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اشاره 

 1357بهمن  22چند هفته از پیروزي انقالب اسالمی در هنوز 
ه از آن کهاي مسلح ضدانقالب، با دستوري  نگذشته بود که گروهک

، کردستان مظلوم را به آتش کشیدند. سوي مرزها دریافت داشتند
کرد و نیز  هاي مردم  هآنها به بهانه عدم توجه حکومت به خواست

اعالم خودمختاري کردستان دست به آشوب زدند. این در حالی بود 
که نظام نوپاي جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی(ره) اولین 

 کرد. روزهاي استقرارش را تجربه می
هاي نظامی حمله کردند، نیروهاي  ها و پایگاه آنها به پادگان

شهادت رساندند و ترین وضعیت به  یعنمستقر در آنها را با ش
ها را به غارت بردند. در سطح شهرها دست به  مهمات و اسلحه

ها بر شدت  ترور مردم وفادار به انقالب زدند و با ناامن کردن جاده
 بحران افزودند.

منطقه عمومی سنندج ـ دیواندره به لحاظ موقعیت حساس
ار هاي وابسته به بیگانه قر به شدت مورد توجه گروهک  استراتژیک،
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هاي فدایی خلق، شاخه اقلیت و ... و  گرفت. کومله، سازمان چریک
هاي مزدوري  سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از جمله گروهک

ها و برخی  هاي خود را در دل کوهستان بودند که چندي بعد پایگاه
 روستاهاي دورافتاده این منطقه مستقر کردند.

ندره از آن حزب اما بیشترین حضور در محور سنندج ـ دیوا
هاي نظامی و اطالعاتی رژیم  دمکرات بود؛ این گروهک با حمایت

هاي سیاسی استکبار جهانی به سرکردگی امریکا،  صدام و پشتیبانی
ها و  اعالم مبارزه مسلحانه کرد. اجراي عملیات کمین در جاده

هاي مراصالتی از جمله اقدامات ناجوانمردانه این گروهک بود.  راه
خبر از همه جا را به اسارت  ها، مسافران بی بستن راه آنها با

بردند. در این میان، آنها که معروف به حمایت از نظام جمهوري  می
شدند. برخی در مقابل دریافت وجه از  اسالمی بودند تیرباران می

شدند و افرادي که به نوعی داراي مشاغل نظامی  بستگانشان آزاد می
بعث و یا درخواست معاوضه با  جهت تحویل به رژیم ؛بودند

مزدورانی که در دست نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی گرفتار 
 شدند. هایی واقع در خاك عراق منتقل می بودند، به بازداشتگاه

 



 
 
 
 
 

 سخن مؤلف

هایی را در  ، نوشته1384یکی از روزهاي آبان ماه بعدازظهر 
ت یکی از افسران برابرم قرار دادند و گفتند که اینها خاطرات اسار

ها  در کردستان است. اشتیاق من براي خواندن نوشتهژاندارمري 
وقتی بیشتر شد که دانستم این افسر توسط نیروهاي حزب ـ 

به اسارت درآمده و بعد از دو سال آزاد  دمکرات کردستاني  منحله
 شده است.

ي خاطرات نوشته  هاي دفترچه صفحه را که در ورقه 78ي  همه
توانست  نظیري را دیدم که می خواندم. خاطرات کمشده بود 

اي دیگر از تاریخ مظلومیت این انقالب را پیش روي محققان  گوشه
 و مشتاقان قرار دهد. 

و آنچه بالفاصله باعث تأسفم شد، حجم ناچیز خاطرات 
تألیف  ي همکاري ادارهدر بیان وقایع بود. با موافقت و  گویی گزیده

ي حضوري با راوي خاطرات،  با مواجههر شد ، قراو نشر بنیادشهید
 جزئیات بیشتري از آنچه بر او گذشته، ثبت و ضبط شود. 
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ـ در میان عباس فهیمیان ي سرافراز ـ جناب  موضوع را با آزاده
گذاشتم. با نظر مساعد ایشان، قرار جلسات مصاحبه گذارده شد و 

 م.ي سه ساعته میهمان فضاي گرم منزل او بود من شش جلسه
هاي ایشان بود که در بهار  وگوهاي ما، یادداشت محور گفت

ها را  به نگارش درآمده بود. راوي محترم، این یادداشت 1369
گذشته است. بیشتر  میدرحالی نوشته که فقط پنج سال از اسارتش 

ها و اعداد و اسامی افراد دخیل در حوادث، مربوط به آن  تاریخ
 ها است. نوشته

خاتمه یافت و اکنون آن چه پیش  1384، در بهمن کار اخذ خاطرات
 روي شماست، روایت عباس فهیمیان است از ماجراي اسارت خود.

همین جا از ایشان که با وجود وضع جسمی نامناسب، تا پایان به 
 هاي ي محترمشان که مزاحمت همکاري ادامه دادند و نیز از خانواده
 .کنم مرا نادیده گرفتند، صمیمانه تشکر می

 و اما تذکر چند نکته:
. در ویراستاري خاطرات تا حد امکان سعی شده است لحن 1

 راوي حفظ شود.
 ي هاي کتاب، برگرفته از سخنان مصاحبه شونده . برخی پانوشت2

ي مولف  محترم است و برخی دیگر به لحاظ ضرورت، به وسیله
ها،  جود حرف اختصاري (م) در انتهاي پانوشتودرج شده است. 

 از سوي مؤلف نگارش یافته است. ها کند که پانوشت ص میمشخ
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 به جاي مقدمه

پدرم نجار بود و  ، در اراك به دنیا آمدم.1328مرداد ماه 
کش. یک ساله بودم که از محبت مادري محروم شدم. یکی از  زحمت

 م را نیز در کوران حوادث از دست دادم.برادران و یکی از خواهران
نبود و از نظر جسمی هم آماده و قبراق بودم و وضع درسم بد 

این آمادگی را مدیون باشگاهی بودم که چند سال در آن کشتی 
ي متوسطه در اراك درس خواندم. در سال  گرفتم. تا پایان دوره می

طول کشید.  1350رفتم که تا  سپاه دانشبراي سربازي به  1348
 ري ژاندارمريي افس دانشکدهبالفاصله به تهران آمدم و جذب 

التحصیل شدم و براي  از این دانشکده فارغ 1353در سال شدم. 
 اعزام شدم مریواندر ي مرزبانی ژاندارمري  ادارهانجام مأموریت به 

 که یک سال طول کشید.
ي مترجمی زبان عربی را به مدت  به تهران که بازگشتم، دوره

 ماه گذراندم. 22
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و اطالعات مرزي، به  ، به عنوان افسر مترجم1356در سال 
رفتم و تا پیروزي انقالب اسالمی در  سوسنگردخوزستان و شخصاً 

 ، در همان جا مشغول به خدمت بودم.1357بهمن 
سابق، محل کار من بود. پس از پادگان شاپور ، 1358در سال 

(محور سلماس ـ خوي) از عناصر ي قطور  دره مدتی، براي پاکسازي
 ن و ترکیه شدم که شش ماه به طول انجامید.ضد انقالب، عازم مرز ایرا

ام بود، و  ي عمومی در تهران، محل مأموریت بعدي وظیفه ي اداره
مرکز ، به کردستان اعزام شدم و در 1360باالخره در اواخر سال 

، به عنوان افسر رکن یک ـ که کارش آموزش موچش سنندج
 رسیدگی به تخلفات پرسنل بود ـ مشغول خدمت شدم. پس از

رفتم و به کار دیواندره مدتی، با همین سمت به ستاد عملیاتی 
 رسیدگی به تخلفات پرسنل هنگ سنندج پرداختم.

گزارش به  ي براي انجام وظائف محوله و هماهنگی و ارائه
مرکز، ناچار بودم هرازگاهی به سنندج آمده و پس از انجام کار، 

 دوباره به محل مأموریتم در دیواندره بازگردم.
ـ در بهاره  وآزاده ـ و دو دخترم ـ اکرم ر آن زمان همسرم ـ د

 ماهه. 3ساله بود و بهاره  6تهران بودند؛ آزاده 
عباس فهیمیان



 
 
 
 
 

 آغاز اسارت

، از روزهاي تلخی است که هیچگاه در 1361روز ششم دي ماه 

 کنم؛ روز آغاز اسارت من! زندگی فراموشش نمی

دیگر، پس از انجام یک آن روز هم مثل خیلی از روزهاي 

گشتم. اتومبیل  برمی 1ماموریت متداول اداري از سنندج به دیواندره

هاي  بایست از ماشین سازمانی در اختیارم نبود؛ براي همین می

کردم. سوار یک پیکان شدم که  مسافرکش بین شهري استفاده می

قبل از من، دو مسافر دیگر داشت. آنها، زن و مردي از اهالی 

 دره بودند.دیوان

کیلومتري شمال سنندج و در مسیر  97ي  . شهر دیواندره مرکز شهرستان دیواندره، در فاصله1
رسد. وجه  ش میسال پی 200ي آسفالت سنندج ـ سقز قرار دارد. قدمت این شهر به  جاده

گردد. دیوان محلی بوده که مجریان  بازمی» دره«و » دیوان«ي  ي دیواندره، به دو کلمه تسمیه
اند و دیواندره که در میان دره و کوه واقع شده، در قدیم مقر  ت داشتهنقانون در آنجا سکو

هاي  حکومت و جایگاه قانون و عدالت بوده است. شهرستان دیواندره به دلیل وجود دشت
شود. دیواندره  سرسبز و وسیع از مراکز مهم تولید گندم و دامداري استان کردستان محسوب می

 آید. م. گیر کشور به شمار می از جمله مناطق سردسیر و برف
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من، جلو و روي صندلی شاگرد نشستم و دو مسافر دیگر در 
ي  ي ماشین کُرد بود؛ خوش برخورد و با همه عقب. راننده

هاي ظاهري یک راننده. او بالفاصله بعد از ورود من به  ویژگی
فهمیدم که چرا منتظر یک نماشین، حرکت کرد و من به درستی 

 مسافر دیگر نشد.
اما سرحال  ،رسید . با آن که زیاد نو به نظر نمیماشین راحتی بود
ها و  تاخت. هوا به شدت سرد بود و دیدن تپه و خوب به جلو می

کرد. بخاري  سرما را بیشتر میارتفاعات پوشیده از برف، احساس 
توانست حریف سوز سرمایی شود که از  نیمه جان ماشین هم نمی

 شد. درزهاي اتاقک پیکان داخل می
وآمدهاي بین شهري از لباس شخصی  ، در رفت1امنیتیبه دالیل 

 کردم. استفاده می
آن روز هم، کفش، شلوار و پیراهن شخصی پوشیده بودم؛ با یک 

که تا حد زیادي درتحمل سرما به من کمک  یاورکت آمریکای
کرد. مدارك و وسایل همراه و همچنین اسناد و اوراق اداري را  می
به و بودم. کیف خوبی بود؛ خارجی  یک کیف سیاه رنگ جا داده در

 سونت.سامطرح 
نوعی مرا  هکرد ب بین راه، مردي که عقب نشسته بود سعی می در

ي  درپی او، نه تنها حوصله هاي پراکنده وپی به حرف بکشد، سوال

هاي ضدانقالب ایجاب  ها و عملیات تروریستی گروهک . شرایط بحرانی کردستان در آن سال1
 از لباس فرم استفاده نکنیم. هاي انفرادي، کرد که در آمدورفت می
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ي راننده را هم سر برده بود. اما من براساس شغلی  من بلکه حوصله
حاکم بود، زیاد میل به حرف  که داشتم و نیز جوي که بر کردستان

 زدن نداشتم.
 »د؟یشما افسر ژاندارمري نیست«هایش ناگهان پرسید:  درمیان صحبت

من دردیواندره شما را با لباس «پاسخی ندادم. بعد ادامه داد: 
 »ام! نظامی دیده

اگر کاري از دست من «اي جز تایید حرفش نداشتم. گفتم:  چاره
 »آید، درخدمت شما هستم. برمی

ها قبل  من کرد نیستم و نژادم بختیاري است؛ اما از مدت«گفت: 
ام. این، همسرم است  ام. دردیواندره ازدواج کرده  هبه این منطقه آمد

خواهد به سربازي برود. شما  و درحال حاضر پسري دارم که می
 »توانید کاري کنید که محل خدمتش، همین اطراف باشد؟ می

 اکت شد.دادم واوس جواب نیم بندي 
ونیم بعدازظهر بود و تنها  بیشتر راه را آمده بودیم. ساعت یک

یک ربع ساعت با دیواندره فاصله داشتیم. سکوت فضاي ماشین را 
شد که ناگهان راننده باتعجب  کم سنگین می هایم کم گرفته بود. پلک

 »!؟1اوه چیه«گفت: 
ا ها ر مسلح در وسط جاده، ماشین جلو را نگاه کردم. دو مرد

کردند. یکی هم کمی دورتر، مراقب اوضاع بود. هر سه  متوقف می
نفر سفیدپوش بودند و عینک دودي به چشم داشتند. من نظامی 

 . چه خبر شده.1
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فهمیدم که پوشیدن لباس سفید به خاطر هم رنگ شدن با  بودم و
 است. محیط و رعایت اصل استتار

راننده درحال کم کردن سرعت بود که رگبار تیري، جلوي ما بر 
 ین خورد و ماشین در وسط جاده میخ کوب شد.زم

بوس، سواري و وانت نیز متوقف شده بودند.  قبل از ما چند مینی
 4ها تا ساعت  ها و جاده  به ما اعالم شده بود که تمام گذرگاه

ظهر درکنترل نیروهاي خودي است، اما حاال همه چیز نشان زبعدا
ونیم  . ساعت یک ایم افتاده ها داد که ما دردام ضدانقالب می

 ي اصلی! باورش برایم سخت بود. بعدازظهر و وسط جاده
ها، راننده و دومسافر دیگر به سرعت از  با فریاد یکی از راهزن

به طرف افراد مسلح رفتند. اولین چیزي که  ماشین پیاده شدند و

ذهنم را مشغول کرد، کیفم بود؛ چرا که کارت شناسایی و اسناد 

کرد. به سرعت، کیف را  بی هویت مرا فاش می، به خوآنموجود در

در شکافی که پشت صندلی عقب بود، پنهان کردم. شانس آوردم که 

از  درآن لحظه توجهشان به من نبود. بعد از دو یا سه دقیقه، یکی

ي   ها به من نزدیک شد. سرش را خم کرد واز شیشه سفیدپوش

 »اي؟ تو راننده«کوچک کنار پنجره گفت: 

 »، من مسافرم.نه«گفتم: 

اش درهم رفت وفریاد  ام فهمید که من کرد نیستم. چهره جههاز ل

 »ماشین را بیاور سمت راست جاده!«زد: 



  17آغاز اسارت                     

بود. یک لحظه به فکرم  شپشت فرمان نشستم. سوییچ سرجای
رسید که پس از روشن کردن ماشین، فرارکنم. آرام دست چپم را 

کردم  . خیال میام شدم روي فرمان گذاشتم وآماده اجراي نقشه
آنجا، همین سه نفر هستند؛ براي  ي نیروهاي ضدانقالب در همه

 رسید. همین، فرار کار سختی به نظر نمی
ي کالشینکف را  ي اسلحه درحال محاسبه بودم که ناگهان لوله 

ي جلو و رو به روي سرم احساس کردم. فرد مسلح که  روي شیشه
در چشم من  م ومتوجه نیت من شده بود، همان طور که چش

 »پیاده شو!«دوخته بود فریاد زد: 
ي دردناك قنداق تفنگی  ي اسارتم ضربه پایین آمدم. اولین هدیه

بود که برپشتم فرود آمد. همان جا مرا بازرسی کردند و بعد به 
را براي کمین  ند. آنها جاي خوبیدطرف محل نامعلومی حرکتم دا

ایی میان روستاي زاغه و انتخاب کرده بودند با محورکوله زاغه؛ ج
روستاي کوله؛ یک گردنه و یک سرباالیی تند که خودروها مجبور 
بودند موقع عبور، سرعت خود را کم کنند. منطقه کوهستانی بود و 

 دو طرف جاده هم کوه.
سراشیبی سمت چپ جاده به پایین هدایت شدیم. وقتی از از 

گرفت. چیزي  ي وجودم را وحیرت، همه سراشیبی پایین آمدم، بهت
قدر عجیب و باور نکردنی بود که تا چند لحظه  دیدم آن که می

مانم پاهایم از حرکت ایستادند. یک خط آتش نسبتاً مجهز پیش چش
 60افراد مسلح، چند خمپاره انداز  قرار داشت؛ تعداد زیادي
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از کنار  .هاي سبک و انواع مسلسل 50ي کالیبر هامتري، تیربار میلی
بین راه، فرد مسلحی که  یم. دردي مسیر دا و ادامهآنها گذشتیم 

جاده دراختیار «: متوجه قصد فرار من شده بود نزدیکم آمد وگفت
 »ماست.

 گفت؛ روي ارتفاعات میهاي اطراف رانشانم داد. راست  و بلندي
جا خدا را شکر کردم که  بود از نیروهاي ضدانقالب. همان پر

ور از میان آنهمه افراد مسلح ي فرارم عملی نشد؛ چرا که عب نقشه
 تقریباً غیر ممکن بود. 

اي دشت  سه کیلومتري، به محوطه-بعد از یک راهپیمایی دو
مانند رسیدیم. چیزي درحدود دویست مسافر دستگیر شده آنجا 
دور هم بودند. کار شناسایی دستگیرشدگان به سرعت آغاز شد. آنها 

و همچنین عواملی  1نپیشمرگان کرد مسلمابه دنبال افراد نظامی 
 بودند که با جمهوري اسالمی همکاري داشتند.

وپا کنم تا بلکه  ناچار بودم یک هویت جعلی براي خودم دست
م. با خودم قرارگذاشتم که یک مغازه دار واز این مهلکه خالص ش

تهران که براي دیدن برادر  آباد قاسمخیابان  الکتریکی باشم در
کندبه کردستان آمده است. این  ت میسربازش که در دیواندره خدم

داستان را چند بار وبه سرعت درذهنم مرورکردم تا موقع بازجویی 
کرد:  گویی نشوم، اما دوچیز مرا به شدت نگران می دچار تناقض

هاي وابسته  کردهاي مسلحی که در کنار نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی بر علیه گروهک .1
 فعالیت داشتند.
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زن ومردي که همسفرشان بودم؛ هر دو کیفم که در ماشین بود و
 توانستند هویت مرا فاش کنند.    می

، خودم را به  ي مناسب  ردم و دریک لحظهاوضاع را بررسی ک
بختیاري نزدیک کردم. پیدا بود که او نیز وضعیت خطرناك مرا مرد 

درك کرده بود. آهسته از او تقاضا کردم که نگوید من نظامی هستم. 
او خاطر جمع  او هم پذیرفت و گفت که خیالت آسوده باشد. از

 انداخت. د میهاي تندزن، مرا به شک و تردی شدم، اما نگاه
چند قدمی از آن دو فاصله گرفتم. درمیان مسافران، بودند کسانی 

این  و اضطرابی نبودند و پیدا بود که بارها در شکه دچار هیچ تشوی
اند، اما بعضی نیز به شدت ترسیده بودند.  ها گرفتار آمده گونه صحنه

گشتند و به دنبال  میان جمع می چند نفر به عنوان بازجو در
 هاي خود بودند.  همطع

 دریک لحظه متوجه شدم که زن کرد خود را به آنها رساند و
مرا به افراد  شهای . وقتی درمیان صحبتکرد شروع به صحبت

مطمئن شدم که ي خود را خواندم و  مسلح نشان داد. فاتحه
اند. به سرعت به خود آمدم و سعی کردم وانمود  کرده ام شناسایی

ام. یکی از افراد مسلح به سرعت به من  کنم که چیزي را ندیده
 »تو سرباز هستی؟«نزدیک شد و گفت: 

 »سن من از سربازي گذشته است.»  گفتم:
تو افسر ژاندارمري هستی. ما قبالً تو «اي گفت:       با لبخند موذیانه

 »کردیم. می تتعقیب هم از سنندج تا اینجا را شناسایی کرده بودیم و
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خواهد با این ترفند، توان  گوید و می بود که دروغ میپیدا 
 من در ژاندارمري کار«تشکیالتی خودشان را به رخ بکشد. گفتم: 

 »اداري است. مماموریت کنم و نظامی نمی
 »چیزي همراه خودت نداشتی؟«گفت: 
 »چرا، یک کیف که در ماشین جامانده است.«گفتم: 

یک جاده که یک نفر مسلح را همراهم فرستاد تا کیف را بیاورم. نزد
دردست  7- جی ها که یک قبضه آرپی رسیدیم، یکی دیگر از نگهبان

 »روید؟ کجا می«داشت، جلوي ما را گرفت و با لحن تندي گفت: 
صبرکنید... یک «مراقب من ماجرا را برایش تعریف کرد. اوگفت: 

 »آید. شاید پاسدارها باشند. ماشین از دور می
اگر آنها پاسدار باشند تورا «بعد نگاهی به من انداخت و گفت: 

 »کشم. جی می با همین آرپی

موضوع خیلی جدي است. بهتر «فردي که همراه من بود گفت : 

 »است برگردیم.

 شناسایی و باز جویی از دستگیرشدگان هنوز ادامه داشت. کار
، جوانی را دیدم ي زیادي نداشت  ي کوچکی که با ما فاصله روي تپه

اده بود. پیدا بود که از بازداشت شدگان که جدا از دیگران ایست
مخمل زردرنگ پوشیده است. شلوار کردي به پا داشت و یک کت 

ي نایلونی هم دستش گرفته بود و خیلی گرفته به  بود. یک کیسه
بعد از چند دقیقه نوبت به من رسید. بازجو به من  آمد. نظر می

هم از من کارت شناسایی خواست. گفتم که همرا نزدیک شد و
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ام  یکارت شناسای ي دانست، منتظر ارائه مرا می ينیست. او که ماجرا
 کوچک را نشانم داد.  ي همان تپهو » آنجا بایست! برو«نشد وگفت: 

ي از ازرد رفتم و تقریباً فهمیدم چرا او را جد پیش جوان کت
بود. جوان خوش  خلیل کاك الهیاند. اسمش  دیگران نگاه داشته

نندج چند قوطی شیرخشک خریده بود و براي اي بود. از س چهره
ي  برد. من و خلیل اولین کسانی بودیم که باید قافله اهالی روستا می

  دادیم. اسیران را تشکیل می
طول نکشید که شش نفر دیگر به جمع ما اضافه شدند؛ یک  زیاد
بود؛ یک  1بیجارکه اهل  توفیقنیروي هوایی به نام سرباز 

. هاديي وانت به نام  ه ، یک رانندمجتبیخواربارفروش به نام 
و دونفرکه لباس  حسنصاحب یک چلوکبابی بین راهی به نام 

که آنها هم اهل  همایونو  وفاهاي  جی پوشیده بودند به نامیبس
  بیجار بودند.

مرغ گرفته  از تخم با یک وانت پر مجتبی خواربارفروش را
ادسازندگی سنندج ها را از جه مرغ بودند. جرمش این بود که تخم

یعنی همکاري با رژیم این کار از دید ضدانقالب،  خریده بود و
 جمهوري اسالمی!

کیلومتري شمال شرقی سنندج و در مسیر راه آسفالت سنندج ـ زنجان  140شهر بیجار در . 1
هاي معتدل دارد. دامداري و کشاورزي در این شهر  انهاي بسیار سرد و تابست قرار دارد. زمستان

از رونق زیادي برخوردار است. بیجار از جمله شهرهاي استان کردستان بود که ضدانقالب 
 هیچگاه در آن احساس امنیت نکرد. م
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ي وانت را هم به عنوان همدست، بازداشت کرده بودند.  راننده
فروخته، نگاه  حسن را هم به جرم آن که به اعضاي سپاه، غذا می

 داشته بودند.
و جوان بسیجی هاي گروه هم، من بودم، توفیق بود ود نظامی 

تر بود. اوگرایش به گروهک  جالب همه ازخلیل بیجاري. اما ماجراي 
داشت. درآن مقطع، این گروه به دالیل  1هاي فدایی اکثریت چریک

همکاري با جمهوري اسالمی  شرایط سیاسی زمان، تاکتیک خود را
هاي فدایی  اعالم کرده بود و خلیل به جرم وابستگی به چریک

 ر شده بود.اکثریت دستگی
پیش چشم ما تمامی مسافران دربند، آزاد شدند وماندیم ما 
هشت نفر. بیشتر آنها موقع رفتن، به ما هشت نفر خیره شده بودند. 

هاي دوخته شده به ما، ترحم و دلسوزي به خوبی پیدا بود.  در نگاه
کردند. هرچه  ها با فریاد مردم را به طرف جاده راهنمایی می نگهبان
راب بیشتر اذیتم ضطشد فکروخیال و ا تر می ن خلوتاطرافما

و با هدف برپا ساختن انقالب  1350هاي فدایی خلق ایران در سال  سازمان چریک. 1
رگیري مشی قهرآمیز، اعالم موجودیت کرد. بعد از پیروزي انقالب، دمکراتیک نوین با به کا

ي  عناصر این سازمان در برابر جمهوري اسالمی، دو موضع متفاوت گرفتند؛ گروه اقلیت، مبارزه
مسلحانه علیه نظام نوپاي اسالمی را در پیش گرفت و به صفوف ضدانقالبیون پیوست. اما 

هاي گرایش به کشورهاي بلوك رقی و  ري اسالمی زمینهگروه اکثریت با این تحلیل که جمهو
به خصوص شوروي سابق را داراست، ادعا کرد که با مواضع ضدامریکایی جمهوري اسالمی 

طلب،  هاي تجزیه گیري منافقانه باعث شد که گروه موافق و در کنار این رژیم است. این موضع
 د.م.گروهک اکثریت را یک گروهک سازشکار و خائن حساب کنن
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دوبارهم دیده بودم که آنها اسیران  -ها شنیده و یکی کرد. من بار می
کنند وبراي ایجاد  قطعه می خود راتیرباران کرده و بدنشان را قطعه

ي  دهند. سکوت مرگبار بقیه می وحشت کنار جاده قرار و رعب
 اي شوم و مثل من منتظر حادثه داد که آنها هم اسیران، نشان می
 وحشتناك هستند.

اضطراب من زمانی به اوج خود رسید که کیفم را دردست یکی 
گونه انکاري برایم نمانده بود.  افراد مسلح دیدم. دیگر امکان هیچ از

دانم چرا، ولی بعد از چند لحظه آن فرد نزدیک من آمد وکیف  نمی
 را تحویل من داد.

توانستم تعداد افرادي که این عملیات را  خلوت شدن محوطه، با
چریک مسلح بودند و  150کردند تخمین بزنم. آنها حدود  اداره می

دیواندره  1هیزي کمین، به احتمال قوي مربوط به  با توجه به منطقه
 شدند. می

یکی از فرماندهان راهزنان به طرف من آمد واز من خواست تا 
م. آن را از دست من گرفت و درکیف را باز کنم. کیف را باز کرد

شروع به بازرسی کرد؛ اما جالب بود که به اسناد واوراق کاري 
نداشت ومثل اینکه به دنبال چیز دیگري بود. بعد از چند لحظه 

 »اینها چیست؟«پرسید: 

و برخی نیز  200، بعضی 150نیرو، بعضی  120هیز به معناي گردان است. هیزها بعضی  .1
داراي نیروي بیشتري بودند. اسامی هیزها یا از روي اسامی شهرهاي مربوطه و یا به مناسبت 

 شد.م. احترام به فرماندهان و سرکردگان از روي اسامی آنها انتخاب می
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 »من یک افسرعامل هستم و کارم اداري است.«گفتم: 
د وقت توچه افسرعاملی هستی که پول همراه نداري؟ چن«گفت: 

پیش یک افسرعامل را گرفتیم که کلی پول داشت، پولش را گرفتیم 
 »شدي. آزادش کردیم. تو هم اگر پول داشتی، آزاد می و

 »آوردم. می دانستم، پول همراه اگر می«خیلی آرام و به شوخی گفتم: 

 کیف را به من برگرداند ودستور حرکت داد.

لحظه از اوپرسیدم : ام کاسته شده بود. درآخرین  کمی از نگرانی

 »شما از چه گروهی هستید؟«

 .1ب دمکرات کردستانزح با لبخند جواب داد:

هشت اسیر را به ستون یک، راهی کردند. منطقه پوشیده از برف 

 زده، آن هم با کفش شخصی پیمایی درکوهستان یخ سنگین بود وراه

هاي  که یک روحانی کرد با گرایش قاضی محمدي  ه وسیله، ب1324سال  راین حزب د .1
دست به   قومی بود تاسیس شد. حزب دمکرات با هدف تشکیل حکومت خودمختار کردستان،

، حزب مذکور متالشی شد و سران آن 1332مرداد  28فعالیتهاي گسترده زد. بعد از کودتاي 
 اي نیز به عراق فرار کردند. دستگیر شدند و عده

پیروزي انقالب اسالمی، این حزب با دو جناح سیاسی و نظامی فعالیت خود را در  بعد از
از زندانیان حزب توده در دوران شاه که مورد  غنی بلوریانکردستان ایران از سر گرفت. 

که از  عبدالرحمن قاسملوکرد و  بود، جناح سیاسی حزب را رهبري می سابق شورويحمایت 
ي نظامی حزب را بر  شد، هدایت شاخه تیبانی و حمایت میسوي دولت عراق و امریکا پش

این حزب از حالت تهاجمی انقالب اسالمی بکاهد. عهده گرفت. امریکا قصد داشت از طریق 
دار  کرد و ایادي شاه سابق نیز عهده ي موردنیاز حزب را تامین می در این راستا، عراق اسلحه

 بودجه و نیازهاي مالی حزب بودند. م.
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ار تر از سوزسرما، هجوم افک معمولی، بسیار مشکل بود؛ اما بیش و

ها و  داد. درعرض یک ساعت، تمام وابستگی پریشان، مرا عذاب می

فرزندانم، دوستان و  و عالیقم تبدیل به خاطره شد. همسر

همکارانم، محل زندگی ومحل کارم، همه وهمه به یک بار از من 

اي خو بگیرم و خود  دانستم که باید با دنیاي تازه شدند. می می دور

 اهایی تلخ آماده کنم.را براي رویارویی با ماجر

رویم اما  م به کجا مییدانست گذشت. نمی لحظات به سختی می

جهت حرکتمان به سمت غرب بود. درمیان سرماي سوزناك بیرون 

دیگر هم، حال  زدم. هفت نفر و پا می تر درون دست جهنم سوزنده و

بود.  تري از من نداشتند. بهت وسکوت همه را گرفته روز خوش و

رسید. از جاده  برف ویخ به گوش می فرورفتن پاها درفقط صداي 

 کردیم. لرو عبور میاهاي م ها وگاه جاده دورشده بودیم و از میان کوه

پیمایی سخت، از نفس افتاده بودم.  پس از چند ساعت راه

هایم که به تازگی خریده بودم کامالً متالشی شده بود و  کفش

شدکه  کم تاریک می اکموالي بود. هو غرق درگلزانو  رم تااشلو

در گوشم زمزمه  ها نوید رسیدن به یک آبادي را صداي پارس سگ

 م قرارگرفت.مکرد. چیزي نگذشت که روستایی از دور پیش چش
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اي که به  ، روستایی بود با حدود هفتاد خانوار. جاده1بالغ آق

وآمد  لرو بود که براثر رفتاشد، یک جاده م روستا منتهی می
والي شده بود. وقتی از آنجا  ردهاي مسلح، سراسرگلروستاییان و ک

آلود بود. با  هایمان گل ي لباس گذشتیم و وارد روستا شدیم، همه
مان آمدند.  ورود ما، اهالی روستا کارخودرا رها کردند و به تماشاي

کردند. البته  ایستادند وبا تعجب به اسیران نگاه می آنها کناري می
بام به طرف ما آب دهان  ز روي پشتتعداد کمی هم بودند که ا

دانستم آنها به  انداختند. بغض گلویم را گرفته بود و واقعاً نمی می
کنند. من به مردم کردستان  چه جرمی این گونه به ما اهانت می

ها  عالقه داشتم و قصدم خدمت به آنها بود. براي همین، آن صحنه
 آور بود. برایم عذاب

ته به حزب دمکرات، در روستا رد وابسچریک کُ صددست کم 
، قناسه، 7- جی هاي سبک مانند آرپی بودند. آنها نیز به انواع سالح

 مسلسل مجهز بودند. تیربار و
 مارا به طرف مسجد روستا هدایت کردند. یک مسجد کوچک و

هاي  شصت متر مساحت که کف آن را با گلیم-قدیمی با پنجاه

بالغ، روستایی است واقع در جنوب غربی شهر دیواندره. با این هدف نهایی ضدانقالب  آق .1
و اطراف سردشت بوده است، اما  آلواتانهاي مرکزي حزب در منطقه  انتقال اسیران به زندان

اند مسیر خود را موقتاً به سمت جنوب غربی تغییر  ظاهراً به دلیل احساس ناامنی، ناچار بوده
 دهند. م.
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لی وقتی وارد مسجد شدیم، دانم چرا، و کردي پوشانده بودند. نمی
آرامش خاصی پیداکردم که این احساس درآن زمان برایم خیلی 

 بخش بود. روحیه
شدند  ها وارد مسجد می ما را کنار دیوار مسجد نشاندند. محافظ

هاي سفیدي که به خود  یکی شروع به جداکردن پارچه و یکی

آنها  داد که عملیات شدند. این موضوع نشان می پیچیده بودند می

پایان یافته است. بعضی از آنها چنان با غرور و حرارت رفتار 

کردند که گویی از یک جنگ تمام عیار برگشته بودند. با خود  می

گناه واقعاً چه افتخاري دارد؟  ن بیکردم که اسارت چند انسا فکر می

داد که عملیات آنها پایان یافته است.  به هر حال، ظاهر امرنشان می

تا نگاهی به اسیران دیگر بیندازم. همه خسته  بود فرصت خوبی

بودند و به شدت نگران. ازمیان آنها، مجتبی بیشتر مضطرب بود و 

پیدا بود که خیلی ترسیده است. نگاهی به من کرد و سري تکان داد 

اش تا  و من سعی کردم طوري پاسخ نگاه او را بدهم که نگرانی

 اي فروکش کند. اندازه

، جوانی بلند قامت با لباس کردي سیاه رنگ وارد چند دقیقه بعد

که به کمربسته بود نشان پنجی مسجدشد. کلت کالیبر چهل و 

داد که بایستی از فرماندهان ارشد باشد. همه به احترام او از جا   می

هایی که در اطرافم  بلند شدند و به حالت تعظیم ایستادند. از زمزمه
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ي یک هیز است. یعنی  فرمانده و امید کاكبود فهمیدم که نامش 

ظاهرش پیدا  کرد. از رد مسلح را فرماندهی میکُ حداقل صدوپنجاه

داد که  ي مرفهی است. هر چند رفتارش نشان می بود که از خانواده

م که او دبر  ي نظامی را ندارد. بعدها پی لیاقت و ابهت یک فرمانده

ست و و، رهبر حزب دمکرات الي عبدالرحمن قاسم خواهرزاده

ي این قرابت فامیلی به دست آورده  به واسطهاش را  موقعیت نظامی

 است.
وبا آنها صحبت کرد.  کاك امید، اول به طرف وفا و همایون رفت

هر دو نفر چون شلوار بسیجی پوشیده بودند و ضمناً اهل بیجار 

ي غلیظ  اي با لهجه بودند، مورد اتهام قرار داشتند. آنها چند دقیقه

. از مم صحبت کردند که من چیز زیادي از آن نفهمیدکردي باه

و به سرعت  ي حواس من مشغول سرنوشت خودم بود طرفی همه

هاي احتمالی کاك  هایی بودم که باید به سوال در پس یافتن جواب

 دادم.  امید می

نفر بعدي من بودم. به کاك امید گفته بودند که من افسر هستم. 

شغلم سوال زیادي نپرسید. او بعد از ي هویت و  براي همین درباره

 »اگر سوالی داري بپرس!«چند سوال ساده به من گفت: 

اید و تا چه زمانی  رمی مارا اینجا آوردهچه جچرا و به «گفتم: 

 »ا را نگه دارید؟قصد دارید م
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چندان توجهی به سوالم نکرد و با یک پاسخ کوتاه از من جدا 
 خواهید بود و همه چیز اشخص نیست تاکی پیش مم«شد. اوگفت: 

 »شود. یآینده روشن م در
آخر فهمیدم که کاك امید، هدف خاص و تشکیالتی را دنبال  در

ها فقط یک ژست ومانور  کند. مقصود او از این سوال و جواب نمی
خواست فرماندهی خودش را به رخ بکشدوگرنه، نه  بود. او بیشتر می

 داد از روي حساب. که میهایی  دار بود و نه پاسخ هایش جهت سوال
بلند «حاال هوا تاریک شده بود. یکی نزدیک ما شدو گفت: 

اول فکر کردم محلی را براي غذاخوري   .شوید... برویم براي غذا

اند اما بعد که هر کدام از ما را به سمتی بردند،  مشخص کرده

هستیم. دو نفر محافظ مسلح، مرا  ها فهمیدم شام را مهمان روستایی

اي بود نیمه مخروبه وحداکثر سه  ها کردند. خانه د یکی از خانهوار

درپنج متر. دیوارهاي اتاق از خشت بود وسقف آن با تیرهاي چوبی 

پوشیده شده بود. یک کرسی کوچک و مستهلک وسط خانه قرار 

ي  یدهساي روي آن راپوشانده بود. گلیم پو داشت که لحاف کهنه

 ـ کرد. یک چراغ دو دن منتقل میکف اتاق، سرماي زمستان را به ب

سوخت، تنها منبع  هم که به جاي نفت با گازوئیل می 1»لمپا«ي  دزده

اي که  روشنایی اتاق بود. صاحب خانه، مردي بود میانه سال با چهره

  نوعی چراغ شبیه گردسوز. م. .1
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ي  نحوه داد. از برخورد و تنگدستی را به خوبی نشان می و فقر آثار

ورود ما  اش مشخص بود که چندان راضی به آمدگویی خوش

اسناك راي از اتاق کز کرده و ه گوشه هاي او در بچه زن و 1نیست.

  کردند. به ما نگاه می

ها  خانه مدام به زبان کردي با نگهبان نشستیم. صاحب رسیکُ دور
 ي من است. هایش درباره کرد و مشخص بود که بیشتر سوال صحبت می

اما نه بعد از خوردن چاي، غذا آوردند. نوعی آبگوشت بود؛ 
گوشت داشت ونه کیفیت. فقط رنگ آن شبیه آبگوشت بود. این 

ي آن روستایی  زن و بچه غذا براي ما تهیه نشده بود بلکه غذاي شب
بود که ما به ناحق تصاحب کرده بودیم. غذا کم بود و من 

گذارند.  که صاحبان خانه آن شب، سربی شام بر زمین می دانستم می
اي نداشتم؛ هم به دلیل  تر بود اما چاره خباآن که برایم از زهرتل

 تر از آن، اجراي دستورافراد مسلّح. ضعف جسمانی شدید و مهم
 من شروع به خوردن کردند. من هم چند زودتر از ها محافظ

کردند، یکی از آنها به من جمع  اي خوردم. وقتی سفره را لقمه

 »دانید؟ ي حزب دمکرات چه می شما درباره«گفت: 

 »دانم. چیز زیادي نمی«  گفتم:

هاي خود را به  داشتند و تمام هزینه ها، خود را ارباب و صاحب اختیار مردم می دمکرات .1
کردند و مردم نیز ناچار بودند مایحتاج آنها را فراهم کنند و اگر  زور از جیب مردم تهیه می

  شد. کرد به عنوان خائن اعدام می کسی غیر از این می
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ي  اساسنامه«اي به دستم داد که روي آن نوشته شده بود:  جزوه

 »بخوان!«و گفت:  »پنجم ي کنگره -حزب دمکرات کردستان

همین حین، سه کرد مسلح دیگر نیز وارد اتاق شدند و در  در

بحث شرکت کردند. جزوه را ورق زدم و قسمتی از آن را خواندم. 

رد باید دراختیار ي خلق کُ همیدم این بود که بودجهچیزي که از آن ف

میان کردها انتخاب شوند؛  خودش باشد؛ تمام مدیران استان باید از

 تقل شوند؛ها بایستی از داخل کردستان به نقاط مرزي من پادگان

مقطع پنجم  رس تامدا در مکاتبات اداري به زبان کردي باشد و

جاي جزوه به  ري که در جايابتدایی، زبان کردي تدریس شود. شعا

دمکراسی براي ایران، خود مختاري براي «خورد این بود:  چشم می

 »کردستان.

دیدم و  ي مندرج درآن رامیهاشعار خواندم و وقتی جزوه را می

فریبی  کردم، ازآنهمه عوام طرفی عمکرد حزب رادر ذهنم مرورمیاز 

ی از افراد دانستم که نیم کردم. من می انزجار میودروغ احساس 

و فرماندهان رده باالي  1ساواكتاثیر گذار درحزب، ماموران فراري 

که فقرو فالکت کردستان را باعث  ها ارتش شاهنشاهی هستند. همان

 شده بودند.

اش سرکوب مبارزین و  اطالعات و امنیت کشور در زمان شاه که ماموریت اصلی سازمان .1
 آزادیخواهان بود. م.
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هزار نیروي  150ما«ام گفت:  وقتی احساس کرد جزوه را خوانده
ول ي آزادیخواه دنیا ما را قبهاي نیرو تمام وقت مسلح داریم. همه

 »دفاتر حمایتی داریم. دارندو ما درتمام کشورهاي اروپایی
 سه نفر مسلحی که بعداً به جمع ما اضافه شده بودند، افراد

کردند،  صحبت می ،میان بحث دادند. وقتی در نشان میخشنی 

شد: براي همین  هایشان، حس می ي حرف خشونت از کلمه به کلمه

تم. چرا که فضا، فضاي نگف يهارنظر خودداري کردم و چیزاز اظ

 بحث و تبادل نظر نبود.
وقت رفتن بود. از صاحب خانه به خاطر غذا تشکر کردم و به 

شان ممسجد رفتم. هفت نفر دیگر هم شاها به طرف  همراه نگهبان

ب به ما را براي استراحت و خوا کردم بودند. گمان می هرا خورد

به شدت تاریک برندکه ناگهان دستور حرکت دادند. هوا  مسجد می

برند. مسیر،  دانستم مارا به کجا می بارید. نمی بود و برف همچنان می

شد  ي مالروکوهستانی بود که مدام سرباالیی وسرازیري می یک جاده

ي حواس من  کرد. همه و همین مسئله راه رفتن را خیلی سخت می

حمل کیف هم برایم  به این بودکه لیز نخورم و به زمین نیفتم.

گرفت  شده بود. گاه وبیگاه حسن چلوکبابی آن را از من می مشکلی

داد تا الاقل از  ه نمیزآورد. آسمان پوشیده از ابر هم اجا وبرایم می

 .ها جهت حرکت خودمان را بفهمیم طریق ستاره
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متر راه را طی کردیم و به روستاي دیگري وپنج یا شش کیل

بود و همه  کور رسیدیم که اسمش درخاطرم نیست. روستا سوت و

بودند. وارد اتاقکی شدیم سردو مخروبه. مانند محل در خواب 

قبلیمان یک چراغ گردسوز فضاي آن را روشن کرده بودو یک 

ساز دروسط، مامورگرم کردن فضاي اتاق بود که به  ي دستبخار

 آمد. تش برنمییي مامور هیچ وجه از عهده

د. بعد از چند دقیقه و رفتن و دررا بستند اینجا بخوابید! به ماگفتند
ه نباز شد؛ چند لحاف کهنه و مندرس برایمان آورده بودند که  در

از  مناسب بود و نه کافی. از فرصت به دست آمده استفاده کردم و
دانم به کجا،  رفته بودند؛ نمی الي دربیرون را نگاه کردم. افراد مسلح

اي از  تکهاما چند فردمسلح بیرون اتاق نگهبانی می دادند. هر کس 
اي رفت. من هم جاي خودم  هاي پاره را برداشت و به گوشه لحاف

لحاف را دورخودم پیچدم. هیچ کس میل به حرف  و را پیدا کردم
هاي  بود. چشم به تیرچه ههمه را از پا درآورد زدن نداشت. خستگی

اشک ریختم و  1چوبی سقف دوختم وبه یاد اکرم، آزاده و بهاره
 وزجر به صبح رسید. تبا انبوهی از مصیب اولین شب اسارت من

چهار روز درآن روستا ماندیم؛ درحالی که فقط براي خوردن 

ي خروج از اتاق را داشتیم. وقتی براي   دستشویی اجازه غذا و

 . همسر و فرزندان راوي. م.1
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رفتم، عمق ظلمی را که شاه  می ها ي روستایی خوردن غذا به خانه

یدم. آنها د خائن به این مردم مستضعف روا داشته بود با چشم می

ترین امکانات رفاهی وضروریات زندگی  ترین وابتدایی فاقد کوچک

هاي  آنجا نه برق بود ونه آب، نه بهداشت بود و نه جاده بودند. در

 ارتباطی مناسب.

آن چهار روز، چندنفر از وابستگان حزب دمکرات پیش ما  در

شان این بود که عملکرد جمهوري اسالمی را  ي سعی همه آمدند و

شناختیم  مردمی جلوه دهند و ما، چون طرف بحثمان را نمی دض

 فقط شنونده بودیم.

ي افراد حزب دمکرات، کرد   آن چند روز فهمیدم که همه در
حتی  1زدند. هاي دیگر حرف می نیستند. خیلی از آنها به لهجه

 شد. نیز بیشتر توسط غیر کردها اداره می جلسات سخنرانی و گفتگو
توانست نسبت به  نفر فقط توفیق بود که نمیمیان ما هشت  در

ورونترس که در تفاوت بماند. او جوانی بود پرش مواضع آنها بی
شد. چند بار به او  جدل می آمد و با آنها وارد گفتگوها کوتاه نمی

ي کسانی که منافع آنها به خطر  انقالب اسالمی، همههاي نخستین بعد از پیروزي  در سال .1
هان ارتش شاهنشاهی، هاي محارب گرد آمده بودند. فرماند افتاده بود زیر چتر گروهک

هاي مختلف ضد انقالب و حتی  ها و مزدوران رژیم شاه و اعضا و هواداران گروهک ساواکی
از اتباع رژیم بعثی عراق، تحت عنوان حزب دمکرات گرد هم آمده بودند. فقط بخشی برخی 

 دادند. م. از نیروهاي حزب را افراد کرد تشکیل می
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تر  اي ندارد وفقط کارتورا مشکل این جماعت فایده گفتم که بحث با
کنند.  ه این راحتی راهزنی نمیکند؛ آنها اگر اهل منطق باشند که ب می

پذیرفت. وقتی آن جماعت دم از  گاه حرفم را نمی اما توفیق هیچ
زدند، خیلی راحت و با صراحت به آنها  دمکراسی و استقالل می

شما اگر دنبال دمکراسی بودید، با بیگانه همدست «گفت:  می
شدید تا یک نظام مردمی را سرنگون کنید. شما فقط اسمتان  نمی

 »مکرات است، ولی درعمل دشمن مردم هستید.د
مه خوردم، اما دردلم به آنه این که حرص وجوش می من با

ها هم با کنایه،  گفتم. بعضی از نگهبان شجاعت و صداقت آفرین می

 کردند، ولی او گوشش بدهکار نبود. توفیق را تهدید می

دم کر اي مچاله بودم و مثالً استراحت می روز دوم بود. درگوشه

ازجابلند شدم. دیدم مجتبی  شنیدم. ي دردناکی که صداي ناله

کشد. رعشه، تمام بدنش  پیچد و فریاد می خواربارفروش به خود می

 ایم، کار را گرفته بود. فکر کردم غذاي عجیب و غریبی که خورده

ي وانتی که  رانندهـ  مسموم شده است. از هاديو داده  دستش

مجتبی «رسیدم که جریان چیست؟ گفت: پ ـ همراه او اسیر شده بود

 »چند شب است دستش به تریاك نرسیده. معتاد است و

کاري از دست من ساخته نبود، جز این که باالي سرش بنشینم 
دانستم، اما  اش بدهم. تا آن زمان معناي اعتیاد راخوب نمی دلداري و
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 ادعا چگونه ذلیل و درمانده آنجا فهمیدم که آدمی با آن عظمت و
 آید. شود و به زانو درمی می

و به خود پیچید. شب که براي  مجتبی تا شب، یکسره ناله کرد
اي رفته بودیم، از درد آرام و قرار نداشت. نه  خوردن شام به خانه

رفت و  گفت. مدام دوراتاق راه می ينه چیز وچیزي خورد 
کشید. معلوم بود که همه جاي بدنش  هایش رابه بدنش می دست

رفت،  شد، به طرف دیوار می کند. گاه که درد شدید می درد می
زد؛ براي آن که  گذاشت وضجه می ها می سرش را الي رختخواب

 صدایش بیش ازحد بلند نشود ومشکل دیگري برایش پیش نیاید.
چند روز عذاب کشید و دراین مدت تقریباً هیچ چیز نخورد.  او

البته ماهم کار اصرار مانیز براي خوردن غذا به جایی نرسید. 
کردیم. درآن شرایط او به چیزي جزتریاك قانع نبود.  اي می بیهوده

هایش گودافتاده بود و  خیلی الغر و نحیف شده بود. چشم
رفتیم، ازاین که مردم  لرزید. وقتی بیرون از اتاق می هایش می دست

دانستند که  کشیدم. آنها نمی دیدند خجالت می با ما می زروستا او ا
ماهمه  دکردن است، نه مرد سیاست. خیال می  ی نه اهل مبارزهمجتب

 از یک قماش هستیم.
یک روز صبح که از خواب برخاستم، مجتبی ساکت شده بود و 

اي کز  گوشه وحشتناك خالص شده است. در معلوم بود از آن درد
ها گفتم که او چند روز  زد. به نگهبان کرده بود و هیچ حرفی نمی

وحسابی نخورده. یکی از آنها که آدم خوبی بود درست  ياست غذا
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هایش  و پس از چند دقیقه یک غذاي مایع براي او آورد تا روده رفت
را اذیت نکند. غذا را گرفتم، کنارش نشستم و وادارش کردم که 

 خورد و به جمع ما برگشت.را بخورد و او آرام آرام غذا 
ج شدیم. روز پنجم اسارت مارا حرکت دادند. ازروستا خار

جلو و تعدادي درعقب، ازستون مراقبت  تعدادي نگهبان در
ي فرعی رسیدیم، خواستیم عرض جاده را  کردند. به یک جاده می

ها به او  نگهبان» آیم! من نمی«رد کنیم که توفیق ایستاد و گفت: 

با قنداق تفنگ به پشت و پهلویش زدند؛ اما توفیق  حمله کردند و
اش رامسلح  ها اسلحه بود. یکی از نگهبانتصمیم خودش را گرفته 

زنم! اما توفیق  فریاد زد اگر نروي، می کرد و به طرف او گرفت و
ام منتظر  ي من بیجار است و االن خانواده خانه«تکان نخورد وگفت: 
کار که به اینجا » خواهم به شهر خودم بروم. من هستند و من می

نگهبان، کنار جاده ماند. حرکت دادند و توفیق با چند  را کشید ما

ي زیادي با جاده نگرفته بودیم که صداي شلیک چهار گلوله  فاصله
داد که توفیق به شهادت رسیده  ي شواهد نشان می همه را شنیدم.

افراد مسلحی که کنار جاده مانده بودند،  بعداست. چند دقیقه 
آنها که خودشان رابه ما رساندند اما توفیق با آنها نبود. از یکی از 

 »توفیق چه شد؟«تري بود پرسیدم:  فرد آرام
یم که حرکت کند. اما گفت که من دچند بار به او اخطار دا«گفت: 

آیم. به او گفتیم که اگر هفت قدم برخالف دستور حرکت  با شما نمی
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 گرفت و د، ولی او باز توجهی نکرد. راهش راوش کند، تیرباران می
 »ند طرف او را زدیم و کشتیم.رفت. بیست قدم که دورشد، ازچ

پاك، دوست داشتنی جوانی و اتوفیق راخیلی دوست داشتم. 
 وبسیار شجاع بود.

محلی نشسته بودیم،  حت دراساعت بعد، وقتی براي استر ندچ

 پوتینش سفید بود. در ها شدم. بند هاي یکی از نگهبان متوجه پوتین

فید استفاده بند س آنجا فقط توفیق بود که چون دژبان بود، از

چند تلخ بود، اما یقین کردم که توفیق اعدام شده است  کرد. هر می

آنها را  و هکفش او هم رحم نکرد کارها حتی به لباس وتوآن جنای

این بندها «آرام به نگهبان گفتم:  اند. طاقت نیاوردم و غارت کرده

 ».مال خودت است

 »چی خیال کردي؟«اي رفت وگفت:  چشم غره
گفت:  ایستاد و می ها می وفیق افتادم که رودرروي آنیاد حرف ت

 »شما راهزن هستید و دمکرات نیستید!«

ت به زبان آوردن آن را أجر درستی بود که ما نو این سخ
 نداشتیم.

هوا تاریک شده بود و ما دراوج سرما و بوران غیرقابل تحمل، 
گذاشتیم. کاله  یکی پس از دیگري پشت سر می ارتفاعات سخت را

امان  اورکتم را روي صورتم کشیده بودم تا کمی از گزند سرما در
هایم را براي  باشم. دستکش نداشتم و مجبور بودم یکی از دست
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آمدم، دستم سر  اي که می دقیقهگرفتن کیف بیرون نگه دارم. چند 
 دادم. شد و من ناچار کیف رابه دست دیگري می می

هاي شب  ودیم. نیمهچیزي درحدود سی کیلومتر راه را آمده ب
بود که باز به یک روستا رسیدیم. به ساعتم نگاه کردم. یک نیمه 
شب راهم گذرانده بودیم. طبق معمول ما را به مسجد بردند وپس 
از کمی استراحت، براي خوردن غذا دربین چند خانه پخش کردند. 

ي شدم از این که اهالی خانه خواب ا وقتی براي شام وارد خانه
ودشان را به خاطر ما خراب کرده بودند خجالت وآسایش خ

کشیدم. هیچ وقت حاضر نبودم براي خوردن غذا یک خانواده  می
سردرگم شوند. هر چه بود گذشت. شام را خوردیم و به مسجد 

که  یبرگشتیم. مسجد بزرگی بود؛ به طوري که تمام کردهاي مسلح
احضار کرد ي گروه مرا  فرمانده همراه ما بودند، درآن، جاشدند.

شما آزاد می شوید ونگران نباشید... حاال نظرتان راجع به «وگفت: 
 »عملکرد ماچیست؟

من که به شدت تحت تاثیر شهادت توفیق بودم، کنترل از دستم 
بعضی از کارهایتان اصالً انسانی نیست. حتی «گفتم:  خارج شد و

توفیق را  دادگاه، محاکمه شوند؛ اما شما ترین افراد هم باید در مجرم
 »به راحتی آب خوردن کشتید.

ما به او اخطار  و 1عناصر سپاه بود توفیق از«فرمانده گفت: 
 »شود. ، تیرباران میکردیم که اگر هفت قدم برود

بود. قرار شده بود چند ماه آخر خدمتش را در شهر  توفیق، سرباز نیروي هوایی ارتش .1
   خودش ـ بیجار ـ سپري کند. از آنجا که نیروي هوایی، یگانی در بیجار نداشت. طبق
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خواستم جلوي آن نامرد، اشک  بغض گلویم راگرفته بود و نمی
 بریزم بحث را تمام کردم و از آنجارفتم.

ا شب را به صبح برسانیم. اتاق از مارا به طرف اتاقکی بردند ت 
اگر هم داشت، ما در وضعی نبودیم  نظر امکانات هیچ چیز نداشت؛

کردیم  ي ما در عزاي توفیق گریه می که از آن استفاده کنیم. همه
کرد و  بلندبلند گریه می -ي وانت راننده-شب عجیبی بود. هادي

 االن پیشچند ساعت پیش توفیق بین ما بود و «گفت:  می
» داند پسرش شهید شده! خداست... بیچاره مادرش که االن نمی

هاي هادي امانم را برید. ناخودآگاه دلم شکست و شروع به  حرف
ها  کم صداي گریه من نداشتند. کم گریه کردم. بقیه هم حالی بهتر از

ها را به باد کتک گرفتند.  ها وارد اتاق شدندو بچه بلند شد نگهبان
 »اینجا کسی حق گریه کردن ندارد.«یکی از آنها گفت: 

 »زند؟ ي ما که به شما لطمه نمی آخر گریه«خلیل به زبان کردي گفت: 
ي تفنگ را روي  ها به خلیل نزدیک شد. لوله یکی از نگهبان

اگر یک بار دیگر صدایت دربیاید، «ي او گذاشت و گفت:  شقیقه

 »پاشم! مغزت را از هم می

ا آرام آرام به گریه کردن ادامه دادیم. ها خارج شدند؛ اما م نگهبان

اي هستند  اند و منتظر بهانه جمع شده مشخص بود که آنها پشت در

توانست به سپاه منتقل شود، چون سپاه در بیجار حضور داشت.  زمان، توفیق می آن قوانین
 ستند.دان هاي سپاه میها به این خاطر او را از نیرو دمکرات
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خواب به چشم کسی  به داخل حمله کنند وما را بزنند. آن شب تا

 »بود. خاطرات شیرین توفیق تا به صبح، مهمان ما نیامد و

ریزش  ، اماقرار بود با روشن شدن هوا، روستا را ترك کنیم
 داد. سه روز درآن روستا ماندیم. در درپی برف این اجازه رانمی پی

رفتیم. وقتی  اتاق محبوس بودیم وفقط براي رفع حاجت بیرون می
زده  دیدیم که همه بهت شدیم، ساکنان روستا را می از اتاق خارج می

دیدم که من  کردم، می کردند. وقتی به خودم رجوع می ما را نگاه می
اي ندارم. خیلی دوست داشتم که به  آنها کینه هیچ کدام از نسبت به

هاي بیگانه است  تک آنها بگویم که دوستشان دارم واین دست تک
ي صحبت کردن با هیچ  که بین ما جدایی انداخته است، اما ما اجازه

 کس را نداشتیم.
یک روز صبح، ساعت نه، دستور حرکت دادند. هوا سرد و ابري 

برف قطع شده بود. موقع حرکت، همه به ستون یک  بود اما بارش
 یک اسیر پشت سرشان، بعد دو ،جلو دمکرات در شدیم. دو

باز پشت سر آنها اسیري دیگر. از یکی از  اسیر و دمکرات پشت سر
زندان «برند؟ جواب داد:  ها پرسیدم که ما را به کجا می نگهبان

هاي پراز  هجلوي چشمم فقط کوه بود و کوه. کو.» 1مرکزي حزب
ي اولین کوه که رسیدیم پاهایم تا زانو در یخ وبرف  برف. به دامنه

ي آلواتان، واقع در شمال سردشت بود و  هاي مرکزي حزب دمکرات عمدتاً در منطقه زندان .1
 در واقع جهت کلی حرکت ما به سمت شمال غرب بود.
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 یفرو رفت. هرچه تالش کردم نتوانستم خودم را باال بکشم. نگهبان
به من نزدیک شد. فکرکردم قصد کمک به من را دارد اما به جاي 

 امان آن که دستم را بگیرد، قنداق تفنگش بر پشتم نشست، براي در
خالص کردم  کندنی بود، خود را ني بعدي به هر جا  از ضربه ماندن

لرزید،  هایم خیس شده بود و بدنم از سرما می به راه افتادم. لباس و
پیمایی  اي جز صبر و تحمل نبود. بعد از چند ساعت کوه اما چاره

مرا هل داد.  توانستم راه بروم. نگهبان باز نزدیکم شد و دیگر نمی
تندتر برو... جمهوري اسالمی خیلی خوب : «بعد با طعنه گفت

به اولین روستاي مسیر رسیدیم. اما ما را داخل روستا نبردند.  »است!
تا استراحت کنیم. چند نفر از آنها به  یمجایی در کنار روستا نشست

د و مقداري نان و سبزي گرفتند وآمدند. هادي که کنار روستا رفتن
پس این نیروي هوایی « گفت: ممن نشسته بود آرام در گوش

بینند و به کمکمان  گشت بزنند حتماً ما را می کجاست؟ اگر
 »آیند. می

هایش ما  الي اینهمه کوه ودره، فقط خداو فرشته البه«به او گفتم: 

 »، پس به خدا توکل کن!بینند را می

ام از  بچه ده روز است که زن و«اش درهم رفت وگفت:  چهره

 »خبرند. من بی

ریزي شده بود که ظهرها براي خوردن  برنامه اي ه گونهحرکت ماب
کردیم و بالفاصله پس از استراحتی  روستایی توقف می ناهار، در
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شدیم، شام  ها نیز وارد روستایی می افتادیم. شب کوتاه به راه می
کردیم. از صبح که  خوابیدیم و صبح زود حرکت می خوردیم، می می
تا ظهر که براي ناهار توقف داشتیم، کردیم،  پیمایی را شروع می راه

هایم  دادند. کفش ي استراحت نمی اجازه حتی یک لحظه هم امکان و
یکی از  در نوبودند؛ اما درهمان چند روز اول کف کفشم درآمد و

روستاهاي بین راه، یک جفت گالش به من دادند که به هیچ وجه 
د و نه مانع لیز کر پایم را گرم مینه پیمایی مناسب نبود؛  براي کوه

شد. کیف هم تبدیل به شکل دیگري شده بود و بدم  خوردنم می
 رش راحت شوم.شآمد که به شکلی از  نمی

کردند؛ البته  نزدیک به دویست فرد مسلح از ستون محافظت می

ها گروهی بودند که براي انجام  آمدند. آن ي آنها به خاطر مانمی همه

ودند. وقتی براي استراحت وارد همراه شده ب ماموریتی دیگر با ما

ها وتجهیز مهمات  شدیم، آنها به تمیز کردن سالح روستایی می

 شدند. مشغول می

کرد، یادهمسر  چیزي که تحمل تمام مشکالت را برایم آسان می
و دو دخترم بود. یاد آنها وامید به روزي که دوباره درکنارشان باشم 

پیمایی درافکار خودم  اهداد. یک روز که درحین ر به من روحیه می
ي شدیدي را بر پشتم احساس کردم. یکی  غرق بودم، ناگهبان ضربه

چند فحش بد نثارم کرد. او از من  مرا هل داد و اه از محافظ
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خواست که تند تر راه بروم. دیگر تحملم را ازدست دادم، با  می
 »حیوان کثیفی هستی!«و گفتم:  غضب به او نگاه کردم

چرا «را از ستون خارج کردند. یکی از آنها گفت: متر جلوتر مدص
دیدم، انکار  من که اعدام خودم را نزدیک می» به نگهبان فحش دادي؟

 »زند. من فحش ندادم. فقط گفتم چرا مرا می«کردم وگفتم: 
کنم تادرس  تو را همین جا تیرباران می«نشد وگفت:  عاو قان

 »عبرتی براي بقیه باشد.
 فعالً با او کار«دیگر از راه رسید وگفت: همین زمان، یکی  در

 »شود تشکیل داد. دادگاه را بعداً هم می داریم و

منظورش را خوب فهمیدم. آنها بعضی از اسیران خودرا به 
ختند و بعضی را معاوضه وفر نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی می

یک شب همان کار رابکنند. نیز من  کردند. شاید قصد داشتند با می
هایش  م، بچهییک روستایی رفته بودي  راي خوردن شام به خانهکه ب

و  را که دیدم، به یاد دختران خودم افتادم. آزاده اول ابتدایی بود
رنج  فقر بهاره فقط سه ماه داشت. آنجا دیدم با این که روستایی از

 هایش دلگرم وخوش است. با آن که در بچه رکنا برد اما در می
هایم  کرده بودم، اما آن شب از درد دوري بچه ام کمتر گریه زندگی

 اشک ریختم.
چیزي «ام داد. به اوگفتم:  خانه نزدیکم شد ودلداري صاحب

 »هایم تنگ شده. نیست، دلم براي بچه
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برایشان نامه بنویس. باالخره «برایم کاغذ و قلم آورد و گفت: 

 »زند.گویم تا آن را درصندوق پست بیندا روند. می اهالی به شهر می

با آن که چندان امیدي به رسیدن نامه نداشتم. اما چند خطی 
ام و براي این  . درنامه نوشتم که من اسیر شده1و به او دادم منوشت

گذرد   م که به ما سخت نمیدکه همسرم زیاد نگران نشود توضیح دا
 2شویم. ي نزدیک آزاد می آینده وما در
، پنج نفر از گروه هفت میکرد پیمایی می طی روزهایی که راه در

که اتهاماتی که به آنها نفري ما آزاد شدند. از اول هم پیدا بود 
شد،  پایه است. وقتی حسن چلوکبابی آزاد می دار و بی اند، خنده زده

 کمی دلم گرفت، او انسان بامرام و بامعرفتی بود و همیشه با
کردم،  داد و هر وقت احساس خستگی می هایش دلگرمی می حرف

 تر راه بیایم. من راحت گرفت تا یفم را میک
از او  به حسن دادم و تهران را ام در شماره تلفن خواهر زاده

 3خواهش کردم خبر اسارت مرا به همسرم بدهد.

 البته او به قولش وفا کرده بود و نامه پس از مدتی به دست همسرم رسیده بود. .1

م. بعد از آن و در طول مدت اسارتم، شش ام نوشت اي بود که براي خانواده این اولین نامه .2
ام نرسید. مضمون  ي دیگر نیز فرستدم که به جز یکی ـ دو مورد آن، به دست خانواده نامه
توانستم از  شد؛ براي همین نمی ها قبل از ارسال، به وسیله عناصر حزب دمکرات کنترل می نامه

رفی اکرم نیز تحمل خواندن مطالبی را واقعیاتی که پیرامونم را گرفته بود، چیزي بنویسم. از ط
هایم شبیه  شد که نامه وار بر من هجوم آورده بودند. این دو مسئله باعث می نداشت که کابوس

 به هم و حاکی از وضعیت خوب و قابل قبول من باشد.

 ام را در جریان ماجرا گذارده بود. او نیز همین کار را کرده بود و خانواده .3
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حاال فقط من وخلیل کاك الهی مانده بودیم. خلیل نیز جوان 
میت بین ما بیشتر شد. من خوبی بود. وقتی دو نفر شدیم، صمی

خلیل داراي چه عقایدي بود، چرا که اصالً عقایدش را دانم  نمی
آورد. چند روز بود  داد اما رفتارش همیشه مرا به وجد می بروز نمی

داد که  درپی او نشان می هاي پی که به شدت سرماخورده بود وسرفه
اش خراب است. انتظار مداوا و استراحت هم، توقع  وضع سینه

تحمل  اش کنارآمده بود و یماريگزافی بود؛ براي همین، خلیل باب
این «گفت:  می شد و شدم با دست مانع می کرد. وقتی نزدیکش می می

 »شوي. بیماري واگیر دار است واگر نزدیک بیایی توهم مبتال می
اي شده بودیم، صاحب  یک روز که براي خوردن غذا وارد خانه

 1اکسپکتورانت خانه متوجه بیماري خلیل شد؛ یک شیشه شربت
 »ات خوب است. این براي سینه«رد و گفت: آو

خوري ازآن خورد وشربت را  ي یک قاشق چاي خلیل به اندازه

 ام. با من این شربت را براي تو آورده«خانه گفت:  برگرداند. صاحب

 »خودت ببر و مصرف کن.

چرا شربت «خلیل باز از قبول شربت خودداري کرد. به او گفتم: 
 »اند حالت را بهتر کند.تو داري؟ این، می را برنمی

اي که آنجا خوابیده مریض  نگاه کن... آن بچه«آهسته گفت: 
توانم این وضع  اند. من می است و این شربت را براي او گرفته

 رود.م. دار به کار می هاي خلط ي رقیق کردن خلط سینه و برطرف نمودن سرفهاین دارو برا .1
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راتحمل کنم؛ اما این بچه چه گناهی کرده است؟ اگر این شربت را 
 »من بردارم، این طفل معصوم دراین کوه وصحرا چه کند؟

 »آورم. ن شربت را برایت میمن ای«گفتم: 
اگر این کار را بکنی، دیگر با تو حرف «اخم کرد و گفت: 

  »زنم. نمی
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 هعشاه قل

 به، ، بعد از یک راه پیمایی طوالنی مدت1361اواخر دي ماه 
قلعه، روستاي نسبتاً بزرگی بود. در مدخل  رسیدیم. شاه 1قلعه شاه

نگهبانی قرار داشت و  ت راست جاده، یک اتاقکمس روستا و در
اتاقی بود که از آن به  - یعنی سمت چپ جاده - روبه روي آن

تر از  شد. طول اتاق پنچ مترو عرض آن کم جاي زندان استفاده می
چوبی بود. یک  سه متر بود. دیوارهاي اتاق از خشت و سقف آن تیر

داشت ویک ظرف  متري. وسط اتاق قرار ی کوچک هفتاد سانتیسکر
ي  ی وسیلهسکر از فضوالت حیوانات بود. در زیر پر فلزي که

ي این شهرستان است. این  روستاي شاه قلعه درغرب شهر دیواندره و از روستاهاي تابعه .1
ي حزب  هاي ابتدایی بعد از پیروزي انقالب اسالمی، یکی از مراکز عمده روستا در سال

 ،انصارالحسین(ع)وطی عملیات پیرومند  1363درسال شد.  دمکرات درمنطقه محسوب می
این روستا از لوث وجود عناصرضد انقالب پاکسازي شد. عملیاب انصارالحسین با حماسه 

به اجرا در  حسین روح االمینو شهید  محمودکاوههمچون شهید  يشهداي بزرگوار یآفرین
 آمد. م.
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فرش شده بود و یک چراغ  هد. کف اتاق با گلیم کهنوگرمایی ما ب
کرد. اتاق، قبل از ما  هاي اتاق را روشن می  کم سوي گردسوز، شب

سرگرد قاسم سه زندانی دیگر هم داشت؛ یک افسر توپخانه به نام 

و یک بسیجی که نامش را به  .ممجیداش  ، سرباز رانندهنژاد خداقلی
ي خوبی داشت و خود را نباخته بود  ، روحیهنژاد خداقلییاد ندارم. 

شد. برخالف او، سرباز،  اش باعث دلگرمی بقیه می و همین روحیه
چندان دل ودماغی نداشت. او با این که ورزشکار بود و اندام 

داد.  و افسرده نشان می هاي داشت، خیلی خمود و آماده دهورزی
اش را حفظ  اي بود که روحیه بسیجی هم، جوان بیست و سه ساله

 کرده بود. 

ها  نیست وباید مدت موقتیداد که این زندان  شرایط نشان می

قدر خسته بودم که نفهیدم  آنجا بمانیم. با آن اتاق سرد بود اما آن

ي سختی ها اب رفتم. روزواي افتادم و به خ چگونه صبح شد. گوشه

ها  ي نگهبان ه بود. اولین مشکل ما سرما بود. به گفتهشروع شد

فضوالت حیوانی  ت.سا  سال کردستان، بی سابقه بودهکه زمستان آن 

شد  سه ساعت تمام می -ي گرم کردن اتاق بود، بعد از دو که وسیله

بودیم تمام شب را تا به صبح از سرما بلرزیم و عذاب  و ما ناچار

نه به جاي لحاف وپتو دراختیارمان ي که بکشیم. چند تکه پارچه

فع سرما نداشت. بعد از چند روز کم د در یبودکه به هیچ وجه نقش



     51ه   عقل شاه  

کم تاثیر سرما را در پهلوها وستون فقراتم حس کردم. گاه درد 

 پیچید که تحملش واقعاًَ سخت بود. ي دربدنم می شدید
ها بودند. هوا که رو به تاریکی  شکل دوم ما در شاه قلعه، موشم
الي  هاي خاکستري رنگی به بزرگی یک گربه، البه رفت، موش می
شد که روي سرو  می بارهاکردند.  ي چوبی سقف تردد میهاتیر

گرفتند. من از ترس این  افتادند وگازشان می ها می صورت بچه
خوابیدم.  پوشاندم وبعد می اي می صورتم را با تکه پارچه –موضوع 

ي نیروهاي دمکرات قرار داشت؛  هدیوار به دیوار زندان، آشپزخان
 ها درآن اتاق شده بود. همین موضوع باعث زیاد شدن موش

از مضرات دیگر هم جواري ما با آشپزخانه، دود غلیظی بود که 
هاي ما  شد که در اثر آن، چشم مدام از درز دیوار وارد اتاق می

 بود.شده برایمان مشکل  سوخت و اصالً تنفس قرمز بود ومی همیشه
شکل دیگر، آنجا را به شکل اتاق وحشت مها  ین مشکالت و دها

ي امید و  مایه ، انصافاًنژاد خداقلیوجود سرگرد  ادرآورده بود. ام
هایی است که  هاي بزرگ در چنین صحنه ي من بود. انسان روحیه

دهند. او دربرابر اینهمه نامالیمات،  ارزش وجودي خود را نشان می
ي اضطراب هاي  کرد که همه برخورد میآن قدربا آرامش و وقار 

 کاشت. گرفت و به جایش صبر و امیدواري می من را می



           52 چهار گلوله براي توفیق 

بود ودر  حمزه 21ر کي لش افسرتوپخانه  نژاد سرگرد خداقلی

به اسارت نیروهاي حزب  1کامیارانحین انجام ماموریت در 
تا  ظاهراً دو سال سن داشت و دمکرات درآمده بود. حدود چهل و

داشت  دهاي نداشت. قامتی متناسب و ورزی گی فاصلهي سرهن درجه
در و وصورتی سبزه و دوست داشتنی. افسري کارآزموده بود 

ترین  ي نظامی از اطالعات وسیعی برخوردار بود. درسخت زمینه
شدم جز صالبت و مردانگی  اش خیره می شرایط وقتی به چهره

خودش غافل دیدم. او در اوج نامالیمات از فرائض دینی  چیزي نمی
همراه کرده بود تا ما نیز در  ما را با نبود و اعتقاد دارم که خداوند او

 ها مقاومت کنیم. برابر فشارها و سختی
گذشت. عصر یکی از روزها ده زندانی جدید به جمع  چند روز 

جا ومکان  از نظر ینفر بودیم مشکل جما اضافه شدند. وقتی پن
بود که  هگریبان گیر ما شد نداشتیم، اما حاال مشکالت جدیدي

ی سکمبود جاي خواب یکی ازآنها بود. با آن که مواد سوختی زیرکر
مانده از آن نیز  ر دوام نداشت، اما خاکستر به جاسه ساعت بیشت

داشت. براي همین؛ همگی ناچار  می  حدي گرم نگهتا ی را سکر
 ی دراز بکشیم. کار به جایی رسیده بود که بهسبودیم اطراف کر

خوابیدیم تا براي همه، جا باشد. همین مساله و  صورت کتابی می
ها   نیز کمبود زیرانداز، اغلب باعث اختالف وگاه درگیري بین بچه

 شهري در جنوب استان کردستان . م .  .1
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ها فقط براي شش یا هفت نفرکافی بود و ما قرار  شد. روانداز می
ها جابجا شوند تا  گذاشته بودیم که هردو ساعت یک بار، زیرانداز

 ده کنند.همه از آنها استفا
رد دعوایم شد. یک شب، بر سر کشیدن روانداز با دو زندانی کُ

 » دوساعت روانداز روي شما بوده، حاال نوبت من است.« گفتم:
روانداز را از روي من کشید. من معموالً  قُلدريآنها با  یکی از

هم  سالم و شدم؛ هم به لحاظ سن و می درگیر آن شرایط کمتر در
اي   گذشتم تا مبادا مسئله حقم می یلی اوقات ازام. خ ي نظامی درجه

قدر فشار روحی به من  آنجا آن دشمن لذت ببرد؛ اما یش بیاید وپ
وارد شد که نتوانستم خودم را کنترل کنم و محکم توي گوش آن 

ورشد و درگیر شدیم. از طرفی  هم به من حملهاو ي خدا زدم.  بنده
ن از قبل با آن دو نفر مشکل بود، چو نژاد خداقلیمجید.م که سرباز 

داشت به کمک من آمد و چون بوکسور بود، آنها را حسابی کتک 
زد که البته من اصالً راضی به چنین چیزي نبودم. وقتی اوضاع این 
 طور شد، یکی از آنها بلند شد و به طرف دررفت وفریاد زد:

ا ها دارند کردها ر ها بیایید ما را نجات بدهید... فارس نگهبان«
یکدفعه در باز شد وچند نگهبان با عصبانیت وارد اتاق » کشند! می

را زدند؛ با لگد، قنداق تفنگ  ي ما شدند و به ما حمله کردند و همه
و خالصه هر چیزي که دم دستشان بود. دیگر سرما از یادم رفته بود 

 وآن شب تا به صبح از درد به خودم پیچیدم.
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ها،  یت خودش را داشت. صبحي غذایی شاه قلعه هم حکا برنامه
ها برنج  خوردیم. ظهر با چاي می -بود که شبیه لواش –نان خالی 

آبگوشت یعنی  معموالً ها خالی بود؛ همراه با نان و ماست و شب
جوشاندند و با کمی نخود و  گوجه فرنگی خشکیده را در آب می

ته روغن به خورد ما می دادند؛ اسم این شده بود آبگوشت! ناگف
 گوشتی داشتیم.اند که ماهی یک بار هم غذا نم

هاي شب، خاطرات خوبی را برایم زنده  ماجراي آبگوشت
کند. ما قرار گذاشته بودیم که غذا عادالنه تقسیم شود. همیشه  نمی

غذا کمتر از حد نیاز بود و ما ناچار بودیم مقرراتی داشته باشیم. 
شد و همه به  میهاي درون قابلمه شمرده  براي مثال، تعداد نخود

گرفتند. یک بار قرار شد هر نفر،  یک نسبت مساوي نخود می
دو تا اضافه  فالنیها گفت که  یکی از بچه دچهارده دانه نخود بگیر

یک درگیري درست  ه. تا آمدیم قضیه را فیصله بدهیم،برداشت
دانستم که  البته من می وحسابی پیش آمد که غذا، زهر مارمان شد.

، غذا نیست بلکه فشاري روحی وعصبی است هاردخوودي ز ریشه
 کند. که آدم را کالفه می

طول بیست و چهارساعت، فقط یک ساعت به هوا خوري  در

تعلق گرفته بود ودر همان یک ساعت نیز مجاز به استفاده از توالت 

دادیم بیشتر در اتاق  قدر سرد بود که ترجیح می بودیم. البته هوا آن



     55ه   عقل شاه  

توانستیم کنار دیوار زندان بنشینیم  وري تنها میباشیم . هنگام هواخ

 و استراحت کنیم و حق گشت و گذار در روستا را نداشتیم.

چیزي که خیلی برایم جالب بود و از یک نظر خنده دار و 
هاي توجیه سیاسی حزب بود که هر روز براي  مضحک، کالس

شد. هر روز یک یا دو نفر از عناصر حزب  زندانیان برقرار می
ها   کردند. سخنرانی خنرانی میآمدند و براي ما س مکرات به اتاق مید

شبیه به هم بود محکومیت جمهوري اسالمی وشرح اهداف  هم
            ها می   و حقوق انسان وقتی سخنرانان از آزادي و دمکراسی حزب. 

ي یک حیوان هم        در آنجا به اندازه گرفت. ما ام می       گفتند، خنده
کردند!  ارزش نداشتیم، بعد آنها از نجات مردم ایران صحبت می

ترین تاثیري بر ما  براي همین بود که آنهمه بحث وسخنرانی کوچک
ي  ي اینها این جلسات براي ما که هیچ وسیله نداشت؛ با همه

 شد.  تنوع محسوب می یسرگرمی نداشتیم، نوع
در  گفتند رایزن سیاسی دفتر حزب یک روز دونفر که می

هایش رو  پیش ما آمدند. یکی از آنها ضمن صحبت ،دیواندره هستند
شما همه جنایتکارید. هر کس به کردستان اعزام « به ما کرد و گفت:

 »رد است.ي شما نابودي خلق کُ شود، دشمن ماست. هدف همه
ها کمتر عکس العمل نشان  زد بچه هرچه او بیشتر حرف می

ند. ما با هم قرار گذاشته بودیم که به هیچ وجه با آنها وارد داد                        می
 بحث نشویم.



           56 چهار گلوله براي توفیق 

عقاید سیاسی ما فقط به بحث و سخنرانی  ییرغتالش آنها براي ت
ها اخبارحزب دمکرات کردستان از طریق  ظهرزشد. بعدا محدود نمی

شد. این اخبارکه به دو زبان فارسی و  ها پخش می رادیو براي زندانی
ي نظامی حزب و اسامی ها ها، عملیات شد، فعالیت میکردي پخش 

کرد. با این که شنیدن چنین  تیرباران شدگان را اعالم می اسرار و
خواستم بدانم اوضاع چگونه  داد، اما چون می خبرهایی مرا رنج می

دادم و از  نشستم و به دقت گوش می است، موقع پخش اخبار می
 شد. هاي خودي دستگیرم میالبه الي مطالب تا حدي وضعیت نیرو

ي اتاق کز کرده بودم و به سرنوشتم فکر  یک روز که در گوشه
دانستم علت   ست داد. میدکردم، احساس خارش عجیبی به من  می

خواستم باور کنم. چند دقیقه گذشت.  خارش چیست اما نمی
خارش بیشتر و بیشتر شد. پیراهنم را باال زدم و پشت آن را نگاه 

ها و  پیراهنم پر بود از شپش. ده زالي در ر کردنی نبود؛ البهم. باوکرد
اي نبود، چرا که آبی در  رفتند. چاره بلکه صدها شپش آنجا رژه می

ها از وقت من به کشتن شپش  اختیارمان نبود. بعد ازآن ، ساعت
کرد، اما به  گذشت؛ البته این کار چیزي از تعداد آنها کم نمی می

قدر  شده بود. آني و سرگرمی براي من تبدیل مرور به یک نوع باز
ي جوش مانند  بودم که تا زیر زانوهایم پر از نقطه پاهایم را خارانده

خندیدند  دیدند می ها که این وضع را می و چرکین شده بود. نگهبان
 »شما سربازان اسالم هستید و باید تحمل کنید!«گفتند:    و می
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هایمان هم که  یده بود. لباسها بود که آبی به بدنمان نرس مدت

شد. بوي تعفن عرق بدن و تحمل آن وضعیت، براي  تعویض نمی

آوربود. حتی موقع  من که به شدت مقید به نظافت بودم، شکنجه

رفتن به دستشویی هم آبی نبود که خودمان را با آن تمیز کنیم. در 

چیزي به ردستان، بخصوص در مناطق روستایی بسیاري از نقاط ک

هاي کوچکی  آفتابه وجود ندارد. آنها داخل دستشویی حوضچهنام 

دارند که پراز آب است. درآنجا با استفاده از آب حوضچه، طهارت 

ها یخ زده بود  گیرند. متاسفانه چون فصل سرما بود، آب حوضچه می

شد که حتی سنگ یا کلوخی  و آب گرمی هم وجود نداشت. گاه می

ردیم. ناچار با همان وضعیت رفع ک براي تمیز کردن خود پیدا نمی

گشتیم. مدفوع باقی مانده پس از مدتی  کردیم و برمی حاجت می

ریختند.  کندند و دور می ها را می ها به مرور آن شد و بچه خشک می

 آور بود! واقعاً چندش

گذشت. به علت مسائلی که  دو ماه از اقامت ما در شاه قلعه می

قطع شده ما ي غذایی  د روز، جیرهاز آن بی خبر بودیم، براي چنما 

ها که از  داد. چند نفر از زندانی بود و گرسنگی همه را عذاب می

رفتند که در   یهاي نان نظر سن و سال، جوان بودند سراغ ته مانده

خوردیم  ي کوچک به سقف آویزان بود. قبالً وقتی غذا میها  کیسه
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ابل مصرف بود در ي اطراف نان را که بسیار نامرغوب و غیرق ها تکه

ها  کردیم. همین کیسه ریختیم و به سقف آویزان می می  ها این کیسه

گرفتند و پر از فضله و کثافت  ها قرار می ها مورد هجوم موش شب

اند  ها به شدت آلوده موش بودند. من چند بار به آنها گفتم که کیسه

ها  نو ممکن است مسموم شوند؛ اما آنها توجهی نکردند و از آن نا

خوردند. چند ساعت بعد همگی چنان مریض شدند که به شدت از 

آنها اسهال خونی گرفته بودند. آنجا  ي پیچیدند. همه درد به خود می

و نه دارویی. کاري هم از دست کسی برنمی آمد. آنها  نه دکتري بود

ي رفتن به  دادند. ازآنجا که اجازه تجربگی خود را می باید تاوان بی

هاي زیادي را تحمل کردند که البته بقیه  نداشتند، مصیبتتوالت را 

 هم ازآنها بی نصیب نماندند.

رد مسلمان بود، که یک پیشمرگ کُ در همان روزها، یکی از اسرا

هایش عفونت کرده بودو به شدت درد  چار دندان درد شد. لثهد

گفتیم که براي او کاري کنید. ولی آنها  ها  کشید. به نگهبان می

م براي او چه یدانست ترین توجهی به این مسئله نکردند. نمی کوچک

کاري از دستمان بر  ابراز همدرديشود کرد. جز دلداري و  می

بود. دمل  هآمد. او چند روز درد کشید. اطراف دندانش باد کرد نمی

شد. نه  تر می اطراف دندانش روز به روز بزرگ ي چرك کرده

ي حرف  بخوابد. حوصله ستنتوا توانست غذا بخورد و نه می می



     59ه   عقل شاه  

هایش  شد که ناله قدر دردش شدید می گاه آن زدن هم نداشت. 

شد به فریاد. او چهارروز این درد وحشتناك را تحمل  تبدیل می

 و چرك و کثافت  باز کرد سر،کرد. باالخره بعد از چهار روز دمل 

یان نش خارج شد. دندانش هم که تقریباً فاسد شده بود در ماز دها

 ها بیرون آمد و او به مرور راحت شد. چرك
ي نامناسب کم کم  هاي روحی و جسمی، سرما و تغذیه عذاب

گذاشت. الغر و نحیف شده بودم. ستون فقراتم در  اثرخودش را می

پی در پی، آسیب دیده بود و دردش روز به روز  هاي پیمایی ثر کوها

 شد و امانم را بریده بود. بیشتر می

ي این خاطرات بد را از  آمدکه همه هایی پیش می اما گاه صحنه

نژاد از آن نمونه بود. عناصر  ي سرگرد خداقلی برد. حماسه ذهن می

بودند که در قبال آموزش  هحزب دمکرات به او پیشنهاد کرد

توپخانه، اورا آزاد خواهندکرد. اما او بدون مکث، پاسخ رد داده بود. 

د را بپذیر و وقتی از زندان بیرون تو این پیشنها« روزي به او گفتم:

 »رفتی در یک فرصت مناسب فرار کن!

م؟ اگر ناچار کجا معلوم موفق به فرار شو از«فت: در جوابم گ

گناه به خاك و  می دانی چند انسان بی ،شوم به آنها آموزش بدهم

وقتی براي آخرین بار رو در روي آنان » شوند؟ خون کشیده می

ا رد کرد، یکی از فرماندهان آنها به اوگفت: ایستاد و پیشنهادشان ر
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کنی، بدان که  پذیرفتی. اما حاال که قبول نمی به نفع تو بود که می«

 »کنیم. شود و ما تالفی می برایت گران تمام می

کرده بود. یک روز کنارم نشست  سرگرد، شهادت خود را حس

آخرین باري که به مرخصی «هاي معمولی، گفت:  و پس از صحبت

هاي خانه  رفتم، انباري منزلمان را تعمیر کردم، به تمام کم و کاستی

هایم کردم. به من الهام  هاي الزم را به همسرو بچه رسیدم. سفارش

 1361،روزهاي پایانی سال» گردم. نمی شده که دیگر به خانه بر

رسید؛ شایعاتی مبنی بر این که  گوش میخوشایندي به هاي  زمزمه

کنند؛ اما این شایعات که بیشتر  یان را آزاد میدر شب عید، زندان

و ما  ي خود اسرا بود، خیلی زود تکذیب شد پرداخته ساخته و

 مطمئن شدیم که داستان اسارت ما ادامه خواهد یافت.

ام نبودم. آن شب هیچ  شب عید فرا رسید و من درکنار خانواده
ایم اي از اتاق زانوه ي حرف زدن نداشت.من درگوشه کس حوصله

ي  هایم سفره چهب هایم را بسته بودم و با ودم. چشمرا در بغل گرفته ب
رفت واکرم به ما  چیدم. آزاده از سرو کولم باال می عید را می

دور سفره خندید. گفتم بهاره را بیاور تا بغلش کنم. همه  می
تبرك، چند آیه تالوت من م، بوسیدم و به ینشستیم، قرآن را برداشت

ي دود زده و هاهایم را باز کردم، جز دیوار شمکردم. وقتی چ



     61ه   عقل شاه  

خداوند ها  چیزي در اطرافم ندیدم. درآن لحظهزده  هاي غارت هچهر
 اشک را برایم فرستاد تا اندکی از درد جانسوز دلم را التیام دهد.

اي حزب  ولین منطقهئ، یکی از مس1362اواخر فروردین سال
ز یک سري سوال و دمکرات مرا احضار کرد. پیش او رفتم. بعد ا

ها هستی و تا  تو در لیست آزادي«هاي تکراري به من گفت:  جواب
 »ات یک قدم بیشتر نمانده، اما آن یک قدم را خودت باید برداري... آزادي

دادند و او با   نژاد سرگرد خداقلییاد پیشنهادي افتادم که به 
 شرافت آن یک قدم را برنداشت.

طقه را خیلی خوب مري هستی و منتو افسر ژاندار«ادامه داد: 

مري خبر رهاي مهمات ارتش و ژاندا از محل زاغه شناسی و حتماً می

 »ها را به ما بگویی، درآزادیت خیلی موثر است. داري. اگر آدرس زاغه

همیشه تصور خیانت هم برایم وحشتناك بود. آن جا هم بدون 
 »ها ندارم. من خبري از زاغه«تردید گفتم: 

 ».کن ردش نکنی باه نکن! این پیشنهاد خوبی است. سعیاشت«گفتم: 

هستم و به مسائل نظامی، زیاد  ملراستش من افسر عا«گفتم: 

هاي اداري بوده است؛  کاري ندارم و رفت وآمدهایم هم در مکان

 »ها ندارم. براي همین، خبري از محل زاغه

پس بدان از آزادي خبري «انیت بلند و شد و گفت: ببا عص
 »باید دادگاهی شوي! نیست و



           62 چهار گلوله براي توفیق 

شد ویکی از مشکالت ما که تحمل سرما و نبود  هوا آرام آرام گرم می
آب براي رفتن به دستشویی بود، برطرف شده بود. از این نظر خیلی 

 گذرد. تر از قبل می کردم که روزها راحت خوشحال بودم. احساس می
در شاه قلعه، تعداد دیگري از اقامتمان روزهاي پایان  در

ها به جمع ما اضافه شدند. تعداد ما به حدود سی نفر رسیده  ندانیز
 ي رد مسلمان، چند سرباز، دو افسر، یک رانندهبود. چند پیشمرگ کُ

 جهاد سازندگی و یکی از گویندگان رادیو مریوان.
گذشت و ما هنوز به حمام  ماه از اسارت ما می جنزدیک به پن

ها اعتراض  ت به نگهباننرفته بودیم. هرازگاهی، از این وضعی

ي اقبال بر  اي نداشت. تا این که یک روز پرنده کردیم، اما فایده می

روي دیوار زندان نشست و به ما گفتند که براي استحمام کنار 

آن شرایط این بهترین خبري بود که  رویم. در رودخانه می

هایم از چرك و عرق بدن، خشک شده بود؛  توانستم بشنوم. لباس می

ست مثل چوب! موهاي سرم مثل سیم ظرفشویی بود. بدنم را در

ها  آنقدر خارانده بودم که پراز لک شده بود. از همه بدتر شپش

 بودند که تمام بدنم را پوشانده بودند.

ها را به صف کردند و به طرف رودخانه بردند.  زندانی ي همه
ز وجود ي پر آبی رسیدیم که تا آن زمان ا کمی که رفتیم به رودخانه

خبر بودیم. به محض این که به رودخانه رسیدم، به سرعت  آن بی
داخل آب شدم تا هر چه زودتر از شرکثافات راحت شوم. وقتی 



     63ه   عقل شاه  

هاي  آمدم، یکی از زیباترین احساس رفتم و بیرون می زیرآب می
 داد. ام به من دست می زندگی

 آنجا آب گرم هم بود. منبع آبی بود که زیرش آتش روشن کرده
ي یک شیلنگ، آب گرم مثل دوش روي سر آدم  به وسیلهو بود 
ریخت. برایمان صابون هم آوردند. وقتی زیرآب گرم رفتم و سرم  می

را با صابون شستم، آب تیره رنگی از سرم جریان پیدا کرد، به 
محض آن که موهایم را چنگ زدم، کلی از موهاي سرم ریخت. 

موهایم ناراحتم کرد، اما خیلی شد. ریختن  انگار پوست سرم کنده می
سبک شدم و احساس خوبی به من دست داد. روزها یکی پس از 

تر از روز قبل یکنواختی و عدم  گذشت و هر کدام سخت دیگري می
تنوع، حالت خمودي وگرفتگی عجیبی را در من به وجود آورده بود. 

بود، برآن  طور کردم که در حال پوسیدنم. باید هر احساس می

ها به ساعت مچی من عالقه  کردم. یکی از نگهبان یت غلبه میوضع
داشت. با او صحبت کردم. قرار شد که در عوض ساعت، یک 

کوچک به من بدهد. معامله انجام شد. ساعتم را به او دادم و  يرادیو
 کرد. ترانزیستوري کوچک گرفتم که با باطري کار می يیک رادیو

ی در تحمل مشکالت کمکم کردم که رادیو بتواند کم گمان می
را کند. البته همین طور هم شد. سرگرم شدن به رادیو، کلی از وقتم 

کرد؛ اما این  مرا تا حدودي از کابوس پیرامونم رها می گرفت و می
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ها که وقت  همراه نبود. شبنعمت هم چند روزي بیشتر با من 
دادند  گرفتند و گوش می میترها رادیو را از من  استراحت بود، جوان

ي زندانیان گرفته  کردند، آسایش بقیه و چون صداي رادیو را بلند می
دانستند. که چرا رادیو را در  ها من را مقصر می شد. برخی از بچه می

گذارم. من هم چند بار به آنها تذکر دادم که صداي  اختیار آنان می
ر رادیو را کم کنند، اما توجهی نکردند. باالخره یک شب از کوره د
ي  رفتم. بلند شدم و به طرف آنها رفتم. رادیو را برداشتم و با همه

توانم به دیوار کوبیدم. رادیو متالشی شد و داستان شیرین رادیو هم 
 با این سرنوشت تلخ به پایان رسید.

از ي اسرا را  ، در یک صبح زود، همه1362اواخر خرداد ماه 
ي ما را در  رفتم. همه زندان خارج کردند. کیفم را برداشتم و بیرون

ي  چند دقیقه ستون را به طرف نقطه یک صف ردیف کردند و بعد از
 اما جهت حرکت ما به سمت شمال بود. ؛نامعلومی حرکت دادند

طول چند ماهی که در شاه قلعه بودیم، هیچ گونه تحرکی  در

روز، تنها یک بار براي هواخوري از زندان  در طول شبانه  نداشتیم. ما

توانستیم قدم بزنیم؛ آن هم  شدیم و فقط یک ساعت می ج میخار

کرد. حاال با این  کنار دیوار زندان. که این کار را هم کسی نمی

 پیمایی کنیم! وضعیت جسمی قرار بود کوه
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وقتی به اولین ارتفاع رسیدیم. درد شدیدي تمام کمرم را گرفت. 
شد.  خم نمی خشک شده بود و یکی از آنها اصالً ازطرفی هر دوپایم

شروع به ماساژ دادن پاهایم کردم. ستون؛ کمی ازمن فاصله گرفت. 
ها دوان دوان و با خشم به طرف من  درهمین حین، یکی از نگهبان

یاال... تکان «آمد و با قنداق تفنگ محکم به پهلویم زد و گفت: 
 »بخور!

 »توانم راه بیایم. نمی«گفتم: 
 »شوي. اگر نیایی همین جا کشته می« گفت: 

ي تالش خودم را  ؛ براي همین همهدکن دانستم شوخی نمی می
ي مسیر را  کردم. خوشبختانه یکی از پاهایم به کمکم آمد و من بقیه

 کشیدم. پاي دیگرم را روي زمین میپا آمدم و فقط با یک 
کردند و  ها مانند قبل کنترلمان نمی ما سی نفر بودیم، اما نگهبان 

ب قآن هم با فاصله، مرا محافظبود. فقط بیست  تعدادشان هم کم شده
در کنترل ضد  مسئله هم این بود که آن منطقه کامالً ما بودند. دلیل این

ه بودیم؛ ي زیادي گرفت هاي خودمان فاصله انقالب بود و ما از پایگاه
رفتی  غیر ممکن بود؛ چون از هر طرف که می براي همین، فرار تقریباً
 خوردي. برمی 1کومله ات یابه نیروهاي حزب دمکر

، با 1357بهمن ماه  26یا کومله در » انقالبی زحمتکشان کردستان ایران سازمان« .1
 ي اعالم موجودیت کرد. کومله با آگاهی ازحساسیت مسئله لینیستی -هاي مارکیست اندیشه

هاي مالکان بزرگ را مطرح  ي زمین زمین در کردستان، از موضع حمایت از دهقانان، مصادره
خوانین منطقه درگیر شد. این حرکات تبلیغی براي جوانان کرد و در این راستا با بعضی از 
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زدند، هیچ  ها که با صداي بلند با هم حرف می بر خالف نگهبان
دادند،  آمد. هربار که ما را حرکت می صدایی از صف اسیران درنمی

افتاد. ممکن بود هر لحظه ما را  آتش تردید و شک به جان همه می
کنار جاده هایمان را  اي ببرند و تیرباران کنند و بعد جنازه به گوشه

بگذارند؛ این چیزي بود که خود آنها بارها و بارها به ما گفته بودند. 
گفتند شاید  برید می پرسیدیم که ما را به کجا می هر وقت ازآنها می

 دیگر زنده باشید. ي تا چند لحظه
که جلوي من  نژاد سرگرد خداقلیي یکی از ارتفاعات،  دامنه در

هاي  ی که وارد کفشیها ریزه کرد براي درآوردن سنگ حرکت می
اي ایستاد. او کفشش را درآورد تا آن را  اش شده بود، لحظه ارهپ

تمیز کند، اما ناگهان دو نگهبان به سمت او حمله کردند و او را 
شدم، افسري رشید و پاکباز مثل سرگرد، گرفتار  زدند. خیلی متاثر

ئبی را یک مشت انسان بی مقدار و پست شده بود و باید چه مصا
 کرد! تحمل می

ي من زجر  به لحاظ جسمی شاید در جمع ما هیچ کس به اندازه

کشید. درد پاهایم از یک طرف ودرد ستون فقرات از طرف  نمی

اجتماعی بودند، جاذبه  -ي سیاسی سردرگمی که به دنبال تشکیالتی جهت فعالیت سازمان یافته
 شد. کومله با این تحلیل که جمهوري اسالمی داشت و باعث گرایش آنها به سازمان مذکور می

ارد، به پادگان ژاندارمري سنندج حمله و اسلحه و ن را ندناي کارگران و دهقا توان حل مسئله
حمایت  -شوروي سابق -مهمات آن را غارت کرد. این تشکیالت که از سوي ابرقدرت شرق

 ي ایران و شکست انقالب اسالمی، آغاز به فعالیت نموده بود.م. شد، با هدف تجزیه می
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افتادم.   خورد و به زمین می دیگر، بی طاقتم کرده بود. گاه پایم لیز می

تم و خاس زدم؛ اما به سرعت از جا برمی ناخودآگاه از ته دل فریاد می

 دادم. به راه ادامه می

کرد، حمل کیفی بود که همراه  چیزي که کار را برایم مشکل می

ام. شاید تعهد  دانستم که چرا کیف را نگه داشته داشتم. به خوبی نمی

کرد. به هرحال یک سري اسناد  سازمانی مرا ملزم به حفظ آن می

ها  مربوط به پرسنل درآن بود که البته چندان به کار دمکرات

 آمد. درآن شرایط تصمیم گرفتم از شر کیف راحت شوم. نمی

یک بار که براي استراحت توقف کرده بودیم به یکی از 

به من بدهی، کیفم را به تو » جامانه«ها گفتم که اگر یک  نگهبان

 هاي بلند شال مانندي است که کردها به کمر دهم. جامانه، پارچه می

اي مهار درد کمرم شدیداً به آن پیچند و من بر خود می سر دور و

م، نگهبان تردید نکرد و به دنیاز داشتم. وقتی این پیشنهاد را دا

سرعت یک جامانه برایم آورد. من هم اسناد همراهم را پاره کردم و 

دورریختم و کیف را به او دادم. بعد، بالفاصله شال را محکم دور 

 کمرم بستم که انصافاً خیلی موثر بود.

ي عمیق جلویمان سبزشد.  ها تمام شدند و یک دره کوهباالخره 
جاي گرفته بود. در  یک روستاي نسبتاً بزرگ و البته زیبا در دل دره

خورد و از رفت وآمد و  کنار روستا هم قرار گاه حزب به چشم می
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ي  ي عمده ها شخص بود که آنجا یکی از قرارگاهمامکانات زیاد 
ي کمی، نیروهاي کومله هم  لهآنهاست. در همان منطقه و با فاص

 قرارگاه داشتند.

دانستیم که سرنوشت،  شده بودیم و نمی بست ي ما وارد منطقه
 است.رقم زده ي تلخی را برایمان هاچه روز

  



     69ه   عقل شاه  





 
 
 
 
 

 بست

، در واقع یک طویله بود. تمام شواهد نشان 1زندان ما در بست 

ستفاده قرار براي نگهداري حیوانات مورد ا آنجا قبالًداد که  می

گرفته است. با آن که بیش از سی متر مساحت نداشت، اما  می

 ها درآن جاي گرفتند. ي زندانی همه

هاي آهنی، امکان فرار را از  زندان فقط یک پنچره داشت که با میله
 ي آن پیدا بود. ي تفنگ نگهبان، از گوشه گرفت و همیشه لوله زندانی می

ي به گرمی و وسایل گرم کننده هوا گرم بود و خوشبختانه نیاز

سوي  دو نداشتیم. سقف زندان کوتاه بود و دو چراغ گردسوز که در

آویزان بودند، براي روشن کردن فضاي زندان در  زندان از سقف

 نظر گرفته شده بودند.

شهر واقع است. این روستا  روستاي بست از توابع شهرستان دیواندره و در ضلع غربی این .1
همچنین در شمال غربی روستاي شاه قلعه قرار دارد. روستاي بست به دلیل چشم اندازهاي 

شود. این روستا نیز مقر    هاي طبیعی استان کردستان محسوب می زیبا، از مناطق داراي جاذبه
 سازي شد.م.پاک 1363ن (ع) در سال یهاي ضدانقالب بود که در عملیات انصارالحس هکوگر
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اي رفت  دیگر کار خودمان را یاد گرفته بودیم. هر کس به گوشه
ا مانده از چهارپایان و و جاي خودش را تمیز کرد. فضوالت به ج

 داد. بوي بدي که فضاي زندان را گرفته بود، آزارم می

ي کوچکی قرار  روي آن، تپه اطراف زندان پراز درخت بود وروبه
اي بود که  داشت و روستاي بست، پشت تپه بود. باالي تپه، چشمه

داشتند. به ما هم گفتند  را از آنجا برمیخود آب مورد نیاز روستاییان 
خودتان باید براي آوردن آب، باالي تپه بروید که معموالً  که

شدند. بر خالف شاه قلعه، دربست،  ترها داوطلب این کار می جوان
مشکل آب نداشتیم و ساعات هواخوري بیشتري هم در اختیار ما 

زیبا؛ براي  مناظريبود. فصل، فصل خوبی بود و منطقه هم داراي 
زدیم. در  نشستیم و حرف می ل میهمین، بیرون زندان و رو به جنگ

طول روز براي رفتن به دستشویی، محدودیتی نداشتیم؛ اما در شب، 
توانستیم این کار را بکنیم. چند توالت کنار هم در  فقط یک بار می

قسمتی از روستا ساخته بودند که به نوعی توالت عمومی محسوب 
ع طهارت، آب ها در جریان بود. موق شد. جوي آبی از زیر توالت می

 شستم. ریختم و خودم را می م میپرا با دست راست توي دست چ

با مردم روستا تماس چندانی نداشتیم؛ فقط وقتی براي رفع 
ي صحبت کردن  دیدیم. اجازه رفتیم آنها را می حاجت به روستا می

با مردم را نداشتیم و پیدا بود که آنها را نیز براي صحبت نکردن با 
بودند با آن که در نگاه بعضی از مردم کینه و نفرت  ما تهدید کرده
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اما بیشتر آنان نگاهی صمیمی و دوستانه داشتند که این  ،زد موج می
 براي من خوشایند بود.

ي بیگاري به ما ابالغ شد. قرار شد هر  بعد از چند روز، برنامه
حزب دمکرات به  هاي روز ده نفر از زندانیان براي ساختن پناهگاه

 کیلومتر فاصله داشت. جاي بروند که تا بست پن همنطق
ها براي اعزام به  هوا گرم بود، اما خیلی آزاردهنده نبود. بچه

تایی تقسیم شدند. از آنجا که وضعیت  محل بیگاري به چند گروه ده
داد، مسئولیت پخش غذا و  ي کار سنگینی را نمی جسمی من اجازه

 د.ي من گذاشته ش چاي کارگران، بر عهده
کیلومتر راه را با پاي  جداشتم و پن می هر روز صبح، وسایلم را بر

گشتم که این براي من   رفتم و بعدازظهر، همان راه را بر می پیاده می
بایست در روز یک وعده غذا و چند  یک نوع شکنجه بود. من می

دادم. کتري بزرگی تهیه کرده بودم و هر  نوبت چاي به کارگران می
کردم؛  ها تقسیم می آوردم و بین بچه بار، چاي میدو ساعت یک 

زمان که هوس  ها از این قاعده مستثنی بودند. آنها هر البته نگهبان
 خواستند. کردند، چاي می می

هاي کوچک و بزرگ، ورفت و  ي بیگاري پربود از تپه منطقه
کرد. بخصوص با دردي  ها خیلی اذیتم می ي مکرّر بر روي تپههاآمد

 ن فقراتم داشتم.که در ستو
 هایی کشیدند، اما ساختمان ما را به اسم ساختن پناهگاه به بیگاري می

ساختند شباهتی به پناهگاه نداشت و بیشتر به زندان و  که آنها می
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ي ساختن پناهگاه را به خاطر ابراز  سنگر شبیه بود. شاید شایعه
ا از ترس حمالت م مظلومیت خود پخش کرده بودند که یعنی

 یی جمهوري اسالمی نیاز به پناهگاه داریم.هوا

ها از من چاي خواست. کتري را برداشتم  یک بار یکی از نگهبان
و در حال باال رفتن از تپه بودم که پایم لیز خورد؛ افتادم و مقداري از 
آب جوش کتري روي سرو صورتم ریخت. صورتم قرمز شده بود و 

د شدم. خودم را به داشتم. با هر بدبختی بود بلن یسوزش عجیب
نگهبان رساندم و ماجرا را تعریف کردم. او با بی رحمی تمام به من 

 »خواهم! من کاري به این مسائل ندارم... من از تو چاي می«گفت: 
ي  هم گلنگدن را کشید و من دوباره برگشتم و مشغول تهیهبعد 

 چاي شدم.

 کردم یکی دیگر از یک روز که مقدمات ناهار را فراهم می
 »باید وسایلت را زودتر بیاوري!«ها نزدیکم شد و گفت:  نگهبان

 »توانم. ي تالشم را کردم، زودتر از این نمی من همه«گفتم: 
اي به  هنوز حرفم تمام نشده بود که با کف دست چنان ضربه

صورتم زد که براي چند لحظه دنیا در نظرم سیاه شد. سرم گیج 

ام  دري شدید بود که بینیرفت و محکم زمین خوردم. ضربه به ق

ها بعد برایم به یادگار ماند. صورتم کبود  انحراف پیدا کرد و تا سال

شده بود و جاي دست نگهبان بر آن مانده بود. تنفس برایم مشکل 

 توانستم نفس بکشم. شده بود و به راحتی نمی
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و عذاب جسمی که در اثر ضربه به من وارد شده بود، قابل  درد
داد این بود که من  ا آن چیزي که مرا بیشتر رنج میتحمل بود؛ ام

ترین جرمی مجازات  ماجرا نداشتم و بدون کوچک هیچ تقصیري در
 شده بودم.

ا بعداً با خودم خوردم؛ ام تا چند روز در فکر بودم و حرص می

ت که این سا اسارت ما طبق جرم و تقصیري بوده گفتم مگر اساساً

ظلم وجنایت است که هیچ حساب و قانون  یک ضربه، باشد؟ این

 کتابی ندارد.

از وقایعی که مرا خیلی دلگیر کرد. جدایی خلیل کاك الهی بود. 
هنوز مدت زیادي از حضور ما در بست نگذشته بود که یک روز 

پیش ما برد. از در زندان باز شد؛ نگهبان، نام خلیل را خواند و او را 
اند. خلیل از  تقل کردهني مها شنیدم که او را به زندان دیگر بعد

جمله کسانی بود که هم صحبتی با او تحمل درد اسارت را برایم 
کرد. با رفتن خلیل، تنها کسی که با من دمخور بود و درد  آسان می

سرگرد ، دش شنید و وجودش باعث قوت قلبم می مرا میهاي  دل
 بود.  نژاد خداقلی

بودیم، ناگهان در ظهر که از کار روزانه برگشته زیک روز بعدا
 زیرزندان باز شد. چند نفر مسلح وارد شدند و یکی از زندانیان را 

زد و ما  مشت ولگد و ضربات قندان تفنگ گرفتند. او نعره می
ي زندانی جوان که در  شده مچالهاي جز تماشا نداشتیم. بدن  چاره
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 اي افتاد آنها رفتند. با خودم فکر کردم احتماالً بحث جاسوسی گوشه
 یا خیانت در بین بوده است. اما ماجرا غیر از این بود.

 مهیک روز که زندانی جوان براي آوردن آب، به کنار چش
زند که دختر  اي حرف می رود، با یکی از دختران روستا به گونه می

 کند. ها تعریف می شاکی شده و قضیه را براي نگهبان

ي  همه«م و گفتم: وقتی ماجرا را شنیدم، به تندي با او صحبت کرد

رد، ناموس ما هستند. دختران اینها هم ما ایرانی هستیم زنان کُ

 !»یکن خواهران و دختران ما هستند. تو حق نداشتی این گونه رفتار

کرد  یها با من هم عقیده بودند. جوان اظهارپشیمان ي زندانی بقیه

 هاي او برداشت اشتباه شده است. و البته گفت که از حرف

کرد. این فکري بود که  زي بود که فکر فرار رهایم نمیچند رو

در سرم انداخته بود. در بست، شرایط به  نژاد سرگرد خداقلی

ي حساب شده، امکان فرار از زندان  اي بود که با یک نقشه گونه

ترین مانع این کار، عدم آشنایی من نسبت به  وجود داشت. بزرگ

شناخت. او افسر  طقه را میمنطقه بود؛ اما سرگرد بر خالف من، من

ي کامیاران بود؛ با جغرافیاي منطقه کامالً آشنا بود و  توپخانه

هاي ما را کشف کند. از طرفی  ، محل پایگاه»1گراگیري« توانست می

 و سرحال بود. دههم بسیار ورزی

  ي دیگر. م. نما یا هر وسیله ي قطب تشخیص جهت و تعیین مسافت به وسیله .1
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سرگرد معتقد بود که بهترین فرصت براي فرار، زمان بیگاري 

تا و مقر نیروهاي حزب دور بود و است. آنجا پنج کیلومتر از روس

شد با استفاده از یک  تعداد نگهبان هم به مراتب کمتر بود و می

موقعیت مناسب فرار کرد و با استفاده از پوشش گیاهی منطقه، خود 

 خودي رساند. هاي را به پایگاه

جزئیات فرار را چند بار با هم مرور کردیم و موانع احتمالی را 

رف کردن آنها را نیزمورد بررسی قرار دادیم. شناسایی و راه بر ط

ها را حساس کرده  ي زندانی ي من و سرگرد همه جلسات دو نفره

 گوییم. بود و خیلی دوست داشتند بدانند که ما چه به هم می

هاي سرگرد این بود که ممکن است فرار ما دو  یکی از نگرانی

ه را تیر باران ها تمام شود و بعد از ما هم ي بچه نفر به ضرر بقیه

ي فرار نداشتم، اما فکر  کنند من امید چندانی به عملی شدن نقشه

اي  ي تازه شد. به خاطر همین، روحیه این مسئله هم باعث نشاطم می

 پیدا کرده بودم و دردهایم فراموش شده بود.

 
ي فرار  در یکی از همان روزهایی که مشغول بررسی نقشه

را براي بازجویی  - نژاد خداقلی سرگردسرباز  –بودیم، مجید.م 

بردند. چند ساعت گذشت. وقتی او را به زندان برگرداندند، حال 

اي کز کرد و در الك خودش فرو رفت. البته  طبیعی نداشت؛ گوشه
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شد و پیدا بود که  نمی دهآثار شکنجه وحمالت جسمی در بدن او دی

 برد. دیگري رنج می ي از مسئله

د. وسایلش را برداشت و بی آنکه روز بعد، مجید.م آزاد ش
خداحافظی کند بیرون رفت. دو روز بعد از آن و در یک صبح زود، 

یک بسیجی  ،رد مسلماناسامی چهار نفر را خواندند: دو پیشمرگ کُ
ي احضار آنها فهمیدم که ماجرا  . از نحوهنژاد سرگرد خداقلیو 
م. این احساس وقتی کرد              تر ازآن است که فکرش را می انگیز غم

درمن شدید شد که دیدم سرگرد نزدیکم شد دست در گردنم 
انداخت و با حالتی خاص از من خداحافظی کرد. چیزي که مسلم 

سوي امید را ، کوربردند. فقط یک احتمال بود او را براي آزادي نمی
داشت و آن این که سرگرد به زندان دیگري  می  درمن زنده نگه

 شود. تقل مینم
شد، تمام هوش و  ظهر وقتی اخبار رادیو دمکرات پخش میزعداب

ي رادیو کرده بودم تا بلکه خبر جدیدي را  حواسم را جمع گوینده
صبح «بشنوم. در میان اخبار، گوینده با لحنی پیروزمندانه گفت: 

ي اعدام سپرده  رد به جوخهامروز گروهی دیگر از خائنین به خلق کُ
نژاد را  شدگان نام سرگرد خداقلی داممیان اسامی اع در» شدند!

 شنیدم و دنیا در نظرم سیاه شد.
ها شنیدم که مجید.م حاضر شده بود درقبال  بعدها از نگهبان

نژاد را فاش کند. او در  آزادي خود، اسرار مربوط به سرگرد خداقلی
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بازجویی گفته بود که سرگرد از عناصر مذهبی و انقالبی ارتش 
نش را به انجام وظائف دینی و انقالبی تشویق است و همیشه سربازا

 کرده است. می
چند روز قبل از شهادت سرگرد، برادر او با هزار مصیبت، 

او پس از مالقات و احوال پرسی، از  1خودش را به بست رساند.
سرگرد خواست تا اگر به چیزي احتیاج دارد، بگوید تا برایش تهیه 

مثل پیراهن  یوسایل شخص نژاد گفت که به یک سري کند. خداقلی
ظی کرد و فزیر، شورت و جوراب نیاز دارد. برادر، فوري خداحا

رفت. چیزي که در مالقات دو برادر برایم جالب بود این بود که 
سرگرد به هیچ وجه ضعفی از خود نشان نداد؛ نه گریه کرد و نه 

با روحیه صحبت کرد؛ به طوري که او به برادرش  التماس، بلکه خیلی
 وحیه و امید داد.ر

سه روز طول کشید. وقتی او با یک ساك –بازگشت برادر سرگرد دو 
 »برادرم کجاست؟«پر از وسایل وارد زندان شد. از نگهبان پرسید: 

 »م شد!دااع«و نگهبان گفت: 
اش  ي برادر لرزید و همان جا روي زمین نشست. با گریههازانو

از جا بلند شد و موقع  ي ما به گریه افتادیم. مدتی که گذشت، همه

 »این وسایل هم باشد براي شما.«رفتن به من گفت: 

اي ه امکان مالقات خانواده ،رابطین حزب دمکرات کردستان با دریافت مبالغ زیادي پول .1
 کردند. زندانیان را آنها فراهم می
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  »ي برادرم را بدهید تا ببرم؟ الاقل جنازه«بعد رو کرد به نگهبان و گفت: 
 »برو از خمینی[ره] بگیر!«نگهبان پوزخندي زد و جواب داد: 

توانم  وقتی او رفت، به ساك نگاه کردم. دیدم به هیچ وجه نمی
گفتم: «و  ي اسرا یل داخل آن استفاده کنم. رو کردم به بقیهاز وسا

یک چشم بر هم  در» نیاز دارد بیاید ببرد!هر کس به این وسایل «
 .بود زدن، هر تکه از آنها دست یکی از اسرا

نژاد همیشه یک بیت شعر را با خود زمزمه  سرگرد شهید خداقلی
 کرد:  می

 در مسلخ عشق جز نکو را نکشند  
 روبه صفتان زشت خو را نکشند                 

ي پایمردي افسر شجاع و پاکباز ایران اسالمی این چنین  و قصه
 افت.یپایان 

گفتند؛ از جمله این که مجید.م  ي دیگري هم میهاها چیز نگهبان
 ي من هم مطالبی گفته است. درباره

م و کن ها را تشویق به مقاومت می او گفته بود که من همیشه زندانی
ها  ها را نخورند. دمکرات هاي دمکرات گویم که فریب حرف به آنها می

 خواهند ما را شستشوي مغزي بدهند، و از این قبیل مسائل. می
از نظر چهره،  گنبد کاووسدرمیان زندانیان، سربازي بود اهل 

داد که تمام عمرش  کمی شبیه برادران افغانی بود. ظاهرش نشان می

 و سر  بی العاده مظلوم و گذرانده است. آدم فوقرا در رنج و مشقت 
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صدایی بود. مدتی قبل خدمتش تمام شده بود و براي گرفتن کارت 

 پایان خدمت به منطقه آمده و اسیر شده بود.

کردند، لباس زیر به او رسید؛  وقتی وسایل سرگرد را تقسیم می
 هایش همیشه تمیز بود. آدم نماز خوانی بود. براي همین لباس

او را به جرم این که از مجاهدین افغانستان است و براي سپاه 
ها صحبت  کند گرفته بودند. من خودم چند بار با نگهبان کار می

کردم وگفتم که او سرباز است و براي گرفتن کارت پایان خدمت 
 آمده؛ ولی گوش هیچ کس بدهکار نبود.

ز به گناه نی تنها چند روز پس از شهادت سرگرد، این جوان بی
ي اعدام سپرده شد. شهادت او آتش دیگري بر جان من  جوخه

 انداخت که تا چند روز حال طبیعی خودم را از دست داده بودم.
گذراندیم. یک روز غروب  را می 1362 روزهاي پایانی تابستان

که بیرون زندان نشسته بودیم، شش زندانی جدید را به بست 
هایشان که نگاه  ودند. به چهرهآوردند. آنها را تازه دستگیر کرده ب

افتادم. اضطراب و  کردم، به یاد روزهاي اول اسارت خودم می می
ي خوبی داشت و  زد؛ اما یکی از آنها روحیه نگرانی درآنها موج می

پیدا بود که خیلی نترسیده است. زیاد طول نکشید تا بفهمم که او 
 حقوق سیاسی خوانده و لیسانس وظیفه است. یک سري از

هاي شهید مطهري همراهش بود که همین مسئله شرایط را  کتاب
بود و از ابراز عقیده هم  يکرد. جوان با سواد برایش سخت می
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مسجل ها  نداشت. او چند بار بازجویی شد. براي دمکرات یترس
 شده بود که از نظر فکري تاثیر ناپذیر است.

خبر تیرباران بیست روز بعد او را از ما جدا کردند و ما روز بعد 
ها شنیدیم. با خودم گفتم: به چه راحتی جوانان  او را از زبان نگهبان

، به دست این جنایتکاران هستند هاي کشور این مملکت که سرمایه
توانستند در سازندگی  شوند! جوانانی که هر کدامشان می پرپر می

 این کشور نقش داشته باشند.
گی بی رغبت شوم. از ها باعث شده بود که به زند اعدام بچه

آنهمه شکنجه و انتظار و بالتکلیفی خسته شده بودم. فقط هنگام 
شدم. بعد از مدتی  خودم مسلط می گرفتم و بر نماز بود که آرام می

ام بهتر شد و تصمیم گرفتم به مقاومت ادامه دهم و  شرایط روحی
نگذارم فکر وخیال مرا خرد کند. چهار ماه از حضور ما در بست 

ها  گذاشتیم. روز را پشت سر می 1362گذشت و ما مهر ماه  می
کننده، تحمل این وضعیت براي ما که  خت شده بود و خستهایکنو

اي آسان بود؛ اما براي زندانیان  سن و سال بیشتري داشتیم تا اندازه
فرسا شده بود. همین شرایط آنها را به سوي  جوان شرایط طاقت
ها که استعداد بیشتري  ند نفر از زندانیکشاند. چ نوآوري و ابتکار می

هاي شطرنج درست کردند.  هاي چوب درخت، مهره ، با تکهدداشتن
ساختن  .ي شطرنج را طراحی کردند روي یک قطعه مقوا هم صحنه

هم از دیگر ابتکارات آنها بود. همین وسایل ساده توانست  نَردتخته 
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داشتم از  ها همه را سرگرم کند. من هم گاهی که حوصله مدت
شدم. به هر حال درآن  کردم و مشغول بازي می موقعیت استفاده می

 تر بود. شرایط، حفظ نشاط و روحیه از هرچیزي مهم
ها همه از یک تیپ و فرقه نبودند،  از آن جا که زندانی

نماز  میان آنها یکسان نبود. برخی اساساًهاي مذهبی نیز در  گرایش

به نماز بودندو افرادي هم داشتیم خواندند. بعضی دیگر مقید  نمی

به جا آوردن مستحبات بودند. جالب بود آن  و که اهل نماز شب

خوان بودند در نامالیمات و تحمل  دسته از زندانیان که نماز

 دادند. مقاومت بهتري از خود نشان می ،ها سختی

شد، مراسم  و اذیت من می از ماجراهایی که خیلی باعث آزار

شد. شب که  که هر شب در زندان بر پا میبود  1رقص کردي

شد، ده تا پانزده نفر از عناصر حزب دمکرات وارد زندان  می

دادند و دست به  بستند. یک حلقه تشکیل می را می شدند و در می

کردند. پاها را  گرفتند و شروع به چرخش می کمر یکدیگر می

ود. در این رقص، ش به صورت دسته جمعی اجرا می معموالً» چوپی«رقص محلی کردي یا .1
شناسد، نقش رهبري گروه رقصندگان را به  یک نفر که حرکات رقص را بهتر از دیگران می

ایستد و با تکان دادن دستمالی که در دست راست  عهده گرفته و در ابتداي صف رقصندگان می
این فرد  دهد. ها را به گروه منتقل کرده و در ایجاد هماهنگی الزم آنان را یاري می دارد، ریتم

  .شود.م نامیده می» کش سرچوپی«
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هاي  انندههایی از خو کوبیدند و با خواندن ترانه می محکم به زمین

 دند.یرقص می - 1زیرك رزازي و حسن کل مثل -کرد

شد.  قابل تحمل می ي زندان، غیر با شروع رقص، فضاي بسته
ي فضوالت حیوانات که در کف زندان بود، با پاي کوبی  باقی مانده

 کرد. قابل تنفس می شد و هوا را غیر ها در فضا پخش می آن
چند ، شد. هرچند را میاین مراسم سه تا چهار بار در هفته اج

ا از م  کردند، اما بیشتر نفري از زندانیان همیشه آنها را همراهی می
این وضعیت ناراضی و در عذاب بودیم. این که چرا این کار را 

کردند هیچ وقت براي من روشن نشد؛ اما یقین داشتم که این  می
هنمی شود؛ چرا که ج مراسم براي ایجاد نشاط در زندان برگزار نمی

 شد. که براي ما فراهم کرده بودند، با این گونه حرکات خاموش نمی
اي خطاب  یک روز که از وضعیت خودم کالفه شده بودم، نامه

به مسئولین حزب دمکرات نوشتم و به دست نگهبان دادم و گفتم که 
من یک فرد «این نامه را به مقامات باال برسان. در نامه نوشته بودم: 

براساس ماموریتی که برایم مشخص شده بود به نظامی هستم و 
کردستان آمدم. من هیچ دشمنی با مردم کرد ندارم و آنها را هموطنان 

صد اداري بوده و ربطی به در دانم. در ضمن، کار من  خود می
عملیات نظامی نداشته است. اگر مرا آزاد کنید، رغبتی به  ماندن در 

 هاي کرد زبان . م. دو تن از شاعران و خواننده .1
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روم.  به جاي دیگري میي خدمت  کردستان ندارم و براي ادامه
است که مرا با این  یحشخص کنید جرم من چیست و آیا این صح

 هاي شما وضعیت اینهمه مدت زندانی کنید و آیا این حرکت با آرمان
 »که دمکراتیک است، مطابقت دارد؟

ام بودم تا یک روز یکی از مسئولین  چند روز منتظر پاسخ نامه

ي  خواندم. از نظر ما همه ات را نامه«حزب مرا خواست و گفت: 

ها دشمن خلق کرد هستید و براي قتل عام کردها  شما نظامی

گیرید تا  شوید. شما پول می اید و عوامل حکومت محسوب می آمده

 »کردها را بکشید.

نیست و من قاتل نیستم. هیچ کدام از ما با مردم  این طور«گفتم: 
ردم ، او کمتر به ک هر چه من بیشتر بحث می» کرد، دشمنی نداریم.

اگر من «کرد. درآخر عصبانی شدم و گفتم :  من توجه می يها حرف
کنم مرا اعدام  قاتل هستم پس جرم من اعدام است... خواهش می

تو در حین درگیري «چند لحظه به من خیره شد و بعد گفت: » کنید!
شوي؛ ولی در  اي؛ براي همین اعدام نمی نظامی دستگیر نشده

م حاضر شود تو را معاوضه کند و یا خود مختاري که رژی یصورت
 »شوي. کردستان را بپذیرد، توآزاد می

ام روز به روز  از نظر روحی افسرده شده بودم وقواي جسمی

نژاد  شد که به سرنوشت سرگرد خداقلی ها می یافت. بار کاهش می

کردم که اي کاش مانند او و با آن  خورم و آرزو می غبطه می
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شدم! این شرایط مختص من نبود و  عزت کشته میسرافرازي و 

ها کم و بیش دچار آن بودند. اعصاب همه خرد بود.  ي زندانی همه

آمد  شد که بر سر مسائل جزئی میان اسرا درگیري پیش می بارها می

 شد. که هر بار با پادرمیانی بقیه، اختالفات حل می

وقتی اولین برف زمستانی روستاي بست را سفید پوش کرد، غم 
گذشت و چقدر  رتم میاعالم بر دلم نشست. یک سال تمام از اس

هایم نداشتم و  سخت! در این مدت هیچ اطالعی از زن و بچه
ام بیشتر از آن بودکه آنها هم خبري از من نداشته باشند. من  نگرانی

ا باشم و این وضعیت تا کی ادامه ه کوهستان ي تا کی بایستی آواره
 ،کنند پرسیدم که با ما چه می ها می خواهد داشت؟ وقتی از نگهبان

د. تنها چیزي که یگفتند که شاید چند روز دیگر زنده نباش همه می
ها بود. آنها تنها با اسرایشان  براي آنها اهمیت نداشت حقوق انسان

دیدم که  م میچنین برخورد حیوانی نداشتند. من با چشم خود
تر از ما نیست. آنها وارد هر  رفتارشان با روستاییان کرد نیز محترمانه

شدند، همه چیزدر اختیارشان بود، حتی یک بار ندیدم  روستایی می
اش را با میل و رغبت به روي آنها باز کند.  که یک روستایی در خانه

دم آنها به زور، آب و آذوقه و امکانات دیگر خودشان را از مر
ت سا گلوله شترین اعتراض، پاسخ گرفتند و پیدا بود که کوچک می

دادند با اسیران  و بس. حتی تعداد اندکی از روستاییان که نشان می
کرد.  حزب بدرفتارهستند، از ترس خطراتی بود که تهدیدشان می
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بود و هوا به شدت سرد. صبح یکی از روزها،  1362اواخر دي ماه 
شدم که نگهبان  ي رفتن به محل بیگاري می مادهي متداول، آ به شیوه

خواست که  رسول رسولیوارد شد و از من و یک بسیجی به نام 
در زندان بمانیم و جایی نرویم. با توجه به ماجراهایی که اتفاق 

ند. گمان رافتاده بود، مطمئن بودم که قصد تیرباران کردن ما را دا
م و با او خشن حرف زده ي حزب داشت کردم بحثی که با نماینده می

اینها احساس بدي  ي بودم، کارم را به اعدام کشانده باشد؛ با همه
کردم که من  نداشتم. وجود یک نوع آرامش را درخود احساس می

 گویم. به آن احساس شهادت می
ها بخشیدم و از همه  وسایل اندکی را که داشتم به بچه

کردند که  و نفر نگاه میاي به ما د خداحافظی کردم. آنها هم به گونه
 کنند. براي اعدام آماده میرا گویی حتم دارند که ما 

ها مسلح بودند،  بعدازظهر همان روز، ده نگهبان که چهار نفر آن
ه شده بود و ترس شوکوارد زندان شدند. رسول کمی  بردن مابراي 

ي شیرین آذري صحبت  جههرا گرفته بود. او که با ل وجودش
 »خواهند بکشند؟ ما را می«ه من گفت: کرد، آرام ب می

کنند تا درکنار  ها اعدام می آنها معموالً افراد را صبح«به او گفتم: 
اند هدف  جاده بگذارند؛ بنابراین حاال که بعدازظهر به سراغ ما آمده

 »دیگري دارند.
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ما را حرکت دادند. کمی که فاصله گرفتیم، برگشتم و براي آخرین 

 نژاد وداع کردم.  سرگرد خداقلیبا روح پاك  ، بست را دیدم وربا

روي به یک روستا رسیدیم. شب را آنجا  بعد از چند ساعت پیاده

بودیم و صبح زود به راه افتادیم. به یک جاده رسیدیم. به رسول 

کنند؛  اعداممان می ،اگر ما را در طول جاده حرکت بدهند«گفتم: 

ا اگر از عرض جاده عبور گذارند؛ ام جاده می رها را کنا چون جنازه

 »ما نیست. ني مسیر بدهیم، قصدشان کشت کنیم و ادامه

 ي رسول دیدم. وقتی جاده را رد کردیم. آثار آرامش را در چهره
مسیر حرکتمان رو به شمال بود. شنیده بودم که زندان مرکزي 

حزب دمکرات اطراف سردشت است و براي همین، خود را 

کردم این  والنی کرده بودم اما گمان نمیپیمایی ط ي یک راه آماده

پیمایی هیجده روز طول بکشد. مثل همیشه، روزها حرکت  راه

کردیم. غذایی که در  ها دریکی از روستاهاي بین راه اتراق می وشب

دادند بیشتر نان و ماست بود و همین مسئله باعث  روستاها به ما می

کرد. از طرفی  میها اذیتمان  پیمایی شد ودر راه سستی بدن می

 اي جز تحمل نداشتم. اما چاره ؛کمردرد امانم را بریده بود

ها که انسان  هاي بین راه، یکی از نگهبان گاه در یکی از استراحت
ي در هم مرا دید.  آمد، کنارم نشست. وقتی قیافه به نظر نمی یخبیث

حاال شدي «سرمن پیچید و گفت:  راش را دو به رسم شوخی جامانه
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حاال «اش را تالفی کنم گفتم:  براي آن که شوخی» خودمان! شبیه
 »ات را هم بده تا بیشتر شبیه شما بشوم! اسلحه

اش را گرفتم تا به طرف خودم بیاورم. از این کار هیچ  قنداق اسلحه

ي  قصدم ادامه نند درگیري و فرار نداشتم و صرفاًما یمنظور خاص

ب ما بود، با عجله و فریاد قمراها که از دور  شوخی بود. یکی از نگهبان

چ دستم را محکم گرفت و با دست دیگرش تفنگ مبه سمت ما دوید، 

 »خواستی چه بکنی؟ می«را از دستم درآورد و گفت: 

ام زد که روي زمین  اي به پیشانی و بالفاصله با کف دست ضربه

اش را صدا کرد. چند لحظه بعد باید  افتادم. با صداي بلند فرمانده

دادم. گفتم که من نه امیدي به فرار دارم و نه  فرمانده توضیح میبه 

 دانم. من فقط قصد شوخی داشتم. آن را کاري ممکن و منطقی می

توانیم تو را به جرم  دانی که ما همین جا می می«فرمانده گفت: 

من قصد درگیري نداشتم و «گفتم: » انه اعدام کنیم؟حي مسل حمله

 »سوءتفاهم پیش آمده است.

در آخر کام مرا  ما به هرحال ماجرا ختم به خیر شد و شوخی

 تلخ کرد.

ي یک   نهها، وقتی براي خوردن شام مرا به خا یکی از همان شب

روستایی برده بودند، روستایی چند کلمه با من صحبت کرد. آدم صاف 

هایم نشست.  دلدو ساده و پاکی بود. با من همدردي کرد و پاي در



           88 چهار گلوله براي توفیق 

این مرد «براي بردنم آمدند، به زبان کردي به آنها گفت:  ها وقتی نگهبان

 »با ما ندارد. یآدم خوبی است و دشمن اینرا آزاد کنید... 

 رحمی تمام مرا بلند کردند و با خودشان بردند. اما آنها با بی
به احترام نانی که در «خانه جلوي آنها را گرفت و گفت:  صاحب

 »زادکنید!ي من خوردید، این مرد را آ خانه
 اي به او رفتند و روستایی ساکت شد. چشم غره

پرآب و خروشانی رسیدیم که ي  فرداي آن روز به رودخانه

ض داشت. دو طرف رودخانه، دو ارتفاع بلند قرار رسی متر ع تقریباً

را به دو ارتفاع بسته بودند و بکسل ها یک سیم  داشت. دمکرات

رود به آن سوي منتقل توسط قرقره، افرادشان را از این سو 

ي صندلی مانند کوچک به سیم متصل بود که  کردند. یک وسیله می

آن  گرفتی و در هایت را به سیم می نشتی و دست باید روي آن می

برد. این  کشید و به آن طرف می رد، آن را میسو یکی از نیروهاي کُ

 توانست یک نفر را منتقل کند. صندلی کوچک، هربار تنها می

نوبت من رسید، وحشت تمام وجودم را گرفت. هوا سرد وقتی 

زد.  وزید و تعادل آدم را بر هم می هم می يبود. باد شدید

ي خروشان هم مزید بر علت شده بود. اگراز آن باال به  رودخانه

افتادم، مرگم حتمی بود؛ اما با هر مصیبتی که بود،  داخل رودخانه می

 آن رودخانه گذشتیم. از
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ترین مسیرها را براي تردد خودشان  بودند. سخت آنها ناچار

 هاي اصلی در کنترل نیروهاي خودي بود. انتخاب کنند؛ چرا که راه

چند روز بعد، وقتی از یک ارتفاع پایین آمدیم چیزي دیدم که 

ي اصلی! بالفاصله جاده را رد کردیم  ها ندیده بودم: یک جاده مدت

جا نها پرسیدم ای یکی از نگهبان ها گم شدیم. از و دوباره در میان کوه

 1.ي خان گردنهکجاست؟ و او گفت: 

ي  جاده ،بودیمکرده اي را که رد  دانستم جاده خوب می حاال

بوده و ما در حال حرکت به طرف سردشت هستیم. البته  بانه -سقز

زنیم و احتمال  کردم که یک مسیر را دوبار دور می گاه احساس می

زنند و پس از بر طرف  نا امن بینند، دور میدادم هرگاه مسیر را  می

 .گردند باز میشدن خطر، دوباره به مسیر اصلی 

دیگر رسیدیم. عرض این رودخانه هم بین  ي به یک رودخانه
سی تا چهل متر بود. با آن که آب زیادي داشت اما چندان پرجوش 
و خروش نبود. آن قدر هوا سرد بود که شنیدن صداي شرشر آب 

کرد. این بار از سیم و قرقره خبري نبود بلکه چند قاطر  م میا کالفه

بانه واقع است. این  -ي سقز کیلومتري شرق بانه و در مسیر جاده 20ي خان در  گردنه .1
 ها بود که ضد انقالب به عنوان کمینگاه از آن استفاده  ترین گردنه گردنه همواره یکی از آلوده

 .کرد.م یم
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ي انتقال مابه آن طرف رود بودند. سوار قاطرها شدیم و به آب  آماده
 زدیم.

وسط رودخانه، وقتی دقت کردم، آب تا گردن قاطر را گرفته بود و 
من هم تا کمر درآب بودم. آب سرد بود وحسابی لرزم گرفته بود. درآن 

بار نزدیک بود که به درون آب بیفتم . اما با هر زحمتی بود، وسط چند 
 خود را حفظ کردم تا به سالمت به آن طرف رودخانه رسیدم.

ام گرفته بود. هیچ وقت فکرش را هم  از سرنوشت خودم خنده
کردم که ماموریت آرام و بی سروصداي من در ژاندارمري،  نمی

 هایی را برایم رو کند. چنین صحنه

دخانه که گذشتیم، دوباره به راه افتادیم. اما درد کمرم دیگر از رو

طاقتم راطاق کرده بود . با اشاره و ایما، به نگهبان فهماندم که من 

نیاز به استراحت دارم. او با نگاهی تند و با حرکت دستش به من 

فهماند که حرف نزنم و حرکت کنم. کمی که راه رفتیم، یکی از 

ایش، هکرد، ضمن حرف که بلند بلند صحبت میها در حالی  نگهبان

به حضرت علی(ع) اهانت کرد. من با این که یقین داشتم آن جمله 

را براي عذاب دادن ما بر زبان آورده، ولی نتوانستم خودم را کنترل 

گفتید که ما  هایتان به ما نمی مگر شما در کالس«کنم. به او گفتم: 

 »کنید؟ ت ما توهین میاسچرا به مقدس جنگ مذهبی نداریم، پ
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هم  مرخواهی به ع مذهب ندارم، می من اصالً«و گفت: خندید 

 »فحش بدهم؟

 و شروع کرد به اهانت کردن به عمر.

ماشیعه هستیم اما راضی نیستیم که برادران سنی ما «به او گفتم: 
گیرند. همان طور که شما براي خودتان ب هم مورد اهانت قرار

 »ه هم دارند.اعتقاداتی دارید، بقی
همین اعتقادات مذهبی شما باعث بدبختی جامعه «گفت: 

 »شود. است. اگر دست از این مسائل بکشید، وضعتان بهتر می شده
به هرحال حضرت علی(ع) براي ما عزیز است و خیلی «گفتم: 

وقت هوس فحش دادن کردي به من فحش بده،  رعزیز است. تو ه
 !»ات ما کاري نداشته باشسولی به مقد

اي  او دیگر ساکت شد و خوشبختانه بعد ازآن دیگر چنین مسئله
 پیش نیامد.

هاي با تحصیالت و  درمیان نیروهاي دمکرات، انسان اساساً
بودند و کسانی هم که اهل مطالعه بودند، به شکلی خوان کم  کتاب

خواندند. خیلی از آنها  تی میسمارکسیهاي  کنترل شده فقط کتاب
ي حزب شده  ودند که جذب شعارهاي فریبندهجوانان روستایی ب

هایی که براي ما دایر  بودند؛ به عبارت دیگر، بهتر بود کالس
 گذاشتند. کردند، براي نیروهاي خودشان می می
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رسیدیم.  1آلواتانبعد از پشت سرگذاشتن چند ارتفاع بزرگ، به 
انداز زیبایی  اي پوشیده از درختان جنگلی بود و چشم آنجا منطقه

شت. چیزي به بهار نمانده بود و هوا نسبتاً مطبوع بود. جنگل دا
شروع کردند به  ها آلواتان پربود از درختان انجیر و سیب. نگهبان

اي ه خوردن و به ما هم اجازه دادند تا قدري آنجا بمانیم و از میوه
دیدم که  کردم. می استفاده کنیم. وقتی به رسول نگاه می یجنگل

اي ه رسید و خنده ر شده. او شاداب به نظر میاش بهت اوضاع روحی
 کرد. او مرا هم سرحال می
توقف کردیم . مرا از رسول جدا  2رش قاسم در روستایی به نام

کردند و به اتاقی بردند که از نظر امکانات و نظم و ترتیب، چیزي 
کم نداشت. درآنجا یک میز کاري بزرگ بود، همراه وسایل اداري 

قاضی دادگاه خلق  ـ ماموستاگورانتند اینجا اتاق . به من گفهمربوط
است. چند دقیقه بعد ماموستا را دیدم. فردي بود میانه سال،  ـ ردکُ

داشت به تن با قامتی متوسط و البته خوش چهره. لباس گران قیمتی 
آمد؛ هر چند  اي می بود. به نظر فرد تحصیل کرده یکه به رنگ طوس

هاي طبیعی  اي جنگلی و سرسبز واقع در شمال شهر سردشت. این منطقه از جاذبه منطقه .1
هاي ابتدایی پس از پیروزي انقالب، عناصر  آید. در سال استان آذربایجان غربی به شمار می

این منطقه را  -هاي حزب دمکرات کردستان و کومله به خصوص گروهک -ضدانقالب
هاي  هاي رادیویی گروهک هاي مرکزي و ایستگاه ار داده بودند. زندانجوالنگاه خویش قر

 مذکور در آلواتان قرار داشت.م.

 ي مرزي استان آذربایجان غربی و در شمال شهر سردشت قرار دارد.م. این روستا در منطقه .2
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ن مطلب را القاء کند. در در نوع حرف زدنش سعی داشت ای
و نامهربانی  تزویر یرسید و نوع مجموع، انسان صادقی به نظر نمی

 اش پیدا بود. در چهره

سواالت ماموستاگوران تکراري بود و البته پراکنده؛ از جمله این 
 »آیا در میان اقوامتان فرد روحانی یا پاسدار دارید؟«که: 

 »نه.«جواب دادم: 
 »اي ؟ تان آمدهچرا به کردس«پرسید: 
 »کنم. ام عمل می من نظامی هستم و طبق وظیفه«گفتم: 

ها خواست که  ماموستا پس از چند پرسش تکراري، از نگهبان
پیمایی ما  مرا بیرون ببرند. مرا پیش رسول برگرداندند و بالفاصله راه

ریزي  دانم دیدار من و ماموستا بر چه اساسی طرح شروع شد. نمی
هاي  ها فکر مرا مشغول کرده بود. سوال ئله تا مدتشده بود. این مس

تر از چیزهایی بود که قبالً از من پرسیده  تر و ابتدایی اوسطحی
 بودند.
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 مزرعه

ي جنگلی دیگر رسیدیم.  هوا تاریک شده بود که به یک محوطه
رش معروف بود.  بود. البته کل آن منطقه به قاسم مزرعهجا  اسم آن

ي پوشیده از درخت قرار داشت. البه الي  رهمزرعه دریک د
 خورد. ها یکی از مقرهاي بزرگ حزب دمکرات به چشم می درخت

و وارد قرارگاه شدیم. براي چند دقیقه ما را متوقف کردند 
اي مشورت  . معلوم بود بر سر مسئلهدکردن پچی هم پیچ باها  محافظ

ند و هر یک را کنند. بعد از چند دقیقه، من و رسول را جدا کرد می
 به طرفی بردند.

مرا وارد اتاقی کردند. این اتاق دو متر عرض و چهار متر طول 
هاي قبلی بود.  داشت. پنجره نداشت؛ اما از جهت ظاهر، شبیه زندان

ي خلیل کاك الهی را  سوز، چهره در پرتو نور ضعیف چراغ گرد
ود. گاه با جا منتقل شده ب شد. او قبل از ما به آن دیدم. باورم نمی

اند. این که چرا زندانیان را با هم  کردم که او را کشته خودم فکرمی
کردند براي من روشن نبود. شاید توانایی کنترل  جا نمی جابه

 ها نداشتند. زندانیان زیاد را در جابجایی
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به جز من و خلیل، چهار زندانی دیگر با ما هم اتاق بودند؛ 
بود،  یک  کردستان 28 لشکرکه جمعی  یونس نسودي استوار

گفتند  پیشمرگ کرد مسلمان، یک سرباز آذربایجانی و جوانی که می
 در راه عراق دستگیر شده بود. و است 1وابسته به منافقین

آن جمع، فقط خلیل بامن گرم گرفت و بقیه چندان استقبال  در

دانستند  یخوبی از من نکردند؛ البته حق داشتند؛ چرا که به خوبی نم

ها  ام و یا از عوامل نفوذي دمکرات زندانی هستم. آیا واقعاً من که

 هستم که قصد جاسوسی دارم.

صبح وقتی براي هواخوري بیرون اتاق رفتیم، با دقت محوطه را 
دیدم. آنجا از مردم عادي و روستایی خبري نبود و فقط عناصر 

هاي سنگین حزب   وآمد داشتند. براي اولین بار سالح حزب رفت
ت را آنجا دیدم. آنها توپ هم داشتند و سیستم حفاظتی و دمکرا

ا ، به منظور مبارزه با رژیم شاه مخلوع و ب1344در سال » سازمان مجاهدین خلق ایران« .1
ي  ، سازمان مذکور در پی یافتن یک شیوه1348م موجودیت کرد. در سالالمسلحانه اعشی م

ي  تی افتاد و عمالً دچار التقاط شد. در فاصلهسعلمی در مبارزه، به دامان تفکرات مارکسی
، بسیاري از کادرهاي سازمان دستگیرو اعدام شدند. اما 1353تا 1350 يها سال

اش با سازمان امنیت شاه مورد لطف رژیم قرار گرفت و از  کاريبه دلیل هم» مسعودرجوي«
اعدام معاف شد. سازمان مجاهدین خلق، پس از پیروزي انقالب، با مخالفت قانون اساسی و 

ي  اصل والیت فقیه، ناسازگاري خود را با نظام و امام آغاز کرد و در ادامه با اعالم مبارزه
یران قرار گرفت و در نهایت به آغوش صدام حسین پناه مسلحانه، در برابر جمهوري اسالمی ا

هاي ابتدایی پیروزي انقالب به  اش، در سال برد. این سازمان به دلیل مواضع دوگانه و منافقانه
 منافقین معروف شد.م.
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اي را به کار گرفته بودند. افراد ثابت نظامی  نگهبانی بسیار پیش رفته
البته در روزهاي بعد، این  ؛رسیدند مستقر در مزرعه به پنجاه نفر می

 تعداد به دویست نفر افزایش پیدا کرد.

و حدود صد زندانی هاي بزرگ حزب بود  زندان مزرعه از زندان
 شدند. در آنجا نگهداري می

-مزرعه، بیست اتاق کوچک داشت که در هر کدام از آنها ده
پانزده زندانی جا گرفته بودند؛ هر چند بعضی از آنها خالی بودند و 

 کشیدند. انتظار اسیران جدید را می

در میان دستگیر شدگان همه جور افرادي بودند؛ افسران ارتش 
یشمرگان کرد مسلمان، سربازها و افرادي که متهم به ها، پ بسیجی

 خیانت بودند.

فصل بهار نزدیک بود. با آن که هوا درطول روز مطبوع بود اما 

ها سوز سرما وجود داشت. وجود آب گرم در مزرعه  شب

کرد. آنجا به دلیل بودن هیزم زیاد، آب گرم همیشگی  خوشحالم می

دند که صابون هم درآن پیدا داشت. اتاقکی را در نظر گرفته بو

ها، شرایط نامناسب و غیر بهداشتی زندان  ي این شد. با همه می

 همچنان پابرجا بود.

چون و چراي زندان بودند. همین  یها حاکم ب در مزرعه، رتیل
رفت، تیرهاي چوبی سقف اتاق، محل  که هوا روبه تاریکی می

شمالو! خش هاي زردرنگ و پ شد؛ رتیل ها رتیل می آمدورفت ده
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ها خواب راحت را از چشمانمان گرفته بود.  خش حرکت رتیل
دانستم که رتیل براي نیش زدن، خودش را از باال به پایین پرتاب  می
خوابیدم و نگاهم به سقف  کند؛ براي همین، همیشه طاق باز می می

کشیدم تا اگر افتادند به صورتم  اي هم روي صورتم می بود. پارچه
 آسیبی نرسد.

ها براي آزارواذیت ما استفاده  ها هم از وجود رتیل نگهبان

شدند و نور چراغ قوه را روي  می کردند. گاه شبانه وارد اتاق  می

ها که به نور حساسیت داشتند، تعادل خود را  گرفتند. رتیل سقف می

افتادند و همین مسئله یکی از  دادند و روي ما می از دست می

ها  افتادند، بچه ها می د. وقتی رتیلها بو هاي دمکرات سرگرمی

کردند و نگهبانان  شدند و شروع به تکاندن خود می دستپاچه بلند می

خندیدند. چیزي که عجیب بود این بود که در طول مدتی که در  می

ها قرار  رتیل ي زندان مزرعه بودیم، حتی یک نفر نیز مورد حمله

هاي دائمی ما بودند؛  ها هم مهمان ، شپش البته به جز رتیل نگرفت.

 شان کمی در امان بودیم.راگر چه با وجود حمام از آزا

کیفیت.  وضعیت غذا همچنان نامناسب بود و همیشه کم و بی 

دادند؛ اما در  در شاه قلعه که بودیم، ماهی یک بار غذاي گوشتی می

مزرعه، آن یک بار هم قطع شده بود و از گوشت خبري نبود. غذاي 

 فرنگی!. زرعه، نخود پخته بود و گوجهغالب ما در م
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ي  که بیشتر آوردن تنه یمي بیگاري هم داشت آنجا برنامه در
بندي شده بودیم و به نوبت به  درختان براي سوخت بود. گروه

آوردیم تا به مصرف آشپزخانه و  رفتیم و هیزم می جنگل می
 هاي نگهبانی برسد. اتاق

ا استوار نسودي بود که ، تنه از میان شش نفر زندانی اتاق ما
نشان  ورزیدهي خود را نباخته بود. استوار نسودي فردي  روحیه

. رهایی زاغ و مویی به رنگ بو داد. قدي کشیده داشت؛ با چشم می
ي  اش آرام بود؛ اما بقیه او کرد بود و اهل کرمانشاه، و همیشه چهره

ت ما در حوصله بودند؛ براي همین، بیشتر اوقا زندانیان خمود و بی
گذشت. شاید علتش این بود که بوي مرگ را خیلی  سکوت می

 کردند. خوب استشمام می
گذشت. یک روز در کنج  بیشتر از یک سال از اسارت من می

تاریک زندان نشسته بودم و به یاد همسر و دو دخترم اشک 

کردم که این قصه تا کی ادامه خواهد  ریختم. به این فکر می می

ار سیاه و ناامید کننده مرا به بن بست رسانده بود داشت؟ هجوم افک

داد. چیزي ته دلم  و فقط یاد خدا و توکل به او بود که نجاتم می

گفت که اوضاع به همین شکل نخواهد ماند و این وقایع هولناك  می

 شوند. روزي به خاطره تبدیل می

حاال دیگر کمردرد براي من به صورت بیماري مزمنی درآمده 
اي دراز  کرد، بایستی چند دقیقه تی درد ستون فقراتم عود میبود. وق
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 و  ترین مشکل من، وجود پستی کشیدم تا قدري آرام شود. بزرگ می
رفتم، دردم چند  ي باال میا ها در منطقه بود. هربار که از تپه بلندي

شد. وجود یک پماد یا آمپول مسکن، برایم مثل یک رویا  برابر می
کشیدم و ناله  ها تا به صبح درد می بعضی شب شده بود. با آن که

کردم اما شرایط به نوعی برایم عادي شده بود و با آن کنار آمده  می
 بودم.

رئیس دادگاه  -یک ماه گذشت. یک روز صبح ماموستا گوران
به مزرعه آمد. او سه روز آنجا ماند. صبح دومین روز  -منطقه

به صف کردند. معاون  حضورش تمام زندانیان را بیرون آوردند و
این دوازده نفر «نظامی منطقه اسم دوازده زندانی را خواند و گفت: 

 »اي نیست. روند و هیچ مسئله به زندان دیگري می
دانستند که حضور  بارید. همه می دروغ از سرتا پاي او می

ماموستا گوران به معناي دادگاه و اعدام است. فرداي آن روز، 

ها بود  د زندان و رابط بین اسرا و دمکراتاستوار نسودي که ارش

گفت که دوازده جسد را دیده و شنیده که آنها را در اطراف زندان 

هاي  وگو ي گفت اند. همین مسئله تا چند روز سوژه دفن کرده

 زندانیان بود.

یکی از اعدام شدگان سربازي بود اهل تهران؛ جوانی رشید، 
بود که در مهاباد و در او این  اتهام  خوش هیکل و خوش چهره

حین درگیري دستگیر شده است. او چند روز قبل از شهادتش برایم 
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تعریف کرد که من با آنها درگیر نشدم. در واقع ما براي مقابله با 
 توپبودیم. وقتی آنها حمله کردند من سوار جیپ  رفته کمین
شدم تا آن را از معرض آتش آنها خارج کنم. آنها هم به  1061

 مام به طرفشان شلیک کنم دستگیر تهشي آن که من قصد دا هبهان
 اند. کرده

کند یا نه؛ اما  دانستم ماجرا را همان گونه که بوده، تعریف می نمی
پیش خودم گفتم: حتی اگر او درگیري را شروع کرده و با عناصر 

انجام داده  یکار بسیار معقول و معمول ،حزب دمکرات جنگیده باشد
 اش دفاع از استقالل وامنیت کشور است. ز است و وظیفهاست. او سربا

، اما براي من دي ذهنیات من باش شاید این ساخته و پرداخته
که خوش  یبا جوانان مسلمان ها اساساً مسلم شده بود که دمکرات
و به نوعی آنها را محکوم به  عناد دارندقدو قامت و رشید هستند 

که هر اسیر خوش هیکلی را که کنند. درست به یاد دارم  اعدام می
هم از راه  1363شناختم آنها به خاك و خون کشیدند. عید سال  می

تفاوتی حزب دمکرات در  رسید. چیزي که برایم عجیب بود، بی
العملی در قبال  ترین عکس ال عید نوروز بود. افراد حزب کوچکبق

آنها مراسم عید نداشتند و براي من این سوال پیش آمده بود که مگر 
دانند، پس چرا عید نوروز را که یک سنت  خود را ایرانی اصیل نمی

 گیرند؟ ملّی است نادیده می

 شود. م. نوعی سالح ضدتانک و ضد سنگر که بر روي خودرو سوار می .1
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اي دیگر بود. آن روز همه سعی  اما در میان اسیران ماجرا به گونه
داشتند به نوعی شاد باشند و خود را خوشحال نشان بدهند؛ اما 

م و اندوه اي از غ ها الیه کردي، در عمق چهره وقتی دقت می
گذاشت شور و شعف به دل بنشیند. یک ساعتی  دیدي که نمی می

اي رفتند و در عالم درون  که گذشت، هر یک از زندانیان به گوشه
خودشان گم شدند. من هم از این قاعده مستثنی نبودم... حاال بهاره 

تواند بعضی از کلمات را تکرار کند...  یکسال و نیم سن دارد و می
قبول شده. او  ده باشد االن کالس دوم است، حتماًقبول شه اگر دآزا

روانی  ي کند با آن صاحبخانه است... اما اکرم چه می یدختر باهوش
که فقط منتظر یک بهانه است تا قیصریه را به آتش بکشد؟... اگر 

 کند؟ مرا در پیچ و خم این کوهستان بکشند، او چه می
ا مگر گریزي هم بود؟ من ام کرده بود؛ ام فکر و خیال بیچاره

ي  برخالف بعضی افراد، وابستگی شدید خانوادگی داشتم. همه

ام بودند. براي همین، دوري و نگرانی از  ام زن و بچه زندگی

کرد. مثل همیشه اشک به فریادم رسید  ذره آبم می  وضعیت آنها ذره

ي دلم را بیرون ریخت. کمی سبک شدم. در عالم  ي کهنههاو درد

ه آنها تبریک گفتم. مانند بهایم را بوسیدم و سال نو را  بچهخودم، 

ها در ایام عید، دهان به دهان  ي آزادي زندانی پارسال، شایعه

ها  گردید؛ اما چند روز گذشت و هیچ تغییر رفتاري در نگهبان می

ندیدم. باز امیدها تبدیل به یاس شد. من براي آن که تا حدي این 
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ها را ترمیم کرده باشم، با ساختن برخی  حیهناامیدي را جبران و رو

ي آنها،  کردم. از جمله اشعار نه چندان ادبی، با آنها شوخی می

 آزادي شب عید، گفته بودم:  ي ي شایعه شعري بود که درباره

 ها توا عید تازه نوروز
 هیچ کدام از ما آزاد ناتوا

ت اي دو بار برایمان جلسا در مزرعه، کالس هم داشتیم. هفته

هاي بلند و باالي حزب دمکرات  گذاشتند و از آرمان سخنرانی می

گفتند! اصطالحات خلق، کارگران، زحمتکشان، انقالبی، تضاد  می

زد.  طبقاتی، جنبش مردمی و از این قبیل، حالم را بر هم می

 فروش بود. ي زبان یک مشت جنایتکارو وطن هایی که لقلقه واژه

دیدم که هنوز خوي انسانی  ي را میها گاه افراد در میان نگهبان

کردند. در  ها به خوبی رفتارمی خود را از دست نداده و با زندانی

به نماز خواندن و تالوت  یي خاص مزرعه نگهبانی داشتیم که عالقه

قرآن داشت. هر وقت که براي هواخوري یا بیگاري بیرون از اتاق 

داد  به ما دلداري می کرد. او حتی بودیم، با مهربانی با ما برخورد می

ام  آن که اسمش را فراموش کرده نشست. با هایمان می و پاي درد دل

برم. با آن که نماز خواندن  هایش را از یاد نمی اما هیچ وقت محبت

در میان آنهمه افرادي که بویی از معنویت نبرده بودند، کاري بسیار 

ل بود. به توجه به آنها به کار خودش مشغو سخت بود اما او بی
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خوبی پیدا بود که او هم از جمله کسانی است که تحت تاثیر جو و 

 ي حزب جذب آنها شده است. ي فریبندههاشعار

اش آزارم  بر خالف او، چیزي که همیشه یادآوري خاطره
ها بود. او یک کرد عراقی  ي یکی از نگهبان دهد، رفتار بیمارگونه می

کرد. او از اذیت و  می بود که با حزب دمکرات ایرانی همکاري
برد. رفتارش چنان وحشیانه و غیرقابل  ي اسیران لذت می شکنجه

است؛ اما به نظرمن او   گفتند او دیوانه بینی بود که همه می پیش
اي ه دیوانه نبود؛ بلکه خودرا به دیوانگی زده بود تا عقده

 زدن زندانیان تخلیه کند. اش را با کتک فروخورده
گرفت و در محوطه قدم  به دست می یي آهن لهاو همیشه یک می

کرد و با یک  اي به زندانیان حمله می ترین بهانه زد. با کوچک می

کرد و بعد  ضربه به پشت، پهلو و یا دست وپا، آنها را نقش زمین می

کرد، سراغ یکی از  زدن پیدا نمی خندید. گاه که موردي براي کتک می

 گرفت. ید و او را به باد کتک میتراش اي می رفت، بهانه ها می بچه

خواستم آبی براي خوردن  یک بار که در محوطه بودم و می
منطق و  من که خیلی حرفش را بی» برندار!«بردارم، فریاد زد که 

ي آهنی را  دیدم، توجهی نکردم. در یک لحظه دیدم میله قلدرمآبانه
نسودي باال برده و قصد دارد از پشت، به سرم ضربه بزند. استوار 

اي داشت و جودو کار بود، به سرعت خودش را به  که بدن ورزیده
ما رساند و دست او را گرفت. او وقتی قدرت بازوي استوار را دید، 
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نسودي گفت که اگرآن ضربه به  با خشم ما را رها کرد و رفت.
 مردي و از من خواست که با او مدارا کنم. می خورد حتماً ت میسر

ي دیگري به من حمله کرد وچند  بهانه فرداي همان روز به
قدر آن حرکتش ناجوانمردانه  حال شدم. آن ضربه به بدنم زد که بی

ها جلو آمد و با او درگیر شد و کمی  بودکه یکی دیگر از نگهبان
 1از آن نگهبان تشکر کردم. اورا کتک زد. دلم خنک شد و

آن که  . باهربدري ظااما هیوالي مزرعه، نگهبانی بود به اسم 
اي است از نقاط ضعف وقوت، اما  اعتقاد دارم هر آدمی، مجموعه

سفید هم در ي  ي ظاهربدري باید بگویم او حتی یک نقطه درباره
ي او شنیده بودم که خیلی از  درباره وجود خود نداشت. قبالً

 ي کردم درباره ها را تیر باران کرده است و فکر می سربازها و بسیجی
هاي  ي شنیده غراق شده است؛ اما یک ماجرا، بر همهرفتار زشت او ا

 گذاشت و خباثت او را بر من روشن کرد.صحه من 
یک روز، دوازده نفر از زندانیان را براي اعدام از محوطه، خارج 

ازان کم سن و سال بودند و ها و سرب کردند. بیشتر آنها از بسیجی

شدند.  محسوب میها  ترین زندانی ترین و مظلوم و پاكزج اتفاقاً

وقتی « ها به استوارنسودي گفته بود. بعد، یکی از نگهبان چند روز

ها به خاطر این  دوازده زندانی را براي تیرباران آماده کردند، نگهبان

سن و سالی بودند، از اجراي آتش  هاي معصوم و کم که آنها بچه

 اسالمی ایران پناهنده شده است.بعدها شنیدم همین نگهبان به جمهوري  .1
                                                 



           106 چهار گلوله براي توفیق 

یم. در توانیم آنها را تیرباران کن خودداري کردند وگفتند که ما نمی

کشم.  همین وقت، ظاهر بدري جلوآمد وگفت که خودم همه را می

ها تا چند دقیقه از درد به  ها را هدف گرفت. بچه زندانی او ابتدا پاي

حساس  رپیچیدند. ظاهر، تیرهاي بعدي را هم به نقاط غی خود می

گفت  زدند. ظاهر می و پا  ها در خون خود دست بدن آنها زد. زندانی

کش بشوند. اگر تیر خالصی  ه همین حال رها کنید تا زجرآنها را ب

قدر درد  دهند، واین دوازده جوان آن آنها راحت جان می بزنید

 »یکی از دنیا رفتند. کشیدند تا یکی

شنیدم، بیشتر از گذشته بر  دیدم و می وقتی این ماجراها را می
آوردم. ضد  حقانیت نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایمان می

و خالی بود که فقط باید با  الب در کردستان، مار خوش خطانق
شدند،  کوبیدي. اگر آنها بر مردم حاکم می سنگ سخت بر سرش می

همتا بود. اواخر اردیبهشت  کردند که در تاریخ بی جنایاتی می
گذشت. آن  بود و دو ماه از حضور ما در مزرعه می 1363سال

نظامی که نیروهاي  روزها مصادف شده بود با یک سري عملیات
مسلح جمهوري اسالمی در منطقه اجرا کرده بودند. به تبع آن 

هاي حزب دمکرات ناامن  هاي مواصالتی و پایگاه ها، راه عملیات
 شده بود؛ براي همین، تصمیم به جابجایی ما گرفتند.

ي  شدیم و مزرعه را با همه یک روز صبح، همه به صف

دانستیم اما جهت  را نمی خاطرات تلخش تنها گذاشتیم. مقصد
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حرکتمان به سمت غرب و نقاط مرزي بود. بعد از حدود ده ساعت 

م که از سکنه یاي رسید عبور از کوه و جنگل، به دهکدهو پیمایی  راه

دهکده  1ا بمباران شده است.جداد که آن خالی بود و شواهد نشان می

شت. داح و بازقرارطاي مس خالف روستاهاي قبلی، در منطقه بر

 در نوار مرزي واقع شده بود. ي کوچکی بود و احتماالً دهکده

هاي نیمه ویران جا دادند. اتاقی که به من و چند  ما را در اتاقک
داد. وجود  نفر دیگر رسید هنوز بوي پهن و فضوالت حیوانات می

هایی بزرگ که به  تر کرد؛ عقرب عقرب در اتاق کامم را تلخ
یدند. هوا که روبه تاریکی ولل رهم میوفوردرگوشه و کنار اتاق د

رفت، قرارشد نگهبانی بدهیم. دو نفردرقسمت باالیی اتاق و یک 
ها باشند. به  ماندند تا مواظب عقرب نی بیدار میینفر درقسمت پای

 هر صورتی بود شب را به صبح رساندیم.
اي باز جمع کردند. اسامی  صبح زود، زندانیان را در محوطه

نده شد که من هم جزوآنها بودم. ده نفر بسیجی وشش نفر خوا سی
هفده پیشمرگ کرد مسلمان و چهار نظامی که  ،نفر سپاهی جپن

 ارشدشان من بودم.
زندانیان را به ما  ي ي خداحافظی با بقیه ها حتی اجازه دمکرات

مزرعه  ند. فکر تیرباران و اعدام، ذهنم را مشغول کرده بود. دردندا

هاي عراق بمباران  ها شنیدم که آن روستاي مرزي توسط جنگنده بعدها از زبان خود نگهبان .1
 شده بود.
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ه راحتی گروه گروه اسیران خود را اعدام دیدم که آنان به چ می

ها  کنند؛ براي همین، احتمال تیرباران ما هم بسیار زیاد بود. بچه می

سپاه در بسیج مشغول خواندن قرآن و شهادتین بودند و من هم 

هایم  همراه با آنان شهادتین را گفتم و یک بار دیگر با همسر و بچه

 وداع کردم.

ندرور در کنارمان ایستادند. سه ساعت گذشت. دو ماشین ل
 ها نو بودند و عقب آنها با چادر پوشانده شده بود. ماشین

ها را سوار  رد جدا کردند. فارسنوزده نفر فارس را از هفده کُ

ند. موقع دکردها را با چند تراکتور حرکت داو خودرو کردند 

هاي قرمزرنگ بستند. دیگر کالفه  را با پارچه انهایم حرکت، چشم

اي حزب  ولین منطقهئکه یکی از مس کاك خدربودم. به  شده

گفتید که هر  هایتان می شما در کالس«دمکرات کردستان بود گفتم: 

خواهم بپرسم که ما را به کجا  سوالی دارید بپرسید. من االن می

 »برید می

همین قدربدانید که تا چند لحظه «کاك خدر خندید و گفت: 
 »دیگر شاید زنده نباشید!

توانم بگویم که مرگ براي  را همه شنیدند؛ اما به جرات می این
باري بود که  بیشتر ما دیگر وحشتناك نبود. وحشتناك زندگی نکبت

 حزب دمکرات براي ما رقم زده بود.



 
 
 
 
 
 

 به سوي عراق

ها که البته مسلح  ها نشاندند. یکی از دمکرات ما را پشت لندرور
ها و  حرکت کرد. پس از مدت نبود، کنار راننده نشست و ماشین

شدم. همین طور  براي اولین بار در مدت اسارتم، سوار ماشین می
 شدیم. براي اولین بار بود که بدون نگهبان مسلح جابجا می

کمی که حرکت کردیم، من که پشت سر راننده بودم، به آرامی 
ي سمت راننده، مسیر  چشم بندم را جابجا کردم و از شکاف شیشه

کردیم.  ي نظامی حرکت می شد! ما در یک جاده . باورم نمیرا دیدم
اند  هاي عراقی را دیدم که درکنار جاده، پشت تیر بارها نشسته سرباز

کنند. ما در خاك عراق بودیم. حاال کابوسی  و عبور ما را نگاه می
خواهند ما را تحویل  یعنی می«تر سراغم آمده بود:  وحشتناك

 »ها بدهند؟ عراقی
ه ساعت که گذشت، ماشین متوقف شد. صداي مامور حدود س

چادرها را باال بزنید، «گفت:  میعراقی را شنیدم که به عربی 
 »خواهم ماشین را بازرسی کنم! می



           110 چهار گلوله براي توفیق 

 نگهبان همراه ما سماجت نکرد و چادر را باال زد.
 »اید؟: چرا چشم اینها را بسته«افسر عراقی پرسید: 

 .»ی هستندناینها زندا«نگهبان گفت: 

شما کجا «عراقی که از پاسخ نگهبان قانع نشده بود از ما پرسید: 

 »اید؟ دستگیر شده

ما در کردستان «تسلط داشتم گفتم:  که به زبان عربی نسبتاً من

 »ایم. ي افراد حزب دمکرات اسیر شده ایران به وسیله

 »برند؟ دانید ما را به کجا می شما نمی«و آرام ادامه دادم: 

روید و تکلیفتان  تجمع می ي شما به منطقه«گفت: مامور عراقی 

 »شود. آنجا روشن می

هاي بسیج که از قبل حال خوشی  همین زمان، یکی از بچه در

نداشت دچار تهوع شد. از افسر عراقی خواستم اجازه دهد تا او 

اي رفت و  پیاده شود. او هم اجازه داد. بسیجی پیاده شد. به گوشه

ها شدیم و  ند دقیقه دوباره سوار ماشینچ استفراغ کرد. بعد از

 حرکت کردیم.

رود این است که درآن لحظات،  چیزي که هیچ وقت از یادم نمی

ي  گذراندم که همه علی(ع) بودم و ازذهن می اش به فکر موال همه

کردم  سعی میکنم.  دین و میهنم تحمل می ها را به عشق او و سختی

 تقویت کنم.شده میل به شهادت را در خود  هرطور
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ها ایستادند و ما بیرون آمدیم. جایی  دو ساعت ماشین ـ پس از یکی
که ما را پیاده کردند یک قرارگاه موتوري نیروهاي عراقی بود. وسایل 

 هاي سنگین و ي زیادي آنجا بود.؛ انواع آمبوالنس، جیپ، ماشین نقلیه
 خوردند. نیروهاي زیادي هم در محوطه به چشم می .ادوات نظامی

دانست که من با  می فسر عراقی به ما نزدیک شد. ظاهراًیک ا

کدامیک از همراهان «زبان عربی آشنایی دارم. روبه من کرد و گفت: 

 »شما پاسدار است؟

 »همه سرباز وکارمند اداري هستند.«گفتم: 
را نشان عباس نادري هاي پاسدار به نام  افسر عراقی یکی از بچه

 »خورد؟ نمی يسربازاو که سنش به «داد وگفت: 

باالیی داشت. عباس، آرام درگوشم  گفت. او سن نسبتاً راست می

 ...»سرباز احتیاط «گفت: 

 »او سرباز احتیاط است.«من هم گفتم: 

داد قانع شده است، ازما دور شد. بعد از رفتن  عراقی که نشان می

ا بردار عراقی سراغ ما آمدند. یکی ازآنه یک فیلم او، چند خبرنگار و

 »اند؟ ها شما را کجا اسیر کرده عراقی«از من پرسید: 

ي  اند. ما به وسیله ها ما را اسیر نکرده عراقی«من هم گفتم: 

افتادیم ودر کردستان ایران کمین ایم. ما به  کردهاي ایرانی اسیر شده

 »به اسارت درآمدیم.
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هاي  اگر شما در عراق بمانید به یکی از زندان«آنها گفت:  یکی از
روید. آنجا همه جور امکانات هست و ما شما را به  وب بغداد میخ

هاي حزب  ي بد زندان خاطره» بریم. حسین(ع) می  زیارت امام
ها را  اي از بچه دمکرات و به خصوص احتمال زیارت کربال، عده

ما با عراق در حال جنگ هستیم و «وسوسه کرد. من به آنها گفتم: 
. گول هاست تر از زندان دمکرات هاي عراق خیلی وحشتناك زندان

 »این حرفها را نخورید!
هاي مرا قبول کردند و قرار شد  باالخره آن چند نفر هم حرف

 کنیم. ها را رد پیشنهاد اسارت عراقی
اي با چند افسر عراقی  نمایندگان حزب دمکرات در گوشه

فهمیدم؛  هایشان را نمی جدل بودند. به درستی حرف و  مشغول بحث
سر ما به توافق نرسیده بودند. ظواهر و شواهد  بر  پیدا بود کهاما 

ها قصد داشتند تا ما را از طریق خاك عراق  داد که دمکرات نشان می
خواستند که  ها از آنها می به زندان مرکزي حزب منتقل کنند و عراقی

 بدهند. یرا تحویل نیروهاي عراق اسرا
شد. چند بار  میتر  گذشت، وضعیت پیچیده هرچه از بحث می

شد ومن نگران بودم که در این  انیت بلندبصداي افسر عراقی به عص

وگوي آنها تمام شد و  وسط ما گوشت قربانی بشویم. باالخره گفت

ها رفتند.  هایی درهم به طرف ماشین  ي حزب، با چهره دو فرستاده

 اي نداشته است. ها نتیجه هایشان با عراقی مشخص بود که صحبت
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ت دیگر گذشت و ما بالتکلیف فقط به اطراف نگاه دو ساع
کردیم. درآن شرایط هر اتفاقی ممکن بود بیفتد. در افکار خودم  می

غرق بودم که گردوخاك ناشی از توقف دولندرور مرا به خود آورد. 
بودیم، برگشتیم.   دوباره سوار شدیم و از همان راهی که آمده

ا باعث م یم و وجودا کردم ما روي دستشان مانده احساس می
 زحمت آنها شده است.

به محل تجمع قبلی رسیدیم. درتمام مدتی که مارا وارد خاك 
عراق کردند وبرگشتند، اثري از تراکتورهایی که اسیران کرد را حمل 

 کردند.ملحق کردند ندیدم اما در محل تجمع، باز آنها را به ما  می
هایی که  دیم. دمکراتاي ایستا ها پیاده شدیم و درگوشه از ماشین

هاي باالتر گزارش کردند.  همراه ما بودند شرح ماموریت را به رده

ما «یک ساعت گذشت. کاك خدر نزدیک ما شد وگفت: 

خواستیم شما را به زندان مرکزي حزب که در خاك عراق است  می

شما را ازراه دیگري  یمها مخالفت کردند و ما ناچار ببریم؛ اما عراقی

 »نتقل کنیم.به آنجا م

حوصله بودند  اي نگاه داشتند. همه عصبی و بی ما را در محوطه
ترین  ها تحمل دیگري را نداشت و با کوچک و هیچ یک از زندانی

گفتند. وقتی برایمان چاي آوردند، دو  اي به هم بد و بیراه می بهانه
جزیی درگیر شدند. یکی ازآنها  ي نفر از زندانیان بر سر یک مسئله

لیوان شکسته صورت دیگري را به شدت مجروح کرد.  با یک
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آمد.  ي وحشتناکی بود؛ اما درآن فضا چیز عجیبی به نظر نمی صحنه
با وساطت من و چند نفر دیگر، ماجرا خاتمه یافت. آنجا دارو و 

کردند. با استفاده  ترین دخالتی نمی ها کوچک پزشکی نبود و نگهبان
تی جلوي خونریزي صورت فرد از چند تکه پارچه وبا هزار بدبخ

مجروح را گرفتیم. دیگر شب شده بود. همان جا خوابیدیم. صبح 
ي بمباران  روز بعد به راه افتادیم و بعد از مدتی به همان دهکده

ها مالقات کنیم. تا  ي زندانی شده برگشتیم؛ اما اجازه ندادند با بقیه
 یم.غروب آفتاب آنجا بودیم و بعد دوباره به راه افتاد

ها را یکی پس  ها و کوه اي محافظ، تپه وشش نفر اسیر و عده سی
ها دستور  کش یکی از کوه گذاشتیم. درسینه سر می از دیگري پشت

سوار به ما نزدیک  ایست دادند. همه ایستادیم. از دور، چند اسب
تر که آمدند،  تر بود. نزدیک ها شاخص شدند. یکی از آن می

. او همان جا براي ما سخنرانی کرد وگفت: گوران را شناختم ماموستا
حزب دمکرات با شما عناد ندارد. قرار بود با ماشین، شما را به «

ها مانع ازآن  تقل کنیم که خواست غیرمعقول عراقینزندان مرکزي م
روي پرزحمت و مصیبت پیش رو دارید و باید  شد. شما یک پیاده

ي  ي بر عهدههمکاري کنید. درغیر این صورت هرگونه پیشامد
 »خودتان است.

 »این وضع تا کی ادامه دارد؟«عباس نادري از او پرسید: 
ي  عباس هم از ادامه ماموستا جواب روشنی به او نداد و

هاي هر دو نفر از ما را به هم بستند و  سواالتش منصرف شد. دست
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 ي دو نفري تقسیم شدیم. براي محافظت از هر ما به شانزده دسته
بان مشخص شد که پشت سر دو زندانی حرکت دسته دو نگه

 ي آرایش ستون مشخص بود که راه طوالنی و کردند. از نحوه می
، آنها را یمخالفت نیروي عراق پیش رو داریم. ظاهراًسختی در 

ناچار کرده بود که از داخل خاك ایران به سمت زندان مرکزي 
بروند و چون مناطق مرزي سردشت به شدت توسط نیروهاي 

 شکل شده بود.مشد، کار آنها  دي کنترل میخو
چیزي درحدود بیست ساعت پیاده روي کردیم. دراین بیست 

توقف کردیم. آنجا به ما  اساعت فقط نیم ساعت در یک روست

ها نان  ها از روستایی ي رفتن به دستشویی راندادند. نگهبان اجازه

سته ها را آن قدر محکم ب گرفتند و دوباره حرکت کردیم. طناب

بودند که مچ دستم زخم شده بود. عالوه بر این، تشنگی و عطش و 

ي  هاي شب، دردامنه فشار ادرار نیز تحملم را از بین برده بود. نیمه

کوهی ستون را متوقف کردند. آنجا یک جوي کوچک آب بود. 

گفتند دو دقیقه فرصت دارید آب بخورید و دستشویی بروید! همه 

ها به سرعت مشغول ادرار کردن  م. خیلیبه ردیف کنار جوایستادی

درآب شدند و بعضی دیگر از فرط تشنگی شروع به خوردن آب 

اي داخل آن  خوردیم که عده کردند. وضع خیلی بدي بود. از آبی می

اي نبود. آنها به ما وقت بیشتري براي  کردند؛ ولی چاره ادرار می

عی لونان دادند. باورش مشکل است اما آب را با چ ماندن نمی
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 خوردیم که در عمرم سابقه نداشت. ازآن جا که منطقه براي ضد می

ي راه را بیشتر درتاریکی شب حرکت  انقالب ناامن بود، بقیه

کردیم. یک شب که از  اي استراحت می کردیم و روزها در گوشه می

گذشتیم، یکی از  هاي نیروهاي ایرانی می کنار یکی از پایگاه

محض آن که یک تیر به سمت ما شلیک شود، به «ها گفت:  نگهبان

 »کشم! ي شما را یکجا می همه

کردم. جنایت براي آنها از خوردن آب هم  و البته من باور می
روز ادامه داشت. اما هیچ چیز مثل  جتر بود. این وضعیت پن آسان

پیمایی  ش به پا داشتم که کوهلعبور از کوه برایم سخت نبود. یک گا
پیچید هم  رده بود. دردي که در ستون فقراتم میرا برایم مشکل ک

کرد. تنها از یک کوه درعرض هشت ساعت  یک لحظه مرا رها نمی
باال رفتیم و شش ساعت طول کشید که پایین بیاییم. وقتی با 

آمدیم، یک کوه دیگر در  بدبختی از سراشیبی کوهی پایین می
 کرد. علم می برابرمان قد

 ی رسیدیم که باید ازآن عبوربعدازظهر روز پنجم به کوه
پرآبی جریان داشت. هم  ي نسبتاً ي کوه، رودخانه کردیم. دردامنه می

هایمان  ها و هم ما به شدت خسته و تشنه بودیم. تمام لباس نگهبان
شدیم،  تر می شوره و سفیدك زده بود. هر چه به آب نزدیک

آنها هم ها نگاه کردم؛  شد. به نگهبان مان بیشتر و بیشتر می عطش
یک لحظه یکی  اي بودند. در اشتیاق ما را داشتند و همه منتظر بهانه
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ها به طرف رودخانه دوید و خود را به آب زد. به دنبال او  از نگهبان
هاي دیگر با تجهیزات واسلحه وارد آب شدند. ما هم دیگر  نگهبان

ي خودمان را به آب  هاي خسته ي آنها نشدیم و بدن منتظر اجازه
یم و یک آبتنی درست و حسابی کردیم. درهمان حال که سپرد

خوردیم، این وضعیت  پریدیم، آب هم می درآب باال و پایین می
حدود نیم ساعت ادامه داشت و بعد دوباره، روز از نو و روزي از 

 نو!
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 گناو

پیمایی همراه با شکنجه، به  باالخره پس از چندین و چند روز راه
را برایم به  يیم. زندانی که خاطرات تلخ دیگررسید 1گناوزندان 

 یادگار گذاشت.
عراق.  دیزه قلعهکیلومتري شهر  20اي است در گناو، منطقه

هاي مرزي عراق بود که البته  زندان گناو در واقع یکی از پاسگاه
جا را تخلیه کرده بودند. زندان، درِ بزرگی از  نیروهاي عراقی آن

، به آن هیبت خاصی یهاي نگهبانجنس آهن داشت و برج و بارو
 داده بودند.
شد؛ قسمت  میتقسیم ي داخل زندان به دو قسمت  محوطه

هاي  عمومی که قسمت زندانیان بود و قسمت خصوصی که اتاق

شود. این پاسگاه در جنوب غربی  عراق محسوب میمرزي هاي  پاسگاه گناو از پاسگاه .1
ی به همین نام نیز حوالی دیزه عراق واقع است. روستای شهرسردشت و در نزدیکی شهر قلعه

هاي ضد انقالب بود وحزب  ها در اختیار گروهک پاسگاه قرار دارد. پاسگاه گناو تا مدت
 کرد.م. دمکرات کردستان ایران، از آن به عنوان زندان مرکزي خود استفاده می
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مسئولین زندان، آشپزخانه، نانوایی و بهداري در آن قرار داشت. چند 
ند. قسمت شد هاي ویژه در آنها نگهداري می اتاق هم بود که زندانی

 خصوصی زندان از امکانات بهتري برخورداربود.
ارد قسمت عمومی زندان کردند. درآنجا یک سالن بزرگ ورا  ما
داران، سربازان و کارمندان  داشت که مخصوص درجه وجود
ا اتاق م وارد آن سالن کردند. کنار سالنابتدا را  پایه بود. ما دون

یج بود. با کمی فاصله، هاي سپاه و بس بزرگی بود که مخصوص بچه
 هاي کرد مسلمان قرار داشت. اتاق مخصوص پیشمرگ

تري هم بود که یک سرهنگ ژاندارمري به نام  آنجا اتاق کوچک

افسر درآنجا  3و  بهمن اهري، یک خلبان به نام فروهرنیا محمد

بزرگ، قسمت عمومی را از قسمت  یزندانی بودند. یک درِ آهن

 معموالً بسته بود. خصوصی جدا می کرد. این در

شدند و صدو پنجاه  گناو بیش از سیصد زندانی نگهداري می در

نفر محافظ مسلح و تعدادي نیروي خدماتی، کادر اداري آن را 

 دادند. تشکیل می

وپا کردیم،  وقتی وارد سالن شدیم و جایی براي خودمان دست
ز آنها چند فرد مسلح وارد شدند و ما به ناچار سرپا ایستادیم. یکی ا

با صداي بلند مقررات زندان را برایمان تشریح کرد. ما در طول روز 
براي استفاده از حمام ودستشویی محدودیتی نداشتیم؛ اما در شب 

شد. امکان  از دستشویی به ما داده میاستفاده ي  تنها یک بار اجازه
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ورزش، استفاده از کتابخانه و امکانات درمانی از مسائلی بود که آن 
هاي  ي کالس اش خیلی مانور داد. همچنین برنامه ه د دربارفر

ایدئولوژیک اعالم شد. حاال نوبت اعالم مقررات تنبیهی و  -سیاسی
تلخ بود. به ما هشدار داده شد که به فکر فرار نباشیم، و تاکید شد 

ترین اقدام براي فرار، مجازات اعدام در پی دارد.  که کوچک
ي  شد و همه تی به صورت منظم اجرا میي بیگاري نیز بایس برنامه

 کردند. بایست به نوبت درآن شرکت می زندانیان می

وقتی مقررات زندان اعالم شد، اندکی احساس راحتی کردم. 

فضاي مناسب آنجا، امکانات بهداشتی و پزشکی باعث شده بود که 

گناو را بهتر از شاه قلعه و بست بدانم. اما چیزي که برایم عجیب 

این بود که زندانیان قدیمی گناو چنین نظري نداشتند.آنها بود 

دهد ومن درابتدا معناي  گفتند که زندان گناو بوي مرگ می می

 فهمیدم. حرفشان را نمی

شد انکار کرد وجود یک نظم و دیسیپلین کامالً  چیزي که نمی

ي  نظامی در سطح زندان بود. همه چیز سرجایش بود و همه

آمد. در آنجا حتی  و بدون تاخیر به اجرا در میبه موقع  ها برنامه

کردند. وجود  میوظیفه نیروهاي حزب هم طبق یک برنامه انجام 

این نظم بستگی داشت به رییس زندان. او یکی از افسران گارد 
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. او پس از انقالب، گوهریان حمیدشاهنشاهی سابق بود به نام 

 فراري شده و به حزب دمکرات پیوسته بود.

 اي رسید، اندام ورزیده ن، قدي بلند داشت که به دو متر میگوهریا
ي خشن او نیز  داد، اهل ورزش است. چهره داشت که نشان می

پوشید  داد. او همیشه شلوار کردي می اي به او می ابهت ظاهري ویژه
کرد. در تمام  و بلوزي که به بلوز دمکراتی معروف بود به تن می

اورا بدون پوتین و نظم ظاهري مدت حضورم در گناو، هیچ وقت 
ندیدم. اما چیزي که مسلم بود این بود که تمام قدرت مدیریت 

رحم وجالد بود و  گوهریان به خشونت او متکی بود. او بسیار بی
کرد،  ي او هراس داشتند. وقتی سخنرانی می  ها حتی از سایه نگهبان

ب کسی جرات نداشت دستش را تکان بدهد. همه بایستی مثل چو
اره وهاي گوهریان تمام شود. او هم ایستادند تا حرف       خشک می

گیري  کرد که در اعمال خشونت و سخت هایی را تشویق می نگهبان
 گذاشتند. سنگ تمام می

هاي  ي زندان، اتاق کوچکی بود که دور تا دورش قفسه کتابخانه
تمام  ي جالب این بود که کرد؛ اما نکته از کتاب، نظرت راجلب می پر

هاي  هاي کمونیستی بود؛ از کتاب ها مربوط به اندیشه کتاب
تا  خسروروزبه و خسروگلسرخیهاي داخلی مثل  کمونیست

غیر از اینها، تعدادي کتاب به هگل. و  لنین، مارکس کارلهاي  کتاب
هاي انگلیسی و فرانسوي بود که تا آخر هم نفهمیدم  زبان
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ي بود که هر وقت سراغش ها . کتابخانه از مکانعشان چیستوموض
شدیم.آنها گمان  رومی ها روبه رفتیم با استقبال و تشویق دمکرات می
 شود. کردند با خواندن چند کتاب نظرما راجع به آنها عوض می می

سنندج. او که در واقع  28پزشک زندان، اسیري بود از لشکر
کمک وسایل ابتدایی ومقدار ناچیزي دارو، با پزشکیار بود؛ 

کرد. آدم خوبی بود و هرچه از ارتش  هاي نیازمند را مداوا می یزندان
داد. چند اتاق  آمد براي بهبودي مجروحان و بیماران انجام می برمی

ي این  درزندان براي کالس اختصاصی یافته بود. البته نمونه
هاي سیاسی  ها را قبالً در شاه قلعه و بست دیده بودم. کالس کالس

تقالل کردستان ومحکومیت جمهوري اسالمی که عمدتاً درباره اس
 هاي ایدئولوژیک که تبلیغ مارکسیم و کمونیسم بود. بود و کالس

ها  توانم بگویم که هیچ یک از زندانیان رغبتی به کالس به جرات می

نداشت، اما به دلیل اجباري بودن آن، همه ناچار بودند سرکالس حاضر 

مده داشت: اول اینکه مباحث، رغبتی زندانیان هم دو علت ع شوند. بی

کننده بود و دوم اینکه عمکرد آنها و  تکراري و بعضاً فلسفی و خسته

 برد. ها را از بین می رفتارشان با زندانیان تاثیرسخنرانی

باپیشنهاد زندانیان، گوهریان موافقت کرد که ما در کنار 
هاي اعالم شده، کالس زبان هم داشته باشیم. از میان خود  کالس

ها یکی دو نفر انتخاب شدند تا به بقیه، زبان انگلیسی و فرانسه  بچه
یاد بدهند. بعدها یکی دیگر از اسرا که در نقاشی مهارت داشت، گاه 
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گذاشت که با استقبال خوبی روبرو شده  بیگاه کالس نقاشی می و
بود. هنوز مدت زیادي از حضور من در گناو نگذشته بود که متوجه 

اي  ي معصومانه ول شدم. او یک کروالل بود. چهرهیک اسیر غیرمعم
رسید. برایم عجیب بود که یک فرد  داشت و خیلی آرام به نظر می

کند  ي کردستان فعالیت نظامی می تواند در منطقه کروالل چگونه می
 اند. ها او را به چه جرمی دستگیر کرده و اساساً دمکرات

هاي  یکی از پایگاه ي روزهاي بعد شنیدم که او در آشپزخانه در

ي ضدانقالب به پایگاه،  کرده ودر روز حمله سپاه پاسداران کار می

اسیر شده است. وضعیت خاص او سبب شده بود که در اردوگاه از 

ها حساسیتی  وآمد برخوردار باشد و نگهبان آزادي بیشتري در رفت

سوخت و بر  دید، دلم می روي او نداشته باشند. هر وقت اورا می

 شد. هایم اضافه می غم

در سالنی که بودیم به شدت مشکل جا داشتیم و هر کس بیشتر 

کان نداشت. هر صد ساز یک طول و نیم متر عرض، جا براي ا

را  1363نفرمان را در آن سالن جا داده بودند. خرداد ماه 

گذراندیم و هوا خوب و قابل تحمل بود. بعد از دو هفته، مرا به  می

د که سرهنگ فروهرنیا در آن بود. محمد فروهرنیا، اتاقی منتقل کردن

گذراند. از همان  افسر ژاندارمري بود، چهارمین سال اسارتش را می

اش دیدم. فکر کردم  برخورد اول، ردپاي یک غم بزرگ را در چهره
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رنج اسارت او را درهم شکسته است؛ همان بالیی که بر سر خودم 

راي او یک سنگ صبور باشم، آمده بود. با خودم قرار گذاشتم که ب

 هایش بکاهم. بلکه کمی از نگرانی

هاي من، بهمن اهري بود. بهمن، ستوان  یکی دیگر از هم اتاق
بود. قامتی متوسط داشت و موهاي  شنوكیک هوانیروز و خلبان 

تراشید. با این که هیچ امیدي به آزادي خود  سرش را با تیغ می
و وجودش باعث آزاد و اذیت بقیه اي بود  با روحیهفرد نداشت، اما 

 شد. نمی

 هم افسرژاندارمري بود. جوان بود و قد بلند و صابونچی رضا

البته الغر اندام. دست چپ او هنگام درگیري با ضد انقالب 

آمد. رضا ترك بود و هم صحبتی با او  تیرخورده بود درست باال نمی

 داد. به آدم نشاط می

ارد پنجمین سال وبود. او  مرندي يهادتر  ي ما قدیمی اما ازهمه

به شهادت رسیده  ودولتاسارتش شده بود. برادر هادي هم در زندان 
کردند  بود. هر دوي آنها فرهنگی بودند و در مهاباد انجام وظیفه می

 و در اطراف همان شهربه اسارت ضد انقالب درآمده بودند.
اما این  ،ن بودي درختا ي بیگاري زندانیان، آوردن هیزم وتنه برنامه

شد. برایم جاي تعجب داشت که چرا  برنامه شامل حال افسران نمی
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برند. وقتی از یکی از مسئولین زندان سوال  افسران را به بیگاري نمی
 »کشیم. ، ما از افسران بیگاري نمی»قرارداد ژنو« طبق«کردم پاسخ داد: 

من  شدم. مگر دریک سال و نیم گذشته که واقعاً داشتم گیج می
ها بودم، این قانون ژنو وجود نداشت؟ مقررات ژنو  اسیر دمکرات

بست و مزرعه، کجا بود که به داد من برسد؟ اما به  و  در شاه قلعه
هر حال خبر خوشی براي من بود، نه به خاطر آن که کار نکنم، 

داد. جاي  ام این اجازه را به من نمی صغف و ناراحتی جسمی
خره این قرار داد ژنو یک جایی به درد ما شکرش باقی بود که باال

ي  دیدم همه ي بیگاري نبود. وقتی می خورد. اما این پایان قصه
زندانیان از کوچک و بزرگ هر صبح به بیگاري می روند و 

گردند، دچار عذاب  بعدازظهرها خسته و کوفته به زندان برمی
ما با جانیان کردندکه انگار  شدم. آنها طوري به ما نگاه می وجدان می

ایم. از طرفی اصالً راضی  حزب دمکرات کنار آمده و سازش کرده
ي زندانیان فرق داشته باشم. همیشه سعی  شدم که با بقیه نمی
 کردم در جمع ما بحث تبعیض و تفاوت نباشد. می

خواهم به  من هم می«ها گفتم:  یک روز به یکی از نگهبان
 »بیگاري بروم.

 »سر هستی!شود... تواف نمی«گفت: 
هیچ اعتراض و کنم  خواهم کار من با رضایت خودم می«گفتم: 

 »کنم. هم نمی
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؟ این يرو تو با این وضع کمرت کجا می«ها گفت:  یکی از بچه
 »دهی! طوري خودت را به کشتن می

کنم اما درد احساس گناه را  من درد کمر را تحمل می«گفتم: 
 »توانم تحمل کنم. نمی

در اتاق را باز کرد و گفت که اگر به بیگاري صبح فردا، نگهبان 
 ! وش  رود آماده می

کردم محل بیگاري نزدیک زندان است  پیش خودم فکر می
وتحمل آن خیلی سخت نیست. وقتی از زندان خارج شدیم و 

هایی که  اطراف را نگاه کردم، به عمق فاجعه پی بردم. درخت
ده شده بود نه و ما ها بری نزدیک زندان بودند قبالً توسط زندانی

 کردیم. براي رسیدن به محل بیگاري باید چند تپه را رد می
ها رسیدیم.  وقتی سه تپه را پشت سرگذاشتیم به محل درخت

ها که از توانایی جسمی باالتري برخوردار بودند،  بعضی از زندانی
کردند وبقیه  ها را قطع وآن را به قطعات کوچک تقسیم می درخت
 ل آنها را داشتند.ي انتقا وظیفه

ها با فریاد، سهم هر یک از زندانیان را مشخص و او را  نگهبان
ي یک  ي بزرگی از تنه کردندکه کارش را شروع کند. قطعه وادار می

ي درخت  درخت نصیب من شد. نگهبان باالي سرم ایستاد و من تنه
را بلند کردم. به محض آن قدم، راست شد، ستون فقراتم تیر کشید 

دسوزناکی تمام پشتم را گرفت. خواستم تنه را زمین بگذارم که و در
 ي نگهبان مانع از این کار شد. چشم غره
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ي مسیر بایستی چند  مسیر، مسطح و صاف نبود و براي ادامه
کردم. دربین راه چند بار ایستادم  سرباالیی وسراریزي را طی می

گ نگهبان هاي دردآور قنداق تفن وچند لحظه نفس کشیدم اما ضربه
 کرد. مجبور به رفتنم می

ي  ي چپم به شانه ي درخت را از شانه پیچ، خواستم تنه سر یک
ي  راستم منتقل کنم که حاالت ضعف به من دست دادم و تنه

درخت از دستم افتاد و به پایین تپه غلتید. نگهبان که از پشت سرم 
 »چرا چوب را انداختی؟«آمد فریاد زد:  می

 »ام را عوض کنم. خواستم شانه اد... من میخودش افت«گفتم: 

 »زود برو پایین و چوب را بیاور!«گفت: 

 »ام. من افسر هستم و به دلخواه خودم بیگاري آمده«گفتم: 

 »فهمم... زود بروپایین! ها را نمی من این چیز«گفت: 

 »خواهم برگردم زندان. روم و می من نمی«گفتم: 

د و اسلحه را مسلح کرد نگهبان عصبانی شد. گلنگدن را کشی
 »ت!مکش اگر فوري پایین نروي، همین جا می«وگفت: 

حرفش را جدي گرفتم و پایین رفتم و با هزار بدبختی چوب را 

اي باز، همه را نگه داشتند تا  باال آوردم و راه افتادیم. در محوطه

ها گفت که باید یک بار دیگر بروید  استراحت کنیم. یکی از نگهبان
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اورید. من که دیگر ناي حرکت نداشتم خودم را میان و چوب بی

 خار وخاشاك پنهان کردم.

غیبت من شدند. یکی از  هکردند متوج وقتی افراد را شمارش می

ي بازي را صالح ندیدم  ها با صداي بلند اسم مرا صدا زده ادامه نگهبان

 »توانم بیایم. حال من خوب نیست و نمی«و آمدم بیرون و گفتم: 

 اگر یک بار دیگر از«به سرعت نزدیک من آمد و گفت:  نگهبان

 »گردد! ات به زندان برمی ها بزنی جنازه این حرف

ام  البته پس از بیگاري وقتی به زندان برگشتم، در واقع جنازه
اما نشاط خاص به  ،برگشت. هر چند آن روز خیلی سخت گذشت

 بهتر بود.ي اتاق  من دست داده بود. هرچه بود از پوسیدن درگوشه
ي زندانیان یک کابوس واقعی بود، اما تنها  بیگاري اگر براي همه

ي نجات شد. غروبی بود و ما در اتاق  براي یک نفر دروازه
ها با خشونت وارد شدند  کردیم که ناگهان نگهبان استراحت می

دانستم  وفریاد زنان همه را بیرون ریختند و به صف کردند. می
 ها تمام شده بود. هرچه بود به ضرر دمکرات اتفاقی افتاده؛ اما

بعد از آمارگیري و بازرسی کامل زندان، فهمیدم که یکی از 
آوري چوب، از فرصت   پیشمرگان کرد مسلمان در هنگام جمع

استفاده کرده و از گناو گریخته است. این مسئله بیشتر از همه، 
نان داده بود را عصبانی کرده بود. او اطمی ـ رییس زندان ـ گوهریان
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شود و حاال فرار  هاي گناو دور تواند از برج که هیچ کس نمی
مال  ظاهري او را لجن ي هیبت و شکوه آمیز یک زندانی، همه موفقیت

 کرده بود.
ها از یافتن زندانی فراري ناامید شدند از ما  پس ازآن که نگهبان

 هایم را گالش هایمان را در بیاوریم. من هم خواستند تا کفش

اي ایستادم. با تعجب دیدم چند نگهبان به جان  درآوردم وگوشه

برند. فهمیدم که  ها را با چاقو می ها افتاده وقسمت پشتی کفش کفش

 ي زندانیان است.  این کار به خاطر جلوگیري از فرار بقیه

پشت وارد اتاق شدم، اما ته دلم خوشحال بودم  هاي بی با گالش
نجات ازآن جهنم شده است. فرداي آن که الاقل یک نفر موفق به 

روز، صبح زود و پس از سرشماري، اسم دوازده نفر از زندانیان 
خوانده شد. آنها را از بقیه جدا کردند و چند نگهبان، آنها را به 

ي نامعلومی بردند و دیگر هیچ خبري از آنها به گوش ما  نقطه
زده نفر تیرباران ها شنیدم که هر دوا نرسید. چند روز بعد، از نگهبان

خواست با اعالم آنها شکستی را که در  اند. شاید گوهریان می شده
 بود، جبران کند.  احساس کرده  پی فرار آن زندانی

گذشت من به شخصیت سرهنگ فروهرنیا عالقمندتر  هرچه می

شدم. شیفتگی من آن وقت به اوج خود رسید که از زندانیان  می

ها پاسخ  پیشنهادهاي خیانت دمکراتشنیدم که سرهنگ چند بار به 
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منفی داده است. بارها از او خواسته بودند که به آنها بپیوندد واز این 

 ها شود؛ اما با قاطعیت همه را رد کرده بود. فالکت و زندان

اما سوالی در ذهنم باقی بود این بود که چرا سرهنگ تا این 
ي  در محوطهاندازه گرفته و غمگین است؟ باالخره یک روز که 

ي چشمانش  زدیم سوالم را پرسیدم. اشک در کاسه زندان قدم می
ي سرهنگ را ندیده بودم تعجب  حلقه زد و من که تا آن لحظه گریه
خداوند دختري به من داده بود «کردم. فروهرنیا به زبان آمد وگفت: 

ام شده بود و  ي زندگی خاص داشت؛ به طوري که همه یکه شیرین
او و در پی آسایش او بودم. هر وقت که به ماموریت  همیشه به یاد

ي او بود. خیلی دوستش  ام دیدن دوباره رفتم، تنها و تنها دغدغه می
کردم بدون او بتوانم به زندگی ادامه  داشتم؛ به طوري که باور نمی

دهم. تا این که چندي پیش از اسارتم، دخترم در پی یک حادثه از 
همان موقع مردم. پس ازآن دیگر هیچ دنیا رفت ودر واقع من هم 

عشقی به ادامه زندگی ندارم. براي همین همیشه دوست دارم تنها 
 »هاي دخترم خلوت کنم. باشم و با خاطره

گفت، اشک امانم را بریده  وقتی سرهنگ از زندگی غمناکش می
از دخترش  ام را بگیرم. وقتی او توانستم جلوي گریه بود و نمی

افتادم و در غم دوري آنها  یاد آزاده و بهاره می گفت، من هم به می
 کردم. گریه می
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چقدر برایم جالب بود که افسري چنان شجاع و مبارز داراي چه 
ي لطیف و احساس ظریفی است که یاد فرزندش، بیخودش  روحیه

اي چنین شایسته چرا باید در زمان  خوردم که فرمانده کند! افسوس می می
 است، در زندان باشد؟  کت ما تجاورز کردهکه دشمن خارجی به ممل

 و اي بود که در آن سبزیجات و خیار پشت دیوار زندان، محوطه
ها را براي  فرنگی کاشته بودند. هر روز تعدادي از زندانی  گوجه

بردند. وقتی زندانیان با سبدهاي پراز سبزیجات  بیگاري به آنجا می
ک بارازآن محصوالت به کردیم که ی میند، آرزوي دش وارد زندان می

ما هم بدهند، اما درتمام مدتی که درگناو بودیم، از آن محروم بودیم. 
 کشیدند و جالب این بود که حتی کسانی که درآن زمینی زحمت می

 کردند هم از محصوالت آن نصیبی نداشتند. کار می
شود به فردي به نام  یکی از تلخ خاطرات من در گناو مربوط می

ترین  . امیري یکی از نگهبانان زندان بود و شاید خبیثمحمودامیري
ها مدتی او را  رحم بود که خود دمکرات قدر کثیف و بی آنها. او آن

به خاطرتخلفاتش زندانی کرده بودند. قدي بلند و هیکلی تنومند 
اي به  ترین بهانه وقوي داشت و بسیاربد چهره بود. او با کوچک

ها  زد. امیري از تحقیر بچه کتک می زندانیان حمله کرد و آنها را
 کرد.  برد و احساس آرامش می لذت می

زدن و  کرد. کتک اما چیزي که تحمل امیري را برایم سخت می
ها بود که با سرنوشت من  ي جسمی ماه کش نبود.کتک شکنجه حق

داد. او به  شدت آزارم می امیري بود که به یعجین شده بود. فحاش
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داد. به  هاي ناموس را به تو می ترین فحش آمد و رکیک طرفت می
ترین لحظات اسارت من وقتی بود  توانم بگویم که سخت جرات می

شنیدم. واقعاً برایم جاي تعجب داشت که او  که از امیري فحش می
ادب باشد. هیچ کدام از  شخصیت و بی قدر بی تواند این چگونه می

 رسیدند. امیري نمیها در رذالت و پستی به گردپاي محمود  نگهبان
یک روز به کتابخانه رفتم تا بلکه به نوعی خودم را سرگرم کنم. 

ي ساختار قدرت  بارهرهاي زیادي د ي آثار لنین آنجا بود. کتاب همه
و نظام اقتصادي در اتحاد جماهیر شوروي سابق و دیگر کشورهاي 

ها بودم که  آنجا وجود داشت. مشغول دیدن کتاب در 1شرق بلوك
 »دنبال من بیا!«گفت:  ها پیش من آمد و از نگهبانیکی 

من را وارد اتاقی کردند که یک میز کوچک در وسط و چند 
م وبعد درباز شد و اي تنها بود صندلی دورتا دور آن بود. چند دقیقه

اش خشن نبود و براي اولین  کرد وارد اتاق شد. چهره یک بازجوي
 شدم. رو می وبهها ر انب بار در گناو و با لبخند زندان

از من خواست که بنشینم و خودش روي صندلی دیگري که 
ي  روي من بود نشست. از اوضاع زندان پرسید و از نحوه روبه

دانستم که او  اسارت واین که چه مدت است زندانی هستم. من می
دارد. باالخره پس از مقدمه چینی گفت:  هاي دیگري می حرف

 ي شوروي سابق بودند.م. شد که زیر نفوذ و سیطره بلوك شرق به کشورهایی اطالق می .1
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م که هم از شر زندان خالص شدي خواهم پیشنهادي به تو بده می«
 »شکل و سامان بگیرد... ات وهم وضع مالی خوب شود و زندگی

 »پیشنهاد شما چیست؟«گفتم: 
خواهم که به ما ملحق شوي ودر مبارزه با رژیم  از تو می«گفت: 

 »کمکمان کنی.
گویی  ي پاسخ من در دادن پاسخ، هیچ تردیدي نداشتم. اما نحوه

دادم.  کردم، جان خودم را از دست می شتباه میمهم بود. اگر کمی ا

خواهم  دارم و می ام را دوست من خانواده«بعد از کمی مکث گفتم: 

 »در کنار آنها باشم.

توانیم آنها  ات راحت باشد. ما می خیالت از بابت خانواده«گفت: 

هر کدام از کشورهاي اروپایی که تو بخواهی منتقل کنیم. حتی  را به

 »توانی در همان کشور، عامل ما باشی. خودت هم می

توانم  دانم وکامالً نمی من چیز زیادي از مسائل نظامی نمی«گفتم: 
 »اي براي شما داشته باشم. فایده

ي ماست. تو  داري یا نه، به عهده  تشخیص این که فایده«گفت: 
 »فقط باید موافقت خودت را با این مسئله اعالم کنی.

خواهم که اگر  ت دارم واز شما میمن کشورم را دوس«گفتم: 
 »پایبند به اصول دمکراتیک هستید، مرا آزاد کنید.

جا کشید، با عصانیت از جا بلند شد و فریاد  صحبت که به این
از راه رسیده بود وهوا خنک  1363پاییز سال » بیرون! برو«زد: 
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شده بود. صبح یکی از همان روزها، دوازده نفر دیگر از زندانیان به 
ها تیرباران  ي اعدام سپرده شدند.  هر زمان که تعدادي از بچه وخهج

ي  انداخت. یادوخاطره می  شدند، سکوت مرگباري بر زندان سایه می
ها از یک طرف ونگرانی این که ممکن است نفر بعدي من  اعدامی

 کشاند. باشم از طرف دیگر، همه را به غم واندوه می
از زندانیان نیزگاه و بیگاه معاوضه ها، تعداد اندکی  در کنار اعدام

شدند که یکی از آنها هادي مرندي بود. او را با یک زن  و آزاد می
دمکرات معاوضه کردند و هادي پس از تحمل پنج سال اسارت 

 باالخره آزادشد.
یا جهان  1پزشکان بدون مرزهر چند وقت یک بار تعدادي از 

آمدند. آنها  ناو میها به گ ان و مریضهوطنی، براي مداواي مجرو
آنها  يبیشتر از کشورهاي فرانسه، ایتالیا و سوئد بودند. البته داروها

خیلی کیفیت نداشتند واصالً حضور این پزشکان، بیشتر نمایش بود 
 تا واقعی.

شیران بود. رضا سرباز  مترجم آنها یکی از زندانیان به نام رضا
ارد زندان شدند، . یک بار که آنها وآرشیتکتوظیفه بود و مهندس 

ها مرا معاینه کرد  ها رفتم. یکی از آن براي درد ستون فقراتم پیش آن

1. MSF  یا پزشکان بدون مرز، یک سازمان غیرانتفاعی است که هدف آن کمک به مردمی است که
   ي  همه مانند زلزله جنگ. این سازمان که ازو انسانی جانشان در خطر است؛ چه از بالیاي طبیعی 

پیوندند  مالی ندارد. پزشکانی که به این سازمان می ها وابستگی پذیرد، به حکومت پزشکان دنیا عضو می
 کنند. به مدت شش ماه تا یک سال قرارداد امضا می
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و بالفاصله چند قرص مسکن به من داد که هیچ تاثیري در بهبودي 
من نداشت. آنجا همه چیز در حد اسم وشعار و نمایش بود؛ 
 دمکراتی، آزادي، اقدام به حقوق مردم، و همچنین پزشکان بدون مرز.

خودمان نامه بنویسیم،  ي خانواده و بستگان توانستیم براي ناو میدرگ
ها بود. زندانیان  فقط یک اشکال وجود داشت وآن ارسال نشدن نامه

فایده است. چرا که  گفتند که نامه نوشتن یک کار بی تر می قدیمی
ها، گاه به ضرر  رسد و محتواي نامه هیچ کدام ازآنها به مقصد نمی

ي اینها، من در طول اسارتم در گناو،  شود؛ با همه زندانی تمام می
 1م.دها تحویل دا سه نامه نوشتم و براي ارسال به نگهبان

هایم را روي کاغذ  گرفت، عضه     بجز نامه، گاه که دلم می
با نوشتن مشکالتم بر روي کاغذ، کمی خودم را تسکین  آوردم و می
از  یو به عکسي اتاق نشسته بودم  دادم. یک روز درگوشه می

کردم. همسرم اکرم بود و دو دخترم، آزاده و  ام نگاه می خانواده
بهاره. پشت عکس دستخط اکرم بود که چند جمله کوتاه نوشته 

هایم غم عالم را بردلم ریخت، قلم را برداشتم  بود. دیدن عکس بچه
 و نوشتم:

به یاد اکرم، آزاده و بهاره کوچولو افتادم.  2 امروز ساعت«

هایش را دیدم وگریستم. انگیزه یادآوري را دقیقاً به یاد  عکس

شد  آمیزي که از رادیو پخش می  حزنآورم وصداي موسیقی  نمی

 ام نرسیده بود. که البته هیچ یک از آنها به دست خانواده .1
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شد.  ها نظرم سخت گیرا ی عکسسنوی تاثیر نبود. بر پشت بی

هایی که اکرم نوشته بود تا اعماق قلبم نفوذ و آتش برافروخته  جمله

 1»عله کرد.شده را، قطرات اشک تا حدي، کم ش

کردم. وحشت  ها که به ظاهر خودم نگاه می بعضی وقت
کردم؛ به طرزي باورنکردنی الغر شده بودم. پوست بدنم سیاه  می

اما  ،شده بود، چشم هایم گود افتاده بود و موي سرم ریخته بود
خوشحال بودم که ایمان و شرفم را نفروخته بودم. گناو از نظر 

سبی داشت. گاه چنان هوس آبگوشت شدت شرایط نامنا غذایی به
نشینم از  ها می کردم که قابل توصیف نیست. وقتی با بچه می

ها بود طعم آنها را نچشیده بودیم؛ ولی  گفتیم که سال غذاهایی می
 کرد. هم غنیمتی بود و کمی راضیمان می توصیف کردن آن

ام شدند. دگناه دیگر اع آبان ماه همان سال، دوازده زندانی بی
هاي دوازده  ها شنیده که دسته گفت که از نگهبان هنگ فروهرنیا میسر

نفري را به خاطر دوازده امام که ما به آنها اعتقاد داریم، انتخاب 
وحشت  کنند. مراسم شمارش صبحگاهی براي ما مراسم مرگ و می

دیدیم،  ها می بود. هر وقت کاغذي را در دست یکی از نگهبان
یم، چرا که ممکن بود آن کاغذ، فهرست خواند ي خود را می فاتحه

 هاي جدید باشد و نام ما هم داخل آن جا گرفته باشد. اعدامی

 این نوشته را هنوز هم دارم. .1
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 آزادي

من خلبان هستم و تو هم «گفت:  ستوان بهمن اهري به من می
 »کنند. و تو را به این راحتی آزاد نمی افسري. اگر همه را آزاد کنند، من
ه درذهن من هم وجودداشت. من در این دقیقاً همان چیزي بود ک

هاي حزب دمکرات، بیشتر از گناو، بوي مرگ و  هیچ کدام از زندان
پایان زندگی را حس نکرده بودم. من درگناو، امید خود را به زندگی 

اش  قیامت و همه عالم قبربوده و ماز دست داده بودم و تمام فکر
 هند کرد.هایم بودم که بعد از من چه خوا و بچه نگران همسر
شوند و هیچ  دسته از اسیران اعدام می دیدم که دسته وقتی می

آمد که آنها قصد  شود، به ذهنم می ها رعایت نمی اي در اعدام قاعده
رسد؛ امروز نشد،  ي ما را دارند و نوبت به من هم می کشتن همه

 این ماه نشد، ماه دیگر.
ته بود. بود. اوضاع گناو به هم ریخ 1363روزي پایانی آبان 

رفت و  مرتب به خارج از گناو می ـ ي زندان فرمانده ـ گوهریان
اضطراب و نگرانی  ها درآماده باش کامل بودند و گشت. نگهبان برمی
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هاي آرام گناو به پایان رسیده بود.  زد. شب هایشان موج می در چهره
ها وگاه  در پی نگهبان ها، فریادهاي پی صداي آمد ورفت ماشین

 پراکنده، خواب را از چشم ما گرفته بود. هاي شکلیک
پزشکیار زندان به فروهرنیا گفته بودکه هر شب او را به مناطق 

گفته بود که نیروهاي مسلح  گردانند. او و صبح برمی برند درگیري می

جمهوري اسالمی به مواضع حزب دمکرات حمله کرده و از آنها 

 هاي آنها را مداوا کنم. یبرند تا زخم اند؛ مرا می تلفات باالیی گرفته

 کننده بود. نابودي این حرامیان ضد سو خوشحال  این خبر از یک

کرد. اما از  هر انسان صاحب وجدان را شاد می جنایتکار وطن و

 طرفی نگران بودیم که در این گیرودار زندانیان را تیرباران کنند.

 ي ، به دستور فرمانده1363آبان ماه  30چند روز بعد، روز 
ند. دش ي پشت زندان جمع می ي، اسیران باید در محوطه گناو، همه

ي زندانیان در سکوت کامل بیرون  درِ بزرگ آهن بازشد و همه
آمدند ودر مکان مشخص شده جمع شدند. حمید گوهریان مانند 

اش آثار یک شکست  همیشه منظم و مرتب بود. اما درعمق چهره
ام که  من اینجا آمده«یستاد وگفت: روي ما ا کامالً پیدا بود. او روبه

روید.  هایتان می خبر خوشی را به شما بدهم. شما به زودي به خانه
اما امیدوارم روي این مسئله خوب فکر کنید که آیا میل دارید باز 
هم با این رژیم (جمهوري اسالمی) همکاري کنید؛ من پیشنهادي 

ي  کراسی براي همهوبرایتان دارم. دراین مدت دیدید که آرمان ما دم
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کدام از شما را که قصد حزب دمکرات، مقدم هرایران است. 
ي شما  توانیم همه دارد. ما می همکاري باما را داشته باشد، گرامی می

را همین االن تیرباران کنیم، اما چون دمکرات هستیم، قصد داریم 
 شود و آزادتان کنیم. هر کس به ما بپیوندد از نظر مالی تامین می

تواند زندگی خوبی را آغاز کند. مطمئن باشید این رژیم به همین  می
زودي سرنگون خواهد شد و آن وقت آنها که در این سرنگونی 
شریک باشند از مقام خاصی برخوردارند. هرکس تمایل دارد که در 
سنگر ما بماند، اسمش را بدهد واسلحه تحویل بگیرد. روي 

 »کنید! هاي من خوب فکر حرف
اي درمیان  سخنرانی گوهریان به پایان رسید، همهمه وقتی

دیدم که  کردم، کمتر می ها را نگاه می زندانیان پیچید. وقتی چهره

کسی شاد باشد و این مسئله علت داشت. من، آن قسمت از 

 هاي گوهریان را که هرکس طرف ما بیاید در امان است، باور حرف

رسید. من هم مانند  ه نظر میکردم. اما مسئله آزادي بسیار بعید ب می

کردم که آنها دستور دارند کسانی را که به حزب  بقیه گمان می

 شوند تیرباران کنند.  ملحق نمی

ها با صداي بلند  به زندان برگشتیم. در بین راه یکی از نگهبان
 »خواهد بماند. بیاید پیش من! هرکس می«گفت:  می

ي ما نپیوستن به  مهاما هیچ کس نرفت. این در حالی بود که ه
توانم بگویم که آن  دیدیم. به جرات می حزب را مساوي اعدام می
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ي بزرگی در حال  شب تا به صبح هیچ کس نخوابید. حادثه
آمد، یا آزاد  گیري بود و ما در آخر خط بودیم. فردا که می شکل

شدیم و یا اعدام درانتظارمان بود. لحظات، غیرقابل تحمل شده  می
کردند  ا جمالت گوهریان را یکی یکی نقل میه بود. بچه

گفت که  آمد. یکی می  هاي مختلف از آنها به عمل می گیري ونتیجه
ي زندانیان را به حزب  خواسته محک بزند ومیزان عالقه او فقط می

اي درکار است و ما  گفت احتماالً معاوضه دمکرات بفهمد. یکی می
. بعضی هم کمی خواهند با افراد خودشان عوض کنند را می

کردند و معتقد بودند گوهریان جدي  تر به موضوع نگاه می امیدوارنه
 شویم. زد و ما به زودي آزاد می  حرف می

شب عجیبی بود. اولین باربود که نه انتظار طلوع خورشید را 
خوشی داشتم. دوست داشتم هم  کشیدم و نه از تاریکی شب دلِ می

دانستم با طلوع خورشید اعدام  صبح بشود وهم نشود؛ چرا که نمی
 یا آزاد. شدم و می

فردا صبح، اسامی نود نفر از زندانیان خوانده شد و آنها به همراه 
داد که  چند نگهبان از گناو خارج شدند. ظاهر قضیه نشان می

ها به تناسب  ن ي تیرباران درکار نیست، چرا که تعداد نگهبا برنامه
ي انتقال اسرا هم با زمان  که نحوه نود نفر بسیارکم بود و دیگر این

کرد. کمی امیدوار شدم. بلندگوي زندان مرتب اعالم  اعدام فرق می
آماده باشند تا موقع حرکت مشکل   ي زندانیان هم کرد که بقیه می

 پیش نیاید.
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کار افتاده بود.  ها از انگار ساعت دیگر انتظار کشنده شده بود و
گذشت. همه به سرعت مشغول  می ي یک عمر هر لحظه به اندازه

کردن وسایل خود بودند. من هم چند تکه لباس کهنه،  رجو جمع و
ام گذاشتم. این  پشتی کوله در چند برگ کاغذ بیشتر نداشتم. آنها را

نژاد به من هدیه داده بود و برایم بسیار  خداقلی پشتی را شهید کوله
 عزیز و دوست داشتنی بود.

کم  آزادي خبري نشد. کم ، اما ازغروب روز یکم آذر ماه بود

ها بود که از آزادي  زد. ساعت اردوگاه خیمه می یاس بر نگرانی و

ي کمی آزاد  قرار بود ماهم با فاصله گذشت و اولین گروه از اسرا می

 رسید و خبري از آزادي نبود. شویم. اما شب از راه می

. شوند تر می ها ساکت گذشت، بچه هر چه از تاریکی شب می
اي گرفته بود و در افکار خودش غرق بود. هیچ کس  هرکس گوشه

ي دیگري را نداشت. وقت شام، خیلی از زندانیان چیزي  حوصله
نخوردند. همه نگران بودند که نظر مسئولین زندان عوض شود. 

ها باز شد و بلندگوها  ي شب، باالخره درِ اتاق دقیقه 30/10ساعت
ي اسیران که  ا خواندند. اسامی بقیهي زندانیان را به محوطه فر همه

ام  پشتی در حدود صدوهشتاد نفر بودند، خوانده شد. به سرعت کوله
زیر و چند برگ کاغذ و یک قاشق چیزي درآن   را که جز یک لباس

وتاب قرائت اسامی بودیم که  نبود برداشتم و بیرون زدم. هنوز در تب
دانستم  فتاده بود. نمیدرِ بزرگ زندان باز شد. آتش تردید در جانم ا
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کنند  باید خوشحال باشم یا غمگین؛ آیا به همین راحتی ما را آزاد می
 هاي اعدام پشت دیواري گناودر انتظارمان است؟ ویا جوخه

اي بود که یک نگهبان مسلح از درِزندان  اي نگذشته چند دقیقه
یک به زندانیان فرمان دادند که به دنبال او راه بیفتند.  خارج شد و

ي اسیر وفقط یک نگهبان!؟ درواقع فرد  ستون صدوهشتاد نفره
مسلح براي نگهبانی از ما نیامده بود. او ماموریت داشت تا ما را تا 
محل رهایی راهنمایی کند. وقتی به راه افتادیم و مقداري به اردوگاه 

سر انداختم. نه، هیچ  فاصله گرفتیم، برگشتم و نگاهی به پشت
هاي گناو به  رنگ برج ی ما نبود و فقط طرح سیاهنگهبان دیگردر پ

ي چشمم نشست.  عنوان آخرین تصویر هول انگیز اسارت در کاسه
ي که در گناو شاهد عروج آنها یدو شش شه جا به ارواح سی همان

 بودم درود فرستادم.
ما با اینکه دچار ضعف شدید  کرد و راهنما به سرعت حرکت می

دانستم  دویدیم. نمی می شادي به دنبالجسمی بودیم اما به شوق آز
روید.  گفتند که به طرف شرق می ها می اما ستاره ،مقصدمان کجاست

 گردیم. الاقل خیالم راحت شد که به ایران برمی
ي من باز به  کهنهد در و ها آغاز شد ها وکوه باز عبور از تپه

ود که ترین دردي ب کرد. این شیرین سراغم آمد؛ اما این بار فرق می
در طول عمرم احساس کرده بودم. راهنما ساکت بود و فقط اسیران 

هم با جان ودل امرش را  کرد که البته ما را به تندرفتن امر می
 کردیم. اطاعت می
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ي کوهی ایستادیم تا استراحت مختصري کرده  هاي شب دامنه نیمه
به باشیم. اولین بار بود که زندانیان خسته بیشتر از نگهبان، راغب 

 ي مسیر بودند. تنها بودن نگهبان، بعضی از اسیران را به کشتن او ادامه
اما آنها نیز به سرعت از نیت خود منصرف شدند.  ،کرد وسوسه می

دانستیم به کجا خواهیم رفت و اگر او نباشد راه را گم  چرا که ما نمی
هاي مسلحی که در مسیر حرکت  کنیم. عالوه برآن، اگر گروه می
 کردند. مان را تیرباران می یافتند، بدون راهنما همه ند ما را میکرد می

چیزي به طلوع آفتاب نمانده بود که با درخواست همگانی اسرا، 

راهنما براي اداي نماز، ستون را متوقف کرد. نماز را به سرعت 

یکی از پا  هاي بدون پشت، یکی خواندیم و به راه افتادیم. گالش

ي  کردن و پوشیدن دوباره هاي ما پیدا مشغلهآمدند و یکی از  درمی

 ها بود. آن

کردم که نکند ما را به  کم شک پیمایی ما به ظهر کشید. کم کار راه
کنند؟ یعنی بعد از اینهمه راه، ما به یکی از  زندان دیگري منتقل می

ایم؟ درهمین  هاي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی نرسیده پایگاه
تور توقف داد. چند پیشمرگ کرد مسلمان را فکر بودم که راهنما دس

ها صحبت کرد. از  اي برد و با آن که در میان ما بودند، به گوشه
دهد.  حرکات دستش پیدا بود که مسیر را به زندانیان کرد نشان می

پس از چند لحظه تنها نگهبان هم به سرعت از ما جدا شد و در پیچ 
ندي دیگر بود. پیشمرگان روي ما یک بل ها غیبش زد. روبه وخم تپه
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جمهوري  نیروهايکرد گفتند که اگر این بلندي را هم بگذرانیم به 
رسیم. حاال ما فقط یک ارتفاع دیگر تا آزادي فاصله  اسالمی می

داشتیم. فریاد شادي ازهرطرف به آسمان رفت. نظم حرکتی ما به 
هم خورد وهرکس سعی داشت خودش را روي ارتفاع برساند. 

که توسط » اي امام خمینی«ي شادي زندانیان، سرود مهمهدرمیان ه
شد به گوشم رسید. همه ساکت شده  ها خوانده می یکی از بچه

ریختند. سرود با  دادند و اشک می بودند و به سرود گوش می
شد. درذهنم به دنبال هوبت  ي شیرین آذري خوانده می لهجه

نیان که من خواننده گشتم. این صدا متعلق به هیچ یک از زندا
شناختم نبود. با تعجب خودم را به صاحب صدا نزدیک کردم.  می

ي سرود، همان اسیر کرد اللی بود که  نه. این امکان نداشت؛ خواننده
کلی به خاطرش غصه خورده بودم! از تعجب داشتم شاخ 

آوردم. شاید معجزه شده است و او شفا گرفته است؟ اما  درمی
 د.تر از این بو ماجرا جالب

آید،  آن جا فهمیدم که او عضو سپاه بود و وقتی به اسارت درمی

عاتی به دشمن ندهد و بعد التا اوالً اط دزن خودش را به گنگی می

ها کسب کند و به زندانیان انتقال  هم بتواند اطالعاتی را از دمکرات

 »تو که الل بودي!؟«دهد. کنارش رفتم وگفتم: 

 اللم؟ من پاسدار امام خمینی[ره]کسی گفته من «گفت:  او خندید و
 »زدم!  ها را گول هستم و دمکرات
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من کامل شود. همان جا  حالیهمین مسئله باعث شد که خوش
 به آن همه اراده وهنر، آفرین گفتم.

هاي سپاه را دیدم که  وقتی به باالي ارتفاع رسیدیم، ازدور بچه
قدر  بربودند. آنمنتظرمان هستند. آنها به احتمال قوي از آمدن ما با خ

طور طی کردیم.  خوشحال بودیم که نفهمیدیم این فاصله را چه
هاي سپاه هم که ما را دیده بودند به طرف ما دویدند ویکدیگررا  بچه

ریختیم  ي ما در آن لحظه اشک می درآغوش گرفتیم. تقریباً همه
شد که هیچ دست گرمی را  ها می کردیم. مدت وخدا را شکر می

 ي قابل اعتمادي را ندیده بودیم.  بودیم و هیچ چهرهلمس نکرده 
 »اینجا کجاست؟«از یکی ازپاسدارهاي پرسیدم: 

است و هفتاد کیلومتر تا  1دژ شاهین اینجا نزدیک شهر«گفت: 
 »سردشت فاصله داریم.

مارا با چند ماشین به سردشت بردند و بعد درمسجد بزرگ شهر 

یشه مسجدها پناهگاه ما مان کردند. برایم جالب بود که هم جمع

رسیدیم، این مسجدها  هم هر جا که می  هستند. درزمان اسارت

 گرفتند. پناه خود می بودند که ما را در

بعد از چند دقیقه، گروهی از خبرنگاران وارد مسجد شدند و 
شما اهل کجا هستید؟...، در »  شروع به صحبت با آزادشدگان کردند:

از شهرهاي آذربایجان غربی که از شمال به هشترود و میاندوآب، از شرق به تکاب، از . 1
 شود. ی به مهاباد، محدود میجنوب به استان کردستان و از جنوب غرب
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و از این قبیل » دت اسیر بودید؟چه م» «کدام محل اسیر شدید؟
ام! دو  ها، اما ذهن مرا چیز دیگري مشغول کرده بود: خانواده سوال

هایم به  دانستم که نامه سال بود که هیچ خبري ازآنها نداشتم و نمی
هاي سپاه را صدا زدم و  دست آنها رسیده است یا نه. یکی از بچه

ند لحظه بعد به آدرس ژاندارمري سردشت را پرسیدم. او رفت وچ
ام... سوار شد... راننده تورا به واحد  ماشین برایت آورده«من گفت: 

 »رساند. ژاندارمري سردشت می
 »باهم برویم!«هرنیا گفتم: وبه سرهنگ فر

براي رادیوي خودم دنبال باتري  مخواه می«سرهنگ گفت: 
 »آیم. بگردم. تو برو من بعداً می

نداشت. به ناچار سوار  ثیري در تصمیم سرهنگأمن ت اصرار
 شدم و به طرف ژاندارمري سردشت حرکت کردم.

شناخت به استقبالم آمد  که از قبل مرا می سرهنگ رهیدهآنجا  در

و با رویی باز تحویلم گرفت. بالفاصله دستور داد تا اتاقی برایم 

آماده کردند تا استراحت کنم. اولین چیزي که از او خواستم تلفن 

او هم محبت کرد و مرا به اتاق برد که تلفن داشت. دور بود.   راه

ام زنگ بزنم، از بقیه خواست تا  خواهم به خانه دانست که می می

تلفن  ةاتاق را خلوت کنند. همه چیز مانند یک رویا بود. وقتی شمار

لرزید. صداي  هایم از فرط شوق و شعف می ، دستگرفتم میرا 

ندگی دوباره در روحم جریان مهربان اکرم را که شنیدم، امید به ز
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ها وحشتناك به صورت یک خاطره  پیدا کرد. و تمام آن صحنه

 درآمد.

در اتاق که برایم آماده کرده بودند، مشغول استراحت بودم. 
درزدند. یک سرباز برایم لباس آورده بود. تحویلم داد وگفت که 
حمام حاضر است. بزرگواري سرهنگ رهیده تمامی نداشت و 

ودو ماه تحقیر وتحمل  کنم. بعد از بیست او را فراموش نمی ها محبت
 ي آسمانی بود. دشنام وپستی، دست گرم رهیده برایم یک هدیه

از حمام که برگشتم، غذاي مفصل برایم تدارك دیده بودند. کنار 
سفره که نشستم، اشک چشمانم را گرفت. تاهمین چند روز پیش 

دم. سرهنگ کنارم نشست دی اي را در عالم رویا می چنین سفره
 »خوري؟ چرا نمی«وگفت: 

هاست که غذاي درست  ام عادت ندارد. مدت معده«گفتم: 
ام. بهتراست تا چند روز از غذاي آبکی استفاده  وحسابی نخورده

 »هایم عادت کنند. کنم تا روده
شب را همان جا ماندم وفردا صبح راهی سقز و بعد دیواندره 

م رسیدم. بیشتر پرسنل عوض شده شدم. وقتی به محل کارخود

بودند؛ اما همین که ماجرا را فهمیدند، بسیار محبت کردند. آنجا 

استراحت کوتاهی کردم و بعد راهی سنندج شدم. درآنجا مقدمان 

مسئول را درجریان جزئیات اسارتم گذاردم و بعد از چهارروز عازم 

 تهران شدم.
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ي روحی وعصبی شدید ها ها بعد از اسارتم دچار ناراحتی تا مدت
بخش  هاي آرام صردیدم و همیشه با ق ها کابوس می بودم. بیشتر شب

ستون فقرات، میهمان همیشگی  رفتم. از نظر جسمی در به خواب می
من شد و بایستی تا پایان عمر با آن بسازم. ضرباتی که در جریان 

ام وارد شد،  خصوص بینی هاي زندان بست، به صورت و به بیگاري
 دهد. اکنون نیز رنجم میهم 

ها را تحمل کرده وخواهم کرد و این مسائل  ي این مصیبت همه
 چیزي نیست که مرا از پاي درآورد. اما آنچه همواره مرا درماتم و

ي فرزندان پاك این آب وخاك است  نشاند، یاد وخاطره عذاب می
ترین مزدوران بیگانه در خون خویش دست و پا  که به دست کثیف

ودو ماهی که اسیر حزب دمکرات بودم، اعدام  طول بیست . درزدند
وشش  وشش نفر از جوانان پاك این سرزمین را دیدم. شصت شصت

 خوانند. روح بلندي که همواره مرا به ایمان، پایمردي، شجاعت می
ي  ام و خاطرات تلخ و شیرین اسارت؛ قصه و اکنون من مانده

پشت،  هاي بی ي گالش . قصهي هماغوشی با مرگ سفید، قصه هاي قله
کند:  اي که همیشه چشمانم را بارانی می هاي گناو و قصه ي برج قصه

 چهارگلوله براي توفیق!
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