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  سخن ناشر
  

مان عليـه تجـاوزگران، يـك نعمـت           دفاع هشت سالة مردم ميهن    
مان را يك شبه بـه غـارت           ساله 1400آنان آمده بودند تا ميراث      . بود
جوانان اين مرز و بوم با خون خـود نهـال نـورس انقـالب را                . برند

آبياري كردند تا آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خـود              
  .و گذشتگان ببالند

بالد كه    هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت       ناشر خاطرات فرماندهان سلحشور و رزمندگان نام      

هـا دوري از آن   هر چنـد ممكـن اسـت پـس از سـال     . باشد ه مي سال
روزگاران خون و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشـيده شـده            

هاي آينده به خـوبي از ايـن ميـراث           باشد، اما اطمينان داريم كه نسل     
  .جاودان پاسداري خواهند نمود

  
  نشر صرير



  
  
  
  
  



  
  
  
  

   مقدمه

.   است   فرزند خانواده    دومين ؛ يل اردب 1339 متولد    زاده   رجب  كريم
   را در مدرسـه     ، راهنمـايي     فرزانه   عادل   را در مدرسه     ابتدايي  ة دور  او

   اردبيـل   بهـايي    شيخ   را در هنرستان   متوسطهو  ) ابوذر(  حكيمي  شمس
  .  است دهگذران

 پاسـدار     عنـوان    را به   ، مدتي    نظامي   آموزش ة دور   از طي    پس  وي
 در ايـن     خودش.   است   كرده   خدمت »آباد  پارس«  ستان در شهر   پيماني
زدند    مي   را آتش    كشاورزان   مزارع  ها منافقين    وقت  آن«: گويد   مي باره
هـا بـا      شـب .  كنند   را دچار مشكل     و انقالب    زده   خسارت   مردم  تا به 

   حــساس  و نقــاط  در مــزارع  داوطلــب  و نيروهــاي  ســپاهي بــرادران
  ». بكنند  نتوانند كاري  تا منافقين مدادي  مي نگهباني

 آنجا   ، به    در كردستان   و دمكرات  كومله    هاي  تشرار  گيري با اوج 
 در  ، دمكـرات  و     كوملـه   هـا بـا نيروهـاي        از درگيري    و در يكي    رفت

   و افتـاديم    غافلگير شـديم  «: گويد   مي   باره   در اين   او.  افتادند  محاصره
   ته   تيرهايمان  ة هم   از درگيري    بود و پس     كم  تعدادمان.   محاصره  توي
   تمـام    كارمـان  ،  خـورديم   مـي    شب   و اگر به   رسيد  فرا مي   شب. كشيد
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   را كنـار گوشـش       اسلحه   خالي  ها خشاب    از بچه    يكي   دفعه  يك. بود
   كـار باعـث   اين. كند  مي  صحبت سيم  و وانمود كرد دارد با بي     گرفت

  ».نجات پيدا كنيم فرار كنند و ما  ه از منطقدشمن  شد نيروهاي
  پيوست»  دكتر چمران  «  به   نامنظم  هاي   در ستاد جنگ    بعد از مدتي  

   در عمليـات     شدن   از زخمي   او پس .  كرد   شركت  و در چند عمليات   
اسـيري     سال   از هشت   بعد و     درآمد ها  بعثي   اسارت   به   عقيل  بن  مسلم

  .  بازگشت  عزيز ايران به 1369 سوم شهريور ماه  در صبوريو 
  ة، كارمنـد ادار      عمـران    ديـپلم    فـوق    بـا مـدرك    اكنـون   زاده  رجب
   جنـگ    درصـدي  25   و از جانبـازان      اردبيل   كشاورزي  خاك  مكانيك
  .  است تحميلي

 و بعـد      آشنا شدم    آزاده  ندوستا از     يكي   توسط  زاده  رجبكريم  با  
   اذعـان   بـه . شـد »   در آتـش    يلخل« كار    حاصل،    گفتگو   ساعت  از پنج 
 او    را از ذهـن      زيـادي   هاي  ها و ناگفته    ها، خاطره    سال   گذشت ؛ راوي
  . بود  غير از اين  چيزي  كتاب  اين  وگرنه  است زدوده
   آزادگان   به  كنم   مي   و ناچيز، تقديم     را هر چند اندك      مجموعه  اين

  . شان  و صبوري  دوري هاي  و سال سرافراز ايران
  

    ناطق ساسان
  1385   ماه فروردين

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

   جـز صـداي      و صـدايي    رفت   جلو مي    در سكوت   چنان هم  ستون
. شـد    نمي   يكديگر شنيده    به   همراهشان  ها و برخورد وسايل      بچه  پاي
 در   رنگـي ي  رهاآمد و منو     مي   و توپ    گلوله  ة خف   صداي   و توك   تك

نور قرمـز،  . آمدند  مي   پايين آرامتند و   رف   باال مي    يك   به   يك  دوردست
   يـاد پريـدن    ؛ انداخت   مي   سوري   را ياد چهارشنبه     آدم  سبز و زردشان  

 سـر     روي   دشمن   را كه    آتشي  رفتيم   بار مي    ما اين    ولي ، آتش  از روي 
  در كنـار سـتون    »  فرتـاش «سـرگرد   .   كنـيم    خاموش ، ريخت   مي  مردم
   از سـتون  گهگـاه .   بـود دنبـالش    افتاده م ه چي سيم  بي  و يك  رفت  مي

   بـه   و دوباره گفت  مي  چيزهايي سيم  بي   سرگرد توي  ،كشيدند  كنار مي 
  .دادند  مي  ادامه راه

  
.   افتـاديم    سوسـنگرد راه     طـرف   ، به    از غروب    قبل   ساعت  دو، سه 

تـا چنـد    .   بعـد را پيـاده      بـه  آنجـا     و از    رفتـيم    مسير را با ماشين     يك
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.  بـود   شـده   غـروب .   سوسنگرد جلو رفتـيم      به   منتهي ة جاد  يلومتريك
   خودنمــايي  آســمانة ســين  تــوي ، چهــار ســتاره زودتــر از بقيــه ســه
  . بود  هندوانه  قاچ  شبيه كردند و ماه مي

   از سـاق    درختـي ة  ند كُ   چون   و خستگي    بودم   ستون  هاي  در وسط 
ـ .هـا و آر     تيربـارچي .  بـود    آويزان  پايم   هـا زيـر سـنگيني       زن جـي   .يپ

  زد و خـستگي     جـا نمـي     كردند اما كسي    مي هنّ و هنّ     هايشان  اسلحه
  هـا از جـنس      مگر ايـن  ! ي راست  گفتم   مي  با خودم . ها بود    بچه ةشرمند
  را چنـين   آنهـا      چيزي   چه  نيستند؟ پس  و استخوان     و گوشت   پوست

  !برد  مي  تير و تركش  استقبال ابا بهحم بي
  همـه .   شـوم    اعـزام    گرفتم   تصميم   كه   افتادم   ياد روزي   هناخودآگا

  ...  گرفت  شكل  ذهنم  توي  سرعت چيز به
  

  خـواهم    مـي    هـم    من   گفتم   مادرم  ، به    رفت   جبهه   به 1 برادرم  وقتي
ترسـيد    مـي .   بود و مهربـان      مادرها خوب  ة هم   مثل  مادرم.   شوم  اعزام

، ديگـر     جوابگو باشد و اگر بگويـد بلـه          قيامت  ، فرداي   اگر بگويد نه  
:  گفت.   منفي   بود و نه     مثبت   او نه    جواب   حال  با اين .  را نبيند   پسرش

  »!  ندارم  حرفي  من، داد  اجازه اگر پدرت«
  خـاطر    را گرفتند و به      دورمان   پدرم  دوستان.  2 رفتم   پدرم  ة ادار  به

                                                 
  زاده رجب رحيم -1
  ادارة كل راه و ترابري اردبيل–2
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 كردنـد و      مخالفت   من  عزام بود، با ا     سربازي   در خدمت   برادرماينكه  
 را در     رفتـنم  ِ  بارها موضـوع  .   باشم   پدرم   دست   بايد عصاي   گفتند من 

   رفـتن   بـراي   اشـتياقي   چـه  دانست  مي  و پدرم  بودم   كرده   مطرح  خانه
  ، داريـم    ما همـديگر را دوسـت        كه  درسته«:   گفت   دوستانش  به.  دارم
  »! ، بايد بره ره او نياز دا  به  انقالب  چون ولي

، حـدود   » زاده   اسـماعيل   يـونس  «  اسـم    به   اردبيل  هاي   از بچه   يكي
  بـا فرمانـداري  .   بود دور هـم   كرده ها را جمع   نفر از بچه    ج و پن   چهل
 در   با يونس .  ما را بدهد     اعزام   بود تا ترتيب     كرده   صحبت   هم  اردبيل
 بـود و بـا سـتاد      ضـربت  ها در گـروه   وقت آن.   بودم   آشنا شده   بسيج

  .  داشت  ارتباط هم»  دكتر چمران«
   و بـه     گـرفتيم    پلنگـي   هاي   از پارچه    رفتيم  ، با يونس     از اعزام   قبل

   فقـط   خيـاط  آن.  و شـلوار بـدوزد    فـرنچ   تا برايمان    داديم   خياط  يك
،    بگيريم  ها را تحويل     لباس   رفتيم   كه   و روزي   دوخت   مي   نظامي  لباس

  . كرد  حساب  را يونس ولشپ
   تا سي    بيست  ها بين    اكثر بچه   سن.   و چهار نفر بوديم     جمعاً چهل 

   اسـتاديوم    تـوي    شديم   جمع  كه  بود 59   مهرماه  پانزده يا    چهارده. بود
چنـد  .  بودنـد    آمـده    بدرقه  ها براي    بچه   و آشنايان   اقوام.   اردبيل  تختي
  . بودند  هم سپاهو    فرمانداري  از مسؤولين نفري

شـور و   .   افتـاديم    راه   و صـلوات     بعد از ظهر با سـالم       سه  ساعت
 حـضور     بـراي   همه.   حد و مرز نداشت      اتوبوس   توي  هاي   بچه  شوق

   اتوبـوس  ة نـوار راننـد     صداي. كردند   مي   شماري   لحظه   مقدم  در خط 
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  تـشان بزرگترهـا از تجربيا .  بـود   كـرده   درسـت   ديگري   و هواي   حال
.  بودنـد   كـرده   را جمـع   حواسشان  دانگ گفتند و كوچكترها شش  مي

   قلـبم    ضـربان   كـردم   زدند، فكر مي     مي   حرف   عملياتي  ة از منطق   وقتي
   ويـران    كـشورمان    مرزي   شهرهاي  شنيدم  مي اينكه   از.   است  تند شده 

بـا  .  گرفت  ي م  ، دلم   افتادم  ها مي    ياد بچه    به   و وقتي   شدم  ، متأثر مي    شده
   ولـي  كـنم   مـي   زندگي  راحت  با خيال   شهر خودم    توي  گفتم  خود مي 

 را    و مشقـشان     شـوند و درس      جمـع    زيـرش    ندارند كـه    سقفيآنها  
   تـوي   اگر هـم  .  را سير كنند    شان   گرسنه   ندارند تا شكم    ناني. بنويسند
 را   ابشانها خو   ها و خمپاره     توپ   بخوابند، غرش   شان   خانه  هاي  خرابه
  .آشوبد مي

 تبريـز     نيامد و به     چشممان   به   راه   كه   بوديم   صحبت   سرگرم  چنان
   راه  و دوبـاره     كرديم   اهواز هماهنگي    به   رفتن  در تبريز براي  .  رسيديم
   نشـسته   صندلي در يك»  بلند قامت «  اسم ها به  از بچه   با يكي .  افتاديم
  . كردم  مي  خرمشهر صحبت ةو محاصر   و با او در مورد منطقه بودم
  

  هـاي   مقـر سـتاد جنـگ     .   رفتـيم    استانداري   ساختمان  در اهواز به  
 دادنـد و بـا        مـا اسـلحه      به   بعد از رسيدنمان    ساعتي. بودآنجا    نامنظم
 و   خانــه مــردم.   كــرديم  ماهــشهر حركــت  طــرف  بــه  اتوبــوس يــك

   شـهر ديـده    تـوي  كمتر كـسي .  بودند  و رفته   را رها كرده    شان  كاشانه
  . كند  بود تا مقاومت  بود، مانده  كسي اگر هم. شد مي

  ها جـاده     ارتشي  مي ديد   كه   بوديم   كيلومتر رفته    و پنج   حدود چهل 
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  دوبـاره .   اسـت    دشـمن  ة در محاصـر    گفتنـد منطقـه     مـي . انـد   را بسته 
  .فرستادند»   نمونه اردوگاه « به آنجا ما را از.  اهواز  به برگشتيم

 و    اسـكان    بـراي    بـود كـه      راهنمـايي  ة مدرسـ    يك   نمونه  اردوگاه
 و    شـديم    پيـاده   از اتوبـوس  .  بـود    شده   نيروها در نظر گرفته     آمادگي
 ، راه.   و پـا كـرديم       دسـت   هـا جـايي      از كالس    در يكي    خودمان  براي
 و    را گذاشـتند زمـين      هـا سرشـان      از بچه   بعضي.  بود   كرده  مان  خسته

  .خوابيدند
 و    مدرسه  دور و برِ     با يونس    شب   و همان   مانديم آنجا    را در   شب

 روز،    آن   فـرداي   صـبحِ .   دادم   بود، نگهباني    نزديكي   در آن    كه   پل  يك
 اينجا    ديگه   هفته  بايد يك «:   گفت   برگشت  وقتي.   ستاد رفت    به  يونس
  ». بمونيم

 چهارشـير    در حـوالي  »   مهـديون   اهاردوگـ  «  بود تا به     گرفته  اجازه
  . بمانيم آنجا  در  را هم اي  هفته  و يك اهواز برويم

   بـراي    هفتـه    يك   آن  در طول .  رفتيم آنجا     و به    شديم  سوار ماشين 
هـا    عراقـي .   كـرديم    نظـامي    آموزش  ، تمرين    باشيم  بيكار نمانده آنكه  
   منطقه   با هواپيماهايشان   زدند و گهگاه     مي   و خمپاره    را با توپ    منطقه

 جـا را فـرا     همـه  شـد، سـكوت      مـي    شب  وقتي. كردند   مي  را بمباران 
هـا     وقت   بعضي   هفته   يك  در آن . شد   مي   مطلق   و خاموشي   گرفت  مي

 مـورد نيـاز       و تـداركات    ها وسايل    از بچه    نياز، چند تايي    در صورت 
   حـوالي   ها در آن    زمندهر.  نورد اهواز   هاي  بردند طرف   ها را مي    رزمنده

  .  داشت  ادامه با دشمن آنجا  در بودند و درگيري
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.  كننـد   مـان   ها محاصره    بود عراقي   ممكنه،   منطق   وضع   به  با توجه 
 از  يكــي.   دارد اســير شــويم گفتنــد امكــان هــا مــي  از بچــه بعــضي
آمـد،     مي   پيش   كه   اسارت  حرف.  بود   شوخي   اهل   اردبيل  هاي  بسيجي

   اسم   به   چيزي   ولي  ، هست   فوت  ة صفح   من  ة شناسنام  توي«:  گفت مي
  »!  نديدم  اسارت صفحه

  » هـردان   دب«   حـوالي    بـه    مهـديون   ، از اردوگـاه      هفته  بعد از يك  
   از آن   حفاظـت .  بودند   اهواز آمده    كيلومتري  ها تا پانزده    عراقي.  رفتيم
  .ها بود  ارتشي  عهده  به نقطه

  در اهواز براي  .  سوسنگرد بود    آزادسازي   براي   اقدام  كارمان  اولين
   و آن   از ايـن  .   رفتـيم    نـامنظم   هـاي    سـتاد جنـگ      بـه    عمليـات   توجيه

او  اينكـه    از.   بودم   شنيده  و كارهايش »  دكتر چمران  «دربارة  چيزهايي
، دكتـر      عمليـاتي   ة نقـش   بعـد از توجيـه    .   بـودم   ، خوشحال   ديدم  را مي 
 و ر   خودتـون    كنـين   سـعي «:   كـرد و گفـت       سخنراني   برايمان  نچمرا
 همـديگر     و هـواي     نكنين   شليك  هدف بي.   ندين   كشتن   به  خودي بي
  ».  باشين  داشتهور

   نـام    به   سرگرد ارتشي    يك   ما را دادند به      گروه  مسؤوليت آنجا   در
 از   وقتـي . د بو   شاهنشاهي   رژيم   اخراجي   از افسران   فرتاش. » فرتاش«

:  گفـت   داد و مـي      نمـي    درسـتي   ، نـشاني    سـت    كجايي  پرسيديم  او مي 
   ارتش   و نظام    نظم  به.   اهواز است   هاي  گفتند از بچه     مي  ولي» ! ايراني«

فكـر  . كـرد    برخـورد مـي      و سـخت     بود و با نيروها سفت      خو گرفته 
 هـر    لـي  و ، باشـيم    پوش   و خوش    او اتو كشيده     بايد مثل   كرد همه   مي
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 و در قيد و      كرديم   را ولو مي    دادند، خودمان    مي   دستور نشستن   جا كه 
 ؛  تـا بجنگـيم    بـوديم   رفته آنجا    ما به .   نبوديم   و پوتين   بند گِتر و لباس   

  مـان    چروكيده  آمد لباس    مي   و كمتر پيش    پوتين  بي   و چه   پوتين  با  چه
  ...  كنيم  خارج را از تن
  تر از ستون     طرف   آن   را دريد و كمي      افكارم  اي  ه خمپار  باره  يك  به

.  پاشـيد    سر و صـورتمان      را روي    و سنگريزه    خورد و خاك     زمين  به
  »....دراز.... دراز بكشين«:  داد زد سرگرد فرتاش

   مثـل   تيرهـا در تـاريكي    .   انـداختيم    زمـين    را بـه     خودمان  همگي
 وزوزكنان. آمدند   مي   طرفمان   به   سرعت   به   بودند كه   ر نوري  پ  شهاب

. شـد    مـي    كـشيده    سرشان  پشت شان  سرخي گذشتند و    مي  از كنارمان 
  سـيم    با بـي     بود و داشت     دراز كشيده   چي  سيم   كنار بي   سرگرد فرتاش 

هـا بـا       بچـه   ةهمـ .  داد   نـشيني    دستور عقـب    ناگهان. كرد   مي  صحبت
   عقـب    بـه    نـشديم   حاضـر    يـك    هـيچ    ولي ، كردند   او را نگاه    تعجب

.   را برگـرديم    ه آمد   راه  خواستيم   نمي   و هم    بوديم   خسته  هم.  برگرديم
. تر تركيد    عقب   رد شد و كمي      سرمان   از باالي   كشان   سوت  اي  خمپاره

   از مـا فاصـله       بلنـد شـدند و دوال دوال كمـي          چـي   سيم  سرگرد و بي  
ِ    جـان    به  تاديم اف  رنيزهبا س .   كار شديم    به  دست.  شدند  گرفتند و غيب  

   كـرديم    درست  پناهي  جان   خودمان   براي   كنار جاده   جا   و همان   خاك
  .  كرديم  و مقاومت  داديم ها پاسخ  عراقي  آتش  به  صبحو تا خودِ
 نيروهـا را     هـدايت .   را نديديم    شد ديگر سرگرد فرتاش      كه  صبح

   اسـم    بـه   گروهبـان    يـك  و»  رسـتمي  «  اسـم    بـه    ارتـشي    سروان  يك
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   زيـاد بـود و آتـش         دشمن  نيرو و ادوات  .  گرفتند   عهده   به » موسوي«
. خواستند ما را دور بزنند      ها مي   عراقي. باريد   مي   سرمان  رويهمچنان  
   تـوي   افتـاديم    مي   داشتيم  كم   كم   كه  رفت   مي   پيش  اي   گونه   به  وضعيت
  حجـم . ها آمـد     از بچه   ي با تعداد   چمران  دكتر   وقت  در آن .  محاصره

   عملـي    برگردنـد و فكرشـان       عقـب   ها به    شد عراقي   باعث آنها    آتش
  .نگردد

 بودنـد    با دكتر آمـده   كه ، نيروهايي   شديم   خارج   از محاصره   وقتي
 دو   دكتر ما را بـه    .  دكتر با ما ماند     ديگر رفتند و خودِ      موقعيت   يك  به

   دشـمن    بـه    و راسـت    رد تا از چپ    ك   تقسيم   و چهار نفره     چهل  گروه
   راست   با ما بودند و بايد از سمت         اردبيل  هاي   بچه بيشترِ.   كنيم  حمله
 بايـد از      بودند كه    و دكتر در گروهي      رستمي  سروان.  كرديم   مي  حمله
  بعـد از اذان   «:  دكتـر گفـت   . كردند   مي  ها حمله    عراقي   به   چپ  سمت

  ». شيم  مي وارد عمل   رمز عمليات ظهر با اعالم
   نـه    ما كـه   !دكتر«:  ، گفتم    بودم  ها ديده    از عراقي    كه   آتشي  با حجم 

  »!  كافي  نيروي  نه،  داريم تانك
 آزاد   ، سوسـنگرد را هـم        گـرفتيم    را پـس    ما پاوه «:  با اعتماد گفت  

  »! كنيم مي
:  گفتم.  ست ا   نشدني   و تا حدود زيادي      سخت   كاري  كردم  فكر مي 

   ولـي   !، تفنـگ     تفنـگ    و در مقابل     داشتيم  ، توپ    توپ  آنجا در مقابل  «
  »!  نفره  در مقابل  و تفنگ توپاينجا 

امـروز بايـد   .   ماسـت    مـا ايمـان     نيـرو و تجهيـزات    «:  دكتر گفـت  
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 شـهر     داخـل    تبريز هم    از پاسداران   چندتايي.  سوسنگرد را آزاد كنيم   
  ».  بديم  نجات  بايد از محاصره را هما  آنه. ها افتادن  عراقي ة محاصر به

»  علـي «  اسـم    بـه    پاسـداري    فرماندهي   به   نفر بودند كه    پانزدهآنها  
   و بـا وجـود مـشكالت       داشـتند  قـرار      در محاصره   چهار روز بود كه   

  .كردند  مي  مقاومت  توان زياد، با تمام
.  ر شـديم   وارد شـه     نقشه   و طبق    را خوانديم    ظهر، نمازمان    اذان با

.  بـود    زير آوار مانده     مردم   بود و وسايل     افتاده   و قيافه   شهر از ريخت  
ها   عراقي.  بود   شده   كوچه   به   و كوچه    خانه   به  ، خانه    نزديك ؛ درگيري

هـا     خانـه    و داخـل     سـوخته   هـاي    ماشـين    از پشت   مان  در چند متري  
 و    كوچه  ها وسط   ي عراق  ، دو نقطه تانك     در يكي . كردند   مي  تيراندازي

  هـا بـا ديـدن        از تانـك     يكـي   تيربارِ   پشت  ةخدم.  بود   ايستاده  خيابان
   شـليك    طرفمـان   ، به    شده   ويران  هاي   خانه  ها از داخل     بچه  تيراندازي

   سـاختمان    را به    خودمان ه و  كرد   را عوض    جايمان  تيراندازيبا  . كرد
 بودند، مجبور شـدند      گير شده  غافل  ها كه   عراقي.   رسانديم  فرمانداري

.   پاسدارها رسانديم    را به    بعد خودمان   ساعتي.  كنند  نشيني   عقب  كمي
توانـد     نمـي    كه   شكاري  را مثل  آنها   ها   بودند و عراقي     استاديوم  داخل
   مقاومت   و دندان   با چنگ هم  آنها  .  بودند   كرده   فرار كند، دوره    جايي
   شـهادت    بـه   شـان    همـه   رسـيديم   يرتر مي  د  اگر چند دقيقه  . كردند  مي
  .رسيدند مي

  
 بـود     سوسنگرد و فكه     بين   كه   پلي   به  رسانديم   را مي   بايد خودمان 



  ...............................................................................................خليل در آتش   / 18

  دكتـر    ما خبـر دادنـد كـه         به   موقع  در همان .  كرديم  پدافند مي  آنجا   و
  خواستند اين    بود و مي     پنجم  كار كارِ ستون  .   است   شهيد شده  چمران
   بـود كـه      سردي   آب  خبر مثل .  كنند  ها را تضعيف     بچه  ة روحي  طوري
   رسـتمي    بـا سـروان     سيم   بي   از طريق   يونس.  شد   ريخته   سرمان  روي
   و خواسـت     از دكتـر نگفـت       چيـزي    رسـتمي   سروان.   گرفت  تماس
هـا     عراقـي    دست   پل   نگذاريم   و هر طور شده      كنيم  ها را هدايت    بچه
  .بيفتد
   بود، نيروهايمـان     ارتش  هاي   از بچه   كه»  قزلباش«   سروان   كمك  به

   پل   منور اطراف    چندين  تا خود صبح  .   متمركز كرديم   را دور و بر پل    
  را پـس   آنجا    كردند تا    حمله  ها چند باري    عراقي.  بود   كرده  را روشن 

  . شوند  نزديك  پل ها به  عراقي  نگذاريم  بوديم  ما مصمم بگيرند ولي
   درختـان    الي   را كه    ژاندارمري   روز ساختمان   ر روشنايي ، د   صبح

 بـود    مـا بـود و افتـاده     مـال  ژاندارمري.  ، ديدم  پل  طرف بود و در آن   
.   كرديم  حمله آنجا     و به    كرديم  نيروها را سازماندهي  . ها   عراقي  دست

 دراز   شـديم   در هر چند متر مجبور مـي      .  شد   شروع   متقابل  تيراندازي
  هـا در آن    از بچـه    يكـي .   جلو بـدويم     و به    بلند شده    و دوباره   يمبكش
.   داديـم   ادامـه   پيشروي   به  بقيه.  جا ماند    شد و همان     زخمي   پل  طرف
 تيـر خـورد و افتـاد     اش هـا از سـينه    از بچه يكي آنجا   جلوتر از   كمي
ز دو تـا ا   .  مانـد   حركت  و بي    نتوانست   بلند شود ولي     خواست . زمين
.   داديـم    ادامـه    راهمـان    بـه    كـشيدند و دوبـاره       كناري  ها او را به     بچه

ها  با فرار عراقي . كردند   فرار مي    ژاندارمري  ها داشتند از اطراف     عراقي
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هـا     دو تـا از بچـه        ولـي  ،  رسـانديم    ژانـدارمري    پاسگاه   را به   خودمان
هـا در     قـي  چند تا از عرا    ةجناز.  شدند   شهيد و زخمي     پاسگاه  جلوي
   كـه   هايي  هنوز چند تا از عراقي    .  بود   افتاده   زمين   روي   پاسگاه  اطراف
  .  نكرديم را تعقيب آنها  شدند ولي  مي كردند، ديده فرار مي

   گرفتنـد و بـه       عهـده    را به    از پاسگاه   ها حفاظت    از بچه   چند تايي 
  .  كنيم  را شروع  تا پاكسازي  شهر برگشتيم  به  بقيه اتفاق

 ، دادم   مـي    را گـزارش     پاسـگاه   گيري   بازپس  سيم   با بي    داشتم  وقتي
 بـود     ايـن   مثـل .   است   اهواز بستري    در بيمارستان   چمران گفتند دكتر 

  ها انتقـال     بچه   زود خبر را به     خيلي.  باشند   داده   من   دنيا را به     تمام  كه
  ةو روحيـ     و بـا خوشـحالي      هـا نشـست      بچـه     لـب   لبخند روي .  دادم

  با بـودن  .  بود   چي   ما همه   دكتر براي .  پرداختند   پاكسازي   به  مضاعفي
ـ    سـخت    در مقابل   توانيم   مي  كرديم   و فكر مي    گرفتيم  او نيرو مي     رينت

  .  كنيم  ايستادگي شرايط
   ريختـه   ديوارهايش   كه   شديم  ها وارد ساختماني     از كوچه   در يكي 

 دو تا     افتاد به    چشممان   دفعه  يك.  بود   شده   سوراخ   هم   خانه  و سقف 
  يكـي .  بودنـد   ها كـز كـرده       از اتاق    يكي  ة گوش   هم   بغل   توي   كه  بچه

 بود و     خاكي  سر و رويشان  .   ساله   حدود هفت    بود و ديگري    كوچك
تـر بـود، بـا       كوچك آنكه   . بود   كرده   خانه  هايشان   چشم   توي  وحشت
 آنهـا   هـا از ديـدن   بچه.  چسباند  ديگري   به   را محكم    ما خودش   ديدن

   گرفتـه    درخت   جلو يك    كه   جمعي   دسته  تابلو عكس .  شدند  ناراحت
   بود، شكـسته     اتاق   توي   كه   كمدي  بود و درِ     افتاده   زمين   بود، به   شده
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  خواستيم   مي  وقتي.  بود   اتاق   كف   زنانه   و دامن    و چند تا پيراهن     شده
 بودنـد و از       گرفتـه   ، همديگر را سـفت       بياوريم  بيرون آنجا   را از آنها  

  را بغـل   آنهـا    .  هـستيم   كردند عراقي   فكر مي . شدند  يكديگر جدا نمي  
 آنكـه    بـاز كردنـد و       لـب   كـم   كم.   بيرون   آورديم   و از ساختمان    كرده

 آنهـا     و جلو چشم     را بريده   ها سر پدرش    عراقيكه    بزرگتر بود گفت  
.   برگـشتم    سـاختمان    داخـل   بـه . اند   تجاوز كرده    خواهر و مادرش    به

هـا     از اتاق    يكي   توي   سر پدرشان    بدون  ةجناز.  بود   وحشتناكي  ةمنظر
  داد كـه     مي   مرد نشان    بود و پاهاي     ديوار پاشيده    به   از خون   كمي. بود

   مـشت   تـوي .   اسـت   زده   و پا مـي     اند، دست   بريده   را مي    سرش  وقتي
   بود و دستش     گرفته   را سفت    آن  . بود   خاك   مشت   يك   راستش  دست

 دو    آن   بود بـه     جيبشان   توي  ها هر چه    بچه.  بود   مانده   حالت   همان  به
 ستاد    و تحويل    برديم  ن پدرشا   جنازه   همراه   دو را به    آن.  دادند  كودك
  . داديم
  

   بـه    و دوبـاره    ها تجديد قـوا كـرده        عراقي   داشت   امكان  هر لحظه 
 ة دوبـار    از سـقوط     جلـوگيري    بـراي    فكر افتاديم   به.  كنند  شهر حمله 

درگيـر   آنهـا   بـا   پـل   طرف  شهر و در آن    بيرون  شهر، نيروها را ببريم   
،    پانصد متر جلوتر از پـل      ؛ شهر   و در بيرون     رفتيم   همين  براي.  شويم
   نداشـتيم   اف اطر   از آن    زيادي  شناخت.  ايجاد كرديم  را     پدافندي  خط

 دو و    ، مالـك     يـك    مالك   اسم  را به  آنها     چند تا روستا بود كه      و فقط 
 مـا     موتورسوار آمد و از مقابل       روز يك   همان.  شناختيم   مي   سه  مالك
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 شـهر را      تـوي    جاهاي   ما و بعضي    ها موقعيت   عراقي.  رد شد و رفت   
ا كجـا فـرود     هـ   ديدنـد گلولـه      انگار مـي    زدند كه    مي  طوري. زدند  مي
   موتـور سـوار آمـد و جـايي           روز هـم     آن   فرداي  فردا و پس  . آيد  مي

   شـك    و آمـد او مـرا بـه          رفت   ولي ،ها بود    عراقي   به  حواسمان.  رفت
  . انداخت

 آنجـا    و   كيـست   پرسيدم و     جلو موتورسوار را گرفتم     روز چهارم 
 بـز و      اطـراف    و آن    اسـت    از افـراد محلـي      كنـد؟ گفـت      كار مي   چه

  !سر بزند آنها   به گوسفند دارد و هر روز مجبور است
.  هاسـت    عراقـي    جاسوس  ها او را زير نظر گرفتند و فهميديم         بچه

   بـه    بود و وقتـي      كرده   موتور پنهان   كيلومترشمارِ   را توي   سيم   بي  يك
 را   موضوع. داد   مي   را گزارش    منطقه  رسيد، موقعيت    مي   مطمئني  جاي
 او ،رد بـشود  آنجـا   از  خواست گفتند وقتي.   دادم  دكتر اطالع ستاد  به

  . را بزنيم
   منطقه   در آن   غير از او چند نفر ديگر را هم       .   آمد او را زديم     وقتي
آمدنـد     مي   گوسفندان   چراي  ة بهان  به.   و دستگير كرديم     كرده  شناسايي

  .كردند  مي و جاسوسي
   اصـابت    موقعيتمان   به   خمپاره  و   توپ  ة روز چند گلول     همان  شب

  را بـه   آنهـا      كرديم  كمك.  شدند  ها زخمي    از بچه  نفر، چهار     سه. كرد
  هـا گفـت      از بچـه     يكي  شدم   وارد سنگر مي     داشتم  وقتي.  بردند  عقب

  جـايي   جابـه    شايد موقـع    گفتم.   است   شده   خوني   شلوارم  كمر و پاي  
   زخمـي    ديـدم  ،  شـدم    دقيـق    وقتـي    ولـي    است   شده  ها خوني   زخمي
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  بـه .   اهـواز رفـتم      بهـداري   بـه .  ريز بود   ، دو تركش     يكي  فقط.  ام  شده
  .ها  بچه  پيش  و برگشتم  مداوا شدم  سرپايي صورت

 از   قـسمت   يـك . شـدند    مـي    روز عوض   ، بيست   نيروها هر پانزده  
 نيروهـا    وقتـي . هـا بـود      ديـد عراقـي     هـا در معـرض       تردد بچه  مسيرِ

   متر را سينه    جا شوند، مجبور بودند حدود دويست      خواستند جابه   يم
   راهـي  غيـر از آن . هـا دور باشـند     عراقـي   خيز بياينـد تـا از تيـررس       

  . نداشتيم
   تـازه   را كـه  ، نيروهايي  از مسؤولين   روزها يكي    روز از همان    يك
در .  داد   و دسـتور از جلـو نظـام          محوطه   كرد توي    بودند، جمع   آمده
 خـورد و      زمـين   به آنها    ها در نزديكي     عراقي   توپ  ة گلول   موقع  همان
  . چند نفر شد  شدن  و زخمي  شهادت باعث

   در عمليـات     روز بعد، از سـتاد دسـتور رسـيد كـه            حدود بيست 
   آماده   و لشكر قزوين     زرهي 92لشكر  .   كنيم   شركت   هويزه  آزادسازي

  شـب  قـرار بـود نـصف     .  شـوند   ل وارد عم    و راست   شدند تا از چپ   
  دانـستند، زمـان      مـي    مـسؤولين    فقط   كه   داليلي   بنا به    ولي   كنيم  حمله
  .  روز تغيير يافت  آن  فرداي  صبح9   ساعت  به حمله
.   كـردم    شـركت   هـا در عمليـات       بچه   همراه  ، بودم  زخمي اينكه   با
.  كـرديم    مـي   پيـشروي  همچنان    و ما   گرفت   مي   شدت   هر لحظه   آتش
   بـه    و لشكر قزوين     زرهي 92 لشكر     نيروهاي   شديم   متوجه   دفعه  يك

  زود با ستاد تماس   . دهند   قرار مي    همديگر را هدف     اشتباهي  صورت
  هـايي    و تانك    كنيم  نشيني  تر عقب    سريع  دستور دادند هر چه   .  گرفتيم
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.  نيفتـد    دشـمن    دسـت    تا به    كنيم  اند، منهدم    جا مانده    در منطقه   را كه 
 هفتـاد     مجبـور شـديم      ولـي    بـوديم    كـرده    كيلومتر پيـشروي    شصت

   خودمـان   را با دسـت   خودمان هاي  و تانك  برگرديم  عقب كيلومتر به 
  !  كنيم منهدم

   كـرد و افتـاديم    پيشروي ها، عراق ها و چيفتن بعد از انفجار تانك   
صـدر     بنـي   هاي  گري ل و اخال   گفتند خيانت    مي  شنيدم.   محاصره  توي
  ها تا حـدي      اخالل  اين.   است   شده   وضعيت   آن   وجود آمدن    به  باعث

  انـدازها و مهمـات       خمپـاره    بودند بـه     توپخانه را داده     مهمات  بود كه 
  !  توپخانه  بودند به  داده ها را هم زن جي.پي.آر

ا  را از مـ   خـوردن   تكـان  هـا مجـال      و گلولـه     بوديم   محاصره  توي
   تركيد و تركشش    ام   متري   در دو، سه    اي   خمپاره   دفعه  يك.  بود  گرفته

   بـه   مـرا   آمدنـد و     سـراغم   امـدادگرها بـه   .   چپم   پاي   زانوي  خورد به 
   را بـه     اهـواز زخمـم     در بيمارسـتان  .  منتقـل كردنـد     اهواز  بيمارستان
  . فرستادند  تهران به آنجا  كردند و از  پانسمان  سطحي صورت

  
،    شـده    سياه   پايم   گرفتند و گفتند چون      عكس   از زانويم   در تهران 

   كـرده    را لختـه     برخورد خون   تركش در محل  . قطع كنند  را    بايد پايم 
  قبـول .   نداشـتم   اي  چـاره .   اسـت    شده   سياه  كردند پايم   بود و فكر مي   

  . كنند  را قطع  پايم كردم
.   نداشتم   خوشي  ، حال   دادم  مي   را از دست     از پاهايم   يكي اينكه   از
 را   نمـازم .  كردم   تصور مي    مصنوعي   عصا و با پاي      به   را دست   خودم
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 بكنـد و    اي  چـاره   خواستم   و از خدا مي     خواندم   مي   نشسته   صورت  به
  . كند ها خالصم دكتر ة و ار  تيغ از دست
د كر   مي   را پانسمان    زانويم   داشت ي بسيجي زن،   از پرستارها   يكي

   و پـايش    پرستار دست .   زد بيرون    از پايم    سياهي   چرك   دفعه   يك  كه
.   سـرم    و دكتر را آورد باالي       رفت   گرد شده   هاي  با چشم .  كرد  را گم 

   بيـرون   از پـايم   كـه   چركي.  بود   نديده   چيزي   روز چنان    آن  البد تا به  
 برد و     آزمايشگاه  دكتر مرا به  .  بود  ماشين  ة سوخت   روغن   بود، مثل   زده

.   اسـت    شـده    برطـرف    و ديد سـياهي      گرفت   عكس   از زانويم   دوباره
   آمدنـد و بـا يـك         بيـرون    زانـويم    كردن   قطع  دكترها از فكرِ   باالخره
  . درآوردند زانويم را از   تركش ،عمل

  ، كمـي     بيـايم    هوش   به   كامل   صورت  به اينكه    از   قبل  كنم  فكر مي 
   نگاهم   جوري   آمد، يك    سرم   پرستار باالي   وقتي.  فتم گ   و پرت   چرت
 بـود    نزديـك   كـه   او و دكترهـايي      بـه   هوشـي    بي   توي  شايد هم . كرد

  مرُ سـ   يـك .   بـودم    گفته   بد و بيراه   ،قطع كنند  را     پايم   شوخي  شوخي
   تـوي   ما آر   آن قـدر آرام      مخزن   از توي   م بود و سرُ     آويزان   سرم  باالي
   يكـسره    هـم    شـود، كـار جنـگ        تا تمام    فكر كردم   چكيد كه    مي  لوله
 و   خيز شدم   نيم.  را ورانداز كرد و رفت    آمد و زخمم     پرستار   !شود  مي

   هم   به   بخيه   در محل   گوشت.   كردم   را نگاه    پايم   روي  هاي   بخيه  جاي
  . بود چسبيده
   چيـزي  م غيـر از سـرُ      و به  چرخيدند   دور و برم    ، چهار روزي    سه

   پيش   تا زودتر برگردم    كردم   مي   شماري   لحظه  اش  همه.  ندادند بخورم 
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   اتاق   و با عصا توي      بلند شدم    تخت  از روي .   افتادم   راه  كم  كم. ها  بچه
 تـا     بـدهم    جلـوه    و خوب   حال  را سر    خودم  كردم   مي  سعي.   زدم  قدم
  . كنند  بردارند و ولم  از سرم ت دس بلكه

 سوسـنگرد     خـط    بـه    دسـت    و عصا بـه      لنگان  وز بعد لنگ  چند ر 
  . برگشتم

  
  چنـد روزي  .  بـود  1» جعفـر خراسـاني   «،     اردبيـل   هاي   از بچه   يكي
:  گفـت .  بـود   من  بعد از مرخصي    خراساني  مرخصي.   داشتم  مرخصي

   خـداحافظي   ام   با خانواده   خوام  مي.   و برگردم    برم   من   تو بمون   كريم«
  »! رم  مي  مرخصي  به  كه  بارمه  آخرين ناي.  كنم

  »!  بارته  آخرين گي  مي اش  همه  كه تو هم«:   گفتم  شوخي به
  ». گم  مي  راست باور كن«:  گفت
 و جـور    را جمـع  وسـايلم .   و برگـشت     رفت   خراساني .  ماندم  من
  .  شدم  اردبيل  و راهي كردم

   خراساني  خبر داد ها    بچه از     يكي   بود كه   ام   آخر مرخصي   روزهاي
 را    و جـايي    ها رفتم   ، با بچه     برگشتم   منطقه   به  وقتي.   است  شهيد شده 

   و پـنج    ، سـي     سي  اش  گفتند كنار جنازه    مي.   بود، ديدم    شهيد شده   كه
  . بودند  شده  كشته عراقي

 را    زدند تا منطقه     و آتش    آب   را به    خودشان   تمام  ها دو ماه    عراقي

                                                 
 .  شهيد شد25/2/1360 به دنيا آمد و در 3/5/1336د در و ميرجعفر خراساني فرزند ميرداو-1
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، چنـد روز      بعـد از دو مـاه     .  نبردنـد    از پـيش     كاري  بگيرند ولي   پس
  .  رفتم  اردبيل  و به  گرفتم مرخصي
 از    در يكـي     دكتـر چمـران      كـه    شـنيدم  ،  برگـشتم    خـط    بـه   وقتي
.  بـود   بزرگـي   او غـم   دادن از دسـت .   اسـت  ها شـهيد شـده    موقعيت

تا اينكـه      گذشت   مدتي .» نامجو  سرهنگ «  ستاد را دادند به     مسؤوليت
   بـه    در كارهـام    مـن .   با شماها كار كنم     تونم   نمي  من«:   روز گفت   يك
  ».  نيستين  طوري  شماها اين  ولي  معتقدم نظم

   بـا روحيـه    كرد و اين     مي   شركت   نامنظم  هاي   دكتر در جنگ    گروه
   او بنـا بـه      گيـري   بعد از كناره  . آمد   نامجو جور در نمي      ارتشي  و نظم 
   ارتش   شدند بين   ها تقسيم    كنند و بچه     نتوانستند ستاد را اداره     داليلي
  .  برگشتم  اردبيل  به  هم  و من و سپاه
  

  حـالِ يـك   .   و قـرار نداشـتم       آرام ،  بـودم    برگشته   خانه   به  از وقتي 
   شـده    خـسته    چـارديواري    در آن    ديگر از بـودن      كه   را داشتم   زنداني
 و   كـنم   را پـاره   دور و بـرم  ة زودتر پيل  هر چه استخو  مي  دلم.  است

 و    كردم  صحبت 1با علفيان .  بود 61   سال  خرداد ماه .   منطقه   به  برگردم
   تعـدادي   هم آنجا   در.  تبريز  ها رفتيم    نفر ديگر از بچه      پانزده   اتفاق  به

   شـدند و بـه       مـا اضـافه      به   اطراف  هاي   تبريز و شهرستان    هاي  از بچه 
  . اهواز رفتيم

                                                 
 قت عمليات سپاه اردبيل وفرمانده علفيان -1
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 2باقري.  بود   شده  شروع 1 رمضان  ، عمليات    رسيديم   منطقه   به  وقتي

 شـهيد     گروهـان   ، او را فرمانـده       داشـت    از علفيـان     كه   شناختي  روي
  ة در ادامـ     شـركت   بـراي .   علفيان   معاون   شدم   هم   كرد و من    صدوقي
 و    برخورد كرده   لي مشك   به   انگار عمليات    ولي   جلو رفتيم    به  عمليات

.  بودنـد    شـهيد شـده     اي  نقطـه در    از نيروهـا    تعـدادي .  بود  يا لو رفته  
هـا     عراقي   ما و هم     هم   شن   توفان   ولي   عقب  را بياوريم  آنها    خواستيم

بـود   آنجـا     هـم  3ي اردبيلـ   هاي   از بچه    يكي  ةجناز.  را از كار بازداشت   
  .  عقب  برگشتيم  همين  براي و  بكنيم  كاري  نگذاشت  شن  طوفان ولي

.   بـرويم   غـرب   منطقه  كردند به اعالم اينكه    تا   گذشت  چند روزي 
.   هـست    خبرهـايي    زد كه   شد حدس   ، مي    قبلي  هاي   تجربه   به  با توجه 

  15،    10   و در عرض     رفتيم   غرب  ة جبه   از نيروها به     تعدادي   اتفاق  به
  . شد  اضافه قه منط  بر تعداد نيروهاي كم روز كم

 و تـا     ها شديم    سوار ماشين   ماه  مهر  نهم چهار بعد از ظهر       ساعت
 را    و خودمـان     رفتـيم    پياده   يك   ستون   را به    راه  ةبقي.   رفتيم   جايي  يك
ء جـز .   شـديم   و منتظـر دسـتور حملـه       مورد نظر رسـانديم     ة منطق  به

                                                 
ادركنـي در   ) عـج (الزمان   با رمز يا صاحب    23/4/61 دقيقة   23:30 در ساعت    رمضان عمليات   -1

 1600اي بـه وسـعت    منطقة عملياتي شلمچه ـ شمال غربي خرمشهر و شرق بـصره در منطقـه   
  . روز انجام گرفت15كيلومتر مربع در مدت 

 .بود)  عاشورا31لشكر ( شهيد باقري فرمانده تيپ عاشورا-2
  شهيد حميد صلواتي-3



  ..............................................................................................خليل در آتش   / 28

   فـردي    گروهـان   هفرمانـد .   تاسوعا بودم    گردان  ة س   گروهان نيروهاي
  .  داشت نام» داور «  هم  گردان و فرمانده» حميد «  اسم بود به

   عمليـات    بـود كـه     شـب  نـصف    و نـيم     يـا دوازده     دوازده  ساعت
 و تيرهـا    ه بـاال رفتـ      آسمان  ةمنورها از سين  .  شد  شروع 1عقيل بن  مسلم

  بود و زمين     روز شده    مثل   از شب    بزرگي  ةتك.  كردند   را پاره   تاريكي
   بـه    دو طـرف     آتـش   شـدت . آمـد    درمي   لرزه   به   زير پايمان   هر لحظه 

 اكبـر   اهللاها با فريـاد       بچه. داد   مي   رخ   انفجاري   هر لحظه    بود كه   حدي
  هـاي    گلوله  هاي   پر از چاله    زمين.  جلو دويدند    كردند و به    تيراندازي

هـا و    چالـه   آن  توي فتر ها مي  بچه  پاي  بود و گهگاه    و خمپاره   توپ
شدند و بـا       بلند مي   دوباره.  نبود   نشستن   براي  مجالي. شدند  پا مي   هكلّ

   تيـر و تركـشي    منتظـر بـودم   هـر آن . دويدنـد   جلو مـي   به   توان  تمام
   كـه   هايي   از بچه    يكي   شدم   متوجه   دفعه  يك. رد را بب    نفسم  سرگردان

   زمـين    روي  ديـدم .   كـردم    نگاه   سرم   پشت  به.  دويد، نيست    مي  كنارم
 سـر او    باالي  را به ها خودش  از بچه يكي. زند  و پا مي  و دست  افتاده

   بـه   جـي   .پـي . آر   موشك   يك   پيشروي  حين.  زانو زد   رساند و كنارش  
   انفجـار بـراي   صـدا و مـوج  .  كرد  بود، اصابت رويمان روبه   كه اي  تپه

 از  نفـر  دو     ديـدم    خـود آمـدم      بـه   وقتي.  كرد   را گيج   مان   ه هم  ساعتي
 انفجـار   در اثـر آن »  رسـول «و » حميـد  « هاي  اسم  به  تبريزي هاي  بچه

                                                 
 در منطقـة    9/7/61 دقيقة بامـداد     50در  ) ع(عقيل با رمز ياابوالفضل العباس      بن   مسلم عمليات -1

 .عملياتي غرب سومار و ارتفاعات مسلط بر مندلي آغاز شد
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   به   و دوباره   بلند شدم .  بودند   شده   زخمي  چند نفر هم  . اند  شهيد شده 
   را روي    مهماتـشان   نـشيني    عقـب   ها موقع   عراقي.   دادم   ادامه  پيشروي

 آنجـا    بـه   درسـت   هـم   جي  .پي. آر   موشك   بودند و آن    ه جا گذاشت   تپه
 و از كنار      را ديدم    عراقي  هاي   چند تا از جنازه     در مسيرم .  بود  خورده
  . ، رد شدم سوخت  مي  كه ماشيني
 آنجـا   از.  مـستقر شـديم   »   كـشته   سـلمان  «  نزديـك   ه تپـ    يك  روي

   تمـامي    دو طـرف    آتـش .   را ببينـيم    عـراق »  مندلي« شهر    توانستيم  مي
   روي   خودمـان   هـاي    بچـه    هـم    بود كـه    اي   گونه   به  وضعيت.  نداشت
  .ها  عراقي ريختند و هم  مي  آتش سرمان

تر از مـا       پايين  كمي.  ايم   نفر مانده    پنج   فقط   ديديم ، شد   صبح  وقتي
 كـار    تـا چـشم   .   آسمان  شد توي    مي   لوله   و دودش   سوخت   مي  چيزي

 فـرار    موقـع   عراقـي   سـربازان   كـه   بود و چيزهايي  آهني كرد كاله  مي
  . بودند انداخته

»  سـيداحمد موسـوي   «.  صدا درآمد    به  سيم   ظهر بي    دوازده  ساعت
   ولـي    كنـيم    نـشيني    عقـب   دستور دادن «:  گفت.  بود  مان   دسته  فرمانده

  »؟ نظر شماها چيه.   بمانيم  دادن  اگر اجازه خوام مي
  منطقه.   هستيم   بگيرد ما هم     و هر تصميمي     است  رمانده او ف   گفتيم

.  نبـود    كمكـي    نيروي   ارسال  ها بود و امكان      عراقي  در ديد و تيررس   
   دور و برمـان   تركيد و هر چـي   در كنارمان اي  خمپاره  وقت در همان 

   ديـديم  ، خوابيـد    كه  گرد و خاك  .   سرمان   روي  بود برد باال و ريخت    
  .  است  شهيد شده  تركش  بر اثر اصابت چي سيم بي
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 را    خودشـان    ارتـشي   هاي   از بچه    تعدادي  بعد از ظهر     يك  ساعت
  احمـد دوبـاره    سيد.   گرفتيم  اي   تازه  جان آنها    از ديدن .  ما رساندند   به

 چهار بعـد      تا ساعت    كمكي  گفتند نيروهاي .   گرفت   تماس  سيم  با بي 
   پاتـك   وقـت    در همـان     درسـت   د ولـي  رسانن   را مي   از ظهر خودشان  

  . شد ها شروع عراقي
  هـا نزديـك      عراقـي    وقتـي    داديـم   احتمال.  بود   كانال   يك  كنار تپه 

 بـا دو تـا از         همـين   بـراي .  كننـد   بيايند و غافلگيرمان   آنجا   شوند، از 
.  كـرد    خـف    كنارمان   خمپاره   يك   كه   شوم   وارد كانال   ها خواستم   بچه
.   شدم   و كمر زخمي     چپ   از پاي    شهيد شدند و من      در دم   دو نفر   آن

   دارد از بـدنم      و تـوانم     تـاب    تمـام    كـردم   احساس.   افتادم  كنار كانال 
   بـاال آمـد و ديگـر چيـزي           از درونـم    كـم    كـم   چيزي. شود   مي  خارج

  . نفهميدم
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ياري و هوشـ     بيهوشـي    عالم   بين   عصر بود كه     يا شش    پنج  ساعت
   و چـي     كجـا هـستم     دانستم  نمي.  فهميدم   نمي  چيزي.   باز كردم   چشم
 را   و گنگـي   خفه سر و صداي  .  ام   شايد مرده   با خود گفتم  .   است  شده
   وول  بـدنم   تـوي  دردي. ها بودنـد  عراقي.  شد، شنيدم  تر مي    واضح  كه
.  بودنـد   ه رسـيد   ام   صد متـري    ها به   عراقي. كرد   مي  تابم  خورد و بي    مي
 و   شم را بكِ    نارنجكي   ضامن   گرفتم  تصميم.   را نداشتم    بلند شدن   توان

ـ   را هم  آنها   كنند   مي  ها بلندم    عراقي   تا وقتي    زير خودم   بگذارم   شم بكُ
.   پيـدا كـنم      و نجـات    هـا بياينـد كمكـم        بچـه    است   ممكن   گفتم  ولي

آمدنـد     مـي   هـا هـم      اگر بچه   حتي.  بودند   شده   نزديك  ها خيلي   عراقي
.  رسـيد    ذهـنم    بـه    فكـري    دفعـه   يك.  كنند  توانستند كمكم   ديگر نمي 

 در    كـه   جـي   .پـي . آر   قبـضه    يـك    طـرف   راندم س   زمين   را روي   خودم
   همـراهم    را كـه     نارنجكي  ضامن.  بود   افتاده   زمين   روي  ام  متري بيست

 اگـر     كه   گذاشتم  وري را ط   آن.   قبضه  ة لول   توي   و گذاشتم   بود كشيدم 
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 كنـار     خيـزك   كون.  كند   عمل   خورد، نارنجك    تكان  جي  .پي. آر  قبضه
   صـداي    دفعـه   يـك .  فهميـدم    را نمـي     خودم   حال   ولي   برگشتم  كانال

  ها افتادنـد روي   از عراقي  چند تايي  و ديدم    را شنيدم   انفجار نارنجك 
   بعـد آمدنـد بـاالي       ظه كشيدند و چند لح      عقب  ها كمي   عراقي.  زمين
 از   اي   پرده  را از پشت   آنها   انگار.  و تار شد     تيره  هايم  جلو چشم .  سرم
  .  نفهميدم  و ديگر چيزي  رفت  گيج سرم.  ديدم  مي مه

.   هـستم    عراقي  هاي   از كشته   ي تلّ   روي   ديدم   باز كردم    چشم  وقتي
   مـرا هـم    آيفـا و     بودنـد پـشت      و ريخته    كرده   را جمع   هايشان  جنازه

   يكـي    و دسـت     بودم   از گوشت   اي   تپه  روي. ها آن   بودند روي   انداخته
 و فكـر      نداشـتم   تـواني .  ام   سـينه    بود روي    افتاده   عراقي  هاي  از كشته 

 را از     دسـتش   خواسـتم .   اسـت    را سد كرده     نفسم   راه   چيزي  كردم  مي
   صـورت   در مـوازات  رمسـ .   نداشـتم   رمقـي   ولي  بردارم ام   سينه  روي
.  بـود    آمده   بيرون   از گوشش    خون  كمي و     داشت   سبيل   بود كه   كسي
   جلـو يـك      ماشـين    ديـدم    آمـدم    هوش   به  وقتي.   شدم  حال  بي  دوباره

  صـداي . جا كننـد   ها را جابه    خواهند جنازه    و مي    ايستاده  چادر بزرگ 
دو . گوينـد    مـي    چه  يدمفهم   بود و نمي     شده   قاتي   در هم   چند نفرشان 

   بـدن   پـا گذاشـتند روي    .  گرفتند و باال آمدنـد       آيفا دست   ةنفر از بدن  
انگـار داشـتند    .  گرفتند و انداختند پايين    آنها     و پاي   از دست . ها  مرده
   و پايم    شد دست    من   نوبت  وقتي. كردند   مي   خالي   زميني   سيب  گوني

  .  نفهميدم  ديگر چيزي.اختند اند  آيفا پايين را گرفتند و از پشت
از .   بـودم    دراز كـشيده     فلـزي    تخـت    يك   روي   بسته  هاي  با چشم 
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 و   تـوپ  ة خفـ   صـداي   از جايي  گهگاه.   آمدم   هوش   به  هايم   زخم دردِ
   بـه   يكي.   است   شب  10 يا    9   ساعت   دادم  احتمال.  شنيدم   را مي   تفنگ
.  باز كـرد    هايم  بند را از چشم     م و چش   ايستاد جلويم .  چادر آمد   داخل
 اخمـو   ة قيافـ   گذشت  كه اي  و چند ثانيه افسر را تار ديدم   قيافة    اولش

   بـود بـراي     آمـده .   بودم   چادر بزرگ    يك  داخل.   را ديدم   و طلبكارش 
   كـردنش    گـره    و مشت    دراندن   مرا با چشم     و داشت    و جواب   سؤال
   مـن   دارد بـه     برمـي    كـه    محكمـي   هاي   با قدم   خواست  مي. ترساند  مي

  .  است  الكاتبين  با كرام  و كتابم ، حساب  نزنم  اگر حرف  كند كه حالي
   نشده  ام   حالي   فهميد چيزي    بلغور كرد و وقتي      عربي  اي  چند كلمه 

.  كـرد   سرباز آمـد جلـو چـادر و پـا جفـت      ، داد زد و زود يك       است
 سرباز ديگر را      يك   رفت  باز هم  سر   و آن    گفت   چيزهايي   يك  دوباره

. صـدا كـرد   »  گـروپ « جلـو چـادر        پايشان   آورد و صداي    با خودش 
   فارسي  گفتم.  پرسيد   از من    چيزهايي   فارسي   بود، به    آمده   كه  سربازي

 و    دو سرباز دويدنـد بيـرون        آن   داد زد كه     افسر جوري  ! دانم   نمي  هم
 بود الغـر      آمده   كه  سربازي. ردند سرباز ديگر را گرفتند و آو        يك ةيق

  .بود و قد بلند
   برداشـته    داشتم   و هر چه     را گشته   هايم  ، جيب    بودم   بيهوش  وقتي

 را    دكتر چمران    گروه   عضويت   و كارت    بسيج   شناسايي  كارت. بودند
ها    زودي   اين   و نبايد به     هستم   مهمي  كردند آدم    بودند و فكر مي     ديده
  . كنند ولم

   زيـاد بـه      و ،  كوتـاه    قد بلند بود نه     نه.  بود   تنش   پلنگي  افسر لباس 
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ها    و استعداد بچه     توان  خواست  مي. داد   نمي   اهميت   و مشخصاتم   اسم
انـدازها    ها و خمپاره    ها، توپخانه    استقرار گردان   هاي  از محل . را بفهمد 

  بـود، تركـي     افسر آمده  و پورت  بعد از هارت    كه  سربازي. پرسيد  مي
 و    درسـت   جـواب . كرد   مي   ترجمه   افسر را برايم    هاي  بلد بود و گفته   

  . ندادم آنها   به حسابي
 آنهـا    هـا بـه      دو نفـر از ايرانـي        از عمليات    قبل   گفت  افسر عراقي 

 و    فرمانـدهان    كامـل    و مشخـصات     عمليـاتي   ةاند و نقش     شده  پناهنده
   طـوري    ايـن   كـنم   فكـر مـي   . انـد  گذاشـته  آنهـا    نيروها را در اختيـار    

   چند تـا از فرمانـدهان        نام  وقتي.  دربياورند   چيزي  خواستند از من    مي
   بيـراه    چنـدان   ، فهميدم    را گفت   اهللا   عاشورا و محمد رسول    31لشكر  
  .  لو ندادم  باز چيزي گويد ولي نمي

   پيـاده    جـايي    و يـك     آورده   و مـا را شـبانه        امدادگر هـستم    گفتم
   زدنـد ديدنـد مـن    هر كلكـي .  دانم  نمي   چيزي  اند و بيشتر از آن      ردهك

 و    گفـت    چادر چيـزي     توي   سربازهاي  افسر به .   نيستم   بده  اطالعات
  .  زدن  قدم  كرد به  كمر شروع  به دست

   چيـزي    آن  با ديـدن  .  بعد دو تا از سربازها برگشتند        دقيقه  دو، سه 
.  كننـد    وصـل    بـرق    تخـتم   خواهند به    مي  دم داشتند فهمي    همراه   به  كه

افـسر  .  كردنـد    كار را فـراهم      كار شدند و مقدمات      به  سربازها دست 
  ة و پتـ     بيفتم   و پايش    دست   به   وضعيت   آن  كرد شايد با ديدن     فكر مي 

.  بود   نمانده   برايم  ها ديگر رمقي     زخم  با آن .   آب   روي  ها را بريزم    بچه
  .  رفتم  كردند، از هوش  وصل  تخت ها را به سيم   لخت سرِ وقتي
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 تغييـر     چيـزي    ولي  كرد  هوشيارم  ريختند،   رويم   به   كه   آبي  خنكي
  .  بودم  گفته  بود كه ربطي  بي  چيزهاي  همان هايم جواب.  بود نكرده

 او،   بعـد از رفـتن    .   رفـت    بود، گذاشت    شده   ذله   از دستم   افسر كه 
 و   اسـت »  هاشـم  «  اسمش  گفت.   بلد بود آمد پيشم      تركي   كه  سربازي

   بـا مـن      صـحبت    او را در حـين       بود كـسي    مواظب.   عراق  از شيعيان 
  اگـر گفـتن   .   از پاسـدارها دارن      خـوني  ِ  هـا دل    عراقـي «:  گفـت . نبيند

  مواظـب .  كـنن    را مـي     پوستت   وگر نه   ، بگو نه     هستي   خميني  حارس
 .  خواهنـد خواسـت     ، از تـو تانـك        پوكه  ياگر گفت .   باش  هات  جواب
  فرسـتنت    مـي    كنـي    تحمـل   اگـر چنـد روزي    .  ست  شهر مندلي اينجا  

  ». اردوگاه
   روي   طور نشسته    همان   خواستم   بود كه  بامداد حدود يكِ     ساعت

 را   آمد قبلـه  . داد   مي   جلو چادر نگهباني    هاشم.   را بخوانم    نمازم  تخت
.  بـود    رويـم    رو بـه     صـورتش    تـوي    با خنده    صدام  عكس.  داد  نشانم
   را كمـي    آمـد تخـت   .  را فهميـد    ، منظورم    كردم   اشاره   عكس   به  وقتي
  . نباشد  در مسير قبله كرد تا عكسجا  جابه

 آمـد و      دست   توي   استكان   با يك    هاشم   كه   بودم   را خوانده   نمازم
   الكلـي   ايد از مشروبات   ش  گفتم.  نخوردم.  كرد   نزديك   دهانم   را به   آن

  ». چاييه.  نترس«:  گفت. باشد
   كـسي   به.   باش   خودت  مواظب«:  ، گفت   خوردم   را مي    چاي  وقتي

 و چند روز      اسيره  و فكر كني   اينجا     را بيارن    يكي  ممكنه.  اعتماد نكن 
  ».  آب  روي  را بريزه ات بعد پته
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   يـك   صبح.   بگذارم   هم   روي   چشم   از درد نتوانستم    تا خود صبح  
 بـا بـو      خواست   مي   بود كه    ولگردي   سگ  مثل.  چادر  سرباز آمد توي  

   افتـاد بـه      زود چـشمش    خيلي.  پيدا كند    خوردن   براي   چيزي  كشيدن
. خواهـد    انگشتر را مي     كه   فهميدم   و پورتش   از هارت .  انگشتر عقيقم 

. آمـد    نمـي   تر بيرون  بود و انگش     باد كرده   دستم.  را باز كرد    هايم  دست
ـ     انگشتم   با آن    كشيد و خواست     را بيرون   اش  نامرد سر نيزه   رد و   را بب

  هـاي   تـر از انـسان       وحـشي   هر چند او صد مرتبـه     . انگشتر را بردارد  
 بـرود    كـه   كردم اش ها حالي  غارنشين  زبان  به   بود ولي    اوليه  غارنشين

تا او بـرود    .  شتر را دربياوريم   انگ   آن   كمك   بياورد تا به     و صابون   آب
   به   لحظه  در آن .  او   به   آمد دادم    و وقتي   و برگردد، انگشتر را درآوردم    

   بـه   وقتـي .   داشتم   را الزم   هايم   هنوز انگشت    ولي  انگشتر نياز نداشتم  
   و از چـادر بيـرون        كـولش    روي   را گذاشت    رسيد، دمش   مقصودش

  . رفت
ــي ــم كم ــد هاش ــد  بع ــا.  آم ــودشب ــسكويت  خ ــود  آورده  بي .  ب
.  كننـد   ام   بازجويي  آيند دوباره    دارند مي   گفت.  ها را خوردم    بيسكويت

   حـرف    از همه    كنه  خواد از تو بازجويي      مي   كه   سرگردي  اين«:  گفت
  ».  را بپردازي  بايد بهاش  بزني  حرف خواي  نمي  و اگه درآورده

 باشـد     گفـتم   با خودم .  كنجهش.  دانستم   مي   خوب   را خودم   بهايش
   از هر راهي     مرده  ننه.  بود  ر از افسر قبلي    هارتَ ،سرگرد.  كنم   مي  تحمل

  ، سرم    نگفتم   داد، چيزي    نشان  نرمش.  خورد   سنگ   به  وارد شد تيرش  
 كردنـد و     ام   كرد سر و تـه       سربازها اشاره   به.   نگفتم  داد زد باز چيزي   
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 بـا    فـرقش .  بودنـد    بارهـا پرسـيده     يدند كه  را پرس   هايي   سؤال  دوباره
  ديد ولي    مي   دنيا را وارونه     طوري   آن   آدم   بود كه    اين  ام   قبلي  وضعيت
  . بود  قبلي  جواب داد همان  مي  كه جوابي

   سرباز آمد و بـا بنـزين        يك.   نشاندنم   زمين   سرگرد روي  ةبا اشار 
   دايـره    و سومين    بودم  دايره مركز    من.  كشيد   دايره   رديف   سه   دورم  به

 سـربازها بـود و      هاي   چشم   توي  وحشت.  بود  ام   متري  در چند سانتي  
  . سرگرد  دست  توي  كبريت شعله

   گذاشـتند و سـرگرد چـوب         عقـب    قـدم   سرگرد و سربازها يك   
.  خـورد    صورتم   به   كشيد و حرارتش     شعله  بنزين.   را انداخت   كبريت

  گرمـاي .  نبـودم )  ع(  ابـراهيم   شـبيه   مـن  بود ولي نمرود  او شايد شبيه 
   سـرم   هـا و موهـاي       مـژه   نـك . كـرد    مـي    داغـم    داشـت   كـم    كم  آتش
  . دادم  فرو مي  بود كه  آتشي  لهيب كشيدم  مي  كه  و نفسي سوخت مي

  و   بـاز كـنم      منتظر بودنـد زبـان       كالمي  هيچ سرگرد و سربازها بي   
   از آن    و رهايي    ايران   به   برگشتن  براي.  گويم، ب    بودم   نگفته  را كه آنچه  

ــه عــذاب    و از خــدا صــبر و تحمــل دادم  مــي  اميــدواري  خــودم ، ب
  . خواستم مي

   كـه    كـنم   و ولـزّ    جلزّ   شده   كشيده   سيخ   به   مرغ   بود عين    مانده  كم
  كه آنچه    غير از    چيزي   شنيدن  ةهنوز وسوس .  كردند   را خاموش   آتش
  پرسيدند تـا بـه       مي   چيزي  وقتي. زد   پرپر مي    در وجودشان   م بود  گفته
  كـرد و بـه       مـي    را تكميل   ام   جمله  ، هاشم    بدهم   و جواب    بيايم  خودم
  آن آنها    بود و    شكسته  ام   تير خورده    پاي  استخوان.  گفت   مي  پاسخآنها  
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 را بلنـد      و دادم    شكـستگي   پـا گذاشـتند روي    .  كردنـد    امتحان  را هم 
  .  رفتند بيرون  دمغ اي  و با قيافه ردند و در آخر خستهك

بـا  .  كـشيد   هـايم    زخم   به   آمد و دستي    باز هاشم  آنها    بعد از رفتن  
 را    تـا درد و شـكنجه        خداسـت    از طرف   اي   او وسيله   گفتم   مي  خودم
  در آن اينكـه   از.   كـنم    صـبوري    وطـن    به   برگشتن   و براي    كنم  تحمل

  . مكرد  بود، شكر مي  نكرده خدا فراموشم   سخت لحظات
   برق   بار نوبت    آمد و اين     روز هم    آن  فرداي.  نبود   كن  سرگرد ول 

.   كنـد يـا نـه       ها خشك    پرنده  تواند مثل    مي   ببيند مرا هم    خواست. بود
   را بـه     بـدنم   اي  رعشه.   تختم   كرد به    را وصل    برق   سيم   لخت  قسمت
سـرگرد  .  چرخيد   بدنم   توي   وز وز زنبوري    ثلدرد م .   انداخت  لرزش

 او    بـدن    را بـه     دسـتم    گرفتم   تصميم   دفعه  يك.  بود   ايستاده  در كنارم 
سر .  را چشيد    گرفتگي   برق   مزه  اي   چند ثانيه    براي   و او هم    زدم.  بزنم

   چـه   دانـست   ديگر نمي .   باز است   هايم   چرا دست   سربازها داد زد كه   
بعـد از او، سـربازها بـا        .   رفـت    از چادر بيرون     عصبانيت با. كار كند 

  . رفتند  را بستند و بيرون هايم  دست  متعجبشان هاي نگاه
  كشان  ، كشان    بسته  هاي  ها و دست     نفر را با چشم     دو روز بعد يك   

.  بـود    خـورده    تركش  پا و شكمش  .  داد زدند بنشيند    آوردند و سرش  
   زدم   بـا او حـرف      اي   رفتند، چند كلمه    نها از چادر بيرو      عراقي  وقتي
   هـم   مـن .   هـستم    بـود عراقـي     شايد فكر كرده  .   نگفت   او چيزي   ولي
   حـرف    بـه    دادم   آشـنايي   وقتـي .  كردم   فكر را مي     همين   او بودم   جاي
بـود و  » حميـد  « اسـمش .  بـود  اهللا  محمد رسول  تيپ  هاي  از بچه . آمد
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   بـه   بـا ارزشـي   هاي  تجربه   هاشم   كمك  ه چند روز ب    در آن .   كرج  اهل
   حواسـش    و گفتم    او گوشزد كردم     چيز را به    همه.   بودم   آورده  دست
  . را بخورد  بعداً چوبش  نگويد كه  باشد و چيزي جمع

  موقــع.  او  جــان  كردنــد و افتادنــد بــه  روز ديگــر مــرا ول از آن
 بعـد بـا سـر و          ساعتي بردند و    چادر ديگر مي     يك   او را به    بازجويي

بـود  »  چراغي« حميد،    هان   از فرمانده    يكي  نام. آوردند   مي   خوني  روي
   بودنـد كـه      كـرده   هـا پيلـه      بود و عراقي     برده   از او نام    و در بازجويي  

  . دارد و بايد بگويد  زيادي اطالعات
   اگر بخواهـد اطالعـات       او بگويم    به   و گفت    من   آمد پيش   هاشم
 از    نكننـد، دسـت      نخواهد ديـد و تـا او را تخليـه           وز خوش بدهد ر 
 روز    و بعـد از آن       كـردم    با حميـد صـحبت      شب. دارند   برنمي  سرش

  . نگفت آنها   به  درد بخوري ديگر چيز به
:   چادر و گفت     آمد توي   هاشم.  بوديم آنجا    شد كه    مي  چند روزي 

  ». برن امروز شما را مي«
   را بستند و ما را گذاشتند پـشت         هايمان  شم چ  بعد از ظهر بود كه    

 بغـداد و      اسـم   هايـشان    صـحبت   در بـين  .  كردند   و حركت   آمبوالنس
مـا   آنجا در.  الرشيد بردند    زندان  در بغداد ما را به    .  را شنيدم » الرشيد«

مـرا  .  بردنـد   اتـاق   يـك   را بـه   جدا كردنـد و هـر كـداممان         را از هم  
 بـستند و      صندلي   دسته   را به   هايم   و دست    صندلي   يك  نشاندند روي 

،   بــودم  نشــسته  آن  روي  كــه اي صــندلي.  را بــاز كردنــد هــايم چــشم
  رسـيد و از حركـت      مـي    بـدنم    بـه    از آن   برقـي    گهگـاه  چرخيد و   مي
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   را پرسيدند، افـسر عراقـي        و مشخصاتم   اسم اينكه   بعد از . ايستاد  مي
 آزاد   اگه.   اسير هستين    هم   و االن   اين  ه كرد   حمله   عراق  شما به «:  گفت
  »؟ كني  كار مي  چي  ايران  و رفتي شدي

از .  كـنم    مـي    دفـاع    و از كـشورم      منطقه   به  گردم   برمي   دوباره  گفتم
   حـسين   امـام «:  گفت.  بود   كرده   قاتي  افسر عراقي .  شد   عصباني  دستم
  »؟  داره  ربطي  شما چه به.   و او را كشتيم  عربيم  بود و ما هم عرب

 متقاعـد    داليـل   تـرين    دست   با دم    بچه   مرا مثل    داشت  انگار سعي 
  ام پرونـده .  نـدارد   و مـا ربطـي       من  به)  ع(  حسين   امام   شهادت  كند كه 
  .  بيمارستان  مرا ببرند به  و گفت  انداخت  آن  به نگاهي.  ميز بود روي

   بـه    اسـلحه   سـربازي .  بود  ن بيمارستا   الرشيد يك    ساختمان  پشت
   پانـسمان    سـطحي    صـورت    را بـه    زخمم.  رفت آنجا     به   با من   دست

  از  يكـي . بـود  آنجـا      دو نفر ديگر هم      بردند كه    اتاقي  كردند و مرا به   
. بـود »  نقـي «يا  »  ولي «  نامش   و ديگري    داشت  نام»  محمد ايراني «آنها  

  يـك . بـود  آنجـا     در  ها قبل   ت كور بود و انگار از مد       هر دو چشمش  
.  آزاد شويم  آنجا    از   كه   امروز و فرداست    گفت   مي   و هي   راديو داشت 
  . بود  شده  زخمي  شكم ة اهواز بود و از ناحي هاي محمد از بچه

   حيـاط    رو بـه    در اتاق .  را باز كردند     اتاق  روز بعد آمدند درِ     صبحِ
هـا را      در اتـاق    وقتي.  بود   اتاق  تا   حدود پانزده   دور تا دور حياط   . بود

   تنـشان   دشداشـه  شان همه.  آمدند بيرون آنها  از باز كردند، چند نفري   
هـا    ايـن «:  از محمـد پرسـيدم    .  نبودنـد   هـا شـبيه      ايراني   به  بود و هيچ  

  »؟ ان ايراني
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   هـم   اي   هـستند و عـده       عراقي   فراري   سربازهاي   بيشترشان  گفت
   نفـري    صبحانه  براي. دارند   مي  نگه آنجا    را هم ها   آن  اند كه    شده  رواني
  . دادند  نان  و كمي  مرغ  تخم يك

 را    جـايي   چـشمانش  آنكـه    .  شـنيدم    و نالـه     آه   سر و صداي    شب
  ». كنن  مي  را شكنجه  فراري  سربازهاي دارن«:  ديد، گفت نمي

 از   يكي.  نرسيدند  اي   نتيجه   به   مرا بردند و آوردند ولي      چند روزي 
 از   اي   عـده    دفعه  زدند، يك    مي   قدم   حياط   داشتند توي    همه  روزها كه 

 را    جلويـشان    موقع  اگر سربازها به  .  كردند   حمله   طرفمان  ها به   رواني
  .گذاشتند  نمي  برايمان  سالم گرفتند، سر و چشم نمي

ـ     با مردِ    بازداشتگاه   از سربازهاي   يكي .   داشـت    خـوبي   ة كـور ميان
 كور    آن  براي.  دارد   سال   و پنج    و بيست   است»  موصل «  اهل  گفت  مي

 بلد بـود و      محمد عربي . جا شود  كرد جابه    مي  آورد و كمك     مي  لباس
   عراقـي   گويد سربازهاي    او مي   گفت  مي. كرد   مي   سرباز صحبت   با آن 

   سـاعت    يـك   فقـط  آنهـا     از  روند و اگر يكي      مي   دير مرخصي   دير به 
  . ببيند  شود و شكنجه  زنداني  ماه ر كند بايد حدود ششتأخي

  ماندنــد و مــرا بــا يــك آنجــا  كــور چنــد روز بعــد محمــد و آن
   اتاق   يك   توي .» رمادي« در     نظامي   بيمارستان   يك   بردند به   آمبوالنس

.  هـا دراز كـشيدم       از تخت    يكي  روي.  بود   خالي   چند تا تخت    بزرگ
   كـرد و گفـت       را عوض   پانسمان.  كرد   را معاينه    دكتر آمد و پايم     يك

  .  موصل  به  روز ببرنم  آن فرداي
   سـوارم   آمبـوالنس    را بـستند و پـشت       هـايم    روز چشم    آن  فرداي
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كردند تا هـوا       را باز مي    داشتند و شيشه     مي   نگه   راه  بين   گهگاه .كردند
   اتـاق   ا بـه  مـر .   موصـل    بـه    بعـد رسـيديم      ساعت  ، شش   پنج.  بخورم

   نشـسته    تخـت    روي   پـسر جـوان      يك   اتاق   در آن    بردند كه   كوچكي
 آمـد     تخـت    زود از روي     جـوان   آن.  بمانم آنجا    او گفتند بايد    به. بود

:   كرد و گفـت      اشاره   من  نشيند؟ به    كجا مي    خودش  گفتند پس .  پايين
  »!  تخت  روي بذاريدش.  ست او زخمي«

 گذاشـتند و      تخت  سربازها مرا روي  .   نشست   زمين   روي  خودش
  المبـين    فـتح    و در عمليـات      اسـت    گرفته   يرقان   اسير گفت   آن. رفتند

  گفـتم   با خود مي  .   آمدند دنبالم    بود كه    نگذشته  دو ساعتي .  اسير شده 
انـد     داد، باز فكـر كـرده        من   را به    جايش   جوان   ديدند آن   شايد وقتي 

 و    اسـم    جـوان    آن  شدم   مي   خارج   از اتاق    داشتم  قتيو.   هستم  اي  كاره
ــل ــي گفــت.  را پرســيد  اســارتم  و محــل فامي ــد   صــليب  وقت  را دي

  .دهد مي آنها   را به مشخصاتم
 آنجـا   در   بردنـد كـه      اتـاق    يك   مرا به    ساختمان   آن   باالي  ةدر طبق 

هـا و   تخـت  از   يكي مرا گذاشتند روي.  بود  خالي  تا تخت ، شش  پنج
 و    طـرف    در ايـن     جلوي ،  از سربازها تا صبح      يكي  فقط.  رفتند بيرون 

  . زد  قدم  طرف آن
.   داشت   سرهنگي  ةدرج.  كرد   را معاينه    دكتر آمد و پايم     ، يك   صبح

  خواهم   نمي  گفتم.  كند   را قطع   شود و بايد آن      مي   دارد سياه    پايم  گفت
 بـا     دفعـه   يك.   و رفت    نوشت  و آمپول   دكتر قرص .  كنند   را قطع   پايم

 بـاز     چـشم    كننـد و وقتـي      هوشـم    داروها بـي     نكند با اين    خود گفتم 
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   و نـه     را خـوردم     قرصـشان    نـه  !انـد    كـرده    را قطـع     پايم   ببينم  كنم  مي
  . بزنند  آمپول گذاشتم
 بـود     تـرك   ة سـال    و پنج    يا پنجاه    پيرمرد حدود پنجاه    يك آنجا   در

»  اربيـل  «  از شـيعيان    گفـت .  بود  نظافتچي.   ناهار آمد سراغم     وقت  كه
. زننـد   صدا مي »  عثمان«او را    آنجا     ولي  است» محمد «  و اسمش   است
  گفـتم .  افتاد   يادم   هاشم  حرف.   او بگويم    به   خواستم   اگر چيزي   گفت

   از مـن     بخواهـد چيـزي      طوري  ها باشد و اين      عراقي  شايد جاسوس 
   بـا خـودش     كمـي .  آمـد    روز باز هم     آن   فرداي  ناهارِ  وقت. ددربياور
ــاي ــه  پوســت مرب ــود  آورده  هندوان ــر   يكــي روز بعــد هــم.  ب  از زي

   كـه   هاسـت    محمـد از آن     فهميـدم .  آورد   را برايم    خودش  شلوارهاي
 كـرد و      كمكـم   بـودم  آنجـا      كه  چند مدتي .  او اعتماد كرد    شود به   مي

  . آورد  خبرهايي  برايم شان ها و حمله چهها از ب  وقت گاهي
   مـن    بـه    و چهـار سـاعت       بيست   آمد و گفت     دوباره  دكتر عراقي 

   وگـر نـه    هيچ  خوردند كه  تكان  پايم هاي  دهد، اگر انگشت     مي  مهلت
  هـايم    انگشت   كردم   سعي   او هر چه    بعد از رفتن  . كند   مي   را قطع   پايم

 را   پـايم .  آورد   گـرم    آب  محمـد كمـي   . شود  نمي   ديدم   بدهم  را تكان 
  .  ماساژ دادن  كرد به  و شروع  آب  توي گذاشت

   دو نفر را آوردنـد و گذاشـتند روي           بود كه    شب 11،    10  ساعت
 آنهـا    بـا   وقتـي .   دزفـولي    بود و ديگـري     اصفهاني آنها    از  يكي.  تخت

 روز    آن   بـه   هستند و تا   » دو موصل«   گفتند در اردوگاه     كردم  صحبت
  را     سرخ   خواستند اگر صليب    از من .   است   نرفته   سراغشان   به  صليب
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  . دو بزنند  موصل  به  سري بگويم آنها   به ديدم
  اطهـار متوسـل     ة ائمـ   به.   سرم   آمد باالي    شد دكتر عراقي     كه  صبح

   دفعـه   يـك .   پـايم    توي   كردم   جمع   داشتم   زور و توان     و هر چه    شدم
   را قطـع     و ديگـر پـايم       خـورده    تكـان    پـايم   هاي   انگشت  دكتر گفت 

  نـصف .  كردنـد    و آويـزانش     بـسته    وزنـه    پايم   به  بعد از آن  . كند  نمي
محمـد را  . پيچيـد   خود مي  از درد به  بود، داشت اصفهاني آنكه ،  شب

   يك  محمد هم .  او بدهد    به   مسكن  شود يك    اگر مي    و گفتم   صدا زدم 
  .  اصفهاني  آن  آورد و داد به  آب  و كمي قرص

   تكـان   توانـستم    ماند و ديگر نمي      حالت   در آن    پايم   روزي  بيست
در . كـرد    مـي   جـايم  جابه   گهگاه زد و    پودر مي    پشتم  محمد به .  بخورم
. كـرد    مـي   آمد و اذيتم     مي   عراقي  هاي   از گروهبان    يكي   مدت   آن  طول
 را    امـام    و حـضرت    بـد مـسؤولين   .  بـود   تـوزي   و كينـه    اي   عقده  آدم
 و    روز آمـد و بـاز هـارت         يـك .  آمـدم    نمي   كوتاه   هم   و من   گفت  مي

   حـضرت    اگر دسـت     ولي   هستي  عقلي  بي  تو آدم «:  گفتم.  كرد  پورت
 شـد و بـا       عـصباني » .  بود شفا پيدا كنـي       ممكن ،خورد   تو مي    به  امام

 بودنـد     سالن   توي   كه  ييسربازها.  كرد  ه حمل   طرفم   به   تفنگش  قنداقِ
 افـسر آمـد و     سربازها يـك  سرِ پشت.  گرفتند  آمدند و مرا از دستش    

  »؟ پرين  مي  ديگه  هم چرا به«:  گفت
  ».  را دادم  جوابش  كرد منم  توهين  امام به«:  گفتم
 بـردار    دسـت   از خمينـي  هـم  اينجـا   .  هستين   آدمي  عجب«:  گفت
  »!نيستين
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 برانكـار     يك   روي   خواباندنم   صبح   يازده   روز بعد، ساعت    يستب
 را    چاقوهايـشان    از من   دستيارها قبل .   عمل   اتاق   به  چرخدار و بردنم  

.  بودنـد   ، منتظـرم     عمـل    سـبز اتـاق      بودند و دكترها با لباس      تيز كرده 
  م هـ    روي  هـايم    زود پلـك     كردند و خيلي     تزريق   بازويم   را به   مايعي
  .افتاد

  احـساس .   اسـت    ايـستاده    محمد كنارم    ديدم   آمدم   هوش   به  وقتي
  اگـه «:  محمد گفت .  بود   آويزان   سرم   از باالي   م سرُ  يك.   كردم  ضعف
   بـرات    چيـزي   رفتم   مي   وگر نه   خوره   مي   هم   به   حالت   بخوري  چيزي

  ». آوردم مي
   كـن   سـعي «:   گفت  را پرسيد و    وضعيتم.  روز بعد دكتر آمد     صبح

   زود خـوب     ولـي    داشـت    درد خـواهي    كمـي .   نـدي    تكـون  و ر  پات
  ». شي مي

 قـدر     آن   پايم  گچِ. ند بود   گرفته   و گچ    گذاشته   ميله   يك   پايم  توي
   آويـزان    پـايم    را بـه     بزرگي   لنگر كشتي   كردم   فكر مي    بود كه   سنگين
   سـفت   خيلـي  گـچ . روم   مـي   ين دريا، پاي    توي  اند و اگر بيندازنم     كرده

   استاد گچكـار روي     هاي   دست  آورد و جاي     فشار نمي    پايم  نبود و به  
  . بودند  كشيده  ماله شد و حسابي  نمي  ديده گچ

  ام   سـينه    را روي   اش  گوشـي .  كـرد    آمـد و معاينـه      دكتر ظهر هـم   
د، كرد و    بو   بيرون   از گچ    كه   پايم  هاي   انگشت   به  نگاهي. كردجا    جابه

 در   پـشت آمـد سـربازِ      مـي    اتـاق    دكتر بـه    هر وقت .   را گرفت   فشارم
  .كرد  مي ايستاد و ما را نگاه جلو در مي. آمد تو مي
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   را زير تـشكم      زد و چيزي     برود، لبخندي   خواست   مي  دكتر وقتي 
 رفتنـد    وقتي.  شوند   خارج   دكتر و سرباز از اتاق      صبر كردم .  گذاشت
)  ره(  امام   از حضرت    كوچكي   عكس   و ديدم    زير تشك   ه ب   بردم  دست
   محمـد دادم     را به   عكس.   است   شيعه   دكتر هم   گفت  محمد مي .  است
  . دارد  نگه  برايم  را در جايي تا آن

ـ   دكتـر بـا مـن     بود كه    گفته   مسؤوالنش  ها به    از نگهبان   يكي   ة ميان
كـرد، دو تـا از         مـي   ام  عاينه م   دكتر داشت   روز بعد، وقتي  .  دارد  خوبي

  مـان    از رابطـه    وقتـي .  آمدنـد    سـراغمان    سـرباز بـه      با يـك    مسؤوالن
 دكتـر     چون   ولي  فهميم   همديگر را نمي     ما زبان    دكتر گفت  ؛پرسيدند

 زيـاد پيگيـر نـشدند و         هـم  آنهـا    . كنـد    عمل  اش   وظيفه   بايد به   است
  . دادند دكتر  به  تذكراتي شايد هم. گذاشتند رفتند

  روي. كردنـد   نمـي   غفلـت   از بـازجويي   ولي  بودم زخمي اينكه  با
 تنها از    نه. كردند   مي   و جواب    سؤال   اتاق   يك  بردند و توي    ويلچر مي 

  ، منافقين   ، دولت    داخلي   از وضعيت    بلكه ،پرسيدند   مي   عملياتي  مناطق
  هـاي   اگـر بچـه      كـه   گفتم   را مي   چيزهايي. پرسيدند   مي  ها هم   و زندان 
  شـايد هـم  . شد  بلند مي شان  دود از كله شنيدند از تعجب   مي  خودمان

   راه   آن   را بـه    خـودم .   است   برداشته   تاب   و مخم   ام   شده  گفتند خل   مي
   و فـرق     هـستم    اصـيل   هاي   دهاتي   از آن   كردم   و وانمود مي     بودم  زده
  . دانم  و قاطر را نمي  تانك يك

.  را باز كرد     پايم   روز دكتر گچ    يك اينكه    تا   گذشت   از عمل   مدتي
   كوچـك  هاي  بچه  و مثل  بگذارم   زمين   را روي    پايم  ترسيدم   مي  اولش
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   زمـين    بـه    كه   است   االن  كردم  فكر مي .  رفتم   مي   راه   و سست   نامطمئن
   كمـك    بـه   توانستم   روز بعد مي    دو، سه .  بشكند   دوباره   و پايم   بخورم

   گرفتند بـه    ، تصميم    است   خوب   ديدند وضعيتم   وقتي.   بروم  صا راه ع
   بود و بايـد بـا پـاي     بيرون آمبوالنس.  كنند  دو منتقلم   موصل  اردوگاه
  ». برو راه«: گفتند.   آمبوالنس  پاي رفتم  مي خودم

 از. هـا عـصاها را ندادنـد        نانجيب.   عصاها را بدهيد تا بروم      گفتم
.  بود  گرفته ، لجشان   بودم   و خوابيده   خورده آنجا    در  يچند روز اينكه  

 ويلچر آورد و مرا      محمد زود دويد يك   .   بردارم   از قدم    قدم  نتوانستم
   افتـادم   امـام   حـضرت   ياد عكـس     دفعه  يك.   آمبوالنس   برد پاي   با آن 
  . بود  ديگر دير شده ولي

 از    ببيـنم    بـودم   رده كـ    را جمـع    حواسم.   افتاديم   و راه   سوار شديم 
  . درد خورد  به  روزي  شايد يك با خود گفتم. روند كجا مي
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   دژ پوشـانده     يك   صورت   دو را با خاكريز به       موصل  دور اردوگاه 
 دادند    را نشان   شان   داشتند و برگه    نگه.   شديم   در داخل   از يك . بودند

  هـا تـوي   هـر بـود و بچـه    ظ نزديـك .  تو  رفتيم  در ديگر هم و از يك  
 را    ايـن   بيـايين «:  در داد زد     جلـوي    از سـربازهاي    يكي.  بودند  حياط
  »! ببرين

   هـستم    سـياه    سنگ   يك   انگار من   كه»   را ببرين   اين «  گفت  طوري
 كردند و مرا     ها آمدند كمكم    دو تا از بچه   .  ديوار   الي   بايد بگذارنم   كه
   يـك   هـر كـدام    روي بود كـه   آنجا     تخت  پانزده.  بردند   اتاقك   يك  به

 آنجـا   . بهتـر بـود      از هيچي    نبود ولي   بيمارستان.  بود  نفر دراز كشيده  
 بود و     پزشكي   دانشجوي .»  كاملي  حسين «  اسم   بود به    نفر تهراني   يك
   تـركش   هنوز يك .  كرد   را معاينه   پايم. كرد   مي  ها رسيدگي  ح مجرو  به

 را   آن.  كـرد   حـس    را بـي     زخـم   محـل .  بـود   نده ما   پايم   توي  كوچك
  ».  بدهم ن بگو تا مسكّ  درد داشتي اگه«:  درآورد و گفت

   غـذايي   ة از جيـر     اردوگـاه   هـاي    بچـه    غذا آوردند فهميـدم     وقتي
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 هـستند، بيـشتر      بـستري  آنجا    در   كه  هايي  كنند تا آن     مي   كم  خودشان
.   آمـد سـراغم      دوبـاره   حسين روز     آن  فرداي.  بگيرند  بخورند و جان  

، چهار    سه.  داد   مسكن   يك   و او هم     او گفتم   به.   درد داشت    كمي  پايم
   حالـت   كنـي    فكـر مـي     اگـه «:   گفت  حسين اينكه    تا  بودم آنجا    روزي
  ».  برو آسايشگاه، خوبه

 و هـر روز بـا هـزار اميـد و              رفتم   دوازده   آسايشگاه   روز به   از آن 
ــر ر ــودم وز آزاديآرزو، منتظ ــسؤول.   ب ــشگاه م ــك،  دوازده  آساي    ي

  . بود  ميانسال اهوازي
   اردوگـاه   ر ورودي  دِ   راسـت   ها در سمت     از آسايشگاه    رديف  يك

هـا،    دستـشويي .    چـپ   در سـمت     در مقابـل     هـم    رديـف   بود و يـك   
   تـه    هـم    آب   انبار با شـيرهاي      آب   شبيه   و جايي   ، آرايشگاه   آشپزخانه

  خـاردار پوشـانده      را با ديوار و سيم      دور تا دور اردوگاه   .  بودند  حياط
.  ديوارهـا    بودنـد روي     ايـستاده    دسـت    به  بودند و چند سرباز اسلحه    

  ةهمـ . فرسـتادند  آنجـا     مرا بـه  .  بود   بيمارستان   بغل   دوازده  آسايشگاه
   بـراي    پـايين   ةطبقـ .   سـيماني   شان   بودند و كف    ها دو طبقه    آسايشگاه

  .ها  خود عراقي  باال براي ةاسرا بود و طبق
   هر نفـر يـك      براي.   نفر بوديم    حدود صد و سي      آسايشگاه  داخل

 هـا    بيشتر بچـه     بودند كه    داده   ابري   تشك   نفر يك    هر سه   پتو و براي  
 را از    ، چهـار روز اول      سـه .  بودند  ها گذاشته   را در اختيار زخمي   آنها  

   گوشـه   يك.  پتو دادند    هم   من  به اينكه    تا   كردم  هها استفاد    بچه  وسايل
 ها از    بچه ،شد   مي   درها بسته    و وقتي    بود دستشويي    شده  از آسايشگاه 
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  .كردند  مي  ادرار استفاده برايآنجا 
   شـده    غذا مـشخص    مسؤولين.  بودند   خودمان  هاي  آشپزها از بچه  

 نفـر     هـر دوازده    براي. شدند   بلند مي    زودتر از سايرين    بودند و صبح  
 و   نشـستند دور آن      مـي    همگـي    بودنـد كـه     دار داده    دسـته    ظرف  يك

.  خـورديم    مـي    صـبحانه    صـبح    هفت  ساعت. خوردند   را مي   غذايشان
 بودند غير از      خورده  انگار قسم .   چاي   استكان   بود با نيم     آش  صبحانه

   شـبيه   چيـزي    ناهـار هـم     ةبرنامـ .  ندهنـد    چيز ديگـري     و چاي   آش
   عنـوان   چيـز ديگـر بـه        يـا يـك      بادمجـان    با كمي   برنج.  بود  صبحانه
از . رسـيد   نمي  قاشق ، هشت    هر نفر بيشتر از هفت       براي   كه  خورشت
  . نبود  خبري  هم  شام  اسم  به چيزي

  نشستند و بقيـه      نفر جلو مي    پنج.  آمار  آمدند براي    مي   صبح  هشت
  نشستند تـا در صـورت       ها جلو مي     زخمي  يشههم.  سر آنها    پشت  هم

 تـا سـرباز     ، شـش    پـنج .  برسانند   دستشويي   را به   نياز زودتر خودشان  
 تـا    انداختيم   زير مي    را به   آمدند تو و ما بايد سرمان        مي   دست   به  كابل

  هـا را اول     شد زخمي    مي   تمام   شمارش  وقتي.  شود  تمام آنها    شمارش
   بـود بـه     ايستادند جلو در و مانـده        مي  و خودشان   فرستادند بيرون   مي

. برود در آنها    از جلو    طوري   چند تا بخورد و چه       كه   هر كس   زرنگي
   تنمـان   بـه  آنهـا     از   يكـي    بـاز كابـل      بـوديم    زرنـگ    كه  هم چقدر   هر
  .خورد مي

   تـا بودنـد كـه       هجـده .  ما بود    آسايشگاه   در چند متري    دستشويي
  هـا را بـراي   هـا دو تـا از دستـشويي    بچـه . نبودنـد  تميـز      وقـت   هيچ
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هـا بهتـر       دستشويي   بقيه   به   نسبت   بودند كه    داده  ها اختصاص   زخمي
تواننـد    نمي  كه هايي  بودند تا زخمي  گذاشته   دو تا بلوك     آن  توي. بود

  .بود»  فرنگي « ها دستشويي  بچه  اصطالح به. تر باشند بنشينند، راحت
.   داشـت    چهـار تـا دوش       بود كه    حمام   يك  ايشگاه هر دو آس    بين
. هـا بـود      بـا زخمـي      و اولويـت     گرفت  شد دوش    بار مي    يك  اي  هفته

 و در   گرفتـه  هـا اجـازه   ها از عراقـي   بچه  نبود ولي    گرم   از آب   خبري
   گـرم    آب  ها از آشـپزخانه      زخمي   براي   نباتي   روغن   بزرگ  هاي  قوطي
ها    لباس   شستشوي   براي   همه  به.   نداشتيم  صابونشامپو و   . آوردند  مي

  . شستيم  مي  را هم  سرمان  با آن دادند كه پودر مي
  ها فقط    وقت  بعضي.  نبود   و كتاب    حساب  ها روي    كار عراقي   هيچ

   ساعت   يك   فقط   هواخوري  بردند و براي     مي   را بيرون    آسايشگاه  يك
كردنـد و      مي   بيرون   را با هم    يشگاه چند آسا    هم  گاهي. دادند   مي  وقت
  رفتـيم    مي   ما داخل    و وقتي   مانديم   مي   بيرون   ساعت   دو، سه    وقت  آن

   عراقـي    از سربازهاي   چند نفري . آوردند   مي   ديگر را بيرون    چند تاي 
   و پـوچ    سر هيچ    گهگاه زدند و    مي  ها قدم    بچه   بين   دست   به   كابل  هم

   هـم   وقتـي . هـا    از بچـه     يكـي    جـان   افتادنـد بـه      مي   تفريح  و يا براي  
 تـا    نشستيم  ها، بايد جلو در مي       آسايشگاه   داخل   برگرديم  خواستيم  مي

   نخـورده   آمـد و كتـك       نمي   بيرون   نخورده   كتك  كسي.  كنند  شمارش
  . رفت  نمي  داخل هم

   تـا دو ناهـار را تقـسيم          و نـيم     يـك    سـاعت    غذا بـين    مسؤولين
   بعد از ظهرها را تعطيل      ها هواخوري    وقت  ها گاهي   عراقي. كردند  مي
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  خواسـتند بـه      داشـتند و يـا مـي        هـا نـاراحتي     اگر زخمـي  . كردند  مي
در را  .  زديـم   ها را صدا مي      از نگهبان    يكي   بروند، از پنجره    دستشويي

 بعـد از    و دوبـاره  فرسـتادند بيـرون    نفر را مي  يك كردند و آن  باز مي 
  .بستند در را مي او  آمدن

   يك  نفري. گشتند   را مي   آمدند و وسايلمان     مي   نوبت  هر روز يك  
   را بريـزيم    مان   و پرت    خرت   بودند كه    سربازها داده   ة كيس   شبيه  كيسه
   وقـت   ريختنـد و آن      مـي    هـم    چيز را بـه      همه  ، گشتن  موقع.   آن  توي

  بعضي.  گشت  مي  وسايلش  دنبال   به  شد و هر كس      مي   شروع  مصيبت
 ادرار  هـاي  زدند سـطل  كردند و مي  مي ، تفريح  گشتن   جاي  ها به   وقت
 دو برابـر      آسايـشگاه    تـوي    مانـده    بـوي    طـوري   ريختند و اين    را مي 
  .شد مي

 و پتوهـا را      شـستيم   هـا را مـي       آسايـشگاه    بـار كـف      يك  در هفته 
 كـار    گـروه    يـك    بود و هر هفتـه       شده  ها مشخص   گروه.  تكانديم  مي

 هـر     نـشوند تـوي     ها اذيت   زخمي آنكه    براي. داد   مي   را انجام   نظافت
ها    بچه  ة بقي  ها كار او را هم       بيشتر وقت    بود كه    زخمي   يك   فقط  گروه
  .دادند  مي انجام

   جلـوي    عراقـي    سربازهاي   كه   داشت   چند تا پنجره    هر آسايشگاه 
ـ    پنجره  جلوي. زدند   مي  قدمآنها    آنهـا   تـا  گذاشـتيم   مـي  د چيـزي  نباي

 در كـار نبـود و      خاموشي.  را ببينند    آسايشگاه   داخل   راحتي  بتوانند به 
هـا    ترسـيدند بچـه     البد مي . ماند   مي   بايد روشن   ها تا خود صبح     المپ
  .كاري بكنندد و  بسازن يزي چ شبانه
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   يــا ايــستاده  را نشــسته  نبايــد كــسي  شــب 10  از حــدود ســاعت
 اجبـار    هـا بـه     بچه. آوردند   را درمي    روز بعد پدرش     وگر نه  ديدند  مي

كردنـد و    مـي   با يكديگر صحبت  صورت  همان  كشيدند و به    دراز مي 
  .دادند  ياد مي سوادها درس  بي يا به

  قرار شده . ها را جدا كنند     خواهند بچه    مي   خبردار شديم    دفعه  يك
  ترها را از هـم      ها و مسن   دارها، جوان   ها، پاسدارها، درجه    بود بسيجي 
   بودنـد و همـه       كـرده    يكـديگر عـادت     ترهـا بـه     قـديمي . جدا كننـد  

 كردنـد و      اعتـراض    و نيمه   ها نصف   بچه.  باشند  خواستند دور هم    مي
  .بودن بدهكارها   عراقي  گوش  باشند ولي خواهند با هم گفتند مي

  مـسؤول .  بـود   كـرده   عفونـت   زخمـم    جـاي    بود كـه    چند روزي 
در . بردنـد    بهـداري    كـرد و مـرا بـه        هـا صـحبت      با عراقي   آسايشگاه
.  زدنـد   ، دو تـا آمپـول       نـد و يكـي     كرد   وصل  مرُ س   بازويم   به  بهداري
هـا     آسايـشگاه    مسؤولين  ها، چند روزي     بچه   مخالفت  ها در پي    عراقي

را بردنـد و     آنهـا    بـار آخـر   .  آوردنـد    خوني  را بردند و با سر و روي      
   كـسي    كردند و بـه      درها را قفل    ة هم ، نرسيدند  شان   خواسته   به  وقتي
  . و غذا ندادند آب

  هــا را از داخــل  بچــه  ســر و صــداي  بــودم  در بيمارســتان وقتــي
هـا     بچـه    گفـت    كـاملي    روز حـسين    يـك .  شـنيدم   هـا مـي     آسايشگاه

  كهفرار كنند    آنجا    و از    كرده   از ديوارها را خراب     اند يكي   خواسته  مي
   ديوار هـستند و اگـر كـسي          پشت   بودند كه    و گفته   ها فهميده   عراقي

  .زنند  كند، او را با تير مي ديوار را خراب
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، دو تــا از   بــودم  اردوگــاه  بهــداري  تــوي  كــه  چنــد روزي در آن
گفتنـد    مـي  آنهـا    .آوردند آنجا     نبود، به    خوب   حالشان   را كه   هايي بچه
   اسـتفاده    ناچـار از ادرار خودشـان       هـا بـه     گاه آسايش  ها در داخل    بچه
  .خورند  مي  خمير دندان كنند و از گرسنگي مي

   و شـروع    ريختنـد بيـرون   . ها درها را شكستند     چند روز بعد بچه   
 هـر    جلـوي . هـا    آسايـشگاه    جلـوي   هـاي    چمـن    خـوردن   كردند بـه  
   كاشـته    و چمـن     و گيـاه     گـل    بود كه    كوچك   محوطه   يك  آسايشگاه

   معـده  ها زخم  چمن  آن ها بعدها بر اثر خوردن     از بچه   تعدادي. بودند
   خوانـدن    كردند بـه     شروع  ها در محوطه    بچه.  گرفتند   خوني  و اسهال 

   داخـل    بـه    همـه    كـه    آمـد و گفـت       اردوگـاه   فرمانـده .  نماز جماعت 
هـا گفتنـد      بچـه .  نداد   او گوش    حرف   به  كسي. ها برگردند   آسايشگاه

هـا را      آسايـشگاه    بگذارنـد و مـسؤوالن       احتـرام   مـان    خواسته  بايد به 
 از    زد و دو گـردان       سـوت    اردوگـاه    فرمانـده    دفعـه   يـك . برگردانند
   و سـيم     و چـوب     را با كابـل      ريختند و همه     ضد شورش   سربازهاي

  .  زير كتك خاردار گرفتند به
   طـرف    و آن   رف طـ   هـا ايـن      بچـه   ، همـه     عراقي   سربازان  ةبا حمل 
 .تر كردند   را تنگ   شان   كردند و حلقه    ها را دوره    ها بچه   عراقي. دويدند

  ةبا هم . ها بلند شد     بچه  ةو نال » يا زهرا «و  »  يا حسين « فرياد     دفعه  يك
 از    كـاري    ولـي   ديـديم    را مـي    ، صـحنه     بـودم    در بهـداري     كه  هاييآن

  . تيمريخ  مي  اشك  نبود و همگي  ساخته دستمان
 و    از صـد نفـر شكـست         بـيش    و پاي    و دست    روز سر و كله     آن
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 دو   روز بعد شنيدم  .  شهيد شدند    جراحات   بر اثر شدت    چهار نفر هم  
   شـهادت    هـوا بـه      آمپـول    با تزريق    در بيمارستان   ها را هم    نفر از بچه  

  .اند رسانده
   سرش   به  ه ك  اي   بر اثر ضربه     پيرمرد بود كه     ما يك    آسايشگاه  توي
   يكي   كه  اي   گونه   به ، بد بود    چند نفر هم    حال.  بود، شهيد شد    خورده

   از اسـرا تـوي       يكـي   وقتـي .  شد   رواني   وارده  بر اثر فشارهاي   آنها   از
 تـا شـاهد      رفـت   ها مي   ها با عراقي     از بچه    يكي ،كرد   مي   فوت  اردوگاه

  . او باشد خاكسپاري
 آشـپزها را   هـا برگـشتند و غـروب    گاه آسايش  اجبار داخل   به  همه

. خواسـتند رسـيدند      مـي    كه   چيزي   آن  ها به   عراقي.  بردند سر كارشان  
   هر روز از تـك       اتفاق  ها و بعد از آن       بچه   جدا كردن    كردند به   شروع
  . آمار گرفتند  نوبت ها در سه  آسايشگاه تك

 او    خودشـان  .» كـريم  «  اسم   سرباز قد بلند داشتند به      ها يك   عراقي
   سـر كابـل    كـه   داشت  كابل  يك كريم. زدند صدا مي »   كريم  مالزم«را  
 درد تـا مغـز      ؛  آدم   سر و كله     بزند به   ن بود با آ     بود و كافي     شاخه  پنج
 سـر و     پيچيد و تا چند روزي       مي   اردوگاه   توي   و دادش   رفت   مي  آدم
  .كرد  مي  زق  زق  آدم كله

 از اسـرا را    باشـند، تعـدادي    گرفتـه    زهر چشم   يهاز بق  اينكه    براي
.  » سـه   موصـل «   اردوگاه   فرستادند به    تبعيدي   عنوان   كردند و به    جمع

   آمـدن    بـه   چنـد روزي  . هـا    بـسيجي    شد آسايشگاه    دوازده  آسايشگاه
ها را شكستند و چند        از شيشه   ها تعدادي    عراقي   بود كه    مانده  صليب
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   شـدن    و شكـسته     شـهيد شـدن     داشتند براي .  زدند   پتو را آتش    تخته
 آمـد    صـليب  وقتـي . كردنـد   مـي   درسـت  هـا دليـل    بچه   و پاي   دست

 مـا     حـرف   بـه  آنهـا      زدنـد ولـي     حرف آنها   ها با    آسايشگاه  مسؤولين
.   بـوديم    كـرده    ما شـورش    گفتند كه  آنها    ها به   عراقي.  نكردند  توجهي
تواننـد مـا را       هـا مـي      عراقـي   شورش   گفتند در صورت    ها هم   صليبي
 و   گفتـيم   كساني  چه  را به    دردمان   كه   ما را باش    با خود گفتم  . بكشند
  بـود تـا باليـي    ها مـي   سرخي  خود صليب   بايد مراقب   يكي.  شد  چي

   بودند كـه  ها خورده  عراقي  و مواجب  از جيره   از بس .  نياورند  سرمان
  . بودند هشد آنها   گوش  به  حلقه غالم

.   عاشـورا داشـتيم     و زيـارت     توسل  ها دعاي   ها و پنجشنبه    شنبه سه
   باشـند و هـر وقـت         بيـرون    مراقب   بودند با آينه     شده  دو نفر موظف  

   را مراعـات     احتيـاط    جوانب  تمام اينكه   با. ها آمدند خبر دهند     عراقي
   زر ورق   دعاها را روي  . شدند  ها خبردار مي     باز عراقي    ولي  كرديم  مي

   و براي   نوشتيم  آورد مي    مي   سرخ   صليب   كه   سيگارهايي   قوطي  داخل
   ولـي   داشـت    مـي    نفر نگـه     از كاغذ دعا را يك       هر تكه    كاري  محكم
  راست ، يك   آمدند بازرسي    مي  وقتي.  داشتند   غيب  ها انگار علم    عراقي

  .  دعا داشت  كه  كسي  وسايلاغرفتند سر مي
   و يكـي     كرده   را عوض    آسايشگاه  ها مسؤول    عراقي   بود كه   مدتي

،   يكـي .  بودنـد    كرده   آسايشگاه  مسؤول»  خميس «  اسم  ها را به    از بچه 
   و سـرانجام    ، زير نظر گرفتيم      داشتيم   شك   را كه    آنهايي   تمام  دو هفته 
ها   برنامه در    ، نكنيم   او شك   به اينكه    براي.   است   كار خميس   فهميديم
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  .رساند ها مي  عراقي  خبر را به جوري  يك كرد ولي  مي كتشر
 و    دسـت    با تيغ   ها در حمام    ، بچه    داشتيم   حمام   نوبت   روز كه   يك
   را هـر چنـد وقـت     تيـغ   نصف ها يك عراقي.  كردند  را زخمي   پايش
   تيـغ    ولـي    كنـيم    را اصالح    سر و صورتمان    دادند تا با آن      بار مي   يك
 آمار گرفتنـد ديدنـد       وقتي. آمد   درمي  شد و پدرمان     كند مي    رفته  رفته

  رو درسـت    آب   حمام  بِپسا  ها براي   عراقي.   نيست   از خميس   خبري
  يـك .  ريخـت    مي   چاه   و توي   رفت   مي   بيرون   از حمام    بودند كه   كرده
   و بـدن     حمام  دويدند توي .   است  رو پر از خون     آب   ديدند توي   دفعه
  .  بهداري  را پيدا كردند و بردنش  خميس ان ج نيمه

   خـرج    بـه    بيشتري   ما حساسيت    آسايشگاه   ماجرا روي   بعد از آن  
ها    از بچه    گروه  بعد از آمار يك   .  كردند  ها را بيشتر اذيت     دادند و بچه  
. زدند   مي   و چوب   را با كابل   آنها   ،   همه  كردند و جلو چشم     را جدا مي  

  هـاي    از بچـه     يكي   چشم  ها به    عراقي  ها كابل   تنبيه از     بار در يكي    يك
  . داد  را از دست  چشمش  يك  خورد و بينايي همدان

  .ها  عراقي  نيامد و شد وردست  آسايشگاه  ديگر به خميس
  

  هـا بـراي     عراقـي .  شد   تعداد اسرا اضافه    به 1  محرم  بعد از عمليات  
   و برويم    كنيم   را جمع   ان ما گفتند وسايلم     جديد به    اسراي  جايگزيني

                                                 
در منطقة عملياتي شرهاني، زبيدات     ) س( با رمز يا زينب      10/8/61 محرم در تاريخ     عمليات -1
  .خوش آغاز شد شرقي دهلران در غرب عين  بيات ـ جنوبو
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 و   تـا برسـيم   .  بودنـد   آيفاها جلـو در ايـستاده     .   سه   موصل   اردوگاه  به
 بيـشتر از ششـصد،        سـه   موصـل .   خـورديم    چند تا كابل    سوار شويم 

  .  نداشت  دو فاصله هفتصد متر با موصل
  مان   زدند و همه    مان   سر و كله    ، به    شديم   پياده   سه   در موصل   وقتي

  داخـل .  بودنـد    اردوگـاه    از اسـرا در آن      تعـدادي .  كردنـد    صف  ا به ر
هـا     سـاير آسايـشگاه     را بـين   آنها   . نفر بود    پنجاه   فقط   شش  آسايشگاه

  هـاي   از بچـه  يكـي .  بردنـد   آسايـشگاه   آن  كردنـد و مـا را بـه       پخش
،    بعـد از مـستقر شـدنمان        كمي.   كرديم   آسايشگاه   را مسؤول   شيرازي
. بـود » احمـد   حـاج  « اسـمش .  آمد   سراغمان   به   ايراني   اسراي  مسؤول

:   گفـت   آمدگويي  خوش   جاي   كرد و به     جمع   را دور خودش    مان  همه
   نظـم    سه   در موصل    ولي ، بماند كنار    كردين   دو هر كاري    در موصل «

   بـرخالف    و كـاري     باشـين    داشـته    بايد نظـم     و شما هم     است  حاكم
  ».  ندين  انجام قانون

   راه   بودند ما سـر بـه        او گفته   به.  بود  اي   تحقير پدرانه   در صدايش 
   و تبعيـدي    ايـم    انداختـه    راه   دو آشـوب     موصل   و در اردوگاه    نيستيم
  . هستيم

ـ   هـم .  بـود   معروف»   كوچك  ايران «  اسرا به    در بين    سه  موصل  ر لُ
  هـاي   از تفـاوت  .  تـرك    و هم    فارس  هم. رد كُ   و هم    بلوچ   هم  داشتيم
 و    صـبح    غـذايي   ة از جيـر     كمـي    بود كه    دو اين    با موصل    سه  موصل

   بعـد از ظهـر شـام         شـش    در ساعت    جايش  كردند و به     مي  ناهار كم 
 جلـو     و بينـدازيم     پتوهـا را بتكـانيم      توانـستيم   هر روز مـي   . دادند  مي



  ...............................................................................................خليل در آتش   / 60

  . آفتاب
 و   نشـستيم .  آمـار    آمدند براي    صبح   هفت  ، ساعت    روز اول   صبح
   و بـه     زديـم   قـدم .   محوطه   توي   را گرفتند و رفتيم     ها آمارشان   عراقي

 از ظهـر     ها قبل    تا از آسايشگاه    ، شش    سه  در موصل .   رفتيم  دستشويي
  . بعد از ظهر  ديگر هم  تاي آمدند و شش  مي بيرون

 مـا   روي آنهـا      همـين    بودنـد و بـراي       سربازها را پر كـرده      گوش
 خـود     بـراي    قـضيه   كـم    كـم   دادنـد ولـي      مي   نشان   خاصي  حساسيت

 كـرد و      صـحبت    عراقي   با سربازهاي    شد و او هم     احمد روشن   حاج
   كـسي   بـراي   مـشكلي  خواهيم  و نمي  هستيم  بقيه  مثل فهميدند ما هم  

  .  كنيم درست
  زيـاد بـود      تعدادمان   چون   ولي   داشتيم   قرآن   يك   آسايشگاه  داخل

   استفاده   بتوانند از آن     بيشتري  هاي   تا بچه    بوديم   را جزء جزء كرده     آن
  .كنند

   را بــراي  آسايــشگاه ةهــا همــ عراقــي اينكــه  تــا  گذشــت مــدتي
   دنبـال   همـه .  بود   خوبي  فرصت.  فرستادند   حياط   به   با هم   هواخوري
.  تهـا هـس      بچـه    بين   اردبيلي  گفتند يك . گشتند   مي  هايشان  همشهري
بـود و در    »  ود جبـاري  ودا « اسمش. گردد   مي   من   دنبال   او هم   فهميدم
 پـدر و    گفت   و مي    داشت   سال   بيست  جباري.  بود   اسير شده  59  سال

  بعـد از آن   . كننـد    مـي    زندگي  اردبيل 1ي»قاپو عالي « ة در محل   مادرش

                                                 
 .قاپوي شيخ صفي در آنجا قرار دارد هاي قديمي اردبيل كه ساختمان عالي  يكي از ميدان-1
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  . كنيم و آمد   همديگر رفت هاي  آسايشگاه  به توانستيم  ديگر مي،روز
 كـرد     را وصـل    لنگي ش   كرد و يك    ها صحبت   احمد با عراقي    حاج

 وضـو    ها با آن     تا بچه    آسايشگاه   را آورد داخل     و آن    حمام  سر دوش 
هـا گيـر       ما عراقـي    از شانس .  كنند   نياز طهارت   بگيرند و در صورت   

  . مي را بكن ندادند و گذاشتند كارمان
   سـرخ   صليب  كه زدم  مي   قدم   حياط  د توي و با داو    روز داشتم   يك

.  بـود    زن  شـان    يكـي    نفـر بودنـد كـه       ، شـش    پـنج .  شد  وارد اردوگاه 
  صـحبت  آنهـا     بـا    بياينـد كـسي      روسري  ها بي    اگر زن   دانستند كه   مي

هـر  .  بـود    سر كـرده     به   روسري   يك   زن   آن   همين  براي. نخواهد كرد 
 اينكـه   از  بـود ولـي    بيـرون  هـايش  مو  نـصف   هم  روسري چند با آن  
  .  بوديم ، خوشحال  بوديم قبوالنده آنها   را به  و اعتقادمان خواسته

   مـا هـم      وارد كـه     تازه   اسراي   نام   ثبت   كرد به    شروع   سرخ  صليب
 4490   مـن   ة شـمار    دادند كه    شماره   هر اسير يك    به.  بوديم آنها   جزو
 هنـوز    گفـت   مـي  داوود   .عداد اسرا بـود    ت  ة دهند   نشان  هر شماره . شد

 هر   ها به    سرخي  صليب.   است  را نديده  آنها     صليب   هستند كه   كساني
.  خودكـار    نفـر يـك     10 هـر     دادنـد و بـه       مي   كاغذ نامه    برگ  نفر يك 
   است   خوب   حالم   كه   نوشتم  ام   خانواده   و براي    كردم   خلوت  اي  گوشه

هـا و خودكارهـا را        واستند برونـد، نامـه    خ   مي  وقتي.  نباشند  و نگران 
   برايمـان  ، بعـد آمدنـد     هـاي    در نوبـت    وقتـي .  كردنـد و رفتنـد      جمع
  . آوردند  هم  و فرانسوي ، انگليسي  عربي هاي كتاب

   را بازرسـي    هـا و وسـايل       بـار آسايـشگاه      يـك   ها در هفته    عراقي
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   و بـدون   هـا    آسايـشگاه   ريختنـد تـوي      مي   مغول   قوم  مانند. كردند  مي
هر . گشتند  ها را مي     سنبه  زدند و سوراخ     مي   هم   چيز را به     همه  ترحم
از .   است   آمده  كرد طوفان    فكر مي  ،ديد  ها را مي     آسايشگاه   داخل  كس

هـا و اخبـار        بودنـد برنامـه      كرده   نصب   محوطه   توي   كه  بلندگوهايي
  هـاي   ها از ترانـه     برنامه  در بين    گهگاه كردند و    مي   را پخش   راديوشان
   كـه   هـا در روزهـايي      عراقـي . كردند   مي  ادهف است   هم   شاه   زمان  فارسي
   يـك    اخبارشـان   تـوي . گرفتنـد    مي  كردند، سخت    مي  ها عمليات   بچه
  نـشيني   عقبها  گفتند ايراني   مي   دروغ  كردند و به     مي   كالغ   چهل  كالغ
  .اند  كرده  و چنان چنين آنها اند و كرده

   حدود چهل  .»جواد «  اسم   سرباز بود به     يك   عراقي   سربازهاي  بين
 او    نگهبـاني   هـاي   در نوبـت  . كـرد    نمي  ها را اذيت     و بچه    داشت  سال

   تهـران   ة بچـ   كه»  ناصر ميري « و    نشستيم   مي   قبله  رو به .   بوديم  راحت
  و  خواند و آهنگ     مي   را از حفظ     كميل  دعاي. خواند  بود، دعاها را مي   

.   اسـت    روحـاني   گفتنـد پـدرش     مـي .  بود   صدايش   توي  سوز خاصي 
 جلـو   تـونم   نمي ،خونه  دعا مي  ميري  هر وقت «:  گفت   مي  جواد عراقي 

  »!  را بگيرم هام اشك
   پر جنـب     ميري   برعكس  بود كه »  رسول «  اسم   به   هم   همداني  يك

هـا را     عراقيادا و رفتار    . كرد   اجرا مي    كمدي   بود و كارهاي    و جوش 
  .خنداند ها را مي  بچه كرد و با كارهايش تقليد مي
با ما  »   آقا ابوترابي   حاج«.  بودند   سه  ها در موصل     تا از روحاني    سه

در »  جمـشيدي  «  اسـم    بـه    روحـاني   يـك .  بـود    دوازده  در آسايشگاه 
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.   هـشت   ر آسايـشگاه  د»  احـدي  «  اسـم    به   هم   و يكي    شش  آسايشگاه
   احترامش  شناختند و تا حدودي      را مي   آقا ابوترابي   حاج   فقط ها  عراقي

   لنـگِ    و هر وقت    كنيم   مي   گوش   حرفش   به  دانستند كه   مي. را داشتند 
  .شدند  او مي  دامن  به شدند، دست  مي كاري

   را بـا آن     دادنـد تـا سـر و صـورتمان           مي   تيغ   نصف   يك  هر هفته 
  گردانـديم   برمـي  آنهـا      را بـه     بايد تيغ    هم  بعد از اصالح  .   كنيم  اصالح
تـر     قـديمي    بعد كه   چند ماه . آوردند   درمي   دمار از روزگارمان    وگر نه 
.  كـرديم   مـي   اصالح  برقي هاي  را با ماشين    سرمان   تيغ   جاي  ، به   شديم
  ها كه    تا از بچه     بودند و دو، سه      كرده   دو در دو را آرايشگاه       اتاق  يك

  .زدند ها را مي  بچه  سر و صورت  برقي  با ماشينوارد بودند،
   تكـه    يـك   فلـوس . دادنـد   مي»  فلوس «  صد و بيست     نفري  هر ماه 

  توانـستيم   مـي  نوشـتند و بـا آن     مـي    مبلغي   يك   آن   روي  كاغذ بود كه  
 آشـپزها و آرايـشگرها       هـا بـه     عراقي.   را بخريم    مورد نيازمان   وسايل
  هـر كـس   .  نبود   فروشگاه   اردوگاه  در داخل . دادند   مي   بيشتري  فلوس

 را    و پـولش    گفـت    مـي    آسايـشگاه    مسؤول   به   داشت   الزم  هر چيزي 
   طـوري    سـربازها و ايـن      داد بـه    ها را مي     و پول    ليست  او هم . داد  مي

  .خريدند  مي  برايمان  مورد نياز را از بيرون وسايل
ــا قنــد نمــي هــا چــاي عراقــي    را جــوش  آب لاو. خوردنــد  را ب

مـا  . خوردنـد    و مـي     آن  ريختند توي    و شكر را مي     آوردند و چاي    مي
 را   شـكر خودمـان   ة، سـهمي   نداشـتيم  عـادت  آنهـا     روش   بـه    كـه   هم
 قنـد    ة حبـ    شـكل    را بـه     و آن   كـرديم    مـي    حـل    آب  ، توي   گرفتيم  مي
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  . آورديم درمي
  تـوي .  بـود   ه شـد    كـاري   ها سبزي    بچه   توسط  جلو هر آسايشگاه  

   بود و دو، سـه  قزوينيكه » اهللا روح «  اسم  نفر بود به   ما يك   آسايشگاه
   و هـم     شـهردار اردوگـاه      هـم  ، سرآشپز بود   هم.   داشت  تا مسؤوليت 

   خريده   سبزي   او تخم   ها براي    بود عراقي    داده  پول. احمد   حاج  معاون
  اي   خوشـمزه   غـذاهاي ها   آن آمدند با    مي   عمل  ها به    سبزي  وقتي. بودند
   كـه    از غـذاهايي    هـا هـم      خـود عراقـي      كـه   طـوري . كرد   مي  درست

  .خوردند پختند، مي  ما مي آشپزهاي
  هـا صـحبت      با عراقـي    آقا ابوترابي   حاج.   كرديم   هم   ورزش  كم  كم
  آقـا ابـوترابي     خود حـاج  .   كنيم   ورزش   دادند كه    اجازه  هم آنها   كرد و 
   تـوپ    تا برايمـان     داديم  ها پول    عراقي  به. دويد   مي   حياط  توي  گهگاه
   اختـصاص   و واليبال  فوتبال  براي  را هم   از حياط    قسمت  يك. بخرند
.  دادنـد    مـسابقه    كـرد و بـا هـم         درست   تيم   يك  هر آسايشگاه .  داديم
 از   برنـده  هـاي   تيم كرد و براي  مي ها نظارت  كار بچه  آقا بر روي    حاج
   يك   ماه  ها هر شش    عراقي.  داد   اختصاص  هايي  ها جايزه    فلوس  همان

   شــبيه هايــشان كتــاني. دادنــد  مــي  و كتــاني  و دمپــايي بــار دشداشــه
   صـورت   بـه  آنهـا     و از   بريديم  ها را مي    دشداشه.  بود   چيني  هاي  كتاني
   بهانـه   ورزش   گهگـاه  . كـرديم    مـي    اسـتفاده    و شلوار ورزشي    پيراهن

   شـرعي    و مسايل   آقا ابوترابي   شدند دور حاج     مي  ها جمع   بچه. شد  مي
   نفر از آسايشگاه    هر روز يك  . پرسيدند   را از او مي      احكام  و سؤاالت 

   يـك   هـا را روي      آسايشگاه  هاي   برنامه  آقا و او هم      حاج   پيش  رفت  مي
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  .داد  و مي نوشت  كاغذ مي تكه
ـ خ  ، اسـلحه     يك   بار در موصل    گفتند يك   مي   هـا آتـش      عراقـي   ةان

هـا را      چنـد تـا از اسـلحه         كـرده    استفاده  ها از شلوغي    گيرد و بچه    مي
هـا    عراقـي   بودند كه  برداشته  راديو هم يك. كنند  مي برند و مخفي    مي
 ،كشد   مي   بازجويي   كار به   وقتي. كنند  ها پيدا مي     بچه   وسايل   را بين   آن

  هـا را شـكنجه       هر روز بچـه    ها  عراقي. شود  ها رو مي     اسلحه  موضوع
   چيـز را گـردن    همـه  مـسؤوليت  1»  فـاتح  خليـل « اينكه  اند تا   كرده  مي
   زيـر شـكنجه      خـودش    ولـي  ، نشوند  ها ديگر شكنجه    گيرد تا بچه    مي

  .شود شهيد مي
   از راه  63   سـال    بهمـن  م و دو   هـا گذشـت و بيـست        روزها و ماه  

  ة برنامـ   ها هـر آسايـشگاه      ه و بچ   آقا ابوترابي    حاج  با هماهنگي . رسيد
 جلو و    ها رفت    نفر از بچه     يك ،در آسايشگاه ما  .  را اجرا كرد    خاصي

ها تئاتر اجـرا       از بچه    كرد و چند تايي     خواني  مقاله   شفاهي   صورت  به
 آرد    مثـل    كـرده    را خشك    آن ،  را درآورديم    نان  خميرِ  قسمت. كردند

  هـا پخـش      بچه   بين   كرده  رست، حلوا د     نموده   مخلوط  با شكر و آب   
  . كرديم

   فـرق    قبـل    بـا روزهـاي      دسرشان   و كيفيت   ها كميت    وقت  بعضي
 قرار بود    هر وقت .   سرخ   خاطر صليب    به   خاطر ما بلكه     به  نه. كرد  مي

كردنـد و بـا        مي   و خرما پخش    ، سيب   آوردند پرتقال    بيايد مي   صليب

                                                 
  .هاي تبريز بود  فاتح از بچهخليل -1
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 مـا     براي  گفتند چيزي   يدند و مي  پلك  ها مي    دور و بر صليبي     چاپلوسي
   حـسابي    همـه    كـه    امروز و فرداست    گذارند و همين     و كسر نمي    كم

   و جيـب   فكـر شـكم    بيـشتر بـه     هـا هـم     صـليبي .   شويم   و چله   چاق
. كردنـد   نمـي  ها توجـه   بچه  حرف  ها به    وقت   بودند و خيلي    خودشان
  كردنـد ولـي    مـي  يت شـكا   خودشان به آنها  ها از دست  از بچه  بعضي

  آقا ابـوترابي     حاج   همين  براي. كردند  ها نمي    بچه   براي   كاري  هيچآنها  
  .  باشيم  نداشته كاري آنها  با گفت مي

   را مـشغول     خودش   جوري   يك  بستند هر كسي     درها را مي    وقتي
   درد و غم     و وقتي   گذشت   مي   سخت   خيلي   در اردوگاه   زمان. كرد  مي

. شـد   تر مـي     سخت   خيلي   وضعيت  آمد، تحمل    مي   آدم   سراغ   به  دوري
 را  ام  دشداشـه   هـم  مـن . كردند  مي  گلدوزي  پارچه ها روي  بيشتر بچه 

ـ    رنگـيِ   هـاي    و نـخ     بـا سـوزن      آن   و روي    كرده  پاره  و    دسـت   ة حول
  .» العليا  هي اللّه كلمة«   بودم  نوشته صورتم
   پـدر و مـادرم       را بـه     تـا آن     دادم   و آدرس    آمد، نامه    صليب  وقتي

  . نرسيد  دستشان  به  وقت  هيچ بدهند ولي
   روزه   و پنجـشنبه     دوشـنبه    در روزهـاي     اردوگـاه   هـاي   بيشتر بچه 

 ، افطاري   براي  داشتيم   مي   را نگه    و ناهارمان    صبحانه  اوايل. گرفتند  مي
دارها را در      روزه   قرار شد غذاي     كرديم   صحبت   با آشپزخانه    وقتي  اما

   كـار خودشـان   ها هم ها عراقي  اين  ةدر كنار هم  .  بدهند   افطاري  موقع
 بـود، زود    ضررشـان   بـه  ديدنـد كـه    را مي  كردند و اگر موردي     را مي 
 هـر     بـه  .»حقيقـت  «  اسـم    داشتند بـه    نامه  هفته  يك. كردند   مي  مداخله
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  ة بود و هم     فارسي   زبان   به  نامه  هفته. دادند   تا مي    چهار، پنج   آسايشگاه
 اسـرا را     ةخواستند روحيـ    مي.   ايران   و بر عليه     ضد و نقيض    مطالبش

 هـر روز      راديوشان ةبرنام.  كنند  برداري  بهره   خودشان  بشكنند و براي  
   پخـش   اي   ترانـه    هـم   شد و بعد از هـر برنامـه          مي  از بلندگوها پخش  

  هـاي    و سـخنراني    نـافقين  م  ة برنامـ    مشخـصي   در سـاعت  . كردند  مي
  كردنـد بـه      مـي   كردنـد و مجبورمـان       مي  را پخش »   تهراني  علي  شيخ«

   طـوري   كردنـد ايـن     فكر مي .   كنيم   گوش  شان   سر و ته     بي  هاي  حرف
  امـا  كننـد      جذب   خودشان   طرف   و به   ها را نااميد كرده     توانند بچه   مي
 كـار    بـه  آنهـا      بـه   توجـه   بـي   آقـا ابـوترابي      حاج  هاي   با راهنمايي   همه

  ، زود به    ها بريده    از بچه   ديدند يكي    بودند و اگر مي      مشغول  خودشان
 او را از پـا        و غـصه     و غـم    گذاشتند اسارت   رفتند و نمي     مي  سراغش
  .درآورد

  
بـا  .   بـودم   آشنا شده »  محمدعلي «  اسم   تبريز به   هاي   از بچه   با يكي 
ــك ــه او ي ــي  گوش ــستيم  م ــي  دل و درد نش ــرديم  م ــات.  ك   در عملي

   شـده    از زير زانو قطع      بر اثر تركش     و پايش   اسير شده  1المقدس  بيت
  يعنـي «:   گفـت   ، محمـدعلي    كرديم   مي   صحبت   با هم    روز كه   آن. بود
  »؟  برگرديم  ايران  به  دوباره شه مي

                                                 
) ع(بن ابيطالـب     با رمز يا علي    10/2/61 دقيقة بامداد    00:55المقدس در ساعت       بيت عمليات -1

  .سازي خرمشهر آغاز شد زادبراي آ
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هـا را      بچه   آمد و اسم     صليب   شايد االن   ، ديدي  خدا را چه  «:  گفتم
  »!  ايران  و رفتين نوشت

   داشـتند سـوت      كاري  هر وقت .  زدند   سوت   بعد از آن    چند دقيقه 
 و جلـو     رفت  كرد، مي    مي   بايد ول    داشت   هر كاري   هر كس . زدند  مي

   داخـل   آمدنـد آمـار گرفتنـد و رفتـيم        . ايـستاد    مي   خودش  آسايشگاه
  نيروهـاي . دند ش   بعد چند نفر وارد اردوگاه       ساعت  نيم. ها  آسايشگاه
ها را     بچه  ة ما آمد و نام      آسايشگاه  به آنها    از  يكي.  بودند   سرخ  صليب
 و    رفتـه   اي   گوشـه    به   داشتند با خوشحالي     نامه   كه  هاييآن.  كرد  پخش
   طـرفين    قرار است    گفت   سرخ  مأمور صليب .  شدند   خواندن  مشغول
  . كنند  و جانباز را مبادله  زخمي  اسراي جنگ

 آمد   محمدعلي. ها شد    بچه   شادي   باعث   زخمي   اسراي  خبر تبادل 
  »؟ گرديم  برمي  زودي  اين  به دونستي از كجا مي«:   و گفت  من پيش

 سـر بزنـد و       ام   خانواده   تا به    دادم   او آدرس   به.   كار خداست   گفتم
  متوانـستي   مي،آمد  مي  صليب هر وقت. بدهد آنها   به  را  ام  خبر سالمتي 

 و   شـديم    جمـع    باغچـه   هـا جلـوي     با چند تا از بچـه     .   بگيريم  عكس
  ام   خـانواده    تـا بـه      دادم   محمـدعلي    را بـه     عكس  آن.   انداختيم  عكس
  يـك  آنهـا    از  يكـي .  بودند   نفر ديگر هم     پنج  غير از محمدعلي  . بدهد

 .بـود »  زمـاني  «  بود و اسمش     شده   قطع   راستش   دست   بود كه   كرماني
  . برگشتند  ايران  شدند و به  بعد تبادل  هفته يك

  نـام »  حسين «مرد . بودند   سه   در موصل    پدر و پسر بودند كه      يك
 از   در يكـي   آنهـا    گفتنـد   مي.  بود   ساله   حدود سيزده    و پسرش   داشت
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   تا بـه     خط   بودند به    آمده  كردند و وقتي     كار مي    صلواتي  هاي  ايستگاه
 اينكه  پسر با .  بودند  را اسير گرفته   آنها   ها  هند، عراقي  بد  ها شربت   بچه

 .  نداشـت    و شـكايتي     بود و گاليه     را نباخته    خودش   بود ولي   كوچك
 كـار     كردن   تالفي  ها براي   كردند، عراقي    مي  ها عمليات    بچه  كه  گهگاه
   يـك    را به   كردند و هر كدام     ها پدر و پسر را از يكديگر جدا مي          بچه

  گذاشتند كنـار هـم       چند روز بعد مي     فرستادند و دوباره     مي  اهآسايشگ
  .باشند
  
   دسـته   از آن .  ما بود  ه آسايشگا هاي زنجاني    يكي از بچه   » اهللا  روح«
ـ . آورنـد    را درمـي     پدر معلـم    سه مدر   توي   در بچگي   ها بود كه    آدم رپ 

مد اح  حاج   بود به   گير داده . شد   جا بند نمي     بود و يك     و جوش   جنب
   عراقـي   از سـربازهاي   يكـي  هاي  شانه بندد روي  مي  شرط گفت  و مي 

   اسـت   ممكـن  گفت  مي  احمد هم   حاج.  را دور بزند    بنشيند و اردوگاه  
بــود و ول كــن ن  اهللا  روح امــا شــود،  هــا دردســر درســت  بچــه بــراي
  ».  كنم ها را سرگرم  بچه  بذار كمي؛  كار داري تو چي«:  گفت مي

  هـا بـه      بچـه   بـين . بـود »  حـسين  «  عراقـي    از سربازهاي   ي يك  اسم
نازيـد و      مي   و زور بازويش     هيكل  او به .  بود  معروف»   عراقي  حسين«

 اژدها را     ديو و گردن    تواند شاخ    و مي    است   دستان  كرد رستم   فكر مي 
  ». ام  قوي  من، ام  قوي من«:  گفت مي. بزند

  ».  نيستي  تو قوي! نه«:  گفت ، مي ت داش  با او كركري  كه اهللا روح
: كـرد   تكرار مـي   هي  طوطي  نبود و مثل  كن   ول   هم   عراقي  حسين
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  ».  هستم  قوي من...  هستم  قوي من«
 را   اهللا   و تـا روح      اردوگـاه    حياط   آمد توي    عراقي   روز حسين   يك

  ». ام  قوي من!  ايراني«:  ديد گفت
:   بود، گفت    كرده   و فكر بكري     كار گرفته    را به   شا   مخ   كه  اهللا  روح

  »؟  هستي  تو قوي از كجا بدونيم«
  ». ام  قوي  من ،نه«:   گفت  عراقي حسين
بيـا  «:   گفـت    و متفكرانه    گذاشت  اش   شقيقه   روي   انگشت  اهللا  روح

  ». ست  قوي  كي  بشه  تا معلوم  بكنيم  كاري يك
  » كار؟ چه«:   گفت  عراقي حسين
   سوار كنه    گردنش   را روي    يكي   آن   بتونه  هر كس «:   گفت  اهللا  روح

  ». ست ، قوي  بگردونه و دور اردوگاه
  ». باشه«:   بود، گفت  مطمئن  از خودش  كه  عراقي حسين
 كـرد و      را خـم    زود گـردنش  . تركيد   مي   از خوشي    داشت  اهللا  روح
 داد   و نـشان   تقال كـرد      كمي.  هايش   شانه   روي   نشست   عراقي  حسين

 او    كـه    اسـت    قـدر سـنگين      آن   عراقي  خواهد بلند شود و حسين      مي
  »!  نيستي  تو قوي ديدي«:   گفت  با نيشخندي  عراقي حسين. تواند نمي

  حــاال نوبــت.   نيــست  معلــوم  چيــزي هنــوز كــه«:   گفــت اهللا روح
  ». توست

 بـود از      نزديـك    كـه   اهللا   كرد و روح     را خم    گردنش   عراقي  حسين
 و   هـا انـداخت     احمـد و بچـه       حاج   به   منفجر شود، نگاهي    خوشحالي

  اي   گـاو نعـره      مثـل    و او هـم      عراقي   حسين   گردن   روي  پريد نشست 
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  ! زور گاو داشت واقعاً . بلند شد كشيد و از جايش
 بـود     مانـده   كـم .   برداشت   را نامطمئن    اول  هاي   قدم   عراقي  حسين

 و    شـمرده    را شـمرده    هـايش    قـدم   كـم    كـم   اما پا كند      را كله    اهللا  روح
كـرد     مـي    سواري   عراقي   حسين   گردن   روي  اهللا  روح.   برداشت  مطمئن
  ة بودنـد بقيـ     شـدند و مواظـب      بر مـي     داشتند روده   ها از خنده    و بچه 
.  بـود    معركـه    پـس    كالهمـان    صورت   در آن    نبرند كه   ها بويي   نگهبان
. كـرد    مـي    را نگـاه     صـحنه    بود و داشـت      بيرون   هم  آقا ابوترابي   حاج
 مـثالً    داد كـه     مـي   بـرد و نـشان       مي   عقب   را به   دستش   گهگاه  اهللا  روح

زند تا     مي   حيوان   پشت   را به    و او دارد چيزي      است   االغ  سرباز عراقي 
 بودند    گذاشته   دست   هم  اي   عده . خنديدند  ها حسابي   بچه. تندتر برود 

 كرد    اشاره  آقا ابوترابي   حاج.  بودند  بر شده   رودهاز خنده    و    كم ش  روي
   روي   كـه   عراقـي    حـسين    و به    آمد پايين   اهللا  روح.  بيايد   پايين  اهللا  روح

تو واقعاً  .   داري   زوري  عجب...اَاا«:   بود، گفت    نشسته   عرق  اش  پيشاني
  »!  هستي قوي

  ». ام  قوي بودم   گفته  كه من«:   گفت  هم  عراقي حسين
  

 را از     زود سر و صدايي      روز صبح   يك اينكه    تا گذشت  روزها مي 
 روز   دو، سـه  .   نمـاز بخـوانيم      بـوديم   بلند شـده  .   شنيديم   حياط  توي

ها چند تا      عراقي  ديدم.   رفتم   پنجره   پشت  به.  بود   عيد نمانده   بيشتر به 
 و كنـار را       گوشه  ي سيمان  هاي  برند و بلوك     را مي    حياط   توي  درخت
  بعـد از آمـار و صـبحانه       .  بود   عجيب   برايمان  كارشان. كنند   مي  جمع
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   جماعـت    نمـاز را بـه      خواسـتيم    مـي    و ظهر وقتـي      حياط   توي  رفتيم
   جماعت   نماز به    روز خواندن    كردند و گفتند از آن       ممانعت  ،بخوانيم
  هـا روي    عراقـي .  بخوابنـد    همـه    شب  10   و بايد ساعت     است  ممنوع

.  از پـا خطـا كنـد         دسـت    و منتظر بودند يكي     ديوارها تيربار گذاشته  
   بخواننـد، اعتـراض    جماعـت   بودند نماز را به  كرده   عادت  ها كه   بچه

  ةنماينـد .   كنـيم    تكليـف   آقـا كـسب      قـرار شـد از حـاج        كردند ولـي  
 و    بـدهيم   ن دستـشا    بود نبايد بهانـه     گفته.  او  ها رفتند پيش    آسايشگاه

 را    ديگرمان   واجب   جلو كارهاي    خاطر نماز جماعت     به   شويم  باعث
 تـا     نخـوانيم    روز نماز جماعـت      بود از آن     كرده  سفارش.  بگيرند  هم

  . كند ها فروكش  عراقي  گنگ عصبانيت
   نگهبـاني    نوبت  شب. ها   آسايشگاه   داخل   رفتيم ، آمار گرفتند   وقتي

ـ   ها بـه     عراقي   و گفت    پنجره  مد ايستاد پشت  آ.  بود  جواد عراقي    ة بهان
انـد    خواسـته      مـي    1 بدر   در عمليات    شكست  دليله   و ب   نماز جماعت 

 و    از اسـرا ايـران       بعضي  گفت   مي  جواد عراقي .  كنند   را قتل عام    همه
آمـد     برمـي    از دستـشان     هـر كـاري     اند وگر نه     نشناخته   را خوب   امام
  . كنند  را بزرگ  و امام ايران  كردند تا نام مي

   افتـادم   ياد روزهـايي  .  رسيد   از راه  64   عيد سال  ، روز بعد   دو، سه 
 را   هايي  لباس.  نشستيم   مي   سين   هفت  ة دور سفر   ام   در كنار خانواده    كه

                                                 
 در منطقـة عمليـاتي      19/12/63 روز 23در سـاعت    ) س( بدر با رمز يا فاطمـةالزهرا      عمليات -1

 800اي بـه وسـعت بـيش از          در منطقه ) حدفاصل بين قلعه صالح تا القرنه     (شرق رودخانة دجله  
 .كيلومتر مربع آغاز شد
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خواند و     را مي    سال   تحويل  پدر دعاي .  پوشيديم  ، مي    بوديم   خريده  كه
  ة آيـا در لحظـ      تـا ببينـيم     دوختـيم    مي   ماهي   به   چشم   و برادرهايم   من

 را در    مـاهي    هـر كـس      بـودم    شنيده !پرد   مي   باال و پايين     سال  تحويل
  اش   باشـد خـدا بـرآورده        داشـته    ببيند، هر آرزويـي      زدن   پشتك  حال
 نبـود و     شان   حالي  ، هيچي   خريديم   مي   با مادرم    كه  هايي  ماهي. كند  مي
 دعـا   ، كـردم    دعـا مـي      مـن    ولـي  .نـد پريد   نمي  پايين باال و      وقت  هيچ
  هميـشه .  بخـرد    دوچرخه   شود و پدر برايم      خوب  هايم   نمره  كردم  مي
   از تنهـايي     تـا مـاهي     گذاشـتم    مـي    و سـبزه     را كنـار آينـه       ماهي  نگتُ

  .است  سرسبزي  نشود و فكر كند دور و برش اش غصه
   اردوگـاه  از اسـرا را بـه     اي  خواهنـد عـده     چند روز بعد گفتند مي    

خواسـتند    شـايد مـي   . بياورنـد  آنجا     جديد را به    ديگر ببرند تا اسراي   
 آنجـا     بودنـد، بـه      در آمده    اسارت   بدر به    در عمليات    را كه   هايي  بچه

  .بياورند
  مـان   در بين  هم آقا ابوترابي    حاج  ها كه    نفر از بچه    با حدود شصت  

   و حركـت     شـديم    ظهر سوار اتوبـوس    ، چهار بعد از      سه  بود، ساعت 
.   بـوديم    اتوبوس   و عشا بود و ما هنوز توي         مغرب  اذان وقت.  كرديم
   تـوي    كـه   سـربازي .  بگويد   كرد اذان   ها اشاره    از بچه    يكي  آقا به   حاج

   كرد و گفت     را گم    و پايش    دست   اذان   صداي   بود با شنيدن    اتوبوس
   بـه    مـشكلي    او و خودمـان      نرود تا براي     بيرون   صدايمان   كنيم  كاري

 را    نمازمـان   اي   اشاره  و   نشسته   صورت   به   اتوبوس  داخل. وجود نيايد 
  . خوانديم
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   تـازه    اردوگـاه   گفتند كـه    يز م ي ن  ني وسط  ي رماد »هفت رمادي«  به
در .  فرسـتادند   سـه  شگاهيـ  آسا  را بـه  مان همه. ديرس ي نظر م   به  يساز
  ي جنگ  ي جزو اسرا    بودند كه   مردري پ  ي ما تعداد   شگاهي آسا  ي باال  ةطبق

   كـه   يتنها احتمـال  . اند  را از كجا آورده    آنها   ها  ي عراق  دمينفهم. نبودند
   اشــغال  را در هنگــام يرنظــامي و غ ي عــاد  مــردم  بــود كــه نيــ ا دادم

  . نباشد ي خال شانياه اند تا اردوگاه ر كردهي اس ي مرز يشهرها
   اردوگـاه   اطيـ ح.  مي رفت  اطي ح   روز بعد از آمار به       آن  ي فردا ِ  صبح
   چهار متر همه     و ارتفاع   ستي ب   طول   به  ييخاردارها  مي بود و س    بزرگ

   گوشـه   كيـ  و     دادم  هيـ  تك  مي عـصا   بـه .  بـود    خود گرفتـه    انيرا در م  
هـر نمـاز     م  هيشـب   ييزهـا ي چ  رمردها با تختـه   ي از پ   يكي  دميد.  ستادميا

 بـود و      انداخته  نيي را پا    سرش   و وسواس   با حوصله . كند  ي م  درست
آقا   حاج«:   او گفتم   به.  بود  ستادهي ا   كنارم  يآقا ابوتراب   حاج.  بود  مشغول

  ». كنه ي م  ما مهر درست ي برا داره.  ست يرمرد خوبي پ  چه نينيب يم
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  ها دارن   ني ا ! خدا  بنده«:  تد و گف  ي خند  ام  ي باور   خوش  آقا به   حاج
  ». نكن ي م  نرد درست  تخته  خودشون ي باز يبرا

 مقـرر     نماز و دعاها را در وقـت       ، بود  آقا داده    حاج   كه  يا  با برنامه 
   را چـوب    اهماني سـ    چنـد نفـر زاغ      ميديـ فهمنكـه   ي ا  تـا   مي داد  انجام

  ي جـا   بـه «:  آقا گفت    حاج   كه  مي بده  شان  ي گوشمال  ميخواست. زنند  يم
 و   بـشن  ماني پش  تا از كارشون  ني رفتار كن   ي مهربان  به آنها   ، با   يريدرگ

  ».  نكنن يها همكار يبا عراق
 و   ناهـار را خـورده    .  بعد از ظهر بـود       سه   روز حدود ساعت    كي
.  زدند   باش   داخل  ها سوت   ي عراق   دفعه  كي.  ميزد  ي م   قدم  اطي ح  يتو

 آنجـا    يمي قـد   ي از اسـرا    ييچند تا .   است   شده   چه   كه  مي كرد  تعجب
  ». فتهي ب  راه  شن خواد طوفان يم«: گفتند
 وارد   هـا تـا شـن        جلـو پنجـره     ميديپتوها را كـش    آنها     سفارش  به
   چـه   يرو آنهـا     نبـود    بـود و معلـوم      هـوا خـوب   . ها نشود   شگاهيآسا

 از   يا  قـه يچند دق . دياي ب   شن  خواهد طوفان   ي گفتند م   ي و كتاب   حساب
  اول.  شد   شروع   طوفان   بود كه   ها نگذشته   شگاهي آسا   به   شدنمان  داخل
 و    و خـاك     شـن    شد و هر چه      افزوده   بر شدتش   كم   كم  ي بود ول   آرام
 آنجـا   در»  زرد  شـن  « گفتنـد طوفـان     يم.  اطي ح  ي تو  ختي بود، ر   خل

   خـود گفـتم    با. افتد  ي م   بار اتفاق   كي   و هر چند وقت      است  معروف
   شـهادت   كربال به را در دشت)  ع( ني حس  امام  كه ي از وقت  عراق  مردم

 و  ر انقـالب يـ هـا درگ  سال. اند دهي خود ند  به  آرامش ياند، رو  رسانده
   طرف  كي  ها  ني ا  ةكنند و هم    ي م   جنگ  راني با ا   كودتا بودند، حاال هم   
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 خـدا  ، را ندانـد  قدر نعمـت     كه  يملت.   طرف  كي   هم  يعي طب  يايو بال 
  .رديگ ي م  را از دستشان آن

   اتـاق    خودشـان   ي برا   اردوگاه   داخل   بود كه   يها چند روز    يعراق
   استفاده   خودشان   از سربازان   يكار   محكم  يساختند و برا    ي م  ينگهبان

   شد و بار خـاكش      اطي وارد ح   يكمپرسيك كاميون     يروز. كردند  يم
ر يـ  گ  نيماش.  وار و خاك  ي د  ني ماند ب    خودش  رد كه  ك  ي خال  يرا طور 

  . كندسر و ته  ماشين را  كرد نتوانست ي هر كار كرد و راننده
  اهـل »  ياحمدعل«.  ميكرد  يرا تماشا م   آنها    مي و داشت   مي بود  نشسته

 چقـدر   هـا   نيـ  ا !آقـا   حـاج «:   گفـت   يآقا ابـوتراب     حاج  به. بروجرد بود 
  ». عقلن يب

  »! كردن ي نم  با ما جنگ  كه  داشتن اگر عقل«:  آقا گفت حاج
   طـرف    و آن    طرف  ني ا  ي آمد و ه    نيي پا  ني از ماش    مرده   ننه  ةرانند

 بعـد   چند لحظه .  قد نداد   يي جا   به   عقلش  يدا كند ول  ي پ  ي تا راه   رفت
  كردنـد، پاشـنه     ي كـار مـ      در سـاختمان     كه  ييسربازها.  افسر آمد   كي

  ليـ  ب  كيـ  سربازها     و گفت    كار گرفت    را به    فكرش افسر. چسباندند
  ختـه ير آنجـا     بر سر    خاك   راننده   كه  ي خاك   جنگ  بردارند و بروند به   

  نيكردند و ماشـ   جا     جابه  ي را كم   خاك كنان    هنّ و   سربازها هنّ . بود
  . شدند  خالص  از مخمصه و راننده

  ي را خـال    اردوگـاه خواهنـد     ي م  ميدي شن   بود كه    گذشته  ي ماه  كي
ر يـ  ز  ي اسـرا   ةخواهنـد همـ     ي گفتند مـ    ميدي را پرس   هي قض  يوقت. كنند

  ر شانزده ي ز  يها   بچه  با خود گفتم  .  كنند  جمع آنجا    را در    سال  شانزده



  ..............................................................................................خليل در آتش   / 78

  برسـند، امـا      و مشقشان   درسبه   باشند و    مدرسهز  ي م  د پشت ي با  سال
   دفـاع   ند تا از كشورشان    بود   و آمده    بزرگترها فكر كرده     مثل  همآنها  
  !كنند

آقا    با حاج    را هم    عده  كي.  االنبار  ها را فرستادند به      از بچه   يا  عده
   اردوگـاه    بـه   گـر و مـا را هـم       ي د   اردوگـاه   كي   فرستادند به   يابوتراب
  .  داشت فاصله آنجا  با يلومتري ك كي   فرستادند كه  شش يرماد
 را   مي و عـصا    ليوسـا .  رفـتم   ي م  اهد و هنوز با عصا ر     يلنگ  ي م  ميپا

   برخالف  دمي د ، مي شد   شش  ي وارد رماد   يوقت.  مي افتاد   و راه   برداشتم
  يجي تـا بـس     ، شـش     پـنج    فقـط   شگاهي هر آسا   يگر تو ي د  يها  اردوگاه
  يوقتـ .  ستي ن   مشخص  شان  ي نظام  تيرد هستند و هو    كُ  هي و بق   است
  ي جـاهل   يهـا   لي و سـب    دهي در  ر، نگاه غوي  كليردها را با ه    از كُ   يبعض

هـا    يعراقـ .  باشـند   ير جنگـ  ي اسـ   هـم  آنهـا     كـردم   ي مـ    شك  دميد  يم
  ي بودنـد تـا نتواننـد كـار          كرده  ها پخش   شگاهي آسا  يها را تو    يجيبس

  . شوند يبكنند و منزو
  يهـا   شگاهيـ آسا.  بردند  كي   ششِ كمپ   شگاهي آسا  ها مرا به    يعراق

تر از هفتـاد      شيتر بود و ب     گر كوچك ي د  يها  ردوگاه ا   به   نسبت  يرماد
    مخـصوص     اتـاق   كيـ  مـا     شگاهيكنار آسا .  گرفت  ينمجا    آن نفر در 
   اردوگـاه    را مـسؤول    يهـا رحمتـ     ي عراقـ  .»يرحمت «  نام   بود به   يفرد
  ني بود خبرچ    شده  ي بود ول    خودمان  يها  از بچه .  بودند  ها كرده   يرانيا

 بودنـد تـا       داده   اختـصاص   يا   جداگانـه    او اتاق   يراب آنها   ها و   يعراق
  .اورندي ن  سرش يي بال ها بچه
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را  آنجا    يانگار اسرا .  نبود   خواندن   از نماز و قرآن     يخبر آنجا   در
ــاز  ــشور د كي ــه گــر آوردهي ك ــد ك ــ از د يچــي ه  بودن ــاني و ا ني   م
.  زدنـد   تكمها آمدند و ك     ي، عراق    را خواندم    نمازم  يوقت. شناختند  ينم
  تـا    خـوردم    قـدر كتـك     آن.   دادم   را ادامـه    كار خودم  آنها     به  توجه  يب
  . كردند  موافقت  شد و با نماز خواندنم ها عادتشان يعراقنكه يا

   هـم    آن ؛كردنـد   ي م  ي باز   فوتبال  اطي ح  يها تو   شگاهي آسا  يها  بچه
ـ    طـرف   كي.  بود  بي عج   من  ي برا  نيو ا .  با شورت  اسـرا بـود و       مي ت

   هـم    خـودش    چشم   به  توانست  ي نم  آدم. ها  ي عراق  مي ت   هم   طرف  كي
   و باعـث     كـرده    حمله   كشورمان  به آنها     انگار كه   انگار نه . اعتماد كند 
  ي و برا   ستند كنار هم  ي با   بود كه    مانده  نيهم. اند   شده  يرانيكشتار و و  

ـ    رند تا سـال  ي بگ   عكس  كي  يادگاري  ،  آن  بـه   كـردن  ا نگـاه هـا بعـد ب
   آن ،هـا   يدر هواخور . د كنند ي را تجد   شان  اد رفته ي از     خوش  يروزها
  هيـ  كـار بق     بـه   يزدنـد و كـار      ي م   و كنار قدم     گوشه  يجي بس  نفر چند

 بودنـد     محتـاط   ي كم  اولش.   را باز كردم     صحبت سرِ آنها   با. نداشتند
  بيـ  دعـا و نمـاز ترت       ةرنامـ  ب   خودمان  ي و برا   مي شد  ي قات  كم   كم  يول
  . ميداد

  كيـ .   داشـت   نـام » ديـ  حم  گروهبان«ها    ي عراق  كي   كمپ  مسؤول
  كيـ د يـ  حم گروهبان.  با او بود شهيهم» محمد «  اسم  به   هم  گروهبان

  ي دمـ    دم   محمد آدم    گروهبان  اما بود     قانون  بند به ي و پا   ياسي س  ينظام
ر يـ هـا درگ     بـا بچـه      و پـوچ    چير ه  س   وقت  ي و ب    بود و وقت    يمزاج

  .شد يم
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  ي روز با او تو     كي.  بود 1» يصادق « يجي چند تا بس     از آن   يكي  نام
  ميكـرد  ي م  صحبت  اردوگاه تي از وضع   مي و داشت   مي بود   نشسته  اطيح
:   گفـتم  ي صادق زود به.  ما د طرفيآ ي محمد دارد م  گروهبان دمي د  كه
  ».  كن ميا زود ق ي دار يزياگر چ«

 كاغذ   ي رو   را كه   يي دعاها  شهي هم  ي ندارد ول   يزي چ   گفت  يصادق
  . داشت ي م  نگه  خودش شي، پ مي بود نوشته

  ». تو آد سراغ ي م  داره زود باش«:  گفتم
.  رونيـ  و كاغـذ دعـا را آورد ب         بشيـ  ج  ي كـرد تـو      دست  يصادق

  .عصا  ي تو  و گذاشتم دعا را گرفتم.  بود يي كشو ميعصا
  ». شو بلن«:   گفت ي صادق  محمد آمد و به گروهبان

دا يـ  پ  يزيـ  و چ    محمـد او را گـشت        بلند شد و گروهبان     يصادق
  ا مـنم  يـ  ب  يخـوا   ياگر م «:   و گفتم   بلند شدم .  كرد   من   به  ينگاه. نكرد
  »بگرد؟

  يوقتـ .  د و رفـت   ي را كـش     راهش  ي محمد پكر و عصبان     گروهبان
از «:   گفت  يصادق.  و رد شد     او انداخت    به  يگاهد ن ي رس  يجلو رحمت 
  »؟  من آد سراغ ي م يديكجا فهم
  ». كنه ي م  صحبت ي با رحمت  داره  كه دميد.  بود حواسم«:  گفتم

  ي صادق   به  ينگاه.   آمد كنارم    سالنه   سالنه  ي بعد رحمت   چند لحظه 
  »؟ راني ا ي بر يخوا يم«:  كرد و گفت

                                                 
 . محمدرضا صادقي اهل يزد بودمرحوم -1
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  هـستن نجـا   ي ا   كه  يي آنها  ةهم«:  گفتم.  نبود  طمع ي ب  ي رحمت  سؤال
  »؟ ي شرط  چه  به ي ول نا كشورش  به  برگردن آرزو دارن
  ها را فحـش     يرانياگر ا . آد  ي م  گهي روز د    تا دو، سه    بيصل«:  گفت

  ». راني ا ي برگرد ذارم ي م ،ي را بگ  و بدشان يبد
  بـر   جماعـت   يجي كارهـا از بـس      نيـ ا.  برو   را بكش   راهت«:  گفتم

  ».آد ينم
  يكـار .  شـه   ي مـ   مو تم   گرون  برات«:  گفت.  شد   ناراحت  از حرفم 

  ». يبموننجا ي ا ي تا عمر دار كنم يم
   و نه   ام   را گفته    بد كشورم    خودم   نه   كه  نجامي ا  ني ا  ي برا  من«:  گفتم

  ».  كار را بكنه ني ا يا گهي د  كس ذارم يم
ـ    از بچـه  يكـ ي . آمـد  بي روز بعد صـل    دو   شير بـود و صـدا  هـا لُ

   بـود زخـم     شگاهيـ  آسا   بغـل    كـه   ي اتـاقك   ي تو .»دكتر   يعل«: ميزد  يم
ها را از     ي از زخم   ييچند تا . زد  ي م  كرد و آمپول    ي م  ها را پانسمان    بچه
 آنهـا    اسم«:   و گفت   شميآمد پ .   اتاقك   كرد و برد به     ها جمع   شگاهيآسا
  ». ستهي تو ل  تو هم  و اسم  شده ثبت  راني ا  به  رفتن يبرا

.  بـود   برگردنـد، خوشـحال    رانيـ  ا  توانستند بـه    يها م   بچهنكه  ي ا از
  ». راني ا نير ي م گهيد.   حالتون  به خوش«:  گفت

  ». غاتهيتبل.  كنن ي م ي باز لمي ف دارن.  كنم يفكر نم«:  گفتم
چنـد تـا    .  شگاهيـ  آسا   آمدند داخل   بي صل   روز مأموران    آن  يفردا

  يهـر چـ   .  ستهيـ  جزو ل    تو هم   اسم«:  گفتند   من   را خواندند و به     اسم
  ». راني بگو و برو ا گن يها م نيا
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  نيـ ، ا   ني بد   فحش   پدر و مادرتون     به   شما بگه    به  يكياگر  «:  گفتم
  »!؟ نيكن يكار را م
  كـشور آدم  «:  گفـتم .  نگفتنـد   يچي كردند و ه     نگاه   و مبهوت   مات
نكـه  ي ا   مثـل   ؛ را بگه    كشورش  بدِ  ياگر كس .   پدر و مادر را داره      حكم

  ». كنم ي كار را نم ني ا  وقت چي ه من.   كنه ياحترام ي ب  بزرگترش به
  ي چنـد تـا از رفقـا         اسـم  ،هـا   ي از زخمـ    ي بعض  ي جا  ها به   يعراق
   و پـنج     حدود چهل    اسم   هم  بيصل.  ستي ل  ي را گذاشتند تو    يرحمت
نكـه  ي ا د تـا  ي كـش    طول   ماه  كي كار    مقدمات.  ها را نوشت    ز بچه  ا نفر
  .را با خود برد آنها  آمد و بيصل

   خودش  الي خ   بود و به     داده  بي ترت  يا   دسته   خودش  ي برا  يرحمت
دو روز بعـد از     .  تا كودتا كنند    راني را بفرستد ا     دوستانش  خواست  يم

گـر از  يد«:   و گفـت   شگاهيآسا  يد آمد تو  ي حم  ها، گروهبان    بچه  رفتن
  ». كنم ي اعتماد نم ي رحمت ي شما و حت امروز به

  »؟  شده ي چهچرا؟ مگ«: دي پرس مترجم
   بر صـدام     مرگ   گفتن  شدن  ي رد م   هي اسرا از مرز ترك     يوقت«:  گفت

  مي بـود   شـما را فرسـتاده     آنهـا     ي جا  اگر به .  يني خم ]امام[و درود بر    
  ي كـسان    بـا چـه      كـه    را بـاش     صـدام   بـدبخت . شـد   يال م يگر واو يد

  ». درافتاده
   بفرسـتمت   يخوا  يم«:   گفت   من  د به ي حم  چند روز بعد گروهبان   

  »؟ گهي د يجا
  ».  كجا باشم كنه ي نم ي فرق  و برام رمي اس من«:  گفتم
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  ».  كن  را جمع لتيبرو وسا«:  گفت
  كِ كمـپ  يـ   شگاهيـ  آسا   روز مرا به     و همان    كردم   را جمع   لميوسا

  .دو فرستاد
  

هـا     چهار تا از بچه     هم آنجا   .  نداشت  يفي تعر   چندان  دو هم كمپ  
رد بودنـد و     كُ  هي و بق    ساله  ، هفده    بودند و هر چهار تا شانزده       يجيبس

   مـن    بـه   ي تـوجه   يجي بـس   يهـا   بچـه . بودنـد  » ي اللهـ   يعلـ  « ةاز فرق 
  اطي ح  يخوردند و تو    ي م  را  شاني غذا   دور هم   كردند و خودشان    ينم
  ها با بهانـه     ي عراق  دميد  يها م    وقت  يبعض. نشستند  ي م   گوشه  كي  هم
 برقـرار    رابطـه  آنهـا     از  يكي با    كم  كم. كنند  ي م  تيرا اذ  آنها    بهانه  يو ب 

   در جمـع     روز كـه    كي.   دزفول  بود و اهل  » عبدالرضا « اسمش.  كردم
  هيـ هـا شـما را تنب       يچـرا عراقـ   «:  تم گف ، خوردم  ي و غذا م    نشستهآنها  

  »؟ كنن يم
  گـن   يمـ .  راهنموني پ  ة دكم   به  ر دادن يها گ   يعراق«:  گفتعبدالرضا  

  ». نيبند ير گلو مي را تا ز وننتراهي پ يها چرا دكمه
   بـه   يمگر مسلمان «:  گفتم.  بودند   كرده  يرو  ادهي ز  ي كم  در كارشان 

  »؟ كنن تي شما را اذ نيد ي م چرا اجازه.  ست قهي  ة دكم بستن
  »! مينبند.  مي كار كن ي چ يگيم«:  گفت

   دارند هـر طـور شـده        ها دوست   ي عراق   كه   بودم  دهي فهم   تجربه  به
 ، اجـرا شـد     دنـد دستورشـان   ي د  يوقتـ .  بنشانند  ي كرس   را به   حرفشان
.  ي قبلـ    حالت   برگردند به   ند همه يگو  ي با اسرا م     مخالفت  ي برا  دوباره
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. ديكش  ي نم  ، چهار روز طول     شتر از سه  ي بود و ب     از سر لج     كارشان  نيا
 باز    را هم   اش  ينيي پا  ير گلو و حت   ي ز  ة از فردا دكم    بهتره«:   او گفتم   به
  ». نيكن

  »؟ مي ببند  روز بگن  بعد از سه يدي م قول«:  گفت
  »! دم ي م قول«:  گفتم

   اردوگـاه   ي تـو    كـه   ي و چهار نفـر     ستي روز با ب    عبدالرضا همان 
   و بـه     گرفـت   خوردند، تمـاس    ي م   كتك  قهي  ة دكم   بستن بودند و سرِ  

ـ    شانير گلو ي ز  ة از فردا دكم    گفتآنها    هنـوز دو   ي را باز بگذارنـد ول
   با تو حرف    مي ببند   روز گفتن   اگر بعد از سه   «:   گفت   من  به.  بودند  دل
  شگاهيـ  آسا  روز مـسؤول   همان». ميرس  ي را م    حسابت   وگر نه   ميزن  يم

.  برقـرار كنـد      ارتبـاط    با مـن    د و خواست  ي پلك   دور و برم    يچند بار 
  يهـا   لـب . ها بود   ي عراق  هي شب  لشي و شما   و شكل  1» يموسو « اسمش
  دادم  ي مـ   احتمـال .   سـوخته   اهي سـ   يا   و چهـره     كلفـت   لي با سب   بزرگ

  .  كردم يدور از او  ني هم يها باشد و برا ي عراق جاسوس
  ر گلو، بلكـه   ي ز  ة تنها دكم   ها نه   يجيدند بس ي د   روز همه    آن  يفردا

  يزيـ  چ   از خدا خواسته    ها هم   يعراق. اند   باز كرده    را هم   ينيي پا  ةدكم
هـا   شگاهي آسا  داخل مي ناهار رفت   يسر ظهر برا  . را نزدند  آنها   نگفتند و 

 و    آمـد سـراغم     ي موسـو   كه   بودم   را خوانده   نمازم. و درها را بستند   
  . دارند ها كارم ي عراق گفت

                                                 
  .هرستان سراب بود اهل شموسوي -1
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   اردوگاه  از كدام اينكه  دند و   ي را پرس   اسمم. ها  ي دفتر عراق    به  رفتم
  يا   چنـد نفـر گفتـه        آن  تو بـه  «:  گفتند  ، دادم   مشخصات  يوقت.  ام  آمده
  »؟  را باز كنن ر گلوشاني ز ةدكم

 بـاز     كـه    كردم  ي كار   من ؟   باز كنن   نيخواست  يمگر شما نم  «:  گفتم
  ». كنن

  »؟ ي دار تسلط آنها  يشتر از ما روي تو ب يعني«: گفتند
   حـرفم   دني د  د چون يشا«:  گفتم. گردند  ي م   بهانه   دارند دنبال   دميد
  »!  كردن  قبول ست يمنطق

   زدنـد و داخـل      ام   سـر و كلـه       بـه    و لگـد و كابـل       چند تـا چـك    
 ، ام   خـورده   دنـد كتـك   ي د  يجي بس  يها  بچه  يوقت.  فرستادند  شگاهيآسا

  . ستي ن ي مشكل گفتم »؟  شده يچ«: گفتند
 و   شگاهيـ  آسا  ي آمـد تـو     ي عراقـ   ي از سـربازها    يكـ ي بعد    يساعت
ر يـ  ز  ةد دكمـ  يـ  با  ، هـستن    سال  ر هفده ي ز   كه  يياز امروز آنها  «:  گفت

  ».  را ببندن گلوشان
   خوب   با من    هم  شان  و رابطه  را بستند     شانيها   دكمه  ها دوباره   بچه

.  امرزهيـ  را ب   خدا پدر و مادرت   «:   بود گفت   ي اصفهان  كه»  رجب«. شد
   همـه   نيـ  تـا ا    ميكـرد   ي كار را مـ     ني زودتر ا   كاش.  ي داد  ما را نجات  

  ». ميخورد ي نم كتك
ر يـ  ز  ة دكمـ    خاطر بـستن    را به  آنها     زمستان  ي سرما  ي تو  گفت  يم
 روز   از آن .   آب  يكردند بروند تو    ي م  ند و وادارشان  برد  ي م  رونيگلو ب 

  تيشـكا  آنها     آمد به   بي صل  ي وقت   كه  ي طور ،شتر شد يها ب   اتحاد بچه 
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   انتخـاب   ها را خودمـان     شگاهي آسا   مسؤول  ميخواه  يكردند و گفتند م   
  ي اسـرا   جـز مـسؤول     كردنـد و گفتنـد بـه         قبـول   ها هم   يعراق.  ميكن

  هـا را خودمـان      شگاهيـ  آسا   مـسؤوالن   ميتـوان   ي مـ  ،هـا  يراني ا  اردوگاه
  . مي كن انتخاب

  
  از  رجب.  بودند  تيها در اكثر    يالله  يردها و عل   ما كُ   شگاهيدر آسا 

  يا چـاره . هـا   پرسـت   طاني شـ   گفت  يم آنها    آمد و به    ي نم  خوششآنها  
  هـا صـحبت     بـا بچـه   .  مي كن  را انتخاب  آنها    از  يكينكه  ي ا  جز  مينداشت
 را   يد كس ي و با    بد و بدتر است     ني ب   ما انتخاب    انتخاب   و گفتم   دمكر

  . باشد  مد نظر داشته  ما را هم يها  خواسته  كه مي كن انتخاب
رو بود،    انهي م  ي كم  را كه  آنها    از  يكي   گرفت   انجام   انتخابات  يوقت
   مـسؤول    هـم   شان  يكي و    شگاهي آسا   و او شد مسؤول     مي كرد  انتخاب
 هرا روز )  ع( ي علـ    حـضرت    خوردن   روزِ ضربت    سه  فقط آنها   .كمپ

  مـسؤول كـه     آن با. شدند  ي م  اليخ  ي را ب    رمضان   ماه  ةيگرفتند و بق    يم
  مي توانـست   ي طور  ني و ا   مي زد   هم   به  ي خوب ةاني م ، بود   شده  شگاهيآسا
  . مكم كنيها را   بچه ي رو يها ي از فشارها و سخت يكم

  ميي بگو  راهي بد و ب     نظام   مسؤوالن  د به يها گفتند با    يعراق روز    كي
  ي استثنا  به. خواهد بود  آنها     و باتوم    با كابل    و كتابمان    حساب  وگر نه 
هـا   يجيدند بسي د يوقت.  كار را بكنند ني حاضر نشدند ا هيها بق   يبعض

ـ   .   من   آمدند سراغ  ،كنند  ي كار را نم    نيها ا   ياله  و حزب    نيوهگفتنـد ت
   هـم   هيـ  بق  ياگـر تـو بگـ     «: گفتنـد .   اسـت    كار محال   ني ا   و گفتم   كنم
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  ». گن يم
  ».  بگن  هم هي بق دم ي م  اجازه  و نه گم ي م  خودم نه«:  گفتم
   روز تمـام    كيـ    اردوگـاه    باشند، در وسط     كرده  هميتنب آنكه    يبرا

   دهـان    را بـه    ام  يي از دمپـا     لنگه  كي داشتند و گفتند      ام   نگه  ر آفتاب يز
 بـود و      كـرده    را داغ   ام  كله.  سوخت  ي م  ي آتش  ة كور   مثل  آفتاب.  رميبگ
 و   هـا رحـم     ي عراقـ   امـا    بخورم   خنك   آب  واني ل  كي  خواست  ي م  دلم

   سـر و صـورتم      ي آمدنـد رو   ، ظهر شد   يوقت. شد  ي نم   سرشان  مروت
 را    خـودم   گر حال يد   زدند كه    و چوب    قدر با كابل    ختند و آن  ي ر  آب
را  آنهـا     ة خواسـت   خواسـتم   ي بود و نمـ     يكي   من   حرف  ي ول  ،دمينفهم
  .  بدهم انجام

  مسؤوالن   به   و خواستند كه    شگاهي آسا  ي آمدند تو   روز بعد دوباره  
.   گفـت   ييزهـا ي چ  كيـ ردها بلند شـد و       از كُ   يكي.  مي كن  ني توه  نظام
ـ   بـا آن  »  يمرتض «  اسم  ها به   يجي از بس   يكيها رفتند     ي عراق  يوقت رد  كُ
ـ    نداشته  كارش  او گفتم   به. ر شد يدرگ    ناراحـت  يلـ ي او خ ي باشـد ول
 و    بلنـد شـدم    ، را بزنـد    يخواهد مرتض   يرد م ر كُ ي اس  دمي د  يوقت. بود
  .ردكُاسير   گوش  ي تو مخواباند   محكم يلي س كي

  ي گوشـمال   ي را كم  ردكُاسير  .  تا را بردند    ها آمدند و ما سه      يعراق
 و    من  بعد از او نوبت   . گري د  شگاهي آسا  كي  دادند و او را فرستادند به     

 و تـا      جانمـان    افتادنـد بـه      تا از سـربازها بـا كابـل         پنج.  بود  يمرتض
  . مي رفت  از هوش  قدر زدند كه آن.  زدند ميخورد يم

  هـا دورم    و بچه    هستم  شگاهي آسا  ي تو  دمي د   باز كردم    چشم  يوقت
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   نبود و نتوانـسته      معلوم   از خون   دمي سف  راهنير پ ي ز  رنگ. اند  را گرفته 
 هـوا     بـه   ام   و نالـه    زدند آه   ي م  تا دست . اورنديب  در   را از تنم    بودند آن 

  .  پهلو بخوابم  به دمبوها مجبور  شب.  رفت يم
  خواهنـد انتخابـات     ي گفتند مـ    شد كه   ي م   خوب   داشت  ميها  زخم

   مـسؤول    مـاه   هـا هـر شـش       يعراقـ .  را برگزار كنند     اردوگاه  ولمسؤ
هـا    ي عراقـ   ةندي نما   كماكان  يرحمت. كردند  ي م   را عوض   يراني ا  ياسرا
   كـه    هـم  1»طاهر«.  بود   شده اديكاند» ديحم «  اسم   به  رد هم  كُ  كي. بود
  ةنـد يخواهـد نما  ي مـ   شـد بـود، گفـت      مـا اضـافه      جمع   به  ي تازگ  به
  .ها شود ياله ها و حزب يجيبس

  شيپ آنها    يجاد نشود ول  ي ا   تنش  نماني كنند ب   ي كار  ها گفتم    بچه  به
. زنند  ي او را م     بودند بكشد كنار وگر نه       او گفته    و به   رد رفته د كُ يحم

  »؟ ي شداديكاند«:   او گفتم به.   من شيرد آمد پد كُي حم  شب همان
  ». آره«:  گفت
  »ا طاهر؟ي  ياريب يشتري ب ي تو رأ يكن يفكر م«:  گفتم
  ». مياري ب ي رأ  پنجاه اد پنجاهي ز  احتمال به«:  گفت
.  كنـار   طـاهر بـره   گـم  ي م  و نه    تو كنار بكش    گم  ي م   نه  من«:  گفتم

   صـحبت    بـا هـم     نينيبش.  ارهي ب  يشتري ب  ي رأ  تونه  ي م   كدومتون  نينيبب
   نفـع    بـه   يكـ ي   آن  آره  ي مـ   يرشتيـ  ب  ي رأ  يگـر ي د  نيدي و اگر د    نيكن
هـا    ي عراقـ    كه   است   بهتر از آن    مياري ب  ي رأ  خودمون.  كنار   بره  يگريد

                                                 
 . اهل تهران بودطاهر -1
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 از شما دو تـا       يكي  اگر هم .   سرمون  ي باال   را بذارن   ني خبرچ  يِرحمت
  ». د بكن ش خود  را معاون يكي   شد، آن  اردوگاه  آورد و مسؤول يرأ

  »؟ هينظر تو چ«:  گفت
  د بـه  يـ  با  ني شـد    انتخـاب   هر كـدوم  .  ستي ن   مهم  نظر من «:  گفتم

  ». ني كن ها خدمت بچه
   طـاهر كنـار رفتـه        نفع   به   روز گفت    آن  ي و فردا   رد رفت د كُ يحم
   آورد و شـد مـسؤول       ي، طاهر رأ     گرفت   انجام   انتخابات  يوقت.  است

ـ  يـ  حم  ي قـرار قبلـ      و طبق   يراني ا  ي اسرا  اردوگاه   نـوان  ع   بـه  رد را د كُ
  . كرد  انتخاب  خودش معاون
  
 از   يكـ ي  ظهـر بـود كـه     .  بـود  67   مـاه   بهـشت ي ارد ما چهار ي  ومس

  يرحمتـ .  بـرد    دفتـر اردوگـاه      و مرا به     آمد سراغم   ي عراق  يسربازها
   جا كوتاه    از همه    بود و حاال دستشان     ي خوب  ي اطالعات  منبع آنها    يبرا

   را به   شيها   بود، جلو در پاشنه      دفتر برده   به مرا     كه  يسرباز.  بود  شده
،   يزِ چـوب  يـ  م  يرو.  بود   نشسته  زشي م   محمد پشت   گروهبان.  زد  هم
  يهـا    انگـشت   يگار ال يس.   عراق   كوچك   پرچم  كي بود و      تلفن  كي

   انداختـه  يكـ ي   آن ي را رو شي پـا  كيكرد و  ي محمد دود م  گروهبان
   كرد بروم    زد و اشاره    گارشي س   به  يكپ. ديدسر بلند كرد  و مرا       . بود

  يا  مقدمـه  چي ه  د و بدون  يگار را بلع  ي دود س   نصف.  جلو رفتم . جلوتر
  »؟ كنار  طاهر بره  نفع  به يرد را وادار كردد كُيتو حم« : گفت

  يكي  ني هم  ي و برا    هستن  يرانيهر دو ا  .   نگفتم  يزي چ  من«:  گفتم
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  ».  رفته كنار يگري د  نفع به
  در   را سـرم     انتخابـات   ي تالفـ   خواست  ي بود و م    يكار كارِ رحمت  

  »؟ ي چند نفر از ماها را كشت  بستان اتيدر عمل«:  گفت. اورديب
  ».  نبودم  بستان اتي در عمل من«:  گفتم
 در  ي جلـو    كـه   ي سـرباز    بـه    نكرد و بـا دسـت        حرفم   به  يتوجه

مـرا  . دي كش  روني ب   و به    را گرفت   ام  قهيسرباز  .  كرد   بود، اشاره   ستادهيا
ز ي چ  همه.  بود   منتظرم   كرد كه   يني برد و سوار ماش      جلو در اردوگاه    به

 نشستند    كنارم   دست   به   اسلحه دو سربازِ .  بودند   كرده   آماده  را از قبل  
  . افتاد  راه نيو ماش

   من  به ير نگاهگفتند و با تنف ي م   هم   به  ييزهاي چ   راه  نيسربازها در ب  
 زد   آن  بـه  ي محكم ك كرد و پ  روشن  يگاري دو س    از آن   يكي. كردند  يم

  يهـا   ني، ماشـ    شهياز ش . دنديهر دو خند  . دي پاش   صورتم   را به   و دودش 
  كيـ    گهگاه  بودند و   ي شخص  يها  ني ماش  شترشانيب.  دميد  ي را م   يعبور
  دهيـ  د  يزيـ  بود و چ     دشت   جاده  دو طرف . شد  ي رد م    هم  ي نظام  نيماش
  .  در دور دست ييها ياهيشد جز س ينم

د جلو  يچي رد شد و پ     اباني، دو خ    يكي از    راننده.  ميدي بغداد رس   به
  ستادهيـ  جلـو در ا     دسـت    بـه   دو سرباز اسـلحه   .   بزرگ   ساختمان  كي

  نيدر را باز كردنـد و ماشـ       .  داد  نشان آنها     را به   ي كاغذ  راننده. بودند
  نيي را پـا     كردنـد و گفتنـد سـرم        ادهيـ سربازها مرا پ  .  شد  اطيوارد ح 

سـربازها  .  مي رفت   اتاق  كي   داخل   و به   مي رد شد    سالن  كياز  .  ندازميب
ر از  يـ  بـود و غ      لخت  اتاق. ستادي در ا   ي جلو  شان  يكي رفتند و     رونيب
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   ساعت  مي و ن    نشستم  ي صندل  يرو.  نبود   آن   داخل  يزي چ  ي صندل  كي
 و   مي رفتـ   نيي پـا    پلـه   كيـ از  .  را بستند   ميها  چشم.  بعد آمدند سراغم  

 را بـاز     ميهـا    و چـشم    ز نـشاندنم  ي م  كي  پشت.  مي شد   اتاق  كيوارد  
ز يـ  م   طـرف   آمدند تو و در آن    .  دمي دو نفر را شن     ي پا  يصدا. نكردند
 بودنـد،    دهي پرس   در اردوگاه    را كه   ييها   سؤال   همان  شان  يكي. نشستند

.   گرفـت    دردم  يبـدجور .  خورد  ام   كله   به  ي كابل   دفعه  كي. تكرار كرد 
   بردنـد و بـدون      ي اتـاق    مرا بـه     سر هم    روز پشت    روز، سه   بعد از آن  

   خـون   ميهـا    از زخـم    يوقتـ .  را بستند و زدند     ميها   چشم  ي سؤال  چيه
  بـردنم   ي مـ   دمش  ي م  هوش  ي ب  يختند و وقت  ير  ي م   نمك  شيآمد، رو   يم
  .  سلول كي  يتو

   سـه    دور بودنـد و در آن       لومتر از من  ي ك   هزاران  ام   و خانواده   خانه
ـ     يشتر مـ  ي ب  ام  ي دلتنگ ، افتادم  ي م  ادشاني   به  روز هر شب      بـه   يشـد ول

  .  كنم د تحملي با  شده  هر طور كه گفتم ي م خودم
.  دمي شـن   هيـ  گر  ي، صدا    آمدم   هوش   به   سلول  ي تو  ي روز وقت   كي

   ناله  ي خون  ي با سر و رو     يكي  دميد.   روشن   بود و نه    كي تار   نه  سلول
دا يـ  اعتماد پ يوقت. اند   او برده   ي جاسوس  يكرد مرا برا    يفكر م . كند  يم

 و   را خـورده  شانيها  حرف  گول  كه  است يراني ا  از افسران  كرد گفت 
  ي تـو   گفـت   يمـ .   اسـت    شـده    پناهنـده    عـراق    به  شيها   و بچه   با زن 
 روز بـا      سـه    و فقط    را گفته   يا   شده  كتهي د  يها   حرف   عراق  ونيزيتلو

ــوده او خــوب ــد و بعــد از ســه  ب ــدون ان   تياز وضــعنكــه ي ا  روز ب
  گفـت   يمـ . اند   كرده  ي را زندان    باشد او و زنش      خبر داشته   شيها  بچه
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 او    بـه   ي عراق  ي از سربازها   يكي   او گفته    به   زنش  دهي را د    زنش  يوقت
   را بـه     موضـوع   يوقتـ .   اسـت    زده  ي زشـت   يهـا    و حرف    كرده  نيتوه

   و گفتـه     او را آورده     زن  ي عراقـ    بود، فرمانـده     سرباز گفته    آن  فرمانده
 بـود     داده   نشان  زن.  بدهد   نشان   كرده  ني او توه    به   را كه   يبود سرباز 
 تجاوز    زنش   او به    بود جلو چشم     سرباز گفته    آن   به  ي عراق  و فرمانده 

 پلـو    كـه انـد     اوردهيـ را ن  آنهـا    انـد    او گفتـه    ها به   ي عراق  گفت  يم. كند
ـ     ي مـ    كشته   جنگ  يكرد تو   يآرزو م . دبخورن  را    صـحنه    آن  يشـد ول

  !ديد ينم
   بـه    دوبـاره   هيـ بردند و بعـد از تنب       ي م   شكنجه   اتاق  هر روز مرا به   

   از سـرم    گـر دسـت   ي شـدند و د     خستهنكه  ي ا رداندند تا گ  ي برم  سلول
   و متوجـه     برگـشتم    اردوگـاه    روز به    و هشت   بعد از چهل  . برداشتند

  .اند  و كشته  كرده  خفه  تا از دوستانش  را سه ي رحمت شدم
   قـدم    اردوگـاه    اطيـ در ح . دي فـرا رسـ    67   سـال   ر مـاه  ي ت  باالخره

گـر خبـر    ي د  ة تا چند لحظ     گفت  و عراق ي خبر راد   ةندي گو   كه  ميزد  يم
ـ   كيـ  خبـر     ني ا  بعد از اعالم  .  خواهد كرد    را اعالم   يمهم  شـاد   ة تران
 خبر   ي از محتوا   ي اطالع   هم  ي عراق  يسربازها.  كردند   را پخش   يعرب

  ها دهن    وقت  يليخ. ديشد فهم   ي م   را از طرز نگاهشان     نينداشتند و ا  
  نيـ  ا  يدادند ول   يدتر از موعد مقرر لو م      را زو   يكردند و خبر    ي م  يلق

  . مي بود  زنگ  به گوش آنها   ما و هم بار هم
 از   يلـ يخ.  ستيـ هـا چ    ي عراقـ    خبر مهـم    ميني بب  مي منتظر بود   همه

گـر ببرنـد،    ي د   اردوگـاه   كي  خواهند ما را به     يگفتند البد م    يها م   بچه
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   اردوگـاه   اهد بـه  خو  ي م  ي عراق  ة گند   شكم   از حضرات   يكي  د هم يشا
  يصـدا نكـه  ي ا تكـرار شـد تـا     گر هـم  ي، دو بار د     يكي  هياطالع. ديايب

 598  ةقطعنام.  بود   مفصل  هي اطالع  متن.  زد  روني از بلندگوها ب    ندهيگو
   قطعنامـه    بـود قبـول      گفته  خميني   و امام    شده  رفتهي پذ  راني ا  از طرف 

 دارد   يي بندها  ند قطعنامه گفت.   زهر است   مانند سر كشيدن جام     شيبرا
  ، بنـد دوم     بـس    آتـش   بنـد اول  .  كننـد    عمـل    آن   بـه   د دو طرف  ي با  كه

  . اسرا بود  تبادل  هم  مرزها و بند سوم  به برگشتن
  به.   كننده   ناراحت   بود و هم     كننده   خوشحال   ما هم   ي خبر برا   نيا

   خوشـحال   نرايـ  ا   بـه   سوز و برگشتن    خانمان   جنگ   شدن  خاطر تمام 
هـا     از بچـه    يلـ يخ.  مي شـد    ناراحـت    امام   حرف  دني از شن    اما  ،ميبود
  از مـتن  .  كردنـد    را پنهان   شان  يها خوشحال   ي و بعض    گرفت  شان  هيگر

 مجبـور    ي زمان   خاص  طي خاطر شرا    به   امام   حضرت   كه  ميديخبر فهم 
  گـر هـم   ي د   چند سـال    مي بود  يراض.  كند   را قبول    قطعنامه   است  شده
  . نشوند  ناراحت  امام  حضرت ي ول ميباشآنجا 

گر ي بار د   كيز را   ي چ   و همه   مي شد   جمع  ونيزي دور تلو    همه  شب
ــزياز تلو ــ د وني ــ يســربازها.  ميدي و شــن ميدي ــ ب ي عراق ــا ي شتر از م

  ي خوشــحال يطــور. شــناختند ي بودنــد و ســر از پــا نمــ خوشــحال
   دست   را به   شان  ي زندگ  ي آرزو  نيتر  يفتناي ن   انگار دست   كردند كه   يم

  .اند آورده
  . شدند  نگرفتند و آدم  و سخت ها سفت ي روز عراق  آن ياز فردا

گـر  ي د   اردوگـاه   كيـ   ها را به    خواهند بچه   يچند روز بعد گفتند م    
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 با   د هم ي حم   برگرداندند و گروهبان     هفت  ي رماد   را به   مان  همه. ببرند
هـا از     ي عراقـ    كمـك    بـه   ني منـافق   ميديشـن  آنجا   در.  رفت آنجا    ما به 
  رانيـ  ا   و به    كرده   مرزها سوء استفاده    ها به   يراني ا   و برگشتن   بس  آتش
  هـا را بـه       از بچه   يادي تعداد ز    حمله  نيها در ا    يعراق 1.اند   كرده  حمله

 بـا تعـداد       حملـه   نيـ  ا  ي تعـداد اسـرا      كه  يا   گونه   به ؛ گرفتند  اسارت
هـا     بچه  ميدي، چهار روز بعد شن      سه. كرد  ي م  ي برابر   جنگ   كل  يرااس

  .اند دهي مال  خاك  را به  و دماغشان را گرفته آنها جلو
   سـرباز بـه    همراه به.   مرا خواست ي عراق ان از افسر يكي روز    كي

  شي صـدا    بود و خودشـان     ياسي س  يدتيافسر عق »  ميكر«.   رفتم  اتاقش
  »؟ يتو برادر دار«:   گفت.»مي كر زممال«زدند  يم

  »!بله«:  گفتم
  »چند تا؟«:  گفت
    2»دو تا«:  گفتم
 تـو    ي برادرهـا   تاشـان   ظـاهراً دو     كـه   ميـ ر دار ي تا اسـ    سه«:  گفت
  ». هستن

                                                 
 با تصور اينكه پذيرش قطعنامه از سوي ايران نشانگر عدم حمايـت مـردم از نظـام                  منافقين -1

 هزار نفر از نيروهاي خود در اروپا و آمريكا،          15جمهوري اسالمي است، با فراخوان نزديك به        
آنها .  در منطقة غرب ايران آغاز كردند      اي را    تجاوز گسترده  31/4/67با حمايت عراق در تاريخ      
آباد دست به كشتار مردم زدند و به سوي باختران حركت كردند كـه                در شهرهاي كرند و اسالم    

ايـن عمليـات كـه    . نيروهاي اسالم مسير آنها را سد كرده و آنها را محاصـره و منهـدم نمودنـد            
  .آغاز شد) ع( با رمز ياعلي5/5/67مرصاد نام گرفت در تاريخ 

  .به شهادت رسيدند) فاو (8هاي بدر و والفجر  زاده در عمليات  و حسن رجبرحيم -2
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  »؟  كار كنم ي چ نييخوا يم«:  گفتم
ـ   انيـ  ب   برادرهـات   مي بـد   يبـ ي ترت   گفتـه   بيصـل «:  گفت .  تـو   شي پ

  ». جا ني ا انيرا بگو تا ب آنها  مشخصات
 آنهـا   از.  ميكـرد   ي مـ    تعجـب   ميديد  ي م  يها مهربان   ي از عراق   يوقت

 و    حـساب   بـا خـودم   .  بدهنـد    خاطر اسرا انجام     را به   يد بود كار  يبع
 و    اسـت   ياسـ ي س ة حقـ   كيـ ز  يـ  چ   همـه    كـه   دميـ  و فهم    كردم  كتاب

  . بكنند يبردار  بهره  خودشان  نفع خواهند به يم
 مرا بردند و آوردند و        تمام   ماه  كي.   را دادم   مي برادرها  شخصاتم

   بـه    مـن   ي از برادرها   يكي   كردند كه   عهيها شا    بچه  ني ب   ماه  كي  در آن 
 و    داده   پـول    مـن    بـه    آمـده    از آلمـان     هم  يكي   و آن    شده  پناهندهآنها  

   كـرده   درسـت   ي را طـور     اردوگاه جو.  ببرد  خواهد مرا با خودش     يم
ز ي چ   همه  خودم.  رفت  ي م  شي پ   من  هي بر عل   ز داشت ي چ   همه  بودند كه 

هـا فكـر     بچه گفت يعبدالرضا م.  دميفهم  يها م    بچه  را از رفتار و نگاه    
 او   يز را بـرا   يـ  چ  همـه .  ام   كـرده   يكـ ي   بـه   ها دست   يكنند با عراق    يم

 بـار    ني چنـدم   ي بـرا   يوقت.  كرد  صحبت آنها    با   و او هم     دادم  حيتوض
   آمـده   اگـر بـرادرم   «:   گفـتم   مي كـر    مـالزم   ، به   ششاني پ  خواستند بروم 

  ». نمي او را بب نياري ب ،دنبالم
.   شده  اشتباه«:   زد و گفت     قدم  زشي م  يجلو.  بلند شد   مي كر  مالزم
  »! ر نشدني تو اس يبرادرها

د ي قـبالً شـه     مي برادرها  دمي شن  ي عراق  ي از سربازها  ،چند روز بعد  
 و مـرا      كـرده    اسـتفاده    من  ياطالع  ياند از ب    خواسته  يم آنها   اند و   شده
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  .  شوم د پناهندهيكردند شا يفكر م.  بدهند بيفر
 را   رانيـ  ا  برنـد كـه     ي مـ   يي جـا    روز بعد گفتنـد مـا را بـه          دو، سه 

   كردنـد و دوبـاره       را عوض   اردوگاه.  دمي را نفهم   منظورشان.  ميبشناس
  ي اسرا ببرند به آنجا  ما را به نكه  ي ا  از  قبل.   شش  ي رماد  ا را بردند به   م

ـ «:  بودند  گفتهآنجا     مراقـب .  ميـ آر  ي مـ   ي وحـش    عـده   كيـ  شـما     نيب
  ».  هستن وانهيد آنها  ني باش خودتون
. كردنـد   ي مـ    شوتم   طرف   و آن    طرف  ني ا   كه  ي توپ   مثل   بودم  شده

  ميديد. بياوريم شاخ در  بود    كي نزد   تعجب  از  ميشد آنجا    وارد  يوقت
را  آنهـا     بيصـل .  مـادرزاد    لخت  شان  د هستند و همه   ي جد  ياسراآنها  
   بـود سرشـان    خواسـته   دلشان  كه يي هر بال ها هم ي بود و عراق  دهيند

  شگاهيـ  آسا   كـف   ي باشـند رو    پتـو داشـته   نكـه   ي ا  بدون.  بودند  آورده
  .آزار بودند ي و ب  معصوم، ه برّ دند و مثليخواب يم

  سـروان «.  زدنـد    و چـوب     را بـا كابـل      مان   همه  ي عراق  يسربازها
  داتيـ  پ  كـه   بـاز هـم   «:  د گفـت  يتا مرا د  .  بود   اردوگاه  فرمانده»  ليخل

  »شد؟
ـ   مي بـر   مييخـوا   يما م «:  گفتم  از سـر مـا        انگـار شـما دسـت       ي ول

  »! نيدار يبرنم
.  نخـورد   تكـان  شي از جا ي، كس   مي شو   سربازها گفتند لخت    يوقت

   نداشت  ي و لزوم   ميدانست  ي را م    و حقوقمان    حق   سال   همه  نيبعد از ا  
   بـه   دند گـوش  ي د  يوقت.  مي بده  تن آنها    ة خواست  د به ي جد  ي اسرا  مثل

  .، گذاشتند رفتند ميده ي نم حرفشان
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 دنـد و دور و بـر مـا        يخواب  ي م  شگاهي آسا   طرف  كيد  ي جد  ياسرا
 آنهـا     هم   و هر وقت    ميآورد  ينم  سر در   از كارشان . شدند  ي نم  يآفتاب
هـا و فـرار       يستادند جلـو عراقـ    يـ ا  ي م   خشك   چوب  نيزدند ع   يرا م 
  صـحبت  آنهـا     بـا  1»محمـد  «  اسـم   ها به   يلي از اردب   يكيبا  . كردند  ينم

پتـو   آنها    د به ي با  مي و گفت   مي را گوشزد كرد     و حقوقشان    و حق   ميكرد
 بـا مـا      رد هم د كُ يحم.  پتو دادند   كي   همه  روز بعد آوردند به   . بدهند
  نياگر ند .  ني هر نفر دو پتو بد      د به ي با   قانون  طبق«:  گفت آنها    به. بود

  ». ني داد  االن  پتو را هم ني ا گم ي آمد م بي صل هر وقت
 و   گـر و لبـاس    ي د  ي پتـو   كيـ    همـه   ها مجبـور شـدند بـه        يعراق

   داشـتند و از بـس       د خـارش  يـ  جد  ي از اسرا   يبعض.  بدهند  رپوشيز
هـا   ي از عراقـ  ميرفتـ . شد ي م  سرخ خاراندند پوستشان  ي را م   خودشان

چنـد روز بعـد     .  شد   خوب   وضعشان  كم   و كم   ميپماد گرفت  آنها    يبرا
 ،دنديد د ي جد  ي اسرا  ني ما را در ب     يوقت.  آمد   اردوگاه   به   سرخ  بيصل

 ، ميباش آنجا   د در ي و نبا   مي هست  يمي قد  ي گفتند ما اسرا   . كردند  تعجب
هـا    ي سـرخ   بيصـل . شـد   ي نمـ   شان  يها حال   حرف  نيها ا   ي عراق  يول
 از اسرا    يليخ. كردند  ي م  د تعجب ي جد  ي اسرا  تيشتر از ما از وضع    يب

اد يـ    دفعـه   كيـ . زدنـد   ي م  خواندند و بشكن    ي م   ترانه   خودشان  يبرا
 و    شـكل   دنيـ  د  رانيـ  ا  از شناختن  آنها   منظور.  تادمها اف   ي عراق  حرف
   كه   شده  ي چ  راني مگر در ا    گفتم  يبا خود م  . د بود ي جد  ي اسرا  ليشما

                                                 
  .اكنون كارمند شركت گاز اردبيل است» محمد «-1
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  د را ثبـت   يـ  جد  ي اسرا   اسم   سرخ  بيصل! اند؟   شده  ي طور  نيها ا   نيا
  . كرد و رفت
 و   كـردم   ي مـ   هـا صـحبت     يآمد با عراق    ي م  شي پ  ي مشكل  هر وقت 

ـ          قانون   طبق  مخواست  يم   حـساب   حـرف  آنهـا     ي با ما رفتـار كننـد ول
  .زدند يبردند و م ي بار مرا م كي  شد و هر چند وقت ي نم سرشان

   كـه   ميـ زد  ي مـ    قدم  اطي در ح   مي از روزها با محمد داشت      يكيظهر  
 كـار    د آن يـ  نبا  گفتم.   است   كرده  ها صحبت   ي با عراق   بارة من  در  گفت
 دو تـا      بود كـه    گفته آنها     و به   ها رفته   ي عراق  شي او پ   ي  ول   كرده  يرا م 

كـرد    ي فكـر مـ      خـودش   اليـ  خ  به.   است  د شده ي شه   من  ياز برادرها 
  .دارند ي برم  از سرم گر دستيسوزد و د ي م  حالم  به ها دلشان يعراق

  سـروان .  بردنـد  ليـ  خل  سـروان   اتـاق   و مرا بـه   آمدند دنبالم   شب
  »؟ د شدني شه برادرهات  دميشن«:  گفت

  ». د بشمي شه  بودم  آمده  هم من«:  گفتم
 افتـاد    ي اتفـاق   اگر باز هـم   «:   كرد و گفتم     صورتم  ي تو  يقي دق  نگاه
  »؟ ي بجنگ يگرد ي برم دوباره

   چـه   دانـست   يگر نم ي بود و د     مانده   و واج   هاج.  گردم  ي برم  گفتم
  !كار كند

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  پيـ ت  خـوش   پي سـرت   كيـ    بـود كـه    67   ماه   بهمن  ما شش ي  مپنج
 بـود و      عـراق   يهـا    اردوگاه   كل  انگار فرمانده .  آمد   اردوگاه   به  يعراق

.  با او بودنـد      هم  لي خل   و سروان   مي كر  مالزم. د كند ي بازد  خواست  يم
 را   ماني و سـرها    مينيجـا و گفتنـد بنـش       كي كردند     اسرا را جمع    ةهم
 و   ستادهيـ  ا   خشك   چوب   مثل   و مرتب   ازها منظم سرب.  ميندازي ب  نييپا

  وارهـا هـم   ي د  ي رو  انسـرباز .  بودنـد    زده   پـشت    را بـه    شانيها  دست
.  بودنـد   ستادهيـ  ا   محوطـه    خبـردار رو بـه       حالـت    به   دست   به  اسلحه
  مي كر   بلغور كرد و مالزم     يزي چ  كي.   اسرا انداخت    به  ي نگاه  پيسرت
  تـون   يكـ ي   كـه    از شما دارن    يد سؤال يفرما  ي م  پي سرت  جناب«:  گفت

  ».  بده د جوابيبا
   صـورت   د بـه  يار لبخند دو  ي و ش    گفت  يزي چ  كي  ي عراق  پيسرت

  ي طـور    چـه   نيفرمـا   ي مـ   پيسرت«:   و گفت   مي كر   مالزم  ة سوخت  اهيس
  »؟ كنن ي م ي زندگ  در كنار هم راني دزد در ا ونيلي م شصت
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   بـه    دلـشان   ي تـو   يشخنديها با ن    يعراق. آمد ي درنم  يصدا از كس  
 بـاز     را از هـم     شي پاهـا    كـه    هم  پيگفتند و سرت    ي م   احسنت  پيسرت

  ني زمـ    كـه    است  كرد االن   ي م  اليد و خ  يبال  ي م   خودش   بود به   گذاشته
  . جِر بخورد شير پاهايز

نـد  تا بل .   را بدهم   پي سرت   سؤال   تا جواب   ها بلند شدم     بچه  نياز ب 
  ». نيبش«:  گفتند مي كر  و مالزم لي خل  سروان شدم

  »خواد؟ ي م  از ما جواب  كه  نگفت تان پيمگر سرت«:  گفتم
 و   مي كر  مالزم.  جلو  رفتم.  جلو   بروم   گفت   دست  ة با اشار   پيسرت
   كردم  پي سرت  رو به .  بودند   كرده   را گم   شاني و پا    دست  لي خل  سروان
 در كنـار    هزار رقاصه  طور چهارده    چه  ني شما گفت   هر وقت «:  و گفتم 

  »؟ دم ي شما را م  سؤال  جواب  هم  من كنن ي م ي زندگ هم
  شانيـ ها  شتر برنامه ي بودند و ب     گذاشته  ونيزيها تلو   شگاهي آسا  يتو

  پي سـرت   ي را بـرا    ميهـا    حـرف   مي كـر    مالزم  يوقت.  بود  آواز و رقص  
. شـد جـا      جابه  پي سرت   صورت  ي تو  م لبخند و اخ    ي جا ، كرد  ترجمه

  »؟ ميا  ما رقاصه يعني«:  منفجر شد  دفعه كي.   برجكش ي تو  بودم زده
  ». دهي م  را نشون ني ا  كه  خودتون ونيزيتلو«:  گفتم
   كلـت   ي رو   گذاشت  دست.  بود   داده   را از دست     كنترلش  پيسرت

  ».آ زنم يم«:   و گفت اش يكمر
اگر تو  .   بزنه  تونه  ي م   هم   بچه  كي  ي را حت    بسته  ر دست ياس«:  گفتم

   تمـوم   گـران   بـرات   تو را بـزنم   اگر من ي ول شه ي نم ي طور  يمرا بزن 
  ». شه يم
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  »؟ يزن يم«:  گفت
  ». از او بپرس«:   و گفتم  كردم  اشاره مي كر  مالزم به
  ليـ ل خ  ، سـروان    ام   گفتـه   د چـه  ي پرس  مي كر   از مالزم   پي سرت  يوقت
  ». پي سرت  كن ول«:  گفت

  ي سگ   مثل   هم  مي كر   و مالزم   لي خل   و سروان    جلوتر رفت   پيسرت
  .دندي دو  باشند، دنبالش  را برده اش  توله كه

  پي سرت   بعد از رفتن     و دو ساعت    ميها برگشت   شگاهي آسا   به  يهمگ
 بود   يحرف   چه  نيا«:   گفت  لي خل  سروان.  دفتر   به   كردند بروم   ميصدا
  »؟ ي گفت پي سرت  به كه

 را    جـوابش    هـم    مـن    خواسـت   او جـواب  .   نگفـتم   يزيچ«:  گفتم
  ». دادم

  ». يري تو اس يول«:  گفت
   دســت  و روحمــون رهي اســ مــون  جــسم فقــطنجــا ي امــا«:  گفــتم
  ». خودمونه
  پـنج «:  گفـت .  ني بهتر از ا    يا   بهانه   بود و چه     افتاده   دستشان  گزك

  »!ادي ب  سر جاش  تا عقلت ي انفراد  سلول يريمروز 
   زنـدان    داخـل   يزنـدان .  بود   سخت  يلي خ  ي انفراد   روز سلول   پنج

   را سرگرم ، خودم   دميشن  يها را م     بچه  ي سر و صدا     كه  يتا زمان . گريد
.  گرفـت   يشتر م ي ب  رفتند، دلم   ي م  شگاهي آسا   داخل   به  ي وقت  اما  كردم  يم

 با   ام  ي زندگ   خوش  يها  اد گذشته ي   و به   نشستم  ي م   سلول  ي تو  ييتنها
ـ    چنـد سـال      كه  كردم  ي فكر م   يي روزها  به.  زدم  ي م   حرف  خودم   شي پ
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آلود    و مه    گنگ  يريگر تصو ي و حاال د     بودم   سر گذاشته   را پشت آنها  
  كيـ    همـراه   هـا بـه      از بچـه    يكيهر روز   .  بود   مانده  در ذهنم  آنها   از

  دادند تا به    ي م   بار اجازه   كي روز    آورد و در طول     ي را م   ميز غذا سربا
  .  بروم ييدستشو
نـد  يگو  يهـا مـ     ي عراقـ   دمي شن   آمدم  روني ب  ي انفراد   از سلول   يوقت
  اند كه    را امضاء كرده    رشي و ز    نوشته  ها نامه    از اردوگاه   يكي  يها  بچه
   از فرمانـدهان    يكـ ينـد   روز بعد گفت  . ها بجنگند   يرانيخواهند با ا    يم

   تا به    گفته  يآقا ابوتراب    و حاج    كرده  مي را تسل    خودش  راني ا  ة رتب  يعال
. كنـد  ي مـ  تيـ هـا حما   ي روز از عراقـ      و از آن    كرده  ي م   روز اشتباه   آن

  غـات يخواسـتند بـا تبل      ي بـود و مـ       شـده    جـا كوتـاه      از همه   دستشان
  .  خودشان ها را بكشند طرف  بچه نيدروغ
 جدا كردند و بردنـد       هي روزها صد نفر از ما را از بق          از همان   يكي
  نيـ از ا .  بستند  ماني رو   و در را به      سه   كمپ  يها  شگاهي از آسا   يكي  به

  ميدانــستند اگــر مــا كنــار اســرا باشــ ي داشــتند و مــ ي هــدف كارشــان
  . برسند  هدفشان به آنها  ميگذار ينم

  ساعت.  ميكرد  ي م   را نگاه   روني ب   پنجره  از  مي روز بعد داشت    دو، سه 
  زدنـد كـه     ي مـ    قـدم   اطيـ  ح  يها تو    بعد از ظهر بود و بچه       حدود سه 

هـا    شگاهيـ  آسا   داخل  ها به    بچه  ةهم.  زدند   باش   داخل  ها سوت   يعراق
 از   يكـ ي.  آمدنـد تـو     ني باز شـد و چنـد ماشـ          اردوگاه  يدرها. رفتند
  »؟  هستن يها ك ني؟ ا  خبره چه«: ديها پرس بچه

  كيـ .  داشـتند   يا  ها نقشه   ي عراق  يها نبودند ول    ي سرخ  بيصلآنها  
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  مي و مـر    يچ  شميابر«:  روني از بلندگوها زد ب     مي كر   مالزم  ي صدا  دفعه
 شما را از مـرز    ساعت48   ظرف  ني بش   اگر پناهنده   دني م   قول  يرجو
  ». ني دار  دوست  كه يي هر جا  و بفرستن  كنن خارج

.  شـوند   د پناهنده ي جد  ي اسرا  ميديترس  يم.  مي شد   ناراحت  يهمگ
  »؟ مير ي م راني ا  به ي ك پس«: دنديپرس يكردند و م ي م ي دلتنگ شهيهم

  يوقتـ .  اطي ح  ي اسرا آمدند تو    ةها درها را باز كردند و هم        يعراق
  ه بـا پناهنـد     ي طـور   نيـ خواستند ا   ياند، م    را باخته    بودند جنگ   دهيد

.  كننـد   تـرميم  را    شـان    خـورده   ، غرور ترك    ني منافق   چند نفر به    شدن
  صاحب  ي ب   سگ   مثل  داشت.   كردن   صحبت   كرد به    شروع  يچ  شميابر
 بـود     نگذشته  شيها   از صحبت   يا  قهيچند دق . كرد  ي م   و پورت   ترها
 در   ني بـر منـافق      رهبـر و مـرگ      ينـ يكبر، خم    اهللا  ي صدا   دفعه  كي  كه
   كردند طـرف     را پرت   شانيها  يي دمپا  يها  ها لنگه   بچه. ديچي پ  ردوگاها

  . ي رجو مي و مر يچ شميابر
 از   يكـ ي.  ميكـرد   ي مـ   هي گر  ي و از خوشحال    مي بود   پنجره  ما پشت 

  ها امروز ثابـت      و بچه    تو خونه   يراني ا  اصالت«:  راز گفت ي ش  يها  بچه
  ».  هستن يراني ا كردن

  رونيـ  ب  را از اردوگـاه    آنهـا    ،   اسـت   دند هوا پس  ي د  يها وقت   يعراق
. گـشتند   ي برنم  شانيها  شگاهي آسا   بودند و به    اطي ح  يها تو   بچه. بردند

   بودنـد چـه     مانـده .  كننـد   تيرا اذ  آنها   خواهند  يها م   يگفتند عراق   يم
 بـا    نييايب«:   ما را باز كرد و گفت       شگاهي آمد در آسا    مي كر  مالزم. كنند

.  مي كنـ   تيـ  را اذ   ي كـس   مييخوا  ي نم   كه   بشن   تو تا مطمئن    ني بر ها  نيا
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.   نـدارم   يهـا كـار     يرانيگر با شما ا   ي و د   ني زم   را زدم    دستم   پشت  من
  ». ميريگ ي م  برعكس ةجي نت ميكن ي م يهر كار

  ي، سـربازها  68   سـال    خرداد ماه   زدهمي و س    دوازدهم  يدر روزها 
 مـا    ي بـرا   نيـ  نداشـتند و ا     ي كـار كـس      به  ير ندادند و كار   ي گ  يعراق

   امـام   حـضرت  ميدي روز شـن   آن  يدر فـردا  نكـه   ي ا آور بود تـا     تعجب
  تـا بـه   .  را در خود فرو برد       اردوگاه   و اندوه   گرد غم . اند   كرده  رحلت

  مي بـود    سر گذاشـته     را پشت   يادي ز  يها  يها و ناراحت    ي روز سخت   آن
  يا   در گوشه   هر كس .  بود  فكندهي ن  هي سا  مان بر سر   ي اندوه   چنان  يول

هـا    يليخ. كرد  ي م  يخوان   نوحه   امام  ي برا  ي و زار   هي بود و با گر     افتاده
   خواندنـد و دور از چـشم        ، قـرآن     امـام    حـضرت    روح  ي شـاد   يبرا

 را  شانيـ ها  كارهـا و كـالس   ةهـا همـ   بچـه .  كردند يزن  نهيها س   يعراق
  ي عراق  سربازان. كردند  ي م  ي عزادار   و فقط   فقط بودند و      كرده  ليتعط
  هـم  آنهـا     از  يلي خ  ي نشوند و حت    يكردند دور و بر ما آفتاب       ي م  يسع
  .گذاشتند ي م  احترام  امام  حضرت به

   متبركـه    امـاكن   ارتي ز  خواهند اسرا را به     يچند روز بعد گفتند م    
  ارتيـ  ز  را بـه    اول   كردنـد و گـروه      نـام  ها از اسرا ثبـت      يعراق. ببرند

 سوء   هي قض  نيخواهند از ا    يها م   ي ما گفتند عراق     گروه  ي ول ،فرستادند
 مـا     بـه   ي عراقـ   سـربازان .  مي نكرد  نام  ثبت  ني هم  ي كنند و برا    استفاده

  ! مي هست نيد يگفتند ب يم
  ي بود ول    اجرا شده    قطعنامه   و دوم    اول  ي بندها   مدت  ني ا  در تمام 

 و  ميـ ا اد رفتهيگر از ي د  ميكرد  يفكر م .  نبود   بند سوم   ي اجرا  از  يخبر
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  . ميا ماندگار شده آنجا  در شهي هم يبرا
ـ    ي روز بعد عراق    چهار، پنج   از مـا را سـوار    ي تعـداد   مقدمـه  يها ب

  ي قبل  ياسرا.  تيتكر»  نيالد  صالح «  اردوگاه   كردند و بردند به     نيماش
 چهـار    شگاهيـ  آسا  بـه . گـشتند   ي آشـنا مـ     لكردند و دنبا    ي م  ما را نگاه  

 پانصد    بود كه    بود و دو تا كمپ       طبقه  كي آنجا    يها  شگاهيآسا.  ميرفت
 خـاردار    مي بود و با س     ها بزرگ    كمپ  اطيح.  داشتند   فاصله  متر از هم  

   هـم  يآقـا ابـوتراب   حاج.  داشتند  راه  هم  به ي بودند ول  جدا شده   از هم 
  هيـ  توج   اردوگـاه   ة دوبـار    كـردن    عـوض   يها برا   ياقعر. بود آنجا   در
 از ما نداشـتند      ي ترس   چندان   جنگ  گفتند در زمان    يم.  داشتند  يبيعج
 بـا    كـه  آنهـا    ها و   ياله   حزب  ترسند دو گروه    ي م  بس   بعد از آتش    يول

  ي مـشكل   شانيـ ر شـوند و برا    يـ  درگ  كنند با هم    ي م  يها همكار   يعراق
  .دياي ب شيپ

و »  ليـ خل «  اردوگـاه    فوتبـال   يهـا   مي تـ    و مسؤول    ورزش  مسؤول
از هـر   .  را دادنـد    يا   مـسابقه   برگزاري  بيترتآنها   1.بودند»  روسيس«

 و    مدرسه  يتو.  شد   شروع   كردند و مسابقه     شركت  مي ت   سه  شگاهيآسا
   هـم    مـن    داشـتم    دوسـت   يلـ ي و خ   كـردم   ي مـ   ي بـاز   ، فوتبـال    محله

 بـود،     گذشته   از اسارتم   يچند سال نكه  ي ا  با  ي ول   كنم  ي باز  توانستم  يم
 از   يكـ ي   مـسابقه   روز اول . كرد  يدرد م    گهگاه  مي و پا   دميلنگ  يهنوز م 

  صـحبت  آنهـا     بـا   رفـتم .   را باخـت     اولش  ي ما باز   شگاهي آسا  يها  ميت

                                                 
  .هاي آبادان بودند  خليل و سيروس از بچه-1
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  ميهـا   دند حـرف  يها د    بچه  يوقت.  كنند  يد باز ي با  ي طور   چه   كه  كردم
  يهـا  مي و ت مي را برد  دوم يباز.  كردند يخورد، مرا مرب  ي م  دردشان  به
  شگاهيگر آسا ي د  مي ت  سه.   است   كرده   فرق  مان  ي باز  دند سبك يگر د يد

 ما   شگاهي آسا  مي هر چهار ت     مسابقات  اني و در پا     كردم  يي راهنما  را هم 
ـ     اه اردوگـ    فوتبال   مرا مسؤول   لي خل  ،يبعد از باز  .  شد  اول   ي كـرد ول

  .دي نكش اد طولي ز تي مسؤول نيا
  

   اردوگاه  ي اسرا   تبادل  يها   زمزمه   بود كه   رماهي ت  هما پانزد ي  چهارده
آمدنـد و    يهـا مـ     شگاهيـ  آسا  ة پنجـر   ي جلـو   سربازها به .   گرفت  قوت

  .دهند ي م  سرخ بي صل لي ما را تحو ي زود گفتند به يم
.  بود   شده آغاز اسرا     تبادل  شيروز پ    بود و از سه    69   مردادماه 29
ـ  يـ  دو كـشور با  ي اسـرا    تبـادل    مناسـبت   ها گفتند بـه     يعراق   ميد بـا ت

  يآقـا ابـوتراب      را با حاج     موضوع  يوقت.  مي بده  مسابقه آنها    يژاندارمر
  . مي كن اطي احت ي ندارد ول يبي گفتند ع مي گذاشت انيدر م

 را تـا جلـو       تـوپ . كـرد   ي مـ   ي باز   ما خوب   ميت.  شد   شروع  يباز
   گـل   ميديترسـ   يم.  ميگرداند  ي برم   و دوباره   ميبرد  يها م   ي عراق ةدرواز

  يها را بزنند و بـرا        بچه  ي پا   توپ  ي جا  ها به   ي عراق   وقت   و آن   ميبزن
 از   ي و وقتـ    مي نـزد    گـل   قـه ي دق  ، چهل   يس.  شود   درست   مشكل  همه
  ». ني بزن  گل نياگر تونست«:  ؟ گفت مي كن  چه ميديآقا پرس حاج

  قي بودنـد و تـشو      ستادهي و كنار ا    اسرا در گوشه  .  مي را زد    اول  گل
  ي را رو  اردوگـاه   و كفـشان    با سوت    هم  ي عراق  يسربازها. كردند  يم
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اد يـ فر.  ميـ  زد   را هـم     دوم   بعد گل   قهيچند دق .  بودند   گذاشته  سرشان
  ي عراقـ   يهـا سـربازها     كـار بچـه     نيـ  اسرا بلند شد و از ا       يخوشحال

د يـ از د.   انداختن  و جفتك   ي لگد پران    كردند به    شدند و شروع    يكفر
 بـا     بخورند تا بلكه     گل  ميها گفت    بچه  به.  اصالً خطا نبود     هم  خودشان
  ي طـور    گـل   بعـد از زدن   .  نرسـانند   بيها آسـ     بچه   به  شانيها  جفتك

  كـف . انـد   روز شـده  يـ  پ  ياتيـ ل انگـار در عم     كردند كـه    ي م  يخوشحال
  يبـاز .  كردنـد    رد و بدل     و بوسه    زدند و ماچ     هم   را به   شانيها  دست
 گرفتند تا   ي م   اشتباه  ها را با توپ      بچه  ي پا   كماكان  ي بود ول   كيدو بر   

  شـان   ي تا پنالت   ميرا دراز كرد   آنها    از  يكي  مهي جر  ة محوط  داخلنكه  يا
  . بردارند  كچلمان از سر  كنند و دست را گل
   مانـده    وقتِ  قهيچند دق . دي كش  ي تساو   به  ي را زدند و باز     شان گل

  انيـ  پا  ي با تـساو    ي باز  تي و در نها    ميدي دو   طرف   و آن    طرف  نيرا ا 
گـر وارد   ي د   ساعت  كي تا     سرخ  بي صل   گفت   اردوگاه  فرمانده.  افتي

  . شوند  رفتن  و آماده بروند  حمام  به  همه گفت. شود ي م اردوگاه
   كـردن    آمـاده   ستادند و مـشغول   يها ا   ر دوش ي ز  ي با خوشحال   همه

  كي   همه   شدند و به    ها وارد اردوگاه    ي سرخ  بيصل.  شدند  لشانيوسا
  ي دادنـد و اسـام      ي نظام   كوتاه  ني آست   لباس   دست  كي و    ي كتان  جفت
  .ها را نوشتند بچه

  گفـت   يم.  سمي را بنو    و اسمم    بروم  م ه   من   گفت  يآقا ابوتراب   حاج
. فتـد ي ب  ي اتفـاق    است   ممكن ، هستند   حساس   من  يها رو   ي عراق  چون
  . را نوشتند  و اسمم  صف ي تو رفتم
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 بـا    ميرفتـ . گري د   كمپ  كي   را بردند به    يآقا ابوتراب   ها حاج   يعراق
 نند از  ما برنگردا   شي اگر او را پ     مي و گفت   مي كرد   صحبت   سرخ  بيصل

  ي كـار    فرستاد كه   غاميها پ    از بچه   يكي  آقا توسط   حاج.  ميرو  ينمآنجا  
  . شود  تمام  ضرر همه  به مينكن

هـا را سـوار        و چنـد تـا از بچـه          مـن   ور ماه ي شهر   روز سوم   صبح
   هـم   شيهـا   بـود و پـرده       اردوگـاه   ي هنوز تو   اتوبوس.  كردند  نيماش
   از گرمـا خفـه      مي شـدند و داشـت      ل معط   ساعت  كي.  بود   شده  دهيكش
گفتنــد .  بغــداد بردنــد  افتادنــد و مــا را بــه  راه بــاالخره.  ميشــد يمــ
  كيـ سـوار    آنجـا    در.  بفرسـتند   رانيـ  ا  ما به يخواهند ما را با هواپ      يم

.  بـود    و خفـه     كـرده    دم   اتوبـوس    داخـل   يهوا.  ميگر شد ي د  اتوبوس
هـا را   ابـان ي خ ي تو  مردمِ ي صدا ميگذشت يها م اباني از خ   مي داشت  يوقت
  . ميديشن يم

ــاه ــم در فرودگ ــداد اس ــانيها  بغ ــد م ــوار .  را خواندن ــيس  از  يك
  برند اردن   ي بودند ما را م      كرده  عيشا.  مي شد   سرخ  بي صل  يهامايهواپ
 و   ميـ ا   بلند شده    گفت   سرخ  بي صل  ةنديما بلند شد نما   ي هواپ  ي وقت  اما

  . راني ا  به ميرس يگر مي د تا چند ساعت
محمـد  «،    ميـ ا   شـده   رانيـ  وارد مـرز ا      گفـت   بي صل  ةندي نما  يوقت
   بود و اهل     ساله  ، شصت    و پنج   حدود پنجاه .  فرستاد  صلوات»  يآصف
  . اراك
  

 آنجا  در.  مي شد  ادهي پ   مهرآباد تهران    روز در فرودگاه     همان  غروب



 109/ خليل در آتش .............................................................................................

  يهـا    بـا دسـته     مردم. ردند ك   از ما استقبال    ي نظام   و مقامات   نيمسؤول
  ني از مـسؤول    يكي.  انتظار   سالن  ي بودند تو    شده   جمع  ينيري و ش   گل

  .آباد بردند   عشرت  پادگان  به نهي قرنط ي كرد و ما را برا يسخنران
 كـار    دانـستند چـه     ي نمـ   ي از خوشحال   ي نظام   و مقامات   نيمسؤول

 جا   كردند و همه    ي م  يسگر روبو يزدند و با همد     ي لبخند م   همه. كنند
  ي سع   همه  ي بودند ول   دهيزها غذا چ  ي م  يرو.   گل  يها  پر بود از حلقه   

 حـدود    سـاعت . دياي ن  شي پ  شاني برا  ي بخورند تا ناراحت    كردند كم   يم
 كـار    يچـ «:  گفـتم . زنـد   ي مـ   مي صـدا   يكي  دمي د   بود كه    شب 10:30

  »؟ يدار
  ».  با تو كار داره يكيجلو در «:  گفت

  اسـت »  يالزمـان   صاحب «  اسمش  د و گفت  ي نفر مرا د    كيجلو در   
 بـرادر   گفـت .  او را نـشناختم .   اسراسـت   تبـادل    از مـسؤوالن    يكيو  

   زنـگ   ام   خـانواده    بـه    داد و گفـت      پـول   هزار تومـان  .   است  دامادمان
  .  است دهيد مرا ديگو يزند و م يم

 دو نفـر     دميـ  د   كـه   زدم  ي م  دم ق   پادگان  ي تو   روز داشتم    آن  يفردا
.  ام  دهيـ  د  ييرا جـا   آنهـا     فكر كـردم  .  خاردار  مي س   طرف  اند آن   ستادهيا

   و آمده    و جو كرده    پرس.  هستند  ميها   پسر عمه   دمي د   جلو رفتم   يوقت
   و به   مي كرد  ي و احوالپرس   خاردارها سالم   مي س  از پشت .  بودند سراغم 

  . ميهستنجا  آ در ي روز  سه گفتمآنها 
  فرسـتند بـه     ي مـا را مـ       فرودگـاه   قيـ  روز گفتنـد از طر       آن  يفردا
 و مرقـد     يرهبـر    معظم   دار مقام ي د   ما را به    ميگفت.   خودمان  يشهرها
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   حضرت   حرم   به  ي رهبر   معظم  دار مقام يبعد از د  .  ببرند   امام  حضرت
هـا     اشـك  . بـود    خـودش    حـال   ي تو  ي هر كس    حرم  داخل.  مي رفت  امام

نكـه  ي ا  ي بـرا   يخوشـحال .   حـسرت    بـود و اشـك      ي خوشـحال   اشك
ـ   امـام   برگـشتن  نيدر انكه ي ا از  و حسرت  راني ا   به  ميا  برگشته   ني را ب
  . مينيب ي نم خودمان

ز يـ  تبر  بـه  C -130  يمـا ي هواپ  كيـ  ما را بـا       مي برگشت   كه  از حرم 
  گـروه .  مي شـد   دهايـ ز پ يـ  تبر   روز در فرودگـاه      همـان   غـروب . بردند
  مـان ي برا 1ي ملكـوت   اهللا  تيـ  آ   و بعـد از آن       نواخـت   كي موز  فاتيتشر

  يكـ ي   پاسدار گفـت    كي   كه  مي بود   فرودگاه   سالن  يتو.  كرد  صحبت
پدر .   هستم  2 خواسته  من«:   و گفت    نفر آمد كنارم    كي. زند  ي م  ميصدا

  ». د احمر منتظر توان  هالل  جلو ساختمان و مادرت
   بـه  دني بدهنـد تـا رسـ    د اجـازه يـ  بگو  پدر و مادرم    به   او گفتم   به
  . ها باشم ر بچهي با سا لياردب

 و پـا     ر دسـت  يـ  بـود ز    كيـ  نزد  آوردند كه   ي قدر فشار م     آن  مردم
هـا     نفـر از بچـه      ي با س   شد كه   ي م   شب  ا هشت ي   هفت  ساعت.  ميبمان

  ني از مـسؤول   يكـ ي.  ليـ  اردب   طرف  مي افتاد   و راه   مي شد  سوار اتوبوس 
   هماهنـگ   و گفـت   گرفت  تماس يي جا كي با ،دي را د   تي جمع  يوقت

  . بخورند ني ماش  را داخل ها شام كنند بچه

                                                 
  امام جمعة وقت تبريز-1
 .كند  سرهنگ حسن خواسته در سپاه منطقة اردبيل خدمت مي-2
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   تا نمازمـان     داشت   نگه 1 آباد   در بستان   اتوبوسشب   9:30  ساعت
پـدر و   «:  گفـت .  دميـ  را د   انيـ  علف  وسـف ي   وقـت   در آن .  ميرا بخوان 

  ». آن ي م  و دارن  سر شما هستن  پشت تمادر
  شانيـ ها  ني بـا ماشـ     مـردم .  مي افتـاد    و راه   ميبعد از نماز سوار شد    

   پدر و مادرم    در سراب . گرفتند  ي م   از ما سبقت    كنان ي و شاد   زنان بوق
  يهـا   تا بچـه    داشت   نگه  اتوبوس.  را رساندند    خودشان  ني ماش  كيبا  

را  آنهـا     يها دور    و بعد از سال      شدم  ادهي پ   هم  من.  شوند  ادهي پ  سراب
   حلقـه    چشمـشان   ي تـو    بودند و اشك    تر شده   رتر و شكسته  يپ.  دميد

  . كار كنند دانستند چه ي نم ي بود و از خوشحال زده
  سـاعت . بردنـد )  ع(  عبـاس    حـضرت   كمي  پي ت   ساختمان  ما را به  

 را    در اتوبوس   يوقت. آلود ه و م    گرفته  لي اردب  يبود و هوا  ي بامداد   دو
 را    آمبـوالنس   كيـ  و    سـت  آنجا  يالزمان   صاحب  ي عل  دميباز كردند د  

  .  در اتوبوسي جلو آورده
  يازيـ  ن  ي چراغان   همه  با آن .  نداشتند   خواب  لي اردب   مردم   شب  آن

  يديـ د ي را مـ  تيـ  جمع  يكرد  ي م  هر جا را نگاه   .  نبود   و آفتاب    ماه  به
  . خود هستند زانيند منتظر عزپ و اس  گل يها اند و با دسته هستادي ا كه

 را    راه  ةيـ  داشـتند و گفتنـد بق        نگـه   2 ارتش  داني را در م    آمبوالنس
   بـه   ام   خـانواده   امابود  »  يهادمال «  قبالً در محله    مان  خانه.  مي برو  ادهيپ

                                                 
  شرقي ايجان از شهرهاي آذرب-1
 هاي اردبيل  يكي از ميدان-2
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  . بودند  كرده يكش  اسباب  ارتش داني در م  خانه كي
ـ    اسـت    ممكـن   گفـت .   شـوم   ادهيـ  پ   نگذاشت  يمانالز  صاحب   ني ب

  مـردم «:   گفـت   پدرم.   جلو در خانه    ميرفت. فتدي ب  مي برا  ي اتفاق  تيجمع
  ».  كن صحبت آنها  با يا چند كلمه.  شدن   خاطر تو جمع به

 تـشكر    شـب   وقـت   در آن  و از حـضورشان   كردم  صحبت آنها   با
.   اتـاق    بودنـد گوشـه      را گذاشته    امام  كسع.   خانه   داخل  ميرفت.  كردم

.  نبـود   خـوب  حالم.  شد ي جار  از چشمانم   اشك  دنشيار با د  ياخت  يب
  ي را تـو     خـواب    قـرص   كي   شوم  متوجهنكه  ي ا   بدون  يالزمان  صاحب

  .  گرفت  خوابم كم  و كم  كرد و داد خوردم  حل آب
 آمدنـد    يچند نفـر   .اند  آمده   مالقاتم   گفتند به   دار شدم ي ب   كه  صبح

در »  رحمـان  « برادر كـوچكم  . بود آنها    با  هم 1» يمعنو «  كه   خانه  يتو
 و حـاال      داشـت    سـال   9 او    رفتم  ي م   جبهه   به  يوقت.  بود   نشسته  كنارم
  . بود دهي بود و قد كش  سالش  پانزده كينزد
   به  آرام.  شناختم  ي را نم   هنوز دامادمان .  ر دادند تا بخورم   ي ش  يوانيل

  »؟ هي ك  نشسته  بغلم  كه نيا«:   گفتم رحمان
ـ .   اسـت    و دامادمـان    اسـت »  يتقـ  «  اسـمش   گفت  بـا    ي سـاعت   مين
. ديـ ايرد و ب  يـ  بگ   گـل    برود دو دسته     گفتم  ي تق   و به   ها نشستم   مهمان

.   بـروم   رونيـ  تـا ب    ، بلنـد شـدم       برگـشت    گـل   يها   با دسته   ي تق  يوقت
.  گـردم   ي و برم   يي جا  روم  ي م  يا  قهيدق 10  گفتم.  روم يدند كجا م  يپرس

                                                 
 . معنوي از شاعران و مداحان اهل بيت است-1



 113/ خليل در آتش .............................................................................................

  »؟ يرو يكجا م«:   گفت يمعنو
  . دانم ي نم يزيكردند چ يفكر م.  مي سر قبر برادرها روم ي م گفتم
وار و  يـ  در و د    دنيـ ر بـا د   ي مس   در طول  .1ي معاد   قبرستان   به  رفتم

   كـه   ام  گذاشـته  پـا     يي جا   و به    شده   شهر عوض   كردم  يها فكر م    خانه
   درست   من  ي برا   قبر هم   كي.  بود   كنار هم   ميقبر برادرها .  شناسم  ينم

  سـر قبرشـان   .  ام  د شـده  ي شـه    هـم   كردنـد مـن     يفكر مـ  .  بودند  كرده
  ي پر و خال    مان   خانه  يچند روز .   برگشتم   خانه   و به    خواندم  يا  فاتحه

آمدنـد تـا از       ي مـ   ا هـم  هـ   يلـ يخ. آمدند  ي م   مالقاتم   به  شد و مردم    يم
  . ها را نه ي و بعض شناختم يها را م يبعض. رندي بگ ي خبر شان گمشده

  
 را   ام  ي، زنـدگ    ي عـاد   ر مـردم  ي سـا    مثل   هم  ، دو روز بعد من      يكي

خـاردار    مي سـ   اطشيـ  ح   كـه   ي و سـنت     ساده  ي زندگ  كي.   كردم  شروع
كردنـد    ي مـ   يدگ زن   مهربان  يها  هي همسا  وارشي د   طرف   و آن   نداشت

  .  سرخ بي س  داشتند و درخت يحمد م يها  گل شان  باغچه ي تو كه

                                                 
  .آباد اردبيل قرار دارد  قبرستان معادي در علي-1



  .............................................................................................خليل در آتش    / 114

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نفر اول ايستاده از چپزاده ـ  كريم رجب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زاده ـ نفر دوم ايستاده از راست كريم رجب
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   ـ نورد اهواز1359سال 
) اردبيـل (زاده    ـ شهيد يونس اسـماعيل    2... ـ  1: ايستاده از راست  

جانبـاز مقـصود    : نشسته    ) كاشان(ـ حميد 4زاده  ـ كريم رجب3
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  زاده كريم رجب




