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   مقدمه
ها رگويي عرق نخورم؟ پس چكار كنم؟ ببين من با مي: گويد شفق مي

زندگي من بايد همان . كنم رم زيادي زندگي ميمن اين روزها را دا. ام گفته
به جمهوري . ها، كير زدم بخشي مي. نگذاشتم. شد يازده سال پيش تمام مي

به هر . دانم شايد هم به خودم كير زدم، نمي. اسالمي كير زدم، زنده ماندم
اين جاكشها هر كاري كه كردند . خواهم از زندگي لذت ببرم جهت حاال مي
. دهم اما من بهشان بيالخ مي. د كه زندگي را در من بكشندبه خاطر اين بو
البته عرق خوردن هنري نيست، اما چه عيبي دارد يكي . كنم من زندگي مي

  زندگيش را اين جوري بگذراند؟ هان؟ چه بدي دارد؟
تا آنجايي كه . ام ام ببينم ديده خواسته من هرچي مي: گويد شفق مي

وقتي احساس كردم . معلم شدم. س خواندمدر. ام ام كار كرده توانسته مي
اما . اي بشوم تو تاريخ خواستم نقطه مي. توانم كاري كنم، سياسي شدم مي
  . شوم از چيزي كه سراپا گه است اي مي دانستم كه اگر هم بشوم، نقطه نمي
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هيچ كاري هم كه بشود گفت كاري است، انجام . سعي كردم كاري بكنم
. ام را زدند طور بايد اعالميه پخش كرد، رگ و ريشهتا آمدم بفهمم چ. ام نداده

شود  گويم هيچ كس موفق نمي اگر از من بپرسي، مي. اما همين بوده است
رود  هركسي همان قدر پيش مي. كاري را كه آرزويش را دارد، انجام بدهد

اگرچه براي من . ام من هم به سهم خودم تا اينجا را آمده. تواند كه مي
از كنار حماقتهاي . ام حماقت هم كم نكرده. دن بوده استاش درجا ز همه

يك حقوقي . تو اين آلمان كبير. حاال هم اينجا هستم. ام ديگران هم گذشته
اگر مريض بشوم نگران پول . خورم ام را نمي  كرايه خانهةغص. دهند بهم مي

 سالگي دارم الفباي 38تو . روم مدرسه روزي چند ساعت مي. دكتر نيستم
آيم خانه چكار كنم؟ بروم   وقتي ميخُببعدش هم، . كنم ني حفظ ميآلما

مثل بعضيها گروه بسازم؟ سازمان درست كنم؟ قبال يك جنگي هم بود 
بروم مثل بعضي از اين . حاال كه همان هم نيست. شد چهارتا اعالميه داد  مي

 بخُآقايان خودم را گول بزنم؟ تو آلمان بنشينم و دم از پرولتاريا بزنم؟ 
خورم، يا يك گيالس ويسكي، و  نشينم يك آبجو مي روم تو يك كافه، مي مي

اينجا هم كه . روم خانه آخر شب هم باالخره مي. كنم لهاش نگاه ميگبه خوش
اي  ايران نيست كه هي گشت چهار ولگرد ديوث جلوم را بگيرد كه كجا بوده

 نه زني دارم .روي؟ تازه به فرض كه به خانه نرسم، تنت سالمت و كجا مي
مادرم به . ام را داشته باشند اي كه دلشوره كه نگرانش باشم، نه خانواده

. كنند خواهرهام براي خودشان زندگي مي. تواند كار كند سالمتيت هنوز مي
. تا بچه دارد، يكي هم اي، براي خودش خانمي شده است شان دوسه يكي
 هم نيستم كه هي ناهل پول جمع كرد. بخشي، فقط خودم هستم و تخمم مي

اين در و آن در بزنم، كار سياه بكنم، كاله تقي را بردارم بگذارم سرنقي، 
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تازه هر كسي . دانم خانه بخرم تقي، و قالي و ماشين و نمي كاله نقي را سر
هيچ چيز ناجوري .  اين استفعالًزندگي من هم . كند زندگي خودش را مي

خصوص با اينهايي كه به اسم كار ب. با كسي كاري ندارم. بينم هم توش نمي
  . اند سياسي، براي خودشان دكان باز كرده

مجاهد، چريك، پيكاري، : ام من همه جورش را ديده: گويد شفق مي
ام كه براي اينكه به كسي  آدمهاي شريفي را ديده. رزمندگاني، همه جورش را

م كه براي آدمهاي جاكشي را هم ديد. وار رفتند اعدام شدند لطمه نزنند لوطي
حفظ زندگي خودشان، دوست و رفيق و حتي خواهر و مادر خودشان را 

خواستند اعدامش  آدمي را ديدم كه وقتي مي. ناموسها دادند دست آن بي
هاي زندان شربت داد، و تمام شب را سرود خواند، شعر   بچهةكنند، به هم

ي آدمي را ديدم كه فقط با خوردن يك سيلي از عروس. خواند و رفت
از زندان اوين و همدان بگير تا . مادرش تا دامادي پدرش را تعريف كرد

سه سال تمام بازي كردم تا توانستم آن ديوثها را . ام زندانهاي عراق را ديده
رها در بيفتم، خواستم با مزو مني كه مي. فريب بدهم و از چنگشان فرار كنم

آن هم . ي را پذيرفتمسه سال تمام، هر توهين. خودم ناچار شدم تزوير كنم
 مخواست گويم به خاطر خلق بود و فالن و بهمان، كه مي مثل بعضيها نمي

نه، فقط و فقط براي اين بود كه زندگيم . بيايم بيرون و به خلق خدمت كنم
را از چنگ آن ديوثها نجات بدهم، و بعدش بيفتم دست يك ديوث ديگري 

بخشي كه عفت كالم  مي. ماما من به او هم كير زد. كه دولت عراق باشد
اما قبل از اينكه بتوانم فرار كنم، مجبور شدم . از آنجا هم فرار كردم. ندارم

 مرگ زندگي كنم و دلم ةدو سه سالي از دولت عراق پول بگيرم و تو در
گيرم اين پولي . كنم خوش باشد كه هنوز دارم ضد جمهوري اسالمي كار مي
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ل يك خورد و خوراك معمولي بود، اما گرفتم، براي من، پو گويم مي كه مي
  كند؟ مگر فرقي هم مي

هيچ چيزي بدتر از اين نيست كه آدم هي از تزوير بگريزد و هي : گويم مي
  . ببيند در دام تزوير گرفتار مانده است

شود، اما  م تحميل مي آدمدرست است كه بعضي چيزها به: گويد شفق مي
تو كه . ي خاص الزم دارديالت، خودش قابليتمكنار آمدن با آن تح

بيني داري  كني، مي عدالتي بجنگي، ناگهان چشم باز مي اي با بي خواسته مي
عدالتي  گذاري تا بتواني بي ت سرپوش مي گوشَارِنك  آشكارِعدالتيِ روي بي

ات را بمباران  آيند منطقه يعني هواپيماهاي عراقي مي. ديگري را آشكار كني
كنند، ولي چون دولت عراق خرجت را  ه ميكنند، رفقايت را شقه شق مي
دهد، بايد سكوت كني يا در نهايت بپذيري كه اشتباه شده است، كه  مي

سه سال تمام درگيري من با خودم و با . اند خلبانهاي عراقي اشتباه كرده
دهد، اين  تنها چيزي كه امروز به من آرامش مي. اطرافيانم سر اين قضيه بود

چنين فضايي زندگي كنم، دست كم شرف  ام در  بودهاست كه اگر هم ناچار
ها را ببينم و به اطرافيانم يادآوري كنم كه بايد واقعيتام كه اين  اين را داشته
  . اينها را ديد
وحشت در من ايمان دارم كه در بدترين شرايط زندگي و : گويد شفق مي
البته . مثالًش را شرف. تواند چيزهايي را حفظ كند ها، آدم ميموقعيتانگيزترين 

من وقتي به سه سالي كه تو چنگ .  چنين چيزي وجود داشته باشداصالًاگر 
از خودم . شوم كنم، از خودم شرمنده مي جمهوري اسالمي بودم فكر مي

شوم، چون سه سال تزوير كردم، چون سه سال حقارت را  شرمنده مي
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چون به . و سرفرازماما از طرفي هم خوشحال . پذيرفتم تا بتوانم زنده بمانم
  . اي نزدم هيچ كس كوچكترين لطمه

رفت و آمد  فقط با يكي. اما حاال حوصلة كسي را ندارم: گويد شفق مي
شناسمش،  دارم، آن هم به اين خاطر كه رفيق قديمي است، كه سالهاست مي

به هم كلك . فهميم دانم، يكديگر را مي يا چه مي. كه مثل خودم است
خنديم، از ته  گوييم به سالمتي از ته دل است، وقتي مي وقتي مي. زنيم نمي

تو سازماني هم نيستيم كه به . دليلي نداريم كه با هم تزوير كنيم. دل است
رويم تو  يك شب مي. خاطر گرفتن پست رهبريش هزار جور زد و بند كنيم

با همين چس مثقالي كه داريم، يك شب . اين كافه، يك شب تو آن يكي
 آبجو و عرق هم با هم اختالف هويتسر . يم، يك شب عرقخور آبجو مي
تواند  هيچ ديوثي هم نمي. عرق، عرق است، آبجو، آبجوست. كنيم پيدا نمي

يا با تحليلهاي خرواري سه شاهيش، . عرق را به جاي آبجو به ما قالب كند
  . آبجو را به جاي اسيمرنف جا بزند

تواند خالص  ود، مشكل ميوقتي تزوير با روح ملتي عجين ش: گوييم مي
مهم .  مهم نيست كه اين ملت تو ايران باشد يا تو اروپا و آمريكااصالً. باشد

. اين است كه تزوير با خون او عجين شده، كه مشخصة اصلي او شده است
اين كه بگوييم اين حاصل . گذرد به قول معروف، بدون آن اموراتش نمي

ريخ گه آن سرزمين، دردي را دوا  حاصل مجموعة تااصالًاستبداد است يا 
. تو آلمان و فرانسه و اسكانديناوي كه از استبداد خبري نيست. كند نمي

 جزء اساسي اصالً. مسئله اين است كه تزوير روح ما را آلوده كرده است
اگر جزو جمهوري . مهم نيست كه كجا قرار بگيري.  ايراني شده استهويت

بندي، اگر مجاهد باشي، يك جور  اسالمي باشي، يك جور به كارش مي
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به نام آزادي، جمهوري اسالمي را . ديگر، اگر چپ باشي، جور ديگرتر
سازي كه پنجاه ميليون آدم توش زنداني است، به اسم براندازي اختناق و  مي

استبداد، با همان ساخت و همان چهارچوب، گيرم با نام مجاهد و در 
اي سرخرمن و با استفاده كردن از ه با وعده. كني ديگر عمل ميسرزميني 

كني،  اي دست و پا مي دري يك مشت آدم رنج كشيده براي خودت خانه دربه
و وقتي هم كه طرف پس از سالها خسته و كوفته و سرخورده از همة 

خواهد راه خودش را بگيرد برود دنبال بدبختيش،  هاي دروغينت مي وعده
ي كه بهش منافق و اشتراكي دهي، عين جمهوري اسالم بهش كوفي لقب مي

كني، در مقابل مريدان  اش مي داد؟ بعد هم محاكمه و غيره و غيره لقب مي
ه است، كه خائن بريدكني، كه  ابله و خاك بر سرت، خوار و حقيرش مي

  است، و 
اي و بعد  چپانيش توي زنداني كه بهش اسم مهمانسرا داده ند ماهي ميچ

بري و  هي و نه كارت شناساييش را، و ميد هم نه پاسپورتش را بهش پس مي
 را به UN دهي و با هر نوع حقه بازي راه   تحويلش ميرماديهبه كمپ 
 اُردنشود خودش را به  بندي و وقتي هم با هزار فالكت، موفق مي رويش مي

دهي كه او نفوذي جمهوري اسالمي است تا يك چند  برساند گزارش مي
به كند، تا مگر بعد از همة اين فالكتها، دوباره به  را تجراُردنماهي هم زندان 

  .تو و رهبريت ايمان بياورد
گيرد، چون با تزوير و  افتم، غمم مي ها مي راستش هر وقت ياد چپي

 نيست، كميتمسئله فقط . نديآ تزوير، آنقدر ناچيزند كه به حساب نمي بي
ي چهارتا و دروغ چرا؟ وقتي از هر سازمان.  قضيه هم ناچيز استكيفيت
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ر باشد، اينجا تزوير هم نصفي باقي مانده باشد، گيرم كه سه تاش هم مزو
  . حتي، ناچيز است، خوشبختانه

. مهم نيست. ه استبريدحاال ممكن است فكر كني اين هم : گوييم مي
اما يادت باشد من از آنهايي كه شريفند يا شريف . ام هبريدچون در واقع من 

  . ام، از جاكشها در هر لباسي كه باشند هبريد من از جاكشها .ام هبريدرفتند، ن
اكثر آدمهايي كه من ديدم تا ته قضيه رفتند، آدمهاي : گويد شفق مي

شود گفت لوطي بودند، نه  يعني آدمهايي كه فقط مي. غيرسياسي بودند
توانند تا آخر  چون وقتي سازماني باقي نمانده باشد، فقط كساني مي. سياسي
 فردي دارند يا دست كم به خاطر لوطي گري، به شخصيتوند كه يا خط بر

كنم  من كه گمان نمي. روند خاطر اين كه رفيقشان را ندهند دست آنها مي
اكبر . اينها فقط آدمهاي شريفي بودند. هيچ كدام از اينها سياسي بوده باشند
 به سياست اي، اردشير كارگر، اينها ربطي عراقچي، سعيد دادخواه، علي شليله

  . گويم انسانهاي شريف و آزاده نداشتند، من به اينها مي
كنم، اما شبي كه اردشير را بردند  من به ندرت گريه مي: گويد شفق مي
  . گريه كردم

 بود و به خاطر آرزويش كه فكر كردم ممكن موقعيتشايد فقط در آن 
  . است برآورده نشود

  .  بعد از ظهر بودهگويد ساعت پنج و نيم اين طور كه شفق مي
  

  . بند را باز كرده يك پاسدار شپشوي ماليري آمده، در
  . خواهيم اعدامت كنيم ، ميحمامگفته اردشير بيا برو 
  . اند همبنديها حيران مانده
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  . زند اند آدمي با اين وقاحت حرف مي ديده اين اولين بار بوده كه مي
  . حماماردشير رفته است 
  . ريشش را زده است

  . بيلش را چخماقي كرده استس
  . پيراهن سفيدش را پوشيده است
  . هاي زندان شربت خريده است اردشير آن شب براي همة بچه

  .  سرود خوانده است9اردشير آن شب تا ساعت 
  . شعر خوانده است و

  : و ترانه خوانده است
  

  سرخونة دلم، 
  لونة غم و، 
  . ياد او نشسته

  ياد تسمه و تفنگ، 
  گ، قطار فشن

  ...ماديون خسته
  

چون اين . كني، شفق خود بازي مي روم و تو هم بي من مي: اردشير گفته
  . كنند ديوثها به هيچكس رحم نمي

اما مطمئن باش اينها به هر شكلي . ماني روم و تو مي من مي: اردشير گفته
  . كنند، شفق ات مي كه شده شقه شقه
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  . خواسته اعدامش كنند اردشير دلش مي
  . اش گل سرخي بشكفد هن سفيدش را پوشيده است كه روي سينهپيرا

  . ام گل سرخي بشكفد خواهد روي سينه گفته دلم مي
  ! ام گل سرخي بشكفد خواهد روي سينه داد زده من دلم مي

كرده، شفق، از تصور اينكه  ها خداحافظي مي و وقتي كه داشته از بچه
  . اردشير را دار بزنند، گريه كرده است

  
  .  استيدههاي زندان شربت خر شير آن شب براي همة بچهارد
  .  سرود خوانده است9دشير آن شب تا ساعت را

  خوانده است ترانه و 
  :  خوانده استشعرو 
  

  تو بگردان دور، تا ما مردوار
  دور گردون زير پاي آريم، پست
  مشتري را خرقه از سر بر كشيم
  زهره را تا حشر گردانيم، مست
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گفتند . آزاد شدم؟ نه. باالخره بعد از سه سال، از زندان آمدم بيرون
اين آرامگاه بابا . اي يك بار بايد بيايي خودت را به سپاه معرفي كني هفته

وقتي . طاهر كه مركز سپاه كنارش بود، محل پرجمعيت و مشخصي بود
ديد  طرف مي. ندتيتوانست بب رفتي تو مركز سپاه، هر كسي به راحتي مي مي

هزار جور . روم دانست براي چي مي روم آن تو، ديگر چه مي من دارم مي
دلم . پلكيدم اي همان دور و بر مي هفتة اول كه رفتم، چند دقيقه. كرد خيال مي
باالخره سرم را . اي ندارم اما ديدم مثل هميشه چاره. داد بروم تو رضا نمي

  .انداختم پايين و رفتم تو
شناسي، كي را  ذ گذاشت جلوم كه كي را ميباز ديدم ده صفحه كاغ

م،  گفتم بابا، من كه همة اين چيزا رو تو اين سه سال گفته. شناسي نمي
گفتم خدايا از دست اين . م بنويس ، يك دفه ديگهخُبگفت . م نوشته

بعد .  شعرهاي قديمي را نوشتمكُسجاكشها چكار كنم؟ باز برداشتم همان 
ار كردي، كجا رفتي، كي رو ديدي، گفتم شروع كرد كه در طول هفته چك

  . هاي همبندم سر زدم مو ديدم، به يكي دوتا از بچه ديدم، خاله واهللا، عمومو
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رفتم پيش همبنديهام، يك   ميمثالً. بعد تازه من كاري با كسي نداشتم
حرفي . همه داغون بوديم. كرديم بحث سياسي كه نمي. خورديم عرقي مي

  . نداشتيم كه بزنيم
خواهند كم  اند، مي اي كه اين جاكشها پيش گرفته م نخير با اين شيوهديد

در مدت دو ماهي كه همدان بودم، . جيره و مواجب بسازند كم از ما پليس بي
هر چه كردم كه خودم را راضي كنم هر هفته بروم خودم را معرفي كنم، 

دام داد بروم، از طرف ديگر م از يك طرف دلم رضا نمي. توانم ديدم نمي
  . ترسيدم مي

. كار ديگري هم كه بلد نبودم. دادند آموزش و پرورش كه ديگر راهم نمي
اولها . خانوادة گردن كلفتي هم كه نداشتم جورم را بكشد. پول بيكار و بي

فوقش در . جايي نبود كه بروم. چرخيدم آمدم يك كمي توي خيابان مي مي
بعد، . خوردم ديهام عرقي ميرفتم با يكي دوتا از همبن هفته يكي دو روز مي

ها گفته بودند شماها دور  به يكي از بچه. جاكشها جلو همين را هم گرفتند
 مثالًمن هم كه تازه . شويد و خيال داريد دوباره تشكيالت بزنيد هم جمع مي

. آزاد شده بودم، از ترس اينكه بهم انگ نزنند، اين رابطه را هم ول كردم
كردند بيايند  ت نميأران هم كه آزاد بودند، جرديگ. ديگر كسي نمانده بود

. چون همة اطالعاتم زنده بود. بعد هم، پروندة من خراب بود. طرف من
اين بود كه . شدند، زنده بودند بيشتر آدمهايي كه يك جور به من مربوط مي

آخر اين جاكشها كه دست . ترسيدم دوباره بگيرندم و اين بار خراب كنم مي
  . اي راجع به آدم پيدا كنند گشتند يك چيز تازه هي مي. بردار نبودند

روزي چند . باالخره رفتم پيش يكي از دوستانم كه قالبسازي داشت
خودش را به زور . اين دوستم درآمدي نداشت. كردم ساعت بهش كمك مي
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ولي چون من وضع ماليم خراب بود، هرطور شده چهل پنجاه . كشاند مي
 كارش كسادتر از آن چه بود شد و مجبور شد او هم. داد تومن به من مي

  .كارگاهش را ببندد
كردم چه  شدم، هي فكر مي از صبح كه بلند مي. خانه نشين شديم باز

پولي يك طرف، قضية سپاه  كاري و بي حاال اين بي. خاكي به سرم بريزم
قلبم درد . كم كم ديدم از صبح تا شب مضطربم. نرفتن هم يك طرف

بعد يك . لرزيد زدند، تنم مي زنگ مي. لرزيد دند، تنم ميز در مي. كند مي
گفتم تا من  به مادره مي. شنيدم جوري شده بود كه هي صداي زنگ مي

. گفت كسي كه زنگ نزده مادر مي. پوشم برو درو باز كن لباسمو مي
كرد،  رفت، در را باز مي اين مادر بيچاره مي. گفتم، من خودم شنيدم مي
  . سي نبود مادرگفت ك آمد، مي مي

نشسته بودم، تو خودم فرو رفته . شنيدم من خودم مي. اما صداي زنگ بود
خوابيده بودم، يك دفعه با صداي . شد بودم، يكدفعه صداي زنگ بلند مي

گفت آخه صداي  مي. فرستادم در را باز كند مادره را مي. شدم زنگ بيدار مي
رفت،  مي. كنم اشتباه نميگفتم نه، اين بار ديگه  مي. زنگ كجا بود مادر

  . كرد گشت، نگاهم مي برمي
بعد ديدم نخير، اين جاكشها، با اين وضعي كه براي من به وجود 

. باالخره رفتم پيش روانشناس. شوم اند، دارم جدي جدي ديوانه مي دهرآو
اما . خوابيدم خوردم، راحت مي اينها را كه مي. يك مقدار قرص آرامبخش داد

گفتم تا كي قرص . برد ديدم خوابم نمي خوردم، باز مي اگر يك شب نمي
  . بخورم، جاكشها؟ بعد تصميم گرفتم فرار كنم
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و چند روز بعدش رفتم . خوام برم بندرعباس كار كنم گفتم مي. رفتم سپاه
دوستم كه حاال آلمان است، رفته بود تو يك پاساژ، شده . آنجا سراغ خواهرم

. من هم رفتم پيش او. دري، نه پيكرييك اتاق داشت، نه . بود سرايدار
حسن . خريديم رفتيم توي خيابان، كتابي مي مي. زمستان بود، ولي سرد نبود

 صد مثالًكتابي را خريده بوديم . نشست، من آن طرف اين طرف اتاق مي
. فروختيم هشتاد تومن  ميارفتيم به همان باب خوانديم، فرداش مي تومن، مي

داشتيم كه گاهي آهنگي باهاش گوش يك ضبط درب و داغون هم 
  . بعد رفتم تهران. دو سه ماه هم اين جوري سر كردم. كرديم مي

توي تهران، رفتم پيش برادر همان دوستم كه توي همدان قالبسازي 
يك مدتي هم پيش اين كار . اين هم كارگاه قالبسازي كوچكي داشت. داشت
آوردند  ه تجديدي ميدر كنار اين كار، گاهي هم به محصلهايي ك. كردم

  . گرفتم دادم، ساعتي هفتاد هشتاد تومن مي درس مي
مادرم . شبانه رفتم، شبانه هم برگشتم. اين مدت، يك بار رفتم همدان در

. كنم كه بگيرن گفتم نه، كاري نمي. گفت اومده بودن سراغت، دوباره نگيرنت
  . كنه هر وقت اومدن، بگو رفته بندرعباس كار مي

اي كه با من آزاد شده بود، قرار بود ما را يك جوري  سخرهاين پسرة م
گفتم چقدر؟ . خواد گفت خارج شدن پول مي. ما رفتيم سراغ اين. خارج كند

  . من هم پول نداشتم.  بود63حاال تابستان . گفت سي چهل هزار تومن
سه چهار هزار تومن از . ده تومن داد. ها صحبت كردم  بچهازرفتم با يكي 

. گفتم بيشتر ندارم. تم، سه چهار هزار تومن از آن، شد بيست تومناين گرف
  . گفت باشه
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اين، .  از زندان فرار كرده بود60آقا، يك بنده خدايي هم بود كه سال 
زن و بچه هم . هر لحظه ممكن بود دستگيرش كنند. وضعش خراب بود

 بيا منو گفتم بابا،. فرستم اين بابا، رفيق من گفت شما رو با هم مي. داشت
تونم با اين  گفتم بابا، من خودم وضعم خرابه، نمي. شه گفت نمي. تنها بفرست

  . گفت نه، بايد با هم برين. برم
خواهي ما را  گفتيم حاال از كدام مسير مي. خالصه پول را داديم به اين

گفت بايد برويم سراغ . يه برويمتُركببري؟ قبال صحبت كرده بوديم كه از راه 
 اصالًمن . كومله كه بهمان امكان بدهند از عراق خارج بشويمهاي  بچه
اي كه كومله توش است،   منطقهمثالًدانستم اوضاع چي به چيست، يا  نمي

  . منطقة آزاد است يا نه
قرار شد من و آن طرف از تهران حركت كنيم برويم رضائيه، از رضائيه 

هم فراري محسوب او فراري، من .  نبودم كهتُركمن . برويم طرف اشنويه
آمد، راه  اي پيش مي اگر مسئله. دو سه بار آمده بودند در خانه. شدم مي

  .شد فرارمان هم بسته مي
. سه راه خوي، منطقة خطرناكي بود، گلوگاه بود. به هر حال راه افتاديم

مادر . راه رفتن به كردستان هم بود. شدند بيشتر از آن طرف خارج مي
ماشين را نگه . كافي بود بهت شك كنند. ا بودندترين پاسدارها آنج قحبه
يعني اگر آنجا . گفتند برو آوردند پايين، به راننده مي داشتند، تو را مي مي
اين را با هزار وحشت . گرفتندمان، بعيد نبود دوباره سر از زندان درآوريم مي

  . ام هم حرف نزده بودم حاال من با خانواده. گذرانديم، رفتيم رضائيه
گوييم برادرمان تو پادگان عجب شير يا چي  گفتيم اگر پرسيدند، ميما 

برادر آن يارو كه از ما پول گرفته . خواهيم برويم ديدنش  يكند، م خدمت مي



 ١٧

لباسهامان را . ما را برداشت برد خانه يكي از فاميلهاش. بود، آمد سر قرار
  . م  طرف كردستانيكتا پيرهن راه افتادي. تابستان بود. گذاشتيم توي آن خانه

اينجا متعلق به حزب . اولين جايي كه رسيديم كميتة شهرستان بانه بود
پولي هم . حاال ما نه آدرسي از خارج كشور داشتيم نه چيزي. دمكرات بود

  . اش بيست سي دينار داشتم كه از قاچاقچي گرفته بودم من همه. نداشتيم
آنها هم . ستان و هلنداين يارو قبال دو نفر را رد كرده بود به انگل

  . بعد ما را برد، داد دست حزب دمكرات و خداحافظ. وضعشان مثل ما بود
خيلي به ما محبت . دانم كجاي خاك عراق بود دقيقا نمي. ما رسيديم آنجا

 چكار كنين؟ ما نخواي ، ميخُبگفتند . ناهاري دادند و شامي. كردند
كرديم به اينها  ت نميأي جردانستيم كومله توي سليمانيه مقر دارد، ول مي

فكر كرديم اينها با كومله درگيرند، ممكن . خواهيم برويم آنجا بگوييم مي
  . است ترتيب ما را به هواي طرفداري از كومله بدهند

گفتند برين . خوايم بريم از دولت عراق تقاضاي پناهندگي كنيم گفتيم مي
برين سليمانيه، اونجا آن سوار شين  سر جاده وايسين، ماشينهاي ايراني مي

  . خودتونو معرفي كنين
اگر راه را . شناختيم محيط را نمي. دانستيم اينجا كجاست  نمياصالًحاال ما 
تايي آمديم سر  سه. رفتيم، ممكن بود دوباره بيفتيم آن طرف مرز عوضي مي

كنار جاده براي خودمان قدم . فكر كرديم يكي دو ساعت راه است. جاده
  . شيني برسد سوارمان كندزديم تا ما مي

نه يكي، نه دوتا، سي تا جاش مادر . يكدفعه ديديم دورمان را گرفتند
گفتند چكاره .  كردي بلد بود،اين پسره، علي. قحبة عراقي دورمان را گرفتند

ما را سوار ريو ارتشي كردند، سليمانيه را پشت سر . اين؟ گفت پناهنده
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رفتيم،  اي مي تو يك جاده. شود  نمياالن هم باورم. گذاشتند و د گاز بده
حاال نه يك ساعت، نه دو ساعت، . آمد مان داشت باال مي دل و روده! خراب

  . داد تا رسيديم به يك پادگان همين طور گاز مي
بعد انداختندمان توي يك ماشين كه . يك كمي سؤال كردند. رفتيم تو

. دانيها بودماشين مخصوص حمل زن. بعدها فهميدم اسمش قفس شير است
  . بعد ما را بردند سازمان امنيت عراق

. گفت خوش آمديد و از اين حرفها. بازجو آمد. گمانم توي كركوك بود
بعد گفت حاضرين اطالعات بدين؟ گفتيم ما كه ارتشي نيستيم، اطالعاتي 

گفت حاضريد مصاحبة راديويي بكنين؟ گفتيم نه، ما حرفي نداريم . نداريم
  . تونستيم تو ايران زندگي كنيم، اومديم بيرون ما نمي. كه بزنيم

ديديم سر از زندان  برند تو يك كمپ، حاال مي گفتيم حداقل ما را مي
  . كركوك در آورديم

اين طرف يك اتاق . يك پتو به ما دادند و گفتند وسط همين سالن بشينين
. بود مخصوص زندانيهاي عادي، آن طرف يكي مخصوص سربازها

  . ره گفتم اينجا ديگه همه چيزمون به باد مي. همه عربپاسدارهاش هم 
حاال هي دقيقه به دقيقه . ما اين پتو را انداختيم روي موزائيكها و نشستيم

بوي گندي . توالتش هم داخل بند بود. زدند روي موزائيكها آمدند آب مي مي
يعني اگر . بستند ساعت ده شب هم در توالت را مي! توي فضا بود كه نگو

ت را دكردي، يا خو گرفت، يا بايد تا صبح صبر مي ف شب تنگت مينص
  . كردي خراب مي

. بندند اند، اينها هم در را مي گفتند زندانيها توي توالت كون هم گذاشته مي
ايم،  حاال هنوز نرسيده. ما رفتيم عين بچه يتيمها، روي اين موزائيكها نشستيم
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 ما با هزار بدبختي خودمونو گفتيم. اند كه پول بدين براي نظافت آمده
  رسونديم اينجا، پولمون كجا بوده؟ 
چهار پنج روز آنجا . با ما مهربان بودند. بيشتر آدمهاي آنجا كرد بودند

اين رفيقم كه كردي بلد بود، هي . دانستيم با كي بايد حرف بزنيم نمي. بوديم
 نگهدارين؟ خواين ما رو اينجا گفت آقا تكليف ما چيه؟ تا كي مي رفت مي مي

  . داد اما كسي جواب نمي
گفتند . يك روز، روز مالقات بود. اين زندان خيلي عجيب غريب بود

آوردند تو خود زندان مالقات  هاي بدبخت را مي اين خانواده. برين تو حياط
 معلوم نبود كي اصالً. ها، صد نفراز آن طرف صد نفر از اين طرف ميله. كنند

  . ودمان دست كم يك تلفني داشتباز زندان خ. گويد چي مي
. خالصه، بعد از يك هفته قفس شير دوباره آمد، ما را سوار كردند توش

حاال ما . فرستند لوس آنجلس كنند تو هواپيما و مي گفتيم االن سوارمان مي
رود، از اين خيابان به آن  ايم و راننده همين طور مي توي اين قفس نشسته

و باز همين جور رفت تا رسيديم به زندان . خيابان، تا رسيديم به بغداد
  . بغداد

فكرش را . شد نفس كشيد آقا، آن قدر آدم توي اين زندان بود كه نمي
  . ها كه بتوانند نفس بكشند آمدند كنار ميله بكن، زندانيها مي

نه پتو داشتيم، نه جايي براي . دادند توي زندان عراق به كسي پتو نمي
. اينجا جا هم نداشتيم. ست كم جاي خوابيدن بودتوي زندان قبلي د. خواب

. رود زندان، بايد پتوش زير بغلش باشد گفت هر كس مي دولت عراق مي
 بود، بلغاري بود، خانواده نداشت، پتو از تُركحاال يك خارجي، كسي كه 

  . خوابيد توانست بياورد؟ اين بود كه بايد بدون رختخواب مي كجا مي



 ٢٠

بعد آمدند بردندمان ساختمان بغلي، جايي . وديمما پنج شش ساعت آنجا ب
طرف سه نسلش آنجا زندگي كرده بود، ولي چون . كه ايراني تبارها بودند
جاكشها اول تمام ثروت اينها . خواستند اخراجش كنند ايراني االصل بود، مي

  .فرستادندشان ايران گرفتند، بعد مي را مي
فقط غذايي به ما . اغمانآمد سر كسي نمي. ده روزي هم آنجا مانديم

بيست نفري را انداختند توي اين . بعد، دوباره قفس شير را آوردند. دادند مي
 نكرده بودند، تنشان يك بوي حماماين زندانيهاي بيچاره انگار ماهها . ماشين

  . شديم داد كه ما داشتيم توي اين قفس خفه مي گندي مي
اين كه شهر . نم شهر كجا بودهبي حاال ما هي مي. رماديهرسيديم به شهر 
  . نيست، ويرانه است

فكر كن .  تا زنداني بود50توي اين اتاق .  متري بود32زندانش يك اتاق 
 جاي كافي براي خوابيدن اصالً .اين همه آدم توي اين اتاق و تو آن گرما

آنهايي كه قديمي بودند، رختخواب داشتند، اين طرف اتاق براي . نبود
توالت هم همان . بقيه همين جور ايستاده بودند. ه بودندخودشان خوابيد

  . آيد شد بگويي بوي گه مي  فقط مياصالًگوشه بود، درش هم باز، 
باالخره آدم خسته . شد ساعتها يك گوشه وايسي بعد هم نمي. جا كه نبود

بعد، اين . پاهاش را جا به جا كند. شد، مجبور بود تكاني به خودش بدهد مي
خورد به رختخوابشان،  قديمي آنجا، كثافتها، اگر يك ذرة پات ميزندانيهاي 
شد كه  بعد، نمي. گفتند برو كنار مي. كردند داد و بيداد مي. شدند عصباني مي

از شدت خستگي و . گيرد شود، خوابش مي آدم خسته مي. همين جور وايسي
  . خواب، ديگر بوي گه پيچيده توي فضا را فراموش كرده بوديم
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سيگار . خورم كه پام به اين توالت كشيده نشه ن يكي غذا نميگفتم م
ها صحبت  با بچه. ما هم كه پتو متو نداشتيم. شد گرفت بود، چاي هم مي

چكارمان . گفتيم اگر بردنمان بيرون هواخوري، برنگرديم تو. كرديم
اينجا جا نيست كه آدم توش سر . خواهد بكنند؟ از مردن كه بدتر نيست مي
  . شود ي به سرمان بياورند از اين كه بدتر نميهرچ. كند

شپش از سر و روي همه باال .  قابل تصور نبوداصالًچيزهايي آنجا بود كه 
يك . اين زندان نزديك بغداد بود. اما اين برايشان طبيعي شده بود. رفت مي

ي آنجا مليتبعد، از همه . ساعت، يك ساعت و نيم با بغداد فاصله داشت
دانم با ماشين   سه تا چيني بودند، نميمثالً. اي، لبناني ي، سوريهناُرد. بودند

اينها را . خالصه، يك عربي را كشته بودند. تصادف كرده بودند، يا چي
 خُب. شان براي اينها راست كرده بودند اين عربها هم همه. آورده بودند اينجا

عربها اينها را آقا اين . چيني بودند، صورتشان ترتميز بود، سفيد هم بودند
ما گفتيم اينها ديگر كي هستند؟ يارو . همان جا، جلو چشم همه. كردند مي

  .گرفت گرفت، چاي مي داد، سيگار مي كون مي
خوابيد، بلندش  مان يك ساعت مي يكي. خوابيديم ما سه نفر به نوبت مي

  .خوابيد كرديم، بعد، يكي ديگر مي مي
بعد، . ليفة بند، كرد سليمانيه بودگردن كلفت اين بند كه معروف بود به خ

فقر .  برام قابل تصور نبوداصالًهمچنين آدمي . يك مرد مصري كنار من بود
از اينها بود كه مجبور شده بود از مصر . باريد و فالكت از سر و روش مي

به قول معروف نه . بلند شود بيايد عراق براي روزي چند دينار عملگي كند
اما آقا، اين يارو گردن كلفت بند، براي . ون گاييدنروي پاييدن داشت، نه ك

  .اينكه به اين جاي خوابيدن بدهد، همانجا، جلو روي همه كونش گذاشت
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گفتم خواهر اين جمهوري اسالمي را گاييدم كه ما را واداشت بياييم توي 
آقا، يكي دو . اينجا ديگر كجا بود كه گير افتاديم. اي يك همچين خراب شده

واقعا رقت انگيز و چندش .  پاهاشان زخم شده بود، چرك كرده بودتا بودند،
يعني صبح تا شب آنجا . نشستند دو تا بودند كه توي توالت مي. آور بود
 جا نبود، بوي گه هم كه همه جا بود، حاال آنها چند قدم به اين خُب. بودند

پليس آن وقت . خوردند غذايشان را هم همان جا مي. بوي گه نزديكتر بودند
گفت عراق دمكراسي دارد، چرا همانجا نماندي؟ گفتم زن  جاكش آلمان مي

داني   افرادي بودند سه ماه چهار ماه توي آن گه!با آن دمكراسيشرا صدام 
  . بودند

چايش هم يك چيز . كشيدم فقط سيگار مي. خوردم من هيچ چيز نمي
  . مزخرفي بود

ها   با ايرانيمثالً داده بود كه آقا، اين يارو، خليفة بند، يك كمي به ما جا
خواست با اين رفيق ما سر شوخي را  بعد كم كم مي. خوبم و از اين حرفها

من ديدم اين پسره جوان است، اين خليفه هم كه كون كن قهار، . باز كند
گفتم اگر . گفتم فرداست كه اين جناب خليفه بخواهد رفيق ما را هم بكند

. اين رفيقمان كردي بلد بود. كارمان زار استامروز جلو اين نايستم، فردا 
گفتم بهش بگو اگر يه دفه ديگه شوخي كني . يارو دست گذاشت پشت اين

آقا، اين مادر قحبه گفت از جاي من بلند شين . رفيق ما گفت. گام مادرتو مي
  . خالصه بلندمان كرد. برين اونور

 هم تور يك حياط چس مثقالي، بعد سقفش. فردا صبح هوا خوري بود
مدتي كه . ايم كه بتوانيم پرواز كنيم كردند ما پرنده ها فكر مي مادر جنده. بود

اينجا . كردند، ما رفتيم توي حياط اينها به اصطالح، اتاق را تميز مي
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ريختند تو يك  چاي كه نبود، آب جوش را مي. توانستي چاي بخري مي
ستند، همه رفتند اتاق را كه ش. جوشاندند ديگ، يك مشت هم چاي توش مي

گفتيم . هه آمد كه برين تو يارو شورته. ريم ما سه نفر مانديم، گفتيم نمي. تو
يارو التماس كرد كه تو رو خدا برين . ريم، اين تو جا نيست آدم بشينه نمي

گفتيم ما كاري به تو . كند تو، اگه اين رئيس زندان بفهمه، منو بيچاره مي
گفت براي من مشكل . رن تو، همين  نمينداريم، برو به رئيست بگو اينا

ما ديديم چكار كنيم؟ . اش دو سه روز اينجا هستين درست نكنين، شما همه
  . دوباره رفتيم تو

. رفت از تو بيابان مي. دو روز بعد قفس شير آمد، ما را از شهر خارج كرد
ما كه عراق را نديده . بيابان برهوت. نه يك درخت، نه يك بوتة سبز، هيچي

آقا ما را بردند يك جا، دهات . شناختيم وديم، فقط دجلة كثافتش را ميب
گفتند جائيه كه گفتيم اينجا كجاست؟ . يك مشت خانواده آنجا بود. مانند

من ناگهان احساس كردم .  استرماديهاينجا اردوگاه . بايد توش زندگي كنيد
  . دنيا با تمام سنگينيش روي دوش من است
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هاي ديگر، از كالس چهارم پنجم دبيرستان با خواندن   مثل خيليمن هم
به اصطالح . رمان و يك چند تايي شعر شاملو و اخوان و اينها، سياسي شدم

الحي همشهري صبعد، جريان چريكها، با توجه به اينكه . داراي ديدگاه شدم
 اصالً. خودم بود، تو عشق به چريك شدن، تأثير زيادي روي من گذاشت

اينكه آقا، اعالميه بنويس، شعار بنويس، . اي به كار سياسي نداشتم قهعال
گفتم يك جوري بشود كه كار  فقط با خودم مي. اش براي من كشك بود همه

  . چريكي بكنم
آقا، ما اين قدر عشق چريكي داشتيم و اين قدر به فكر چريك شدن 

له  ين قدر لهگفتيم ما كه واسه چريك شدن ا بوديم كه گاهي با خودمان مي
زنيم و تنها آدمي هستيم كه تو اين شهر به فكر اين مسائليم، پس چرا اين  مي

  آيند سراغمان؟ چريكها نمي
اين ديپلم گرفت و كنكور . بعد، من يك رفيقي داشتم كه با هم ندار بوديم

اين، قرار شد با چريكها ارتباط بگيرد و به . قبول شد و رفت دانشگاه
  . آنها وصل كنداصطالح ما را به 

اينها چه از نظر تفكر، چه از . رفتم كوه هاي همدان مي آن روزها، با بچه
كوه . خيلي سنگين و رنگين بودند. ها بودند نظر نوع برخورد، سالمترين بچه
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 پينگ پونگ و اينها مثالًمثل . رفتن هم آن روزها براي ما ورزش سنگيني بود
  .نبود

بدون اينكه بخواهم، يا بهش فكر كنم، اين . رفتم بعد، من اين كوه را مي
 كوهنورد اصالًيعني مسئلة من . كوه رفتن، در واقع تأثير مشي چريكي بود

رفتم، يك  ها مي من با بچه. شدن و ورزشكار شدن و سنگ نورد شدن نبود
سيگار . خوابيدم، بدون اينكه از تو پناهگاه بيام بيرون هفته تو كوه مي

هايي كه بعدها اعدام  يك دفعه با يكي از بچه. ردمخو كشيدم، چاي مي مي
كردم  من فكر مي. شد، صحبت پيش آمد، بحث سر بود و نبود خدا بود

  . ام، چون خدا را رد كرده بودم شاهكار كرده
دانستم  فقط مي. آن روزها، هنوز چندان شناختي از چريكها نداشتم

، رژيم براي 49سال كساني كه . جنگند آدمهايي هستند كه عليه حكومت مي
دانستم حميد  و مي. دستگيري هر كدامشان صد هزار تومن جايزه گذاشته بود

و هنوز به اصطالح چي؟ اين قضيه براي من بيشتر حالت . اشرفي هم هست
  . احساسي داشت تا منطقي

و گاهگاهي راديو . شنيدم سوسياليسم و برابري و از اين حرفها بعد من مي
رفتم تهران،   ماهي يكي دو بار وقتي ميمثالًبعدش . دادم مسكو گوش مي

ديدم  مي. خواندم نشريات آنها را مي. زدم سري به انجمن ايران و شوروي مي
كردم به زندگي  بعد نگاه مي. آقا، شوروي مهد آزادي است، همه خوشبختند

. بارد ام مي ديدم آقا، فقر و فالكت از سر و روي خودم و خانواده خودم، مي
. يك خانه داريم دوتا اتاق بيشتر ندارد. يشه هشتمان گرو نهمان استو هم

مادره هم صبح تا شب . آورد پدره كارگر است، چس مثقالي در مي
  . توانيم برايشان انجام بدهيم ما هم هيچ كاري نمي. كند لحافدوزي مي
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اين كه آقا، . يعني براي من هيچ چي تئوريزه شده، برنامه ريزي شده نبود
.  بين چريكها و مجاهدين چه تفاوتي هست و اين حرفها نبودخُبگويم من ب

همين كه اينها با شاه . كرد با كدامشان كار كنم براي من فرقي نمي
رندم، يكردم اگر براي يك اعالميه بگ  فكر ميمثالً. جنگيدند، كافي بود مي

ي از كردم اگر دست كم كالشينكف فكر مي. خندند م ميهببرند زندان، مردم ب
  . جنگيده گويند، بابا، اين داشته مي آدم بگيرند، باز يك چيزي، مي

 بعداًرفتيم كوه،  اين آدمهايي كه من باهاشون ارتباط داشتم، و با هم مي
شان هم شد  يكي. ي، يا پيكارياكثريت: هر كدامشان طرفدار سازماني شدند

  . ته شدعضو مركزيت اتحادية كمونيستها كه خيلي جانانه ماند و كش
  

  .اسم كوچكش فريدون بود
  . اش را فراموش كرده ام فاميلي

  .بعد از دستگيري كميتة مركزي اتحاديه، تشكيالت را بازسازي كرده بود
  . شناخته بودندش

  . دادستاني اصفهان گرفته بودش
  . بهشان يك بيالخ بزرگ داده بود

د پايين و خودش را از طبقة سوم ساختمان دادستاني اصفهان انداخته بو
  . مرده بود

  
 چند بعداً مثالً. هاي كوه، هر كسي افكار خودش را داشت يعني توي بچه
ها، به هر حال، اولش  همه اين بچه. اي از آب درآمدند تا از دخترها توده
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از يعني كوه برو، كم غذا بخور، سيگار نكش و . دنبال مشي چريكي بودند
  . اين  كارها

يادش . با هم خيلي خودماني بوديم. خوبي بوداين رفيقم كه گفتم، بچة 
. توي يك كافه، تو بيست و چهار اسفند. يك شب رفتيم عرقخوري! بخير

گفتم پدرسگ، چرا براي من . بعد شروع كرديم به انتقاد از من و انتقاد از او
 با چهارتا رمان خوندن كه !ارتباط نگرفتي؟ گفت بابا تو كجا، چريكا كجا

   .شه چريك شد نمي
يكي دو . يك چارتايي كتاب قرون وسطي را خوانده بودم و تاريخ ماد را

  . دانستم و اينها خط هم از ماركس مي
هايي هستن كه پنج شش سال جزو اتحادية صنفي  رفيقم گفت بچه

چريكا مگه . آن دانشگاهن ولي سمپاتاي شمارة چهار چريكام به حساب نمي
  گيرن؟ به اين سادگي عضو مي

تو همين بحبوحه، يعني آره ديگر، . كار سياسي را قبول نداشتممن هم كه 
، گروهي را توي همدان گرفتند كه من 52شود بگوييم حدود مهر يا آبان  مي

. خيلي الكي گرفته بودندشان. هام بودند همكالسي. شناختم چندتاشان را مي
 مطالعه دور هم جمع شده بودند،. با همديگر آشنا بودند. ده پانزده نفر بودند

كس درجه يك از آب ودوشان يا ماركسيست اورت  همهبعداً. كردند مي
معلوم نبود اينها چه جوري توانسته بودند دور هم . درآمدند، يا حزب اللهي

شان خيلي جالب  و يكي اينها تحت تأثير تفكر چريكي بودند. جمع بشوند
اي   يك فيلم كاراته.هاي مرگبار را ديده بود اين آدم رفته بود فيلم پنجه. بود

يك صحنه داشت كه آرتيسته براي اينكه دستهاش قوي . هنگ كنگي بود
كرد، براي  اين پسره هم همان كار را مي. كرد توي شن داغ شود، آنها را مي



 ٢٨

. اينكه اگر يك وقت پيش آمد، بتواند با پاسبانها جنگ تن به تن كند
  . دستهاش همه سوخته بود

. اينها فقط يك اعالميه داده بودند.  بيا كار كنيماينها آمدند سراغ من كه
ام اعالميه دادن كه  گفتم تو كه يه ماهي سياه كوچولو بيشتر نخوندي، بعدش

  . جنگ با شاه نيست
االن هم . آزاد شد. هفت هشت ماه بيشتر نماند. افتاد زندان بعد، اين آقا،

دو . يدا كردندشان هم هركدام يك سرنوشتي پ بقيه. قمارباز و معتاد است
شان احمد معين بود،  شان اينجاست، يكي تاشان اعدام شدند، يكي سه
  .  معلوم نيست كجاست، هيچكس ازش خبري ندارداصالًشان  يكي

يعني او هم خودش . توانست چيزي به من بدهد اين رفيقم كه گفتم، نمي
مثل . تو اعتصابات آدم فعالي بود. اطالعاتي نداشت. چيزي نداشت

دانم خواستار اخراج  هاي ديگر كارش شيشه شكستن بود و نمي خيلي
 همين جوري اكثراًيعني آن روزها . ولي دانشي نداشت. مأموران گارد شدن

فهمي سطح دانش  وقتي ادبيات سياسي آن روزها را بررسي كني، مي. بودند
بزرگان قوم هم در همين حد كه به ما منتقل . قدر پايين بوده است آدمها چه

. يعني اين مجموعه همه چيزش با هم همخواني دارد. دانستند اند، مي ردهك
وقتي رهبري يك سازمان فاقد دانش سياسي باشد، من هم كه هوادارش 

  . شود باشم، چيزي بيشتر از او دستگيرم نمي
خواندم كه يك مقدار دانش  گرفتم، مي من يك سري كتابهاي تاريخي مي

يي صحبت شد، در نمانم و بفهمم چي به چي بيشتري داشته باشم كه اگر جا
  . است
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چون بيماري قلبي داشتم، چند ماهي بيشتر خدمت . بعد رفتم سربازي
توي همان دورة چند ماهه سربازي، با پسري آشنا شدم كه خيلي . نكردم

  . من هم اسمش را گذاشته بودم داستين هافمن. شبيه داستين هافمن بود
خوانديم، رمان  با هم كتاب مي. وداين از سمپاتهاي مجاهدين ب

من افتادم شهر . بعد موقعي كه من را عمل كردند، تقسيم شديم. خوانديم مي
  . خودم، همدان، او هم افتاد همانجا

  
  . داستان هافمن ما را بعد از يك ماه دستگير كردند

  . زندان بود57تا سال 
  . كرد تو جمهوري اسالمي با مجاهدين كار مي

  .دستگير شد
  . اعدامش كردند

  
اي از كتاب  در واقع برگشتن من از مشي چريكي دليلش خواندن جزوه

كردند و  از آن كتابهايي بود كه خيلي ريز چاپ مي. لنين بود» چه بايد كرد«
  . آورد خواندنش دمار از روزگار آدم در مي

من اين كتاب را خواندم و چند تا نسخه از روش دستنويس كردم، دادم 
  .  آنبه اين و

.  رابطه دختر و پسر آزاد نبود كه بنشيني حرف بزنياصالًتوي همدان 
هاي كوه، دو سه تا  ، تو اين بچه53-54سال . شد مردم مذهبي بودند، نمي

. متوجه شدم اينها سياسي هستند. نشستيم به صحبت كردن. پسر شمالي بود
شان  يكي. ندك شان هنوز توي ايران زندگي مي يكي. تر شد رابطه ما گسترده
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شان با   يكيبعداً. دوتاشان دبير راهنمايي بودند. ها بود خواهر يكي از بچه
. دانشجوي مدرسة عالي الهيجان بودند. يكي از همين دخترها ازدواج كرد

اعتصاب دانشجويي كه توي الهيجان اتفاق افتاده بود، اينها را كه سازمان 
 به عنوان سرباز صفر فرستاده دهندگان اعتصاب بودند، دستگير كرده بودند،

 اعدام 67يكي از اينها را توي كشتار سال .  چهل دختر همداننبودند پادگا
  . ي شد، ولي اعدامش كردنداكثريتالبته . كردند
  

  . آدم شريفي بود
  . وقتي زندان بود بهش مرخصي داده بودند

  . ت توني يك هفته بري پيش خونواده گفته بودند مي
  ته بودند امكانات داريم، اش گف خانواده

  فالن داريم، 
  بهمان داريم، 

  . توني بري خارج خيلي راحت مي
شه و ديگه به هيچ كدومشون  ها بد مي اگه برم، براي بقية بچه! گفته بود نه
  .دن مرخصي نمي

  . برگشته بود زندان
  .اش تحويل داده بودند اش را به خانواده بعد از يك هفته، جنازه و
  

االن يادم نيست اين جزوة كتاب لنين را از . ها آشنا بودم  بچهمن با اين
اين جزوه فصلي داشت كه . آنها گرفتم يا از طريقي ديگر به دستم رسيد

شدم  من هم كه با خواندن يك جزوه چريك مي. كرد مشي چريكي را رد مي



 ٣١

بعد، من ديدم آقا، اين همه سال، . اي ديگر ضد چريك و با خواندن جزوه
به اين رفيقم كه االن تو آلمان است . ايم سال، پنج سال، ما پرت بودهچهار 

اينا . زنم به هرچه نه بدترشون  گفتم اگه اين چريكا رو گير بيارم يه تيپا مي
گه مشي چريكي  اين كه رهبره، مي. ن اين كتاب لنينو بخونن حداقل نرفته

  . رده
يعني . ه نداشته باشماي به اسلح همان عامل باعث شد كه ديگر هيچ عالقه

من، براي اولين بار، يك جزوة كامل از لنين خواندم كه مشي چريكي را 
چون فكر . ، آن موقع براي ما خيلي مهم بودخُب لنين هم، خُب. قبول نداشت

دانستيم  ديگر چه مي. كرديم كسي وجود ندارد كه بتواند لنين را نقد كند مي
آن موقع، اين كتابهايي كه مسائل يعني . اند اش را زده دهها بار پنبه

. گذشت ايها مي اش چي؟ از صافي توده داد، همه ماركسيستي را توضيح مي
رساندند كه تو  ايها هم كه قربانم بروند، فقط آن چيزهايي را به مردم مي توده

 موقعيتاين را هم البد چون تو آن . هاي خاص، به نفع خودشان بودموقعيت
  . ترجمه كرده بودندباهاش موافق بودند، 

توانم تصورش را بكنم، ولي اين جزوه براي  بعد من، يعني االن هم نمي
دهند درست  فهميدم كه چي؟ شعاري كه چريكها مي. من خيلي مهم بود

  . نيست
دار اين است كه تمام كارهاي چريكي من، در اين مدت،  حاال خنده

ي به شعار نوشتن ا شكستن برف پاك كن ماشينها بود و با اينكه عالقه
به . نداشتم، اما از العالجي چندتايي هم شعار توي مستراحها نوشته بودم

 با كسي كه االن توي آلمان است، رفيق 54هرحال با يك چنين ذهنيتي سال 
 مثالً. خواندم آورد، مي آورد، كتابي مي اي مي اين رفيقم گاهي نوشته. شدم
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بود كه هر » نقد برنامة گوتا«، جزوة بعد. يك نوشته از امير پرويز پويان بود
ها،  اين رفيق من، با چند تايي از بچه. چي خواندم نفهميدم چي به چي است

 57كه تا » مبارزين راه طبقة كارگر«گروه كوچكي درست كرده بود به اسم 
  . بعدش هم رفتند توي تشكيالت وحدت انقالبي. ادامه داشت

توش نوشته بودم .  دادم به اين رفيقمام را نوشتم و من برداشتم زندگينامه
اي بشوم توي  خواهد نقطه نوشته بودم دلم مي. خواهد چكار بكنم كه دلم مي

حاال اگر مشي چريكي را قبول نداشتم، ولي به هر حال دلم . تاريخ
  . خواست كاري بكنم مي

يك ده دوازده . بعدش آمدم رفتم تو يكي از دهاتهاي همدان، معلم شدم
خواستم صمد   ميمثالً. بهاي صمدبهرنگي را برداشتم، رفتم تو دهاتتا از كتا

  . بشوم
يعني . كالسها همه با هم بود.  بودندتُركشان  دادم، همه آنجا كه درس مي

سيزده تا كالس اولي، ده تا كالس . از اول تا پنجم تو يك كالس بودند
گفتي، به آن  بايد به اين ديكته مي. همين جوري. دومي، پنج تا كالس سومي

من هم كه تجربه . دادي و به آن يكي ديگر رياضي درس مي. يكي مشق
 نوشتن ناز آن گذشته، اينها هنوز خواند. نداشتم، درس دادن برام مشكل بود

  . بلد نبودند
  . توانستم صمد بهرنگي بخوانم ، من واسه كي ميخُب

م وقت ام، ه وقتي كه يك سال تمام شد، ديدم هم وقت آنها را گرفته
آيد،  بعد، به اين نتيجه رسيدم كه اين گروه سني، به كار من نمي. خودم را

بهتر است بروم دانشگاه، يا حداقل دانشسرا، فوق ديپلمي بگيرم كه دست كم 
هه  يا يك جايي بيفتم كه بچه. هاي بزرگتري سر و كار پيدا كنم بتوانم با بچه
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ن كه مهم نبود، مهم خواندن ، الفبا درس دادخُب. دست كم فارسي بلد باشد
هه ياد  كه بخواهم كلمة آب را به بچه اما اينجا براي اين. كتابهاي صمد بود

بدهم، مجبور بودم يك پارچ بردارم بياورم خالي كنم زمين، بگويم به اين 
آمد  هه مي دادم، پدر بچه  داشتم درس ميمثالًيا اين كه . گويند آب مي
اش را بگيرم كه بچه  توانستم يقه  من نميخُب. گفت بلند شو بريم سر كار مي

  . گفت آبياري داريم، دست تنها هستم مي. را نبر
شود كرد كه كارستان باشد، اين  ديدم نخير، اين جوري هيچ كاري نمي

  . بود كه رفتم دانشسرا
هاي الهيجاني كه داشتند  توي دانشسرا كه بودم، با همان چندتا بچه

اما اين رابطه چي بود؟ اين كه . ندند، رابطه داشتمگذرا شان را مي سربازي
. يعني باز هم رابطه بيشتر عاطفي بود. بشينيم وارد بحث سياسي بشويم، نبود

بعد اينها .  بودندشخصيتبا . هاي جالبي هم بودند بچه. اينها غريب بودند
آمدند، عرقي  آمدند، سه تايي مي شدند، دوتايي مي آخر هفته كه مرخص مي

و بعدش هم آهنگي گوش . خورديم، عرق پنجاه و پنج عليه السالم مي
  . داديم مي

تنها كاري كه . تا موقعي كه اينها بودند، رابطة ما بيش از اين پيش نرفت
شده بودم . توانستم بكنم، خريدن تك و توكي كتاب بود من آن روزها مي
ل داشتم در واقع خيا. بردم آنجا خريدم، مي كتاب مي. مسئول كتابخانه

هاي  كتابهاي ماركسيستي گير بياورم، ببرم بگذارم زير كتابها كه بچه
اما يك ماه بعد . دهند، اينها را بردارند، بخوانند كتابخواني كه تشخيص مي

  . ام را جمع كنم بروم كتابدار استخدام كردند و من مجبور شدم كاسه كوزه
   .كرديم ها هم بيش از گپ زدن كاري نمي با اين بچه
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در ارتباط با . بچة سالمي بود. يك سال زندان بود. شان نادر بود يكي

هاي ساري دستگير شده بود و يك سال حبس بهش داده  اعتصابات بچه
  . بودند

، بخاطر چاپ نشريه پيكار، اعدام 60ها را بعدها، تو سال  يكي از بچه
  .كردند

  . يكي ديگر هم باز پيكاري شد، ده سال حبس بهش دادند
  

يعني . ولي سطح دانش كم بود. هاي خيلي خوبي بودند  بچهاينها مجموعاً
  . چيزي وجود نداشت كه بخواني
وقتي آدم نتواند . شدند رفتند چريك مي ها مي شايد به همين دليل خيلي

.  نياز به دانش نداشتاصالًچون مشي چريكي . كند كاري بكند، ويران مي
، تو چريكي، از خُب. به موقع بچكانيمهم اين بود كه تو ماشه را درست و 

بعد هم كافي است شاه برود، تو . آيد، همين كافي است شاه هم بدت مي
 نفي تك اصالًزنم  البته اين حرفهايي كه من مي. ديگر كاري نداري به بعدش

و توي آدمهاي شريف و بادانشي نيست كه پوست وخون خودشان مايه 
  هم كسي را تأييد كنم يا نفي كنم؟تازه من كي هستم كه بخوا. گذاشتند

كردند دارم سال آخر  رفتم دانشگاه كه همه فكر مي من آن قدر مي
شدم، چيزي نداشت به من  ولي با هر كي طرف مي. گذرانم دانشكده را مي

كتابي بود، .  راجع به ماركسيسم، واقعا وحشتناك و مسخره بودمثالً. بدهد
اين كتاب .  درآمده بود32 كه بعد از سال دانم كي، مال تيمور بختيار، يا نمي

فكر كن ماركسيسمي كه توي دادگاه . قسمتهايي دارد راجع به نقد ماركسيسم



 ٣٥

حاال من اين را برداشته بودم، . تواند باشد نظامي شاه نقد شده چي مي
آنهم با چه بدبختي، زير نور شمع، و با ترس و لرز، كه . خواندم مخفيانه مي

  . ي نيان بگيرنتآي مواظب باش، آ
، آن چپي هم كه با من رفيق بود، خُب.  است54-55اين به اصطالح سال 

 من صفحة اول چشمهايش مثالً. كم و بيش عين من بود، چيزي نداشت
چيزي كه توي آن صفحه . بزرگ علوي را آن قدر خوانده بودم كه از بر بودم

سرود شاهنشاهي است چي است؟ اينكه مردم مجبورند توي سينما به احترام 
خواندم، و  آمد، هي اين را مي ، من هم كه از شاه بدم ميخُب. بلند شوند
گذشته را . دانستم بزرگ علوي كي بوده، يا هست  نمياصالً. كردم كيف مي

 مصدق چه كرده، يا حزب توده چه جور كثافتي مثالًكه . دانستم هم كه نمي
  . بوده
  

عه بودم، با همة حقارتها و خاك يعني من هم، دقيقا جزئي از همان جام
گفتن غربزدگي آل احمد، من هم دنبالش   وقتي ميمثالً. هاش برسري

اي كه  اما با اين چهارتا كتاب پراكنده. خواندم كردم، مي گشتم، پيداش مي مي
  . شود به همين جايي رسيد كه من رسيده ام ام، مي من خوانده

يعني تمام اين سالها . ديدم  ميرفتم فيلمهاي گروه تالش فيلم را فوقش مي
من اين عالقه را داشتم كه . خواستم بخوانم، ولي نبود من مي. چيزي نبود

دانم، ازشان  نمي. بنشينم با خواندن كتابهاي لنين چشمهاي خودم را كور كنم
  . كپي برداري كنم، اما نبود

شد،  كردي، يك قدم راهت كه روشن مي آن روزها يك كبريت روشن مي
به جاي نگهداشتن مشعل اكثرمان . كردي همة راه چيه؟ روشن است  ميفكر
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شد  اما آيا واقعا مي. ايم به اينجا كه منم كبريت روشن كرديم و حاال رسيده
  مشعلي برافروخت؟

اي سياسي ديدم كه مال بخش منشعب  يك روز براي اولين بار، جزوه
يعني اينها، .  بود55كنم سال  فكر مي. بود و خودش را نقد كرده بود) ل.م(

اين جزوه به دست . يك سالي فكر كردند، بعدش اولين جزوه را بيرون دادند
مثل مجاهدين يا چريكها . حرف اين جزوه براي من روشن بود. من رسيد

سوسياليزم را مطرح كرده بود، طبقة . اش فقط مرگ شاه باشد نبود كه مسئله
ش نقد مشي چريكي بود، يعني ا از جمله مسئله. كارگر را مطرح كرده بود

  . چيزي كه من بهش اعتقاد داشتم
. دانستم من راجع به حزب توده، به جز اين كه خيانت كرده، چيزي نمي

اين بود كه من شدم . ولي اين جزوه، سه مسئله عمده را روشن كرده بود
اينها . يعني من تا به آن روز هيچ كاري انجام نداده بودم. هوادار اين جريان

م درست است كه مطرح كرده بودند بايد رفت درون طبقه كارگر و باهاش ه
مگر چند تا كادر داشتند؟ .  بيروني نداشتندفعاليتكار كرد، ولي عمال هيچ 

اين بود كه عمال . شان هم تحت تعقيب پليس بودند  همهخُب.  معلوم شدبعداً
  . ها و با طبقة كارگر بكنند توانستند كاري توي كارخانه نمي

خواهم، كه دنبال كدام خط  يعني، اينجا براي من روشن شد كه چي مي
 اين، با خُب شوروي سوسيال امپرياليست است، مثالًاينكه . مشي هستم

. كند ديدم شوروي هميشه شاه را ستايش مي چون مي. خواند ديدگاه من مي
 گفتم آقا، سوسياليسم قطب مقابل سرمايه است، بعد، چه طوري است كه مي

 براي من قابل قبول اصالً اين، خُبكند؟  شوروي عمال از شاه پشتيباني مي
  . نبود



 ٣٧

  . تو اين سالها، راديو عراق هم تو شكل گيري من مهم بود
. كرد ها را اعالم مي اسم زنداني. خواند ها را مي چون زندگينامة سياسي

هاي خودشان  البته چون اين راديو دست چريكها بود، بيشتر به بچه
. دانم چي بود اسمش نمي. بعد راديو مجاهدين درست شد. پرداخت مي

  . گمانم توي يمن بود
به اين خاطر . كنم دانستم چه كار مي  ديگر دقيقا مي55يعني من تو سال 

  . دانشسرا را تمام كردم، رفتم تهران
توي پيمانكاري ساختمان، شدم ناظر .  پرولتريزه بشوممثالًرفتم كه 

پرولتارياي افغاني هم كه تازه داشت . ي آنجا كار كردمچند ماه. شركت
آمدند  ها تازه داشتند مي كي بود يا كي بود؟ افغانيرَكودتاي تَ. آمد ايران مي

هاي قبل از انقالب شروع  بعد تظاهرات. من اينها را هم ديدم. ايران كار كنند
ود كه چون ديگر برام روشن ب. شد و گروها شروع كردند به اعالميه دادن

  . كردم هاي بخش منشعب را پخش مي خواهم، اعالميه چي مي
. ها از زندان آزاد شده بودند چند روز قبل از انقالب چند تايي از بچه

تايي  ما هم پنجاه. آمدند گذشتند، صد هزار نفري مي تظاهرات كه مي
 گفتيم، ايران را دادند، ما هم ال به الي شعارها مي آنها شعار مي. شديم مي

گفتند سياهكل كدومه؟ اين حرفها كدومه؟ آقا،  مي. كنيم سراسر سياهكل مي
  . انداختند بيرون ما را از صف مي

  . كسي ما را قبول نداشت
  . كسي سياهكل را قبول نداشت
اين بخش . كردم  با بخش منشعب كار مي57همان طور كه گفتم، از سال 

 كه آقا چه كار بكنيم، هنوز اين. كرد داد، محكوم مي منشعب، فقط اعالميه مي
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ها را اشغال كرد و رفت   كه اعالم كرد بايد كارخانه57مطرح نبود، تا سال 
همان اوايل انقالب، حسين روحاني آمد دانشگاه تهران و . توي كارگرها

سازمان پيكار در راه آزادي طبقة "سخنراني كرد، و اسم بخش منشعب، شد 
   "كارگر

گرفتم،  هاشان را مي من جزوه. داشتسازمان توي همدان شاخه ن
يعني . كردم بردم همدان پخش مي گرفتم، مي ها و كتابهاشان را مي اعالميه

و به مرور توي همدان هستة . ديگر برايم چي؟ روشن بود كه جزو آنها هستم
  . هاش اعدام شدند  سه تا از بچهبعداًهواداران پيكار زديم، كه 

چون تو كار آموزشي قبلي موفق . همدانبعد برگشتم . مدتي تهران بودم
نشده بودم، اين بار خيال داشتم تو همدان كار نكنم و بروم تو يك منطقة 

  . دانستم كجا ولي هنوز نمي. ديگر
ما را فرستادند توي يك بخش، كه همان اول، هنوز كار نكرده بودم، با 

ت بعد آمدم، با رئيس آموزش و پرورش صحب. رئيسش حرفم شد، برگشتم
  . رستانكردم، رفتم لُ

اي را به من پيشنهاد كردند كه خارج از محدوده بود،  رستان، منطقهتو لُ
حق بدي آب و هوا و اين حرفها، كه چيزي در . دادند ولي پول خوبي مي

ولي من ديدم اگر بروم آنجا، ديگر عمال . شد حدود چهارهزار تومن مي
شود خواند و  اي هم كه مي الميهشود و اين چارتا اع ارتباطم با شهر قطع مي

ها را  همدان كه بودم حداقل روزنامه. رود پخش كرد، از دستم مي
  . كردم خواندم، تو بحثها شركت مي مي

 ساعت 26 يا 24در هفته، . بعد، خالصه، كوهدشت را انتخاب كردم
االنش هم در . اي بودم، كارم را بلد نبودم تجربه ولي آدم بي. تدريس داشتم
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. تا آمدم بفهمم چي به چي است، افتادم زندان.  چندان كاري بلد نيستمواقع
اي كه بايد  ام آن پسر بچه كنم و خودم شده حاال هم كه دارم از نو شروع مي

  . شود آب براش يك پارچ آب بياورند كه بتواند بفهمد اين به آلماني مي
. ي كهنه كارها اي ها بودند و چند تا از آن توده تو كوهدشت، فقط فدايي

. كردم بگويم پيكاري هستم  نميجرأتجالب اين بود كه بين اين آدمها من 
اي، سردمدار  بعد، يك مرديكة مزخرف توده. يعني يك همچين جوري بود

غير از اينها هم . شد حرف زد  نمياصالًجلو اين مردك . آدمهاي اين شهر بود
  . كه فقط چند تايي حزب اللهي بود

مثل بيشتر . ما كه از خودمان چيزي نداشتيم. م سر كالسخالصه، ما رفتي
فكر . دادند تا بدانم چه غلطي بايد بكنم هوادارها، بايد به من خط مي

پيكار هم كه . كردم برنامة درس دادن را هم پيكار بايد مشخص كند مي
  . دانم تو كالس بايد درس داد شعور نداشت بفهمد من اين قدر االغم، و نمي

خواستم  كردم، اين بود كه وقتي مي كار مثبتي كه تو كالس ميمن تنها 
 فتحعليشاه را درس بدهم، كتابهايي را انتخاب مثالًتاريخ درس بدهم، 

، خُب. بردم جاي كتاب يعني كتاب مي. كردم بهتر است كردم كه فكر مي مي
خواستم فوري همه را  همين قدرش هم خوب بود، اما من شاش داشتم، مي

  .دانستم چه جوري م، ولي نميسياسي كن
دانم من چي گفته بودم كه يكي دوتا از شاگردها رفته بودند،  بعد، نمي

  . كنه آد تبليغ مجاهدين مي گفته بودند اين مي
گويند تو چيزه، تبليغ  رئيس آموزش پرورش ما را خواست كه مي

فت گ. گفتم بابا، من با مجاهدين چكار دارم؟ باور نكرد. كني مجاهدين مي
آن روزها سازمان مجاهدين اين .  تو مجاهدينو قبول داري؟ گفتم آرهاصالً
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گفت كجا بحث . گفت حاضري بحث كني؟ گفتم آره. نبود كه حاال هست
. كنيم؟ گفتم هرجا تو بگي، بريم تو ميدون شهر، بلندگو بذار، بحث كنيم

گي من  ميگفتم اينجا؟ اينجا من چه بحثي با تو دارم؟ تو . گفت نه، همين جا
، بريم بحث كنيم، ولي نه توي مدرسه، بريم خُبكنم،  از مجاهدين دفاع مي

، آن روزها كه خُب. كنم تو شهر، من جلو چشم مردم از مجاهدين دفاع مي
من از خيلي . سازمان مجاهدين اين همه گه كاري نكرده بود

  . كردم هاش دفاع ميشخصيتاز . كردم هاش دفاع مي موضعگيريي
ين رفته بود، اعالم كرده بود كه اين شفق، طرفدار مجاهدين هيچي ا

دانستند  دانستند من يك تعلق سازماني دارم، ولي نمي در واقع، اينها مي. است
اينها گوساله بودند، . تازه آنجا مجاهدي نبود كه با من رابطه داشته باشد. چي

 مجاهد حتماًكردند اين همداني است، اگر حزب اللهي نيست، پس  فكر مي
  . است

گفتند آقا، بيا . هيچي، بعدش دوسه تا حزب اللهي تو آن مدرسه بودند
هيچي حدود شصت ساعت به من تعليمات ديني دادند . برنامه جديد بريزيم

اي و به بچه مسلمانها   يقة ام را گرفتند كه تو نامسلمان كافر، رفتهبعداًكه 
  . اي تعليمات ديني درس داده

 چه جوري درس بدهم؟ آقا، ما يك ، كه قبول ندارمحاال من چيزي را
جلسه دندان رو جگر گذاشتيم، دو جلسه دندان رو جگر گذاشتيم، ديديم نه، 

ما هم شروع كرديم به اراجيف گفتن راجع به خدا و . شود اين جوري نمي
 طحاال نگو يكي از اين شاگردهاي مادر قحبه صداي ما را ضب. پيغمبر

  . كند مي
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معلم ما، شفق، اعدام :  آمدند مدرسه، تظاهرات راه انداختند كهآقا اينها
  . بايد گردد

در واقع، . بعد گزارش دادند و ما را توي خرم آباد ممنوع التدريس كردند
من فقط امتحان اول را از اينها گرفتم، آن هم به چه ترتيب؟ ليست نمرات را 

بعد، مدير مدرسه .  دادم18 و 19 و 20هاي  گذاشتم جلوم، به ترتيب نمره
صدام كرد كه اين چه وضعيه؟ گفتم آخه كسي تعليمات ديني تجديد 

  شه؟ مي
من . يكي دو ماه گذشت. خالصه، ما را كردند مسئول كارهاي دفتري

  . رفتم سراغ معاون آموزش و پرورش. توانم نمي. شود  نمياصالًديدم 
ا، چاي خوردن آمد كه آق اين مرديكه، رئيس مدرسه، دقيقه به دقيقه مي

تضعفينو سدانم، وقت م گيرين، نمي شما پول مستضعفينو مي. ممنوعه
 بعدفكرش را بكن، فكرش را بكن، تا ساعت دو ! مرديكة مزخرف. گيرين مي
ما هم هي دقيقه به دقيقه . ظهر، نه يك استكان چاي داشتيم، نه چيزي زا

 هم هي اين. زديم بيرون كه يك چاي بخوريم، يك سيگاري بكشيم مي
چسبيد كه تو ساعت  آمد كه اين فالني كجاست؟ بعد هم هي يقة ما را مي مي

  . رم حياط رم دستشويي، مي روي؟ گفتم مي اداري هي كجا مي
ديدم اين يارو . من بايد از اينجا بروم. شود بعد ديدم نخير اين جوري نمي

  . ندك يك پوشش انقالبي كرده تنش و هي دارد واسه ما تعيين تكليف مي
گفتم . خالصه، رفتيم سراغ معاون آموزش پرورش، باهاش صحبت كرديم

فرستمت  ، ميخُبگفت خيلي . تونم كار دفتري كنم و از اين حرفها من نمي
گفتم . يه مدرسة ديگه، برو سر كالس، ولي چرت و پرت نگو، درستو بده

  . باشه
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ي رفتم تو يك مدرسه ديگر، توي همان خرم آباد، ولي همچنان سع
 بعضي وقتها كه پيش مثالً. كردم با معلمهاي ديگر يك فرقي داشته باشم مي
اينجا . مشخصات گروههاي مختلف را براي بچه ها توضيح مي دادمآمد،  مي

سركالس فارسي، گاهي خالصه داستاني را . يك كمي دستم بازتر بود
، آورند نوشتند، مي ها داستان مي يكي دوتا از بچه. گفتم برايشان مي

كردم كالس  با اينكه خودم چندان چيزي بارم نبود، ولي سعي مي. خواندم مي
كردم آن چيزهايي را كه خودم  سعي مي. از آن حالت منجمدش بيرون بيايد

ام، به آنها ياد   سازي در داستان ياد گرفتهشخصيتراجع به تيپ سازي و 
  . بدهم

بعد رئيس .  بوداما دورة خيلي كوتاهي. اينجا در مجموع، موفق بودم
اي آمد، زد هر چي غير  يك مادر قحبه. آموزش پرورش آنجا عوض شد

  . بعد، رژيم با اخراج ما، در واقع ما را آزاد كرد. مذهبي بود بيرون كرد
من هم . قبل از اينكه بيام خرم آباد، تشكيالت پيكار همدان راه افتاده بود

ولي در . نوشتم  اعالميه مينوشتم، گاهگاهي شعار مي. كردم با آنها كار مي
 يك روزنامه فروش داشتيم كه در مثالً. واقع چندان كاري نبود كه آدم بكند

در . اين بنده خدا سه سالي هم حبس گرفت. فروخت سطح شهر پيكار مي
. شود گفت چهار پنج تا بچة اصلي داشت كه بنيانگذارهاش بودند واقع مي
  . تاشان را اعدام كردند كه سه
  

  دادخواه بود، سعيد 
  . حسين جمشيدي، دانشجوي رشته حقوق بود

  . خواند حميد ابراهيمي بود كه باز دانشجو بود، تربيت معلم مي
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و حاال . خوام برم خرم آباد كار كنم بعد، من با اينها مطرح كردم كه مي

كه از كار اخراجم كرده بودند، خيلي خوشحال بودم، گفتم ديگر آزاد شدم، 
  . اي كار كنم و همة وقتم را بگذارم روي كار سياسي فهتوانم حر مي

وقتي آمدم خرم آباد، چون پيكار يك جريان نوظهور بود، جرياني به اسم 
من . تو خرم آباد بود كه به اينها پيوسته بود» رزمندگان رهائي طبقة كارگر«

. كردند نشريه را خودشان پخش مي. كار خاصي نداشتيم. آمدم با اين جريان
گيريها  فقط گاهي در موضع. كردند ها را هم خودشان پخش مي الميهاع

  . كردم شركت مي
يعني اندوه من . ، نتوانستم كاري انجام بدهم60 تا 58بين اين سالهاي 

ترش اين باشد كه  شايد درست. ام هميشه از اين است كه كاري انجام نداده
د كه بشود بهش هاي چپ فرصت نكردند كاري انجام دهن هيچ كدام از بچه

  . گفت كار
خواست با سازمان در ميان  آمد كه آدم مي  يك مشكالتي پيش ميمثالً

نوشتي، اما مگر جواب  نامه مي. بگذارد، مشورتي بكند، راه حلي پيدا كند
  . آمد مي

رفتند، بعد از يك هفته  ها مي ، خيليخُب. ها گفتند برويد تو كارخانه مي
طرف . ذهنيتها هم تعليم نديده، ناشي. دندكار بلد نبو. شدند اخراج مي

، خُبخواست كارخانه را به اعتصاب بگشاند،  رفت، رسيده و نرسيده، مي مي
  . كردند دادند كمونيست است، اخراجش مي فورا تشخيص مي

خواستم همة محصلها  همان هفتة اول و دوم مي. من هم رفتم سر كالس
ن محصل كتاب دادم، براي  به ايمثالً. شود كه بشوند كمونيست، نمي
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، اينها تو چشم خُبشان كه وضعش بد بود، يك جفت كفش خريدم،  يكي
  . برداشتند اخراجم كردند. زد مي

من در مجموع پيكار را قبول داشتم، ولي اينكه شوروي سوسيال 
خواستم بحث كنم كه  من مي. شد امپرياليست است، بايد براي من روشن مي

كردم، درست است كه  ايه كه بحث مي  با تودهثالًم. يك چيزي دستم بيايد
بهش . شناسد ديدم چهارچوب حزبش را مي رهبرانش جاكش بودند، ولي مي

دادند  كردند، ولي من چي؟ به من چيزي نمي اش مي دادند، آماده خوراك مي
خود رهبري پيكار هم چيزي نداشت كه به من . كه بتوانم از خطم دفاع كنم

حاال كي . كنيم گفتند روشن مي پرسيدي، هي مي  كه ميهر چيزي را. بدهد
  . دانست خواستند روشن كنند، خدا مي مي

مسئله مهم براي من اين بود كه يك تشكيالت انقالبي وجود دارد كه به 
گويد و با خميني سرسازش ندارد، اين بود كه من با تمام  همه چيز نه مي

  . شتمعيب و نقصهاش، چپ و راست زدنهاش، قبولش دا
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



 ٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بيست، بيست و پنج هزار نفر . لي بزرگ بودگ عين يك زندان رماديه
چون گاوهايي مثل . هفتاد هشتادتا پناهنده آنجا بود. كردند توش زندگي مي

  . اينها هم بيشتر كردها كومله بودند.  كم بود كه برود به عراق پناهنده شودام
گفتند . ما را بردند تو يك اتاقي. اشتدور اين محوطه، سيم خاردار د

 يارو ابوالمحمد ابن المهدي مثالًاسمت چيه؟ اين عربها كه فاميلي ندارند 
گويد جدت  يارو هم هي مي. دانستم بعد من اسم پدر بزرگم را نمي. است

هشتاد . خالصه كاغذي امضاء كرديم. كيه؟ آخرش گفتم علي ابن محمد تقي
. يك چادر دادند، سه تا پتو. داد ل را صليب سرخ مياين پو. دينار پول دادند

گفتيم اين چه باليي بود سرمان آمد؟ . گفتند برين براي خودتون چادر بزنين
داشتيم . حاال اينجا چكار كنيم؟ چادر را زديم زير بغلمان، راه افتاديم

گفت االغ، تو چرا اومدي اينجا؟ . آمديم كه يكي از همشهريهام را ديدم مي
  . رماديهگن  اينجا رو بهش مي. ا جائيه كه آدم راه نجاتي ندارهاينج



 ٤٦

اي از  مثل اينكه تو يك نقطه. همشهريم يك خانه خريده بود، هشتاد دينار
خالصه، ما را برداشت با اين چادر و پتوها .  مارك80اي بخري  آلمان، خانه
 نبود، خانه كه. سي چهل دينار داديم، خانه را شريك شديم. اش برد خانه

  .يك مشت گل گذاشته بودند روي هم، و اسمش را گذاشته بودند خانه
چندتا هم عشاير كرمانشاهي بودند كه وقتي عراق، قصرشيرين را گرفته 

اينها توي قصرشيرين برق نداشتند، اينجا . بود، آنها را آورده بود اينجا
در واقع، . دآنجا چيزي به اسم تلويزيون نديده بودند، اينجا داشتن. داشتند

اين زندگي . انداختند گرفتند، بچه پس مي زن مي. كردند اينجا خدايي مي
  . براشان جا افتاده بود

رفتي از مسؤالن آنجا كارت عدم تعرض  براي رفتن به شهر بايد مي
  . گرفتي مي

. ليگيك شهر كامل . بزازي، بقالي، كفاشي، همه چيز: آنجا همه چيز بود
گرفتيم، با  اول ماه كه پول مي. شود رق پيدا ميگفتيم حاال خوب است ع

خالصه . رفتيم سراغ عرق زهالوي و آبجو كرديم، بعد، مي ويسكي شروع مي
. ديگر اينكه ننه باباهه خبر دارند يا نه، مهم نبود. كرديم خودمان را خفه مي

به همشهريم گفتم كسي . نه زبان بلد بوديم، نه چيزي. زده بوديم به سيم آخر
گفتم راه فرار چه جوريه؟ گفت . حاال از اينجا فرار كرده؟ گفت نهتا 
  . دونم نمي

گفت بايد بري كردستان،  گفت بايد قاچاقچي پيدا كني، يكي مي يكي مي
يكي دو . مونم گفتم خالصه من يكي اينجا نمي. گفت بايد بري عراق يكي مي

م آمده بودند گفتم به اينها كه همراه. يهتُركگفتم من بايد بروم . ماهي گذشت
مسئوالن . مون مونيم تا صليب سرخ ببره نه، ما مي گفتند. بيايين با هم بريم
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تونيم  گفتند ما كاري نمي زدند، مي آمدند سري مي صليب سرخ هم گاهي مي
  . مانم گفتم من يكي اينجا نمي. آدمي بود كه چهار سال آنجا مانده بود. بكنيم

چه . رفتيم سينما گرفتيم، مي م تعرض مياي يك بار برگ عد معموال هفته
. ديديم داديم، از اين فيلمهاي الكي عربي مي سينمايي؟ يك دينار دو دينار مي

. فهميديم داستان فيلم چي به چي است  نمياصالًما كه عربي بلد نبوديم، 
 از هنگ كنك مثالً. ديدي شش تا زيرنويس دارد فيلم خارجي هم كه بود، مي

در واقع . زيرنويس انگليسي داشت، يك زيرنويس هم به عربيآمده بود، يك 
من ديدم ما تو . اي بود  كاراتهميك بار يك فيل. ديدي فقط زيرنويس مي

شود؟ بعد،  گفتم چه جوري مي. زند ايم، بعد، پرنده دارد پر مي سينما نشسته
  . ديدم اين سينما خفاش دارد
 اين خراب شده فرار پرسيديم چطوري بايد از خالصه، از هر كسي مي
اينها . ها، جالب بودند، شيرازي بودند دوتا از بچه. كنيم، راه و چاهي بلد نبود

هاي بي شيله پيله بودند، اهل برك دنس و  از آن بچه. يك مدت زندان بودند
شان اين بود كه فرار  ، ولي برنامهرماديهاينها آمده بودند كمپ . اين حرفها

  . كنند
پستهاي بازرسي را شانسي رد .  رفته بودند سليمانيهاينها همين طوري

بعد، توي شهري به نام . اند به طرف كردستان رفته اند مي  داشته. كرده بودند
 جاشها - شهري پنجاه هزار نفري بود و صدام، بعدها از بينش برد-چهارته

گرفته بودندشان، سه ماه زنداني بهشان داده بودند و بعد برشان گردانده 
  . رماديهند بود

بدبختها بعد از سه . اينها دوماهش را سرچالة توالت زندگي كرده بودند
گفتم حاال اين گاراژ سليمانيه . ماه آمدند، آش و الش، درب و داغون
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فكر كردم در هر صورت اينجا ماندن فايده اي . كجاست؟ گفتند فالنجا
  . ندارد، بهتر است يك جوري از اينجا بروم

 در بدري خودمان يك طرف، اين گروههاي سياسي هم حاال بدبختي و
يارو مال . يارو حزب دمكراتي آمده بود حزبيمان كند. كردند ولمان نمي

آمدند كه پيشمرگه  چريكهاي اشرفي هم مي. رنجبران بود، آمده بود سراغمان
   .بگيرند

سر ماه، هشتاد دينار گرفتم، بيست دينار هم داشتم، . من نشستم فكر كردم
از روي احتياط، دوتا كاپشن روي هم . لباسهام را پوشيدم.  صد دينارشد

گفتم . يك شناسنامه هم داشتم، گذاشتم تو جيبم. پوشيدم و دوتا شلوار
  .هر چه بادا باد.روم مي

ساعت پنج . تر از اين بود كه بروي شهر بيرون آمدن از اردوگاه، سخت
يك اتوبوسي پيدا كردم كه . رماديهسوار ماشين شدم، رفتم . صبح زدم بيرون
زد و ديگر پست  شد، يعني شهر را دور مي  رد نميرماديهاز داخل شهر 

چون شهرهاي عراق هم ورودي و هم خروجيش، . بازرسي وجود نداشت
 رماديهبا توجه به اينكه ارودگاه اسراي ايراني هم تو . پست بازرسي داشت

  .گرفتند بود، سخت مي
همين جور .  جايي را بلد نبودم. م بغدادبعد از سه ساعت، رسيد

، هي از من موقعيتحاال تو اين . خيابان ابونواس، خيابان فالن. گشتم مي
. زدم من هم عربي بلد نبودم، خودم را به نشنيدن مي. پرسيدند ساعت مي

  .خواستم معلوم شود ايراني هستم نمي
م تو مركز رفت. ولي فكر كردم توي كردستان سرد است. هوا سرد نبود

. رود سليمانيه دانستم كدام ماشين مي شهر، ديدم گاراژ هست، ولي نمي



 ٤٩

 تاكسي سوار بشوم بگويم برو مثالًكردم از كسي بپرسم، يا   هم نميجرأت
  .كردم همة عربها بندة صدام هستند چون فكر مي. گاراژ سليمانيه

رفتم،  يتا ساعت يك اين طورها راه م. آقا، حاال هي راه برو، راه برو
خالصه، آخرش دل به دريا زدم، از يك راننده . ازاين خيابان به آن خيابان

پرسيدم گاراژ موصل؟ گفتم االن يارو بفهمد يك ايراني وسط بغداد است، 
  .كند زند خواهر و مادر ما را يكي مي مي

پنج، . سه چهار ساعت تو راه بودم. سوار اتوبوس شدم به طرف موصل
شهر . اين را هم بلد نبودم. رفتم گاراژ زاخو حاال بايد مي. پنج و نيم رسيدم

تا ساعت يازده شب، در بدر تو . هم كه يكي دوتا خيابان نداشت، بزرگ بود
  .ترسيدم از كسي بپرسم مي.رفتم خيابانها راه مي
.  كرده بود ها، يك كارت جعلي دستنويس براي من درست يكي از بچه

اينها را به انگليسي . ، شغلم رانندگيروي آن كارت، اسمم آتاتورك بود
اين را داده بودم با عكس رنگي . نوشده بود، با شماره قالبي پاس و غيره
هرجا كارت شناسايي .  منهويتپرس كرده بودند، شده بود كارت 

 كسي فكر اصالً. گذشتم دادم، راحت مي خواستند، اين را نشان مي مي
ارت جعل كردن تو عراق كار هر كرد اين جعلي است، براي اينكه ك نمي

  .خواهد كسي نيست، خايه مي
تنهايي، . بعد ديگر خسته و مانده شده بودم. گشتم تا يازده، يازده و نيم مي

شدم،   داغون مي داشتم. اش روي سرم هوار شده بود زباني، غربت، همه بي
. بودسينماش هم يك چيز منحصر به فرد . توانستم ببينم فيلم نمي. رفتم سينما

 خاموش  اصالًچراغهاش را . رفتند خفاشها همين جوري توش قيقاج مي
  .كردند نمي
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. كردم  بروم هتل  نميجرأتبا اين كارت هم . حسابي خوابم گرفته بود
اند دنبال من، و  حاال نگو دوتا پليس افتاده. گفتم يك جايي پيدا كنم بخوابم

 يك جاي خلوتي پيدا كردم، .آقا، من تو بازار گشتم.  متوجه نيستماصالًمن 
گفتم شب را بخوابم، صبح بلند . كارتني پيدا كردم، پهن كردم روي زمين

  .شوم، راهي پيدا كنم بروم زاخو
االن . گفتم تمام شد. آقا، دراز كشيده و نكشيده، ديدم صداي گلنگدن آمد

 من طبق معمول هنوز كاري نكرده، خُب. است كه يكي دو ماه زندان بدهند
  .فتادم زندانا مي

حاال . ام را گرفت يارو كارت شناسايي. من را بلند كردند، بردند شهرباني
اين . ي بلد باشدتُرك آقاي آتاتورك بايد حداقل خُب. بنده آتاتورك هستم

عربي حرف زد، نگاهش . ي حرف زدن، من نگاهش كردمتُركشروع كرد 
بفهمي نفهمي انگليسي توانم   يادم رفته بود كه مياصالًحاال از ترس . كردم

وقتي يارو انگليسي حرف زد، باالخره توانستم دست و پا . حرف بزنم
  .شكسته يك چيزهايي بگويم

گفت چرا  مي. گويا اين بابا، با كارت شناسايي من مشكلي نداشت
گفتم فندق پيدا . خواستي تو خيابون بخوابي؟ تو خيابون خوابيدن ممنوعه مي

ـ ماشينم خراب شد گذاشتم توي  خندق يا فندقگفتند  ـ به هتل مي نكردم
خسته شدم، گفتم يك . بعد، هي گشتم، فندق پيدا نكردم. شهر محمودي

  .اي بخوابم تا صبح گوشه
ما را داد دست پاسبانها، آنها هم ما را . ام نشد شانس آوردم كه زياد پاپي

  پول .بردند مسافرخانه، دفتر داره يك آتاتورك نوشت، من هم امضاء كردم
. داد دادم، رفتم توي اتاق و دراز كشيدم روي تخت كه بوي شاش و عرق مي
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ولي آن قدر خسته بودم و آن قدر از شانسي كه آورده بودم خوشحال بودم 
  .كه گرفتم تخت خوابيدم

دوباره .  فرداش فكر كردم امروز بايد هر جوري شده از شهر خارج بشوم
ترسيدم از   بدي قضيه اين بود كه مي.راه افتادم، از اين طرف به آن طرف

بعدش هم درست . كسي سؤال كنم و بفهمد ايراني هستم و كار دستم بدهد
است كه اينها نفهميده بودند كارت شناسايي من جعلي است، اما خودم 

چون مسئلة فرار كردن از كمپ آن قدر . ترسيدم گندش دربيايد اش مي همه
  .مهم نبود كه جعل اسناد

. اي ندارم و بايد بروم همان مسافرخانة ديشبي ديدم چاره. باز شب شد
  .كند ام شك نمي گفتم چون ديشب آنجا بوده

  .كارتم را نشان دادم، گفتم ديشب هم اينجا بودم. دفتردار ديشبي نبود
خواهم بروم  روز بعد دل به دريا زدم، به انگليسي به يك دانشجو گفتم مي

گمانم گفت با ! ثل خود من نقص نداشتاش م او هم انگليسي. گاراژ زاخو
ام اين طرف  آقا، حاال من نشسته. بوس سوار شديم رفتيم ميني. من بيا
ميني . بوس، او هم آن طرف، و من منتظرم او بگويد كجا پياده شوم ميني

. ايم به يك بيابان برهوت، گاراژ كجا بوده بوس رفت رفت، من ديدم رسيده
 نفهميدم اين المذهب كجا پياده اصالً.  نيستصالًانگاه كردم، ديدم اين پسره 

  . شده بود
يك چيزهايي بلغور كرد كه فهميدم بايد يك . به راننده گفتم زاخو، زاخو

گفتم . دو  سه كيلومتر آمدم تا گاراژ زاخو را ديدم. پياده شدم. مقدار برگردم
بوس  سوار ميني. زدند حاال اينجا همه كردي حرف مي. تا اينجاش درست شد
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از شهر موصل آمديم بيرون، دم پست بازرسي، يارو كارت را گرفت . شدم
   .نگاه كرد

بعد، ورود به شهر زاخو سخت است، چون شهر كردنشين است و فقط 
يعني بعد از دو سه كيلومتر، به يك پل . يه فاصله داردتُركچند كيلومتر با 

  .يه بوديتُركگذراندي، تو  رسيدي، پل را كه مي مي
دانستم منطقة آزاد  دانستم قيادة موقت توي زاخو است، ولي نمي ميمن 

زاخو جاي . ما با يك ترس و لرز رسيديم به اين پست بازرسي. دارد
  .كردند خطرناكي بود، چون خيلي مواظبت مي

تو شهر پياده . يارو كارت ما را كنترل كرد و پس داد و مشكلي پيش نيامد
  .شامي خوردم. شدم

جسر «يعني . ساز رفتم نزديك آن پل سرنوشت بايد مي. دشهر كوچكي بو
فكر كردم .  كيلومتر بود8يه تُركاز اينجا كه من بودم تا مرز . »ابراهيم خليل

يك كمي راه آمدم، . شيك كردم. دادم كفشهام را واكس زدند. روم پياده مي
ولي فكر كردم حاال كه راه . اش پادگان بود همه. ديدم اوضاع خراب است

  .ام، بايد تا تهش بروم فتادها
هاي  تا از اين تريلي سه. اند تا ماشين پارك كرده يك كمي آمدم، ديدم سه

روند  اينها مي. شود گفتم از اين بهتر نمي. هاش مال آلمان بود شماره. چادردار
هرچي تالش كردم كه يك جوري آن مأموري كه آنجا . يهتُركبه طرف 

ماشين اولي رفت، اين نگاهش به من بود، دومي . ايستاده بود، مرا نبيند، نشد
، مأمورهبعد، من ماندم و . سومي هم رفت. كرد رفت، اين هنوز مرا نگاه مي

  .ام خيابان نبود كه بگويم ايستاده. آن هم ميان جاده. رو در روي هم
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نفهميدم چي . ام مانده، خراب شده گفتم ارابه. چيزي گفت. صدام كرد
 صداش مأموره.  بودتُركاش  شد، راننده باري رد مييك ماشين . گويم مي
. گويد، من چشمك زدم، ياور فهميد تا آمد از او بپرسد اين چي مي. كرد

خواد بره فالن جا، ولي تا مأموره آمد بگويد اين را هم با خودت  گفت مي
  .ببر، يارو گاز داد رفت

ري  ك ميپاسبانه گفت تو كه تا گمر. يك ماشين ديگر آمد، تريلي بود
حاال من خر، رسيده نرسيده، گفتم . يارو ما را سوار كرد. اينم با خودت ببر

آقا هنوز اين . دم، منو از ا ين پل رد كن من صد دينار دارم، اينو بهت مي
آمدم بگويم بابا، ترا به . حرف از دهان ما در نيامده بود، كه گفت پياده شو

  .روي يك پادگان  كجا؟ روبهحاال. ام كرد نخير، پياده. پير به پيغمبر
هاست، نگه تُركچون ديد قيافة منم شبيه . ايستادم، يك ماشين ديگر آمد

ام، ماشينم  البد فكر كرد من هم راننده. چيزي هم نپرسيد. داشت، سوارم كرد
  .آنجاست، يا از آن شاگرد شوفرها هستم

 .اين گمرك زياد بزرگ نبود. اين بنده خدا ما را تا كمرگ رساند
اين پل از آن پلهاي فلزي بود . اش هم تا پل ابراهيم خليل، چيزي نبود فاصله

 مأمور آنجا كلّي. پلكيدم من همين جور آن دوروبرها مي. روي روخانة مرزي
. شود ازاين پل گذشت ديدم روز روشن نمي. بود و گمرك پر از نظامي بود

  .توانستم ببينم مييه را هم تُركساعت حدود سه بود، و هوا گرم، و من خاك 
هفت ساعت و نيم، آن هم جايي ! اما چه ماندني. همين جوري آنجا ماندم
شوي و بايد طوري رفتار كني كه انگار نه انگار  كه مدام با مأمور مواجه مي

  .خيال داري شاهكار كني و از اينجا جيم بشوي
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م كرد رفتند به طرف عراق و فكر مي جايي ايستاده بودم كه ماشينها مي
  .شود از اين پل لعنتي رد شد چطوري مي

.  حرف زدمتُركهاي  اينجا ديگر ترس را نديده گرفتم و با اين راننده
هر . يكي گفت برو تو يك تريلي، يكي گفت برو كف يك ماشين بخواب

به يكي گفتم صد دينار دارم، اينو بگير، منو از اين . گفت كسي يك چيزي مي
  .نكرد. پل رد كن

حاال هيچ ماشيني از آن طرف . م تا ده، ده و نيم شبخالصه ماند
سيگارم . مأمور داشت.  نداشتم پياده بروم طرف پلجرأتمن هم . رفت نمي

گفتم برگردم، برنگردم، چكار كنم؟ خسته و تنها تو اين . هم تمام شده بود
  .دانستم چه خاكي به سرم كنم كشور مادر قحبه ايستاده بودم و نمي

كردم، بروم، بمانم؟ كه ديدم  داشتم دل دل مي. يروناز گمرك آمدم ب
زمستان بود، روزها . فكر كردم از رودخانه بگذرم، بروم. آيد صداي آب مي

شلوارم را كردم توي . گرم بود، ولي شبها، باالخره بفهمي نفهمي سرد بود
  .شيرجه زدم تو آب. جورابم، و گفتم هرچه بادا باد

سر پل نورافكن بود، بعد . توانم دم نميدي. يك پنج شش متري شنا كردم
يك كمي .  كردم تازه بايد خالف جهت آب شنا مي. من هم كه شناگر نبودم

با چه بدبختي و فالكتي . توانم ديگر هم دست و پا زدم، ديدم نه، نمي
  .برگشتم سرجام

كسي هم نبود . حاال خيس و خسته، با اعصاب داغون آنجا ايستاده بودم
   .رتا فحش خواهر مادر بهش بدهم و عصبانيتم ته نشين كندكه دست كم چها

نه يكي، نه . يهتُركرود به طرف  آقا، يكدفعه ديدم ماشين است كه دارد مي
حاال . شوم شان مي روم، سوار يكي گفتم مي. اين ديگر دلگرمي شد. دوتا



 ٥٥

يه است و من اگر بخواهم برسم به تُركدانستم اينجا كردستان جنوب  نمي
مهم اين بود كه از . دانستم چه مي. كشد  ساعت طول مي48بول، حداقل استان

  .خاك عراق بروم بيرون
توانستم بردارم نامه  راحتي مي چون به. در واقع، با خودم لج كرده بودم

حتي يكي دوبار هم آمده . بدهم به يكي از گروههاي سياسي و بروم منطقه
خواستم از كسي كمك  نمي. مولي خودم را نشان نداده بود. بودند دنبالم

ام توي اين آتش، خودم هم بايد از  كردم من خودم را انداخته بگيرم فكر مي
  .اين كه خودم به تنهايي گليمم را از آب بكشم، برام مهم بود. آن بيايم بيرون

يكي گفت جا ندارم، .  صحبت كردمتُركهاي  رفتم با سه چهارتا از راننده
س، اگر گير بيفتم   صدام خيلي مادر قحبهشه، يكي گفت يكي گفت نمي

  .كرد كمك كند  نميجرأتهيچ كس . شم بيچاره مي
خواستم از  مي. همة لباسهام خيس بود. دوتا لباس روي هم پوشيده بودم

به يكي گفتم اين زير پاي منو بگير . توانستم پشت يك ماشين بروم باال، نمي
رد، گفت برو سر شاسي يك شان مردانگي ك يكي. كمكم كن برم باال، نكرد

آقا، ما بدون اينكه چيزي بگوييم، يواشكي رفتيم . فهمد ماشين، كسي هم نمي
 فكر نكرديم اگر اصالًرو شاسي ماشين يك بلغاري بيچاره دراز كشيديم و 

  .شود اي پيش بيايد، كار اين بنده خدا هم زار مي مسئله
و  اين آرام ارام پيش حاال اين ماشين راه افتاده، جلوش پر ماشين است، 

 كه فكرش را كردم، بعداً. زند رود، و اين قلب ما هم تاالپ تاالپ مي مي
گذشت، تند  ديدم چه شانسي آورم گير افتادم، چون اگر اين از پل مي

افتادم روي  توانستم روي شاسي خودم را كنترل كنم، مي كرد و من نمي مي
   .شد جاده، و زرتم قمصور مي
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من كه چيزي . ايستاد. ه آهسته رفت رسيد به پاس كنترلبعد، اين آهست
از خوشحالي . فقط بعد از يكي دو دقيقه، ديدم ماشين راه افتاد. ديدم نمي

گفتم باالخره به اين صدام مادر قحبه، با اين . كردم داشتم مثل خر كيف مي
  .همه ارتش و فالن و بهمانش كير زدم

االشعبي  دفعه يك جاكش شيخآقا، ماشين حركت كرد، از پل گذشت، يك
دانم همان كسي كه گفت برو رو شاسي  نمي. داد زد و ماشين دوباره ايستاد
هيچي، يارو آمد چراغ قوه انداخت و گفت . بخواب، لوم داده بودم، يا چي

  .بيا بيرون
ام، بعد اين جاكش آمد، ما را با بدن  فكر كرده بودم تمام شده، ديگر رفته

ها هم ايستاده  و همة راننده. بد سياه شده آورد بيرونخيس و سر و صورت ال
  .كردند بودند و نگاهم مي

براي اولين بار توي زندگيم، از بدشانسي و ترس زندان اين جاكشها، 
اين فهميد ايراني . توانستم حرف بزنم  نمياصالً. بدنم شروع كرد به لرزيدن
گفت اين چراغ قوه . كنند ها از اين شاهكارها مي هستم، چون فقط ايراني

شد منو نديده بگيري؟  نمي! گفتم من اون چشمتو گاييدم جاكش. چشم منه
  .اي مخابرات عراق، مسلح، دورم را گرفتندمأمورهآمدم پايين و 

خواستي در بري؟ گفتم واهللا، من زن و  گفتند چرا مي. ما را بردند بازجويي
عكس . م م پيش زن و بچهخواستم بر مي. تونم اينجا بمونم ام خارجن، نمي بچه
هام  هاي خواهرم توي جيبم بود، در آوردم نشان دادم، گفتم اينها بچه بچه

گفتم مادرتونو . شه همين طوري بري گفتند نه، تو مهمون مايي، نمي. هستند
  .خواهم برم گاييدم، چه مهموني؟ من مي

  .خالصه، دو ساعتي بازجويي كردند، بعد ما را فرستادند توي يك سلول
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آن دفعه كه پناهنده . گفتم اين دفعه ديگر مثل قبل نيست. رفتم توي سلول
ام  بودم، وضعم آن جوري بود، حاال كه فراري هم هستم، ديگر بيچاره

همة جيبهام را گشتند، بجز . پولم را گذاشته بودم توي شلوار زيري. كنند مي
  .، چيزي گير نياوردندخُرديك كمي پول 

من را سوار كردند، فرستادند زندان .  آوردندفرداش باز قفس شير را
گفتند خطرناكترين  مي. زاخو، توي اتاقي كه معروف بود به اتاق سرخ

  .آورند اينجا زندانيها را مي
زير در هم . يك موكت سرخ هم داشت. در و ديوار سرخ بود، رنگ خون

واني گويا اين سرخي اتاق تأثير ر. آمد كه نگو باز بود و شبها يك سوزي مي
گفتم اينها از جمهوري اسالمي هم . كرد آدم را كالفه مي. وحشتناكي دارد

  .من كه جزو كميتة مركزي سازمانهاي صد حكومتشان نيستم. ترند جاكش
ديدم آن بلغاري . بعد از چند ساعت، آمدند سراغم براي بازجويي مجدد

مان من ه. بدبخت هم، كه من روي شاسي ماشينش قايم شده بودم، آنجاست
جا كه يارو از زير ماشين بيرونم آورد، شكسته بسته توضيح دادم كه اين بنده 

كنند، ولي او هم  فكر كردم آزادش مي. دانسته من اينجا هستم  نمياصالًخدا 
گفت مهم . به انگليسي دست و پا شكسته گفتم منو ببخش داداش. آنجا بود
  .نيست

. ش، بردند سازمان امنيتفردا صبح باز قفس شير آمد، سوارم كردند تو
خواستي فرار كني؟  باز گفتند چرا مي. يك بار ديگر گشتند، چيزي نداشتم

  .خواستم برم پهلوشون م خارجن، مي گفتم زن و بچه
از آنجا، دوباره . دو سه روز هم آنجا بودم. دهوكفرستادندم زندان 

   .سوارم كردند بردند زندان موصل و انداختند تو زندان عمومي



 ٥٨

. سيصد چهارصدتا زنداني داشت. به معناي واقعي، توالت بود. ندان نبودز
، قاچاقچي، تُركراننده : ي آدم آنجا بودمليتاز هر . در بندش هميشه باز بود

  .يوناني، بلغاري، فلسطيني، مصري. دزد
من . اينها آدمهاي خوب و مهرباني بودند. تر بودم ها راحتتُركمن با 

خريدند، سيگار بهم  و كنم، ولي اينها برام چاي ميترسيدم پولم را ر مي
ده بيست روز . اينجا عمل گاييدن و اينها نبود. كردند مهرباني مي. دادند مي

  .مرا اينجا نگهداشتند، بعد بردند زندان تكريت
. دو سه روز بعد، دوباره بردندم زندان بغداد. آنجا هم همين توالت بود
دانم چه مرضي داشتند كه هي از اينجا به  مين. چند روز هم آنجا نگهداشتند

من . دادند كردي، يك ماه زنداني مي وقتي از اردوگاه فرار مي. كردند آنجا مي
بعد . در مجموع بيست و هفت هشت روز توي اين زندانهاي مختلف بودم

  .رماديه، و بعد باالخره فرستادند كمپ رماديهدو روز ديگر هم آوردند زندان 
  
  
  
  
  



 ٥٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعني هنوز كاري نكرده بودم كه . قضية زندان افتادن من خيلي الكي بود
هاي ديگر هم همين  نه تنها من، خيلي. به خاطرش سه سال زنداني بكشم

اش  يارو را با زير  شلواري از خانه. حاال تازه من شانس آوردم. طور بودند
. امش كرده بودندكشيده بودند بيرون، تا آمده بود ببيند چي به چيست، اعد

، خود من، فقط يك مشت اعالميه مثالً. يعني اكثراً اين جوري بود، سر هيچي
هنوز نه فرصت كرده بودم . نوشته بودم، يك مشت تكثير كرده بودم، همين

خواستم   ميمثالً. كه به اصطالح، روي تودة مردم كاري بكنم، نه چيزي
قابليت هم  چ، يك ويرگول بياي كه نشدم هي اي بشوم توي تاريخ، نقطه نقطه

  .چي؟ نشدم
خواستم يك سري بروم همدان ديدن  مي.  تهران بودم60اوايل بهمن 

گفت چند روزي . رفيقم گفت نرو. آباد ام و بعدش هم بروم خرم خانواده
خواستم  مي. آباد قرار دارم، بايد برم تونم، روز جمعه تو خرم گفتم نمي. بمون

  . چاپ بكنمبروم يك فكري براي دستگاه
شمارة . داد كاغذش هنوز بوي چاپ مي. آخرين نشرية پيكار در آمده بود

آباد نخوانده بودند، برداشتم، توي يكي  از اين  هاي خرم قبل را هم كه بچه
  .هاي بزرگ بيسكويت تينا جاسازي كردم و درش را مثل قبل بستم جعبه
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يقم گفتم ما يك به اين رف. آباد يك فروشگاه تحت پوشش داشتيم تو خرم
بعد، يك تايپ و يك دستگاه چاپ هم هست كه بايد . همچين چيزي داريم

دوني سازمان رهنمود داده كه بايد همة  گفت مي. يك جوري حفظش كنيم
  .ده وسايلو تو يه شهر جمع كنين؟ گفتم سازمان خيلي از اين رهنمودا مي

گفته بود همة حاال هم . داد هي دقيقه به دقيقه، سازماندهي تغيير مي
 كرمانشاه، و همة شهرهاي همدان مثالًامكانات را جمع كنيد توي يك شهر، 

حاال تو بگو من چطوري آن ماشين چاپ يغور عهد بوق را . بشوند تابع آن
بردم كرمانشاه؟ يا هر گورستان ديگري؟ گفتم من خيلي كه  داشتم، مي برمي

  .همونجا حفظ كنمتونم اين ماشينو، يه جوري،  زرنگ باشم، فقط مي
يكي اينكه ماشين را :  ما، فقط دو راه وجود داشتوضعيتيعني تو 
يكي هم اينكه يك جوري حفظش . انداختيم دور كرديم، مي اوراق مي

 از اين ماشينهاي قديمي اوالً. انتقال دادنش كار حضرت فيل بود. كرديم مي
ماشين چاپ، آن هم جا كردن  بود، هرچه خورده بود، نريده بود، دوماً، جابه

  .آباد، عملي نبود ، و تو خرم60در بهمن 
  

  .اد اتفاق افتاده بودخُرد 30
  .خيليها ويل و ويالن شده بودند

  
يك سري چيزهايي را . آباد مانده بوديم من و دو سه نفر ديگر، توي خرم

ولي هنوز يك مقدار دستنوشته . كه توي آن فروشگاه داشتيم، رد كرده بوديم
. شد يك كاريش كرد، حتي ريختش دور اينها را هم مي. انده بودو جزوه م

فكر كردم اگر اوضاع بدتر بشود، اين . ولي ماشين تايپ و چاپ مهم بود
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. شود چهار تا اعالميه را باهاش چاپ زد دست كم مي. خودش غنيمتي است
رفيقم گفت اگر صاحب مغازه موافقت كنه، بهترين راهش اينه كه يه 

گفتم صاحب . مغازه درست كنين و ماشينو توش پنهون كنينزيرزمين تو 
بعد اين رفيق ما برداشت روي يك تكه كاغذ چهارتا خط . مغازه از خودمونه

دانم دو متر طول و سه متر عرض و   نقشة يك زير زمين كه نميمثالً. كشيد
ما برداشتيم، زيپ . ته زير زمين هم اتاقكي يك در يك و نيم و از اين حرفها

بستة بيسكويت . لوارمان را شكافتيم و اين كاغذ را توش جاسازي كرديمش
  .را هم برداشتيم و راه افتاديم طرف همدان
صبحش، . شب را خانه خوابيدم. وقتي رسيدم، هوا تاريك شده بود

  .انتخابات بود
  .زد مادرم دلش شور مي

  .هي اصرار كرد
  .د بري بيرونخوا گفت بعد از مدتي، يه روز اومدي خونه، نمي مي

  .گفتم بايد بروم
گفتم . گفتند امشب پيش ما بمون. ها، سر و گوشي آب دادم رفتم پيش بچه

نقشة زير . خالصه آمدم خانه، لباسهام را عوض كردم. قرار دارم. بايد برم
گذاشتم . فكر كردم چيز مهمي نيست. زمين را از الي زيپ شلوارم درآوردم

سه چهار تا نوار دلكش و مرضيه و بنان . بيسكويت را برداشتم. توي جيبم
يك كمي هم قند از مادره گرفتم، گذاشتم توي يك . هم گذاشتم توي جيبم

  .ساك كوچولو



 ٦٢

دفعة قبل كه آمده بودم همدان، آنقدر عجله داشتم كه كفشهام را لنگه به 
اين كفشهاي لنگه به . تو راه فهميدم. آباد لنگه پوشيده بودم، رفته بودم خرم

  .ه را هم برداشتم، گذاشتم تو ساكلنگ
  .دانست كه قرار است اتفاقي بيفتد مادرم انگار مي

  .هي آمد كه، مادر جون اقالً امروزو اينجا بمون
  دوني قرار يعني چي؟ گفتم بايد برم، قرار دارم، مي
ام  قيافه. يك كت درب و داغون پوشيده بودم. ريش و سبيلم را زده بودم

  .ها نداشت يعني ربطي به چپي مپي. زد  تو چشم نمياصالً
يكي از اين . يك كمي ايستاديم تا اتوبوس برسد. ما رفتيم دروازه

فكر كردم . ترسيدم ي، مياكثريتاي و  من هميشه از توده. ها ما را ديد ياكثريت
خوشبختانه اتوبوس رسيد . كاش تا اين كاري دست ما نداده، اتوبوس برسد

  .و ما پريديم توش
عد از چند دقيقه ديدم اين جاكشها، سر هر چهار راه يك پست آقا، ب

من اين ساك و بستة . اند و اوضاع خيلي خراب است بازرسي گذاشته
اي پيش آمد،  يعني يك جوري كه اگر مسئله. بيسكويت را گذاشتم باال سرم

  .اش گرفت بشود نديده
 و به پست بازرسي همدان كه رسيديم، پاسداري آمد باال، ديدي زد

دانستم اوضاع اين جوري است، اقالً اين ساك را با خودم  اگر مي. گذشتيم
خواستي  ، قند و لنگه كفش ميموقعيتخل، تو اين  كُسبگو آخر . آوردم نمي

  چكار؟
 تومن به 700اش ماهي  سازمان همه. اين قند هميشه براي من مسئله بود

كشيدم و چاي  يگار ميبيشتر س. خوردم  تومن را كه نمي700اين . داد من مي
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قند هم آن . شد شايد فقط دويست تومنش صرف خوراك مي. خوردم مي
آمدم  اين بود كه هر وقت مي. روزها كوپني بود، من هم كه كوپن نداشتم

  .گرفتم همدان، چند كيلو قند از مادره مي
مان را بگيرند،  خالصه، ما همان جور كه نشسته بوديم، فكر كرديم اگر يقه

 چيزي كه با اين كفشهاي لنكه به لنگه و قند و اين نوارهاي توي بهترين
  .پزخانه باشيم آيد، اين است كه كارگر  كوره جيبمان جور در مي

. از مالير خارج شديم، بازرسي بود. آقا، ما وارد مالير شديم، بازرسي بود
من، حاال . خواهند يقة ما را بگيرند گفتيم نخير، اين جاكشها امروز گمانم مي

شديم،  ترسيدم، تا ازش رد مي رسيديم كه نمي وقتي به پست بازرسي مي
  كردم اگر گرفته بودند چي؟ گرفت و فكر مي وحشتم مي

. پاسداره آمد باال، نگاه كرد، رفت. به سامن هم كه رسيديم، چيزي نشد
بعد تا راننده دنده عوض كرد كه راه بيفتد، . ، اين هم از اين يكيخُبگفتم 
گفت بابا، االن نگاه . پاسداره در را باز كرد. ه ايست داد، راننده ايستادپاسدار
آقا، ما فهميديم آن يكي ماييم و سعي . گفت نه، يكي بايد پياده شه. كردي

پاسداره آمد تو، گفت با توام، . كرديم خودمان را بزنيم به كوچه علي چپ
يك پسر كره .  افتادممن خيلي راحت بلند شدم، راه. بفرمايين پايين! حاج آقا

من خودم . خري كه پشت سر من نشسته بود، گفت آقا، چيزاتو جا گذاشتي
ديدم كاريش . يارو داد زاد آقا، آقا، چيزاتو جا گذاشتي. را به نشنيدن زدم

خواستم جعبه بيسكويت را برندارم، . برگشتم ساك را برداشتم. شود كرد نمي
هيچي، جعبة . شود  باشد، بدتر ميگفتم، اگر اين مادر قحبه حواسش به آن

، حاال اگر اين را باز كنند، چي بگويم؟ مگر خُب. بيسكويت را هم برداشتم
  شود به اين جاكشها گفت من نيستم؟ مي
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ام را  حاال من فكر كردم اگر اسم اصلي. ما را بردند تو دفتر بسيج. هيچي
رفتند  ده بودم، و اگر ميچون خانه را هنوز پاكسازي نكر. بگويم ناجور است
  .رفت خانه سرم بر باد مي

  
گفت . يادداشت كرد. وردي گفت فاميل؟ گفتم اهللا. گفت اسم؟ گفتم شفق

پزخونه  گفت شغل؟ گفتم كارگر كوره. آدرس خونه؟ يك آدرس الكي دادم
  .گفت سواد؟ گفتم سواد ندارم. هستم

 واقعيت با اصالً آقا اين سازمانها يك ذهنيتي براي ما ساخته بودند كه
خواندند، دعا به جان خميني  رفتند نماز مي مردم گله گله مي. خواند نمي
گفت لو رفتي، دستگير  مي. گفت اعتالي انقالبي است كردند، بعد پيكار مي مي

  .اين كه آقا، سياست به خرج بده، دروغي بگو، چي؟ نبود. شدي، دفاع كن
  .اند ام را گرفته ها اتفاقي يقهدانستم كسي لوم داده يا اين  نمياصالً

  .روز قبلش پنجاه و چند نفر را اعدام كرده بودند
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  .حال و روز خوشي نداشتم
من حوصلة عالفي ندارم، بازجويي مازجويي . ره گفتم بابا ماشين داره مي

گفت . ستم كنار ديوار رم وامي  ست، اينم ديواره، منم مي نكن، اين جوخه
گفتم آخه . كنه داره ما رو با رژيم شاه مقايسه ميبرادر، برادر بنويس اين 
گفتم اي . گيريم گيرين كه چي؟ گفت ما الكي نمي الكي هي يقة مردمو مي

  . گويا كار ما تمومه!مادرتو
كرد گفت  اين بستة بيسكويت را برداشت و همان طور كه بازش مي

 گفتم اينو ...پزخونه ديده بوديم نون بربري بخوره، اما بيسكويت كارگر كوره
  .م پيدا كرده

گفت ديدي ما الكي . آن هم اين جوري. ها رو شد هيچي آقا، نشريه
گفتم . گيريم؟ و به بغل دستيش گفت باالخره كادر مركزي رو گرفتيم نمي

كادر مركزي آن .  تو باغ نيستنداصالًبرادر، كادر مركزي كدومه؟ ديدم اينها 
  هم حاال؟

خواي بگي پيكاري  گفت يعني مي. م ا كردهگفتم اينو از كنار خيابون پيد
بعد . ي هستياكثريتگفت پس . ام ياكثريتمن . نيستي؟ گفتم نه كه نيستم

گفت مادر قحبه، ما آدمايي رو كه . جيبهام را گشت و نوارها را درآورد
گن مسلمونيم، تو نوار گذاشتي تو  ذارن تو جيبشون، مي گيريم، قرآن مي مي

  جيبت؟
 اطالعات مثالًاين يارو فكر كرد اين نوارها . داري بود دهآقا، صحنة خن

آنجا يك ضبط صوت بود كه بهش . سازماني يا يك چنين چيزهايي است
گفتم  كه، روز انتخابات بود، از اين ضبط صوت، . چند تا بلندگو وصل بود

گذاشتي صداش تو آن منطقه پخش  يعني نوار كه مي. كردند سرود پخش مي
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  .شد مي
دومي را . اين نوار اول را گذاشت، صداي مرضيه تو منطقه پيچيدآقا، 

گفت خيالت با بچه طرفي؟ آقا، اين االغ، . گذاشت، صداي دلكش پيچيد
كرد و هي  هي نوار را پس و پيش مي. كرد كه اينها نوار آواز است باور نمي

خيلي عصباني . پيچيد صداي دلنشين بنان و دلكش و مرضيه توي محوطه مي
از يك طرف اين نوارها چيزي نبود، از يك طرف موزيك تو شهر .  بودشده

هيچي، . كرد آنقدر هم خر بود كه سيم بلندگو را قطع نمي. شد پخش مي
 بيرون داده اكثريتاش راتازه  شماره سه. ويكتور خارا بود. آخري را گذاشت

. م گفت اين مال كيه؟ گفتم ويكتور خاراست، از جلو دانشگاه خريده. بود
  .گي دروغه، اما بگو دونم هر چي مي گفت من كه مي

اسمش جعفر . من سيگاري آتش زده بودم بكشم، كه ديدم بخشدار آمد تو
خودش به اينها . واقعا ديوانه بود. گفتيم جعفر چل ما بهش مي. ايماني بود

آن وقت، ساعت دو كه . گفته بود اين پسره كه تو ماشين است، چپي است
ها گفته بود فالني رو  م شده بود، رفته بود به يكي از بچهانتخابات تما

از . شناخت اين كره خر سالها بود مرا مي. شو پاكسازي كن ن، برو خونه گرفته
دانست جزو  اما خوشبختانه نمي. گفته بود اين كمونيسته. دوران دبيرستان
بودند حاال فكرش را بكن، اين آدم ببوي چل ديوانه را كرده . كدام سازمانم

  .بخشدار
اين آمد يك نگاهي به ما انداخت و سري تكان داد كه يعني . هيچي

خواستي   بازجووه، گفت كجارو ميمثالًيارو . دهنت گاييده است و رفت
گم،  منفجر؟ منظورت چيه؟ گفت اينو مي! منفجركني؟ گفتم يا حضرت عباس

ي اكثريتاين كروكي كجاست؟ گفتم كروكي چيه؟ اين حرفا چيه برادر؟ من 
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گفت همچين بهت بچسبونم كه كيف . چسبه هستم، اين حرفا به من نمي
 نقشة زيرزمين مثالًي هستي؟ پس اين چيه؟ و آن كاغذ را كه اكثريت. كني

گفت اين نشريات پيكار چيه؟ گفتم، گفتم كه از زمين . بود، نشانم داد
 شما خُب گفتم .كنيم گفت پس چرا ما از اين چيزا پيدا نمي. م پيداشون كرده

تازه اين جعبه بيسكويت . كنم ام، رو زمينو نگاه مي من سياسي. كنين نگاه نمي
حاال . آد دونستي، ولي يادت نمي گفت مي. دونستم توش چيه بود، چه مي

با خودم گفتم رفتم آنجا كه . فرستمت يه جايي كه همه چيزو يادت بيارن مي
  .عرب ني انداخت

بعدها . ي ما را بستند، سوار ماشين كردندبعد برداشتند چشمها. آره
جايي كه قبال مخصوص پيشاهنگي مالير . فهميدم برده بودند پيروالن، پيرولي

  .آقا، اين جاكشها شروع كردن به زدن. بود
. دومي را زدند، تاب آوردم. اولين ضربة كابل را كه زدند، چيزي نگفتم

آقا، شروع . اي من دربيايدزنند كه صد ديدم اينها مي. سومي را، چهارمي را
گفتم پس  مي! گفت نگو خدا، جاكش مي! گفتم خدا مي. كردم به آي و واي

  !بگو ماركس! گفت بگو لنين چي بگم؟ بگم سگ؟ مي
دانم كه ديگر تحملم داشت تمام  دانم چند دقيقه زدند، فقط مي نمي

ام  دنزني يا نه؟ گفتم بدون ز گفت حرف مي. گفتم برادر، بسه ديگه. شد مي
گفت شغل؟ گفتم كارگر .  اسمت چيه؟ گفتم شفقخُبگفت . زدم حرف مي

خواستي منفجر كني،  گفت مادر جنده، تا نگي كجا رو مي. پزخونه كوره
ي جايي رو اكثريتگفتم بابا، منفجر چيه؟ تا حاال كدوم . زنيم همين جور مي

. كنن ر نمييام كه ضدانقالبن جايي رو منفج منفجر كرده؟ گفتم حتي پيكاري
  خواستي ببري كجا؟ گفت اين قندارو مي
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، معلوم بود، يك خُب. حاال اين قندهاي المذهبم شده بودند بالي جان ما
خود مشكوك  مشت قند و دوتا نشريه و يك جفت كفش لنگه به لنگه، خودبه

  .بود
گفت . خورم روزي پنجاه تا چايي مي. كنم گفتم بابا، من سر كوره كار مي

  . جنده رو تا آدرس درست بدهبزنش مادر
خواهد ازش  آقا زدن چيه؟ هيچ مادر قحبة خري، كسي را كه مي

  .زند اطالعات بگيرد، اين جوري نمي
ما اين قدر داد و بيداد كرديم، اين قدر خدا خدا كرديم كه يك تكه 

زدند، صداي آدم كه  حاال مي. پارچه خيس چپاندند توي دهانمان
  .شد كشيد چ، نفس هم نميتوانست در بيايد هي نمي

آيد، پارچه را  ديدند نفسم دارد بند مي بعد از چند دقيقه كه مي
  اسم؟ آدرس؟: آوردند و باز درمي

من يك حالت نفرتي از اين جاكشها پيدا كرده بودم كه اگر شاهرگم را 
حاال شانس . كردم زدند، باز همان حرفها را عين طوطي تكرار مي هم مي

مواضع جديدش را .  را خوانده بودماكثريتلش آورده بودم شب قب
دست از جنگ با اسالم بردارند و اين  اينكه گروهها بهتر است. دانستم مي
يارو پارچه را كه از تو . همة نصحيتهاش را هم حفظ بودم.  شعرهاكُس

. ها كنيم ت مي دهانم در آورد، گفت برادر يه وقت فكر نكني ما داريم شكنجه
گفت . كنن يا معتقديم كه نيروهاي اسالم گاهي خطا مي يثريتاكگفتم نه، ما 

گفت حضرت محمدم تو دوران خودش، ضد . نه، اين خطام نيست، تعزيره
گفتم مگه تو دورة محمدم ضد انقالب بوده؟ . كرده يا رو تعزير مي انقالبي

. كرده يا رو كشف مي هاي تيمي يهودي گفت آره، حضرت محمد خونه
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  م آخر مادر جنده، دورة محمد، خانة تيمي كجا بوده؟خواستم بگوي مي
شان هم، جاكش ايستاده بود  زدند، يكي حاال اينها همين جور كه شالق مي

هاش محكم  اين ضربه. كوبيد روي گيجگاهم دانم با چي، هي مي كنارم، نمي
دانست به كف پاهاش فكر  آدم نمي. كرد  ميخُردنبود، اما اعصاب آدم را 

ها اين پارچة خيس را هم چپانده بودند  حاال مادر جنده. گيجگاهشكند يا به 
  .توانستم بكشم نفس هم نمي. تو دهنم

آقا، اين بار كه پارچه را در آوردند، ما شروع كرديم به حسين روحاني، 
  .به تقي شهرام، به مرده و زندة سازمان پيكار فحش داديم

ح انفجار كجاست؟ گفت بايد بگي اين طر. شه گفت اين جوري كه نمي
گي  گفتم مگه نمي. شه ها، آخه چارتا خط كه طرح انفجار نمي گفتم بدبختيه

اگه جايي منفجر شد، . اين كروكيه، طرح انفجاره؟ من اينجا در اختيار شمام
توني كلك بزني، االن كاغذتو داديم به  گفت ببين به ما نمي. اعدامم كنين

، وگرنه ما خودمون رمز و خُبه اگه خودت راست و حسيني بگي ك. دستگاه
  .آريم خونيم و دمار از روزگارت درمي رموزشو مي

نويسد يا آب   اينكه آدم با شير ميمثالً. مادر قحبه يك چيزهايي شنيده بود
، خُبگفتم خيله . كرد اين را بايد داد به دستگاه تا بخواند بعد فكر مي. پياز

گر رمزي توش پيدا كردي، هر مگه كاغذو ندادي به دستگاه؟ پس صبر كن، ا
  .كاري خواستي بكن

تمام دستهام از كابل قاچ . آقا، خالصه زدند ما را آش و الش كردند
 بود، 42پاهام كه هيچ، . دستبند توي چاك دستم فرو رفته بود. خورده بود

اگر اين جاكشها بنا به شرع . ام آش و الش بود پهناي گرده. 52كردنش 
توانستند آدم را به آن روز  كنم مي زدند، گمان نمي مقدس اسالمشان هم مي
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تا يك هفته ! دانم آدم چقدر بايد ازاين ديوثها متنفر باشد من نمي. بيندازند
  توانستم راه بروم  نمي

بعد گفتند . بعد گفتند كادري. خالصه اول كه گفتند كميته مركزي هستي
  . همدانبا اين همه دلم خوش بود كه اينجا هستم، نه توي. عضوي

ماسد، درب  وقتي ديدند چيزي نمي. هيچي، شش هفت ساعت ما را زدند
. نه پتويي توش بود، نه چيزي. و داغون آوردند انداختند توي يك اتاقكي

اي خورده بودم، نه ناهار  من هم آن روز، نه صبحانه. يك اتاقك خالي و سرد
 در ميان آن درد حاال. سيگارم را هم كه از تو جيبم درآورده بودند. و شامي

  .و سرما، اولين چيزي كه يادم آمده بود، سيگار بود
همان . داد  داشت كه يك چس مثقالي نور مي25 يا 40اتاق يك المپ 

جور كه كنار ديوار پهن شده بودم، با چشمهام كف اتاق دنبال ته سيگار 
م خودم را كشيد. گوشة ديوار دو سه تا فيلتر تا نيمه سوخته بود. گشتم مي

، موقعيتحاال تو اين . پاهام از آن بدتر. دستهام كه جان نداشت. كنار در
چند بار با سر كوبيدم به در، شايد . شد تحمل كرد سيگاري را نمي درد بي

  .نشد. يك جاكشي پيداش شود
اينها هزار و پانصد تومن از . صبح، يكي آمد در را باز كرد، چاي آورد

گفتم هزار . ام نوشتند كمك مالي به سازمان جيب من درآوردند كه تو پرونده
و پانصد تومن كه از جيبم در آوردين، مال خودتون، به جاش چند تا پاكت 

يا  يا و سيگاري گفت از اين خبرا نيست، ما اينجا هروئيني. سيگار به من بدين
  .ديم رو ترك مي

 اين ديوثها هم. هر روز كار ما اين شده بود كه درخواست سيگار كنيم
اين پاي من آش و .  شرف نداشتنداصالًها  مادر قحبه. گذاشتند محل نمي
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دادند كه باهاش  يك دمپايي هم نمي. رفت كفش خودم كه پام نمي. الش بود
  .مجبور بودم با اين پاي برهنة قاچ خوردة زخمي بروم توالت. بروم توالت

يب است كه ام، و هنوز برايم غر من تمام اين مدت به اين سالها فكر كرده
فكرش را بكن، يك پاسدار ماليري باشي، . اينها چه جور جانورهايي هستند

. دين بدهند دستت با سه چهار كالس سواد، بعد بنده را به عنوان يك بي
گفت حضرت محمد  مي. يارو را از دهات آورده بودند، كرده بودند بازجو

، فكر كن به يك خُب. كرد كرد، تعزير مي هاي تيمي كشف مي هم وقتي خانه
گفتم ما  كردند، هي مي شود گفت؟ هر كاري مي اي چي مي همچين گوساله

زده بودند خواهر و . كنن يا معتقديم نيروهاي انقالبي گاهي اشتباه مي ياكثريت
وقتي . ديدم چاره ديگري ندارم مادر بنده را سرويس كرده بودند، ولي مي

يك ماهي تو همان . ز سرم برداشتندروم، دست ا  باالتر نمياكثريتديدند از 
  .اتاقك بودم تا بعد كه فرستادندم همدان

اين . تو اين مدت كه آنجا بودم، يك پسر جوان را هم انداختند پيش من
ها اين را  دانم مادر جنده نمي. بيچاره را هم زده بودند لت و پار كرده بودند

ا مشت زده بودند؟ با ب. اش درب و داغون شده بود با چي زده بودند كه چانه
اول كه آمد تو، سالمي . اش باد كرده بود، كبود كبود آجر زده بودند؟ چانه

بعد ديدم . گفتم جرم تو چيه؟ گفت هيس. بعد، رفت گوشة اتاق نشست. كرد
كرد  حاال آنجا دوتا آيفن قديمي بود، اين فكر مي. كند به باالي اتاق اشاره مي

گفتم پسر جون نترس، بيا . شنوند ه بزنيم، ميهر حرفي ك. اينها ميكروفن است
  .بشين اينجا

معلم . بيچاره سياسي هم نبود. سياه شده بود. اين فكش داغون شده بود
روند دانشسراي مقدماتي، و در كنار تحصيل،  از اين معلمهايي كه مي. بود
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بعد، اين، . بدبخت تازه ده روزي بود كه شده بود معلم. دهند درس هم مي
خيلي . خيلي تو همدان محبوب بود. لمي داشت كه همشهري من بوديك مع
داند كه طرف،  منتها نمي. آورد اين بنده خدا آدرس او را گير مي. كرد كار مي

بعد اين بيچاره رفته . گردد در دنبالش مي هوادار جرياني است و رژيم دربه
صف . ودهتو صف ايستاده ب. دفتر و دستكش هم دستش بوده. بود نفت بخرد
، آدم خُبـ  همين جور كه نشسته بوده. گرفته كنار ديوار نشسته. طوالني بوده

اش  ـ داشته روي دفترچه جيبي رود اش سر مي نشيند، حوصله  كار مي وقتي بي
يك بابايي از پشت . حاال كميته هم روبرويش است. كشيده الكي خط مي

گيرند كه تو خيال  دا را ميآيند اين بنده خ هيچي، مي. بيند پنجره اين را مي
نخير، زده . ت خوب، بابات خوب بابا، ننه. اي كروكي كميته را بكشي داشته

. خيلي ناراحت زنش بود. زنش حامله بود. بودند آش و الشش كرده بودند
حاال آدرس آن معلم را هم توي جيبش پيدا . گفت واهللا گروه مروه كدومه مي

گفته بود بابا، اين معلمم بوده، . رتباط داريگفته بودند با او ا. كرده بودند
نخير، آدرس يه ضد انقالبو داري، . ش خواستم برم خونه فالن بوده، من مي

خالصه نقشة زيرزمين ما و خط خطي كردن اين . كشيدي ام كه مي كروكي
  .بيچاره شده بود طرح انفجار

به !  نخورسرتو دوال كن، و تكون. بعد ما را برداشتند سوار ماشين كردند
  .طرف همدان

چون تو هر . جا كردن بود  بدترين چيز اين جابهموقعيتحاال تو آن 
قيد و بندي . رفتي، هر كدام براي خودشان يك مقرراتي داشتند شهري كه مي

، دهنم خُبگفتم . اش از انتقال وحشت داشتم من همه. كه باالي سرشان نبود
  .م كه داده بودمآدرس عوضي ه. دروغ كه گفته بودم. سرويسه
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حاال ترس و لرز من اين بود كه اينها به . حاكم شرع آن روزها اعلمي بود
گفتم . گفتم پس داستان همين جوري ادامه دارد. كردند اين راحتي اعدام نمي

. شود كه مرا بشناسد توي همدان هيچي كه نباشد يك پاسداري پيدا مي
  .ام را بگويم جبورم اسم اصليديدم م. باالخره سالها آنجا زندگي كرده بودم

. شود همه چيز از نو شروع مي. ها ماليده است هيچي، گفتم همة بازجويي
گفتند . دم گورستان، دو سه كيلومتري همدان، گفتند اينجا آخر خطه

  .ديم خوايم به حاج آقا اعلمي زحمت بديم، خودمون ترتيبتو مي نمي
  

  .چشمهاي من بسته بود
  .ه بودشان دستم را گرفت يكي

  .يك كمي توي خاك و خل راهم برد
  .گذاشتم كنار ديواري

  .شان فرمان آتش داد يكي
  .ها را شنيدم صداي گلوله

  .و بعد خالء بود
  .و بعدتر، صداي خندة پاسدارها

  
بعد دوباره سوارمان . قر و اطوار آمدند. خالصه هي دورمان گرداندند

.  فهميدمبعداً سپاه است، دانستم آنجا من نمي. كردند به طرف سپاه همدان
  .كردم چون مدتي بود همدان زندگي نمي
گفتند چايخانة  بهش مي. قبال تفريحگاه بود. سپاه كنار مقبرة بابا طاهر بود

ديگ و ديگچه و اينها . گذاشتند از اين سفالها مي. گذاشتند قليان مي. سنتي
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، كرده بودند مركز بعد، اين را برداشته بودند. مركز توريستي بود. گذاشتند مي
  .سپاه

در يك سلول . تا سلول داشت خالصه ما را آوردند تو يك سالني كه سه
 اصالًدو سه نفر ديگر هم بودند، يكي را . را باز كردند ما را انداختند توش

  .هام بود آن يكي، از همكالسي. شناختم نمي
  

  .حسين گلپايگاني بود
  .بچة جنسي بود

  .دبير بود
  .مجاهد بود

  .انه دفاع كردجان
  .اعدامش كردند

  
  !محشر بود. شود بگويي نه هاي جنس، يعني نمي گويم از آن بچه وقتي مي

يعني به . ديدم آقا، اينها هيچ كدام تحويلم نگرفتند. خالصه من آمدم تو
ام چقدر  دانستم قيافه حاال من نمي. شناخت ام، كسي مرا نمي جز همكالسي

گفتم حسين؟ . شناخت ت ما را كسي نمي اين صورخُب. درب و داغون شده
آقا، اين يك كمي به ما نگاه . ام گفت تو؟ گفتم بابا، من فالني. تعجب كرد

گويم لگد، يعني  مي. كرد، بعد بلند شد، شروع كرد به لگد زدن به اين در
  .با تمام وجودش! زدها لگد مي

ه يك تعميرگاه آن نزديكي بود كه زياد سر و صدا داشت، اين بود ك
زد و داد و  آقا، اين لگد مي. رسيد صداي ما به اين راحتي به پاسدارها نمي



 ٧٥

باالخره يكي ! بيايين اينجا! يا ضد خلقي! يا ضد انقالبي! كرد كه كثافتا بيداد مي
ديم، پس اين  گين كسي رو شكنجه نمي گفت شما كه مي. از پاسدارها آمد

  چيه؟ اين صورته واسه اين درست كردين؟
بعد، اين پيرهن مرا كه داد باال يارو يك جوري . ديدم  كه نميمن خودم

يارو گفت ما تحقيق . ام نگاه كرد كه من خودم هم وحشت كردم به گرده
كنيم، كسي حق نداره تو حكومت اسالمي اين جوري مردمو بزنه، و از  مي

  .اين شر و ورها
 به آن .كشي؟ گفت نه گفتم حسين، تو سيگار مي. خالصه، آمديم نشستيم
 تحقيق مثالً. پاسداره بعد از يك ساعت برگشت. يكي گفتم تو؟ گفت نه

گفت اي تف . نش خواسته در بره، با قنداق تفنگ زده گفت اين مي. كرده بود
زنند، دو جا را  بگو ديوث، با قنداق تفنگ يك جا را مي! به اون شرافتت

  .زنند، اين كه همه جاش آش و الشه مي
ش  كند گفت اين مسئله  االن تو سوئد زندگي ميخالصه، آن پسره كه

گفت ما سيگار نداريم، بايد . اش سيگار بود ام همه ، من مسئلهخُب. سيگاره
م، ازم   تومن داشته1500. گفتم من پول ندارم. پول بدي برات بخريم

 خُبگفت . م كجا بود گفتم خونواده. ت بيارن گفت بگو خونواده. ين گرفته
خواستم بگويم آخر اين چه اسالمي است جاكشها، كه   مي.اين مشكل خودته
ولي ديدم . مان را گيريد، هم قندمان را، هم نوار دلكش هم پول ما را مي

  .مسجد به قول معروف، چي؟ جاي گوزيدن نيست
او را دو . بعد، گفتم ببينم، كدومتون مالقاتي دارين؟ حسين گفت من دارم

ت اومد، يه صد  خالصه، اگه اين ننهگفتم . سه هفته جلوتر گرفته بودند
ام برام  بگو يه ده پونزده تا بستة سيگار بيضي. تومني براي من ازش بگير
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  .بياره
مأمور كه آمد . كرديم فرار كنيم حاال ما تو عالم تخيل، هي فكر مي

يعني معماري . دانستم دقيقا كجا هستيم  نمياصالًمن . بزنيمش، در برويم
. چهار نفر بوديم.  از كجا به كجا بايد رفتمثالًتم كه دانس ساختمان را نمي

من و حسين به .  چند ماهي حبس گرفتندبعداً. آن دوتا جرمشان سبك بود
حاال ديواره . گفتيم از آنجا كه سيم خاردار دارد فرار كنيم. فكر فرار بوديم

 فكر اصالً. دو متر هم سيم خاردار بود. چند متر بود؟ حداقل چهار متر
تازه چي؟ پاسدارها را هم .  ما كه پرنده نبوديمخُب. شود كرديم كه نمي نمي

از آن گذشته، آن پاسدارهاي توي برجكها هم كه مجسمه . زديم بايد مي
شد به راحتي از زير آن نورافكنها  يا انگار مي. نبودند كه ما بتوانيم دربرويم

.  گرفت و رفترد شد، از ارتفاع به آن بلندي پريد پايين و راه خود را
  .شود خالصه وقتي منطقي فكر كرديم، ديديم نمي

اسمش حسين محمدي . يك روز، بازجوي سپاه همدان، آمد سراغمان
اگر مانده بود، . موجود خيلي كثيفي بود. 60تو ديماه .  ترور شدبعداً. بود

  .شد رهبر بازجويان ايران البد مي
اين بار اسم . ن بار نزدندمنتها اي. باز سين سؤال و جيم جواب. اين آمد

گفت مذهبتم كه . شناختند چون اينجا ديگر همه مرا مي. ام را گفتم واقعي
. باز همان سؤالها را كرد. گفتم واهللا مذهب نيست، ايدئولوژيه. ماركسيسته

ها را خود  بازجويي. منتها آن موقع هنوز كارهاشان سيستماتيك نشده بود
زياد هم لفتش . دادند يي مقدماتي انجام مييك بازجو. داد دادگاه انجام مي

. زد  كسي را نمي61بخصوص كه همدان حداقل تا حدود اسفند . دادند نمي
يعني تا . البته مالير و نهاوند اين جوري نبود. كرد يعني شكنجه بدني نمي
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. زماني كه تشكيالت همدان را نگرفته بودند، كسي كابل نخورده بود
بعدها اعالم . بردندت دادگاه گفتي، مي ه ميبراساس همان خزعبالتي ك

آوردند تو دادگاه، باالخره توي اينها  يك سري را مي. كردند دادگاه است مي
شد كه محكوم را بشناسد و لو بدهد و كارش را زار  يك جاكشي پيدا مي

ولي در . افتاد هايي كه شهرة شهر بودند، اتفاق مي اين بيشتر براي بچه. كند
  .ا فقط همان بازجويي بوده مورد خيلي

بعد پرسيد تو كه اسمت . خالصه، اين محمدي از ما بازجويي كرد
م، ترسيدم برين در خونه،  گفتم واهللا، من تنها پسر اين خونواده. وري بود اهللا

شناسي؟  پرسيد از چريكاي همدون كي رو مي. مادرم از ترس سكته كنه
گفتم من كاري باهاشون . يا اي گفت از توده. گفتم من كاري باهاشون ندارم

گفت اين را . هاي پيكار بود به اسم سعيد دادخواه بعد يكي از بچه. ندارم
ي بودن تكيه اكثريتاش روي  من همه. شناسم شناسي؟ گفتم نه، نمي مي
اي  خالصه يك هفته. شناسي؟ گفتم آره يا رو مي ياكثريتگفت . كردم مي

  .مانديم
كردم حاال اگر بروم دادگاه انقالب،  فكر مي. دمنگر بو آقا، من خيلي ساده

  .ترس مرس تو كارم نبود. گويد آزاد گويد اعدام، يا مي حاكم شهر مي
از در كه وارد شديم، اولين كسي كه به چشممان . ما رفتيم دادگاه انقالب

اين همساية ديوار به ديوارمان . خورد، يك يارويي بود به اسم سعيد اسالمي
  .گفتيم بفرما، اين اوليش. ولين گردن كلفت سپاه بودجزو مسئ. بود

. قبال خانة استاندار بود. دادگاه انقالب اولها باغي بود به نام باغ پذيرايي
يك قسمتش را هم . حاال كرده بودندش جزئي از به اصطالح بازداشتگاه

اين . يك خانه هم داشتند براي حاكم شرع. كرده بودند قسمت بازجويي
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  .ر را اعدام كرده بود، زنش را هم گرفته بود براي خودشمردك يك نف
توي گاراژش، . حاال من اين باغ را قبال ديده بودم. ما را برداشتند بردند

بعد، اين را يك . با سيم، يك حصاري درست كرده بودند براي هواخوري
. رفتي  بايد از تو يك چهار ديواري ميحتماًجوري درست كرده بودند كه 

. بينم من ديدم روبروم، توي تاريكي، يك مشت چشم مي. اريك بودهمه جا ت
  .حاال نگو يك مشت زنداني آنجاست

ها را بدهد،   آمده بود همدان كه ترتيب قاچاقچي58وقتي خلخالي سال 
. با كمبود جا مواجه شده بود، اين گاراژ باغ را، برداشته بود، كرده بود زندان

دوتا .  نور نداشتاصالًن پايينتر بود، اين گاراژ كه يك كمي از سطح زمي
. اتاق كه چه عرض كنم. دوتا اتاق داشت. المپ صد زده بودند توش

دوتا هم سلول . شد درست ايستاد سقفهاش اين قدر كوتاه بود كه نمي
  .انفرادي تو اين اتاقها درست كرده بودند

شده تقسيم بندي همانجا شروع . هنوز اعدامها ادامه داشت.  بود60سال 
كردند جرمشان سبك است، يا احتمال پليس  يك عده را كه فكر مي. بود

ـ كرده  كرد هوادار كدام جريان باشند ـ حاال فرقي نمي شدنشان هست و فالن
يك عده را كرده بودند تو يك اتاق ديگر كه به جز من، . بودند تو يك اتاق

به ستادت خوش ميليشيا، : روي ديوار نوشته بودند. شان مجاهد بودند همه
روي همان ديوار اسم افرادي را هم كه اعدام شده بودند، نوشته . آمدي
ي را هم بردند اكثريتحاال من . اينجا به زيرزمين دادگاه معروف بود. بودند
  .توش

گفتند ! هاي آشنا آمدند كه خوش اومدي، خوش اومدي چند تا از بچه
ي اكثريتاز كي !  پسرگفتند خجالت بكش. ام ياكثريتجرمت چيه؟ گفتم 
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 كنه بگه جرأتي بودم، اگرم كسي اكثريتشدي؟ گفتم واهللا، من از اولش 
  !آورم  ابروست، پدرشو درمياكثريتباالي چشم 

يعني باور كردند كه . خالصه دو سه نفر را همين جوري گذاشتم سر كار
  . نيستمياي پاسدار ياكثريتگفتم ولي يادتون باشه من از . ي هستماكثريتمن 

آمد سراغ من كه بيا  يك بازجويي بود كه هميشه صبح ساعت پنج مي
  .بازجويي

اين بدبخت، . يك قدي داشت دو متر. آنجا يك آدم خيلي جالبي بود
. ايستاد، مجبور بود سرش را خم كند، چون سقف كوتاه بود هميشه وقتي مي

 توي ده مرادبك اينها. اين را با دو نفر ديگر، روز مرگ رجايي گرفته بودند
ها  دهاتي. اللهي هستند آدمهاي مرادبك خيلي حزب. كردند همدان زندگي مي

. خندند اينها كنار خيابان كه ايستاده بودند، مي. اند كرده اند تظاهرات مي داشته
. خندند گويد اينها از مرگ رجايي خوشحالند، دارند مي دارد مي يكي برمي

ته بودند و انداخته بودند توي اين اتاق، همين باعث شده بود اينها را گرف
  .كردند بردند اعدام مي يعني جايي كه هر روز يكي را مي

گفتند همة  مي. بعد، اتاقهاي آنجا معروف بود به زير دادگاه و باالي دادگاه
اين هم براش . هاي عمودي شوند، باالي دادگاهي ها افقي آزاد مي زيردادگاهي

ها خبر  آقا، وقتي بچه. شود اي كه كرده، اعدام مي جا افتاده بود كه با خنده
اند، اين بدبخت،   امروز دويست نفر را در تهران اعدام كردهمثالًدادن كه  مي

بيچاره چهار روز تو ! شد كه نگو اي دچار مي از وحشت به چنان رعشه
  .گرفتش افتاد و تب و لرز مي رختخواب مي

 كه االن سوئد است، يك شطرنج ها قبل از اين كه من بيايم يكي از بچه
چون آنجا كه . نشسته بودند منچ درست كرده بودند. درست كرده بود
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بعد . تخته نرد هم درست كرده بودند. تلويزيون و روزنامه و اين حرفها نبود
گويد  به، يكي مي بيند به شده، مي يك روز كه حاكم شرع از آن طرف رد مي

به، اينها  بيند به كنه تو، مي سر مي. مگويد شش آورد چهار آوردم، يكي مي
كشد بيرون و به جرم اعمال  آيد همه را مي خالصه، مي. كنند دارند قمار مي

زند،  به يكي سي ضربه را كه مي. زند خالف شرع، يكي سي ضربه شالق مي
قبض . شود خورد به نخاعش، يا به كجاش كه خل و چل مي دانم مي نمي

بجاي امضاء نوشته بود چهار بسته . ه امضاء كندحقوقش را فرستاده بودند ك
گفتند  خواستند بخندند، مي بعد هر موقع اين بازجوهاي مادر قحبه مي. سيگار

ها  اينها هم بيچاره.شما مسئولين مجاهدين مرادبك بوديد، اعدام رو شاختونه
. بريم گفتند ما جان سالم از اينجا در نمي مي. كردند كه نگو تب و لرزي مي

  .صه يك ششماهي آنجا بودند، بعد با خنده و شوخي آزادشان كردندخال
هاي خوب  بچه. هاش اعدام شدند آن اتاقي كه من توش بودم، اكثر بچه

 بودند كه من اقليتهاي  تو آن يكي اتاق، چند تا از بچه. مجاهد بودند
تو اين مدت، . يك ماه، يك ماه و نيم گذشت. باهاشان رفت و آمد داشتم

از اين ماشينهايي كه گوشت .  شهرداريحمامبردنمان  اي يك دفعه مي هفته
نشستي، هيچ جا را  آوردند كه وقتي توش مي كنند، مي توش حمل مي

توانستي ببيني، سه چهارتا هم محافظ با موتور دنبال اين ماشين  نمي
خواستند پياده ببرندمان  مسافت زيادي نبود، ولي اگر مي. آمدند مي
  .يم فرار كنيمتوانست مي

. گرفتند  تحويلمان ميكلّيتو زندان شهرباني، اين جاهل ماهلهاي همدان، 
گفتند شما رو به حضرت  مي. فرستادند رسيديم، صلوات مي از راه كه مي

گفتيم بابا، ما خودمون مگه كي  مي. عباس، يه دفه ديگه ما رو آزاد كنين



 ٨١

كردند  فكر مي. كردند يهستيم كه شما رو آزاد كنيم؟ خيلي به ما محبت م
  .كنيم بازهم اين ما هستيم كه در زندانها را باز مي

گفت دانشگاههاي ما  اگر مي. گفت زندانهاي ما دانشگاست خميني مي
چون دانشكدة كشاورزي همدان، . زندان است، در مورد همدان درست بود

 از سالن سلف سرويسش، سيزده،. ديواربندي كرده بودند. شده بود زندان
يك اتاق بزرگي درست كرده بودند . تا سلول انفرادي در آورده بودند چهارده

گذاشتند كه اگر حالش را  گاهگاهي ميز پينگ پنگي مي. براي دعا و ثنا
كالسهاش را هم تيغه كشيده . توانستي توش پينگ پنگ بازي كني داشتي، مي

  .بودند
.  كوتاه نيامده بودماكثريتهنوز از . رفتم بازجويي تو اين مدت، مدام مي

. رسيد ها، يك كمي پول مي مالقاتي نداشتم، ولي از طريق خانوادة بچه
بردندمان هواخوري، البته  بعضي وقتها هم مي. دادند سيگار هم كه كوپني مي

  .تو همان جايي كه عين آغل حيوانات بود
. بعد، من را بردند بازجويي و منتقلم كردند به دانشكدة كشاورزي همدان

تو . هاي ديگر هم بودند آنجا مرا انداختند تو يك اتاقي كه سه چهارتا از بچه
  .ها اعدام شدند تا از بچه اي كه من آنجا بودم، ده دوازده همان فاصله

  
  .هاي مجاهدين بودند شان از بچه همه

  .اسمها يادم نمانده است
  .پنج، شش تاشان پسر بودند

  .شان مهدي افشار بود يكي
  . دانشجوي دانشگاه مشهد بودمهدي افشار،
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  .دورة شاه، يك سال زندان بود
  .اينجا ايستاد و از آنچه بود دفاع كرد

  .اعدامش كردند
  

. سازي و قرائت قرآن و اين حرفها نبود توابهنوز . ما آمديم افتاديم اينجا
 رسالة آقاي مثالًمن آنجا . شود گفت از زندان شاه هم بهتر بود يك جور، مي

 راديو اكثراًضبط صوت بود، نوار بود، . خواندم رهبر فرقان را ميگودرزي، 
 1 و 2 و 3بند . چون بندها را جدا كرده بودند.  مشكلي نبوداصالً. داشتند

يك سري بازاري كه پير و پاتال بودند، هر كدام تو يك اتاق . كرده بودند
 فضاي .عين مهماني بود. كردند بودند، ولي ميان اتاقهاش رفت و آمد مي

خوبي بود تا اسفند ماه كه حسين روحاني را گرفتند و شاهكار كرد و ريد 
  !به كاسه كوزة ما، جاكش

يك روز . دفاع هم كرده بوديم. آقا، ما آخرين دادگاهمان را رفته بوديم
ي هستي، ولي ما اكثريتگي  همين جور كه نشسته بودم، آمدند كه تو مي

گفتم بابا، .  تو رو تأييد كنهاكثريتبايد تونيم همين جوري قبول كنيم،  نمي
نوشتي؟ گفتم وقتي  گفت شعار كه مي. من كه تشكيالتي نيستم، فقط هوادارم

. نويسين، منم كه شما رو قبول دارم، ديگه چه شعاري بنويسم شما شعار مي
گرفتي؟ گفتم از تو  گفتند نشريه از كجا مي.  خطم خوب نيستاصالًتازه، من 

  .اومد رجا كه پيش ميخيابون، از ه
اللهي نيستم، ولي دقيقا  دانستند كه من حزب حاال توي همدان همه مي

بعد، من هم تو همدان هنوز سابقة بدي . دانستند جزو چه سازماني هستم نمي
 بايد تو رو تأييد اكثريتيارو گفت كميته چيزي عليه تو نداره، ولي . نداشتم
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آباد و  هاي خرم ياكثريترود پيش تشكيالت ما پيغام داديم به مادره كه ب. كنه
بعد يك روز نمايندة . ندادند كثافتها. همدان و تهران كه اين تأييديه را بگيرد

كرد، با كلت و بند و بساط   همدان، كه با مسئولين زندان همكاري مياكثريت
اين گفته بود .  فهميدم اين چه جور گهي استبعداًمن . آمد باالي سر من

خالصه اين تأييديه . ولي گمانم نگفته بود پيكاري است. ي نيستثريتاكشفق 
ام، كسي هم كه هنوز  بعد من فكر كردم، من كه اعتراف نكرده. را ندادند

از آن گذشته، مسئلة قلبم را هم مطرح كرده . چيزي راجع به من نگفته است
دم كر فكر مي. بودم، دكتر هم تأييد كرده بود كه وضع قلبم خراب است

دهد و من از اين خراب شده  مجموعة اين چيزها دست به دست هم مي
  .شوم خالص مي

  .اند انفرادي ها را برده يك روز خبردار شدم كه چندتا از بچه
  مجتبي روان بود،

  اي، علي شليله
  اكبر عراقيچي،
  .و رضا عالمي

هاي مجاهد، محسن شفيعي، را صدا كردند  همان شب، من و يكي از بچه
اين . زمين خيس بود. ما را هم بردند انفرادي. ايلتونو جمع كنينكه وس

چهارپنج تاش كه آماده شده بود، ما را . سلولها را تازه درست كرده بودند
  .بردند توش

. هاي ساده وقتي تو اين انفرادي بودم يك پاسداري بود، از اين روستايي
ه بود و به اين گمانم مرا با كسي اشتباه گرفت. مرغ فروش بود پدرش تخم

كرد فاميل  اين بنده خدا هم فكر مي. پسره گفته بود كه ما با هم فاميليم
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ما هم كه ديديم اين جوري است، الكي الكي خودمان را چسبانديم . ماست
حاال ممكن است پدرم، از پدرش چندتا . شناختمش  نمياصالً. به اين
  .ل اين پسرهبعد، ما شوخي شوخي، شديم فامي. مرغ خريده باشد تخم

ن  ن انداخته گفت جرمت چيه؟ گفتم به حضرت عباس منو الكي گرفته
يم، اينا باور  ياكثريتگفت يعني هيچ كاري نكردي؟ گفتم نه واهللا، من . اينجا
كنم،  رم با حاج آقا صحبت مي گفت من مي. گن پيكاري هستي كنن، مي نمي

  .ارهاز نظر اسالم كسي حق نداره بيگناها رو اينجا نگهد
 پيكاري، اكثريتيكي از اين مجاهدها گفت تو . خالصه اين رفت بيرون

ها،  يكي از بچه. ي باشيماكثريتنه؟ گفتم بابا دست بردار، حاال بذار يه مدت 
خواستند اعدامش كنند، گفت شفق، خجالت بكش،  خير، شبي كه مي يادش به

تم من تا پاي جوخه، گف. بيا با هم بريم اعدام شيم، بيخود آبروي خودتو نبر
  .مونم ي مياكثريت

هر . كرد  به من لطف ميكلّيخالصه، اين پاسداره، به حساب فاميلي، 
. آورد آورد، روزنامه مي آورد، كتاب مي رفت خانة ما، برام كفش مي هفته مي

گفت  محسن مي. آورد خواستم برام مي هرچي مي. اين ديگر فاميل ما بود
گفتم بابا، ما كه هميشه  ري با اين فاميل شدي؟ ميپسر، تو الكي الكي چه جو
  توني ببيني؟ ام كه شانس به ما رو كرده، نمي از كون آورديم، حاال يه دفه

خالصه فاميليم، فاميليم، اين بنده خدا رفته بود پيش حاكم شرع، كه اين 
حاكم  شرع گفته بود بيگناه چيه پسر؟ . فاميل ما رو بيگناه انداختين تو زندان

دوني اين كيه؟ اين جرمش خيلي سنگينه، ازجمله تعليمات ديني  تو چه مي
گفته بود اين كمترين جرمش . هاي مسلمونو كافر كرده درس داده، بچه

  .سازيه مرتد
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دادي؟ گفتم بابا، من كه  پاسداره اومد كه تو تعليمات ديني درس مي
شم توي خواستم درس بدم، به زور به من گفتن بايد درس بدي، بعد نمي

  ها رو كافر كرد؟ شه بچه چهار پنج جلسه مگه مي
رفته بود اين را به . داد خالصه، اين بيچاره هر كاري براي من انجام مي

ام با اين ادامه پيدا  حاكم شرع ترسيده بود كه من رابطه. حاكم شرع گفته بود
بردند محافظش . بدبخت را برداشتند ويالنش كردند. كند و خطرناك بشود

  .اند اند ترتيبش را داده دند، بعد هم شنيدم مجاهدين زدهكر
از زور فقر و فالكت آمده بود، شده بود . سواد بود بي. يكي ديگر هم بود

بيشتر از . كرد خيلي به زندانيها كمك مي. اين آدم خيلي شريفي بود. بسيجي
، بعد. گيرم من اخالقي دارم كه راحت با مردم گرم مي. همه به من كمك كرد

. شناسم ام، تو شهر خودم، آدمهاي زيادي را مي چون خيلي جا عوض كرده
اين ديد . محلة فقيرنشيني است. ضياء اين گفت تو بچة كجايي؟ گفتم ورمه

  .خانوادة من هم مثل خودش فقيرند، به همين دليل با من رفيق شد
. آورد آمد آنجا، روزنامه مي مي. پدرش حمال بود، خودش كارگر ساده

. ها نبود اللهي باشد و اين بند و بساط يعني اينكه حزب. خنديد گفت، مي مي
 توابرابطة ما آن قدر با اين خوب شد كه يك بار توانستيم ترتيب يك 

  .خبيث را بدهيم
يك شب . كرد  مياذيتهمه را ! واقعا لجن بودها. ه آدم لجني بودتواباين 
آقا اين را .  انفرادي بوداين قضيه قبل از رفتنم به. اش كرديم محاكمه

او هم . انداختند توي سلولي با يك پسري كه اسمش محمدرضا قربادي بود
آقا، يك روز اين قربادي آمد كه بيايين . هفده هجده سالش بود. اعدام شد

اي روي ديوار بود كه جملة  يك عكس خامنه. ببينين رو ديوار چي نوشته
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اين . ام اي را بزرگ كرده ن خامنهگفته بود م. خميني زيرش نوشته شده بود
حرمزاده برداشته بود كلمة بزرگ را خط زده بود، جمله شده بود، من 

دانستند  همه مي. آقا من اين جمله را كه ديدم، تنم لرزيد. ام اي را كرده خامنه
ي هستيم، بيگناهيم، اين مادر قحبه اكثريتگوييم  گفتيم ما هي مي. كار اوست

  .كند  ميبراي ما كار درست
. ديديم بله، گزارشي هم تنظيم كرده. جيبهاش را گشتيم. صداش كرديم

مادرقحبه اين جمله را به اين صورت در آورده بود، بعد هم گزارش كرده 
حاال خوبيش اين بود كه هنوز . اند بود كه بياييد ببينيد اينجا چي نوشته

  .گزارشش را تمام نكرده بود
رفت سراغ يكي دوتا ديگر و خالصه ها، ناصر مرعي،  يكي از بچه

و . چندتايي جمع شديم رفتيم سراغ رئيس زندان كه اين مخل آسايش ماست
حاال تو . كنيم گفتيم اگه اين اينجا باشه ما اعتصاب غذا مي. قضيه را گفتيم

  .كنيم زندان جمهوري اسالمي و اعتصاب غذا؟ گفتند ما مسئله رو حل مي
  

  .ناصر مرعي مجاهد بود
  .باصفاي خوبي بودبچة 

  ناصر مرعي را،
  توي شهر،
  با جرثقيل،
  .دار زدند

  
خالصه از اين بسيجيه خواستيم كاري كند كه اين اُزگل را منتقل كنند 
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نامه . كرد  كار ميكلّيهاي مجاهدين  براي بچه. اين كار را كرد. انفرادي
يكي از كرد، آخرش هم   كار ميكلّيبرد،  شان، وصيتنامه مي برد در خانه مي
  .هاي مجاهد كه گُه بود، لوش داد بچه

هاي مجاهدين بهش  اش آن قدر با من خوب بود كه بچه اين رابطه
بعد، اين، از آدمهاي . كرد گري مي لمپن بود، ولي لوطي. گفتند پيكاري مي

يعني . آمد افتند، بدش مي ترسو، آدمهايي كه به دست و پاي اين و آن مي
توي انفرادي، با وجود اين دوتا . حكم باشداعتقاد داشت، آدم بايد م

آورد،  كتابها را، آن كه فاميلم شده بود، مي. گذشت زندانبان، به من بد نمي
گذاشت،  گذاشت، شجريان مي بنان مي. گذاشت اين يكي هم برام نوار مي

آورد بيرون يك  هواخوري نداشتيم، ولي مرا مي. كرد راديو برام باز مي
  .زدم ميساعت، دوساعت قدم 

بعد يكي ديگر را . بعد از يك مدت او را هم برداشتند منتقل كردند
كشاورز . دانم مال داغ تپه بود، مال كجا بود نمي.  بودتُرك. آوردند به جاش

كردند زندانبان و  آورند، مي داشتند مي بدبختها را از تو دهات برمي. بود
آقا، اين . فتم تانكاين به من گفت از تو چي گرفتن؟ گ. محافظ و پاسدار
العالمين اين  گفت كجا قايمش كرده بودي؟ گفتم يارب مي. باور كرده بود

  ست؟ اي ديگر چه جور گوساله
آد، تو  ره زندون، ژان پل سارتر درمي گفتند يارو، خره مي دورة شاه مي

آخر اين هم شد . آمدي بيرون رفتي، خر مي اين دوره، اگر ژان پل سارتر مي
ده، مگر تانك قوطي كبريت است كه من بتوانم كُسگو خوارزندانبان؟ ب

  قايمش كنم؟
گذر از . چندتا كتاب هم توش بود. من ديدم يك كمي وسايل برام رسيد
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سيگار وينيستون و مالبرو . رنجهاي تولستوي و مرگ كسب و كار من است
ما را با محسن شفيعي . همه فكر كردند ديگر كار ما تمام است. هم بود
كني واسه چي آوردنمون اينجا؟ گفتم  گفتش فكر مي. تد توي اين سلولانداخ
كردم دارند  من فكر مي. دونم، تو كه ديدي من آخرين دفاعمم كردم نمي

  .كنند، بعد از اينجا سر در آورده بوديم آزادمان مي
هنوز سوراخهاي . اين سلول هنوز كامل نبود. خالصه، آن شب نخوابيديم

اين جوش باعث شده بود يك . جوش داده بودند. ودنددر را خوب نگرفته ب
  .شد بيرون را ديد از اين سوراخها مي. سري سوراخ تو در ايجاد شود

  
  .آيد ديديم صداي پا مي

  .از سوراخ در نگاه كرديم
  .چهارتا را چشم بسته از سلولها آوردند بيرون

  .بردند
  .مجتبي روان بود

  .اي بود علي شليله
  .اكبر عراقچي بود
  .رضا عالمي بود

  و كمي بعد،
  .فقط صداي گلوله بود

  
قبل از اينكه . كنند كردم اكبر عراقچي را آن شب اعدام مي  فكر نمياصالً

  .خواست براي راديوش بياورندمان توي انفرادي، آمده بود باطري مي
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آقا، اين مادر ما آمده بود كه . فرداش، روز جمعه بود و روز مالقات
گريه و زاري راه انداخته بود . گفته بودند مالقاتي نداره. نمخوام پسرمو ببي مي

. گفته بودند خانوم اعدام نشده. شو بدين كه پسرمو اعدام كردين، بايد جنازه
خالصه، يكدفعه . دونم گفته بود نخير، اعدامش كردين، مي. ديم ما قول مي

ني؟ گفت گفتم تو اومدي اينجا چه ك. ديدم در سلول باز شد، ننة ما آمد تو
  .انقدر داد و بيداد كردم تا آوردنم تو. ن فكر كردم اعدامت كرده

گفت اينجا . اش يك متر در دو متر همه. بعد، مادرم نگاه كرد به اين اتاق
بيني   ميخُب. كني؟ گفتم نه واهللا، تو يه ويال با استخر و همه چي زندگي مي

گفتم مامان، . بودپاسداره هم كه پشت سرم ايستاده بود، بچة خوبي . كه
بيرون چه خبر؟ گفت تا وقتي كه اين حزب توده و شوروي هست، اين رژيم 

پاسداره گفت اين . دوونه كنه و ريشه مي پا برجاست و روز به روز كونه مي
  .گه ديگه  راست ميخُبگفتم . مادرتم كه مثل خودت ضدانقالبيه

آقا ما پنج، شش ماه توي انفرادي بوديم و تو اين مدت هيچ كس نيامد 
ما هم هر روز . ام سراغ ما بگويد خرت به چند؟ نه به من، نه به هم سلولي

كرد،  شد، اگر اخم مي پاسداره كه رد مي. داديم براي خودمان يك تحليلي مي
ان خوب گفتيم وضعم زد، مي گفتيم وضعمان خراب است، اگر لبخند مي مي

  .تا اينكه يك روز آمدند كه وسايلتونو جمع كنين. است
ما . ايم همه شادي كردند كه ما زنده برگشته. هاي قبلي باز رفتيم پيش بچه

  . هستيمفعالً، خُبهم خوشحال كه 
پدرت . از نو بازجويي كردند. آقا، اين جاكشها دوباره شروع كردند

! گفتند نه. ايم ان را هم كردهخوب، مادرت خوب، آخر ديوث، ما دفاع آخرم
گفتم آخه چيش دروغه؟ گفت . هرچي گفته بودي دروغه. ش كشكه اونا همه
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  !تو پيكاري هستي و بايد از نو بازجويي بشي! ش دروغه همه
همان چيزهايي را كه دفعة اول راجع به . كنم شده بودم طوطي من فكر مي

اش را، مو به مو،  همهقند و بيسكويت و كفش و كليد گفته بودم، دقيقا، 
دانم كدام مادر  يك هفت هشت جلسه هم به اين يكي كه نمي. تكرار كردم

كنم  گفت مسلمون شدي؟ گفتم واهللا فكر مي. سگي بود، بازجويي پس دادم
آدم خوبي . بعد، يك مجاهدي بود، دكتر بود. بايد در مورد اسالم مطالعه كنم

ز اين پرسيده بودند، اين شفق نماز ا.  از همدان فرستادندش اوينبعداً. بود
بعد اين بندة خدا را برده بودند، يك فصل زده . خونه؟ گفته بود آره بابا مي

خوام در مورد اسالم  گه تازه مي بودند كه مرديكه، اين خودش داره مي
  خونه؟ گي نماز مي مطالعه كنم، تو مي

ن از  مخُبگفت المذهب چرا اين حرفو زدي؟ گفتم عجب خري هستي، 
ها برگشت گفت برو  پرسن؟ بعد يكي از بچه كجا بدونم اينا از تو چي مي

. بگو من ماركسيست هستم، ولي ماترياليست نيستم. تو درست كن بازجويي
خالصه ما تو . ذارنت پاي ديوار دن و مي وگرنه اين جاكشا حكم ارتداد مي
  .ا هم نداشتديگر دفاع و از اين حرفه. بازجويي بعدي اين را درست كرديم

اي مادر جنده كه بيشتر  يك خط سه.  فهميدم قضيه از چه قرار استبعداً
كاري كرده بود، ما را اينجا ديده   هم گهكلّيكار و  دختر باز بود تا سياسي

  .رفته بود گفته بود اين پيكاري است. بود
آنجا . بعد، ما را برداشتند بردند مالير. هيچي، باالخره ما شديم پيكاري

  .نج سال حبس قطعي و پنج سال هم تأديبي دادندپ
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حاال من تنها كسي بودم . رماديهدوباره برگشتم توي همان كمپ ويران 
ها آمدند  بچه. دانستم كجا به كجاست كه اين مسير را رفته بودم و دقيقا مي
بعد، علي گفت يه شهري نزديك . كه چي شد؟ ما هم تعريف كرديم

ي بلد نيستم، تُركگفتم من كه . يه هستتُركن اونجا ماشيناي گ اينجاست، مي
  .بيا باهم بريم صحبت كنيم

بايد شب . اسمش يادم نيست چي بود. اين بار با علي رفتيم توي آن شهر
. آنجا حالت گمرك مانند داشت. رفتيم سينما تا شب شد. افتاديم راه مي

ايم  بزن، كه اينجا گير كردهرفتيم با اين راننده حرف بزن، با آن راننده حرف 
اين داشت مواد . شان دلش برايمان سوخت تا اينكه يكي. و فالن و بهمان

. به علي گفتم تو برو. تونو قايم كنم ببرم تونم يكي گفت مي. برد غذايي مي
ترسه، با اين كار  ولي چند دقيقة بعد طرف پشيمان شد، گفت شريكم مي

  .برگشتيم. يمآن شب هم به نتيجه نرسيد. مخالفه
خواهند فارسها را بفرستند توي يك اردوگاه  تو اين هير و وير، گفتند مي

شايد پانصد ششصدتا . دهات بود. گفتيم برويم ببينيم آنجا كجاست. ديگر
يك شركت فرانسوي آنجا . خيلي مجهز بودند. خانة از پيش ساخته داشت

هاي يك اتاقه و  خانه. هها مال كارمندان آن شركت بود اين خانه. كرده كار مي
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كرديم و خودمان را   بايد با المنت آب گرم ميرماديهتوي . دو اتاقه
 داشت، وان داشت، لباسشويي داشت، زمين تنيس، حماماينجا . شستيم مي

  .خالصه شهرك كاملي بود. استخر، ميدان اسب سواري داشت
اري به عالوة  يك سري خانواده فارس بود، چندتايي سرباز فررماديهتو 

گازش . هاي ديگر را لخت كردند ها رفتند خانه بچه. همه را آوردند اينجا. ما
هاي ديگر  را آوردند، چراغش را آوردند، خالصه هرچي كم داشتيم از خانه

  .آوردند
من . كشيد نشست نقشة فرار مي بعد، ديگر كار ما شروع شد، هر كسي مي
هر كسي طرح فرار داشت . ديمو يك پسري به اسم حسين آنجا معروف بو

دانستند آنجا، ما تنها كساني هستيم كه مسير را  چون مي. آمد سراغ ما مي
ها بود، اين، كارتهاي جعلي  بعد، يكي از بچه. بلديم و خايه فرار كردن داريم

يك بار يك كارت رمانيايي براي من درست كرد، و . كرد تميزي درست مي
  .كرديم طرحهاي مختلف را بررسي ميهيچي، هر روز . من شدم مهندس

يك چيزي به نام . نقشه طبيعي شهر بود. يكي آمد، يك نقشه آورد
گفت اگه از اين رودخونه عبور كنين، اين طور كه . رودخانه به ما نشان داد

يك . رسين به يك سه راهي ده، بعد از چند كيلومتر مي تو نقشه نشون مي
فقط يه كمي . يهتُركطرفش به طرف ره به طرف مرز سوريه، يك  طرفش مي

خرما براي خوردن با خودتون ببرين و يه تيكه طناب براي گذشتن از 
  .رودخونه

. پنج تا همداني، يك تهراني. شش نفر بوديم. شود گفتيم از اين بهتر نمي
دهها بار هيئتهاي مختلف . دوتا از اينها، بدبختها، سه سال آنجا مانده بودند

  .د آنجا، ولي هنوز اينها را خارج نكرده بودندصليب سرخ آمده بو
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يكي دو بطر ويسكي گرفتيم، . اين بار، راحت بلند شديم رفتيم موصل
بوس شديم به  سوار ميني. شب شد. يك كمي بيسكويت و خرما، و طناب

از موصل كه رد شديم، ده دقيقه، يك ربع بعد، تو بيابان گفتيم . طرف زاخو
وضيح بدهد كه اينجا بيابان است و اين حرفها، ما تا راننده آمد ت. نگهدار

بعد ديديم صداي . رفتيم به طرف رودخانه. پريديم پايين و از جاده گذشتيم
  .وقتي صدا محو شد، بلند شديم. آيد، خوابيديم زمين ريو ارتشي مي

يكي . يكي ويسكي را گرفت. كرديم اينجا رودخانه است بعد، ما فكر مي
كرديم  حاال بايد يك جايي را پيدا مي. يت و خرما رايكي بيسكو. طناب را

كه كم عرض باشد كه بتوانيم راحت از آن بگذريم، اما توي آن تاريكي 
رفتيم،  حاال ما هي از كنار رودخانه مي. توانستيم تشخيص دهيم مشكل مي

گفتيم اين چيزي كه ما روي نقشه ديديم اين جوري . ديديم آب است هي مي
  . هم اين جوري نبودحتي راه. نبود

، ما كه امكان اين را نداشتيم كه برويم يك مسيري را بررسي كنيم، خُب
شد  گذشتيم، اگر نمي شد، مي اگر مي. رفتيم افتاديم، مي راه مي. بعد راه بيفتيم

  .كه هيچ
مان را بخوريم تا هوا  باالخره از رفتن خسته شديم، گفتيم بنشينيم ويسكي

هوا كه روشن . يكي دو ساعتي هم چرت زديم. يمروشن شود ببينيم چه كن
بعد فهميديم . سد صدام بود. شد، متوجه شديم اينجا سد است نه رودخانه

  .هيچي، اين هم نشد. ايم بدون اينكه متوجه بشويم از چندتا پادگان گذشته
ها  يك شهري بود نزديك موصل كه راننده. گفتيم برويم از يك راه ديگر

. شب رفتيم تو آن شهر. خالصه رفتيم موصل. زدند ميآمدند گازوئيل  مي
 جرأتهيچ كس . بعد، با چندتا راننده حرف زديم. نشستيم چاي خورديم
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ناچار شديم . خالصه اين دفعه هم نشد. ترسيدند همه مي. نكرد ببردمان
گفتند پس . ها خداحافظي كرده بوديم حاال ما از همة بچه. برگرديم كمپ

  . اين جوري بودچرا برگشتيد؟ گفتيم
گفتيم اگر  ها مي به بچه. افتاديم گرفتيم، راه مي هميشه سر ماه پول كه مي
  .گردند اند شهر، چند ساعت ديگر برمي آمدند چك كردند، بگوييد رفته

اي كه  آمديم همين محله. ماه بعد، يك گروه بيست نفره راه افتاديم رفتيم
رفتيم بغداد، بعد هم   حله، ميآمديم از شوملي مي. زدند تريليها بنزين مي

راحت . شبها كنترل كمتر بود. كرديم ساعت را تنظيم مي. رفتيم موصل مي
.  ساعتي راه بود4از بغداد تا موصل . رفتيم موصل شديم، مي سوار ماشين مي

شديم يا توي  رفتند مرخصي، سوار مي هايي كه مي معموال توي ماشين ارتشي
مرور ماشينهاي مختلف بود با آدمهاي مختلف، آنجا محل عبور و . بوس ميني

  .شد اين است كه كسي به ما مشكوك نمي
. يكي دالر داشت، يكي لير داشت. اين بار بيست و چهارتايي راه افتاديم

خالصه قرار گذاشتيم برويم يك تانكر پيدا كنيم، با طرف قرار بگذاريم كه 
حاال نگو اين شيوه . بدهدتانكرش را پر نكند و به جاش ما را توي تانكر جا 

يارو دريچة تانكر . ها اين كار را كرده بودند چندتا از بچه. قبال لو رفته است
دست كم بايد .  راه استكلّيبعد از جنوب عراق تا بغداد . را بسته بود

اين يارو صاحب تانكر . گذاشته كه هوا وارد تانكر بشود شيرش را باز مي
كنند، لو  بندد كه وقتي چك مي ر تانكر را مينزديك موصل، شي. گوساله بوده

از موصل تا زاخو خيلي راه . رود دوباره بازش كند نرود، بعد يادش مي
شود و  ها بد مي شود، و حال بچه به مرور اكسيژن توي تانكر كم مي. است

راننده با خيال . رسد زنند به ديوارة تانكر، ولي صدا به صدا نمي هي مي
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اند خفه  نزديك پل ابراهيم خليل، اينها داشته. دهران راحت داشته مي
شود و گندش  ياور بازرسه متوجه مي. اند به ديوارة تانكر اند، هي زده شده مي

آورند   تا آدم نيمه جان را مي كنند و بيست دريچة تانكر را باز مي. آيد درمي
  .بيرون

ه سال حبس به رانندة تانكر د. ها هم نوشته بودند اين قضيه را، روزنامه
گفت اينها  مي. ها دل خوني داشت از ايراني. توي زندان ديدمش. داده بودند

  .زندگيم را خراب كردند
اگر يارو شير را . زنيم گفتيم با راننده حرف مي. دانستيم ما اين قضيه را مي

ولي فهميديم كه از آن تاريخ به بعد، هر . رسيدند نبسته بود، آنها به مقصد مي
زدند توش  رفتند باال و سيخ مي خواست بگذرد، بازرسها مي ميتانكري كه 

  .كه ببينند گازوئيل دارد يا نه
نشستيم صحبت . بقيه مانديم. ها برگشتند خالصه، سه چهارتا از بچه

ها  بياييد بدون اينكه به راننده. گفتيم دو باره برگشتن خيلي زور دارد. كرديم
گفتيم هر طور شده بايد . ها بشويمبگوييم خودمان يواشكي سوار اين تريلي

، اگر گندش درآمد، گور پدرشان، يك ماه ديگر هم خُباگر رفتيم كه . برويم
  .رويم زندان مي

همة . كنند، آنجا بود دوتا از اين ماشينها كه توش گوسفند حمل مي
ولي روي سقفش كه . شد توش ديده مي. طبقات اين ماشين باري چوبي بود

گفتيم ده نفرمان برويم روي اين . چادر داشت. شدي رفتي ديده نمي مي
حاال حساب كن، راننده توي ماشين . سقف، ده نفر هم روي سقف آن يكي
تر و ضعيفتر  آنهايي كه بچه. كشيم باال نشسته و ما يكي يكي از ماشين مي

  .بودند، رفتند روي اين ماشين، بقيه هم روي آن يكي
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مان كامل شد، اين چادر روي ماشين را كه ما تا رفتيم باال، يعني تا ده نفر
يك بوي . از دو طرف لوله شده بود، باز كرديم، كشيديم روي خودمان

چادر آن يكي . شديم آمد كه داشتيم خفه مي پشكل گاو و گوسفندي مي
ساعت چهار صبح . دانم چه جوري بود كه بازش نكرده بودند ماشين، نمي

آقا، ما نيم . افتند ند دقيقه ديگر راه ميها چ ما فكر كرديم اين راننده. بود
حاال آفتاب زده بود . ساعت منتظر شديم، يك ساعت منتظر شديم، دو ساعت

تا آدم جسبيده به هم زير اين چادر مانده بوديم، و بوي گند هم  و ما، ده
  .كرد مان مي داشت خفه

 و ما روي ماشين عقبي زير چادر. پس از چند ساعت باالخره راه افتادند
  .ها روي ماشين جلوي و بقية بچه. تنگ هم دراز كشيده بوديم

يك كمي گوش داديم، تا . آيد بعد از چند دقيقه ديديم سر و صدا مي
آمديم بفهميم چي به چي است، ديديم چادر از روي ما كنار رفت و يكي 

  .گفت بيايين پايين
مكن كنند م هايي كه روي ماشين جلوي بودند، فكر مي حاال نگو بچه

. است توي راه پست بازرسي باشد يا پايگاهي كه بتوانند آنها را از باال ببينند
رسند كه بهتر است آنها هم هر طور شده چادر را باز  و به اين نتيجه مي

  .كنند، بكشند روي خودشان
كنند  رود، يكي را بلند مي اين اُزگلها، در حالي كه ماشين به سرعت مي

زند زير چادر و  كند، باد مي تي يارو چادر را باز ميوق. كه چادر را باز كند
بيند چادر بلند  رانده، مي رانندة ما كه پشت آن ماشين مي. كند هوا بلندش مي

. ايستد ماشين مي. زند بوق مي. شده هوا، يكي هم روي سقف ماشين است
. هيچي، آنها را كه آوردند پايين، بعد هم آمدند سراغ ما كه ياال پياده شين
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  .خالصه ما را تو بر بيابان پياده كردند
ها، حاال چه وقت باز كردن چادر بود؟ هيچي، آن ده نفر  دهكُسگفتيم خوار
  .ما مانديم و آن جاده. برگشتند كمپ

گفتيم بمانيم يك . تازه يك شب بود كه از اردوگاه زده بوديم بيرون
كمي . تيمرفتيم كنارش نشس. كنار جاده، يك مجراي آب بود. فكري بكنيم

 بود، رفت توي تُركها  يكي از بچه. خانه بود آن طرفتر، كنار جاده، يك قهوه
ي كه با ما بودند، هي تُركتا  بعد، اين دوسه. يك كمي آب آورد. خانه آن قهوه

ها صحبت  خانه با راننده رفت تو قهوه شان مي چند دقيقه به چند دقيقه يكي
ها  تا از بچه شش. تقسيم شويم. د رفتشو بعد گفتيم ده نفري كه نمي. كرد مي

  .مانديم چهار نفر. با هم رفتند
ها صحبت   با راننده. نان گرفتيم، غذا گرفتيم. باز برگشتيم همان پمپ بنزين

. ناچار شديم برگرديم كمپ و صبر كنيم تا ماه ديگر. كرديم، ولي بازهم نشد
يم، عرقي بخوريم، شديم پول غذايي بده رفتيم، مجبور مي چون هر بار كه مي

  .شد پولمان تمام مي
فكر كرده بودند از . تا رفته بودند شمال عراق، توي منطقة بارزان آن شش

.  بال سرشان آمده بودكلّي. شود يك جوري خارج شد ها مي طريق بارزاني
 نفهميديم چي شد، زنده اصالًشان  يكي.  در حق هم نامردي كرده بودندكلّي

شان را هم دستگير كرده بودند و بعد از يكماه از  است، مرده است؟ بقيه
  .زندان آزادشان كردند

شان، مهدي  يكي. شان محسن بود كه معلوم نشد چي به سرش آمد يكي
آدم ترسويي بود، همان . چريك بود كه گفت من ديگر حاضر نيستم فرار كنم

خريد يك گوني سه  خرما مي. جا ماند، دم و دستگاه عرق سازي درست كرد
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  .كرد گرفت و براي خودش حال مي دينار، عرق خرما مي
ضبط . تو اين چهارتايي كه ما بوديم، دوتاشان لجن بازي درآورده بودند

اين بود كه من . صوت يك پناهندة بدبخت را دزديده بودند، فروخته بودند
، ما داشتيم يا خُب. افتم گفتم اين بار با اينها راه نمي. بهشان اعتماد نكردم

  .كرديم شتيم، در حق ديگري نامردي نميندا
شود به كوه زد، از  ، از داخل يك پاركي ميدهوكيكي آمد گفت توي 

ها و از آنها كمك گرفت و  كوه گذشت و انداخت توي منطقة آزاد پيشمرگه
  .يهتُركرفت 

كاري نداشتيم كه طرف سياسي است يا . اين بار، هشت نفري راه افتاديم
ار گذاشتيم كه هر كس، از هر جا خواست برگردد، همان اول هم قر. نه

  .داند خودش مي
. دهوكباز، شبانه اتوبوس سوار شديم، رفتيم گاراژ موصل و بعد گاراژ 

 يك جوري بود كه بايد قبل از ساعت هفت صبح ازش دهوكاين 
تازه . شديم گذشتيم، وگرنه گرفتار پست بازرسي و اين جور مشكالت مي مي

و چون به منطقة .  هم مأمور مخفي داشتكلّي مأموران رسمي، آنجا عالوه بر
  .شدي، خارج شدن ازش مشكل بود رسيد، وقتي وارد شهر مي آزاد شده مي

سر تا تهش به اندازة دوتا زمين . پارك كوچكي بود. رسيديم به آن پارك
شود، صبر كنيم، بعد از  ما مجبور بوديم تا وقتي هوا تاريك مي. فوتبال بود

حاال اين پارك نه جاي مخفي شدن . ك بگذريم و از كوه برويم باالپار
  .داشت، نه چيزي

ما هم .  آمدند سراغمان كه اهل كجاييد و از اين حرفهاتُركباغبانهاي 
يك مشت چاخان تحويلشان داديم كه من ايتاليايي هستم و آن يكي 
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ي حاال ما يكي كمي كرد. دانم اهل كجا فرانسوي است و آن يكي نمي
دانست، رفت  ي و كردي ميتُركظهر شد، اين علي كه . شد حاليمان مي

ترسيديم  خواستيم برويم بيرون پارك، ولي مي مي. غذايي تهيه كرد، خورديم
اش نگران بوديم كه گند كارمان  توي پارك همه همه. اي پيش بيايد مسئله
  .رديمخالصه هر جوري بود تا غروب همانجا خودمان را سرگرم ك. درنيايد

حاال هوا داشت . هاشان آمدند ها با بر و بچه ساعت پنج شش خانواده
كرديم تا پارك كامال خلوت شود، چون  شد، ولي ما بايد صبر مي تاريك مي

افتاد به طرف  فاصلة پارك تا كوه، يكدست صاف بود و آدم وقتي راه مي
  .شد كوه، راحت ديده مي

ندتا نورافكن سينة كوه را هوا كه تاريك شد، ديديم آن طرف پارك چ
 اين نورافكنها را به اين خاطر آنجا كار گذاشته بودند احتماالً. كند روشن مي

  .ها نتوانند از كوه پايين بيايند كه پيشمرگه
كرديم چطور از زير اين نورافكنها بگذريم كه ديده نشويم؟  حاال فكر مي

 را بررسي عيتوض شدن پارك بوديم، داشتيم  همين طور كه منتظر خلوت
رو، به فاصلة دويست سيصد متر، شيار مانندي بود كه  بعد آن روبه. كرديم مي

 خيز بريم، گفتيم ده  تقريبا از نور محفوظ بود، يكي گفت تا اونجا رو سينه
خالصه به اين نتيجه رسيديم كه سريع خودمان را . متر بيست متر كه نيست

  .ز سينة كوه باال برويمبه آن شيار تاريك برسانيم و به سرعت ا
ساعت ده و نيم، يازده، وقتي پارك كامال خالي شد، دويديم و خودمان را 

نزديك كوه، يكدفعه ديديم صداي گلوله . رسانديم به آن شيار و پيش رفتيم
  .آقا، از ترس چفت كرديم و دويديم سرجاي اولمان. بلند شد

ها به طرف ما  اين گلولهاما هرچه بود . نفهميديم پايگاه نظامي بود يا چي
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  .شد شليك نمي
. توانستيم بكنيم كاري نمي. باز نشستيم صحبت كرديم كه چكار كنيم

 با احياناًخواستيم فرار كنيم، اما به هر حال حاضر نبوديم ريسك كنيم و ا مي
همان جا نشستيم به . گرديم چند نفر گفتند ما برمي. گلوله ترتيبمان را بدهند

  .ج نفرمان برگشتند، مانديم سه نفرصبح پن. چرت زدن
اي  با چند تا راننده حرف زديم، به نتيجه. باز رفتيم آن پمپ بنزين

  .نرسيديم و باز مجبور شديم برگرديم تو آن كمپ لعنتي
گفت من يه آشنايي دارم كه فاميلش . يك پسر كرد بود، بچة خوبي بود

 شايد كاري برام خوام برم سراغ اين كه گفت مي. سركردة جاشهاي موصله
. گفتم باشه. خوام تنها برم، بيا باهم بريم بكنه و از اينجا نجاتم بده، ولي نمي

. شويم و فالن و بهمان كرديم كه دستگير مي ديگر فكر نمي. با هم راه افتاديم
  .مهم اين بود كه از اين خراب شده بزنيم بيرون

خانة طرف . شُرطهياگفتند ا اي اعياني كه بهش مي توي محله. رفتيم موصل
از آن جاشهاي مادر قحبه بود كه . در زديم، آمد در را باز كرد. را پيدا كرديم

  .بندند تو خانه هم كلت مي
 سنت مهمان نوازي دارند، حتي اگر طرف جاش هم باشد، باز اكثراًكردها 

مادرش هم از غريبه . طرف زياد تحويلمان نگرفت. فروشد مهمانش را نمي
رفتار چندان جالبي . ايم ز حالتمان فهميد كه براي كار خير نيامدهبودن ما و ا
شود  وقتي ديدم اين جوري است، گفتم نمي. كرد هي غرغر مي. نشان نداد

گفتم ما دوستهاي برادر زنت هستيم، آمده بوديم . مسئله را با اين مطرح كرد
هم تيرمان به اين بار . اينجا بگرديم، گفتيم بياييم سالمش را به شما برسانيم

  .سنگ خورد
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بدن سالمي . بعد، يك غالم هم بود كه توي جنگ زخمي شده بود
گفت من يك امكاني دارم، اگر مرا ببريد موصل، ممكن است بتوانم . نداشت

جاشهاي عراق معموال آدمهاي فقيري بودند . به كمك يك جاش خارج شوم
  .، ولي مزدور نبودندكردند در واقع، كار مي. كه از بيچارگي جاش شده بودند

گفتيم . ها اين را برديم موصل و آدرس را براش پيدا كرديم با يكي از بچه
غالم رفت، در زد و . مان را ببرد تواند، هر سه باهاش صحبت كن كه اگر مي

  .ما هم رفتيم آن نزديكيها، توي پارك نشستيم، عرقي خورديم. رفت تو
ه ده و نيم صبح رفتيم فرداش ساعت د. همان جا خوابيديم. شب شد

طرف قرار بود همان شب غالم را ببرد، اما . ببينيم اين كارش به كجا رسيده
  .وقتي فهميد ما هم با او هستيم، از ترسش او را هم از خانه بيرون كرد

ها از مسيري رفته بودند و موفق هم شده بودند خودشان را  دوتا از بچه
فقام كه تو سوئد است، ارتباط گرفته از آنجا با يكي از ر. يهتُركبرسانند 

كروكي راهي را كه آنها رفته بودند، . اين رفيقم براي من نامه داد. بودند
. خواد، بياد بريم ها گفتم اين كروكي را دارم هر كي مي به بچه. كشيده بود

  .ترسيدند، نيامدند
  .دهوكرفتيم بغداد، بعد، موصل، و . من و علي و يكي ديگر راه افتاديم

اين ماشين مسيرش اين طوري بود كه . شديم  بايد سوار ماشين ميدهوك
شديم، توي  زد و ما آن طرف رودخانه كه پياده مي پست بازرسي را دور مي

  .به همين راحتي. يه بوديمتُركخاك 
حاال قرار بود توي آن شهر برويم دم يك كيوسك، عكس آن دوستمان را 

. ني هستيم كه دو هفته پيش رد كردينشان بدهيم و بگوييم ما رفيق فال
  .دوستم كه تو سوئد بود يك جوري با اين قرار مدار گذاشته بود
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يك كمي . هنوز باز نكرده بود. هفت و نيم صبح رسيديم جلو كيوسك
كنه؟ گفت  از يكي پرسيديم اين معموال كي باز مي. منتظر شديم، ديديم نيامد

فكر كرديم البد تو همين . بستهاست كه  االن يكي دو هفته. معلوم نيست
  .ها اتفاقي براش افتاده است رابطه

، بايد ثابت دهوكگشتيم  اگر برمي. دانستيم چه جوري برگرديم حاال نمي
توي اين ده يك خندق مانند بود، كه توش آت . كرديم پيشمرگه نيستيم مي

 مرز آشغال و خاكستر ريخته بودند، نشستيم، فكر كرديم به هرجهت ما كه از
افتيم  ايم، اينجا هم كه منطقة آزاد است و بگير و ببندي نيست، راه مي رد شده

  .هاي قيادة موقت برسيم رويم تا به پيشمرگه مي
به علي گفتيم برو در اين خونه رو بزن، . فقط يك مقدار غذا الزم داشتيم

ن اين رفت، بعد از چند دقيقه دوا. توني يه كمي نون بگيري بخوريم ببين مي
  .ها بلند شين بياين دوان آمد كه بچه

. اين رفته بود در خانه، گفته بود ايراني هستيم، وضعمان اين جوري است
  .صاحبخانه گفته بود برو رفقاتم بردار بيار. ايم تشنه و گرسنه

خاگينه برامان درست . آدمهاي با محبت، مهربان. آقا، رفتيم توي خانه
بعد، شلوار كردي بهمان .  آوردند، خورديمكردند، نان لواش داغ داغ برامان
  .دادند كه همرنگ جماعت شويم

برادرش جزو مسسولين حزب . صاحبخانه آدم خيلي با محبتي بود
آقا، اين جوان . پدرش را دستگير كرده بودند، زندان بود. دمكرات عراق بود

ين بعد، گفت همين جاده رو بگير. اي به اين سادگي ما را آورد تا يك منطقه
اونجا خودتونو به شوراي ده معرفي كنين، اونا . برين تا برسين به يه ده

 . كنن كمكتون مي
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انفرادي كه چه عرض . تو انفرادي. پنج، شش ماه تو زندان مالير بودم
تو يك اتاق، . آنجا سه تا كالس بود كه تبديلش كرده بودند به زندان. كنم

من و يك رزمندگاني از . ق ديگر هم ما ده دوازده تا بودند، تو اتاتوابدوتا 
تو اين اتاق، گاهي وقتها . هاي مجاهد هاي چپ بوديم، بقيه هم از بچه بچه

.  نداشتيمحمام. هواخوري نداشتيم. كرديم كرديم، ورزش مي واليبال بازي مي
 . ها گال گرفته بودند اكثر بچه. خيلي جاي مزخرفي بود

دانم چرا هي ما را  نمي.  دوباره برم گرداندند همدانبعد از پنج، شش ماه،
 داشتيم، اما توابالبته . آن روزها جو زندان هنوز چپ بود. كردند جا مي جابه

ولي به هرجهت دگوري بودند، گاهي . ي كه كابل بزند يا شكنجه كندتوابنه 
اما در هر . شد دادند كه موجب اعدامش مي راجع به كسي اطالعاتي مي

  . ت فضاي اينجا مثل تهران نبودصور
 اقليتهاي  آنجا چندتا از بچه. گفتند برويد بپوسيد. ما را انداختند تو بند

من مسئلة قلبم را . بودند كه زير حكم بودند و ما كه محاكمه شده بوديم
يك روز، ساعت پنج صبح آمدند كه وسايلت را جمع كن . عمده كرده بودم
 شد، اگر هفت تا جان داشته باشم يكيش را هم از گفتم تمام. بايد بروي اوين
راه . نه لباسي، نه چيزي. فقط بسته سيگارم را برداشتم. برم اوين در نمي
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آقا، با چنان عمليات پليسي ما را از شهر خارج كردند . افتاديم به طرف اوين
گفتم من چه ربطي به اوين . كه چيزي نمانده بود خودمان را خراب كنيم

  دارم؟ 
شان  يكي. شناختند وتا پاسدار تو ماشين بودند كه مرا بيشتر از خودم ميد

ديدم كه كارت به  گفت من تو پيشوني تو مي. شناسي؟ گفتم نه  گفت منو مي
گفتم چرا؟ گفت يادته از همون روزهاي اول انقالب، ضد مردم . اينجا بكشه

نيم؟ همون جا ك دادي، ايران را سراسر سياهكل مي بودي؟ يادته هي شعار مي
  . افتي من گفتم تو به اين روز مي

 اين خُب.  سياسي شده ام60من گفته بودم از سال . آقا، برق از من پريد
چون جمهوري اسالمي با آدمهاي سابقه دار، . نكته تو محاكمه خيلي مهم بود

شان اين جوري  اينها برنامه. هاي سابق، به اين راحتي كنار نمي آمد با سياسي
گفتنند اين ساخته  اي، مي ديدند از دوران شاه سياسي بوده ه اگر ميبود ك
گفتند اين   اگر از دورة شاه مجاهد بودي، ميمثالً. شود كاريش كرد نمي. شده

كردند يا كاري  حسابي لت و پارت مي. دادند مرتد ذاتي است، ترتيبت را مي
ياسي شده بودي، اما اگر بعد از انقالب س. يرُببِكردند كه هر طور شده  مي
 . گفتند تحت تاثير جو قرار گرفته است مي

اي؟ گفتم شما   وقتي از من پرسيدند چرا با اين گروهها همكاري كردهمثالً
كردين، منم از شما زده شدم، رفتم با  با دولت ليبرال بازرگان همكاري مي

 ، من اينخُب. كردند  بهش اشاره مياكثراًاين چيزي بود كه . اين سازمان
ديدم اين پاسداره دارد از قبل انقالب حرف  حرفها را زده بودم و حاال مي

كه . آقا، من مانده بودم اين مردك اين حرفها را عليه من زده يا نه. زند مي
  . بعدها فهميدم چيزي نگفته و خيلي تعجب كردم
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يكي دو ساعتي با . سر راه، ما را بردند تو يك تاكستان ناهار خورديم
  .  آنجا ما را مسخره كردند، بعد راه افتاديم به طرف اوينپاسدارهاي

اول ما را بردند دادستاني تهران، . وارد شدن به اوين به اين سادگيها نبود
از صانعي اجازة ورود به زندان اوين را گرفتند، بعد از دو سه ساعت ما را 

ي گفتم خدايا، اين جاكشها چرا اين جور. حصار برداشتند كه برويم قزل
اش يك بسته سيگار  من همه. حصار الصه ما را بردند زندان قزلكنند؟ خ مي

. دهند حصار سيگار نمي دانستم قزل مي. دو سه تاش را دود كرده بودم. داشتم
 3بعد بردندم واحد . ما اين سيگار را يك جوري تو لباسمان قايم كرديم

  . حصار قزل
تواني فرار  اشد نميدرش هم كه باز ب. حصار شكل مزخرفي دارد قزل
چهارتا برج بلند . چون دور و برش مسطح است، پستي و بلندي ندارد. كني

يعني از هر جايي كه بخواهي بگذري، به راحتي . هم دارد با نورافكن
  . ولي زندان شيكي است. توانند بزنندت مي

بعد، يكي آمد . من را انداختند زير هشت. حدود ساعت ده شب رسيديم
بعدها فهميدم حاج داوود رحماني .  بكن به ديوار و وايساكه پشتت را

فكر كردم چند سال به . ما هم سيگار نكشيده و خمار. جاكش بوده است
ام روي آب بيفتد، چكار كنم؟ آقا، دو  ام، حاال اگر اينجا پته اينها دروغ گفته

بعد باالخره يكي آمد من را برد تو يك . سه ساعت همان جا سرپا وايسادم
  . لول كثيفس

من سيگاري را كه توي كاپشنم جاسازي كرده . فقط يك تكه پتو داشت
ديدم . آمدم سيگار را روشن كنم، چشمم افتاد به ديوار. بودم، بيروم آوردم

گفتم يا امام زمان، اينجا ديگر كجاست كه لشكر . ينتواب 12نوشته لشكر 
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ه باشد، كار من زار  لشكر را هم داشت12توابين دارد؟ گفتم اگه فقط همين 
  . است

سيگاري كشيدم و باالخره خوابيدم كه ناگهان لگدي خورد تو پهلوم و از 
جا پريدم، ديدم يك آدمي با يك قيافة وحشتناكي كه خدا نصيب گرگ 

توانم باور كنم كه اين آدم   نمياصًالآقا، من . بيابان نكند، وايساده باال سرم
چشمهاي لوچ، موهاي . ش وحشت نكنندتوي شهر قدم بزند و مردم از ديدن

سفيد، اين ريش كثافتش را هم دو شاخ كرده بود، گفت مال كدام گروهكي؟ 
ما را .  بيدار نشده بودمخُبخوني؟ گفتم  گفت پس چرا نماز نمي. گفتم پيكار

وضو گرفته نگرفته آمديم الكي نمازي خواندم، . برداشت برد دستشويي
  . گرفتم خوابيدم
اما از ترس اين يارو، . ديدم از صبحانه خبري نيست. شدموقتي بيدار 

هي نگاه كردم، ديدم آقا، كسي برام صبحانه . كردم بروم بيرون  نميجرأت
آيند،  بعد، ديدم يك سري آدم مي. سيگارها هم كه تمام شده بود. نمي آورد

من آمدم تو حياط كه از يكي سيگاري يگيرم، كه ديدم چند نفر . روند مي
گفتم اين جاكشها . آقا، از ترسم دويدم تو اتاق. غولها حمله كردندمثل م

  ! اند ما را عجب جايي آورده
تازه . حصار  آمدند، مرا بردند بيمارستان قزلساعت يازده اين طورها

  . فهميدم چرا مرا آورده اند اينجا
هاش از راديولژيست تا  كاركن. آنجا كه من بودم، هشت تا تخت داشت

. چندتا دختر راه كارگري بود، چند تا مجاهد. زنداني بودنددكتر، همه 
جالب اين است كه طرف هشت تا زبان بلد بود، . ي بوداقليتراديولژيستش 

گفت يك زماني مسئول خريد  مي. پيچيد دارو مي. آنجا شده بود نسخه پيچ
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دندانسازش يك بازجوي . يك سرهنگ بود همين طور. نيروي هوايي بوده
  . يك دكتر ديگر بود طرفدار مجاهدين كه ده سال گرفته بود. ساواك بود

حاال نگو اين حاج داوود جاكش، قبل از اينكه من . من را بردند آنجا
بيايم اينجا، با اينها صحبت كرده كه اين پسره از شهر ديگري آمده و تا 

اي حرف  روزي كه توي اين اتاق است هيچ كس حق ندارد باهاش كلمه
  . بزند

يكي . دهد ز در رفتيم تو، گفتيم سالم، ديديم هيچ كس جواب نميما ا
هاي آرمان مستضعفين است، پيرو دكتر  بعدها فهميدم از بچه. خوابيده بود

 فهميدم بعداًيكي كه . بلند شد، سالم كرد. جوان سرحال خوبي بود. شريعتي
ه زني؟ مگ حصار است، گفت چرا با اين حرف مي هاي كثيف قزلتواباز آن 

خالصه آنجا فهميدم قضيه از چه . حاج داوود منع نكرده؟ گفت سالم كردم
من . گفتم ما حرفي نداريم كه بزنيم، صحبت سيگار است. قرار است

گفت اينجا فقط . سيگاري هستم، سيگار ندارم، پول هم ندارم كه سيگار بخرم
هم كردند با  اينها يك بيضي را نصف مي. دن اي دو بسته سيگار مي هفته
  . كشيدند مي

يك . آمدند يك عده مي. آدمهاي اين زندان هميشه در حال تغيير بودند
  . رفتند عده مي

، شش ماه حبس 60ارديبهشت . هاي پيكار مسجد سليمان يكي بود، از بچه
يعني هي .  سال25 بود، حبسش شده بود 61گرفته بود، بعد، حاال كه اسفند 

اده بودند و چون با سازمانهاي هاي مختلف راجع بهش اطالعات دتواب
 25مختلفي كار كرده بود، هي جرمش رفته بود باال، تا حبسش شده بود 

 همدان صحبت كردم و وضعيتمن با اين راجع به . آدم جالبي بود. سال
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گفت .  به اين معنا نداريمتوابگفتم ما آنجا .  كتاب و اين چيزهاوضعيت
ها توابه كر دارن، از اينها گذشته، اينجا ها سازماندهي دارن، گروتواباينجا 

  . قدرت دارن
 750مجاهدين يك تشكيالت . آن روزها، تشكيالت زندان را گرفته بودند

 فعاليتگويم، به اين معنا نيست كه  البته تشكيالت كه مي. نفري داشتند
ها روحيه بدهد، جلسات  توانست به بچه  ميمثالًآنچناني داشته باشند، اما 

اما آن روزها . بگذارد كه به راحتي اطالعات ندهند و به راحتي نبرندبحث 
حتي تشكيالت بيمارستان هم لو رفته بود و خيليهاشان اعدام شده بودند و 

ر قبل اينكه از هم بپاشد،  پيكامثالً. خيليها هم حبسهاي طوالني گرفته بودند
تاهي كه يا همين جا، يك مدت كو. حصار تشكيالت وسيعي داشت تو قزل

ها تواب. ها تشكيالت درست كرده بودند حاجي رحماني رفته بوده مكه، بچه
بعد كه حاجي . زدند آوردند، به قصد كشت مي را توي تاريكي گير مي

يك سري تفسير كه حاشية قرآن نوشته . برگشته، آمده چند تاشان را گرفته
چندتايي . اده بودندچندتاشان را زده بود، ديگران را لو د. بودند لو رفته بود
حاجي گفته بود ما شما را آورديم اينجا ارشاد كنيم، اون . اعدام شده بودند

  كنين؟  وقت شما تشكيالت درست مي
هاي  يك پسر چهارده ساله بود از بچه. آنجا آدمهاي عجيبي بودند

بوس  اين فقط يك ميني. ها بوده، چي بوده دانم رهبر بچه مجاهدين نمي
يعني مادر و خواهر و برادر و عمو و . را آورده بود زندانخانوادة خودش 

. كرده يك كمي به مجاهدين سمپاتي دارد، لو داده بود هركسي را كه فكر مي
 كيلو وزن 32اش  اين بيچاره همه.  سال حبس گرفته بود25خودش هم 

آورده بودند عملش كنند، بايد . عشر گرفته بود زخم اثني. بچه بود. داشت
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خورد كه بتوانند عكس بگيرند، ولي به خاطر بوي روغن  چك ميرروغن ك
  . يعني آدمي بود با اين حد شعور. كوچك حاضر نشد عمل كند

ها  يك بند مخصوص سلطنت طلب. قرباني، شوهر گوگوش هم آنجا بود
گفتند اينها همه جور  مي. ها ها و بازجوها و گردن كلفت بود و كودتاچي
 جدول بگير تا امكانات كارهاي دستي و رمان از مجلة. امكاناتي دارند

اما براي . شود باهاش وقت كشي كرد خواندن و چيزهايي كه تو زندان مي
گفت خرج شما رو اين سلطنت  بقيه نبود، خود حاج داوود رحماني بارها مي

تيمسار باقري كه زماني معلم ! اينها ارج و قربي داشتند كه نگو. دن طلبا مي
گفتند خرج ماهيانه هر كدام از  راست يا دروغ، مي. ، آنجا بودنيم پهلوي بوده

يك مرد چهل چهل و . كردند  نظافت نمياصالً.  تومن است15000اينها 
اين را گرفته بودند كه با . دانم اهل سقز بود، سردشت بود پنجساله بود، نمي

گفت االن پنج سال است كه دارم حبس  مي. حزب دمكرات رابطه داري
 15يك بار گفته بودند ده سال حبس داري، يك بار گفته بودند . كشم مي
زير شكنجه، كاسة زانوش را . اي بود آدم فقير بيچاره. چندتا بچه داشت. سال
هر اتاقي ده بيست . ها اين شده بود نظافتچي سلطنت طلب.  كرده بودندخُرد

  . كرد دادند نظافت مي تومن بهش مي
من كه وارد . داد ها را نشان ميتواب كه تو هر اتاقي يك تلويزيون بود

. كردند ها صحبت ميتواباز هشت صبح تا ظهر، . شدم، ديدم آقا، شروع شد
آمد كه من اول طرفدار اين گروه بودم و بعد آن گروه و حاال توبه  يارو مي

شد، دو ساعت استراحت بود، باز  ناهار كه تمام مي. كنم و از اين حرفها مي
 بيمار مثالًحاال من . شد تا نماز مغرب ها شروع ميتواب و ورها دوباره اين شر

ولي اين مادر سگها مگر . يك دفعه تلويزيون را خاموش كردم. بودم
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.  بود كه گفت هوادار اقليت هستمتوابيك روز، يك دختر . گذاشتند مي
. ها و بختيار و اسرائيل يكي است شروع كرد كه خط ما با سلطنت طلب

 فعالً وقت از سازمان سؤالي كردم، به من جوابي ندادند و گفتند گفت هر مي
من اين مطلب را تو صفحة سياسي . مان جمهوري اسالمي است دشمن اصلي

 اين را اقليتيعني يك مقاله بود كه درمورد . جمهوري اسالمي خوانده بودم
ه من داد ك گفته بود، بعد، اين دختره برداشته بود اين را به خودش نسبت مي

. من نتوانستم اين دروغ گنده را تحمل كنم. ام  بودهاقليت و رهبري اقليتبا 
.  هم بودتوابگي؟ آنجا سه چهارتا  گفتم ننه جنده اينجا ديگه چرا دروغ مي

كني برادر؟ گفتم توهين چيه، اين داره دروغ  شان گفت چرا توهين مي يكي
  ري فدايي يا ارتباط داره؟گه، آخه كسي كه يه سال حبس گرفته، با رهب مي

. گرفت  آدم جديشان نمياصالًگفتند كه  ها يك چرندياتي ميتوابيعني اين 
يعني براي . خايه مالي رژيم است. معلوم بود بيشترش ساختگي است

، اينكه تو يك شب با فالن خُب. گذاشتند  باقي نميشخصيتخودشان هم 
يك دختر . به قضية سازمانياي، چه ربطي دارد  آدم توي سازمانت خوابيده

معمولي هم ممكن است گاهي اين طرف آن طرف با كسي بخوابد، اين كه 
كردند كه از اين حرفها بزنند،  البته خيليها را مجبور مي. توضيح دادن ندارد

  . توانست از زيرش در برود ولي طرف مي
گفتيم  اي بود كه ما بهش مي يك برنامه. يك روز گفتند برنامة جديد داريم

گفتند  يك مرديكة جفنگي بود كه بهش مي. رد دينگلتيك با دينگلتيك
ويدئو را روشن كردند، اين توضيح . دانم اسمش همين بود يا نه نمي. موسوي

گفت  مي. كنم داد كه من طي دويست جلسه، در مورد ماركسيسم صحبت مي
 يكي از ام كه هر كسي بتواند من دويست تا تناقض تو ماركسيسم پيدا كرده
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يك هفت، هشت تا آدم . شوم اين تناقضها را جواب بدهد، من ماكسيست مي
بدبخت را هم مجبور كرده بودند، بروند بنشينند پاي سخنراني اين و گوش 

 ماركس راجع به مثالًگفت كه  يك نمونه مي. بدهند و يادداشت بردارند
م اينها درست  كداخُبآزادي اين را گفته، لنين اين را، گرامشي اين را، 

رفت روي چهرة حضار بيچاره كه مثل گاو نگاهش  است؟ بعد هم دوربين مي
كرد برود با اين بحث كند؟ فقط يك   ميجرأتخالصه كي حاال . كردند مي

كه آقا كم آورده بود، گفته .  كرده بود با اين بحث كندجرأتدختر سهندي 
عابديني هم با . دتدادم بكشن اي وگرنه همين االن مي بود حيف كه ضعيفه

گفته بود . گويي چرند است ه بود بهش گفته بود اين چيزها كه ميبريداينكه 
تواني زنداني  اي، نمي با اين به اصطالح دويست تا تناقضي كه تو پيدا كرده

  . ببراني
هايي را  يعني همان برنامه. دادند  تلويزيوني نشان ميماي يك فيل بعد، هفته

يك بار من . دادند كردند، نشان مي داد ضبط مي يكه تلويزيون نشان م
اين مسئول . دانم جوشكار بود، بقال بود، چي بود يكي نمي. اعتراض كردم

. ام، يا اين جنگ تونل را گفتم من چندين بار برنج خونين را ديده. ويدئو بود
گفتم من مجبورم روزي ده ساعت، دوازده ساعت ويدئو ببينم، چشمهام كور 

گفت . ذاري  يك روزم كه فيلم داريم، اين فيلماي عهد بوقي رو ميبشه، بعد
تو انتظار داري فيلماي سكسي نشون بديم؟ گفتم اگه مسئلة من ديدن فيلم 

  . آوردم ود كه سر از اينجا در نميبسكسي 
ها را تواب. يك بار دعاي كميل را انداخته بودند توي حسينية زندان

اي  آمد يك صفحه هر كس مي. مه بخوانندواداشتند كه بيايند و توبه نا
. كنم  از اين به بعد نميمثالًكردم و  خواند كه من با فالن سازمان كار مي مي
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ام و  آمد گفت من كتاب بيست و سه سال را فروخته. يكي خيلي جالب بود
  . فروشم ديگر يك چنين كتابي را نمي

ها خودشان را  وقتي كه مجاهدين تو زندان تشكيالت داشتند، گاهي بچه
بعد كه . رفتند گرفتند، مي آمدند تو بيمارستان، خط مي زدند، مي به مريضي مي

بردند تو بند،  تشكيالت مجاهدين لو رفت، هركسي را كه از بيمارستان مي
  . گشتند جيبهاش را مي

. ديديم دليلش اين بود كه تو مالير آفتاب نمي. من بيماري گال هم داشتم
با آب . تا تشت گذاشته بودند تو يك سلول دو. ب بود هم خراحماموضع 
. شستيم  نفر بايد در طول يك ساعت خودمان را مي15. كرديم  ميحمامسرد 

  . شستيم لباسهامان را هم همان جا مي
خواندند، بعدش  صبح كه نماز مي. ها گفتند بيا ورزش كنيم يك روز بچه

ها و  ش همة زير پيرهنيبعد از ورز. من هم رفتم ورزش. كردند ورزش مي
من ديدم اينها هي خودشان را . شورتها را ريختم توي يك تشت، شستيم

  . دونيم خارونين؟ گفتند نمي گفتم چرا هي خودتونو مي. خارانند مي
پول . داد اي چندتا قرص مي آنجا يك دكتر گاوي بود كه براي هر بيماري

. با اينها ورزش كردممن فقط يك روز . دادي قرصها را هم بايد خودت مي
همان يك روز كه . خواندم كه صبح زود بلند شوم چون آنجا نماز نمي

بعد از يك مدتي كه . شورتم را تو آن تشت مشترك شستم، كارم را ساخت
المذهب بد دردي . خارش شروع شد. برگشتم همدان، اين تازه اثر كرد

  . هي بايد دستت ميان كشالة رانت باشد. است
گفتي كش  مي. اسم كثافتش را يادم رفته است. تري آنجا بودآقا، يك دك

گفتي بند كفشم باز شده،  مي.  داد شلوارم شل شده، بهت آنتي بيوتيك مي
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خوردم  حاال حساب كن، من هي آنتي بيوتيك مي. داد بهت آنتي بيوتيك مي
هيچ كس هم آنجا راجع به اين بيماري پوستي اطالعي . ولي تأثيري نداشت

حصار كه رفتم، روز اول دوم به دكتر پوست گفتم من بيچاره   قزل.نداشت
گفت، . كشيدم. گفت شلوارتو بكش پايين. شدم از بس خودم را خاراندم

يا بايد همة لباساتو . گفتم گال ديگه چيه؟ گفت يك مرض مزخرفه. گاله
  .بريزي دور، يا اينكه بجوشوني

يك پسر مجاهدي . يخالصه يكي يك شورت به ما داد، يكي زير پيرهن
اين هر روز . واقعا انسان شريفي بود. پرستار بود. هم بود به اسم موسوي

جوشاند، برام  گذاشت توي ديگ، مي برد، مي صبح، لباسهاي من را مي
  . آورد مي

يك صابوني هم . ماليدم به بدنم دكتر مايعي داده بود، هر روز صبح مي
صه، بعد از يك ماه از شر اين گال خال. شستم داده بود كه با آن خودم را مي

  . راحت شدم
به اين موسوي پرستار گفتم تو . سيگار هم نداشتم. آقا، من پول نداشتم

  . شناسي؟ گفت چرا، يكي هست اينجا همداني نمي
. نياز به پول دارد. گفتم بگو فالني اينجاست.  استتوابحاال نگو اين  

خواد چكار؟ بعد  كشي مي  لولهگفتم اينجا. كش آمده يك روز گفتند لوله
. شناسمش من هر چي فكر كردم، ديدم نمي. ديدم يك پسري آمد، سالم كرد

كشي  گفت به بهانة لوله.  تومن داد به من300ديدم در آورد .  سالي داشت18
گفتم منو از كجا . كس سيگار هم بهم دادايك ب. اومدم اينو بهت بدم

 بعداًآقا، . شناسد تمام رفقام را هم ميشناسي؟ ديدم نه تنها من را، كه  مي
  . ين استتوابخبر دار شدم كه اين جزو گروه كر لشگر دوازده 
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  .  اين جوري هم بودتوابخالصه 
حصار به  آن روزها تو قزل. رود ت يادم نميآقا، من اين صحنه را هيچ وق

. دادند اگر برادر يا خواهرت هم بود راه نمي. دادند  سال مالقاتي نمي35زير 
ظهر، از پنجره ديدم دو نفر زير بغل  ز ابعدبعد من يك روز ساعت پنج شش 

  . آورند مالقات پسرش اند و دارند مي يك پيرزن شصت، هفتاد ساله را گرفته
حصار و مالقاتي؟  گفتم خدايا، تو قزل. القاتي داريهمان روز آمدند كه م

 ننه باباي من ايستاده اند ديدم اين. خالصه رفتم. من كه اينجا كسي را ندارم
شه دست از سر من بردارين؟ هرجا  گوشي تلفن را برداشتم، گفتم نمي. آنجا

تونيم كه به امان  موني، نمي گفت ننه جون بچه. شد رفتم، پيداشان مي كه مي
يك لشكر فك و فاميل پشت . بعد گفت تازه ما تنها نيستيم. خدا ولت كنيم

مادرم رفته بود تمام خانوادة آنها . كرد ي ميام نزديك كرج زندگ دايي. درن
حصار ايساده  بدبختها از صبح گرسنه و تشنه جلو قزل. را هم آورده بود

  . توانند بروند تو راهشان نداده بودند، گفته بودند فقط پدر مادرش مي. بودند
وقتي يارو گفت .  تومن پول داده بود نگهبان بياورد400خالصه، مادره 

مادرم گفت ننه جون همين جا بمون، اينجا زندونش . تمام شدوقت مالقات 
  . ره گفتم آره، ولي اينجا يه ماهه، سرم به باد مي. خيلي قشنگه
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پرسيدي،  شايد اگر از آن زن مي. داني، من فقط يك شب شالق خوردم مي
ه از او كه هفت شبانه روز، مدام، هفتصد ضربه شالقش زده بودند و يك كلم

اما براي من يا . كرد حرف نزده بود، تا اعدامش كرده بودند، قضيه فرق مي
  . آدمهايي مثل من، شكنجه شالق نبود

  . شد از صبح زود شروع مي. هر روزه بود. شكنجة ما مداوم بود
  

  . كردند ساعت پنج بيدارت مي
  . گرفتي بايد وضو مي

  . خواندي نماز مي
  . دادند توضيح المسائل بهت مي

  . خواندي ايد ميب
  . كردي بايد جمله به جمله حفظ مي

  
  . كردم مني كه به اين چرنديات اعتقاد نداشتم، بايد اينها را حفظ مي

  . كردم آداب نماز خواندن را حفظ مي
  . كردم من البته مي

  . من تصميم گرفته بودم زنده بمانم
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. زنده بمانممن تصميم گرفته بودم تا آنجا كه بتوانم به كسي لطمه نزنم، 
حقارتي هر روزه و طوالني را .  كرديم خُردمن و امثال من فقط خودمان را 

چون كاري نكرده بودم كه . من دليلي براي دفاع كردن نداشتم. تحمل كرديم
  . كردم، اعدام بود اما اگر از سازمانم دفاع مي. به خاطرش اعدام شوم

  . من نكردم
گفتم كه، . معني بود ز مزخرف و بيي كه من بودم، مرگ يك چيموقعيتدر 

من هنوز كاري نكرده بودم كه كاري باشد، كه بتوانم پاش بايستم، كه به 
اي از تاريخ بشوم، اما اين  خواستم نقطه به اصطالح، مي. خاطرش اعدام شوم

  . جاكشها كاري كردند كه خودم خودم را حذف كنم
ن خاطر بود كه زنده گويم اين همه حقارتي را كه تحمل كردم به اي نمي

رها وهايي كه مز نم، يا اين چرت و پرتبمانم تا بعدها براي خلق كاري بك
وقتي مرا گرفتند، . كردم  به اين چيزها فكر نمياصالًمن . نه. گويند مي

كاري كه هر آدم عاقلي كه در . كردم نفي بود ترين كاري كه بايد مي ابتدايي
و بعد هم . ناچار شدم همين را ادامه دهماما بعد . كرد  من بود، ميموقعيت

شود، اين كار را ادامه  هي گفتم تا آنجا كه به زندگي خودم مربوط مي
  . تر بود اما ادامه دادن آن به معناي پذيرفتن حقارتي طوالني. دهم مي

به . اند بعد متوجه شديم كه چرند گفته. گفتند اعتالي انقالبي است مي
بعد فهميد دروغ . ه ديگر حكومت مال توستمجاهدش گفته بودند شش ما

  . اند گفته
نه سازماني . افتي، به تنهايي بايد تصميم بگيري و تازه وقتي گير مي

و . البته سازمان من رهنمود داده بود كه مقاومت كنيد. هست، نه رهنمودي
ان زمانه درگير بودم، خودم مزورمني كه با . من به شيوة خودم مقاومت كردم
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  .  تمام با تزوير زندگي كردمسه سال
  

  . توضيح المسائل حفظ كردم
  . آداب نماز خواندن حفظ كردم

  . حتي از يك آخوند ديوث دوتا هجده گرفتم
  . سينه زدم

  .قرآن روي سرم گذاشتم و سينه زدم
  

اما . يك بار هم كه قرآن نداشتم، توضيح المسائل روي سرم گذاشتم
بيماري قلبم را بهانه . وزه گرفتن در رفتماز زير ر. باالخره بهشان كير زدم

   .مكردم و از زير اين يكي شانه خالي كرد
  . شاهكار كردم
معموال يكي دوماه قبل از ماه . كردند ها از اين شاهكارها مي خيلي از بچه

از اين . برد از معده درد خوابشان نمي. شدند اي مي رمضان، همه معده
البته پولش را از جيب . خوردند ميدهد،  قرصهاي كيري كه طعم گچ مي

گاهي . آوردند دو ماه اداي قرص خوردن در مي. دادند  مبارك خودشان مي
بعد به آن ديوثها و ماه . خوردند كه خودشان باور كنند هم واقعا مي

  . واقعا شاهكار نيست؟ باور كن هست. زدند مباركشان كير مي
نند، شاهكارش اما در سرزميني كه يك مشت جاكش برش حكومت ك

  . شود بهتر از اين نمي
فرار كردم و آن خاك را به همان . البته شاهكار اصلي من فرار بود

  !كشي؟ برايم هورا نمي. جاكشها سپردم
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و امروز كه فكرش را . اي از تاريخ بشوم خواستم نقطه گفتم كه، مي
رين اي از تاريخي سراپا گه، كه شريفت اما نقطه. بينم شده ام كنم، مي مي

حتي آنهايي را كه ايستادند و تن به . مردمان سرزمين مرا جزئي از خود كرد
در . كنند  اعدامشان كردند، در من زندگي ميمزورتزوير ندادند و ديوثهاي 

  . اي از اين تاريخ سراپا گهم مني كه نقطه
  . ام امشب دوباره مست كرده

كند،  م سنگيني ميا تا بار سنگين حقارتي را كه بر شانه ام ه مست كرد
اما من از . گفت يك كمي منطقي بودن بد نيست مسعود مي. فراموش كنم

شايد همين منطق بود كه خيليها را . ترسم از منطقي بودن مي. ترسم منطق مي
كرد نزديكترين رفقايشان را به دست  داشت كه بزنند، كه وادارشان مي وامي

  . تيغ جاكشها بسپرند
گفت تو . كنن اينا به هيچكس رحم نمي.  جاكشناردشير گفت شفق، اينا

و براي اينكه . كنن كني زرنگي، اما اينها همه رو از دم ويران مي خيال مي
  . ويران نشود، رفت و اعدام شد

  .اردشير، بيست و چهارساله بود
 نيازي نبود اصالً، حماموقتي يك پاسدار خاك بر سر مكتبي آمد كه برو 

  . دامت كنيمخواهيم اع كه بگويد مي
، يعني قرار است حمامدانستيم وقتي به يكي بگويند بيا برو  همه مي

  . اعدامش كنند
  . خواهيم اعدامت كنيم  ميحماماما او آمد و با افتخار اعالم كرد، بيا برو 

  
  . حماماردشير رفت 
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  .اردشير ريشش را زده بود
  . اردشير سبيلهايش را چخماقي كرده بود

  . سفيد پوشيده بوداردشير پيراهن 
اش را  پيراهن سفيد را براي اين پوشيده بود كه وقتي گلوله سينه

  . اي سفيد نقش بندد شكافد قطرات خونش بر زمينه مي
  . اردشير از به دار آويخته شدن متنفر بود

  .خواد اعدامم كنن گفت دلم مي
  . خواد با گلوله كشته بشم با صداي بلند گفت دلم مي

  . عدامم كننخواد ا دلم مي
  . خواد با گلوله كشته بشم با صداي بلند گفت دلم مي

  .م بشكفه خواهد گل سرخي روي سينه دلم مي
  

  .ها شربت خريد اردشير آن شب براي همة بچه
  . اش سرود خواند اردشير آن شب همه
  . اش شعر خواند اردشير آن شب همه

ن جاكشها به كني زرنگي رفيق، اما اي اردشير آن شب گفت تو خيال مي
  .كنند هيچكس رحم نمي

  
  . اما من بهشان كير زدم

من توي زنداني كه گريه كردن براي اعداميها ممنوع بود، رفتم زير پتو و 
  . ساعتها براي اردشير گريستم

او مرگ را به . ام  ساله38 سالش بود اما من امروز 24اردشير كارگر، فقط 
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نة سنگين حقارتي كه بر شانة خفت كشيدن ترجيح داد و من ماندم، با وز
هاي نرفته گاهي كوفتگيهاي  گفت شيرجه كي بود كه مي. كنم خود حمل مي

گذارند؟ اردشير شيرجه زد و من ماندم و به  وحشتناكي از خود برجا مي
ماندم تا امروز بتوانم كنار تو بنشينم و بگويم كه . شيرجه زدن او نگاه كردم

  . ام چه شاهكاري كرده
دست كم در همدان شالق . گفتم شكنجه فقط شالق نيست داشتم مي

، توابامروز مصاحبة برادر . گذاشتند اما هر روز برايت مصاحبه مي. زدند نمي
امروز ضربت خوردن . گوزو ، رقيهتوابگوزاهللا بود، فردا مصاحبة خواهر 

يكي بود، فردا شهادت يكي ديگر، و تو بايد به سخنراني برادران و خواهران 
  . دادي اك برسرت گوش ميخ

دوتا جمله . يكي آمده بود. ريخت زدي، سخنران بيرون مي در كون خر مي
گفت بگوييد مرگ بر رجوي، چهارتا  مي. داد گفت، چهارتا فحش به ما مي مي

. گفت كسي نمي. گفت بگوييد مرگ بر رجوي مي. داد فحش به ما مي
گفت شما مادر  مي.  ماكشيد به جان ايستاد فحش خواهر و مادر را مي مي

  .ايد ها هنوز توبه نكرده قحبه
شلوار لي پوشيده بود و رنگ و . يك بار هم يك دختر خوشگلي آمده بود

داد و من اگر آن همه كافور را  گاهي هم چادرش را باد مي. لعابي هم داشت
ريختند، نخورده بودم، البد كاري دست خودم  كه توي غذاهاي زندان مي

  . گاييدمش ي در تخيلم هم كه شده بود، مييعن. دادم مي
من گمانم كسي كه كلمة گاييدن را ساخته، ميل جنسي نداشته است، آدم 

  .انتقامجويي بوده است
گفتند اين مسئول استادهاي دانشگاه است و من با خودم گفتم من ريدم 
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اند اين مسئولشان  به دانشگاه و به هيكل همة آن استادهايي كه اجازه داده
اگر شهامت داشتم و دو سه تا از آن همه . گويم با خودم گفتم مي. اشدب

گفتم، ناچار نبودم آن همه  هايي را كه با خودم گفتم، با صداي بلند مي جمله
ايم كه هميشه با خودمان حرف  اما ما عادت كرده. حقارت را تحمل كنم

م كه فحش آن روز متوجه شد. با خودم گفتم اين را فقط بايد گاييد. بزنيم
  . بروز دادن خشم در عين ناتواني. دادن اصوال نشانة زبوني انسان است

  كنه من بگيرمش؟ وق بلند بلند گفت شفق، ببين اين شوهر ميثصادق و 
  

  . صادق وثوق را هم اعدام كردند
  

. گفت يك جمله مي. دانم چي را تحليل كند اين دخترك آمده بود نمي
نشستي  و تو بايد مي. شد سخنراني نها ميو اي. داد به رجوي يك فحش مي

و .  نداريخُلوصرفتي، معنايش اين بود كه  و تو اگر مي. دادي گوش مي
  .  دارندخُلوصكردند كه  همة آنهايي كه وضع مرا داشتند، بايد ثابت مي

ها را  تمام سخنراني.  دارمخُلوصمن سه سال تمام هي ثابت كردم كه 
. م تحمل كردمخُلوصهي به خاطر اثبات هي توهين كردند و من . رفتم

اگر . گفتند براي جبهه بايد خون بدهيد. آمدند گفتند بايد خون بدهي
اما . م را نشان دادمخُلوصمن هم . داديم. دادي، طرفدار صدام بودي نمي

ي أگفتند بايد ر. انتخابات شد. چون پر از نيكوتين بود. خونم به كار نيامد
هايتان را  هاي بچه  گفته بودند شناسنامهده هامانخانوااز پيش به . بدهيد

دانستيم  اي را كه نمي  نشان داديم و گوسالهخُلوصما . ي بدهندأبياوريد كه ر
هاي ديگر بنشيند و  كيست، انتخاب كرديم تا برود توي مجلس كنار گوساله
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  . برايمان قانونهاي جديد وضع كند
  .و اما اين بازي كه تمامي نداشت

  . تان كامل نشده استخُلوصدند كه هنوز آم هي مي
  . اين بار قضيه گردن مرا نگرفت

داني اكبر؟ شانس آوردن خيلي  مي. اين بار را من شانس آورده بودم
داند با  آورد، نمي وقتي آدم يك بار تو زندگي گهش شانس مي. خوب است

  . اش چه كند خودش و با آن شانس كوني
  . و من مجرد بودم.  نشان بدهندلوصخُاين بار نوبت متأهلها بود كه 

  . كردم من مجرد بودم و بايد به بدشانسي متأهلها نگاه مي
  . بودم من مجرد بودم و بايد شاهد حقارت آنها مي

آورد، چقدر دردناك  داني، وقتي رفيقي كه هم سلولي توست، بد مي مي
ه رفيق تو ك. خورد است اكبر؟ رفيق تو كه حسرت خوش شانسي تو را مي

داند تو از اين كه دست  كه مي. داني كه او بد آورده است داند كه تو مي مي
 موقعيتداند كه اين  و مي. كم يك بار تاست بد ننشسته است خوشحالي

يا . ناخواه در نظر تو هم تحقير شود شود كه خواه متفاوت داشتن باعث مي
يا دست . دست كم بايد اين احساس اين تحقير ممكن را با خود حمل كند

  . كم نگاه ترحم آميز من و تو را
  

  . يك روز آمدند متأهلها را بردند
  . گفتند ازدواجهاي شما از نظر شرعي درست نيست

  ايد كه كافر بوده ايد،  گفتند شما وقتي ازدواج كرده
  . ايد منافق بوده
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  . گفتند زنهاي شما به شما حرامند
  . گفتند بايد از نو عقد شويد

يكي برگشته . شان گوشة سلول نشست و گريه كرد  يكيوقتي برگشتند
  . بود كه به حضرت عباس كالم اهللا مجيد پشت قبالة زنم است

  . حتي اگر آخوند هم عقد كرده باشد، باز قبول نيست. گفته بودند نه
  . گفته بودند بايد از نو عقد كنيد

زندان  نشان دهند كه مبادا مسئولين خُلوصو آنها هم مجبور شدند باز 
  . تجديد نظر كنند و از نو بازجوييها شروع شود

  . زنهاشان را آوردند تو زندان، از نو براشان عقد كردند
گفتند توبه كردن كه همين جور الكي . اما كار به همين جا تمام نشد

  .  داشتن را بايد ثابت كردخُلوص. شود نمي
  .  تنها باشندگفتند شما متاهليد و بنا به شرع اسالم، زنهاتان نبايد

  .اي يك بار با زنهاتان جفتگيري كنيد گفتند بايد هفته
بعد دو سه تا از سلولها را به اين كار اختصاص دادند كه متاهلها يك 

  . هفته در ميان، يك شب را توي آن سلول با زنهاشان جفتگيري كنند
وقتي . برم گويم كلمه را كامال به جا به كار مي جفتگيري كه مي

اي مناسبتر از اين  ي من را هم يكي ديگر تعيين كند، من هيچ كلمههمخوابگ
مسئله برداشتن قدم اول است؟ يا چي؟ آدم چه . شناسم براي همخوابگي نمي

ما هميشه بر اساس همان ضرب المثل قديمي . شود داند فردا چه مي مي
ن ي قرار داريم كه بايد بگوييم از اين ستووضعيتهميشه در . كنيم حركت مي

  . به آن ستون فرج است
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گفتيم .  فرهنگيفعاليت: بعد تا اين فرج سر برسد، برنامة بعدي سر رسيد
كساني كه .  استخُلوصست؟ گفتند اين كامل كردن  اي اين ديگر چه صيغه

  .  فرهنگي كنندفعاليتشان كامل شود، بايد خُلوصخواهند  مي
  

  . تيمهاي مختلف تشكيل داديم
  . كرديمهاي مختلف فعاليت

  . داد  نشان ميخُلوصهر تيمي يك جور 
  

.  نشان دادمخُلوصمن هم با نوشتن زندگي امام حسن و حضرت علي 
رسيد؟ مرحلة بعديش رفتن به   مادر جنده مگر به كمال ميخُلوصاما اين 

  . آيد  دارد ميخُلوصگفتند هر كس . نمازجمعه بود
  .  نشان داديمخُلوصمان  همه

و ما مثل يك . بردند نماز جمعه ردند و از ميان مردم ميك ما را به صف مي
گفتم بره؟ نه، ما . گشتيم خوانديم و بر مي رفتيم و نماز مي مشت بره سربراه مي

يك مشت . پناه بوديم، اكبر ما فقط بي. هيچ كداممان بره نبوديم. بره نبوديم
.  نداشتيمپناه كه در چنگال جاكشها گرفتار شده بوديم و راه فراري آدم بي
توانستيم پناه ببريم؟ وقتي تشكيالتي باقي  اما به كي مي. شد فرار كرد البته مي

نمانده است، وقتي اكثر مردم ضد من هستند، به كجا فرار كنم؟ رفقام كه 
كسي نمانده بود كه بتوانم بهش پناه . همه يا زندان بودند يا ويل و ويالن

  . ب بياورمپس ناچار بودم همين حقارت را تا. ببرم
بدترين شكنجه، اگر از من . هاي شالق نيست آره، شكنجه براي من ضربه

  . بپرسي، تحقير مداوم است
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راهي را كه آن جوان نشان داده بود، گرفتيم و پيش رفتيم تا رسيديم به 
آنجا يك چيزي به اسم شوراي كمك به فراريها . همان دهي كه گفته بود

 مسلح بودند، ولي اكثراً. ده جزو اعضاي قيادة موقت بودنداهالي اين . داشتند
  . پارتيزان نبودند

پذيرايي كردند، .  تحويلمان گرفتندكلّي. رفتيم، خودمان را معرفي كرديم
شب . شان با ما آمد، ده به ده رفتيم، تا شب شد ناهاري دادند، بعد هم يكي

  . هم غذايي به ما دادند
ام داشت باال  دل و روده. ب تندي پايين رفتيماز شي. دوباره راه افتاديم

اند؟ بعد رسيديم به يك منطقه كه  گفتم بابا، اينها مگر بزكوهي. آمد مي
. ، معرفي كردنددهوكاينها ما را بردند كميته . هزارتايي پيشمرگه توش بود

مسئولين كميته مهرباني كردند، . كارتهاي جعلي ما هنوز توي جيبمان بود
تونستيم زندگي كنيم، زديم  گفتيم تو ايران نمي.  صحبت كرديم.چاي دادند

 بدبختي كشيديم تا باالخره كلّي بوديم و رماديهبيرون، بعد هم توي كمپ 
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دانستيم كه قيادة موقت با  مي. يهتُركخواهيم بريم  حاال مي. فرار كرديم
كند و ممكن است تحويلمان دهد، اما چاره  جمهوري اسالمي همكاري مي

  . يگري نداشتيمد
گفتيم توقع نداريم كمكمون كنين، فقط . تونيم كمكتون كنيم گفتند ما نمي

تونيم، امشبو اينجا بمونين و صبح راه بيفتين  گفتند نمي. راهو نشونمون بدين
  . برين

صبح گفتند اين جاده رو بگيرين برين، تا برسين به . شب را خوابيديم
گفتند نه، اينجا منطقة . مان را نگيرد يقهگفتيم كسي . دانم چي چي منطقة نمي

  .آد آزاده، هيچ مشكلي براتون پيش نمي
هواي خوب، فضا سر سبز، پر از . رفتيم توي اين جاده، براي خودمان مي

پرنده، نه پليس جاكشي، نه شرطة ديوثي، شاد و سرحال داشتيم براي 
ت تا يك كمي كه رفتيم، خورديم به تور هفت، هش. رفتيم خودمان مي

. يهتُركريم به طرف  گفتند كجا؟ گفتيم ايراني هستيم، داريم مي. پيشمرگه
يكيشان گفت فكر كردين همين جور الكيه، اينجا منطقة حكومت حزب 

گفتند پس راه . اجازة عبورتون، برگة عبورتون كو؟ گفتيم نداريم. دمكراته
  . بيفتين

كنار همان .  شهر زاخوما را بردند كميتة. چند ساعتي رفتيم. راه افتاديم
اينجا هر دم مورد حملة . اردوگاه، ساختمان حزب شوعي عراق هم بود

جايي نبود كه به سادگي . يك بار يك گله گوسفند را زدند. هواپيماها بود
. بااليش تيربار گذاشته بودند.  بزرگ بودهءيك در. بشود بهش نزديك شد

گفتند فردا . شب شد.  شوندتوانستند بهش نزديك هواپيماها خيلي مشكل مي
با يكي كه مال حزب شوعي عراق بود، رفتيم توي . بايد از اينجا برين
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فرداش به ما يك كاغذ دادند، گفتند به هر دهي كه . اي خوابيديم خانه
گفتند همين جور برين تا . رسيدين اينو نشون بدين، كاري باهاتون ندارن

  . يهتُركبرسين به 
كرديم، كاغذ را  رسيديم، سالمي مي ر دهي كه ميآمديم، سه نفري، به ه

دادند، شام  دادند، ناهار مي كردند، چاي مي داديم، از ما پذيرايي مي  ميننشا
با كسي . افتاديم به طرف ده بعدي خوابيديم، صبح راه مي دادند، شب مي مي

خيلي از اينها فارسي . اين دهها، همه كنار يك رودخانه بود. مشكلي نداشتيم
گفت ببين،   ميمثالً. كرد شان خيابانها را برامان نامگذاري مي يكي. لد بودندب

  . اينجا خيابون پهلويه، اينجا عباس آباده
. پذيرايي كردند. خيلي آقا بودند. بعد خورديم به پست چندتا پيشمرگه

هوا خيلي . شب هم روي پشت بام برايمان جا انداختند، خوابيديم. شام دادند
بچة . انگليسي بلد بود و آلماني. شان آمد با ما حرف زد كيي. خوب بود
يه تُركتونيم به شما كمك كنيم، چون اگه دولت  گفت ما نمي. باحالي بود

تونيم  گفت در ضمن نمي. كنه كنه، منطقه رو بمبارون مي مون مياذيتبفهمه، 
ه اين. يه بديمتُرك) سازمان كارگران سوسياليست(كاي . پ.شما رو تحويل پ

  . يه برينتُرككه بهتره خودتون تا 
گفت همين . ريم گفتيم باشه، تو فقط راهو نشونمون بده، خودمون مي

  . جاده رو بگيرين برين
اي كه مرز عبور و مرور قيادة  رفتيم، رفتيم، تا رسيديم به آخرين نقطه

از آن . ها هم بود مرز عبور قاچاقچي. حالت گمرك مانند داشت. موقت بود
دادند، بعد از   دينار حق گمرك مي15آوردند، يكي  سفند و گاو ميطرف گو

  . بردند آن طرف خريدند، مي اين طرف يك چيزهايي مي
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خواهيم بريم شهري به نام ارو  گفتيم مي. شب رفتيم خانة مسئول گمرك
  ). درة مرگ (دره

. بردمان گيرد، مي يك قاچاقچي آنجا بود، گفت پونصد ششصد دينار مي
  .  دينار بگيرد و ببردمان120خالصه راضي شد . نداريمگفتيم 

آقا، ما از سينور كه رد شديم، . فرداش پشت سر اين راه افتاديم
گفتيم آهاي صدام . هامان را در آورديم شاشيديم به خاك عراق معامله
  . ما باالخره در رفتيم! جاكش

. ي بودآدم فقير. چهار پنج ساعت رفتيم، رسيديم خانة يارو قاچاقچيه
يكي گفت . رسيديم به يك ده. خانه اش ناهار خورديم و باز راه افتاديم

آن اين طرفي، خالصه دارن  ن كه چندتا پيشمرگه دارن مي گزارش داده
  . خيالش، بريم اين قاچاقچيه جدي نگرفت، گفت بي. گردن دنبالتون مي

ما .  و آلوباغ داشت، پر از انگور. اي كه خيلي باصفا بود رسيديم به منطقه
گفتيم رفيقمان رفته، موفق شده، ما هم موفق . هم ديگر غمي نداشتيم

و پس از مدتها، دلي از عزا . با خيال راحت رفتيم تو باغ و د بخور. شويم مي
  . در آورديم

او هم . توي دهات بعدي، به يكي از رفقاي قاچاقچيه برخورديم
. بايست ارتشي باشد  نميها بود، آنجا چون منطقة پيشمرگه. همراهمان آمد

قاچاقچيه گفت چند دقيقه اينجا وايسين تا . آمديم، رسيديم به يك موستان
  . من برگردم

. اين با رفيقش رفت تو جاده، جلو يك ماشين را گرفت، سوار شد رفت
  . ديگر اتومبيلي توي جاده نبود. هوا تاريك شد. ما ايستاديم

ريم تو اين ده، شب خونة يكي  گفت مي. قاچاقچيه بعد از يكساعتي آمد
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 اين،  مونيم تا صبح، ولي شما با كسي حرف نزنين، چون اگه بفهمن غريبه مي
بعد از چند قدم، . رفتيم از كنار جاده مي. گفتيم باشه. ممكنه برن لو بدن

و رگبار گرفت، آن . و ما هم دويديم. و دويد. يكدفعه برگشت و گفت بدوين
حاال ما بدون اين كه . شد كه سراپا خيس شديمدو دقيقه ن! هم چه رگباري

دويم، كه ديديم  بدانيم قضيه چيست، همين جوري، پشت سر اين بابا مي
  . جاده روشن شد و اين گفت دراز بكشين، و دراز كشيد و ما هم
آمدند، شنيده  حاال نگو اين صداي ماشينهاي ارتشي را كه از پيچ جاده مي

ر جاده روي زمين دراز كشيديم، و باران خالصه ما كنا. كه گفته بدويد
باريد، و دوتا سرباز هم آن طرف جاده، از ماشين آمده بودند بيرون  شرشر مي

ترسيدند بيايند اين  گويا مي. انداختند اين طرف كه ما بوديم و چراغ قوه مي
ما را . يك كمي چراغ قوه انداختند. ايم كردند پيشمرگه البد فكر مي. طرف
گفتيم پس . ما بلند شديم، ديديم قاچاقچيه نيست. ار شدند، رفتندسو. نديدند

اين چي شد؟ كجا رفت؟ آقا هرچي نگاه كرديم، هرچي صدا زديم، ديديم 
  . نخير، از آقاي قاچاقچي اثري نيست كه نيست

ايم توي اين جاده، شب است، همه  حاال ما مانده. از ترسش در رفته بود
  . را بلد نيستيمجا تاريك است، ما هم كه راه 

جايي . شد قبل از آن نمي. كرديم  معرفي ميدرهبايد خودمان را توي ارو 
  . نبود

رفتيم توي همان موستان گه آن نزديكي بود، يك سايبان چوبي بود، 
باالخره روشن كرديم، . نشستيم مشورت كرديم كه آتش روشن كنيم يا نه
   .يك كمي خودمان را گرم كرديم، و چرتي هم زديم

صبح بلند شديم، يك شكم سير انگور خورديم و رفتيم كنار جاده را 
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. درهگفت كجا؟ گفتيم ارو . ماشيني جلومان ترمز كرد. گرفتيم و پيش رفتيم
ايم  گفتيم آمده. رفتيم ادارة پليس، خودمان را معرفي كرديم. سوارمان كرد
. انه بخوريدبعد گفت برويد پايين صبح. اسمهامان را پرسيد. پناهنده شويم

تا آمديم برويم، گفت صبر كنيد، بعد بردمان توي يك اتاق، . گفتيم چه خوب
  . گفتيم زرشك، اينجام كه زندونه. زنداني كرد

گفت چطور اومدين؟ . بعد از چند دقيقه مأموري آمد، بازجويي كرد
گفت .  دينار120گفت چه قدر به قاچاقچي دادين؟ گفتيم . گفتيم با قاچاقچي

. همه چيز را گفتيم به جز اينكه به كمك قيادة موقت آمده ايم. كنهغير مم
پول . چهار پنج روز هم آنجا، توي يك اتاق لخت بوديم. پرونده تشكيل داد

  . داديم غذا را هم بايد خودمان مي
روزهاي اول و دوم تاس كباب خورديم، بعد . هنوز يك كمي پول داشتيم
گرفتيم با چاي شيرين  ان خالي ميكشد، ن كه ديديم پولها دارد ته مي

  . خورديم مي
. خوايم ببريمتون شهر اكاري بعد از چهار پنج روز آمدند كه بلند شين، مي

گفتيم بابا، پولمون كجا بوده؟ . يارو گفت پول ماشينو بايد خودتون بدين
اي  گفتم بابا، اين چه زندگي. مونين گفت نه، اگه پول ندين همين جا مي

  رويم بايد بيفتيم دست يك مشت جاكش؟ جا كه مياست كه ما هر
رفت باال، بعد  يك جادة مارپيچ بود كه مي.  مرگ بوددره، واقعا درهارو 

پليس هم ما را . ما را بردند، تحويل پليس آنجا دادند. آمد پايين دوباره مي
انداخت توي يك سوراخي تاريك و كثيف كه دو سه تا پتوي كهنة بوگندو 

حاال ما فكر كرديم . داديم اي هر چيز هم بايد خودمان پول ميداشت، و بر
فرستندمان توي كمپ، و بعد هم  شود، فردا هم مي امشب كارمان تمام مي
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  . افتيم گوييم پول بفرست، و راه مي زنيم به رفيقمان تو سوئد، مي زنگ مي
آن شب . نصف شب، ده دوازده نفر ديگر را هم آوردند تو همان سوراخي

ها مدام حمله  اي بود كه پيشمرگه آنجا منطقه.  حكومت نظامي بودگويا
اينها رفته بودند عروسي، دير وقت آمده . رفتند زدند و مي كردند، ضربه مي مي

حاال جاي . شان را گرفته بودند آورده بودند توي اين سوراخي بودند، همه
 مأمورهبه . فراش دو سه تا پتو بود، براي چهارده پانزده  ن همه. خواب نبود

  . گفتيم پتو بده، گفت بايد پول بدين
بعد از چند دقيقه مأمور زندان زني را آورد كنار . صبح آنها را ول كردند

بعد . شناسيم گفتيم نمي. ايم يا نه خواست ببيند ما پسرش را ديده ها كه مي ميله
. كنند ميگفتند دارند ديپورتمان . ها را آوردند توي سلول ما چندتا از ايراني

  . خواهند برمان گردانند ايران گفتيم ديپورت ديگه يعني چي؟ گفت آره، مي
. ديگر زندگي آن قدر گه شده بود كه هيچ چيزي برايم تفاوتي نداشت

گفتم !  مادر همة اين رژيمهاي مادر قحبة جاكشسكُ!  مادرشانسگفتم كُ
ند؟ نهايتش يك خواند بكن ببرند تحويل بدهند، بيشتر از اين چه كارم مي

  . گذاردم پاي ديوار كند، بعد هم مي زنند، لت و پارم مي فصل ديگر مي
. خواستند ديپورت كنند سيزده نفر بوديم كه مي. آمدند گفتند بيايين بيرون

. غير از ما سه نفر كه سياسي بوديم، بقيه دانش آموز و سرباز فراري بودند
. گرفت يه بود، تماس ميركتُاش كه توي  دانش آموزه بايد با خانواده

يه، تُركاش دويست هزار تومن به قاچاقچي داده بود كه او را بياورد  خانواده
قاچاقچي جاكش، بيچاره را آورده بود تا يك جايي و . بعد هم بفرستد آلمان

آنها از ديپورت شدن . ولش كرده بود و او افتاده بود دست اين ديوثها
خوردند  گشتند ايران، يكي دوتا سيلي مي فوقش وقتي برمي. وحشتي نداشتند
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  . مان خوانده بود و پولشان هم سوخته بود، اما ما سه نفر فاتحه
گفتيم چه پولي جاكشها؟ گفتند كرايه ماشين تا . آمدند كه پول بدين

ام بايد بديم؟ چس مثقال  خوايين ديپورت كنين، پول گفتيم مي. يوكسوكوا
. ما را سوار ماشين كردند بردند يوكسوكوا. يمگفتيم ندار. نداديم. پول داشتيم

ما سه تا كه چندان پولي نداشتيم، ولي . آنجا انداختندمان توي سه تا سلول
خوايم  بعد گفتند مي. لباسهاشان را غارت كردند. پولهاي بقيه را غارت كردند

. ها و جمهوري اسالمي يكي رو انتخاب كنين تحويلتون بديم، بين پيشمرگه
  . ها ريم پهلو پيشمرگه يگفتيم م

ست،  ما را آوردند توي يك دهي ول كردند، گفتند، اونجا پايگاه كومله
  . هاي حزب دمكراتند اون طرف پيشمرگه

رفتيم . يه بود، آن طرف خاك ايرانتُركيك رودخانه بود، اين طرف خاك 
گفتند مسئول  آن موقع مسئولش كه بهش مي. تو منطقة آزاد حزب دمكرات

يه تُرك جمهوري اسالمي توي بعداًشمال، علي كاشفپور بود كه ناوچة 
خواين چكار  گفت مي. يه ما را ديپورت كرده استتُركگفتيم . ترورش كرد

خواستم  يه، چون باالخره هرجا ميتُركخواستم برگردم  كنين؟ من همچنان مي
ل ندارم، ولي پو. يهتُركخوام برگردم  گفتم من مي. رفتم يه ميتُركبروم، بايد از 

هاي  رم پهلو پيشمرگه ها، علي، گفت من مي يكي از بچه. ام بلد نيستم راهي
  . حزب دمكرات

فرداش، حدود دو بعد از ظهر دو . غذايي دادند و شب را آنجا خوابيديم
به . شان برادر آن پسره دانش آموزه بود و يكي هم قاچاقچي نفر آمدند، يكي

قرار شد دوباره او را ببرند . گشتيم ن ميدانش آموزه گفتند دربه در دنبالتو
  . يه، بعد، ببرند وان و استانبول، و ترتيب كارش را بدهندتُرك
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ي هستم كه پول و پله ندارم، موقعيتبه مرديكه قاچاقچي گفتم من االن تو 
دم از رفيقم كه تو  يه، قول صد در صد ميتُركولي اگه كمكم كني ببري 

بوس  ما را با ميني. قبول نكرد. شه  گفت نمي.سوئده، پول بگيرم بهت بدهم
اي مانديم، بعد از دو سه ساعت آمد، برادرهاش  برد تو يك دهاتي، توي خانه

  .توانم ببرم را برد، گفت شما را نمي
اي كه  قرار شد باز ما را برگردانند همان منطقه. ما چند نفر مانديم

. وتا پيشمرگه صحبت كرديمآنجا با د. بوس رفتيم با ميني. ها بودند پيشمرگه
سيم زد به  يارو برداشت بي. خواهيم برويم پيش علي كاشفپور گفتيم مي
گفت ما دو نفر را ببرد پيش او و بقيه را ببرد يك جوري وارد مرز . كاشفپور

  . ايران كند كه دست پاسدارهاي جمهوري اسالمي نيفتند
ور ما را تحويل حاال دليل اينكه كاشفپ. ها ما آمديم پهلوي پيشمرگه

گرفت، اين بود كه وقتي ما تو اردوگاه شوملي بوديم، رفيقم كه تو سوئد 
نامه نوشته .  براي ما كارهايي كرده بوداقليتاست از طريق كميته مركزي 

بود كه سه چهارتا از رفقام تو اردوگاه شوملي و رمادي هستند، اگر 
 گرفتار مسئلة چهارم بهمن ليتاقولي چون . توانيد، اينها را بياوريد بيرون مي

اينها به چريكها گفته . شده بود، فرصت نكرده بود بيايد توي اردوگاه سراغ ما
بودند، چريكها هم يكي را فرستاده بودند سراغ ما كه بلند شويد بياييد، ولي 

خواهم خودم گليم  ام اينجا و مي من به آن رفيقم گفتم، من با پاي خودم آمده
خواهم از اين جهنم بروم  گفتم من خودم مي.  بيرون بكشمخودم را از آب

سيم  بي. شناسند گفتم چريكها ما را مي. شناختند بعد، اينها ما را مي. بيرون
  . آنها گفتند بياوريدشان. زدند

دموكراتها و . توي ايران ديگر منطقة آزاد به آن صورت قبل وجود نداشت
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ما كه از . ي ميان ايران و عراق بودندا تو حاشية مرزهايها و ساير گروه كومله
خاك عراق فرار كرده بوديم و با هزار بدبختي خودمان را رسانده بوديم 

  . يه، حاال دوباره ناچار بوديم برگرديم به خاك عراقتُرك
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ن آدمها تو اين دوره، مسئلة عجيب بريدبه جز موارد استثنائي، گمان نكنم 
بعضيها شايد فقط به شكنجه فكر كنند، به كابل و انواع ديگر . بي باشدغري

مسئلة طرز تفكر . اما من گمانم فقط كابل نيست، فقط شكنجه نيست. شكنجه
وگرنه حسين . نگاه آدم است به جهان.  فردي استشخصيتمسئلة . است

   و ريد؟بريدروحاني كه كابل نخورد، پس چرا 
ين راه افتاده است، تازه به اصطالح توابسترده مجاهدين وقتي ديد خيل گ

يعني وقتي ديد همه دارند توبه . زرنگي كرد، گفت توبه نامه بنويسيد
حدود هشتاد درصد زندانيها .  كم نبودندخُب. كنند، گفت توبه كنيد مي

شد،  هاي چپ زندان همدان، سي چهل تا مي  سر و ته بچهمثالً. مجاهد بودند
گويي  وقتي به هوادارهات مي. مسئله شكست است. ودندبقيه همه مجاهد ب

بيند همچنين خبري نيست و  ست و هوادارت مي يك ماه ديگر رژيم رفتني
  .برد اي، مي بيند چرت گفته مي

گفت چوب خط  كار به جايي رسيده بود كه حاج داوود رحماني مي
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 مهر شد .رود مجاهدين گفته بود عمر رژيم سر آمده، تا اول مهر مي. بكشيد
شد سال بعد، شد سال دوم، . آبان شد آذر، نرفت. آبان، رژيم سر جاش بود

، همه كه توان اين را ندارند يك عمر خُب. ولي رژيم هنوز سرجايش بود
  . شود ها دروغ از آب در بيايد، اين جوري مي وقتي وعده. مقاومت كنند

، خُب.  باشداي هم داشته دهد، بايد پشتوانه وقتي يك سازماني وعده مي
اينها . اكثر اين مجاهديني كه من ديدم، دانش آموز بودند، تحصيلكرده بودند

شد  فروخته است، حاال كه نمي طرف نشريه مي. اي نبودند كه انقالبي حرفه
.  نفر15فروخت، برداشته بودند يوزي داده بودند دستش كه برو بشو مسئول 

بدون اينكه عملياتي انجام . ديك يارو بود، ده پانزده نفر زير نظرش بودن
  . بدهد، دستگير شد، همه را لو داد، هشت نفرشان اعدام شدند

من گمانم شكنجه دادن اين جاكشها توي . گويم شكنجه نبود من نمي
ما قبل از اينكه وارد زندان بشويم، . ولي فقط اين نبود. نظير باشد تاريخ بي

وري اسالمي، مات شده من در مقابل شعارهاي جمه. شكست خورده بوديم
گفت  گفتم مرگ بر شوروي، جمهوري اسالمي هم مي ، من ميخُب. بودم

. گفت گفتم مرگ بر آمريكا، او هم همين را مي من مي. مرگ بر شوروي
 من از چه خُب. ماندم گفت شعار من و تو چه فرقي با هم دارد؟ من مي مي

ها شده بودند  توده، خُبها،  گفتم توده توانستم دفاع كنم؟ مي چيزي مي
  . ها كه بيشتر با آنها بودند تا با من توده. زندانبان خود من

اش  كنيم، بايد پشتوانه فهميديم كه وقتي داريم شعاري را مطرح مي ما نمي
  . را هم داشته باشيم

. كرد جمهوري اسالمي مثل يك سازمان سياسي با زنداني برخورد مي
. گفت رد ديالكتيك با ديالكتيك ييارو م. كرد ايدئولوژيك برخورد مي
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ام، اگر جوابي بدهي،  گفت من دويست تا تناقض از ماركسيسم در آورده مي
دانستم   چه مياصالًمن .  من جوابي نداشتمخُب. شوم ماركسيست من مي

مني كه دانش فلسفي نداشتم، آگاهي سياسي درستي . ماركسيسم يعني چي
خواندم، همه  اندم، و تازه اگر هم ميخو ام را درست نمي نداشتم، كه نشريه

پذيرفتم، و خدام حسين روحاني بود و  چيز را چشم و گوش بسته مي
ابوتراب حق شناس و مسعود رجوي و كيانوري، و فقط به پشتوانة حضور 

افتم توي زندان، تهي  ، معلوم است وقتي ميخُباين آدمها معني داشتم، 
  . شكنم هستم و زرتي مي

آمد عليه جمهوري   در ميمثالًپيكار . ضيه هم هستتازه آن طرف ق
گفت ليبرالها  كدفعه مييبعد، . اسالمي، عليه ليبرالها، شعار محوري است

حاال اينكه اين را از . وجود ندارند، شعار ما عليه جمهوري اسالمي است
يعني همه چيزمان با هم . دادند آورد، ديگر توضيح نمي كدام قوطي در مي

ه رهبرهامان شعور داشتند به ما بدهند و نه ما شعورش را داشتيم ن. خواند مي
 اصالًجمهوري جاكش هم كه . كه به آنها چيزي بدهيم يا از آنها بخواهيم

بعد، من توي . فرصت نداد دست راست و چپمان را از هم تشخيص دهيم
  . داند ديدم آن مسئول ننه سگ ايدئولوژيك بيشتر از من مي زندان مي

وگرنه سعيد يزديان كسي است كه دورة .  از قبل شكسته بوديمگويم مي
كسي است كه ساواك شاه با آن دم و . شاه، توي زندان افسانة مقاومت دارد

. دستگاهش نتوانست بمبي را كه تو ساختمانش كار گذاشته بود، كشف كند
  . برد ولي اينجا مي

ونم به خاطر م، ا  يكي از مجاهدين، گفت من فقط يك كابل خوردهمثالً
اما اين آدم . چون پرسيده بودند كه اين پيكاري است يا نه؟ گفته بود نه. تو
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  . يعني از قبل شكسته بود. بريدكابل نخورده 
چرا . خورد اينجا كه كسي كابل نمي. بيني همين جرياني كه تو خارج مي

توي . من آدم هستم ديگر. خواهد شود كار كرد؟ كار كردن برنامه مي نمي
اي برايشان  ، چه برنامهخُبگويم دهقانها،  كردم مني كه مي ندان فكر ميز

روي زندان، معلوم است  دارم؟ وقتي همين جور الكي با چهارتا شعار مي
من مطمئنم آن كساني كه تو زندان جمهوري اسالمي دوام . شكني مي

يعني من حساب . آوردند، فقط آدمهاي لوطي بودند، نه آدمهاي سياسي
توي خيابانها دست . ام عرق خوري ها بار رفته دم كه با اين رفيقم، دهكر مي

اش، مادرش  شب رفته ام خانه. ايم ايم، با هم آواز خوانده گردن هم انداخته
ام، ازش پول  پول بوده بي. برام غذا آورده، رختخوابم را انداخته است

همش دست توانم بد ديدم اين جزئي از زندگي من است، نمي مي. ام گرفته
ها هم آدم توابچون توي .  ازگل گفتمتواباين را من به يك . جاكشها

. وري بودگاما اين د. كرد كه بماند طرف ظاهرا توبه مي. حسابي زياد بود
اي  چند شب تو با اين مرد غذا خورده! گفتم تو آدم مزخرف گهي هستي

، تو جاكش؟ چند شب مادرش رختخواب تو را انداخته است؟ گفتم جاكش
گذاشت، فكر  اگر فقط به دستهاي مادرش كه استكان چاي را جلوت مي

  . دادي كه ببرند اعدامش كنند كردي، لوش نمي مي
.  سازماني بودندهويت بدون اكثراًمن آدمهايي را كه ديدم دفاع كردند، 

 فردي هويتمنظورم اين نيست كه جزو سازماني نبودند، نه، بودند، ولي 
ماند، فقط لوطي بود،  ، يعني طرف، اگر مي61بعد از سال بخصوص . داشتند

 نفر را بدهد دم تيغ و 50توانست  نمي. انسان بود، به آدمها اعتقاد داشت
  . خودش زنده بماند
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چه كسي . كند دويست تا كابل كه بخوري، فوقش استخوانت چرك مي
. ايم در زندگيش كتك نخورده است؟ مشت نخورده است؟ همه كتك خورده

ديد وقتي پيكاري وجود ندارد، از چه چيزش  يارو مي. از پدر مادر، تو دعوا
هاي جنس مجاهدين بود، ديده بود از كي دفاع كند؟  دفاع كند؟ يكي از بچه

چون جمهوري اسالمي عرفات را ضد انقالب . از عرفات دفاع كرده بود
 گفتم آخر اين هم شد دفاع؟ عرفات كيه كه تو ازش دفاع. دانست مي
واهللا، امروز اگر من . ديد باور نكردني كني؟ يعني آدم شاهكارهايي مي مي

  . گويم تا دامادي بابام ام مي برگردم، جمهوري اسالمي بگيردم، از عروسي ننه
. آورد تر بود، بيشتر دوام مي هر كي لوطي. گري بود اينجا دقيقا لوطي

ه است، در تصور ما اين است كه دانشجو و معلم آگاهترين فرد جامع
روند يك ليسانس بگيرند كه مردم را  ها مي خيلي. صورتي كه اين طور نيست

  . بچاپند، يا در نهايت زندگيشان را بكنند
امروز كه دوران قديم نيست كه دانش و فرهنگ داراي معنويتي خاص 

تازه قديمها هم از ميان صد تا آدم با دانش، چندتايي انگشت شمار . باشد
، يك دانش آموز يا دانشجو كه هنوز زندگي نكرده است، بخُ. شريف بودند

كه دست نكرده است تو جيبش، صد تومن براي رفيقش خرج كند، معلوم 
  . تواند لوطي باشد است كه نمي

 63وقتي سال . نشستم  تو سيدخندان مي60سال . در مورد خودم بگويم
هنوز همانجا ها  بچه. آزاد شدم، مدتي بعدش رفتم تهران، توي همان خانه

دونستيم تو  گفتم كره خرا، چرا خونه رو عوض نكردين؟ گفتند مي. بودند
البته . اين قدر غرور داري و اين قدر خودپرست هستي كه كسي رو لو ندي

شان اين قدر آدم جفنگي از كار درآمد كه حالم را به هم زد و اگر   يكيبعداً
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  . مداد رفتم لوش مي دست به لو دادنم خوب بود، مي
، يارو را گرفته بودند، از همان لحظه شروع كرده بود به همكاري خُب
همان سر . اين نه كابل خورده بود، نه چيزي. گفته بود اينجا قرار دارم. كردن

اين آدم كميتة مركزي همدان . قرار، شروع كرده بود همكاري كردن
به كميتة اولين قرارش را داد تا رسيد . مجاهدين را از ايران فراري داد

زد،  تو همدان يك سري را داد، بعد، با پاسدارها گشت مي. مركزي همدان
  . اين از اول شكسته بود. اين كه كابل نخورده بود. گرفت مجاهد مي

رفته بود با هزار بدبختي، براي . ، از زندان بسيج فرار كرد60يكي سال 
شت، دوتا زن دا. كرد دانم مهرشهر زندگي مي خودش تو گوهردشت يا نمي

يك روز تو كرج دو .  دنبال رابطه با مجاهدين بودكلّيخالصه، . بچه داشت
گويد اينجا چه كار  مي. اند از دوستان قديميش بوده. بيند تا دختر را مي

گويد منم دنبال  مي. گويند دنبال ارتباط با مجاهدين هستيم كنين؟ مي مي
اين دوتا دختر را . كند اد مياين اعتم. گويند ما جا نداريم بعد، مي. ارتباطم

بعد، اين . زن داشته، بچه داشته. مشكلي نداشته است. برد خانة خودش مي
چيزي كه براي من . برده رفته مهماني، اين دو تا را هم با خودش مي هرجا مي

ها اين قدر خوب كار توابتعجب آور است، اين است كه چطور حافظة 
بعد، يك روز . مانند پيش اين ميكند؟ آقا، اين دخترها يك مدتي  مي
رويم توي خيابون چرخي بزنيم، شايد همين جور اتفاقي يكي  گويند ما مي مي

  . ها را ببينيم دوتا از بچه
ها نه تنها  آقا، اين مادر قحبه. گيردشان روند توي خيابان، كميته مي اينها مي

گفت  مي. دهند روند همة كسانش را هم لو مي دهند، بلكه مي آن بابا را لو مي
گناهم و از اين  گن من بي هي مي. آد شب توي كميته ديدم صداي گريه مي
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اين . ان؟ گفت فاميلهاي خودت هستن از پاسداره پرسيدم اينها كي. حرفها
  . اي را كه با اين رفته بودند مهماني، لو داده بودند دخترها هر خانه

كرد كه  ر دقيق كار ميها چطور اين قد دانم حافظة اين حرامزاده من نمي
  ها را يادشان مانده بود؟ همة خانه

يعني . تمام فك و فاميل اين را لو داده بودند. اينها كه كابل نخورده بودند
اند  چون صبح از خانه آمده. اند شود فهميد كه كابل نخورده خيلي منطقي مي

اال بگير ح. بيرون و دو ساعت بعد با پاسدارها آمده بودند در خانة اين بابا
اند  اند، مجبور بوده دو تا چك خورده باشند، يا بگيريم چون جايي نداشته

آدرس آن بابا را بدهند، ولي با فك و فاميلش چكار داشتند؟ اين بنده خدا 
  . سال حبس گرفت15

اين آدم . بعد اين مجاهدي كه گفتم تا دل كميتة مركزي مجاهدين رفت
. ها را با چاقو زده بود بار حزب اللهيچند .  تا عمليات موفق داشت26فقط 

خيلي آدم . كرد اين را بتوانند دستگير كنند هيچ كس فكر نمي. آدم فعالي بود
  . زرنگي بود

رفته سر قرار، حاال . من هر دوتاشان را تو زندان ديدم. با يكي قرار داشته
برده . كند به همكاري گيرندش شروع مي يا لو رفته بوده يا هرچي، تا مي

گفت من فقط يك  ها مي يكي از بچه. بودندش اوين، بعد آورده بودند همدان
ام، اين ديوث من را هم  كمي نخود لوبيا به تشكيالت مجاهدين كمك كرده

  . لو داده
داني، ترسيدن يك امر طبيعي است، تاب نياوردن و لو دادن هم باز  مي

م كه فقط چند چيز عجيب غريبي نيست، اما اين كه آدم بردارد كسي را ه
  .  شاهكار استاصالًكيلو نخود لوبيا به سازمان كمك كرده، لو بدهد، 
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يك بابايي به اسم احمد گوركي، از .  بود60 يك نمونة ديگرش، سال مثالً
يك روز يكي از . بچة جنسي بود.  ديدمشبعداًهاي مجاهدين بود، من  بچه

بيند كه با  ته، اين را ميرف  شد، تو خيابان داشته ميتواب بعداًمجاهدها كه 
. زند هاي تشكيالت مجاهدين تو اتو همدان ايستاده، حرف مي يكي از بچه

بعد آن آدمي كه با اين قرار داشته . سپرد اين فقط قيافة احمد را به خاطر مي
كرد  اين مهدي خودش تعريف مي. كه مسئول اين هم بوده. مهدي افشار بوده

 زير اصالًمهدي افشار . ت همدان را لو دادهكه اين حرامزاده چهارتا تشكيال
اين كثافت حتي شكل مسواك . شناسم بار نرفته بود كه من اين را مي

  . اي باقي نماند گذاشتن مهدي را هم گفته بود كه هيچ گونه شك و شبهه
  

  . مهدي افشار دفاع كرد
  . اعدامش كردند

  
ده همه چيز را اين كابل نخور. بعد بسيجي شد. اين پسره هم رواني شد

  . گفته بود
فقط .  شده بودندخُردشكستند، از قبل  منظورم اين است، افرادي كه مي

يارو را، . حاال يا از طريق فيزيكي، يا هرچي. منتظر تلنگر بودند تا فرو بريزند
برادرش را اعدام كرده بودند، خودش دو ساعت انفرادي را تحمل نكرد، 

اش  شد، يا دلتنگ بچه راي زنش تنگ مييكي دلش ب. شروع كرد به همكاري
  . كرد به همكاري شد، شروع مي مي

كشيدند،  شدند، يا حبس مي كردند، اعدام مي گري مي حاال يك عده لوطي
  . زدند، يك عده نه يا در نهايت، فقط به خودشان لطمه مي
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تواند  شكنجه به اين سادگي نمي. به نظر من مسئلة فقط شكنجه نيست
آيد و اولين عكس العملت  زنند، دردت مي ون وقتي كابل ميچ. ت كندخُرد

البته . خواهند بهشان بدهي تواني به راحتي هرچه مي بنابراين نمي. نفرت است
ها هم بودند كه آن   خيليمثالً.  صادر كندكلّيتواند يك حكم  هيچ كس نمي

شان قدر اين جاكشها با كابل زده بودندشان و آن قدر با مشت و لگد به جان
. توبه كرده بودند. شكسته بودند. افتاده بودند كه نتوانسته بودند تاب بياورند

و به چنان حقارتهايي تن . كردند دست آخوند ماچ مي. ردندك برادر برادر مي
شد باور  آوردند، كه ديگر به هيچ وجه نمي دادند كه دل آدم را به درد مي مي

  . كرد كه انسان، اشرف مخلوقات عالم است
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. آره، بعد از همة اين ماجراها، تازه ناچار شديم برگرديم به خاك عراق
با هشتادتا پيشمرگه . حاال فاصله اينجا تا خاك عراق يك روز دو روز نبود

لباسها كثيف، ريش و سبيل بلند شده و سر و وضع چندش . راه افتاده بوديم
  . گشتيم همان جاي اولمان  پس از اين همه تالش، تازه داشتيم برمي.آور

رسيديم به دهي به نام حسنوند . رفتيم، از اين دهات به آن دهات پياده مي
ها گاهي از آن براي  پيشمرگه. اين دهات بدون سكنه بود. دانم چي يا نمي

.  كردندبخاري چوبي روشن. آنجا اتراق كرديم. كردند استراحت استفاده مي
  . حماموقتي ديدند وضع من خيلي خراب است، گفتند بيا برو 

روي همان بخاري چوبي يك بشكه آب گرم . از چشمه آب آورده بودند
. رفتم تو اتاقكي كه اين بشكة آب توش بود و يك تشت و يك شمع. كردند

هنوز درست صابون نزده بودم كه شمع خاموش . آن قدر سرد بود كه نگو
  .  را گربه شور كردم و آمدم بيرونخودم. شد

ون خالي نها،  ها، تو زندان ماندن جا شدن تو اين مدت، با اين مدام جابه
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 يادم هست، از مثالًيك روز، . ها، بدنم حسابي ضعيف شده بود خوردن
ها بوديم،  تو مدتي هم كه با اين پيشمرگه. ناچاري رب گوجه فرنگي خوردم
فقط گاهي كه . خورديم  همه نان خالي مي.غذاي درست و حسابي نداشتيم

  . خورديم كرديم، غذاي مي سر راه، توي يك خانواده اتراق مي
تا صبح صبر كردم، . آن شب، ساعت دوازده اين طورها، اسهال گرفتم

  . ها برداشتند برندندم سليمانيه پيش دكتر ولي آن قدر حالم خراب بود كه بچه
م، آن رفيقي را كه توي شوملي آمده شدي وقتي داشتيم از خيابان رد مي

و بعد برد توي . مرا برداشت برد توي يك مسافرخانه. بود دنبالمان، ديدم
دهي نيمه ويران . اي به نام سونه كه گروههاي سياسي ايراني توش بودند دره
بعد، سه تا چادر كه ده، دوازده تا . مقر حزب دموكرات آنجا بود. بود

.  و يك هفت، هشت تا هم پيشمرگة راه كارگرپيشمرگه چريكها توش بود
اي  رفت، چشمه حزب دمكرات گاهي مي. اينجا مسئلة جنگ مطرح نبود

اينجا جايي بود كه . آمد، اما چريكها و راه كارگر فقط بودند مي
بعد . فروختند خريدند يا مي آمدند، جنس مي هاي ايراني و عراقي مي قاچاقچي

 سيب مثالً. فروختند بردند، مي ي مختلف ميراه كارگر و چريكها هم چيزها
فروختند به  بردند مي آمد، مي درختي، بادام و پسته كه از ايران مي

با وضع غم انگيز و فالكت باري براي سازمانشان پول . هاي عراقي قاچاقچي
  . كردند تهيه مي

مجبور نبودم بمانم، ولي گفتم به عنوان مهمان دو . مدتي آنجا ماندم
مدتي بود . ها و كتابهايي را كه هست بخوانم  بمانم، يك مقدار نشريهاي هفته

دانستم در اين مدت كه در  نمي. از اوضاع و احوال سازمانها اطالعي نداشتم
. ام، چه خاكي بر سر سازمانهايم ريخته شده است زندانهاي مختلف بوده
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اه كارگر را ر. گفتم اينها را بخوانم، شايد هنوز هم بتوانم خاكي به سر كنم
گفتم بهتر است بروم پيش . چريكها را هم كه قبول نداشتم. قبول نداشتم

معموال آدمهاي قديمي قابل . شناسم آدمهاي قديمي كه از ايران مي
  . داند با كي طرف است يا دست كم آدم مي. اعتمادترند

ه از آنجا رفتيم سليمانيه و بعد ب. ها هاي فدايي رفتم پيش يكي از اين شعبه
هاي كومله با اهل و  ، پيشمرگهدرهاول . درة چخماق كه توي ده چخماق بود

جايي . بيشتر چادر بود. آنجا ساختمان خيلي كم بود. عيال توي چادر بودند
اگر آدم خودش موقت بودن . دهد زنند، بوي زندگي موقت مي كه چادر مي

. رورت بوداما اين چادرها از روي ض. در جايي را انتخاب كند، بد نيست
  .  آمديم باالدرهاز اين . يك كتابخانه بزرگ هم بود

، آن )ارتش رهايي بخش خلقهاي ايران(رفيقم گفت اين چادر آرخاست 
آن طرفتر هم چادر راه كارگر و رزمندگان و . يكي اتحاديه كمونيستهاست

. اي مهماني روي آنجا، يك هفته قاعده بر اين است كه وقتي مي. چريكهاست
تواني تصميم بگيري كه با كدام يك از اين سازمانها  از يك هفته، ميبعد 
گفتم . م به همين رفيقم گفتم هوادار سازمان پيكار بوده. خواهي كار كني مي

خواهم عضويت  نه مي. خط مشي شما رو قبول ندارم، برنامه تونو قبول ندارم
 كارهايي كه ازم .خوام كار كنم فقط مي. اي شما رو داشته باشم، نه چيز ديگه

  . گفت همين ام خوبه. دم آد، انجام مي بر مي
خوام  م اين جوريه، ميوضعيتيكي از همشهريهام را آنجا ديدم، گفتم من 

و تا ترتيبش را بدهد، شد . دم گفت باشه، ترتيبشو مي. با حزب صحبت كنم
 كارهاي. كردم هاي فدايي كار مي تو اين مدت، من با اين بچه. دو سه ماه
. كردم گاهي آشپزي مي. كردم هاي راديو را ضبط مي برنامه. كردم مختلف مي
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بعدها يكي . رفتم توش خواستم، مي يك كتابخانه هم داشت كه هر وقت مي
را ديدم، گفتم بابا، اين پسره چه ) كومله(هاي حزب كمونيست  ديگر از بچه
اين رو راست گفتم . اين دو سه ماهه رفته براي من خبر بياره! قدر ابلهه

دونم از زندون دراومدي، پليسي، يا هرچيز،  گفت بهت اعتماد ندارم، نمي مي
خوام با شما كار كنم،  گفتم من مي.  نرفته پيغام منو برسونهاصالًولي اين، 
خوام  مي. خوام مثل زماني كه پيكاري بودم، الكي بيام تو جريان ولي نمي

گفت . د، من آخر از همه نفهممبدونم چي به چيه، كه اگر فردا انشعاب ش
خونم، دوتا  تونو مي گفتم وقتي من نشريه. تشكيالت ما همه چيزش روشنه

ديدم اگر بخوام با اينها كار كنم، همان . گفت امكان نداره. بينم نظر توش مي
  . كنم ولي باهاشان كار نمي. گفتم من حزبي هستم. آيد بالي آن دفعه سرم مي

ها  ت حزب كمونيست، توي تشكيالت فداييخالصه، من با حفظ نظرا
گفتند ما   كه مياقليتدر همين زمان، اواخر بهمن ماه، يك عده از . ماندم
تا پيشمرگه آنجا  اينها چهار پنج.  واقعي هستيم، از بقيه انشعاب كردنداقليت
بعد از . شان تو سليمانيه راديوشان توي كركوك بود، كميته مركزي. داشتند

خالصه باز . يكي حسين زهري، يكي هم توكل. ند دو جناحانشعاب، شد
  ...  واقعي هستم واقليتتوكل گفت من 

شوراي عالي تشكيالتي بود كه تو چهار بهمن، . من تو شوراي عالي بودم
گفت اينها  درگيري اينها اين بود كه توكل مي. با توكل درگيري داشت

شان پنج شش نفر  و درگيريت. اند بيايند راديو را تصاحب كنند خواسته مي
كرد كه  توكل از اعضاي كميته مركزي قديم بود و ادعا مي. كشته شده بود

ولي آن موقع، توكل از آن منطقه .  واقعي اوست و بقيه جعلي هستنداقليت
من . اينها خودشان راديو كوچكي داشتند. راديوش تو كركوك بود. رفته بود
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.  واقعي منماقليتزهري گفت . يش آمدبعد انشعاب پ. توي اين راديو بودم
ها هم گفتند نه شوراي  بعد چندتا از بچه. باز توي آن چند نفر انشعاب شد

 را بازسازي اقليتخواهيم  ما مي. اصلي واقعي است، نه زهري و نه توكل
يك سازماني هم بود به اسم كوملة . اينها هم يك چادر ديگر زدند. كنيم

جاه، شصت تا پيشمرگه داشتند و حاال مانده بودند دو اينها زماني پن. يكساني
ها هم بود كه  يكي از بچه. اين دو نفر هيچ كس را هم قبول نداشتند. نفر

چندتا مرغ . براي خودش يك چادر داشت. كرد تنهايي براي خودش كار مي
  . و خروس داشت و به تنهايي براي خودش يك سازمان بود

منتها عراق اين جوري نبود كه . كردم ر ميتوي همان راديو كا. من ماندم
ها  آنجا منطقة يك كتي. دست از سرمان بردارد و به حال خودمان بگذارد

. رفتند آمدند مي اينها مي. ادية ميهني كه جالل طالباني و اينهاستحبود، ات
آيند و  يك دفعه من ديدم آقا، پاسدارهاي جمهوري اسالمي هم آنجا مي

آمدند، از آنجا  هاي اتحاديه ميهني مي به كمك پيشمرگهپاسدارها . روند مي
اي بوديم كه زير نظر  ما توي منطقه. كردند به خاك عراق رفتند حمله مي مي

اينها با جمهوري اسالمي قرار گذاشته بودند كه كاري به . اتحاديه ميهني بود
. ار بودد خيلي خنده. ما نداشته باشد و ما هم كاري به كار آنها نداشته باشيم

 ضد جمهوري اسالمي بوديم، ولي جاي ديگري نداشتيم برويم، مثالًما، همه، 
رفتم سرچشمه، پاسدارهاي  بعد، گاهي كه مي. اين بود كه آنجا مانده بوديم
هيچي، گرگ و بره از يك چشمه آب . ديدم جمهوري اسالمي را مي

  . خورديم مي
اي كرد كه يكي از  هيك بار بمباران خوش. كرد بعد، عراق بمباران مي

اش و  اي افتاده بود روي سينه يكي از اين بمبهاي خوشه. ها كشته شد بچه
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  .منفجرش كرده بود
جايي . كاري نبود كه انجام بدهيم. زندگي همين جوري ادامه داشت

كردم كه بشود آمد خارج،   تصور نمياصالًبعد من هم . نداشتيم كه برويم
 ما را از تو كوه و كمر بردارند، مثالًتند كه ي نداشموقعيتچون سازمانهاهم 

من با دوستم تو سوئد تماس . نه پولي داشتند، نه امكاني. بياورند خارج
فرستاد، يك  اما به فرض كه مي. توانست برام پاس بفرستد مي. داشتم

داد به دولت عراق تأييد كند، ويزاي خروج  سازماني بايد اين پاس را مي
تازه تو . مي نبودم كه بيايند چنين كاري برام انجام بدهندمن كه آدم مه. بزند

داد كه از  آن شرايط عراق، به سازمانهاي ايراني به اين سادگي اجازه نمي
كرد،  براي كميته مركزي البته مي. فرودگاه عراق استفاده كنند و خارج شوند

براي داد، ولي نه  براي زخميهاي كومله و دمكرات اگر الزم بود، اجازه مي
  .همه

اردشير . بعد اين آدمها آدمهاي پرشور توي ايران نبودند. من آنجا ماندم
. دهند گفت كه اين جاكشها هر كداممان را يك جور ترتيب مي راست مي

تشكيالتهاي اينجا هر كدام چهارتا و نصفي بودند و ارتباطي هم كه با ايران 
نها بتوانند كاري گرفت كه اي چون تو ايران حركتي صورت نمي. نداشتند
يا . خواندم و امثال من آوردند كه من مي اي درمي فوقش نشريه. بكنند

  .رساندند هاي خارج مي چندتايي هم به بچه
شان  البته كم و بيش اين امكان را داشتند كه حداقل چند تايي از نشريه

را، يك جوري توي ايران پخش كنند، ولي وقتي جمهوري اسالمي براي يك 
اش دردسر  كند، فرستادن يك نشريه جز اينكه براي خواننده  اعدام مياعالميه

  تواند انجام بدهد؟ ايجاد كند، چه كاري مي
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بعد چندتايي هم هوادار تو . كردند  ميهويت فقط اعالم اكثراًدر واقع، 
كنند كارستان، و كمك مالي  كردند اينها هنوز كاري مي خارج فكر مي

  .كردند مي
 يك بار مثالً. انگيزتر بود وههاي كوچك از همه غمبعد، عمليات گر

عمليات . هاي ايذايي خواستند يك عملياتي انجام بدهند، به اسم حمله مي
شد يك گروه   باعث مياوالًها،  اين حمله. ايذايي بيشتر حالت تبليغي داشت

. كني بود كمك مالي بيشتري از عراق بگيرد، ثانيا، به قول معروف، خر رنگ
، گروهها دارند عمليات انجام خُبكردند  هاي خارج فكر مي چهيعني ب

  .دهند مي
قاطري . دوتا از اين گروهها رفتند برنامه يك عمليات مشترك را ريختند

اين عمليات . دانم مريوان يا بانه رفتند طرفهاي نمي. تهيه كردند و اسبي
نجام دهند، متوجه اينها رفته بودند، قبل از اينكه عملياتي ا. دار شده بود خنده

بار و بنديلشان آنجا ماند و خودشان . شده بودند  كه آنجا پر از جاش است
عنوان يك عمليات حماسي مطرح  بعد، برداشته بودند اين را به. در رفتند

  .ايم و از اين حرفها ايم و چندين نفر را ترتيب داده كرده بودند كه رفته
يي كرده بودند كه شب بروند با يك بار رفته بودند يك پايگاه را شناسا

كنند  فكر مي. بينندن پايگاهي نيست روند، مي شب كه مي. جي بزنند. پي. آر
كنند، حاال نگو پايگاه پشت  ايستند، به روبرو شليك مي مي. آن روبروست

  .سرشان بوده است
آوردند كه تو  اي درمي كردند چي بود؟ نشريه بعد، تمام كاري كه مي

ها هم  مطالب نشريه. دادند ماهي، دو ماهي، يك جزوه مي. شد خارج چاپ مي
يعني . دو ستوني هم سرمقاله داشت. بيشتر زندگينامه و خبرهاي راديويي بود
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  .دار است كه به آن بگويي نشريه انگيز، يا شايد خنده غم
ديدم كه تشكيالت سياسي، براي اينكه  بعدها مي. دانستم كه من اوايل نمي
هر روز كه . ليش را حل كند، ناچار است قاچاق فروشي كندبتواند مشكل ما

فرش، . كنند اي قاچاق مي شدم اينها هر كدام در رشته گذشت، متوجه مي مي
يك سري پيشمرگه داشتند، توي كوه . كشمش، عسل، مواد غذايي، كاه و جو

هاي عراقي جنس  خوشداشان، كوه مرزي ايران و عراق، اينها از قاچاقچي
  .فروختند آوردند مي ، ميخريدند مي

كرد كه  ها كه االن انگلستان است، يك بار زار زار گريه مي يكي از بچه
اما چكار . فروشيم ايم اينجا مبارزه كنيم، بعد داريم كاه و جو مي ببين، ما آمده

گفتند تشكيالت خرج  زدي، مي شد گفت؟ حرف مي شد كرد، چي مي مي
امكاناتي . امكانات مالي نداشتند.  گفتند راست هم مي. دارد، راديو خرج دارد

گفتند ناچاريم يك جوري اين امكانات را  مي. داد، كافي نبود كه عراق مي
  .تهيه كنيم

.  دوام آوردم تا مسئلة حلبچه پيش آمددرهيكسال، يكسال و نيم توي اين 
اين سازمانهاي سياسي هيچ . زد، ويران كرد. عراق بمباران شيميايي كرد

چون . اي، هيچ چيز اي، نه اعالميه نه بيانيه. عملي نشان ندادندال عكس
توانستند   نمياصالًشان، موقعيتداد و اينها براي حفظ  خرجشان را عراق مي

  .اعتراض كنند
 دو بار كه عراق مناطق كومله را بمباران شيميايي كرد، نتوانست مثالً
توانيم مستقيما  ، نميگيريم گفت ما از اينها كمك مالي مي. گيري كند موضع

پذيرفتند  اند، آنها هم بايد مي گفت خلبانها اشتباه كرده عراق مي. اعتراض كنيم
. آوردند  به روي خودشان نمياصالًبقيه گروهها كه . كه اشتباه شده است
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تنها گروهي كه از عراق امكانات . ايم گفتند ما فقط امكانات زندگي گرفته مي
بقيه . زادي كار بود و سازمان تك نفرة رزمندگانگرفت، سازمان آ مالي نمي

  .كردند گرفتند، ولي اعالم نمي همه امكانات مي
گرفتيد، چي  گفتم اگر فردا مردم از شما پرسيدند از عراق پول مي

گفتم اين حرفها كهنه شده، اين . كنيم گوييد؟ گفت ما از تضاد استفاده مي مي
اش فقط ايران را  خنگوي عراق، همهايم س بينم ما اينجا شده جور كه من مي

دانيم عراق هم دارد گه كاري  مان مي كنيم، در صورتي كه همه محكوم مي
  .كند مي

  .رفتند گذاشتند مي شدند، مي ها خسته مي به همين داليل، خيلي
رفتند خودشان را تحويل دولت ايران  يك عده كه كرد بودند، مي

  .گرفتند يكردند، امان نامه م دادند، توبه مي مي
  .كردند رفتند براي عراق كار مي ها مي بعضي

  .اندازي نبود ديگر چشم
  .حركتي نبود

  .اعتراضي نبود
بنابراين . رفت نشريه كه داخل ايران نمي. پايگاهي كه بين مردم نداشتند

  .گرفت كه اميدواركننده باشد عمال كاري صورت نمي
آيد به  وپا، و يكي نميروند ار ديدي، مردم دسته دسته مي بعد، وقتي مي

آنها هم كه توي . افتاد كه از مرحله پرتي تو بپيوندد، كم كم دوزاريت مي
اند، ولي  كردند، آقا، اين همه آدم اعدام شده ايران بودند، البد فكر مي

تازه همة آدمها كه . دادند اي نداده است، و اميدشان را از دست مي نتيجه
ست دارد مخالف حكومت كار كند، ولي طرف دو. اي نيستند انقالبي حرفه
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  .رود دنبال زندگيش كند، مي وقتي كارش نتيجه ندهد، ول مي
بايست  گفت، مي  را ميواقعيتحاال اگر كميته مركزي فالن سازمان 

اين است كه فقط . رفت دنبال كارش كرد، مي دكانش را تعطيل مي
  .گذراندند مي

. مهوري اسالمي شروع شدهاي سنگين ج اوضاع اين جوري بود تا حمله
در عرض دو روز، همة سازمانهايي كه توي . آمد اين تنگه را بگيرد داشت مي

اكثر . رك كنند، بروند توي شهرهاي عراق بودند، مجبور شدند آنجا را تَدره
ولي كومله رفت تو يك درة ديگر به اسم . گروهها رفتند توي شهر رانيه
مانهاي ديگر يك مقر تو رانيه داشتند، ولي ساز. كوالن، كه توي شهر نباشد

چند . راديوهاي كوچكي هم داشتند كه چندان مجهز نبود. يكي تو سليمانيه
  .شد كار كرد تر مي حاال تو شهر سخت. كردند نفر بودند كه همه كارش را مي

 خود من با آن مثالً. اوضاع بدتر از آن بود كه بتواني فكرش را بكني
 نه شوروي را قبول داشتم نه امريكا را، مثالً كه موضعي كه از قبل داشتم

ديدم همدان   من ميمثالً. توانستم شرطة عراقي را قبول كنم اينجا هم نمي
گرفتم،  بعد راديو گروهها را كه مي. بمباران شده است، ولي من توي عراقم

 من حقيقت را خُب. ها عليه جمهوري اسالمي است ديدم همه حمله مي
يدم هر دو طرف جاكشند، اما به دليل اينكه عراق خرجمان را د مي. ديدم مي
ديدم اگر يك روزي بروم  بعد، مي. دهد، ناچاريم او را نديده بگيريم مي

  ايران، به همشهريهام چي بگويم؟
همان طور كه اتحاديه ميهني شده بود . تازه مجاهدين بدتر از اينها بودند

وقتي مسعود .  بلندگوي عراق شده بوداصالًمزدور ايران، مجاهدين هم 
داد به صدام، مگر معناي  رفت، ماكت موشك الحسين هديه مي رجوي مي
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عملش جز اين بود؟ بعد هم توجيه مسعود رجوي اين بود كه من چون يك 
، دولتها خُب. ام با سازمانهاي سياسي متفاوت است دولت هستم، مسئله

. تيك هم داشته باشندرغم اختالفاتشان مناسبات ديپلما توانند علي مي
هر . كرد  از راديو خود دولت عراق استفاده مياصالًمجاهدين تو كركوك 

دولتهاي مرتجع منطقه . گذاشتند وقت به هواپيما نياز داشت، در اختيارش مي
كردند، ولي سازمانهاي ديگر اين شرايط را  دوبي و ابوظبي بهش كمك مي

  .نداشتند
حاال نزديك سه سال بود . رديم به سليمانيهما يكي دوبار راديو را منتقل ك

عراق سازمانها را . بعد مسئلة صلح ايران و عراق پيش آمد. كه من اينجا بودم
توانيد مثل قبل كار  كنيم، شما هم نمي جمع كرده بود كه ما داريم صلح مي

دهم كه از كشور  دهم، ولي اين امكان را مي گفته بود ديگر اسلحه نمي. كنيد
خالصه شروع كردند . يد يا اينكه توي بغداد دفتري داشته باشيدخارج شو

  .افراد را از كشور خارج كردن
توني پاسپورت جور كني؟ گفتم آره؟ با  يك روز آمدند به من گفتند مي

 از سر و وضع اصالً. دوتا پاس گير آوردم. هاي خارج تماس گرفتم بچه
مهم اين بود كه .  نبوداما براي ولت مهم. پاسپورت معلوم بود جعلي است

دو سه . آمديم بغداد. پاسپورت دستت باشد كه خروجت قانوني جلوه كند
بعد براي اولين بار توي زندگيم سوار هواپيما، آن . شب توي يك هتل مانديم

  :هم هواپيماي عراقي شدم، و براي اولين بار وارد يك فرودگاه شدم
  .فرودگاه فرانكفورت
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كرد در جامعه، دو جبهه وجود دارد، يكي  داني، دورة شاه آدم فكر مي مي

، هرچه خُب. حكومت است و يكي آدمهاي سياسي كه ضد حكومت هستند
گفتند،  كرديم و هرچه راجع به خودمان مي گفتند، قبول مي ضد حكومت مي

 مثالً، آن روزها، خُب. خيليهاش هم البته بود. گفتيم حرفهاي ساواك است مي
اما امروز ديگر اين حرفها . كردم مهم اين است كه شاه برود من، فقط فكر مي

امروز براي من يكي، مهم نيست كه اين حكومت .  شعر استكُسبراي من، 
وقتي . امروز اين طرف قضيه هم، براي من، مهم است. مادر قحبه برود يا نه

كند كه حكومت، ديگر  ا ميبينم سياسي ضد حكومتش همان كار ر من مي
  .بينم فرقي بين اين سياسي و آن حكومت نمي

اي  ساعتها گوشه. اين رواني بود.  كه بودم، يك پسري بوددرهتو ارو 
اينها نتوانستند اين بدبخت را . زد با هيچ كس حرفي نمي. نشست ساكت مي
ند يك به جاي اينكه يك فكري براش بكنند، به جاي اينكه بردار. تحمل كنند

دانم كجا گم و گورش كردند  جوري بفرستندش خارج، بيجاره را بردند نمي
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اينها هنوز . يعني براي اينها آدم مهم نيست. كه معلوم نشد چي به سرش آمد
آيد  تا وقتي كه به كار مي. كنند به آدم، به عنوان وسيله كارشان نگاه مي

دشان را از شرش خوب است، همين كه كاركردش را از دست داد، فورا خو
  .كنند خالص مي

گفتند  مي. اين هم رواني بود. يا يك موجودي بين اينها بود به اسم جهان
رفت به جنگ  كرد، مي اين در حالي كه سياسي فكر مي.  سيستمي شده

دوآب، براشان كار كرده   توي ميانكلّياين آدم، وقتي كه سالم بود، . ها ستاره
ي از حرفهاش اين بود كه طالباني كارگزار يك. حاال رواني شده بود. بود

از مجاهدين . نوشت نشست عليه طالباني مقاله مي مي. امپرياليست است
گفت شوروي چندتا ميگ فرستاده  مي.  دوستشان داشت. كرد تعريف مي

مدام از . براي مجاهدين، اما دولت عراق نگهداشته كه جلو جنبش را بگيرد
مدام از اين جور . ني آدمهاي الكترونيكيزد، يع آدمهاي سيستمي حرف مي

كشيد، فورا خاموش  كرد، پك پك مي سيگار را روشن مي. ديد آدمها مي
گاهي از ترس يك گوشه . گفت سيستم بهش زده شكستش، مي كرد، مي مي

انداخت كه سيستم رفته تو لباسم  گاهي داد و فرياد راه مي. كرد كز مي
ديد كه عليه او  مهاي الكترونيكي را ميهميشه اين آد. خواهد مرا بكشد مي

  .كنند توطئه مي
، اينها حداقل امكانش داشتند كه اين بنده خدا را يك جوري خُب

اما كي به اين . اش كنند بفرستند توي يكي از اين كشورهاي غربي كه معالجه
خورد، براشان آدم بود،  اين آدم تا روزي كه به درد مي. كرد چيزها فكر مي

  .ر رواني بود، ديگر آدم نبودحاال ديگ
دانم بهتر زيستن  خاطر انسان، و چه مي گويم اگر يك جرياني، به من مي
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زنند، كار  انسان و اين چيزهايي كه همة جريانهاي سياسي ازش دم مي
كند، بفرما، اين اولين انسان كه كنار توست، و بيمار است، و سالها به  مي

، انسانيتگر مسئله انسان است و ، اخُبهمين جريان خدمت كرده است، 
  دهي؟ پس چرا كاري براش انجام نمي

رفته صدتا پايگاه زده، جمهوري اسالمي . بابا، طرف هشت سال جنگيده
اي كه سال اول انقالب  تو به اين بدبخت قول داده. صد و بيست تا ساخته

تو . شود ، خسته ميخُب. يك سال گذشته است، دو سال، سه سال. شود مي
گفتي يك پايگاه بزنيم،  مي. شود، نشده اي فردا انقالب مي ، هر روز گفتههي
، طرف ده تا زده، خُب. شود انقالب شود نيمة انقالب، دو تا بزنيم مي مي

 تو عمليات مهران به نيروهاشان گفتند برويد جلو، ارتش مثالًيا . انقالب نشده
  .آنها رفتند، ارتش هم زد لت و پارشان كرد. با ماست
، حاال اگر طرف پس از سالها باالخره متوجه اين دروغ و دونگها خُب

. گويند كوفي شده مي. آورند  بشود و بگويد من ديگر نيستم، دمارش را درمي
بعد . زنند خواري بهش مي هزار جور انگ جاسوسي و جيره. كنند زندانش مي

يچ چيز دهند، نه كارت شناساييش را، و نه ه هم نه پاسپورتش را بهش مي
، تا آنجا بماند و توي رماديهدهند به كمپ  برند  تحويلش مي و تازه مي. ديگر

  .آن فالكت خواهر و مادرش گاييده شود
 انقالبي مجاهدين، با بنده اين جوري باشد، مثالً، وقتي رفتار سازمان خُب

  ديگر چه پشمي، چه كشكي؟
م منظورشان از  فهميديبعداًگفتند بايد صداقت داشت،  تو تشكيالت مي

  . استخريتصداقت، 
روند اروپا،  ديدم مردم دسته دسته مي  كه بوديم، من ميدره تو همان مثالً
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كم كم دوزاريم افتاد كه از . آيد به ما بپيوندد روند آمريكا، بعد يكي نمي مي
كرد، اين همه آدم اعدام شده  آمد فكر مي آن هم كه از ايران مي. مرحله پرتم
رفت دنبال زندگي  داد، مي اي نداده، اميدش را از دست مي ولي نتيجه

طرف دوست دارد مخالف . اي نيستند ، همه كه انقالبي حرفهخُب. خودش
رود دنبال  كند مي حكومت كار كند، ولي وقتي كارش نتيجه ندهد، ول مي

  .زندگيش
گفت، بايد دكانش را   را ميواقعيتحاال اگر كميته مركزي فالن سازمان 

اين است كه هي دروغ پشت سر هم . رفت دنبال كارش كرد، مي يل ميتعط
زدند ترتيبش را  رفت يك عمليات ترتيب بدهد، مي مي. كرد رديف مي

نوشت، رفتيم و كير غول را زديم،  اش مي آمد توي نشريه دادند، بعد مي مي
  .شكستيم

 خالصة مطلب اينكه من يكي، چندان فرقي بين عملكرد اين سازمانها و
گه تو خودت باش، عرقتو  به قول يارو گفتني، مي. بينم جمهوري اسالمي نمي

  .بخور
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ديدم برخورد . بعدش دوباره برگشتم همدان. يك ماه تو قزل حضار بودم
در .  آن سالم و عليك گرم قبلي وجود ندارداصالً. پاسدارها تغيير كرده است

همه . اند آقا، ديدم درها را قفل كرده. توي بندرا باز كردند، ما را فرستادند 
يك حالت ناجوري . اند كاغذهاي در و ديوار را كنده. جا ساكت و ساكن

  .بود
اين بدبخت در غياب من، شلوارم را پوشيده بود، . يكي بود به اسم داوود

قبل از ا .  جالبي داشتشخصيت. كارگر بنا و سيمانكار بود. گال گرفته بود
آن . توي زندان شهرباني نگهش داشته بودند.  دستگير شده بود60رديبهشت 
. كرد توي زندان كار مي. اين پيكاري بود. آوردند توي اين زندان روزها نمي
در صورتي كه . كرد به تشكيالت كمك مي. گرفت پول مي. كرد عملگي مي

. فروخته اين آدم، جالب است، نشريه مي.  خانوادة بدبخت و مفلوكي داشت
اند  خواسته كارد گذاشته بودند بيخ گلوش، مي. ها گرفته بودندنش اللهي حزب

  .توي خيابان سرش را ببرند كه مردم نجاتش داده بودند
گفتم داوود چي شده؟ چرا اوضاع اين جوري شده؟ گفت هيچي، 

. گفتم تشكيالت چي؟ گفت همة تشكيالتاي توي زندانو. ن تشكيالتو گرفته
اين داوود . فتند توي اين فاصله كه من نبودم پليس شدهگ يكي آنجا بود، مي
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گفتم كتابهاي من كو؟ گفت دكي، جون . فهميدم زد، من نمي هي چشمك مي
زني؟ گفت تو اين فاصله يكي خودكشي  ره، تو از كتاب حرف مي داره مي

  .ن زير اخيه كرده، همه رو كشيده
گفتند  به من ميهاي مجاهدين  كردم، بچه چون من مشي چريكي را رد مي

. هايشان گفته بودند به اين نزديك نشويد اينها به بچه. اپورتونيست كبير زندان
شود كه  فكر كردم ديگر بيچاره شدم، حاال باالخره يكي دوتا از اينها پيدا مي

  .خواند يا هنوز پيكاري است  نماز نميمثالًبرود بگويد اين 
آقا، حاال نگو من هر چي . ود شده بتوابيك يارو بود، كه در نبودن من 

اش اين بود كه اين همة  خوبي. دهد رود گزارش مي گويم، اين مي مي
يك روز پاسداره . بود داد به آن پاسداره كه گفتم لوطي گزارشهاش را مي

گفتم بكنه، . كنه به من شو گزارش مي گفت اين حرفا رو جلو اين نزن، همه
  .كني تو كه گزارشاشو رد نمي

همه هم . گهبان رفته بود، گفته بود يكي از رفقاتان آمدهيك روز ن
آن روزها سيگار را . تواند زندگي كند اين بدون سيگار نمي. شناسيدش مي

ها، يادش به خير، برداشته  يكي از بچه. دادند فقط توتون مي. برداشته بودند
  .بود هفتاد هشتادتا سيگار با دست برام پيچيده بود

  
  .دخاني بو اكبر مسلم
  .خاني يك لوطي به تمام بود اكبر  مسلم

  توي زنداني كه قحطي سيگار بود،
  با دستهاي خودش،

  .براي من هشتادتا سيگار پيچيد
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  .خاني يك لوطي به تمام بود اكبر مسلم

  وقتي پيغام دادم لباس ندارم،
  توي زنداني كه قحطي لباس بود،

  براي من زير شلواري فرستاد،
  .و شورت فرستاد

  
  .خاني يك لوطي به تمام بود  مسلماكبر

  توي زندان جمهوري اسالمي،
  كه قحطي همه چيز بود،

  .تميزترين پيراهنش را براي من فرستاد
  

  ،62 فروردين 19و من در تاريخ 
  وقتي فهميدم اعدامش كردند،

  .سرم را روي پيراهنش گذاشتم و گريستم
  

آمدند، از   سري ميها يك گاهي بچه. ديگر آن روابط قبلي توي زندان نبود
گفتم داوود، كسي در . كرديم اي حرف رد و بدل مي همان دم در، چند كلمه

  .مورد من چيزي گفته؟ گفت نه
گذر از رنجهاي تولستوي، .  نينا را داشتممثالً. من خيلي كتاب داشتم

چندتا كتاب . بگذار سخن بگويم، شكست و ناناي اميل زوال را داشتم
خالصه، . آرام را گفته بودم بياورند، اجازه نداده بودنددن . روانشناسي داشتم
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گفت  يك مقدار از اين كتابها را همان كه مي. آنجا من مسئول كتاب بودم
  .يك مقدارش را آن پاسدار دومي كه لوطي بود. فاميل من است آورد

ها گفته بود،  ياقليتهاي تشكيالت مجاهدين به يكي از  يكي از بچه
. اي ندارم گفتم ببين، من به اينا عالقه. تاب رد و بدل كنيمحاضريم با شفق ك

اين كتابا در اختيار تو، هر كدومشو كه . دن اينا آخرش سر منو به باد مي
  .خواهي بهشون بده مي

 همان موقع كه سعيد يزديان داشت توي تلويزيون، خط مشي سهند مثالً
د، من اينجا داشتم كر را، كه روي نظريات ديويد يافي استوار بود، رد مي

آره، اين . هاي كومله دستگير شده بود سعيد يزديان با بچه. خواندمش مي
  .خواندمش من تو زندان داشتم مي. كرد داشت اين كتاب را رد مي

گفتم بابا، اينا كه رمان خون . بعد مجاهدين گفته بودند كتاب بخوانيم
هاي اقتصادي را دست اينها يكي از اين كتاب. خونن البالغه مي نيستن، نهج
بعد، اين قدر زير اين سطرهاش خط كشيده بودند، يادداشت . گرفته بودند

. آن هم سؤالهاي خيلي ابتدايي. سؤال آورده بودند كه ديدم كارم درآمده
بعد ديدند اينها را . گفتم بابا، مطالعة اينا، احتياج به سواد اوليه داره

ند بپرسند، اين بود كه از خيرش شود بياي فهمند، هر بار هم كه نمي نمي
حصار بودم، اين كتابها افتاد گردن  منتها در اين فاصله كه من قزل. دگذشتن

پيكاري وجود نداشت كه . من كه اينجا كاري نداشتم. ي بدبختاقليتآن 
تنها كسي كه بعد از تغييرات زندان، توي آن بند، بازجويي . تشكيالت بزنم
 19 كم تو مراسم  ، من، دستخُب. سراغم نيامد كسي اصالً. نشد، من بودم

 كتاب داشتم، با پاسدار رابطه داشتم، كلّيبهمن سال قبل شركت داشتم، 
  .خواندم نماز نمي
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بعد . شان تكميل شد ها بازجوئي خالصه ده بيست روز اينجا مانديم تا بچه
. ر دادندها را تغيي منتها تركيب بچه. ما را بردند، انداختند توي يك بند ديگر

وقتي من رفتم تو اين بند، . به قول خودشان سران زندان توي  اين بند بودند
  . نفر3آمد بيرون، مانده بوديم   نفر بوديم، وقتي داشتم مي15

  .بقيه را اعدام كرده بودند
بعدها مسئول . كرديم ولي همه با هم زندگي مي. اين اتاق در بسته بود

يكي از اعضاي كميتة . وردند آنجاتئوريك حزب تودة همدان را هم آ
  .مركزي راه كارگر همدان را هم آوردند
  .رضا چگني بود كه اعدامش كردند

خيلي بچة . علي زنده گل بود كه قبال تو مدرسة حقاني قم طلبه بود
اين فقط نماز .  سال بهش حبس دادند كه شنيدم آزاد شده25. جنسي بود

تونم دو  رآوردي، من از دست تو نميگفتم بابا تو پدر منو د مي. خواند مي
گفتم آخه  مي. گفت بدهكاري دارم قدر نماز؟ مي كلمه حرف بزنم، آخه چه

گفتم بابا، چه مخالفتي، تو  مي! دونم، تو با اسالم مخالفي گفت مي قدر؟ مي چه
  .تونم حرف بزنم، يا بخندم خوني، من نمي وقتي نماز مي

تو همة زندانها معموالً اين طوري . بعد، ما ديگر مانديم توي اين اتاق
اي طرف را  خواهند يكي را اعدام كنند، به يك بهانه است كه وقتي مي

اين . كنند بعد از دو سه روز، اعدامش مي. برند انفرادي دارند، مي برمي
  .جاكشها اعدام كردنشان هم به هيچ كس نرفته است

گهبان جاكش آمد، خواستند اردشير كارگر را اعدام كنند، اين ن وقتي مي
  .خواهيم اعدامت كنيم ، ميحمامگفت بيا برو 
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  .حماماردشير رفت 
  .اردشير ريشش را زده بود

  .اردشير سبيلهايش را چخماقي كرده بود
  .اردشير پيراهن سفيد پوشيده بود

  
اش را  پيراهن سفيد را براي ا ين پوشيده بود كه وقتي گلوله سينه

  .اي سفيد نقش بندد نهشكافد قطرات خونش بر زمي مي
  .اردشير از به دار آويخته شدن متنفر بود

  .خواهد اعدامم كنند گفت دلم مي
  .خواهد با گلوله كشته شوم با صداي بلند گفت دلم مي

  .ام بشكفد خواهد گل سرخي روي سينه دلم مي
  

  .ها شربت خريد اردشير آن شب براي همة بچه
  اش سرود خواند اردشير آن شب همه

   خواند،و شعر
  .و ترانه خواند

  
كني زرنگي رفيق، اما اين جاكشها به  اردشير آن شب گفت تو خيال مي

  .كنند هيچكس رحم نمي
  

گفتند تا زماني كه نيامدند، چشمهات را نبستند، كنار ديوار  تو زندان مي
خواهند فرمان آتش  وقتي مطمئن شدي كه مي. قرارت ندادند، شعار نده
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ايم، كه  ايم، توبه كرده گفتيم توبه كرده ن ما هي ميچو. بدهند، شعار بده
  .بتوانيم زنده بمانيم

خواست همه صدايش را  مي. زد آن شب اردشير با صداي بلند حرف مي
  .آن شب يكي ديگر را هم اعدام كردند. بشنوند

  
  آن يكي اسمش چي بود؟

  .آن كه بچة تشكيالت مجاهدين قروة سنندج بود
  حكم بود،آن كه انساني شريف و م
  .و سپر بالي چندين تن

  
  راستي اسمش چي بود؟

  آن كه بچة قروة سنندج بود؟
  دانست اعدامي است، آن كه مي

  كه جرم سه چهار نفر را گردن گرفته بود،
  كه ناجي سه چهار نفر ديگر هم شد،

  .و بعد معروف شده بود به كسي كه پذيرندة جرمهاست
  

  بردند اعدامش كنند، وقتي مي
 با اين همه جرمي كه من كردم، اگر اين ديوثها ده بار هم اعدامم گفته بود

  .سوزد كنند، باز كونشان مي
  

هر وقت . اعدامشان حتمي بود. آدمهايي بودند كه جرمشان سنگين بود
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گفتيم شما بايد دفاع كنيد، چون اگرهم دفاع نكنيد، اعدام  شد، مي صحبت مي
  .شويد مي

آن . شكيالت نظامي همدان گرفته بودند طرف را به عنوان مسئول تمثالً
. گفتيم تو خود به خود اعدامي مي.  همداناقليتيكي را به عنوان تشكيالت 

تو اين مملكت بگي مسئول . هوادار ساده نيستي كه ولت كنن. ئولهساسمت م
. قبول نكرد. كنن، حاال تو مسئول تشكيالت بودي ام اعدامت مي دوچرخه

  . نشد، ولي خودش را خراب كرداعدام. ضعيف برخورد كرد
  

 وجود 60، توي تهران تا اوايل مهرماه كلّياين سنت دفاع كردن به طور 
يعني وقتي موج اعدامها وسيع شد، ديگر . داشت، توي همدان تا اواخر اسفند

. بردار نبود كه بيايي بگويي من ماركسيست لنينيستم يا مجاهد خلقم شوخي
اما مسئلة از خود گذشتگي يك . رودخواست يك جوري در ب هر كس مي

گويم، وقتي ديد اعدامي است، با   همين مجاهدي كه ميمثالً. چيز ديگر است
  .پذيرفتن جرم چند نفر ديگر، جانشان را نجات داد

 اوالًگرفتند،  وقتي كسي را مي. تر بود گويند دورة شاه روابط ساده مي
 ساعت زير 24 يا 48 تو ثانيا قرار بر اين بود كه. روابطش گسترده نبود
توانستي يك سري چيزها را اعتراف كني  بعد ديگر مي. شكنجه دوام بياوري

اما تو جمهوري اسالمي با اين فضاي . و خودت را تقريبا از شكنجه رها كني
. توانستي سريع خانه عوض كني رفت، نمي پليسي، اگر يك خانة تيمي لو مي

  .داشتي  همه چيز را نگه ميو تو بايد. تر بود بعد روابط گسترده
يك روز آمدند متأهلهاي چپ را بردند گفتند زنهايتان به شما حرام است، 

يك . همان روزها آمدند سراغ من كه بيا زن بگير. بايد از نو عقد كنيد
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اين به جاي آن .گفتند بچه خوشگل كرمانشاه بوده مي. مرديكة رقاصي بود
. خالصه آمد ما را صدا كرد تو اتاقش. ه، شده بود داديار زندانتُركيارو 

گفت . گفت ازدواج كردي؟ گفتم نه.  سال28گفت چند سالته؟ گفتم 
ام، درآمدي  گفتم من زنداني. خواي ازدواج كني؟ گفتم اينجا؟ گفت آره نمي

گفتم . شي شي، صاحب درآمد مي گفت باالخره يك روزي آزاد مي. ندارم كه
ن كنجكاو بودم كه اين خانمي كه اين حاال در ضم. شناسم من كسي رو نمي

گفتم شايد . خواهد براي من بياورد، كيست، و چه جوريست جاكش مي
  .خواهد تو زندان باز شود بختمان مي

و . كنند آدم فقط يك شكم است و يك زير شكم اين كثافتها فكر مي
اند،  البته مادر قحبه.  همة مشكالت آدم، سوراخ الي پاي زن استحلّال
آمد سراغ آدمهايي مثل من كه بيا  همچين الكي هم نبود كه مي.  بودند هفهميد

برد تا  اينها متوجه شده بودند آدمي كه زن و بچه دارد، زودتر مي. زن بگير
ن از بريداش فقط به پدر و مادر است و  چون يك مجرد وابستگي. آدم مجرد

توجه به بخصوص با . پدر و مادر آنقدرها سخت نيست تا از زن و بچه
اين بود . داند فرهنگ مردساالري ما، كه مرد خودش را مسئول خانواده مي

گفتم حاال كي اينجا كشته مردة . آمد همه ازدواج كنند كه اين خوشش مي
منه، كه من بخوام باهاش ازدواج كنم؟ گفت تو اين بند خواهرها پر دختره، 

 آمادگي اصالً گفتم االن. توني انتخاب كني هر كدومشو كه بخواي، مي
  .و خالصه از زيرش در رفتم.  رو ندارم همچين چيزي

از صبح تا . كردي بدتر از همه اين بود كه مدام بايد دوگانه زندگي مي
حتي آدم . كردي  اصلي خودت را پنهان ميهويت. گفتي شب بايد دروغ مي

كند، با كسي كه مثل  توانست با كسي كه توي يك سلول زندگي مي نمي
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من گاهي به چنان حدي از . دم تو چنگ آن جاكشها بود، يگانه باشدخود آ
 شبهاي مثالً. يعني چه جور بگويم. كردم رسيدم كه گريه مي درماندگي مي

سينه بزن، دعا بخوان، . بردند دعاي كميل داشتند، مي ها را برمي جمعه بچه
 قبول اصالًبعد طرف . زنجير بزن، يك ساعت دعا به جان خميني بكن

اعتقاداتت راحت به . گشت، اعصابش له و لورده بود وقتي برمي. داشتن
آمد  بعد يك آخوند شپشو، يك يك طلبة دگوري مي. شد لجن كشيده مي

  .كرد براي تو تعيين تكليف مي
آقا، طرف دكتر بود، فوق ليسانس بود، بعد يك دهاتي كه دو كالس تو 

بعد، يك . بي يعني چيآمد به او نشان بدهد غسل ترتي مكتب خوانده، مي
اهللا بهبهاني مرده، بزرگداشت است،  گفتند آيت امروز مي. روز دو روز كه نبود

هر روز هم هي شهيد . گفتند دستغيب مرده، عزاي عمومي است فردا مي
  .تازه مسئلة اساسي نماز جمعه بود. داشتند

  .چگني را بردند اعدام كردند. خالصه ما بوديم
  

  .رده بوديكي كفنش را آماده ك
  .گذاشت زير سرش هر شب مي

گفت سالم مرا به تقي و نقي  بردند اعدام كنند، مي هر كسي را كه مي
  .برسان

  .بعد يك روز آمدند سراغ اين
  .كفنش را برداشت

  .از همه خداحافظي كرد
  .يكماه بعد شاداب و سرحال تشريف آورد
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  مبريدگفت من نتوانستم بكشم، 
  .زنش را لو داده بود

  .ش را لو داده بوددختر
  .چندتا مصاحبه كرد

  .گر رژيم شد توجيه
 سال بهش داده بودند، 27، با اينكه 67با اين همه، تو موج اعدامهاي 

  .اعدامش كردند
  

. ها هم كه اعدام شد، وضعش از نظر خانوادگي شبيه من بود يكي از بچه
چي بخش دانم چي  مسئول نمي. چند تا خواهر داشت. تنها پسر خانواده بود
 دستگيرشده بود، حاضر نبود به 60اين تو ارديبهشت . غرب مجاهدين بود
همين . اين را نزدند. اينها هم از كابل استفاده نكردند. اينها اطالعات بدهد
فقط سه روز دختره را ديده . اين بيچاره ازدواج كرده بود. جوري نگهداشتند

به اين گفته بودند بايد .  بودرفته بود تو اصفهان با دختره ازدواج كرده. بود
نگهش داشته . بيايي تو نماز جمعه عليه مجاهدين حرف بزني، نرفته بود

فكر كرده بود تشكيالت فشار . اد پيش نيامده بودخُرد 30هنوز . بودند
. اد، اين را دوباره آوردند همدانخُردبعد از سي . كنند آورد، آزادش مي مي

دانم كجا دستگير  زنش را نمي. يم با من بودحدود يكسال و ن. اين ديگر ماند
ردش . به خارج زنگ زده بود كه امكاناتي فراهم كند، فرار كند. كرده بودند

  .دو سال و نيم بهش داده بودند. را از طريق كنترل تلفن گرفته بودند
آقا، هرچه بود و نبود گفته . ه بود، شروع كرده بود به همكاريبريدزنه 

ه بود چندتا خانة تيمي گشته و با داشتن شوهر با چندين نفر بود، ازجمله گفت
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. اين را از روي اجبار يا هر چي، كتبا نوشته بود. رابطة جنسي برقرار كرده
  .آوردند به شوهرش نشان دادند، بيچاره پريشان و ويران شد

گفت شفق اگر زنده موندي و انقالب شد، يادت باشه اين  هميشه مي
هاي كوچكي كه فريب  خاطر اون بچه اطر سياسيا، بلكه بهخ كثافتا رو نه به

  .فرستند جبهه، اعدام كني دن، مي مي
او هم . ام، اسم داده بود زنه گفته بود با چند نفر خوابيده. بچة آرامي بود
بردند اعدامش . اي تنظيم كرد عليه رژيم و عليه مجاهدين برداشت وصيتنامه

  .كردند
اي، داري ناهار  نار رفيقت نشستهبدترين شكنجه اين است كه ك

ات، سگت، يك روز ازت  گربه. كنند برند، اعدامش مي آيند، مي خوري، مي مي
 15 سال، 10حاال فكر كن يك آدمي را . كشي  بدبختي ميكلّيجدا بشود، 

اي،  ايد، و وقتي نشسته ايد، گريه كرده شناسي، بارها با هم خنديده سال مي
برند،  آيند، جلو چشمهات، مي  جاكشها ميخوري، داري باهاش غذا مي

  .كنند اعدامش مي
ي من بايد چه كار كنم؟ حداقل اقلش اين موقعيت، تو يك همچين خُب

. دهند اين ديوثها همين حق را هم بهت نمي. است كه ناراحت بشوم
  .ايم گويند براي چي ناراحتي؟ ما يك منافق را اعدام كرده مي

  :ر داد بزنمخواست يك با چه قدر دلم مي
  اي، رفيق مرا برده!  جاكش
  !اي رفيق مرا كشته! كوني

همة اين مشكالت يك طرف، يك سري مشكالتي خودمان براي همديگر 
بارها عصباني . شد زندان در زندان در زندان آورديم، كه مي وجود مي به
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گفتم بروم خواهر و مادر اين جاكشها را يكي كنم، تا ببرند  شدم، مي مي
آخر آدمي كه اعتقاد . دم پاي ديوار و از اين زندگي گه راحت بشومبگذارن

ندارد چه جوري دعاي كميل بخواند؟ تازه سردمدارمان كي بود؟ يك آدم 
فروخت، حاال شده  اي كه توي خيابان اكباتان قرص آسپرين مي مادر قحبه

ه هم.  زمانهرِّيك آدم مزخرف كثافت شده بود ح. هبود دعاي كميل خوان بند
برد آنجا، او  اي كه داشتيم، مي رغم هر ايدئولوژي داشت، علي را برمي

المسائل بگذار  توضيح. زديم زديم، سينه مي خواند و ما هم بايد زنجير مي مي
همه را . شد كه بايستي شعار بدهي نمي. روي سرت، قرآن بگذار روي سرت

  .برايش كاري نداشت. بست به رگبار مي
چون اين زنده ماندن به قيمت . ام ام شرمنده نده ماندهمن واقعا از اينكه ز
از خودت . گويند كم عرق بخور بارها به من مي. خيلي سنگيني تمام شد

كنم،  گويم آقاجان، اين ساعاتي كه من دارم زندگي مي مي. مواظبت كن
حاال چرا . مردم، نمردم من بايست يازده سال پيش مي. اضافه بر سازمان است

بايد از .  من واقعا اشتباه كردم كه دفاع نكردم و زنده ماندمعرق نخورم؟
ور نشوم چيزي را بپذيرم كه بكردم كه مج همان چيزي كه بودم، دفاع مي

  . قبول ندارم و سه سال باهاش زندگي كنماصالً
 فعاليتفكرش را بكن، از يك طرف زنداني هستي، از يك طرف بايد 

در بود؟ مجبور شدم بنشينم زندگي ق يك ماه بود، چه. فرهنگي هم بكني
  .حضرت علي بنويسم

ها كه سرمان درآوردند، يك روز گفتند  پس از همة اين جاكش بازي
كند؟ گفتند هيچ چي، چند تا  گفتيم چكار مي. هيئت عفو و بخشودگي آمده

ما رفتيم، ديديم يك آخوند . كند كند، بعد، حبسها را يك سوم مي سؤال مي
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و هنوز پيكار را قبول داري؟ گفتم حسين روحاني كه گفت ت. افغاني است
گفت كار فرهنگي چي ! رهبرم بود، ريد، حاال من چي بگم؟ قبر پدر  پيكار

. م زندگي امام حسن رو نوشته. م كردي؟ گفتم زندگي حضرت علي رو نوشته
  .گفت موفق باشي برادر

 چيه؟ گفتيم مصاحبه ديگه. بعد از چند روز، گفتند بايد مصاحبه كنين
.  بودند و مناقليتهاي  تا از بچه دو سه. شه گفتند اين مصاحبه پخش نمي

دارن، فقط همين مونده كه كونمون  گفتم آقا، اين جاكشها چرا دست برنمي
باالخره به اين نتيجه رسيديم كه تا اينجا هر . نشستيم حرف زديم. بذارن

هم گفتيم ديگر آخري ايم كه جرممان كم شود، اين را  اند، كرده كاري گفته
نوار ويدئو . مان را بردند توي يك اتاق همه. سي چهل نفر بوديم. رفتيم. است

اما همين دوتا جمله . من گفتم هوادار پيكار بودم، ديگر نيستم، همين. گرفتند
فردا پس فرداش گفتند .  مثل سگ پشيمان شدمبعداًبراي من خيلي بود و 

  .سند خونه بيارين، آزادتون كنيم
حاال بايد سند هم . من واقعا راضي نبودم آن دوتا جمله را بگويم

ها كه حاال هلند است، صحبت كردم كه من  با يكي از بچه. گذاشتم مي
گفتم با اين وضعي كه دارم، هر روزي . خواهم از زندان كه رفتم، در بروم مي

  .با سعيد دادخواه هم صحبت كردم. مو بگيرن ممكنه بيان يقه
اين را . ينكه پيكار متالشي شد، سعيد رفته بود با تشكيالت سهندبعد از ا

دانستم اين توي  بعد، من مي. آش و الش كرده بودند آورده بودند همدان
كافي بود بگويد هرچه . اما يك مدت بهش اعتماد نداشتم. انفرادي است

اما بعدها . هاي ما را پنبه كند و همه رشته. شفق گفته است، شر و ور است
  .خير يادش به. فهميدم بچة محكمي است
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خوام از  بعد با اين صحبت كردم كه به محض اينكه بروم بيرون، مي
گفت فالني، . دانم كشور خارج بشوم، ولي پاسپورت ندارم، و راهش را نمي

  .تونه پاسپورت برات جور كنه رفيق خودت، مي
اغت، آم سر گفتم وقتي خارج شديم، مي. ديدمش و باهاش صحبت كردم

به مادره گفتم تو يه خونة . گفت باشه. اي بذار من خارج بشم يك برنامه
ولي . هاي عهد عتيقي بود از آن خانه. خواد سندشو بياري فسقلي داري، نمي

  .مادره سند را آورده بود، داده بود
آنجا يك پسر . چند روز قبل از اينكه آزاد بشويم، آمدند بردندمان سپاه

كالس اول و دوم . دانستم پيكاري است مي. ن آدمهاي االغاز اي. پيكاري بود
دانست كه  اين مي. بعدش هم ديگر باهم كاري نداشتيم. دبيرستان باهم بوديم
 ازت پرسيدن فالني رو احياناًگفتم ببين، اگر يك وقت ا. من پيكاري هستم

شناسي، در همين حد بگو كه با هم همكالسي بوديم، برنداري چيزاي  مي
گفتم چي . اين االغ رفت بازجويي، برگشت، ديدم ناراحت است. بگيديگه 

گفت . گفتم من كه خودم گفتم اگه پرسيدن، بگو. شده؟ گفت تو رو گفتم
گفتم تو رو حضرت عباس ببين، اينا . گفتم چرا؟ گفت از ترس. نپرسيده گفتم

 شود؟ حاال اگر زده آخر آدم اين همه ابله مي! ن سياسياي اين مملكت شده
اند، گفته، اما اين بدون اينكه ازش بپرسند،  ، زدهخُبگفتم  بودندش، مي

در واقع . شناسم، اين فالن است و بهمان بوده خودش گفته بود من اين را مي
ها بر خورده بودند، بيشترين لطمه را  اين آدمهايي كه همين جوري تو سياسي

  .زدند مي
بار بايد بياييد خودتان را به اي يك گفتند هفته. خالصه، ما را آزاد كردند

  .سپاه معرفي كنيد
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هيچ اميدي به روزنة  كردم، بي خيلي وقت بود كه فقط روزها را شب مي
تا اينكه يك روز آمدند كه دولت عراق گفته كساني كه پاسپورت . گشايشي

 براي من خيلي همين خودش. توانند از كشور خارج شوند داشته باشند مي
ها كه توي سوئد بود، نوشتم، برام پاسپورت جور كرد،  به يكي از بچه. بود

  .فرستاد و من هم با يك عدة ديگر آمادة حركت شدم
  

آد پاسپورتاتونو بدين بهش كه دولت آلمان  گفتند توي فرودگاه يكي مي
  .ين نفهمه از عراق اومده

  .گفتيم باشه
  . از عراق داشته باشه، نبايد همراهتون باشهاي گفتند هيچ مدركي كه نشونه

  .گفتيم باشه
  .ده مال عراقه، بايد بكنين ام كه نشون مي گفتند حتي آرم لباسايي رو

  .گفتتيم باشه
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  .يه اومديمتُركگفتند بايد بگين از 
  .گفتيم باشه

  
  .تو فرودگاه، آن بابا آمد، گفت پاسا رو بدين

  .داديم
خواهيم   خودتونو معرفي كنين، بگين ميگفت اونجا ادارة پليسه، برين

  .پناهنده بشيم
  .گفتيم باشه

گفت كارمنداي خدمات اجتماعي هواتونو دارن كه يه وقت پليس 
  .ديپورتتون نكنه

از اينكه توي اين دنياي مادر جنده كساني هواي ما را دارند، خوشحال 
  .شديم
  

  .خواهيم پناهنده بشيم رفتيم به پليس گفتيم مي
  .ورتگفت پاسپ

  .گفتيم نداريم
  .گفت بفرمايين بيرون

  .آمديم بيرون
  

  .يك ساعت آنجا نشستيم، كسي نگفت خرتان به چند
  

  .يك ساعت ديگر هم نشستيم
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  .خواهيم پناهنده بشيم دوباره رفتيم، گفتيم مي

  
  .گفتند برين بيرون

  .آمديم بيرون
  

  .پس از ساعتها، مأموري آمد كه بيا تو
  .رفتم

  گفت اسم؟
  .شفقگفتم 

  گفت فاميل؟
  .گفتم اهللا وردي

  گفت از كجا اومدي؟
  .ركيهتُ گفتم از

  !گي گفت دورغ مي
  .گفتم دروغ در ذات من نيست
  .رفت بعد از چند دقيقه برگشت
  .دستم را گرفت برد تو آن اتاق

  .ديدم همة پاسهايي كه آن طرف از ما گرفته، روي ميز است
  گفت كدومش مال توست؟

  .گفتم هيچ كدوم
  .م را گرفت، برد تو يك اتاق ديگردست
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  .لختم كرد
  .بازرسي كرد

  .رفت
  

  .بعد، با آن كه پاسها را گرفته بود برگشت
  !اي نيست، همه چيزو بگو ن، چاره او گفت پاسا رو از من گرفته

  .م گفتم ازعراق اومده
  گفت چرا دورغ گفتي؟

  .يفهم گفتم يه ماه برو تو اون شرايطي كه من بودم، زندگي كن، مي
  

  .ما را بردند توي يك ساختمان ديگر
  .ساختمان چهار طبقه بود

  .صد، صد و پنجا تا آدم مثل ما توش بود
  .يمليتاز هر 
  .سفيد
  .سياه
  .زرد

  .خال خال پشمالو
  

  .هفت هشت بار بازجويي كردند
  .مان داشتند آنجا نگه

  .ولي جيرة غذايمان را دادند
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  .چند روز بعد آمدند
  . دادنديك كمي پول به ما

  .بعدش ماشين آوردند
  .گفتند سوار شين

  .سوار شديم
  .ما را بردند هتل

  .گفتند چند روزي اينجا بمونين
  .گفتيم باشه

  
  .آن شب، پس از چند سال به مادرم زنگ زدم

  گفتم من اينجا هستم، مادر،
  .من تو خاك آلمان هستم

  .گفتم باالخره از دست اون جاكشا فرار كردم، مادر
  

ي را گذاشتم، ديدم دلم گرفته است، و بد جوري هم گرفته وقتي گوش
  .است

  .رفتم تو رستوران هتل
  .جلو بار ايستادم

  .گفتم يه گيالس عرق
 ?wasبارمن گفت 

  !گفتم عرق، عرق



 ١٨٣

  ?wasگفت 
اسمش چي بود؟ آن . آيد اي از آن دور دورها مي و من ديدم صداي ترانه

افتم؟ آن كه اين جوري شروع  ر ميشنوم به ياد اردشي اي كه هر وقت مي ترانه
  :شود مي

  سر خونة دلم،
  لونة غم و،

  .ياد او نشسته
  !ويسكي! گفتم ويسكي

  
  .تمام

  


