بود اطالعی 

 صـداي گریـه و   آنبا شنیدن .  ایران از سوي598ۀ قبول قطعنام. به خواندن کرد  

  . زاري بلند شد

 تعـدادي   .دخواندن  اي دعا می   آوردند و عده    نماز شکر به جا می    ها     بعضی

هـا     عراقـی .  عجیبی بر پا شده بـود      ۀفرستادند و خالصه شور و ولول       صلوات می 

 ولـی کـسی گوشـش     .بزنیـد و بخوانیـد    ! عصبانی شدند که چرا ساکت هـستید      

نه نان آمده بود و نه نفت بـراي پخـت           . آن شب گرسنه خوابیدیم   . بدهکار نبود 

  :گفتند میها   هبچ. غذا

  ! کرده و نانی پخته نشده سردورها  بس تنور آتش -

  

  

خواندند که صـداي نالـه        داشتند دعا می  ها     ه بچ ،بس دو شب بعد از آتش    

متوجـه  ها     بعضی. رفتند و افسر ارشدشان را آوردند     ها     نگهبان. چند نفر بلند شد   

 ولـی متاسـفانه شـش نفـر از          .خـارج شـدند   هـا      شدند و سریع از دیـد عراقـی       

  . آشپزخانه شناسایی شدندهاي همکار من در  بسیجی

هـر روز  . را از آشـپزخانه اخـراج کردنـد   هـا    آن،تنبیـه ۀ در اولین مرحلـ   

ادامـه  ها      اذیت  و فرستادند و آزار    را براي شکنجه به انفرادي می     ها    تعدادي از آن  
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  . به این ترتیب ما در آشپزخانه به نیرو نیاز داشتیم. داشت

شـان   داشتیم که با خیانـت فرمانـده      اي را     عده .دست نبودند  یکها     ایرانی

اسـیر شـده   هـا    اسراي عادي که در شهر   هم   تسلیم دشمن شده بودند و تعدادي     

 حتی میان این افـراد کـسانی    .کردند احساس نمی را  هیچ مسؤولیتی   ها    آن. بودند

آب  با انگـور و کـشمش و       هم   گاهی. شدند که دنبال مواد مخدر بودند       پیدا می 

  . کردند ان مشروب درست میتوي آفتاب براي خودش

الت و الابـالی    هاي    ام چند نفر از همین آدم      با دستگیري دوستان بسیجی   

  تـازه . از نیروهاي قدیمی فقط چهار نفر مانـده بـودیم     . کردندها    را جایگزین آن  

قابـل تحمـل    از هیچ خالف و فسادي ابا نداشتند و به معنی واقعی غیـر    ها    وارد

  . بودند

  :ن به لب رسیده بود، اعتصاب کردیم وگفتیمروز که جانما یک

 ون رومـ   همکاراي قبلـی اینکه مگر   ،زنیم ما دست به سیاه و سفید نمی       -

  !نن آزاد کنیواز زند

سعی کردند با زور و کتـک، کارشـان را          . رفتند و با افسر ارشد برگشتند     

ی افسر عراق .  به فریب متوسل شدند    ؛نتیجه است  پیش ببرند ولی وقتی دیدند بی     

  :خیالی گفت با بی

ـ   رانـی  ای ننیو مهم نیست ولـی بـد      ن کار نکنی  نخوای می - ن وهـاي خودت

  !ننوم گرسنه می

    اي جـز ایـن      هاي خودمان؛ پافشاري نتیجه     هدیدیم عالوه بر گرسنگی بچ

اگـر دسـت مـا کوتـاه     . افتـد  دانیم آشپزخانه دست چه کسانی مـی     ندارد که نمی  

  .برسانیمها   هاندك را به بچهاي  توانستیم همین کمک  نمی،شد می
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ایـن تـصمیم    . به همین دلیل سر کار برگشتیم و میدان را خالی نکـردیم           

  . خودیم آسان نبود چون در همراهی با این افراد صبح تا شب خون دل می

  

  

تـوي  .  بوشـهر  ازی  اهـل روسـتای   نامدار مردي بود حدود چهل سـال و         

نه اعتقـادي بـه نظـام       . اسیر شده بود  هاي خلیج فارس، در حال قاچاق کاال         آب

سـوادي کـه از هـیچ موضـوعی درسـت سـر در               آدم بـی  . داشت و نه به اسالم    

آلـت  بـه   او را    اسـتفاده کـرده و      صوصیاتش سـوء  از این خـ   ها     عراقی. آورد نمی

  . دنه ایرانیان تبدیل کردیدستی براي تنب

 را به   داد و کوچکترین حرکات    هاي رکیک ناموسی می    اغلب به ما فحش   

مزد افرادي مثل نامدار، روزانـه دوعـدد نـان بیـشتر از             . کرد سرعت گزارش می  

تـن  هـا      هایـشان بـه بـدترین چاپلوسـی        براي سیر کردن شکم   ها    آن. سهمیه بود 

همه گستاخی شاید این بود که همه مـا مفقـوداالثر بـودیم و      ت این علّ. دادند  می

  . رگردیمکردند که روزي به ایران ب فکرش را نمیها  آن

 بعد از  .   هایش را به کمر زده و سینه را جلو داده بود                    نامدار دست     روز     آن

  :فریاد زدها  همغرورانه به اطرافش نگاه کرد، رو به بچاینکه 

  !بجنبین!  بیرون ببرینروها   ن این زبالهوزودتر چند نفرت! ا یالّ!ایالّ -

نامدار چند  . نخوردکس از جایش تکان      هیچ. نگاهی کردند  هم   بهها     هبچ

. هـاي گـردنش بـاد کـرده بـود         رگ. قدم با عصبانیت جلو آمـد و عقـب رفـت          

  :صدایش را بلند کرد

  !؟ من حوصله ندارم حرفمو تکرار کنممگه کر بودین -
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ـ  ،گرفتنـد   سبقت می  هم   ازها    همیشه در کار  ها     هبچ مرانـه و   آا از لحـن      ام

  . ندزورگویی او خوششان نیامد و به او محل نگذاشت

. را خبر کـرد   ها     فشرد و با عصبانیت نگهبان     هم   هایش را به   نامدار دندان 

نـیم سـاعت در     .  همه را به خط کردند و سـرپایین دادنـد          ،منتظر بهانه  هم   ها  آن

عـرق از سـر و صـورتمان راه         . گرماي شهریور توي آفتاب داغ نشـسته بـودیم        

  . بلند شدها  هکم کم صداي اعتراض بچ.  بودهافتاد

رکیکی به زبان   هاي    شروع کرد به فحش دادن و حرف      ها     یکی از نگهبان  

تعـداد کمـی   . هـایش را نفهمیدنـد   معنی حـرف ها     بچهبیشتر  . عربی نثارمان کرد  

  . خونمان به جوش آمده بود، ولی کاري نمی توانستیم بکنیم.متوجه شدیم

  :گفتم. اندیشی جمع شدیم براي چاره هم عصر دور

 شـما . نمک  شم و اعتراض می      براي آمار اومد من بلند می      وقتی فرمانده  -

  !از من پشتیبانی کنینهم 

 سر و   ،ساعت چهار و نیم   . خورد  تا ساعت آمار برسد، خون خونم را می       

  . شان پیدا شد هکلّ

رفتـیم و     تا فردا صبح ساعت هشت ما داخل مـی        باید  افسر نیامده بود و     

. ید با گروهبان دو ارشد صـحبت کـنم        اي نیست با   دیدم چاره . آمدیم بیرون نمی 

. و گروهبـان خودمـان پریـد   هـا    نگهبـان ۀ رنگ از صورت همـ . از جا بلند شدم 

  :گفتم

  !خوام مترجم می-

با اصرار من،   . کسی شاهد اعتراض ما نبود     ،روز  آنتا  . گروهبان نپذیرفت 

هـایم را گـوش      نائب عریف امجد، قبول کـرد حـرف       م   به نا  ،گروهبان دو ارشد  
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  :رویش ایستادم و قاطعانه پرسیدم  روبه،ر میان ترس و اضطراب همهد .کند

  سراي ایرانی به شما توهینی کردن؟آیا تا به حال ا -

  ! نه-

  ق دارین به اسیر فحش ناموس بدین؟حها  آیا شما -

  ! نه-

  ؟هدین به همه اهانت کن پس چطور به نگهبانتون اجازه می -

  :امجد فکر کرد و پرسید

  ن؟ کدوم نگهبا-

  :اشاره کردم به جبار و گفتم

  ! حضرت آقا-

  :امجد پرسید. او سرش را پایین انداخت

  خواي چکار کنی؟ االن می! خوب -

  .نمخوام با افسر مافوق صحبت ک می -

دو موضـوع باعـث نگرانـی    . امجد قول داد ترتیب این مالقات را بدهـد  

ورش واهمـه   همیشه از اعتراض دسـته جمعـی و شـ      اینکه یکی   ؛شده بود ها    آن

  . خیلی از اتفاقات شوندۀ متوجها  گذاشتند باال دست نمی اینکه داشتند و دیگر

معتقد بودند اگر قـرار اسـت تنبیهـی         ها    بعضی از افسر  ها     در میان عراقی  

هاي خودسـرانه    به همین دلیل با تنبیه   .باشدها    آنة   باید حتماً با اجاز    ،انجام شود 

دور از چـشم ایـن      ها    بسیاري از آزار  . کردند و غیراخالقی به شدت برخورد می     

  . شد عده از فرماندهان انجام می

شـد و      گاهی از اسراي کم سن و سال سوء استفاده مـی           ،به عنوان نمونه  
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ا به شدت واهمـه داشـتند کـه       ام ؛کردند  را وادار به کارهاي غیراخالقی می     ها    آن

  . هاي باال برسد مبادا این اخبار به گوش رده

هـاي    به نام ها     بعد از مدتی دو تا از نگهبان      . اخل آسایشگاه راندند  ما را د  

وقتی پیدایم نکردند صـدا     . ابتدا دنبالم گشتند  . محمد و کریم به سراغمان آمدند     

  :زدند

یا بیرون بیا یا بالیی که سر کوروش  ! با تو هستیم   -
1

 هـم   آوردیم سر تو

  !یاریم می

  :قاطعانه گفتم

تـوي  رو   اسـرار شـما      ۀم بـدین، مـنم همـ      تـونین انجـا     هر کاري مـی    -

  !رسونم به گوش افسر می نهوآشپزخ

.  دمشان را روي کولشان گذاشتند و در رفتنـد ،که جا خورده بودند ها    آن

  جبـار  . صدایم زدنـد و از پنجـره بیـرون را نـشانم دادنـد             ها     همدتی گذشت بچ

  :ی گفتندرفقا به شوخ. کرد اي سرش را پایین انداخته بود و گریه می گوشه

  داري؟ چرا دست از سر کچل این بیچاره برنمی -

  . خالصه به حال و روزش کلی خندیدیم

  :آید شب که شد دیدم صدایی از پشت پنجره می

  !حمود تقی با تو هستم، محمود تقیم -

  :با صدایی لرزان گفت. جبار بود. کنار پنجره رفتم

  .» آخر تو چرا؟!محمود -

                                                
ها اعتراض کرد و به طرز فجیعی  یک بار با شجاعت به نگهبان. هاي آشپزخانه بود کوروش از بچه ـ1

  . تنبیه شد
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  :حرفش را قطع کردم

   من چرا؟وچی ر -

  :با التماس گفت

   مگه من به تو توهینی کردم؟-

  !نا  رفقامم ایرانی.ما  من ایرانی!فرقی نداره -

  !طوري نبودي محمود ه تا حاال اینتو ک -

وقتـی دیـد    . هر چه التماس کرد و از هر راهی که وارد شد کوتاه نیامدم            

  :ضعفی پیدا کند، گفتۀ تواند نقط نمی

  گی چه کنم؟ حاال می -

  !عذرخواهی کنه فردا جلو هم! هیچ -

  !خوام  من از تو عذر می-

 .پشتیبانی هفتصد نفر را پشت سـرم داشـتم         .قدرت دست من افتاده بود    

  :گفتم

  !از همه.  کافی نیست-

رفــت و از روي ناچــاري . شکــسته بــود هــم غــرور جبــار حــسابی در

  . اسماعیل را واسطه کرد

  

  

در رفـت  . اي بود از کاظمین عـراق      ر شانه اسماعیل سرباز قد بلند و چها     

هاي اردوگاه اسـماعیل     و آمدهایم در حین کار و آشپزي متوجه شدم که نگهبان          

ترین نـوع    از طرفی نگهبانی باالي برجک که سخت      . گیرند را خیلی تحویل نمی   
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 داخـل   ،بعد فهمیدم چون شـیعه اسـت      . شد  نگهبانی بود، اغلب به او سپرده می      

شان  کسانی بودند که اعضاي خانواده    ها      بیشتر نگهبان   .دهند یاردوگاه راهش نم  

هایشان را سر ما     همین دلیل کافی بود که عقده     . را در جنگ از دست داده بودند      

  . خالی کنند

بـا توجـه بـه روحیـات اسـماعیل          .  داشـتیم   در آشپزخانه آزادي بیشتري   

و سـعی کـردم     طـرح دوسـتی ریخـتم       . توان به او امیدوار بـود       متوجه شدم می  

  . خواهد بقیه بفهمند جا بود که فهمیدم شیعه است ولی نمی آن. تر شوم صمیمی

 هـم   من.  متبرك خواستم و او از کاظمین برایم آورد        ۀچندبار از او پارچ   

   افتـاد  هـایم     یک بار وقتی چشمش بـه زخـم       . تقسیم کردم ها     هپارچه را میان بچ

 وضع جراحات را بهبود   ، مصرف آن  آورد که   بعد برایم پماد    . خیلی ناراحت شد  

  . ام پولش را بدهم قبول نکرد  کردم از حقوق ماهانهچههر . بخشید

ایـشان زمـان تبعیـد کجـا و          اینکـه    کـرد و از     او از امام برایم تعریف می     

  . شدتر  به این ترتیب دوستی ما محکم. اند کرده چگونه زندگی می

  :لی صحبت گفتصبح روز بعد اسماعیل مرا صدا زد و بعد از ک

  !شکایت نکنبار   اینبه خاطر من! بیا و این دفعه از جبار بگذر -

  .شه مشورت کنم ببینم چی میها   ه با بچ!باشه -

ـ                ت بـراي   بعد از صحبت به این نتیجه رسیدیم که بهتـر اسـت جـاي منّ

جبـار را    ،هـا   باقی بگذاریم و با شرط عدم تکـرار ایـن قبیـل برخـورد             ها     عراقی

  . ببخشیم

در جـایی   هـا       عراقـی  ،دانستیم که اگر پا فشاري کنیم       از طرفی خوب می   

مدت زیـادي نگذشـت    . آورند   از روزگار ما در می     راي دیگر دما   دیگر و با بهانه   
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  . در این ماجرا گریبان مرا گرفتها   یبعثۀ که کین

  

  

 بـراي   .ملحق جزء بند یک بود    . شد   ملحق گفته می   ،ساز به ساختمان تازه  

ملحـق الـف، ششـصد و       . شـد   ین غذایشان از طریق آسایشگاه ما تأمین مـی        هم

  . شصت و ملحق ب، پانصد و هفتاد اسیر داشت

براي همـین   . شدند  بیشتر می ها     با افزایش تعداد اسرا روز به روز مریض       

بیش از هر چیز اسـهال خـونی و گـال بـه             . مجبور شدند درمانگاه درست کنند    

  . شدت شایع بود

  ز بیماران را به اجبار از درمانگاه اردوگاه بـه بیمارسـتان منتقـل          تعدادي ا 

ـ            خبري می  بیها    مدتاز  بعد  . کردند می   را هـا   آنۀ آمدنـد و از مـا اسـباب و اثاثی

فهمیـدیم کـه دوسـتانمان شـهید          با کنکاش از میان حرفهایشان می     . خواستند می

ن بود بـه گـوش مـا        هاي شیعه که دلشان از صدام خو       بعضی از نگهبان  . اند شده

هاي عزیزان ما براي کالبدشکافی استفاده        از جنازه دانشجویانشان  رساندند که     می

هـاي اردوگـاه بیـرون     حتی پیکر مطهر شهدا را در نایلون و همراه زباله. کنند  می

  . بردند می

 اندوه عالم در دلمان جا گرفت ولی کـاري از      و  غم ،از شنیدن این اخبار   

  . آمد نمی دستمان بر

    عاقبـت بـراي    . را خیلی ضعیف کرده بود    ها     هبیماري طوالنی یکی از بچ

الـدین    از اردوگاه به بیمارستان صـالح      ،اش با تعدادي دیگر    درمان اسهال خونی  

دانست که من حـوادث مهـم را          می. طول کشید تا دوباره او را دیدم      . منتقل شد 
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ریز چیزهـایی نوشـته   روي چند تکه کاغذ با خط . کنم یادداشت و نگهداري می 

  :را به من داد و گفتها   کاغذ. بود

  !هایت نگهدار نوشتهۀ با بقی هم راها  این -

  :اي نشستم و شروع به خواندن کردم در فرصتی مناسب گوشه

این بخـش هفـت     . الدین پذیرش شدم   بیمارستان صالح هاي    در یکی از بخش    

. انـد  مبتال به اسهال خونی   جا همه    این. یک توالت و یک حمام    . اتاق کوچک دارد  

نفـر   ا گاه تا سیصد    ام ،بیست و شش نفر است    ها    به طور طبیعی گنجایش این اتاق     

نـاراحتی قلبـی   و میان بیماران تعدادي مبتال به پا درد، کلیه درد       . شوند  بستري می 

  . هستند

توالت این بخش در تمـام شـبانه   ها در تن. کند اسهال خونی و چرکی بیداد می     

بعـضی از   . نه آفتابه دارد و نه آب براي شستـشو        ها    توالت. اند نفر ایستاده روز ده   

ما بدون بهبودي و با اسهال خـونی بـه   ا ،آیند میها    بیماران براي مداواي سایر درد    

  . گردند اردوگاه بر می

بـراي  . شـود   در دادن غذا به نیاز بیمار و نـوع بیمـاري هـیچ تـوجهی نمـی                

البته بهتـر اسـت بگـویم آب و         . آورند  ام آبگوشت می  صبحانه کره و ش   ها     اسهالی

هر پنج تا ده نفر در یک ظرف        .  خوردن غذاست  ،بدتر از این وضع   . مقداري سس 

  . کند را میان اسرا رد و بدل میها   انواع میکروب،آلودههاي  دست. و بدون قاشق

ییـر  اسمش را به آبگرمکن تغ    ها     هاند که بچ   سردکن گذاشته  براي سیصد نفر آب   

بعد از انتقال   . آب کم است، چه براي خوردن چه براي شستشو و طهارت          . اند داده

را هـا   کشد که دکتر آن    ی دو روز طول می     ساعت یا حتّ    بیست و چهار   بیماران گاه 

  . معاینه کند
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  اسداللهی هللابه نام نورا  ها     هز بچ یکی ا . را از ما گرفت   ها     خیلیها     این نابسامانی 

 اعـزام کـرده   16 قلبـی از اردوگـاه   ي براي بیمـار   را که حدود پنجاه سال داشت    

 اسهال خونی گرفت و     نوراهللا. بار او را ندید    ی یک بعد از چند روز دکتر حتّ     . بودند

  . در مدت کوتاهی به شهادت رسید

 بعد از مـدتی ابـتال       ،غرب  یکی دیگر از اسرا به نام کاك رضا از اهالی گیالن          

ها    نگهبان. اعزام او را به بغداد دادند     ة  اجازها    دکتر.  حالش بد شد   ،شدیدبه اسهال   

کاك رضا بعـد از یـک روز        . کردند  انگاري می  خیالی در انجام این کار سهل      با بی 

  . جلو در بیمارستان و داخل آمبوالنس جان خود را از دست داد

ـ  . نان بیمارستان بـودم   من شاهد ده قتل عمد توسط کارک        ،اه شـانزده  از اردوگ

دکتر بـراي کـسب تجربـه خواسـت بـا      . اسیري براي کمر دردش اعزام شده بود    

 در یک لحظه تمام بدنش مثل چـوب سـفت شـد و    .سرنگ از کمر او مایع بکشد 

  . بالفاصله جان داد

  طوري او را کتک زده     ها     یکی از نگهبان  .  بود  دوازده هاي اردوگاه   ه صفر از بچ

 ،کردنـد  عمداً توجهی به او نمی    ها     بیمارستان آمد دکتر   وقتی. بود که فلج شده بود    

 مظلومانـه بـدون     ،بعـد از یـک روز     . چون به عنوان مخالف اسمش رد شده بـود        

  . بار معاینه روحش به آسمان پر کشید یک

هـر بـار کـه      . شـود  عمل هیچ وقت براي درمان اسرا اسـتفاده نمـی         هاي    اتاق

تعـداد  . شـود   اتاق عمل آماده می   ،ه دارند دانشجویان و کارآموزانشان نیاز به تجرب     

بـا وجـودي کـه      . شوند  زیادي از بیماران اسهالی شب قبل براي عمل انتخاب می         

اتاق عمل،  . دهند چیزي نمی ها    خالی است، بیست و چهار ساعت به آن       ها    آنة  معد

اتاق کسب تجربه براي دانشجویانی است که تـازه چـاقوي جراحـی بـه دسـت                 
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اند، بـه    برداري کرده  ر جسد هموطن ما در حالی که از بدنش نمونه         هر با . اند گرفته

ـ       . شود  میها    همان حال ر   بیمارسـتان منتقـل    ۀ  اجساد شهدا به اتاقی بیـرون محوط

 .هاست که فقط سـه پنکـه کوچـک دارد          ق   اتا  آن هاي بزرگی در   ل  یخچا. شود  می

به عالوه اغلـب بـا    د ونزن اجساد را باد میها د و تنننقش خنک کننده ندارها     پنکه

  . گیرند قطع برق بیشتر اجساد بو می

بعد از شهادت اسرا، دانـشجویان بـراي کالبـد شـکافی جـسدي را انتخـاب                 

 آوري و بخیـه، اعـضا      اش کرده و بدون جمع      سالخی ،روي سکوي اتاق  . کنند  می

  . دنشو میها  رها   و به همان حال براي انتقال با سایر زبالهاي ریخته  داخل کیسه

هوشی به هـوش     گاهی بعضی از دوستان به دلیل تزریق بیش از حد آمپول بی           

  . ندیدبر را میها   با قیچی پوست پاي آن کهچندبار شاهد بودم. آیند نمی

 ، تا آخر ماه که من در بیمارسـتان بـستري بـودم             شصت و هفت   از اول مرداد  

 از شـمال و آخـرین   جمشید از مشهد، رضـا . تقریباً هشتاد نفر به شهادت رسیدند   

  .  محمدحسین دهقان از استان فارس،جنایت

. شناختند  هاي قلعه او را به خوبی می        هبچ.  بود  یازده  دهقان از اسراي اردوگاه   

ـ    . او به دلیل اسهال شدید به بهداري اردوگاه رفـت   ت بعـد از هـشت روز بـه علّ

  . شدت بیماري او را به بیمارستان شهر بعقوبه اعزام کردند

بعـد از جراحـی بـه دلیـل پانـسمان           . بیمارستان او را به اتاق عمل بردند      در  

دهقـان بـه   اینکه  بعد از. زده شد نادرست، محل عمل به شدت عفونت کرد و کرم   

  . شهادت رسید، جاي زخمش را پنبه گذاشتند و پانسمان کردند

  :پرسیدند ه می معاینيدر ابتدا. برخورد بیشتر پزشکان بسیار ناپسند بود

   بسیجی یا سرباز؟-



هاي طالیی  پوکه/٥٨

 ۀ بدون هیچ معاینه و فقط با نگاه کردن به قیاف          ،»بسیجی«شنیدند    اگر جواب می  

  . نوشتند بیمار چند قلم دارو می

 دکتر دندانپزشک دندان سالم یکی از برادران بسیجی را به عمـد، جـاي               ،مثالَ

  . دندان خرابش کشید

دمحمد حـسینی  به نام سـی ا ه  ه، پاي یکی از بچ یازدهاوایل اسارت در اردوگاه   

جا جلو چشم بقیه و بـدون هـیچ داروي           همان. از اهالی مازندران عفونی شده بود     

  . اي، با اره پاي او را بریدند کننده حس بی

به این ترتیب انتقال به بیمارستان وحـشت بیـشتري در دل همـه ایجـاد                

  . کرد می

  

  

 آسایـشگاه دسـت      امور داخلـی   ة کم کم ادار   اوایل سال شصت و هشت    

هاي خودي افتاد هبچ .  

نشستیم و تـصمیم گـرفتیم از شـر     هم با چند تا از دوستان دانشجو دور   

 رفقا شناسایی شدند و بعـد     . متأسفانه نامدار پیشدستی کرد   . نامدار راحت شویم  

  . زندان و شکنجههم 

. مشغول کار در آشـپزخانه بـودم کـه نگهبـان صـدایم زد             روز    آنفرداي  

 بـه سـرعت   . توي جیبیم دعاي کمیل داشتم    . کاسه است  اي زیر نیم   اسهفهمیدم ک 

  . خالی کردم و بیرون رفتمرا  آن

 دیگـر از     نـام چنـد نفـر      عالوه بر اسـم مـن،     . کاغذي دست نگهبان بود   

  . نوشته شده بودها  آشپز
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به صـفمان کردنـد و      . هوا سرد بود  . کار ما در آشپزخانه تمام شد     روز    آن

  . ما زدند که ورم کرد و کبود شدهاي  و صورتها  بر دستآن قدر با دمپایی 

  

  

 گال ،در بند سه  
1

طبق دستور، اسـرا بایـد هـر روز    .  خیلی شایع شده بود 

  . گرداندند می بردند و عصر به آسایشگاه بر را بیرون میها  پتو

بـا شـورت در هـواي آزاد        هـا     از طرفی دکتر دستور داده بود کـه بیمـار         

 بیشتر اسـرا بـسیجی بودنـد و تـن بـه ایـن کـار        ،در این بند . ندمحوطه قدم بزن  

  . براي رفع مشکل از استخبارات بغداد افسري را فرستادند. دادند نمی

  اي بـود بـه نـام سـعید راسـتی از اهـالی         ها، پسر نوزده ساله     هیکی از بچ

. نگهبان هر چه سعی کـرد شـلوارش را بیـرون بیـاورد نگذاشـت          روز    آن. اهواز

   :افسر استخباراتی گفتعاقبت 

  ولش کنین ببینم حرف حسابش چیه؟-

  :سعید بدون ترس و با شجاعت گفت

 ا غافل از این هستین     ام ،خواین مرض جسمی منو درمان کنین       شما می  -

  !شم که به بیماري روحی مبتال می

بـا  .  مـدتی نگـاهش کـرد      ،بعد از این  . افسر چند لحظه به فکر فرو رفت      

                                                
ستی این بیماري ابتدا به صورت عارضه پو. باشد یک بیماري پوستی که نام عربی آن جرب می:  گال-1

هاي ران و اطراف آلت به شدت قرمز   کشاله، زیر بغلها،دور گردن. کند در نقاط حساس بدن بروز می

این خارش به قدري زیاد است که . این نقاط به شدت سوزش وخارش دارد. زند شده و حتی کپک می

  .زند علّت اصلی این بیماري کمبود بهداشت و نظافت است خون از همه زخمها بیرون می
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خواستند خیلی با احـساسات      نمیها     ر این موارد عراقی   د. سکوت تسلیم او شد   

چون احتمال شورش و دردسر وجود داشت.بازي کنندها   هبچ  .  

گـردنش  ها   هیکی از بچ. بودها   اق نگهبان عکس بزرگی از صدام مقابل ات     

  . مسأله بیخ پیدا کرد و سر و صدا تا استخبارات باال گرفت. را با تیغ بریده بود

کردنـد ولـی    آمدنـد و پـرس و جـو مـی           رفتند و مـی     باال می ة  ردافسران  

هـاي   براي همین ناچار شدند چهار تا از نگهبان. نتوانستند کسی را دستگیر کنند  

  . مسؤول بند را اخراج کنند

  

  

مـسؤول ایـن    .  به بند دیگري منتقل شدم     ،سه روز قبل از ماجراي سعید     

نامـدار را بـر کنـار    ها   ه با کمک بچ،سه روزبعد از . بند از بد روزگار نامدار بود 

 کند و گـاهی    گیري می  فهماندیم نامدار باج  ها     به این ترتیب که به عراقی     . کردیم

کردنـد و همـین مـسأله مـا را از شـر              برخورد می ها    با این کار  ها    آن. دزديهم  

  . نامدار راحت کرد

.  به من بریزد   پیچید و منتظر بود زهرش را       او مثل مار زخمی به خود می      

هـاي عراقـی مرتـب      افـسر ،روزي که سعید حاضر نشد جلو بقیـه لخـت شـود     

ـ           . آمدند  رفتند و می    می هـا     هنامدار براي خودشیرینی و چاپلوسـی مرتـب بـه بچ

  :ریز شد و با عصبانیت به او گفتمصبرم لب. داد خبردار می

  خواي نوکري و جاسوسی کنی؟  کی میتا -

هـایش از شـادي بـرق زد و بـه      چـشم . افتـاد نامدار برگ برنده دسـتش     

از مـاجراي جبـار   . از نامدار منتظرتر بودند  ها    آن. سرعت به نگهبان گزارش کرد    
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زنـدان انفـرادي انتظـار مـرا        . دل پري داشتند و حاال وقـت انتقـام رسـیده بـود            

  . کشید می

  

  

هـایی   زنـدان . هاي انفرادي پنج سلول یک و نیم در یک متـر بـود             زندان

کوچـک  ۀ  یک دریچ . رسید وچک و تاریک که ارتفاعش به یک و نیم متر نمی          ک

  . دادند از این سوراخ ظرف غذا را به من می. منفذ به دنیاي بیرون بودها تن

. کردنـد   پاشی می  را آب ها    عمداً اطراف اتاقک  ها     عصرهاي تابستان عراقی  

کـه   وريط. شد کرد و داخل سلول به شدت مرطوب می        بخار آب فضا را پر می     

  . مکرد ی می و احساس خفگمشد خیس عرق می

روز یک لیوان آب داشتم و یک وعده غذا و البته سه وعـده کتـک                شبانه

کـشید ولـی      انفرادي دو روز بیشتر طـول نمـی        معموالً. به بهانه دستشویی بردن   

طـرف حـساب    هـم  از من بیـزار بودنـد و  ها    نگهبان هم   .کرد  وضع من فرق می   

 ،داده بـود و بـا گذشـت ده روز         او   را   محکم زندان .  ارشد اردوگاه  ام افسر  اصلی

  . کرد لغو نمیرا  آن

ـ     .گذشت  به سختی می  ها    روز کـردم  ل مـی  باید تنهایی و شکنجه را تحم .

 دهـم و  مـی  هـم  دانستم که تاوان دو ماجرا را با می. زدند روزي سه بار کتک می 

تازه شانس آورده بودم کـه      . ندکن   ماجراهاي قبلی را سر من خالی می       ةعقدها    آن

  . عوض شده بودندها    پنج تا از نگهبان، عکس صدامۀدر قضی

به سـختی   . روز چهاردهم مسؤول استخبارات اردوگاه دریچه را باز کرد        

را هـایم   توانـستم چـشم    نمی.به نور حساس شده بودم. ایستادم و نگاهش کردم  
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  :فت گ.خیلی کم شده بودهایم  شنوایی گوش. باز کنم

  خواي آزادت کنم؟  می-

  !کنه فرقی نمی -

  :با ناراحتی صدایش را بلند کرد

 کار بقیه اسـرا     ي تو اینکه. کنم  به یک شرط آزادت می    !  چقدر لجوجی  -

اي پیش اومد خودتو جلـو ننـدازي و از بقیـه             اگه توي بند مسأله   !  نکنی دخالت

   فهمیدي؟.دفاع نکنی و فقط وقتی اعتراض کنی که طرف حساب خودت باشی

ت از بند دو منتقل کردنـد و        مرا به آسایشگاه هف   . جاي مرا عوض کردند   

  :گفتند

 بگو بیمارسـتان  !زنی هر کس پرسید کجا بودي، حرفی از انفرادي نمی     -

  . بودم

 تمام تنم را پر از جوش کـرده         ،چهارده روز انفرادي بدون هیچ شستشو     

بـاال  ك از سـر و رویـم   موهاي سر و صورتم بلند شده بود و عـرق و چـر    . بود

 پوست تنم را سفید     ،فقط دوري از آفتاب   . شنید خوب نمی هایم    گوش. رفت  می

ایـن فقـط یـک      . گـشتند   می هایی که از بیمارستان بر     هدرست مثل بچ  . کرده بود 

 کوچک از دردسرهایی بود که نامدارۀنمون
1

  .کرد  هر روز براي ما درست می

  

  

                                                
وقتی به ایران برگشتیم ابتدا در مرز کتک . ها مهم باشد بدانند عاقبت نامدار چه شد ـ شاید براي خیلی1

خودش . وقتی زنش از جنایتهاي او مطلع شد از او طالق گرفت. هاي خودمان خورد مفصلی از بچه

  .هم بعد از مدتی در یک حادثه به درك واصل شد
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یـون منـافقین تـصویر امـام را در          آخـر شـب تلویز    . یک هفتـه گذشـت    

ـ   . بیمارستان پخش کرد   .  تخـت دراز کـشیده بـود       ي رو ،م بـه دسـت    رُایـشان سِ

  . اند همه براي امام دعا کنند گوینده گفت که در ایران اعالم کرده

اي با خـداي    هر کس در گوشه   . گرفته  ناراحت و دل   ؛ریخته بودیم  هم   به

به ایـن امیـد     . نی نگهبان را صدا زدیم     با نگرا  ،آخر شب . کرد  خود راز و نیاز می    

  :ا او گفت ام،که خبر بهتري بشنویم

  ! امامتان فوت شده-

دل و دماغ برایمـان     . زد حرف نمی کس     هیچ .خود شده بودیم   از خود بی  

  :گفتند خبر دهان به دهان چرخید ولی در پاسخ همه یک چیز می. نمانده بود

  !نخوان روحیۀ ما رو ضعیف کن می! س شایعه -

جا را پر    صداي ناله و گریه همه    . زدند  وقتی خبر قطعی شد، همه زار می      

. ترســید از نگهبـان و خبــرچین نمـی  کـس    هــیچدر لحظــات اولیـه . کـرده بـود  

پـدري غـم سـنگینی روي        احساس بـی  . ناله شده بودیم   صداتر ازهمیشه هم   یک

 ،ا غم یار   ام دردهاي زیادي را تحمل کرده بودیم،     روز    آنتا  . دلهامان گذاشته بود  

  : زبان حالمان این شعر شده بود. غم دیگري بود

  غریـبی و اسیـري و غم یــار   آمد به جانم هر سه یک بار د سه در

  غم یــار  غم یـارم غم یـارم  غریــبی و اسیــري چـــاره داره 

کنند، عزاداري را بـه      تحمل نمی ها     دانستیم عراقی    چون می  ،بعد از مدتی  

نـه  کـس     هـیچ  .جا را فراگرفته بود     سکوت مطلق همه   .ادامه دادیم روش دیگري   

قدر همه بغض کرده و سر در گریبان بودند که    آن. کرد  زد و نه کار می      حرف می 

تحرکـی باعـث     همه سـکوت و بـی      انگار این . تحت تاثیر قرار گرفتند   ها     نگهبان
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  :داد  میمان دلداريها   یکی از نگهبان. سخت بگذرد هم ها شده بود به آن

- نیناراحت نباش! ریممی  ما میۀ هم!هقّمرگ ح!  

.  پوشیدند و براي امـام قـرآن خـتم کردنـد           ،کسانی که لباس تیره داشتند    

ـ   ۀ  خواستند برنام    می ،منافقین کالفه از این مراسم      هـم   دور. بریزنـد  هـم    هما را ب

ـ  .خواستند روي دبه ضرب بگیرنـد و برقـصند          می. جمع شدند  هـاي فعـال      ه بچ

  :گفتندها   ع شدند و قاطعانه به عراقیجم

  !ریزیم هم میه اردوگاه رو بۀ ، هم نگیرینورا اینجلو اگه  -

باعـث شناسـایی    ها     گرچه در این مرحله موفق شدیم ولی این کشمکش        

شدها  و دستگیري آنها   هعناصر اصلی هدایت بچ.   

  

  

 ۀهمـ . ردنـد را چنـد برابـر ک     هـا      فـشار  .گذشـت   مدتی که از فوت امـام       

هـر روز بـا کابـل و بـاتون          . هاي فعال را شناسایی و به ملحق منتقل کردند          هبچ

ـ          فقط بیست و پنج دقیقـه مـی       . زدند  کتکمان می  ۀ توانـستیم بیـرون بـرویم و بقی

ة دور. خیلی بـاب شـده بـود       هم   پانزده روزه هاي    زندان. روز حبس بودیم   شبانه

خیلی طوالنی شده بـود و ایـن مـسأله           ،مذاکرات ایران و عراق براي تبادل اسرا      

ریـزي حمایـت شـده     منافقین با یک برنامـه . را خراب کرده بود ها     خیلیۀ  روحی

خواستند پناهندگی بگیرند، جمع کردنـد و بـه اردوگـاه            هایی را که می    ه بچ ۀهم

  . خواستند تعداد این افراد ثابت بماند و کم نشوند میها  آن. دیگري منتقل کردند

  

  

آب . اغلـب خـالی بـود   هـا   تانکر. می ما بودیآبی یکی از مشکالت دا     مک
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 يشد تانکرهـا  شب که می  .  چه براي طهارت و چه براي حمام       ؛پیدا نمی کردیم  

  . داد همه اسیر را نمی گاه کفاف آن مقدار هیچشد ولی این  پشت بام پر آب می

را بـه کـار    را پر آب کردنـد و همـه         ها    تانکر. انگار خبرهایی بود  روز    آن

در طـول سـال     . تخلیه شد و سر تا پاي آسایـشگاه را شـستیم          ها    توالت. گرفتند

همیـشه پـر بـود و       هـا      دستـشویی . رفـت   کثافت از سر و روي اردوگاه باال مـی        

  . ند و خالی کنندیکشید تا بیا روزهاي متمادي طول می

ان ت بازدید نماینـدگ   در شستشو و نظافت اردوگاه به علّ      ها      عراقی ۀعجل

در ساعت بازدیـد    . هاي الزم را کرده بودند      بینی پیش هم   ها  آن. صلیب سرخ بود  

بـا  . به ما ندادنـد  هم هواخورية چپاندند و اجازها    اسرا را داخل آسایشگاه    ۀهم

  .  خیلی از واقعیات را منتقل کردیم،همه این

ـ  ،رد شـدند  هـا      از کنار پنجـره   ها     سرخی وقتی صلیب  هـایی کـه بـه       ه بچ

 ،هـا    نگهبـان . گفتگو کردنـد  ها    را صدا زدند و با آن     ها    ط بودند، آن  سی مسلّ انگلی

کالفه بودنـد چـون فکـر ایـن جـاي           . فهمیدند را نمی انگلیسی  اغلب مکالمات   

  . قضیه را نکرده بودند

هـا، تـا     و بیمـاري  هـا      از کمبودهـا، شـکنجه    . ما منتقـل شـد    هاي    درد دل 

. انـد  دانستیم چه بالیـی سرشـان آورده       دوستانی که از ما جدا شده بودند و نمی        

ایــم و از  نـام نـشده   گـذرد ولـی ثبـت    گفتـیم کـه سـه سـال از اسـارت مـا مـی       

  . هایمان هیچ اطالعی نداریم خانواده

. از این موفقیت خوشحال بودیم ولی اتفاق خاصی نیفتـاد         روز    آنگرچه  

  . المللی از ما کرد این اولین وآخرین بازدیدي بود که یک نهاد بین
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مـرا بـه بـدترین      . بـه راه افتـاد    هـا     جایی میـان زنـدان     موج تبعید و جابه   

ترسیدند   می هم   همه از جا     آن . بند دو فرستادند   ،آسایشگاه یعنی آسایشگاه هفت   

هـاي    دزدیدند و پتـو     را می  هم   هاي  فلوس. به دیگري اعتماد نداشت   کس     هیچ و

فروشـی و گـزارش    آدماز طرف دیگـر جاسوسـی و      . رفتند  دیگر را کش می    یک

  . کوچکترین حرکات بسیار متداول بود

ـ      . همه اختالف و نزاع دلم به درد آمده بـود          از این  هـاي    هچنـد تـا از بچ

  :گفتم. نشستیم هم خوب را شناسایی کردم و دور

سـخته ولـی محـال    . عـوض بـشه  جـا   ایـن کنیم که اوضاع   باید کاري    -

  .نیست

کارهاي . اوطلبانه شروع کردیم  بعد از صحبت، با هماهنگی از حرکات د       

 ،مدتی کـه گذشـت    .  کارها ۀآوردن نان، غذا و آب و بقی      . دادیم  بقیه را انجام می   

و زبالـه  بیرون بردن ترغیب شده بودند و براي ها   هبچ. کم راه افتادند کم هم  بقیه

از وضـع    هـم    هـا   احساس کردم آن  . گرفتند  سبقت می  هم   پاشی از  نظافت و آب  

ه بودند و منتظر اتفاقی بودنـد کـه پـاکی و نجابـت از دسـت            موجود خسته شد  

  . شان را یادشان بیندازد رفته

اوایل هـر کـس غـذایش را تـوي     . نزدیک شد هم بهها  به لطف خدا دل  

ما ایـن رویـه را      . خورد  اي به تنهایی می    ریخت و گوشه    لیوان یا چیز دیگري می    

 خواسـتیم دور   از همه مـی    گذاشتیم و   جا می  مثل ایران غذا را یک    . عوض کردیم 

شـده  تـر     مهربان هم   همه با . به این ترتیب نیازي به تقسیم غذا نبود       . بنشینندهم  

  . بودند
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چند روز بود   .  این وضعیت دوام چندانی نداشت و لو رفت        ،مثل همیشه 

دانستم کـه بایـد منتظـر تبعیـد بعـدي       شد و من می که مرتب اسم من نوشته می  

  . و دعاهایم را مخفی کردمها    نوشته،براي همین. مهر لحظه منتظر بود. باشم

 خواسـتند . اسامی را خواندند و صف کـشیدیم      . فرا رسید روز    آنعاقبت  

  . که وسایلمان را برداریم

دیگـر را در    یـک . کردنـد   همه گریه مـی   . خیلی جانسوز بود  روز    آنوداع  

 .آمـده بـود   اشک چند تا نگهبان در    . آغوش کشیدیم و از زیر قرآن ردمان کردند       

اي  زدند و با فارسی شکسته بسته     با کابل ما را می    . کردند  مسخره می ها     ولی بعثی 

  :گفتند می

  !کربال، برو، برو!  یا اهللا-

عاقبت ساعت ده صبح گرسنه و تشنه ما را از تکریت به سوي اردوگـاه               

  .  در بعقوبه حرکت دادندهیجده
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  اي برگردنم افکنده دوست رشته

  کشد هرجا که خاطرخواه اوست می
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 حـدود   .عراق واقع شده بـود     ۀدر مناطق کردنشین بعقوب   هیجده  ه  ارودگا

ـ      . جـا رسـیدیم    بـه آن  بعد از ظهـر      و نیم    ساعت چهار  ه اردوگـاهی کـه داراي نُ

  . آسایشگاه نود نفره بود

 و  زدهیا فقط ما دویست نفر از اردوگاه        ،میان پنج هزار اسیر این اردوگاه     

پـوش بودنـد و بـه         بقیه آبی  . لباس زرد تنمان بود    ، دوازده سیصد نفر از اردوگاه   

  . معروف شدیمها   همین دلیل به لباس زرد

ساختمان این اردوگاه شامل پنج سوله بود که در هر سـوله هـزار اسـیر                

از استقبال با تونل مرگ خبـري       ها    از طرفی برخالف سایر جا    . شد  نگهداري می 

  .  برود و دارو بگیردتوانست بود میی در ابتداي ورود هر کس مریض  حتّ.نبود

 آسایـشگاه و    ،اي نرده. هایش بود  مزیت مهم دیگر این اردوگاه دستشویی     
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ز در صورت باز بودن این نرده امکـان اسـتفاده ا          . کرد  جدا می  هم   را از ها    توالت

  . شد  اوقات فراهم میۀجا در هم آن

شـان را پیـدا      دوستان قدیمی ها     خیلی. دنی بود مان یاد شب ورود، شبی به   

  . روبوسی بود و اشک و لبخند. کردند

  

  

آماده به خـط    . آمار بگیرند از ما    براي اولین بار خواستند      ،صبح روز بعد  

هاي قبل شروع شـده بـود و بـه           آمارگیري از سوله  . شدیم تا افسر اردوگاه بیاید    

  .آمد ترتیب جلو می

 خیلـی جـا     . و صداي عجیبی به گوشـمان رسـید        مدتی نگذشت که سر   

نامفهوم ها    اول صدا . بینیم  فکر کردیم خواب می   . شد  شعاري تکرار می  . خوردیم

بایـد  ، اسـیر    »!خبـردار « ،»!از جلـو نظـام    «با فرمان   . تر شد  کم واضح  بود ولی کم  

  .»مرگ بر خمینی«:داد پاسخ می

رودگـاه تـا ایـن      شد که فشار دشمن در این ا       باورمان نمی . خشکمان زد 

  . زانوهایم سست شده بود. حد زیاد باشد

افـسر  . جـه شـدند   اموهـا      وقتی با مقاومت لبـاس زرد     . نوبت به ما رسید   

مهلـت  .  تنبیـه شـدند    ةبا کابل بـه صـف ایـستادند و آمـاد          ها     دستور داد نگهبان  

تصمیم گرفتیم با حیله از ایـن تنگنـا         . تعداد ما خیلی کم بود    . مشورت خواستیم 

  . ون بیاییمبیر

گفتنــد  اش خــارج کــردیم، مــثالً بعــضی مــی شــعار را از مــسیر اصــلی

مـرد اسـت    «،  »مرگ بـر حمیـرا    «:گفتند اي می ، عده »جمیري«، تعدادي   »خمیري«
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مرگ بر  «هاي پرت و پالیی مثل      شعاري هم   ، گاهی »مرد، مرد، خمینی  «،    »خمینی

  . »مرگ بر تریلی«یا » بیکاري

مفهوم اصلی خـود را از      ها     شد و واژه     می رفت قاطی   می هم   تويها    صدا

زدیـم، در حـالی کـه لبخنـد           ما با حرارت و صداي بلند فریاد می       . داد  دست می 

  . افسر بعثی نقش بسته بودهاي  رضایت بر لب

  

  

.  بهتـر بـود    اش از اردوگـاه یـازده      غیر از شعار اجبـاري    هیجده،  اردوگاه  

استفاده از دستـشویی و آب     . ردیمخو  آرامش بیشتري داشتیم و کتک کمتري می      

  . شد به این مزایا اضافه می هم در طول شبانه روز

بیـشتر  . تر بـود   ارتباطات گسترده . ورزش داشتیم ۀ  روزهاي جمعه مسابق  

  ات مرصاد و ارتشی بودند    اسرا از عملی .هاي خوب زیادي میانـشان بودنـد        هبچ .

ـ . ن، رونـق گرفـت  عقاید، احکام، تـاریخ اسـالم، قـرآن و زبـا          هاي    کالس  ۀزمین

زیـاد بـه پـر و    هـا    عراقـی . برگزاري نمازهاي جماعت دو سه نفري فراهم شـد        

  . نکنیمها  کردیم جانب احتیاط را ر ما سعی میۀ  ولی هم،پیچیدند پایمان نمی

  

       جـا جمـع کردنـد      را آن هـا      بـی رَآسایشگاه سه را خالی کردند و همه ج .

ـ  ، براي درمان  .جرب نام عربی بیماري گال است      مجبـور بودنـد لخـت      هـا      ه بچ

  . بمالندها  شوند و پماد به زخم

یک سرهنگ و چنـد افـسر دیگـر بـه     ها   براي بازدید از آسایشگاه جربی    

  . مصادف شد با نماز جماعت آسایشگاه دوها  اتفاقاً ورود آن. اردوگاه آمدند
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فراد فعـال  دستور داد ا. سرگرد عصبانی شد. یاهایمان به باد رفت ؤهمه ر 

  . از جمله من مجازات شویم

  

  

 ،به این زنـدان   . در کنار بند ما دیوارهاي بلندي سر به آسمان کشیده بود          

اطـراف سـیم    . جا اصالً امکان دیدن بیرون وجـود نداشـت          از آن  .گفتند  قلعه می 

  . خاردار بود و دیوار

 ؛نفر بـود  دویست و پنجاه    جا     آن ظرفیت. قلعه را اتاق اتاق ساخته بودند     

 کـل قلعـه     ،فرمانـد . دادند می جاها    ششصد نفر را به زور در اتاق       ،ها   ولی عراقی 

  . یوسف نامی بود

شـد کـه دامادشـان     جـا ناشـی مـی    منازع یوسـف از آن قدرت و نفوذ بال  

. توانـست بکنـد     خواسـت مـی     یوسف هر کاري که می    .  کل اردوگاه بود   ةفرماند

زد و از تـوهین بـه مقدسـات هـیچ      بار شـاهد بـودیم کـه قـرآن را آتـش              چند

به خائنی به نام علی از کرمانشاه مسؤولیت ششصد زندانی را           . اي نداشت  واهمه

  . سپرده بودند

 مـرا بـه قلعـه منتقـل         ،شصت و هشت  سال  بیست و چهار آذر     ،  آن روز 

 شـد و    »سـر پـایین   «بعد نوبـت    . اي خوردم  در ابتداي ورود کتک جانانه    . کردند

جا اگر کسی زیر کتـک      ناز مدت کوتاهی یقین یافتم که ای      بعد  . حرکت یک نفره  

  . و شکنجه جان بدهد براي احدي مسؤولیت ندارد

  

  

. زدنـد  رده صدایش مـی علی کُ  هم   گاهی. به علی جالد معروف شده بود     
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یوسـف مـسؤولیت    . گروهبان یک ارتش بود ولی هیچ اعتقادي به نظام نداشت         

 شـعار اجبـاري را بـه       ة اید ،او براي اولین بار   . دهاي قلعه را به او داده بو        زندانی

را هـا     کرد که بعضی شـعار      از طرفی به او گزارش می     . یوسف پیشنهاد کرده بود   

کار به جایی رسید که یوسف گاه نصف شـب بـه جـان مـا                . گویند درست نمی 

داد  مـی » از جلو نظام، خبـردار « فرمان  وکرد اسرا را یکی یکی بیدار می    . افتاد  می

از هـا    در این میـان خیلـی  . »مرگ بر خمینی«:گفت  یر باید با صداي بلند می      اس و

  . شدند هاي وحشتناکی دچار می کردند و به شکنجه این کار امتناع می

زدیـم و کـاري       باید آستین باال مـی    . ریخته بود  هم   اوضاع قلعه خیلی به   

ا بـراي ایـن   به نام صادق دشتی از اهـالی خوزسـتان ر  ها    هیکی از بچ  . کردیم  می

صادق سپاهی بود ولی با درایـت و زرنگـی خـودش را لـو               . کار مناسب دیدیم  

  . نداده بود

گذاشـتیم   هم   پول روي . کردیم  باید دل علی جالد را نرم می      طرف     آن از

مبلغی که معادل حقوق چنـدین      . و ساعتی به مبلغ دوازده دینار برایش خریدیم       

ما اسـیر بـود و بـه شـدت          ۀ   مثل هم  ،در عین ریاست   هم   علی جالد . ماه ما بود  

خواسـت سـریع در اختیـارش         سیگار می  هم   هر وقت . نیازمند محبت و احترام   

به این ترتیب به صادق اعتماد کرد و توانستیم او را در کنـار علـی                . گذاشتیم  می

  . جا بزنیم

هـاي خـودي و مخلـص را مـسؤول            ه بچ ۀهم. صادق کارش را بلد بود    

  . من مسؤول تقسیم نان و دسر شدم.  گذاشت توالت، دیگ و نان،حمام

صـادق قـبالً در   . رفت کـه متأسـفانه بـد آوردیـم      اوضاع خوب پیش می   

. بنـد بودنـد، او را شناسـایی کردنـد           با او هـم    دو نفر که قبالً   .  بود یازدهاردوگاه  
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  . صادق لو رفت و ما شکست خوردیم

  

  

 هر بار که زنـدانی جدیـد        قبل از ما  .  اتاقی به ما دادند    ،چسبیده به زندان  

بـراي   هـم    ها  آن. را کتک بزنند  ها    خواستند آن   میها     از مسؤولین کار   ،آوردند  می

  . کردند  را میاین کارچاپلوسی و خود شیرینی 

 ،شوهامان دستور دادند زندانی جدید را کتک بزننـد         به ظرف که  بار   اولین

 عاقبـت کتـک کـه نزدنـد         .فایده بـود   بیها     اصرار عراقی . خودداري کردند ها    آن

  . کتک مفصلی خوردند و بر کنار شدند هم  خودشان،هیچ

 پاسخ دادیم که ما اسیریم و حـق         ،از آن به بعد هر بار که از ما خواستند         

  . زدن هیچ اسیري را نداریم

مقاومتمان کار خودش را کرد و نگهبانان دیگر این درخواسـت را از مـا              

  . نکردند

  

  

همه را از خواب بیـدار کـرد و   . سف به سرش زده بود    شب دوباره یو   آن

  :وقت رفتن با صداي بلند فریاد زد. خواهد آمار بگیرد گفت که می

  ! یاال.یاال شعار علیه خمینی -

امتنـاع کردنـد و      ،که از این آزار روحی مدام به تنگ آمده بودنـد          ها     هبچ 

  . شعار ندادند

به شدت  روز    نا گرچه هم  .دنداي گرفته بو   سه روز پیش از یک نفر بهانه      

 همـان طفلـک را دوبـاره        ،چون طرف بخصوصی نداشـتند    بار     این ا ام ،تنبیه شد 
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کابـل بـاال    . فلک بستند و شـروع کردنـد بـه زدن         به  پاهایش را   . بیرون کشیدند 

 او هر بار با تمام وجـود        .شد  رفت و با نهایت شدت بر کف پایش کوفته می           می

  .»یا حسین«:زد فریاد می

قدر عـصبانی   یوسف آن . ات ادامه یافت ولی او حتی یک آخ نگفت        ضرب

ایی جویـد و بیـرون      ه   زیر لب حرف   ،ریخته و کالفه   هم   به. بود که حد نداشت   

  . رفت

. مـورد نبـود    بـی  هـم    هایمـان  نگرانـی .  همه نگران بودیم   ،صبح روز بعد  

ـ      ،یوسف از دامادشان که مسؤول کل اردوگاه بود        د رّ تمـ  ۀ اجازه گرفت و به بهان

  . آب، برق، نان و غذا قطع شد. را باز نکنندها  شب گذشته دستور داد در

کـردیم    خودمان را امیدوار مـی    . شد روز انگار کش آمده بود و تمام نمی       

شـد و     ا هوا داشـت تاریـک مـی        ام .کنند آیند و تنبیه را تمام می       که هر لحظه می   

ـ . اضافه شـد ها  دردۀ  به بقی  هم   نبودن توالت . خبري نبود  مجبـور شـدند   هـا    هبچ

هواي گرم تابستان بوي تعفن را چند       . هاي ادرار را از پنجره بیرون بریزند        سطل

  . برابر کرده بود

.  خورشید کـه بـاال آمـد فهمیـدیم هنـوز تحـریم تمـام نـشده           ،روز دوم 

گرسـنگی و تـشنگی بـه همـه فـشار           . رفتند  یکی یکی از هوش می    ها    تر ضعیف

  . باز نشدها  از راه رسید و در هم وزر آنآورده بود ولی غروب 

در چهـار   . را بـاز نکردنـد    هـا      در هـم    رحمانه بـاز   بیها     روز سوم عراقی  

هر کس بـه زبـانی      . جان افتاده بودیم    همه نیمه  ،دیواري تنگ و تاریک و متعفن     

خـدا نـوري بـود کـه در هـیچ      . کرد آرام و بی رمق با خداي خود راز و نیاز می   

، عـصبانی بودنـد   ها     عراقی. کرد  توکل به او آراممان می    . دش ظلمتی خاموش نمی  
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  .  نرسیده بودند،خواستند چه می به آن هم چون با آن همه فشار، باز

محکم و قـوي روي حـرف       ها     هحاضر به همکاري نبود و بچ     کس     هیچ

انـد و اگـر سـریع        هوش شده  دیدند بیشتر اسرا بی   ها     عراقی. خود ایستاده بودند  

. بـاز شـد   هـا     ناچار کوتـاه آمدنـد و در      . روند   از بین می   ،نرسدها     آن آب به بدن  

جانی که بیرون کـشیده   نیمههاي  بدن. غیر قابل توصیف است  روز    آنهاي    صحنه

شـو و    و   مشغول شـست   هم   اي عده. کردند  م به دستشان وصل می    رُشد و سِ    می

 ،شـد تـر   ه آرام اوضاع ک.را برداشته بود  ها    کثافت و بوي گند اتاق    . نظافت شدند 

کـار   انگار مطمئن بودنـد کـه توبـه      . اي بر لب داشتند    لبخند پیروزمندانه ها     عراقی

طـور     ایـن  وقتـی دیدنـد اوضـاع     . حاضر به همکاري نـشدند    ها     ها بچ ام. ایم شده

  : از رو رفتند و گفتند،است

را بالفاصله اطاعـت  ها   به این شرط که دستور    ،نوبخشیمت  میبار    این-

  .نکنی

فریاد زدنداصد سریع و یکها   ه بچ :  

  !خَرِ من سیدي-

انـد، راه خـود را      شـنیده » نعم سـیدي  « اینکه   خوشحال و خرم از   ها     بعثی

  . کشیدند و رفتند

  

  

یکـی از  . معلوم بود خبري استها   از خوش و بش و رفت و آمد عراقی     

بودنـد و    افسران عراقی آماده برگزاري جشن شده        ۀهم. شان بود  هاي ملی  جشن

وقتـی دیدنـد هـیچ      .  کـاري بکننـد    تبراي این مناسب   اسرا   ۀهمتوقع داشتند که    
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را وسـط   هـا      آن .خبري از طرف ما نیست، خودشان چند نفر را انتخاب کردنـد           

  . جمع بردند و دستور دادند که بخوانند و برقصند

زده دسـت   هیجـان ها    بعثی.کردند ایستاده بودند و هیچ حرکتی نمی    ها    آن

خندیدند و با حرکت سر و دسـت منتظـر بودنـد ایـن چنـد نفـر                    زدند و می   می

ها   آن ۀکنند هم  وقتی دیدند اطاعت نمی   . ا خبري نبود که نبود     ام .دستی باال ببرند  

چند خـائن   ها     ی و ذلتشان از سوله    گبراي جبران سرشکست  . را به زندان انداختند   

  . و منافق آوردند تا برایمان برقصند

ة صـداي نتراشـید   . سرد مـا آمدنـد و وسـط ایـستادند         هاي    هدر میان نگا  

  . به پیچ و تاب بدن و دست و پایشان افتادند هم  بقیه.شان به آواز بلند شد یکی

آن قدر سرد و    ها    نگاه. گر بودند  هاي اخمو نظاره    همه با ناراحتی و چهره    

 صدا در گلـوي   . حوصلگی و تحقیر بود که تأثیر خودش را گذاشت         از روي بی  

شان  ر توي کمر بقیه خشک شد و باالخره دست از حرکات مسخره           خواننده و قِ  

نظر کننـد و بـه       ترجیح دادند از این قسمت جشن صرف       هم   ها   عراقی. برداشتند

  . روش دیگري مراسم را ادامه بدهند

  

  

ـ           .متحیر بودند ها     عراقی هـاي   ه از نظم و همکاري و همـاهنگی میـان بچ 

 مـوارد دیگـر در بهتـرین        ۀ، صمیمیت، رعایت نظافـت و همـ       ایمان، صفا . قلعه

اگر کسی به چیزي مثل غـذا  . شد هیچ دزدي یا درگیري گزارش نمی     . سطح بود 

  . دادند زدند و به او می  بقیه از گلوي خود می،یا سیگار نیاز داشت

مانع نماز و دعا خواندن مـا     هم   بازها      نگهبان ،همه همکاري  با وجود این  
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سر نمـاز   ها    ترسیم، شما   ما خیلی می  «:گفتند  می. استدالل جالبی داشتند  . شدند  می

  .»!نکنی  نفرین میوما ر

معتقد بودند نمازهاي   ها    آن. داشت هم   ت دیگري علّها     البته این ممانعت  

  . کند که کنترل آن در آینده راحت نیست حرکاتی را فراهم میۀ جماعت زمین

  

  

  باعث وحشتـشان   ،ا و صمیمیت اسراي قلعه    صف. ترسیده بودند ها     عراقی

هـر دو   . بریزنـد  هم   پارچگی را به   براي همین تصمیم گرفتند این یک     . شده بود 

 ؛کردنـد  رانداز مـی برا  ها     قیافه. کردند   روز جمعه همه را به خط می       ،بار هفته یک 

خواستند وسایلشان را بردارنـد       میها    و از آن   خواندند  سپس اسم چند نفر را می     

  . اه بیفتندو ر

هـا     وحشت عراقی . کردند  هاي مادر پخش می      این افراد را بین سوله     ،بعد

هـاي پـر سـوز و گـداز و از طـرف               طرف خداحافظی  دو برابر شد وقتی از یک     

هـاي محبوبیـت      نشانهها    این. دیگر استقبال و احترام اسراي کمپ مادر را دیدند        

  . این عده بود

ـ   هبچ. ام شدبه نفع ما تمها   این مکر عراقی   هـا     سـوله ۀهاي قلعه میـان بقی

 وجـود   .پخش شدند و با خود عطر و بوي صفا و صـمیمیت را منتقـل کردنـد                

  را هـا      همـه بـه اتفـاق نظـر آن         ،براي حل مـشکالت   .  برکت شده بود   ۀمایها    آن

هـاي   سفرهها  مرجع حل بسیاري از اختالفات بودند و به برکت آن        . خواستند می

ـ . رونق گرفـت  ها    ازوحدت پهن شد و نم       کـه تـا دیـروز نمـاز        هـا      ی خیلـی  حتّ

  . ایستادند  حال وضو گرفته و بدون واهمه به نماز جماعت می،خواندند نمی
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 هاي قلعه روز بـه روز بیـشتر         موج زندانی  .دشمن از اوضاع ناراضی بود    

تـا  هـا     تـازه وارد ،طبـق قـانون   . آوردند  پنجاه نفر، پنجاه نفر به زندان می      . شد  می

  . کردیم باید برایشان کاري می. مدتی از آب و غذا محروم بودند

 هـر کـس     ، غذایی که دو نان و چند قاشق برنج بود          اندكِ ةاز همان جیر  

. زدند با وجود کمبود، از سیگارشان می      هم   ها   سیگاري. گذاشت  مقداري کنار می  

  . دسخت بگذرها  گذاشتیم به آن  نمی،خالصه به هر جان کندنی بود

نشـستیم  . دانستیم چقدر سخت است     ما تشنگی کشیده بودیم و می      ۀهم

 بـاالخره تـصمیم گـرفتیم    ؛آب برسـانیم هـا   توانیم به آن و فکر کردیم چطور می 

 خیلی  ،در تمام مدت  . آب بدهیم ها    دیوار را سوراخ کنیم و با شلنگ سرم به آن         

  . بو نبرندها   مراقب بودیم که عراقی

داشـتند  . اي ضـرب و شـتم از خـواب پریـدیم     نصف شب از سر و صد     

را توي دو آسایشگاه چپاندند و سطل دستشویی        ها    آن. آوردند  زندانی جدید می  

  . را زیر پایشان خالی کردند

ـ . از چه حکایت داشـته    ها     با پرس و جو فهمیدیم که سر و صدا         هـا     هبچ

د و ریـز  مـی  هـم   سوله به.گیرند چند منافق را سر جاي خود بنشانند تصمیم می 

  . شوند با تمام توان شورش را کنترل کنند مجبور میها   عراقی

 وقتی چند منافق را بـا سـر و دسـت شکـسته و بانـدپیچی شـده                   ،صبح

. را توي اتاق نگهبانی تحت مراقبت گرفته بودنـد ها  آن. دیدیم، دلمان خنک شد   

 صـد و بیـست نفـري   هـا     طفلـک .  دست مریـزاد گفتـیم     دوستان به   ،توي دلمان 

بـا  . کـردیم  باید براي نان و غذایشان فکري مـی . شدند که حاال زندانی بودند    می
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هـا    سر توانستیم از نان خودمان سـهمی برایـشان جـدا کنـیم و بـه آن                 کلی دردِ 

متوجه شدند و کتک مفـصلی  ها   عراقی. شانسی آوردیم  اما این دفعه کم   . برسانیم

  .جان کردیم نوش

  

  

هـاي راسـت و      از یـک طـرف گـزارش      . کردند  خیلی اذیت می  ها     خائن

.  اسـرا  ۀدادند و از طرف دیگر چپاول و غارت سهمی          میها     دروغی که به نگهبان   

   هفـت گـونی در نظـر        ، بـراي هـزار نفـر      ،آمـد   به طور مثال هر بار که میوه مـی        

داشـتند و شـش       مـی  اي خود بـر   این پانزده نفر یک گونی میوه را بر       . گرفتند می

وضـع   هم   در مورد نان و غذا    . کردند   را میان هزار نفر تقسیم می      قیماندهگونی با 

بـاالخره  . در دل و جان همه ریشه دوانده بـود ها    نفرت عمیقی از این   . بهتر نبود 

    را سـر جایـشان     هـا     تصمیم گرفتیم حسابشان را برسـیم و آن       ها     هبا دو تا از بچ

  . اند زي را کردههاي عراقی فکر چنین رو نگهبان اینکه،  غافل از؛بنشانیم

 ،ترین آسـیبی   داري داشتند و بدون کوچک     دستههاي    براي دفاع تیغ  ها    آن

بعـد از سـه   . مـان کردنـد   بعد از کلی کتک، زندانیها   نگهبان. ما را تحویل دادند 

 تصمیم همه   ،روز صبح جمعه   یک.  جان همه به لب رسیده بود      .روز آزاد شدیم  

  . بر این شد که کار را یکسره کنیم

 ایـن   . هر کس با هر سالح سردي که داشت آماده شد          ،با هماهنگی قبلی  

بـا فریـاد    . مقداري سیم خاردار یا قاشهایی بود که تیز کـرده بـودیم           سالح سرد   

هنوز چند لحظه نگذشته بود که پشت بـام و  . ور شدیم اکبر به طرفشان حمله   اهللا

وارد اردوگاه  ها     اقیعر. اطراف اردوگاه پر از نگهبان مسلح و باتون به دست شد          
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      انگار گوشت میان هاون    ! چه زدنی  هم   ها، آن   هشدند و شروع کردند به زدن بچ

  . شدند زدند که بعضی در دم بیهوش می چنان محکم و جانانه می. کوبیدند می

دانـد    خـدا مـی   . هـاي کـرج     هبچ تعداد زیادي عراقی ریختند سر یکی از      

او . اسارت ندیـده بـودم    هاي    را در سال  زدند که نظیرش      چنان ضرباتی به او می    

  .  بیهوش شد،که دیگر نا در بدن نداشت

مرتـب آب داخـل آسایـشگاه       ها     نگهبان. داد» داخل«افسر عراقی دستور    

برق را قطع کردند و هر چه نـان مانـده بـود بـا               . کردند تا خیس باشد    خالی می 

 اینکــهبعــد از . بعــد از آن، همــه را از آسایــشگاه بیــرون بردنــد. خــود بردنــد

  . هایشان را درآوردند، تفتیش کامل کردند لباس

عصر . کردندها     ه که تمام شد شروع به زدن بر سر و صورت بچ           بازرسی

.  دوباره کتک زدند و ما را داخل فرستادند        . دادند »سر پایین « دستور   ،بعد از آمار  

را لبریـز   صبر همه ۀگرسنگی و تشنگی و نبودن توالت کاس    . هوا خیلی گرم بود   

  . ماجرا به پایان رسیدپر  ۀباالخره خورشید غروب کرد و آن جمع. کرده بود

را بـراي  هـا    زنـدانی روز  آن. اتفاق جالبی افتادها  ن روزاعصر یکی از هم   

 .به شدت تنبیـه شـدند     ها    بعد هر کدام از آن    . بردندتفتیش و گرفتن آمار بیرون      

با دیدن ایـن  .  تیغ رگ دستش را برید با،یکی از اسرا که طاقت از کف داده بود      

هاي کم سن و سال بسیجی در حین تنبیـه شـروع کـرد بـه               ه یکی از بچ   ،صحنه

  . زد را صدا می) س( حضرت زهرا،از اعماق وجودو فریاد زدن 

لرزاند که ابتـدا آسایـشگاه      را   ناهایم  فریاد یا زهرا یا زهراي او چنان دل       

ـ . ناله شدیم هم   با او  صدا یک ،ها  آسایشگاهۀ  ما و بعد بقی    هـا    هفریاد یا زهراي بچ

و دیـوار  در  .آوري پدیـد آورد   عبب و ر  یبا کوبیدن به شیشه و زمین طنین عج       



اي بر گردنم افکنده دوست رشته  ٨٣ /کشد هر جا که خاطرخواه اوست  می

  . لرزید با این صدا می

چند استخباراتی تازه استخدام که براي کامل کردن دوره ضـرب و شـتم       

وش کردنـد  کارآموزي را فرام.  از شدت ترس رنگ از رویشان پرید       ،آمده بودند 

هـا    ایـن فریـاد   . خیلی جا خورده بودنـد     هم   ها    عراقی ۀبقی. و پا به فرار گذاشتند    

ـ   ام .شان را از داخل اردوگاه فراري داد       همه فریـاد  صـدا      یـک  همچنـان هـا      ها بچ

  . »! یا زهرا!یا زهرا«زدند می

 همـه بـا تمـام       ،در آن لحظـات   . لرزید  بدنمان می . کردند  بعضی گریه می  

رنج ها    ریز سال  فریادهاي ما بیرون  . خواستیم  بی مظلوم کمک می     بی آن وجود از 

اي  نام آن حضرت انگار با هربار به زبان آوردن بـر گوشـه            . و سختی و درد بود    

  . گذاشت از این آالم مرهم می

وارد شد و طـوري  ها  یکی از افسر  . خاموش نشدند ها     ه بچ ،رچه کردند ه

به التماس افتاده بـود و خـواهش   . خبر است یچیز ب وانمود کرد که انگار از همه  

 اینکـه   اول. بـراي سـکوت شـرط و شـروط گذاشـتیم          . کرد سـاکت شـویم      می

دوم غـذا و سـوم تنبیـه        . را درمـان کننـد    هـا     دکتـر بیاورنـد و مـریض      ها     عراقی

. در عرض کمتر از چند دقیقه دکتر و دارو رسـید     . هاي خودمحور عراقی   نگهبان

 بـراي   .گرسنگی را درآوردیم  ها    همه تالفی مدت  . دبه سرعت حاضر ش    هم   غذا

در ضمن پذیرفتند که فردا صبح اسراي سوله        . قول مساعد دادند   هم   شرط سوم 

) س( یقین کردیم کـه حـضرت زهـرا        ،همه فشار و اذیت    بعد از آن  . را آزاد کنند  

          حـل شـود   هـا      هاراده کرده بودند به برکت نام مبارکشان اندکی از مشکالت بچ .

 ، بعـد از خـوردن صـبحانه    شـصت و نـه،     هشتم تیـر مـاه سـال         ؛وز بعد صبح ر 

بـه  از جمله مـن  ها    گرچه خیلی.آزاد شدیم هم   هاي سوله راهی شدند و ما       هبچ
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  .  بودیماسهال مبتال

  

  

تــدارك . رســید محــرم داشــت از راه مــی. در تــب و تــاب بــودهــا  دل

از هـر   . کردیم  ریزي   برنامهنشستیم و    هم   ابتدا دور . شدهاي جدید شروع      برنامه

قاعه
1

بـا همـاهنگی مراسـم اجـرا     هـا      شب ،قرار گذاشتیم .  یک نفر داوطلب شد    

  . جوانب احتیاطۀ  با رعایت هم؛کنیم

بـار   یکی دو. شد اولین سالی بود که عزاداري منظم و هماهنگ انجام می        

  . فایده بود ا بی ام،فهمیدند و چند نفر را زندانی کردندها   عراقی

خـوانی و    صـداي نوحـه   . گذشـت و تاسـوعا رسـید       هـم    از پـی  ها    وزر

جمعـی نوحـه     اسرا دسـته ۀهم. بلند شدها   ساالر شهیدان از سولهبراي  عزاداري  

  . این صدا پاداش زحمات ما در دوران اسارت بود. خواندند می

چنـد بـار افـسر ارشدشـان بـا        . آمدنـد   رفتند و می    با نگرانی می  ها     عراقی

  دانیم شما به هـر       او گفت که ما می    . خواست که رعایت کنند   ها     هخواهش از بچ

کنـیم طـوري ایـن کـار را       فقط خواهش می  .شکل ممکن عزاداري خواهید کرد    

  . بکنید که صدایتان بیرون سوله نیاید و سربازان را تحت تأثیر قرار ندهید

م زدیـ  خواندیم، با سوز و گداز بیشتر بر سینه مـی     طور که نوحه می    همان

حـسین  «یـا  » حسین منی انا من حـسینٍ نور عینٍ،   اهللا   قال رسول «: دیمخوان  و می 

کـرد ولـی جـرأت      یکی از سربازهاي شیعه با حـسرت نگـاه مـی     ،»!جان، کربال 

ـ      . همراهی نداشت  دسـتور داد    ،شـود  نمـی هـا      هافسر ارشد وقتی دید حریف بچ 

                                                
   آسایشگاه -1
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  .  بیرون اردوگاه بیایند و دم در نگهبانی بدهنديسربازها

زنـی   سینه. شور و حرارت همه چند برابر شده بود     .  عاشورا از راه رسید   

  . فرق داشته باشدها   روزۀخواستیم عاشورا با بقی ا می ام.و عزاداري اجرا شد

خمیرهـاي داخـل نـان را کـه در آفتـاب            . تصمیم گرفتیم نذري بـدهیم    

و شـکر   شـیر    هـم    از فروشـگاه  . خشک کرده بودیم کوبیدیم و آرد تهیه کردیم       

ظهـر کمـی از غـذاي       .  حلوا درسـت کـردیم     ،گرفتیم و با همین امکانات اندك     

. خیلـی تعجـب کـرده بودنـد    . بـردیم هـا     همراه با حلوا براي نگهبان    خودمان را 

  :گفتیم شد وقتی می تعجبشان بیشتر می

  !ن بخورینی؛ بفرمایهنذري امام حسین -

  

  

دانـستیم   کرده بودیم و نمـی    همه تعجب   . کردند  قلعه را داشتند خالی می    

 بـه سـراغمان آمدنـد و        ،شصت و نـه     مردادِ دوازده حدود ساعت ده شبِ   . چرا

  :گفتند

  !  ملحقبرگردین باید !ن جمع کنیون روزودتر وسایلت -

کلـی  . قلعـه خـالی شـد     .  مـادر منتقـل کردنـد      ۀاسراي ملحق را به سـول     

ـ زدیم و پرس و جو کردیم تـا بـاالخره ع  طرف   آن طرف و  این . ت را فهمیـدیم لّ

جـا   آنهـا      حدود ده روز کویتی   . اسراي کویتی در راه بودند و نیاز به جا داشتند         

 همـه جـا را      ،در همـین مـدت کوتـاه      . بردنـد   برایشان غذا می  ها     بودند و ایرانی  

  . خراب کردند

  :گفتند داشتند و میها  دل پري از آنها   عراقی
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بـار    وقتـی یـک    ،نه فارسـی   با وجودي ک   !ها صد رحمت به شما ایرانی     -

 همه جا   .هش ن نمی و حرف حالیش  ،نزبان مای  که هم ا  این! نفهمی   می ،گیم بشین   می

  ! کثیف کردنور

تـوي دلمـان    . کردنـد  سرخورده بودند و احـساس شکـست مـی        ها     بعثی

  »!ار استدست باالي دست بسی«:گفتیم

هـا    یتیاز زمانی که کواینکه  یکی .شد این احساس از دو مسأله ناشی می      

هـاي زیـادي بودنـد و ایـن            هـر روز شـاهد درگیـري       ،آوردنـد هـا      را به سـوله   

 ،هاي قلعه به سـوله      هبا انتقال بچ   اینکه   دیدند؛ دوم   را از چشم ما می    ها     کشمکش

از رقص و آواز و دزدي، به نماز جماعت و دعاي توسل و دعـاي کمیـل                 ها    آن

ـ هـا      آن ۀبرخالف خواسـت  . رو آورده بودند   اي مـا تأثیرگـذارتر بودنـد و        هـ   هبچ

فقط دو ساعت در    . هاي ما خیلی کم شد     آزادي. محبوبیتشان چند برابر شده بود    

  . روز هواخوري داشتیم
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از اول صبح بلنـدگوي اردوگـاه موسـیقی و سـاز و آواز              . چهارشنبه بود 

خوانـد کـه تـا لحظـاتی      اي مـی  مارش اطالعیهتلویزیون همراه با  . کرد پخش می 

  . حال و هواي اردوگاه عوض شده بود. دیگر خبر مهمی اعالم خواهد شد

 نزدیک ظهـر اطالعیـه      . است صبرانه منتظر بودیم بدانیم چه خبر شده       بی

حـسن نیـت خـود را     اینکه حضرت سید رئیس صدام حسین براي«:را خواندند 

جانبه پذیرفته و این کـار در یـک مـاه            رت یک نشان بدهد، تبادل اسرا را به صو      

  .».آینده انجام خواهد شد

 در دیگـر را  یـک . صـلوات فرسـتادیم  . فریاد اهللا اکبر بـه هـوا برخاسـت      

  . تبریک گفتیم هم آغوش کشیدیم و با خوشحالی به

. خوشـحال بودنـد   هـم  هـا  آن. بعد از دقایقی چند افسر بلندپایـه آمدنـد       

  :گفتند

  !شادي کنین! ینجشن بگیر! مبارك -

دم بـه دم بـر      «صلوات، تکبیر و شعار   . اما جشن ما به روش خودمان بود      

  »همه دم بر گل رخسار خمینی صلوات

معلـوم  . زدنـد  حرف نمیها  کردیم و آن کجی می آشکارا دهنها    به عراقی 

  . خوشحالند که باالخره این دوران به پایان رسیده است هم ها بود آن

 از تلویزیـون دنبـال      ،شد  میتر    ا که روز به روز داغ     اخبار اشغال کویت ر   

  . ...تهدید آمریکا علیه عراق، پیام ایران براي این اشغال و. کردیم می

، وقتی شنیدیم صدام موافقت کرده که از جمعه تبادل اسرا شـروع شـود             
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رسید؟ آیـا     آیا واقعاً دوران خفقان و اسارت داشت به پایان می         . شد باورمان نمی 

توانستیم در هواي پاك وطن نفس بکشیم و پـا بـر خـاك پربـرکتش                  می دوباره

کردیم و هزاران فکـر و آرزو         گریه می . بگذاریم؟ هر کدام حال و هوایی داشتیم      

  . ان زنده شده بودهایم در دل

پـدري   احـساس بـی  . دار کـرده بـود   فقـط یـک چیـز دل همـه را غـصه     

ا امام دیگـر نبـود و گـرد          ام ،گرچه همه خوشحال از بازگشت بودیم     . کردیم  می

کـاش شـهد آزادي را در حیـات امـام           .  مـا نشـسته بـود      ۀ همـ  ةیتیمی بر چهـر   

  . چشیدیم می

  

  

ا زخمهـایی کـه منافقـان در         ام ؛رسید  روزهاي اسارت داشت به پایان می     

جمـع   هـم  دور.  هنـوز تـازه بـود   ،ما زده بودنـد ۀ این مدت بر قلب و روح هم     

 تصمیم گـرفتیم منافقـان را     . ري داشتند  پ همه دلِ . تر یکی از یکی داغدار    ؛شدیم

  . شدند، به سزاي اعمالشان برسانیم که ده نفري می

 نزدیـک   ،هزار و سیصد و شـصت و شـش         بیست و شش مرداد      ،جمعه

یکی نبشی  . لباس کامل، کفش کتانی و سالح به دست       . ساعت یک آماده بودیم   

منتظر مانـدیم   . الی نبود دست خ کس     هیچ .داشت، آن یکی تیغ و دیگري چوب      

  . براي صرف نهار از اردوگاه بیرون بروندها   تا عراقی

در یـک   . ور شـدیم   رأس ساعت مقرر با فریاد اهللا اکبر به طرفشان حمله         

  .انگار طوفان به پا شده بود. لحظه آسمان صاف اردوگاه پر از گرد و غبار شد

هت داشت  بو آنقدر اُ  ا.  هزار نفري بود   ۀمسؤول سول ها     یکی از این خائن   



  هاي طالیی پوکه / 90  

تش این بود که اعتماد مـسؤول       علّ. بردند  هاي عراقی از او حساب می      که نگهبان 

ـ . براي همه زهرچشم داشت   . اردوگاه را به خود جلب کرده بود       اول از  هـا      هبچ

  .  هدیه براي اسراي همان سوله فرستادندبه عنوانهمه گوش او را بریدند و 

هـا    یکی از افسر  .  داخل اردوگاه  دریختنها     اندر زمان بسیار کوتاهی نگهب    

درکمـال نابـاوري یکـی از     .  دسـتور تیرانـدازي داد     ،ري از همه داشـت     پ که دلِ 

بـسیجی چهـل و پـنج     . ینـده بـود   ااسـمش حـسین پیر    . دوستان نقش زمین شد   

روز  آنتـا  . اي که سه فرزند داشت و شخصی بـسیار آرام و خونـسرد بـود               ساله

تیري به قلـبش خـورد و خـونش بـر           . عصبانی ندیده بودیم  هیچ کداممان او را     

  . هاي آسایشگاه پاشید شیشه

مرگ بـر  «، »ال اله اال اهللا«فریاد . جانش را روي دست بلند کردیم   پیکر بی 

  . سر دادیم» مرگ بر جنایتکار«و » آمریکا

هـا    تفنگۀهم. دادباش    آماده افسر. آمد در نمی ها     هزدند خون بچ    کارد می 

ـ          ةآماد. رف ما نشانه رفت   به ط  حـسین  ۀ   فرمان بودند ولی خون بـر زمـین ریخت

  :زدیم عصبانی فریاد می. همه را دیوانه کرده بود

  ؟نکنی چرا نگاه می! نبکشی هم و؟ ما رنچرا معطلی! نبزنی -

ما مقاومت کردیم و خواستار مجازات عـامالن        .  داد »داخل«افسر دستور   

  . راندندها    را داخل بندباالخره به زور ما. جنایت بودیم

. وقتی دیدیم دستمان از زمین و آسمان کوتاه است، اعتصاب غذا کردیم           

گرمـاي  . آب و برق و توالت را از ما گرفتند        . خواستند کم بیاورند   نمیها     عراقی

  . انداخت را یکی یکی از پا میها   هفرسا، تشنگی و گرسنگی بچ طاقت

از مـا خواسـتند     . را دیدند تسلیم شـدند    ا  ه   ه محکم بچ  ةداوقتی عزم و ار   
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  :گفتیم. بشکنیمرا اعتصاب غذا 

   !ه اعتصاب ادامه داره تا جنایتکار محاکمه نش-

 ولــی ،دو افــسر و ســرباز عراقــی عامــل جنایــت را از ارودگــاه بردنــد 

به همـین دلیـل کوتـاه نیامـدیم و اعتـصاب ادامـه       . چه کردندها    نفهمیدیم با آن  

صدا    یک این بود که  . را خبر کنیم  ها     سولهۀ  تصمیم گرفتیم بقی  در قدم بعد    . یافت

  . سر دادیم» !یا حسین! یا زهرا! اهللا اکبر«فریاد

بـردار   که ترسیده بودند اردوگاه را محاصره کردند ولی ما دسـت          ها     بعثی

ها   یکی از آن  . دست و عصبانی ریختند توي آسایشگاه      باتون به ها     نگهبان. نبودیم

. ستور داد که پالکارد شهادت حسین را هر چه زودتر پـایین بیـاوریم             با فریاد د  

  . کس اعتنا نکرد هیچ

 همه ،پایین بیاورندرا     آن وقتی خودشان به طرف پرچم رفتند و خواستند       

جمعی به شدت ترسیدند  از این حرکت دسته  . نشستیمباش     آماده به حالت  هم   با

هـاي مـا را شـنیدند و بـا مـا              فریاد ،ها   روز سوم اسراي سوله   . و سریع در رفتند   

  . گفتند می» یا حسین«صدا   یکپنج هزار نفر. صدا شدند هم

هـا    خواستند در   میها    آن. به شدت عصبانی بودند   ها     سولهۀ  شب سوم بقی  

بـاالخره در آخـرین روزهـاي       . چیـست هـا     ت شعار را بشکنند و بفهمند که علّ     

  . ن تسلیم شدکار خودش را کرد و دشمها   این فریاد،اسارت

ژنـرال  «شب مجبور شـدند سرپرسـت کـل اسـراي ایرانـی بـه نـام                  نیمه

پانزده نفري کـه    . دستور داد از هر سوله سه نفر را آوردند        .  را بیاورند  »نظر عمید

  . ایستادیم هم روي  روبه،هدایت اسرا را به عهده داشتیم

ژنرال قـول   . توضیح دادیم ها    را براي آن  ها     ت ناآرامی بعد از روبوسی علّ   
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بـه  هـا   چنـد تـا از آن   . جا بردنـد   خائنین را از آن   ۀ  در قدم اول هم   . همکاري داد 

  . هایی داد به ما آزادي هم بعد. شدت زخمی شده بودند

.  ما را آزاد گذاشتند که عـزاداري کنـیم         ،ام مرداد  یعنی سی روز    آنفرداي  

اضافه کردند و ما    غذا را   ۀ  سهمیها     عراقی. زنی و عزاداري کردیم    هفت روز سینه  

آرد و . دادیـم  هاي دیگر را غذا می   با این مقدار هر روز صد و پنجاه نفر از سوله          

جلـه درسـت کـردیم و خـتم قـرآن            ح .پختیم  میما حلوا   . شکر برایمان آوردند  

هایی علیه   مقالهها     هبچ. حتی ژنرال در مراسم شرکت کرد و قرآن خواند        . گرفتیم

را به زبـان فارسـی و عربـی      ها     ر خودشان این نوشته   در حضو . نوشتندها     عراقی

  . دادند العملی نشان نمی ناچار هیچ عکسها   خواندند ولی عراقی

هاي عراقی نمـاز جماعـت    شب هفت شهید در حضور ژنرال و سرهنگ      

از هـا     آن روز . وحدت پهن شد و همه غـذا صـرف کردنـد          ة  بعد سفر . خواندیم

 بـا اسـتفاده از شـرایط      ،بـار  براي اولین .  ما شد  ترین روزهاي اسارت   یادماندنی به

خیلـی  هـا     احـساس پیـروزي در آن روز      .  نماز جمعه بر پـا کـردیم       ،ایجاد شده 

ارتباط با سایر اسرا در آن مقطع باعث شـد بـه فکـر ایجـاد کـانون                . شیرین بود 

ایـن ارتباطـات بعـد از آزادي    ۀ کـردیم ادامـ   احساس می. مرکزي آزادگان بیفتیم 

  .  ماستۀمترین نیازهاي همیکی از مه

  

  

سرشـار  ها     این سال  ۀگرچه هم .  اقتصادي عراق شروع شده بود     ةمحاصر

. کـشیدند   اسرا خیلی گرسنگی مـی ، ولی بعد از محاصره  ،از سختی و کمبود بود    

  :بار معترضانه به افسر عراقی گفتیم یک
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 چـرا   ؟کنـین   قـدر اذیتمـون مـی      چرا این  ،ایرانحاال که قراره برگردیم      -

  دین؟ همه گرسنگی به ما می این

  :مستأصل جواب داد

  !نواهللا نیست که بدیم بخوری! واهللا نداریم -

هـایی کـه از    دلمان خوش بـود بـه صـحنه   . کردیم را تحمل می  ها     سختی

اسـرا بـه مرقـد امـام وارد     . تبادل اسرا شروع شده بود . دیدیم  تلویزیون ایران می  

پا به پاي    هم   ما. شتافتند  به سوي پیر مرادشان می    خیز   کنان وسینه  شدند، گریه   می

در برابـر اسـتقبال     . تپیـد   کردیم و در آرزوي آن لحظه قلبمان مـی          گریه می ها    آن

  .  چیزي جز احساس شرمندگی نداشتیم،نظیر مردم بی

 کردنـد   گروه گروه خداحافظی می  . شد  روز به روز کمتر می    ها     هتعداد بچ

جاسـازي  داشت،  اي   هر کس نوشته  . اردوگاه ما رسید  باالخره نوبت   . رفتند  و می 

هاي عراقی به ما هشدار داد       یکی از سرهنگ  . نیفتدها     کرد که به دست عراقی      می

  . گردیم می نزنیم، آخرین اسرایی خواهیم بود که به ایران بررا  نامکه اگر ریش

 به احترام عـزاي ها   اسارت مجبور به این کار بودیم ولی آن روز طولدر  

خواسـت    از طرفی دلمان می   . بتراشیمرا   نامشهید پیراینده، دوست نداشتیم ریش    

  . با این ظاهر به وطن برگردیم

. خواهیـد بکنیـد    اعتنا پاسخ دادیـم کـه هـر کـاري مـی            به همین دلیل بی   

 انجـام   بیـست و سـه     تا اردوگـاه     اتبادل اسر . به تهدیدشان عمل کردند   ها     عراقی

  .بردیم  بودیم در انتظار به سر میهیجدهه شده بود ولی ما که اردوگا

 گفتند که فقط پانصد نفرمـان را        شد، وقتی نوبتمان    .شدیم  هزار نفري می  

سـه روز آخـر بـه مـا     . تعدادي از ما داوطلبانه ماندیم و بقیـه را بردنـد       . برند  می
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دو . دادنـد  ا بهانه کرده بودند و غذا به ما نمـی          تحریم ر ها     عراقی. سخت گذشت 

فقـط دو   . بل از ورود به ایران نه صبحانه خورده بودیم، نه نهار و نه شـام              روز ق 

همه به شدت گرسنه بـودیم و منتظـر کـه بـاالخره             . نان جو سوخته به ما دادند     

  . نوبت ما برسد و برگردیم

  

  

ــد و روي کاغــذهــا   وقتــی صــلیب ســرخی ــشان آمدن دار  هــاي آرم و ن

امیـد  روز    آناز  . ستخبري ا واقعاً  بار     این کهمان شد   رنوشتند، باو ان را   هایم  اسم

 آدرس و شـماره تلفـن دادیـم و در           دیگـر   به هم . ان زنده شد  هایم  واقعی در دل  

  . تدارك بازگشت افتادیم

 حـوادث مهـم را   ۀخالصـ رت به هر بدبختی بود تـاریخ و         ااز ابتداي اس  

 خیلـی فکـر   .شـد  افتاد خیلی بد مـی  به دستشان میها   اگر این کاغذ. منوشته بود 

را الي آن   هـا       را بـرش زدم و کاغـذ       هـایم     کفـش . کردم تا راهش را پیـدا کـنم       

در این مرحله نیاز به چسب داشتم تـا کفـش را بـه شـکل اول                 . جاسازي کردم 

 بـا آن اطـراف کفـش را     با خمیر ریش و دوده چسب درست کردم و         .برگردانم

  . پوشاندم

هـاي   بند پارچـه  خت پیشانی براي سا . تحرك و تکاپو چند برابر شده بود      

کن  هاي چرك خشک    سول با خمیر ریش و کپ     .را کندیم ها    پالستیکی اطراف پتو  

» یـا زهـرا   «و  » یـا حـسین   «ها  دست آوردیم و با آن روي پارچه      اي رنگی به     ماده

 سیاه آماده کردند که در لحظه ورود، براي فوت امـام، بـه           ۀبعضی پارچ . نوشتیم

  . بازو ببندند



95 /  آرزوست، وطنم  باز هواي وطنم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   آرزوست، وطنمباز هواي وطنم



هاي طالیی پوکه / 96  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در طول اسارت خیلی از دوستان ما به خاطر خواندن قرآن بـه شـهادت               

 هر بـار کـه   .گذاشتند قرآن را لب تاقچه و کنار پنجره میها    عراقی. رسیده بودند 

 در غیـر ایـن      .کرد قرآن سر جایش باشد       نگاه می  ،گشت رفت و برمی    نگهبان می 

  . شدیم میصورت تنبیه 

رفتـیم در یـک حرکـت تبلیغـی و مزورانـه، جلـو                حاال که داشـتیم مـی     

خواستند بـه مـا قـرآن         میها     صلیب سرخی هاي    هاي خبرنگاران و چشم    دوربین

را قبول  ها     قرآنکس     هیچ  قرار گذاشتیم  ،براي خنثی کردن این توطئه    . هدیه کنند 

  . نکند

هاي آن    وصله شیدیم که هاي آستین کوتاهمان را طوري پو      آخر سر لباس  

هـا    عراقـی را بـه  هـا    کجـی  حکم آخرین مبارزات و دهنها    این کار . معلوم باشد 

  . داشت
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  قـرار در سـینه      ان بـی  مـ قلب. باالخره انتظار به سر آمد و نوبت مـا رسـید          

پیش در ایران جا مانده بود و حال فقط جسمی رنجور           ها    روحمان سال . تپید می

  . گشت و خسته برمی

  : گفتممبه خودها  بار. یی باورنکردنیرؤیا

   .هیک خواب شیرین باشا  اینۀ همهنکن-

. آزادي در انتظارمـان بـود  . ولی صداي بلند صلوات مـرا بـه خـود آورد          

هـا     در ابتـداي ورود عراقـی     . ندحرکت کرد ها     اتوبوسبعد از ظهر    ساعت شش   

    ا با عکس  خواستند وسایلمان را بگردند ام   کوتـاه آمدنـد و      ،اهـ    هالعمل شدید بچ

  . بعد از تفتیش چند نفر پیاده شدند

  :زده فریاد زد یکی از دوستان هیجان

  !محمد مصطفی صلواتبرجمال  -

  ! اللهم صل علی محمد و آل محمد-

  ! نثار روح پاك امام خمینی صلوات-

راه هـا    اتوبـوس .عطر و بوي صلوات فضاي کوچک اتوبوس را پر کـرد          

خواست حتی بـراي آخـرین       دلم نمی . ارگاه بیرون آمدیم  از در بزرگ آز   . ندافتاد

  . اي برگردم و به پشت سرم نگاه کنم  لحظه،بار

.  جـسمی و روحـی  ۀزجـر و شـکنج  ها     از سال  ؛شدیم  ما داشتیم دور می   

زنان و مردان و کودکـان مظلـوم برایمـان          . شهر پیچید هاي    اتوبوس میان خیابان  

روز   آن. کـار را کـردیم     اع همـین  ودۀ  بـه نـشان    هـم    مـا . دادنـد   دست تکـان مـی    

بمب و موشک   ها     هاي آمریکا در آینده روي سر این بیچاره         دانستیم هواپیما  نمی

گذشت شـادي   هر لحظه که می. از بعقوبه و مندلی عبور کردیم     . خواهند ریخت 
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  :با صداي بلند شروع به خواندن کردم. زد بیشتري میانمان موج می

  !ت باز هواي وطنم، وطنم آرزوس-

حـدود سـاعت    . دادنـد   پاسـخ مـی   صدا     یک با شور و حرارت    هم   ها   هبچ

  . هشت و نیم شب، بوي وطن مشامم را پر کرد

  

  

 متوجه شدیم سه اتوبوس از ده اتوبوس را         ،به مرز خسروي که رسیدیم    

با درشتی او   . گرفته به سروان عراقی اعتراض کردیم      عصبانی و دل  . اند برگردانده

   .سروان که از کوره در رفته بود. ي کشیدکار به درگیر

زیـر مـشت و     . هاي اتوبوس را شکستیم و به سروان حمله کردیم          شیشه

راننده که فرمـان را برگردانـده بـود، از          . خورد کتکش زدیم    لگد تا جایی که می    

  . با سروان از ماشین پایین انداختیم هم او را. ترس تسلیم شد

ود و ایـن در گیـري داشـت بـه جاهـاي             چند قدم تا مرز بیشتر نمانده ب      

  ما را از همین جا برگردانند، مـو بـر تنمـان راسـت               اینکه   فکر. کشید باریک می 

  . کرد می

چند پاسدار که از دور متوجه شده بودند مشکلی پیش آمده، به سـرعت             

  .  با چاالکی اتوبوس را از مرز عبور دادند و از صفر مرزي عبور کردند.دویدند

از . تر از هر چیزي بود      شیرین ،همه سال  بز سپاه بعد از این    دیدن لباس س  

سـرمان  باالخره دست حمایـت وطـن بـر       . آوردیم  خوشحالی داشتیم بال در می    

 عـصبانی و  ،سروان عراقی و راننده. در سینه حبس شده بودها  نفس. شد  کشیده  

 طـرف مـرز و در کـشور         ولی حاال این   ،زدند  میطرف     آن طرف و  خور به این   دل
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  . خودمان بودیم

 .ریخـت  یکی اشک مـی . داد اي نشان می هر کسی احساساتش را به گونه    

کرد و دیگري با تمـام وجـود          سجده می خدا را   بوسید و     یکی خاك وطن را می    

  . گرفت برادران سپاهی را در آغوش می

بعد . شور و حال اولیه که کمتر شد، برادر پاسداري برایمان صحبت کرد           

 و تعارفات معمول از همه خواهش کـرد در خـوردن عجلـه              گویی آمد از خوش 

  . هاي ما کوچک شده و تحمل غذاي زیاد را ندارد او توضیح داد که معده. نکنند

گرسـنگی و تـشنگی     هـا     هایی کـه سـال     ا عمل به این توصیه براي آدم      ام

دسـت  . زدیـم   همـه بـراي خـوردن حـرص مـی         . کشیده بودند، کار آسانی نبود    

دو تـا لیـوان     . آید کنـار تـانکر شـربت آبلیمـو ایـستادیم            ادم می ی. خودمان نبود 

خـوردم،    تا یک لیـوان را مـی      . بارمصرف برداشتم و شروع کردم به نوشیدن       یک

 تا وقتی کـه     ؛خوردم هم   بیست لیوان شربت پشت سر    . کردم  لیوان دوم را پر می    

  . اشباع شدم و احساس کردم دیگر جا ندارم

دانستیم تـوي دهانمـان بگـذاریم یـا تـوي        ینم. چلومرغ برایمان آوردند  

  . از پرخوري کارشان به دکتر و دوا کشیدها   خیلی. انهایم چشم

قبلـی  هـاي      در گـروه   ظـاهراً .  به ما کردنـد    در مرز  هم   دیگرۀ  یک توصی 

سر منافقین ریختـه  ها   هبچ. هنگام ورود به ایران درگیري شدیدي پیش آمده بود   

  . بودندرا کشته ها  و چند تا از آن

 ما فقـط دادن اسـامی افـرادي         ۀ وظیف ،به دستور آقاي هاشمی رفسنجانی    

  . کرد کار را دولت دنبال میۀ  بقی؛بود که خیانت کرده بودند
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براي تشکر چیزي جز اشک نداشـتیم کـه بـه           . نظیر بود  استقبال مردم بی  

ا به سوي باختران    بعد از شام ما ر    . آباد نماز خواندیم   در اسالم . تقدیم کنیم ها    آن

  . آمد گفتند مردم با شیرینی و پرتاب گل به ما خوش. حرکت دادند

هاي زیـادي     به پرسش  ،در این مدت  . سه روز در لشکرك قرنطینه بودیم     

در ضـمن بـه     . هـاي خـائن را نوشـتیم        ههایی اسامی بچ   پاسخ دادیم و توي فرم    

  . سري زدیم هم  شهید حسین پیرایندهةخانواد

ـ          ، تمام شد  قرنطینه که  جـا   آن. ماند براي رفتن به فرودگاه بـه تبریـز بردن

بعد از مدتی معطلی اعالم کردند پـرواز کنـسل شـده            . را دوباره دیدیم  ها     خیلی

خواهد جایی بـرود تـا       می سرگردان بودیم که از بلندگو شنیدیم هر کس       . است

  . فردا صبح آزاد است

را به یاد بیاورم یـا      ها     سیرتوانم م   دانستم می  بعد از چهار سال دوري نمی     

رم هفـده     جـا مـی     از آن   و گیرم تا امام حـسین      با خودم گفتم یک تاکسی می     ! نه

  :ام پرسیدم توي تاکسی از مسافر بغل دستی.  مادر بزرگمۀشهریور خان

  کافیه؟تومن ... براي این مسیر ! نبخشی می -

  :ا تعجب نگاهم کرد و گفتب

  این قیمت مال چه وقتیه؟دونی  انگار ایران نبودي؟ می -

  !جا دور بودم اما چهار ساله از این! ام چرا ایرانی -

  !تماً دانشجوي عازم به خارج بوديح -

  . نه به عنوان دانشجو، اسیر بودما ام،خارج بودم -

مرا بغل کرد   . انگار شور و شعف دنیا را روي صورتش ریختند        دفعه    یک
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  . سدار است و به تازگی متأهل شدههایش گفت که پا الي حرف البه. و بوسید

  :دست مرا گرفت و گفت

ـ     به مرگ خودم اگه بذارم جاي دیگه       - بایـد  ! ن بـري   مـ  ۀاي غیر از خون

  !امشب مهمون من باشی

طرف خوشحال بودم و دلم گرم شده بود که مردم قدر زجرهـاي              از یک 

. بی بـدهم   چه جـوا   ،همه لطف  دانند و از طرفی مانده بودم در برابر این          ما را می  

  :کرد تعارف میطور  نااو هم

  !ید این افتخار امشب نصیب من بشهبا -

شـب   آن. خالصه آن قدر قسم داد و اصرار کرد که ناگزیر تـسلیم شـدم             

ام را کـه داد، هنـوز        صـبحانه . خیلی حرف زدیم و پذیرایی مفصلی از من کـرد         

  . اصرار به ماندنم داشت

  :گفتم

  !یلی تشکر کناز خانمت خ! اید برمممنون، ب -

وقتـی بـراي    . ام کـرد   به گرمی مرا در آغوش کشید و تا سر کوچه بدرقه          

  :بار برگشتم و برایش دست تکان دادم با خودم گفتم آخرین

ـ      دل همـه  ها    این همون چیزي بود که توي این سال        - نج مـون بـراش غَ

محبتی که شاید هیچ جـاي دنیـا نظیـرش رو           . عشق و مهربونی ایرانی   . رفت  می

  . نی پیدا کنینتو

  

  

پدرم در علمدار   . ما یک ماه قبل از رسیدنمان به ایران آمده بود         هاي    اسم
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 فامیل از دور و نزدیـک در        ۀهم. وسایل پذیرایی را آماده کرده بود     روز    نااز هم 

بعد از شـش روز وقتـی دیـده بودنـد خبـري از مـن          .  ما جمع شده بودند    ۀخان

  . د به شهرهایشان برگشته بودن،نیست

. کـشید  اما پدر خانه و کوچـه را چراغـان کـرده بـود و انتظـار مـرا مـی                

توانست بـا او   کس نمی گفتند در این یک ماه آنقدر زودرنج شده بود که هیچ            می

  . حرف بزند

بیـست  روز   آن. کردم ام فکر می   ش به خانواده  ا   توي فرودگاه مهرآباد همه   

 امام جمعـه،    ؛ند همه آمده بود   هواپیما که به زمین نشست    . و هشتم شهریور بود   

 ۀبرداري، هـر آزاده در حلقـ       بعد از مصاحبه، سخنرانی و فیلم     . مسؤولین و مردم  

اش قرار گرفت و راهی شهر و دیارش شد خانوادهرمهرِپ .  

خیلی شکـسته   . کشید تا پدر و مادرم را شناختم      طول  در نگاه اول مدتی     

تازه فهمیـدم  . هشان خسته بودپر از چین و چروك و نگا    ها    صورت. شده بودند 

برادرم در این مدت صـاحب همـسر و         . کمتر از من نبوده است    ها    که عذاب آن  

  :گفتند می. خیلی از دوستانم آمده بودند. فرزند شده بود

خواستیم هر چه      می .یمنگرانت بود همه  .  شنیدیم کف پات اتو کشیدن     -

  . زودتر ببینیمت

 .نظیـر  احـساسات پـاك و بـی      حـال و    و  شـور   . فضا خیلی صمیمی بود   

  .  حرکت شدیمةکه تازه شد، آمادها  دیدار
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بود که به علمدار   بعد از ظهر    نزدیک ساعت سه    
1
آن قدر مردم   . رسیدیم 

 ایـن   ةشرمند. جمع شده بودند که تا مسافت زیادي ماشین قادر به حرکت نبود           

  . دانستم چه بگویم  نمی،همه لطف

ذوق دیـدن خانـه را   . ردم و راه افتـادیم کوتاهی تشکر کـ   هاي    با صحبت 

  . گشوده بودمرا   آندر رؤیاهایم به سویش رفته و درها  اي که بار خانه. داشتم

به خانه که رسیدیم طبق باور قدیمی از من خواستند از روي نردبان باال              

شاید براي  . دانستم کار را نمی   ت این علّ. بروم و با گذشتن از آن وارد خانه شوم        

مثل من که چهار سال مفقود بود و عکسش را میان شهدا گذاشته بودنـد،               آدمی  

انگـار خـدا مـرا دیگربـار از         .  بود تر  وارد شدن از در خانه، به رؤیا و آرزو شبیه         

تا سـه   . آمدند  رفتند و می    مردم دسته دسته می   . آسمان براي خانواده فرستاده بود    

  . کرد  میروز پدرم با شام و نهار از مردم شهرمان پذیرایی

 چند ساعتی که گذشت هر چـه نگـاه کـردم پـسر           ،بعد از ورود به خانه    

سـراغش را کـه گـرفتم     . علیرضا همزمان با من اعزام شده بود      . عمویم را ندیدم  

  :گفتند

  ! رفته مسافرت-

 دلـم   ،با وجودي که از حضور در کنار خانواده و مردم خوشـحال بـودم             

دلـم  . رفتنـد  آمدند و مـی  خند به لب می دوستان شهیدم لب  ،توي ذهنم . گرفته بود 

  : گفتم. شهدا راۀهواي هم. هوایشان را کرده بود

  ! گلزار شهدان ببرینوم -

هایـشان را    یکی یکی عکس  . وزید   نسیم خنکی می   ،وارد گلزار که شدیم   

                                                
  .رهاي آذربایجان شرقی است در مرز نخجوان قرار دارد علمدار یکی از شه-1
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  :زدم حرف میها  کردم و توي دلم با آن نگاه می

تـین،  بـا عـزت رف    طـور      ایـن  شانس بـودین کـه     خیلی خوش ها    شما-

  ...! کاش

دوباره عکس و اسـم     . کنم فکر کردم اشتباه می   . میخکوب شدم دفعه    یک

پور شهید علیرضا نقی«. را نگاه کردم
1

  .» علمداري

گفتند یک هفتـه بعـد از مفقـود         . گریه امانم نداد  . روي مزارش زانو زدم   

  . ات به شهادت رسیده است علیرضا توي همان عملی،شدن من

ها خواست تن   دلم می . د، براي همین الیق رفتن شد     علیرضا خیلی پاك بو   

  :با او حرف بزنمها  کنارش بنشینم و ساعت. با علیرضاها باشم، تن

چه ها    تو بهتر از هر کسی شاهد بودي که در این سال          !  عزیزم !علیرضا -

تمـام  . فرسـایش   لحظـات سـخت و طاقـت       ۀچهار سال بـا همـ     . بر من گذشت  

بـه  را   آنلحظاتی کـه شـاید هـیچ قلمـی نتوانـد      . نیدا  می هم   ام را رازهاي نگفته 

  .».نگارش در آورد

  والسالم علی من اتبع الهدي

                                                
  .پور علمداري بوده است  نقی، آقاي محمود شریعتی فامیل،ـ در زمان اسارت1



105 / عکسهاي آزاده محمود شریعت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي آزاده محمود شریعت عکس
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 بـه چـاپ     3/1/1987در تـاریخ    عراق   الوطن   ۀاین عکس در روزنام   

 .کـرد  عزیز   ة این آزاد  ة کمک زیادي به خانواد    ،رسیده بود و براي شناسایی    

پس از مفقـود شـدن       .این عکس در روزهاي اول اسارت گرفته شده است        

 و  کنـد   آقاي شریعت، پدر ایشان به دنبال خبري از او به سپاه مراجعـه مـی              

  . بیند را می آن
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 علمداربه  محمود شریعتآزادهاولین روز بازگشت 
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گردد که  یادآوري می. دارد هاي شهدا بر می  عکس خود را از میان عکسآزاده

  .ایشان همزمان در دو رشتۀ پزشکی و شیمی قبول شده بودند
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  دارد می شهدا برهاي  عکسآقاي شریعت عکس خود را از میان 


