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 ي عرش. اين چند صحفه تقديم به تمامي قبيله

 و

 تقديم به

 ـل هك با نفس قدسیش، هب جانمان حیـاتی زهار باره بخشید.روح   بلند ــحضرت   امام )ره( راح

 و

ن  اهي بعث رعاق   شدند. آزاد  مردان  و  آزاد زاننی هك فرياد  استقامت ملت  اريان   رد زندا

گارش کتاب، دعوت حق را لبیک گفت.  وتقدیم هب روح پدرم هك رد واپسین روزاهي ن

 روحشان شاد
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 به نام خدا
بخيركه زمين رنگ آسمان بود. روزهايي كه گوي سبقت ازهمديگر  يادآن روزها

شد، ايثار گذشتن از نوبت جانبازي در اوج اشتياق بود و حكايت دلدادگي تعبير ربوده مي

 حكايت هشت فصل  عاشقي.  

كه حكايت رفتن ياران خورشيد، روايت ماندن و بودن شد و  ياد روزهايي بخير 

 شان هميشه ماندگار. و درس  يي ادوار جاريادشان درهمه

روزهايي كه هشت برگ عاشقي اين ديار به  نام شاهدان و گواهان قيامت رقم خورد 

ايم  و شهيد نام گرفتند.تعدادي آمدند و برروي دستها نشستند تا به يادمان بماند بيعت بسته

« حسين لبيك يا »غربت  به گوش جان رسيد،از سويداي دل فرياد هرجانداي هل من ناصر

در سرزمين عشق وحماسه به امانت ماند، نام  ياراني نيزبدن صد چاكشانو. برآريم

بوسه زن ركابش شوندومايه  روحي له الفدامفقوداالثر گرفتند تا در روز ظهور مهدي عزيز 

 «. انّي اَعلَمُ ما ال تَعلَمُون» سِرِ مباهات بشر و

شدند.چه آنها كه قطع هاد با نفس نيز نام جانباز گرفتند و سرافراز ميدان ججمعي 

نخاع بودند و نامشان در بهشت ثبت شد و چه آنان كه جسمشان زخم برداشت و دلشان به 

آزادگاني  فرياد مظلوميت وحكايت غربت اين كارزار، در ميان وسعت آسمان گره خورد.

جان  هاي بعث عراق حك شد ؛ تا آيندگان بدانند مريد  واليت از جنس آسمان، درسلول

و ما ياد لحظه لحظه حكايت بيقراري مردان بي تكرار را ياد   ذلّت هرگز!دهد اما تن به  مي
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ي حماسهخوانيم آنها را به نام حماسه.كنيم با ياد حماسه سازان دشت عشق و ميمي

 اسراي در بند رژيم بعث عراق.

عاشقي را هشت فصل  دشد تا بتوان شتوفيقي نصيبونويسندهخدا را شاكر است كه   

كه در زندانهاي بعث  ،هاي نبرد و خاطرات جا ماندگان از قافله شهادتنه تنها در صحنه 

. وقتي خاطرات دست نويس آقاي محمد علي صمدي به دستم دعراق با دلم مرور كن

رسيد، با خود انديشيدم چرا از آن روزها جز تعبيري به نام اسارت به يادمان نمانده؟! وما 

روند و ما را م در سيره ياراني كه يكي يكي و به نوبت مييكنكنكاش نمي را چه شده كه

گذارند.اما آنچه از خاطرات اين برادر بزرگوار به دستم از اين گنجينه بزرگ بي بهره مي

كلياتي بود ناگفته از كليات اسارت.  خاطرات اسارت گرچه موجز نوشته شده  ه بود رسيد

هاي بعث د كه روزي بر فرزندان اين سرزمين در زنداناما راهي براي كشف مصائبي بو

آقاي صمدي را آماده كردم،  1389در سال  وقتي كتاب را براي اولين چاپعراق گذشت.

م وفقط چند بار به صورت تلفني با ايشان صحبت كردم اما خاطرات ه بوداز نزديك نديد

ياري از ناگفته ها را برايم مخوف  تكريت يازده بودند،بس كساني كه هم بندشان در زندان

ترسيم كرد وديدن زندان مخوف تكريت بعد از فرو پاشي رژيم بعث عراق، لحظه هاي 

اي در كه امروز بيقوله« اردوگاه صالح الدين»اسارت را تداعي شد. در تمامي لحظاتي كه 

ديشيدم انبا خود  را ديدمي بيابان تكريت وامانده و در انتظار نشسته تبديل شده؛ گوشه

-داشت اما به نظر ميميلحظه لحظه دردهاي اسارت پرده بر كاش راوي كتاب  بود تا از

-بايد يك بار به تنهايي  اين مسير را طي مي خوردآنچه بايد رقم ميرسيد براي رسيدن به

 كردم تابتوانم روايت گر حكايت فراق شوم.
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ديدن آقاي صمدي و و  تجديد نظر در مكتوبات گذري بود براي  1394تابستان 

اسارت و اين بار قلم بي هيچ دليلي نگاشت كه ديگر دل نيازي  در بند  تعدادي از ياران

شد تا فرزندان اين ديار،آنان كه حتي نام جنگ را هم با تعجب نداشت و بايد گفته مي

خواهند شنيد بي هيچ ردي از نشانه بدانند  واز من و از خودشان سوال كنند و عالمت 

حاال الي باشد از من و خودشان كه ؤند ابتداي سخوري كه انتهاي كتاب به آن برميتعجب

 ما بايد چه كنيم ؟! 

طلبم اگرقصوري در كار است ويا  پيشاپيش از محضرخوانندگان عزيز پوزش مي

نويسم آنچه مرا در نوشتن اين كلمات گوياي دردهاي آن روزها نيست، ولي با افتخار مي

نفس قدسي شهيد سيد مرتضي آويني بود كه در تمام لحظات همراهم  كتاب ياري كرد،

 . قرن بيستم ميالدي باشمشد  تا بتوانم راوي غربت كربالي 

گذرد وخواهد گذشت، به ها از آن روزها ميكه؛ سالوكالم آخر درابتداي كتاب آن

و مباد بر ما طلبد به ياري؛ ازكربالي سال شصت ويك هجري،  يادمان باشد كارواني مارامي

هاي  كه از فرهنگ عاشقي دور افتيم.مباد بر ما كه عرياني كلمات فريبنده، سند تلميح

برگيريم و در   و بايد كه نگاههاي فسيلي اسارت را از خاك مرده تن شود  غيرتي رنگ بي بي

آبي احساس ياران نور تن بشوييم و از فرات عشق وزاللي سجاده  روزهاي خوش بندگي 

 گوارايتان باشد حالوت اين پيمان دفاع مقدس ره توشه سازيم. هشت سال

 4139سيده زهره علمدار/ بهار         ان شاءاهلل.                           
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 به نام خدا

هاي بعث  اي از خاطرات چهل ودو ماه اسارت در بدترين زندان كتاب حاضر ، گوشه

اي از خاطرات اسارت است و اين  ها گوشهعراق است. آنچه در اين كتاب رقم خورده، تن

چند صفحه، شايد يك هزار از آن همه دردي است كه توانستم از آن روزها به يادگار ثبت 

كنم. خاطراتي كه باورآن براي بسياري مشكل است.چهل و دو ماه اسارت ، يعني چهل و 

ل شده و دو ماه زجر و شكنجه، كه بعد از گذشت سالها باورش براي خودم نيز مشك

چطور توانستم اين همه شكنجه دردناك را تحمل كنم؟ !اصالً » گويم هميشه با خود مي

ها بر بدنم بنشيند، قطعاً زنده نخواهم ماند.اما  اگر امروز يكي ازآن ضربه«چطور زنده ماندم!!

آن روزها، روزهاي تجلّي خواست پروردگار بود. روزهاي تحقق عيني اراده او، كه مقدّر 

 امثال من بتوانند آن همه شكنجه را تحمّل كنند و زنده بمانند. فرمود

گذرد برخود فرض دانستم خاطرات خود را  اكنون كه بيش از دو دهه از آزاديم مي

به عنوان اسنادي ماندگار بيان كنم تا شاهدي بر مظلوميت ملت ايران وحقانيت كالم امام 

جنگ براي ما :» و نيزفرمودند « ر بدترندصداميان از كفا»راحل باشد كه بارها فرمودند: 

 «نعمت بود

ايستاديم و فرمايشات گهربار امام،  براستي اگر آن روزها درمقابل صداميان نمي

راهنمايمان نبود واگر نبودند شهدا و ايثارگراني كه دست از جان شسته و به فرمان امام 

مانند عراق و افغانستان لبيك گويند؛ قطعاً سرنوشتي چون كشورهاي تحت ستم آمريكا، 
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توانستند با اقتدار در مقابل تمامي جهان كفر  داشتيم و امروز مسئولين كشورمان نمي

 ي ملتمان دفاع كنند. بايستند و از حقوق حقه

هاي آينده بدانند انقالب عزيزمان  اين چند صفحه تنها اداي دين است و بس.تا نسل

كه امروز شاهد من و شمايند و عند ربهم ثمره خون جوانان و نوجوانان بسياري است 

 يرزقون .

 

 محمد علي صمدي                                                       

 65/ 11/11اسارت:                                                         

  6/69/ 5آزادي :                                                         
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 1365روایت عشق ، سال

1.  
نفر از نوجوانان مهريزي راهي حوزه  سيسوم راهنمايي را كه خواندم همراه بيشتر از

علميه شديم وبعد از امتحان ومصاحبه فقط شش نفر توانستند به حوزه علميه راه پيدا كنند 

ارع خورميزي تنها كسي  ويكي از آن شش نفر من بودم. وارد حوزه علميه كه شدم رضا ز

بود كه با روي خوش از من استقبال كرد، در حالي كه خودش تنها شش ماه قبل من به 

جا آمده بود. دوسال در مدرسه امام خميني و سال سوم به مدرسه شفيعيه رفتم و آن

و درپي تحصيل علوم  گذراندم چهارم تحصيالت حوزوي را مي، 1365 سالزمستان 

اساتيدي چون زانوي تلمّذ در مقابل  ،«ره»حوزه علميه امام خميني در ومعارف ديني؛

بيان و ساالري زده بودم. روزهاي خوش طلبگي كه با سنين نوجواني گره  بند، خوش عالقه

كرد؛ مقارن بود با روزهايي كه كشور عزيزمان ايران  خورده و دل را تا عـرش همراهي مي
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دانست براساس تكليف، در اين راه گام  وظيفه ميمتحمّل جنگي  نابرابر شده بود و هركس 

 برداشته، مسئوليتش را به نحو احسن ايفا نمايد.

هاي  من نيز ، لياقت يافتم دو بار طعم حضور در كنار عاشورائيان را بچشم و به جبهه

قبل 1/10/1364از تاريخ  در زمستان پدافندي خرمشهرو منطقه دربار اول نور اعزام شوم.

به مدت دوماه بود. اين خط قبل از ما در  30/11ريخ تابزرگ والفجر هشت از عمليات 

دست نيروهاي ارتش بود. منطقي آرام كه به يك صلح بدون قرارداد رسيده بودند و گاهي 

بيست روزي اين خط از ارتش  شد. همين.تيري از اين طرف و يا آن طرف رد و بدل مي

 ت ولفجر هشت عزم م الرصاص شدند.تحويل گرفته وبعد نيروها براي عمليا

 بود. منطقه پدافندي فكه در  19/4/1365تا تاريخ 15/2/1365تاريخ از دوم بار 

ابتدا ما را به منطقه شوشتر بردند و در اردوگاههاي آن آموزش عمليات آبي خاكي ديديم 

آن سپس به منطفه فكه اعزام شديم وپس از آن به جزيره مجنون رفتيم و يك هفته در 

 منطقه مانديم.

نه زيستن دانم كه چگو البتّه تمام اين همه الطاف و توفيقات را مرهون دوستاني مي

.دوستان عزيزي كه براي دفاع از اسالم و انقالب دست ازجان طيّبه را به من آموختند

 شسته و به فرمان نايب امام زمانشان لبيك گفتند.

بيش از ديگران بر روحيّات، افكار، « ي رضا زارع خورميز»ي شهيد  درميان آنها طلبه

االسالم حاج  حاالت و زندگي من تأثيرگذاشت. رضا،تنها فرزند ذكور مرحوم حجت
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بود كه تمام چهار سال مدّت تحصيلم با وي  1حسين زارع معروف به حاج حسين مالهادي

 سپري شد

داشت، اهل تهجّد و نماز شب بود و به  ومعنويت عجيبي حاالت غريب رضا

ي اندك حوزه علميه كفاف زندگيش را  كرد. در حالي كه شهريه نيازمندان بسيار انفاق مي

فرستاد .به  انداز اندكش را براي كمك به خانواده مي گرفت و پس داد؛ از شكم خود مي نمي

كرد تا بتواند كمكي براي پدر و مادر  شده بسنده مي خوردن نان و پنير و سيب زميني سرخ

رسيد؛ ماكاروني بدون گوشت  به خودش ميمثالً خيلي اهي اوقات كه پيرش باشد و گ

خورد. زندگي ساده، زاهدانه و به دور از ظواهر؛از او نوجواني خودساخته و مؤمن  مي

ولي براي حساب شرعي سال خمسي  ، ساخته بود و گرچه تازه به سن تكليف رسيده 

 يش راه يابد. اي مال مختلط به حرام در زندگ مبادا ذرّهتا داشت، 

رضا چشم اميد پدر و مادرش بود؛ با اين حال والدينش، با رضايت كامل او را راهي 

براي هر اعزام غسل شهادت هاي نبرد كردند.رضا دو بار ، به جبهه اعزام شد و  جبهه

ها خداحافظي كرد، از همه  با تك تك بچّه .در آخرين اعزام، حال غريبي داشتكرد. مي

گويي به او الهام شده بود اين آخرين ديدار است. باالخره مسافر كرباليي حالليّت طلبيد.

كرد به اميد روزي كه شاهد شهادت را  حاج حسين مالهادي كه هرروز غسل شهادت مي

                                                           
1

 رفتحتج حسین مالهادی از مالهای قدیمی بود که به صورت سنتی منبر می  
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به  1و در عمليات كربالي پنج 1365درآغوش گيرد؛ به آروزيش رسيد و در دي ماه 

ه خورميز سفلي آرام گرفت.پدر و رزمانش درحسيني شهادت رسيد و در كنار ديگر هم

 مادرش نيز چندي بعد در جوار فرزند دلبندشان آرام گرفتند.روحشان شاد.

دريچه جديدي به رويم گشود و زندگي و حيات را از  ،گونه تفكرات رضا و بدين

قرار بهترين دوستم  منظري ديگر برانداز كردم.تمام زندگي من تحت الشعاع شهادت 

تر  مگرخون من ازخون رضارنگين"ادتش هوايي شدم. با خود انديشيدمگرفت و بعد از شه

تر خاز شش د دبعاست؟! او با تمام مشكالت و داشتن پدر و مادري پير كه تنها اميدشان 

همين يك پسر بود، از همه چيز و همه كس دست كشيد و رضايت خدا را خريد آن وقت 

  "من!!

توانستم  پاي او برسم؛ امّا ميتوانستم از لحاظ ايمان،تقيّدديني واخالص به  اگرچه نمي

كرد، عزم جزم كنم و براي رفتن به  پا جاي پاي او بگذارم و همين دليل مرا مجاب مي

 ادعايي بود، ثبت نام نمايم.  دياري كه عاشقي در بي

افتاد ، اگر برايم اتفاقي ميمين فرزند خانواده بودم و سه برادر داشتمچهارمن 

اين افكار بهترين  .گر داشتند كه فشاري بر روي آنها نباشدفرزند ذكور دي سهام خانواده

دليل براي رفتنم بودسواي اين كه عمليات كربالي چهار قبل از اين عمليات شهداي 

در اوج وسعت  5بسياري را تقديم نظام مقدس كشورمان كرده بود و عمليات كربالي 

                                                           
1

ودر منطقه عمومی شلمچه  انجام گرفت که در این عمليات مساحت بسياری از  1365در دی ماه  5عمليات کربالی    

مان  در  منطقه عمومی شلمچه به دست رزمندگان اسالم باز پس گرفته و دشمن تا مرز دو کشور عقب رانده خاک کشور

 شد.
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پس از صحبت با داد. اي بود كه بوي چادر خاكي حضرت زهرا را ميوسختي در منطقه

پدر و مادرم و گرفتن رضايت از آنها، قرار شد با اوّلين اعزام يعني در سومين كاروان صد 

گذاري شده بود، در  ( نامصل اهلل عليه والهحضرت رسول )محمد هزار نفري كه با نام لشكريان 

 هاي نبرد شوم. سي ام دي ماه راهي جبهه

اي را كه داشتم، رفتم و كارهاي عقب مانده مي يزد قبل ازآن بايد به حوزه علميه

شد و روستاها از  ي اياب و ذهاب به راحتي پيدا نمي دادم. آن زمان وسيله انجام مي

هم وسيله نقليه به حد « ميرك آباد»برخودار نبودند.در روستاي ما براي تردد امكانات كافي 

بعد از ظهر  2رفت وساعت ساعت شش صبح ميني بوس ميرفع نياز مردم وجود نداشت.

 بتوانم به يزد بروم و به موقع برگردم. كردند پدر و مادرم باور نميگشت.به روستا برمي

بود و من مانده بودم با صبح واز مقابل مسجد روستا   9 /30اعزام رأس ساعت 

علميه مدرسه  رفتم،كارهايم را اي كه بايد به يزد مي  فرصتي چند ساعته، بدون هيچ وسيله

خود را براي اعزام به پايگاه  30/9دادم و در ساعت  نجام ميار خان زاادر بواقع شفيعيه 

 دانستم چگونه بروم و چه كار كنم !! نمي رساندم ! روستا مي

دست  ،گاه از رحمت خداوند نااميد نباشم اما از آنجا كه رضا به من آموخته بود هيچ

به درگاه خالق قادر برده و از او طلب ياري كردم و اين گونه بود كه رحمت خداوند 

به ميرك آباد  اي پيدا شد و توانستم به يزد بروم و رأس ساعت مقرر شامل حالم شد، وسيله

دوستان و ديگر مردم  ،قوامي گرم خانواده ،ا برگردم، خداحافظي كنم و در ميان بدرقه

 گرم روستا راهي شهرستان مهريز شوم. خون
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2. 

وارد  كه با هم از ميرك آباد اعزام شده بوديم سوار بر ميني بوس سي نفر .......... 

هر كه آن روزها به اندازه حاال وسعت شهر مهريز شديم و پس از گذشتن از خيابانهاي ش

نداشت، به ساختمان سپاه وارد شديم.رزمندگان بسياري از روستاهاي اطراف براي اعزام 

همراه ديگر نيروهاي اعزامي   تي در سپاه پاسداران مهريز بهساعجمع شده بودند.سه  چهار 

جرق جرق صدايش  ود وب. بوي اسفند كردند پذيرايياز ما سپري شد و با هداياي مردمي 

رفتند تا در كنار مرداني كه مي فضاي رستن ، بي هيچ ادعايي فضا را درنورديده بود.كه 

وقتي در ميان سوز سينه مادران و خانواده شهدا و  .دين و كشورمان از دست نرود

را بر  ي بزرگ ايثارگران از زير آينه و قران رد شده، سوار ماشين شديم؛ سنگيني مسئوليت

كرديم. همان تكليفي كه از ابتداي خلقت، بر دوش خوبان نسل بشريت  ها احساس مي شانه

 نهاده شده.

هاي ماشين به محل اعزام نيرو، يعني بسيج خيابان مهدي يزد،  حركات ممتد چرخ

هنوز .«كمُرُّالسّحاب »گذرند. حكايتي بود بر گذر لحظات عمرآدمي كه چه تند و سريع مي

گذرم خشت خشت ديوارهاي اين خيابان ماندگار، برايم  هدي ميهم وقتي از خيابان م

 .وبي نشان پيمودند. غريبشبه، ره صد ساله  راوي عارفاني است كه يك

و آيات ها مشخص شد و همگي با ذكر صلوات  سازماندهي صورت گرفت.اتوبوس

نويد گفت و به آنها ونواي حماسي آهنگران كه از لشكريان حسيني ميبوي اسفند  ،الهي

راهي جبهه هاي نبرد حق عليه  داد كه تا كربال رسيدن يك يا حسين ديگر بيشتر نمانده،مي
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باطل گشتيم و بدين گونه روايت عاشقي آغاز شد. روايتي ماندگار كه با تمام وجود بر 

 ، آن هم درلحظات حضور.دزن صحفه كاغذ نقش مي

 جنگلها به آن موقعيت هكه بچ  يمشد يوارد موقعيت، 1365صبح روزيكم بهمن سال

 السالم( )عليه گروهان جواداالئمهدر .يزد بودمقر تيپ الغديرگفتند. اين موقعيت ده كيلومتري مي

. ي شديمسازماندهالغدير يزد  18تيپ از گردان قدس  در ضيـاء قاسميبه فرمانـدهي برا

دس محسوب بود وگروهان ما يكي از سه گروهان گردان ق فرمانده گردان آقاي حسيني

و ديگر نيازي به آموزش مجدد   آموزش نظامي ديدهبارها  گرچه افراد اين گردان  شد.مي

ند اما به خاطر حساسيت عمليات و موقعيت منطقه، هفت روز آموزش فشرده و رزم شتندا

  داشتيم.  شبانه 

ي خدا ردك كه احساس مي . روزهاييبودشيرين  ،در عين خستگي هاچقدر اين روز

اي و در اين جا  ، تو اليق حضور شدهاز ميان تمامي انسانهاي كره زمينرا گرفته و دستت 

 ي وقت عروجشان چقدر نزديك است.ستدان ي كه خوب ميدش با دوستان جديدي آشنا مي

گذرد و چقدر زود زمان چقدر زود مي ، احساس كردمدش كه  آموزش فشرده تمام 

ريخته شده و هر  آدمي  ي كه در ميان دستاندرست مثل تمام شدن فرصتهاي شود.دير مي

 . دده ، زودترآنها را از دست ميدشان دار تا ميان دستانت نگه دچه بيشتر تالش كن

 را در خود آسمان  يستتوان اش را مي كرانگي يم، زير آسماني كه تنها بيدش همه جمع 

پس از قرائت آقاي حسيني فرمانده گردان بي هيچ تكلّفي، احساس كني و ديگر هيچ. 

ها كه صد بار كلمات را به هم تعارف  د؛ نه از آن سخنرانيرك سخنـراني آيات پروردگار 
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كنند وآخرش معلوم نباشد كدام آيه را تفسير و كدام تكليف را بيان و يا به كدامين فرامين 

هايي كه اگر در اين جرگه  . حرفبودهاي دل  قرآن عمل شده؛ كلماتي كه تكرار حرف

فهمي  تواني دركشان كني. ولي اگراهل قبيله گذر باشي، زود مي هزار سال هم نمينباشي 

حكايت از خود گذشتن است نه به خود رسيدن.سخنان فرمانده، مرا به ياد اتمام حجت 

 .اختاند در جمع يارانش  )عليه السالم(سيدالشهدا

مانند، اميدي به بازگشت نداشته  كساني كه در گـردان قدس باقي مي» -

شكن است.هركس ماند يكي از اين مسيرها را طي  باشند.گردان قدس خط

بيند، همين  كند،شهادت،اسارت يا جانبازي. هركس در خود چنين تواني نمي مي

االن برگردد. گردان آزاد است، به چادرهايتان برگرديد و خوب فكر كنيد. هر 

ر غير اين جا منتظرش هستم؛ د كس تصميم دارد بماند، نيم ساعت بعد همين

صورت بدون هيچ خجالتي برگردد واين را بداند كه براي خدمت كردن راههاي 

 «ديگري هم هست.

.حكايت ديگرباره شصت و يك بودقراريمان  يم.نيم ساعت قرار بيشتگبه چادرها بر

 هجري. در سرزميني كه نشان آبروي انسانيّت است.

مجدداً نكشيد اما وقتي  چقدر زمان گذشت به ياد ندارم شايد به يك ساعت هم

 .كرد انده حرفهاي قبل را تكرارند. بار ديگر فرمتقريباً پانزده نفر نيامد، يمدش فراخواني 

افتد.  گردد.ديدار به قيامت مي برادران هركس براي عمليات بيايد سالم برنمي»  -

دهيد  هركس مشكلي دارد، برگردد.اگر بدهكار هستيد برگرديد.اگراحتمال مي
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ت بعد از بازگشت كار نيمه تمامي را تمام كنيد، برگرديد. اين راه قرار اس

توانيد خدمت  بازگشتي ندارد. ولي در آينده عمليات هست، جاهاي ديگر هم مي

خواهد ان  و اين عمليات نيست. هر كس ميكنيد. خدمت كردن فقط در اين گرد

 « آزاد است ،برگردد

مه مصمم براي ايثار و جانبازي د.هها حلقه زد،هيچ كس حرف نز اشك در چشم

و چه جايي بهتر از اين جا،كه هنوز هم صداي غربت عشق با تمام وجود شنيده  بودند

ها و اعالم آمادگي آنها كه با صدايي  بچّهصورت مصمم  با ديدن  آقاي حسيني شود! مي

 د.رك ادر فرمان آماده باش ص« دهايم آما آماده» كند  ها پرواز مي پرسوز ومشتاق از حنجره

با لبخندي نمكين و  ي سيد د،روحاني گردانمآ از ساعاتي كه به نظر يك قرن ميبعد 

تك تك  ، با همه روبوسي  وشتن و آينه در دست داآاي نوراني؛ در حالي كه قر چهره

 دانست لرزيد. انگار ميبغض ميان صدايش ميد.رك ن بدرقه آعاشقان حسين را از زير قر

هايي ديگر داشتند. حكايتي كه قابل وج تا عرش آماده شده بودند چهرهآنهايي كه براي عر

، در ميان اشك چشم  و سيد روحاني توصيف نيست تنها بايد درك كني و بسوزي.

در چنين د.يبوس ميصورتشان را و  ديپاشمي ها عطر و گالب  ، به روي بچّهلبانش ذكر

اين همان خورد و جهاد گره مي فقاهت تشيع بابراستي  بود كه احساس كردم لحظاتي

 دارد. فقه جعفري را براي هميشه زنده نگه مي رمزي است كه 

ها  يم. همه ساكت و آرام روي صندليدش از موقعيت جنگل خارج  ،اتوبوس بر سوار

داني تا مرگ چند قدمي بيشتر فاصله لحظاتي كه مي .بود. فضا، فضاي بريدن ه بودندنشست
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ز اشك بود و قطرات اشك روايت سوز دل. آنها كه مانده بودند به ها دريايي انداري.چشم

 نشاندند.پاشيدند و حسرت تمام عالم را بر دل ميرسم قديمي پشت سر ماشين ها آب مي

آتيش پاره كردن  به يك باره و در حالي كه هنوز اتوبوس حركت نكرده، شوخي 

ها كه بسياري جام شهادت را اين ند!فتر گويي مجلس عروسي ميد.ش شروع هاي گروهان 

الجرعه سر كشيدند مرگ را به بازي گرفته بودند. آن جا بود كه احساس كردم چقدر 

 بودبزم براي اهل دل حالوتي  آن ن جا و در آدانيم كوچك است.دنيايي كه ما بزرگش مي

.چرا كند م زمين نيز با آنان همراهي ميدرك و من احساس مي !دانند و بس كه فقط اينان مي

كه او انتظاري پانزده قرنه را تجربه كرده براي بوسه زدن بر قدوم عارفاني كه خدا را به بها 

 خواهانند نه به بهانه .

 بهشت از آن بها دهندگان است نه بهانه گيران. 

 

 

 

3. 

 :1365شب نهم بهمن
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و   ه بودبرپا شد شلمچه منطقه عملياتي ينزديك يي براي  استقرار  نيروها در چادرها

.نماز و دعاي توسل  يمآنها مستقر شد يكي از در ن به اتفاق تعداد پانزده نفر از برادران م

به نسيم سپرده  هاگريه هق هق. دش در ميان سوز سينه عاشقان،با ياد ياران سفركرده خوانده 

تقديري كه  ،شده بود و كسي از آن خودش نبود. تقديري كه براي خود رقم زده بوديم

 ضايت بود. تمامش ر

ن كس به كاري مشغول بود، يكي قرآهر  .مانديم و به حالت آماده باش يم شام خورد

نوشت تا ديگري وصيت نامه ميكرد، ميبراي دوستش وصيت خواند. ديگري آرام آرام مي

سخناني كه براي دوستش نجوا داشت  آن ديگري در گوشبه بچه هاي تعاون تحويل دهد. 

 اگر هر كدام شهيد شدند شفاعت ديگري يادشان نرود.  اهل دال آشنا بود كه

 ومن تنها به نواي زمزمه  اصحاب كربال دل داده بودم.

آغاز شده گيري مناطق آزاد  اي براي باز پس شب، تك گسترده 5/2دشمن ساعت 

« برپا » با شنيدن فرياد  منطقه زير آتش تهيه دشمن به جهنمي از آتش بدل شده بود..كرد

 . ي آماده،آمادهيمدبو آماده م همه لباس رزم برتن بلند شدي

م. ديرسي يم. نيم ساعت بعد به منطقه كرد رف منطقـه حركت به ط،آيفاماشين سوار بر

يم ستخوا ن عجله؟ شايد براي اين كه مياما چرا بدو .بودمقصدمان انتهاي همين راه 

  از آيفا پياده  وسوار بر قايق 1.دبوهمديگر را سير ببنيم. دور تا دور منطقه را آب فراگرفته 

                                                           
1

-دشمن برای جلوگيری از پيشروی نيروهای ایران بين خطوط خود و خطوط ما از موانع طبيعی بيشترین استفاده را می  

 گرفت.ت میبرد زیر آب بردن قسمتهای وسيعی از مواضع بدین منظور صور
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و لحظه به لحظه به طرفمان تيراندازي  قرار داشت ها در ديد مستقيم دشمن  . قايقيمدش

 شد. مي

اينجا مرز عبور از خود و رسيدن به خداست و چقدر زيبا راه را نشانت  بايد رفت.

 د.رسان اي ترا به مقصد مي هيچ واهمه دهد همان كه صدايت زده و بي مي

طرف كانالهايي كه از قبل تعبيه شده،   ها پياده شده و به م، از قايقديرسي كه به مقصد 

د. كسي وها تند شقدم بود و همين هم باعث شد تا  م. مقصد انتهاي اين كانالهاديدوي

تواني ببيني جانت را كه در مفابل  بر زمين افتادن جانش را ببيند. مگر مي شتطاقت ندا

هاي كساني كه از جان بيشتر دوستشان داري را  كند و تو غروب لحظه ميديدگانت غروب 

اصالً اين جا حكايت نيست كه روايتش كني. در اين  !!تاب بياوري و بگذري ،نظاره كني

هايش را عريان دريابي،  جا صداي هبوط مالئك را بايد با گوش دل بشنوي و استعاره

در مشايعت مالئك، تا عرش همراهي سكوت كني و در اين سكوت، شاهدان شهيد را 

 نمايي. بماني و بسوزي. 

 همين قدر هم بداني كافي است.
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 ،1365دهم بهمن  

1. 

هاي قدس و  . براي شكستن محاصره، گردانبودشلمچه در محاصره دشمن 

.گروهان ما به فرماندهي ضياء قاسمي حركت نده بودوارد عمل شد )سالم اهلل عليها(الزهرا  فاطمه

متر،در  د و در كانالي به طول پنج كيلومتر و عرض كمتر از نيم متر و عمق شصت سانتيكر

د؛ به ش آتش سنگيني روي كانال ريخته ميو  شتحالي كه در ديد مستقيم دشمن قرار دا

تالوت سوره مباركه قدر و  )سالم اهلل عليها (خيز با ذكر يا زهرا  سينه خيز و نيمحالت نشسته، 

 .فتر پيش مي

 و حكايت دلدادگي و تفسير يداهلل فوق ايديهم . بودجا فقط زبان گلوله نآ

به خط مقدّم نشده،  يم. هنوز هوا گرگ و ميش دخوان  حركت را در حالت صبحنماز

هاي  ، استعارهبه اوج رسيده بود  . درگيري بودي ما با دشمن تنها پانصد متر م. فاصلهديرسي

ي هوا  كه از شدت آتش تهيه دشمن به روزي روشن در تاريك عريان تن و آتش و گلوله.

-اي همراه ميگذشت و گاهي با نالهگلوله ها سفير كشان از كنارمان مي ،مبدل شده بود

شد. انگار جهنمي از آتش برپا اي قطع نميگشت. صداي گلوله و انفجار خمپاره لحظه

جان. باورمان اين بود  حتي تا پاي يم،كردميگيري پيشروي دشمن جلوشده بود. بايد از 

. بايد بمانيم و دشمن براي تصاحب يك وجب از اين خاك از روي جنازه هايمان رد شود
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دانستم آمد و نميكردم كه اي كاش خورشيد باال ميدر ميان آتش و دود به اين فكر مي

 كرد. او آمده اي از ته دل كردم مگر براي دشمن شب و روز فرق ميچرا چنين خواسته

ها را گه هايي از تاريكي پيدا كنم. بچهكردم نور را در ميان ركه بماند و من تالش ميد بو

م اين آخرين ستدان مياي براي بريدن و پر كشيدن. كنند بهانهمي همديگر را بغلديدم كه  

 .وشايد من هم يكي از آنها باشم اند ديدار است و فردا بسياري ازميان ما رفته

اختيار به  بي ،هر كه واز هر جا را،  انسانديدن اين صحنه ها  و بود لحظات غريبي

د. رك را به لحظه بزرگ ايثار نزديك ميمو يك بار ديگر كربالي عشق  اختاندياد كربال مي

براستي كه داغي بر سينه ما را به اينجا كشانده است چرا كه خون حق را در كربال »

 «داران خون خدائيم ؟!اند و مگر نه اين است كه ما ميراث  ريخته

كوبيد. از هر طرف دشمن از همه طرف مي. شتصبح ادامه دا 10درگيري تا ساعت 

و راهي براي رسيدن مهمات  تمام شدهمان مهماتشد. هاي دشمن حواله مان ميگلوله

كرد از مهمات باقي مانده در كنار شهدا استفاده پشت خاكريز هركس تالش مي .بودنمانده 

 كرديم. مي ها را با دقت بيشتري شليكآخرين گلولههمين مقدار هم تمام شد.كند كم كم 

صدايي كه صدايي مرا به خود آورد در ميان انفجار خمپاره و گلوله هاي توپ  

.سرم را باال آوردم تا اطراف را بهتر ببينم. بودند دستور عقب نشيني دادهكرد روايت مي

 كردم.شد و گرماي حركتشان را احساس ميرد ميگلوله ها سفير كشان از اطراف صورتم 

 آمد.يمان مدشمن از سه طرف به سمت
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 كاست؛كرباليي برپا بود.پشت خاكريز كه شدت آتش دشمن كم كم از ارتفاع آن مي

توانستم تكان ها روي زمين در حالي كه از شدت آتش نميي جان دادن بچهديدن صحنه

روي تكه ، غرقه در خون سر و تكه  شهدا،گاهي بي بدنهاي زد.بخورم، دلم را آتش مي

خواست اين دو چشم بود. دلم ميجوي خون سرازير بود و از كنار هر شهيد،  زمين افتاده

هايي كه منتظر جگر گوشه هايشان بودند و حاال كنار من در را هم نداشتم. تصور خانواده

ير آتش دشمن زخمي و مجروح ها زكشيد.چند نفر از بچهخاك و خون دلم را به آتش مي

 د. يبار امان مي بي گلولهافتاده بودند. تالش من براي نجات دادنشان بي فايده بود، 

گذاشتيم همه جا در  منطقهوقتي پاي به گشتيم اين آخرين فرمان بود.بايد برمي

 خواست هواختيار به ياد  افكار شب گذشته افتادم كه دلم مياتاريكي فرو رفته بود. بي 

  .يمه بودكردراه برگشت را گم شدو حاال !!! روشن مي

ولي از هر طرف راه بسته شده  يم عقب نشيني كنيمستخوا يم. ميه بودگير شد زمين

هاي از تمام بچهد.ركمي تر  محاصره را تنگ يحلقه بود و هر لحظه  دشمن متوجّه بود. 

راه نه  كه تنها جان پناهمان بود،  ريدر سنگمان پنج نفر يم،بودمانده  پنج نفرتنها  گروهان،

اصغر دربهنزي،اصغر حكيمي،حسن . من بودم و و نه مهمّاتي براي جنگيدن تيمشفرار دا

 سيفي،عباس زارع ميرك آبادي.

؛ لبخند به لب، دشمن را به بودند .چقدر آرام خوابيدهخيره شدمبه شهدا  با حسرت

كردند خود را نجات دهند تالش مي چند نفري كه مجروح بودند و.بودند تمسخر گرفته

اشك تنها  زدم ودر دل زار مي همگي بي حركت مانده و سمت نگاهشان به آسمان بود.



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  24

 

  

و جلو  ختنداندا سنگر به سنگر نارنجك مييي كه ها عراقي راه جريان بغض شده بود.

ردن نمانده. اي براي شليك كدانستند گلولهما را زمين گير كرده بودند. انگار مي مدند،آ مي

چنگالشان  از توانيم مي هر كدام با براندازي منطقه در اين فكر بوديم كه چطورما پنج نفر 

 د. ش بگريزيم. ولي كدام راه؟!! نفس در سينه حبس شد. دشمن قدم به قدم نزديك مي

فهمانديم،اين جا كشور رستن است نه گذشتن.كه  اي بود تا به دشمن مي كاش گلوله

كشيم، به اميد روزي  قيم و قرنهاست داغ مظلوميت ساالر عاشقي بر دوش ميما قبيله عش

غير از اين كلمات تساليي كه به خونخواهي امير عشق،پاي در ركاب فرزندش گذاريم. 

 براي قلب محزونمان نبود.

م اين آخرين باري باشد كه ديترسي يم. ميردك يكديگر نگاه نمي يحتّي به چهره ديگر

هاي مرگ هر  امصداي گدر عين حال بينيم.  بارگرفته هم سنگرمان را ميچهره خسته و غ

كاش از همه حالليت طلبيده بودم. مبادا مديون "انديشم:   د. باخود ميش لحظه نزديكتر مي

 "كسي باشم و ندانم!!

اگر  گفت:بي اختيار به ياد جمالت رضا افتادم كه مي .بود هاي بريدن آخرين لحظه 

و هرجا خواند واينجا  داني كه هر روز امام عاشقي ترا به ياري مي يمرد ره باشي، م

 كربالي ديگري براي امتحان.كربالست.

د ش در مذاقمان چكانده مياحساسي فراتر از باور بدين گونه براستي هم كربال بود.  

يم و به ردك نگاه مي، با حسرت بودند و ما شرمنده در كنار دوستاني كه آرام خوابيده

 يم. دخور ان غبطه ميحالش
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 يم.دخوان اشهدمان را ميبايد 

كند. مهم اداي تكليف است و قبولي. پس  اما نه! اسارت باشد يا شهادت فرقي نمي

تا بداند كه تو دست پرورده حسيني و  دوخت بايد با چشم باز، چشم در چشم خصم 

ر مقابل يزيديان، آنچه برايت اهميت دارد اين است كه، همين جا در عاشوراي امتحان و د

 «كل يوم عاشورا وكل ارض كر بال»دهي؛بانزجارت را در پيمانه نگاه بريزي و نشانشان 

 باوري كه يك عمر شيعه را زنده نگه داشته و بارور.

وشايد سر دشمني تمام كفر با شيعه در همين دو تفكر است،قيام سرخ حسيني و 

كه اين يكي  "كوثر واليت"گيرد تفكر سبز مهدوي كه هر دو از يك كوثر سرچشمه مي

دهد و آن يكي شور. اميد به آمدن امامي معصوم و شور ستم ستيزي براي تحقق اميد مي

 آمدن امام معصوم.  

2. 

 دوازده ساعت بعد:

هنوز اميدمان را از در حالي كه  . يمردكمي م و بيرون را برانداز ه بوديدرسنگر نشستي

 تا راهي بيابيم و از چنگال ديوسيرتان بعثي بگريزيم.م يبودو منتظر فرصتي   دست نداده

د. سنگرمان ه بودننو ما را زير نظر گرفتداشتند ها بر منطقه اشراف كامل  عراقي

 ند.انگار قسمتمان آن را منهدم نكرد دانم چرا نمياما  بودنزديك به دوازده ساعت زير نظر 

شود اسارت  اسارت محال است.مگر مي نه!با خودم زمزمه كردم  .شهادت نبود، اسارت بود
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دل و زنجير؟ چه حكايت موهومي!!شايد بتوانند جسممان را در بند كشند اما روحمان را 

حتي اگر اسير شديم بايد بدانيم كه فرزند واليتيم و اين جا محل امتحان  كنند؟! چه مي

ه ذره دريابيم؛ اي رقم خورده كه كربال را ذر تقدير براي ما به گونهديگر ماست. گويي 

 . تكرار دوباره تاريخ. هابعثيهجرت تا شهادت ياران و اسارت در بند 

 مان، باالي سنگرعراقي شد. تانك تانك به وضوح شنيده ميچرخش شني صداي 

خروج  ند و فرمانيستادنفر جلوي در ورودي سنگر ا چهار . چند نفر باالي سنگر و رسيد

 .دادند  "اُخرج"

يم، از پالك و عكس امام گرفته تا ساعت و مهر شتهر چه دا گرفتيم با برادران تصميم

كه براي اين را  ها باني همراه يكي از بچّه يم. دوربين ديدهنكو جانماز را،در سنگر مدفون 

 چيزي براي به دست دشمن افتادن نداشتيم. .ستشك  ،دست دشمن نيفتد

 يم.شد از سنگرخارج  ،سرروي  دستها

ندكه وقتي قنداقه تفنك روي كاسه ردك اي از ما استقبال  ان ضربهها، با چن عراقي

. اصغر حكيمي بسيجي وسرم ورم كرد.دش ؛از شدّت ضربه كاله آهني پرت ستنش مان سر

و  شكافت، سرش تفنگ  ؛ با اوّلين ضربه قنداقهبود  اهل اردكان كه كاله بر سر نگذاشته

؛ خونِ ريخت و بر سرش شت دا تي خاك بر. سرباز عراقي ناجوانمردانه مشكردخون فوران 

د. اما خون آلوده وارد سرش مآ ، خونريزي بند و دلمه بست دش گل آلود روي سرش جمع 

ها سردرد همراه و  د. ) هنوز بعد از گذشت سالش باعث سردردهاي شديد و به مرور شد، 

 قرين اوست .(
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تي ما را به همين حال نگه مدّ .ستندبدستهايمان را با نخ پالستيكي و محكم از پشت 

.  به ياد بود خون گرفته و كبود شده  ند. طوري كه موقع باز كردن طناب ، جاي آنشتدا

آدمي در چنين  و چقدر دل ادمافت اسارت اهل بيت و دستهاي كبود شده عقيله بني هاشم 

اند. پس  دهآيد،اين قوم با ميهمانان خود بدتر از اين كر شكند وقتي به يادت مي ميلحظاتي 

كنند وقتي براي غصب مملكت و ناموست پاي در اين خاك  چه ترحمي بر تو مي

 اند؟!!  نهاده

ند.به سختي ردك همراهي  هر نفر از ما را، چهار عراقي دوره كرده و با مشت و لگد

زير مشت و لگد  م. از يك طرف ناراحت از اسارت و از طرف ديگر،م قدم بردارستتوان مي

  هاي عراقي كه روي هم تلنبار شده . اما! با ديدن انبوه كشتهداشتمم برميقدبه سختي  

. شما شما اينها را كشتيد»ند: دزن ها با ناراحتي فرياد مي عراقي يم.فترگ ند، روحيه بود

عجب حكايتي! به خاك و سرزمينمان تجاوز كرده ناموس و مالمان را به غارت  «قاتليد

به اين همه  در دل خواندند.به دفاع آمده بوديم قاتل ميبرده بودند آن وقت ما را كه 

  م.گفتم و به دالور مردانمان آفرين خنديد  حقارت 

م عاقبتمان چه خواهد شد؟! زير كابلهاي بعثي ستدان م و نميفتر به سختي راه مي

زير  ،خسته از راهي بس طوالني.بود سلب شده چند اسير  قدرت هرگونه حركت از ما

 كه به گمانم كانال پرورش ماهي بود.  مديرسي ي كوچكي  به درياچهو لگد  ضربات مشت

يم؛ صدايي ردك الي كه متحير به اطراف نگاه ميند.در حردك سربازهاي عراقي تفتيشمان 

آلود، داخل آب افتاده  سرباز عراقي، زخمي و خونيك كشاند.  نگاهمان را به سمت خود 
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پايش از باالي مچ قطع ، بود كشد. پايش را باال گرفتهد خودش را باال برك و تالش ميبود 

كنان فرياد  ناله ،شتبه پايش نگهداشته و خونريزي دا اي پوست، مچ را فقط اليهشده و 

 .اخي الرائد ساعدني ستخوا زد وكمك مي مي

خواهد. دلم به حالش  م از سرگردي كمك مييدفهم م ولي ميبودچندان عربي بلد ن

 د.ش م.حتّي حاال كه دشمنم محسوب ميكرد ودم، حتماً كمكش مي. اگر آزاد بختسو 

و رفت سرباز زخمي نشانه پيشاني همراه، كلتش را به طرف سرگرد ،در كمال حيرت

اينان در قساوت قلب روي لشكر يزيد را هم . دش . باورم نميتكش او را با تير خالصي 

گار نه انگار كه جواني از كردند انحتي به خودشان هم رحم نمي ند!بود  سفيد كرده

 كشتند!سرزمين خودشان را تنها به جرم زخمي شدن مي

اند. ما نيز  معدود، مرده اي ي آنها جز عدّه گذرد و همه هزاران سال از حيات بشريت مي

اند و مردانه مردن، از آن كساني است كه  خواهيم مُرد.خوشا به حال كساني كه مردانه مرده

ياد شهدا بخير كه مرگشان به اختيار بود و بدا به حال اينان كه مردانه زيسته باشند.

 اند.  خسرالدنيا واالخره شده

د. در كردني سربازهاي مجروح و معلول عراقي، با ديدن اين صحنه سكوت  بقيه 

، يكي شتند. يكي دست نداشتر جسماني در شرايط بدتري قرار داحالي كه همگي از نظ

. صداي بودند  . اما، همه ساكت شدهشتو خونريزي دا بود  ديگري به شدّت مجروح ،پا 

 ند كمك بخواهند و به سرنوشت دوستشان دچار شوند.يدترس د. ميش ناله از كسي بلند نمي
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 چه بر سر نيروهاي ديدمم .چرا كه با چشم خود دخوان  را   باديدن اين حادثه، اشهدم

ديگر و  مبود ن هستيم. منتظر شهادتمن و اسيرشاند؛ چه برسد به ما كه دشدآور شان خود

 م.شتاميدي به فرار يا فرج ندا

كرد،احساس تنم از شدت ضربات درد ميما را نگه داشتند.ايستاده و  زير آفتاب گرم 

 ند.ادد حركتمان دانم. باالخره چقدر گذشت نمي كردم مغز سرم در حال جوشش است.مي

، به اولين سنگر بازجويي بودني كتك نكه به دور از چاشطوالني  بعد از راهپيميايي

ها به آب. يادم به اسرايي افتاد كه بچهاي حلقمان خشك بود ودريغ از قطره م.ديرسي 

ي تشنه به آب ادند و خودشان با لباندهايشان را به آنان مياسارت در آوردند. قمقمه 

كشيدند رعه سر ميكردند. اسراي عراقي مثل قحطي زده ها آب را الجخوردن آنها نگاه مي

داشتند. به ما ياد داده بودند كه با اسير مدارا و حتي براي دوستانشان هم قدري نگه نمي

كنيم و ما با ديدن يك اسير، اسيري كه تا چند دقيقه قبل به رويمان آتش گشوده بود، بي 

 شد سمت كربال و همين تفاوت ما با اينان بود.اختيار دلمان كشيده مي

از نام و نام  ند،دبر بازجويي  سنگريم. يكي يكي وبا فاصله ما را به ادايستاي گوشه

ند، بعد هم نام گروهان و گردان و تعداد نيروها. كم كم سؤاالت به يدپرس پدر و محل تولد 

كه چه موقع عمليات بعدي خواهد بود،كشيده هاي عملياتي و اين مسير عمليات و منطقه

يم و اطّالعات دروغ در دز يم،همه يك حرف بود  نگ كردهشد.چون از قبل با هم هماه

 يم .ادد اختيارشان قرار 
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فرمانده عراقي خوشحال و  خندان از اين كه بدون دردسر اطّالعات مهمّي به دست 

داخل جيب داد و چون دستهايمان بسته بود پرتغال را هر نفر يك پرتغال  هآورده، ب

ويي تمام شده و ديگر كاري به كارمان ندارند اما كردم بازجفكر مي .شتگذا  لباسمان 

   بچه ها به آرامي گفت: تازه اولشه، كجاش را ديدي!يكي از 

ضد شيميايي  يچوآ ي منطقه وجود داشت، لباس پانچون احتمال بمباران شيمياي

توانستيم بازش كنيم شايد  اگر ميشت كه يم. جلوي لباس زيپ بزرگي دابود  پوشيده

، شدت  بعد از گذشت بيست و چهار ساعت گرسنگي، تشنگياما ي داشتيم. آرامش بيشتر

 يم دستهايمان را باز كنند.ردك تقاضا  ام كرده بود. خستگي و گرماي هواي روزكالفه

 «بعداً: »خواستيم، گفتآب و غذا  «بعداً:»  گفت فرمانده در جوابمان

 .گذرانديم ساعت ديگر چند زير آفتاب داغ با لباني خشك و زباني داغمه بسته  

. بود خستگي، گرسنگي و تشنگي در ميان لباس چتري ضد شيميايي غير قابل تحمّل شده

. وسط سنگر، بود سنگر بازجويي در زيرزمين اين ند. دبر  ما را به اتاق بازجويي  دوباره 

، روي ميزچراغي  بود و  فرمانده عراقي با هيكلي بزرگ روي صندلي، پشت ميز نشسته

 د. رك اي داخل را روشن ميفض

 آب دهان بر سر و صورتمان شد.  ورود شروع  يكتك خوردن ازهمان لحظه

د اطّالعاتي ستنواننتبا كتك زدن و پرخاش كردن انداختندوبا كابل به جانمان افتادند.ولي 

از ساعت يك بعد از ظهر زير  بستند ودستها و چشمهايمان را پس به دست بياورند؛ 

 د.ستننش  اي خنك  و خودشان زير سايه دادند آفتاب قرار
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 جلو آمد صداي گامهايشان را شنيدم  سرباز عراقي.گذشت يك ساعت ونيم ديگر هم 

د. بعد يپربيرون   د كه برق از چشمانم ز ولي چنان سيلي به صورتم  كرد را باز  م بند چشم

 خورد . و داشت ، بربود  شان در جيبم گذاشته  هم پرتغالي كه فرمانده

يم. ساعت سه بعد از ظهر، ما را سوار آيفا بود  همچنان زير آفتاب سوزان نشسته

. پايين كردند رحمي تمام از باالي آيفا ،پرتمان  ند. در آنجا با بيدبر  و به خط سوم  كردند

ايران خط چگونه توپ و تانك  ديدم  . وقتي با چشم خود بود  بدنم به شدّت درد گرفته

وند؛ تمام دها ،با ترس و لرز به اين سو و آن سو مي زير آتش گرفته و عراقي سوم عراق را

 بود  ، چونان تيرهاي ابابيل ، سفيرييان ما هاي لشكر گلولهم.ردكدرد و ناراحتي را فراموش 

 .تلفات زيادي از خط سوم عراق گرفتو   كه مرگ را در النه قلبشان نشاند

به جاي آن همه گلوله هايي كه سفير كشان بر را ها مستأصل و برافروخته، ما  عراقي

دار  د سرباز باشند يا درجهرك ند. فرق نميفتنرگ مشت و لگد زير  باريد، سر و رويشان مي

و با كلمات  درك و لگد ، حواله سر و بدنمان مي بعثي. هر كس به سهم خود،ضربات مشت

 ند.دخسته شخودشان  د تازدنقدر د.آنوافز ها مي ايران و خميني بر شدّت كتك

از م كجاييم وچگونه بايد نماز بخوانيم.ستدان . نميشتگذ لحظات به كندي مي

م يدپرس ، بود و از زمان همراهي به ما توهين نكردهآمد  بهتر از ديگران مسربازي كه به نظر

 «نم ؟تونم نماز بخو مي» 
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ن اهل كربال هستم. فقط ممن بلد كربال ..... انا  :»ولي آرام به من حالي كرد به عربي 

كشند. نماز خواندن ممنوع است.فقط با اشاره  اين را بگويم اگر نماز بخوانيد شما را مي

 «دست و بدون وضو نماز بخوانيد.

دن سر نور، گوي سبقت از و دوباره تكرار عاشقي در ميان سپاهي كه براي بري  كربال

و چه قرابتي  د.ز ا به كربال پيوند مير  ما ، دلهم ند و اين سرباز اهل كربالودرب هم مي

شوي .حسين  شود، شيدا مي است بين دل با كربالي حسين كه هر وقت نامش زمزمه مي

شيدايي حسين  بخشند.ت و چنين شيدايي را به هر كس نميسرسلسله شيدائيان عشق اس

 مزد گذشت از خود است .

اي . هر كدام به فاصله يم.دنخوا به ناچار با دست بسته،بدون قبله و بدون وضو نماز 

با سر و روي خونين، ازچـادر افتاد كه  ها دو نفر از بچّـهچشمم به م. ردك به اطراف نگاه 

هر دو اهل استان قنات و  ند.كرد و به جمع پنج نفري ما اضافه  نددآور بازجويي بيرون 

. كوه گرده ل ديگري اهآباد و اهل نعيمقنوت و قناعت استان يزد هستند يكي از آنها 

بعضي اوقات يك  .حرف بزنيماي كلمه يم ستتوان يم، در حالي كه نميردك همديگر را نگاه 

 اي در دل نداشته باشد.نگاه حكايت صد روايت است حتي اگر كلمه

برد و  م، كشـان كشـان به چادر بود سرباز عراقي مرا كه از نظر جثه،از همه كوچكتر

؛كتك زدن نشنيدند اي كننده . اما چون جواب قانعنديدپرس د. سؤاالتي رك اي پرت  گوشه

ند. بدنم به شدّت ردك سيم برق، به سر و صورتم وصل د. بعد هم ندز ند ستتوان شد.تا  شروع 

 .وفريادم بلند نشود ولي تمام تالشم اين بود كه صداي ناله خورد تكان مي
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بود. در حس  بدنم بيو   دهم. ميان زمين و هوا معلق شبود تعادلم را از دست داده

ند و ردكاي پرت  حال و مچاله درهم، مرا گوشه ند. بيدز ها قهقهه مي عراقيحالي كه 

 ند :يدپرس ند. بلكه يدرسنپ اين بار ديگر از اوضاع منطقه د. اماش دوباره سؤاالتشان شروع 

   «تو دوست داري يا نه؟ »   -

 « بله بله من دوست دارم.» -

 «؟اسمشان  !اسمشان»  -

 «رضا، حسن ، حسين ، احمد ،...»م: دز مچاله در خود فرياد 

را جـلوي چشمانم   خورد. عكـسهاي زنــان فاحـشه ي محـكمي به سـرم  ضربه

منظورمان دوست دختر است نه علي و حسن و : »گفتندند و دپيچان . گوشم را نددچرخان 

 « حسين 

 «هايراني فاسد نيست كه دوست دختر داشته باش»  -

رق وصل كردن به عباس زارع و صرتش كج مي شد ريش دشت و اعراقي ها ب -

مي خنيديدند عباس مي گفت شدت فشار برق به حدي بوود كه آرزو مي كردم 

 صد تا كابل به من بزنند ولي برق نه 

براي تضعيف بود.  ند.تمام بدنم را درد فرا گرفتهختاندا اي مرا از چادر، بيرون  با ضربه 

و بر اثر جراحات ، م بود  ، در حالي كه به شدّت تشنهمش كردن اعصابنيرو و مخدو

ي را، ليوان آب  در مقابل چشمانم -افزودمي  مكه همين امر برتشنگي –ستم خونريزي دا
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د با حلق تشنه و ردنك  و با زدن ضربات باتوم مجبورم ندختري  چكه چكه روي زمين 

يد تمام شد. از جمله عباس را بي اندازه پاكت سيگار به من كه رسم.يخشك، سيگار بكش

د به سرفه ش براي همين دود سيگار باعث  . بود  شيدهتا به حال سيگار نكاذيت كردند 

عباس را بيش   م.ند سيگار بكشردك مي  ند و مجبورمدز چنان كتك ميها  بيفتم. ولي عراقي

 از ديگرران اذيت كردند چون بزرگتر وريش بلندي داشت. 

امر  در ايران به  كه سيگار كشيدن بود  منظورشان اين « سيگار. حرام خميني. » -

 عباس  كنند. حرام است.اما اينجا چون دشمن امام هستند، وادار به كشيدن سيگار مي  امام

از  . يكي ردك اي پرت  . سيگار را گوشهافتادم  م به سرفه يود  كه تا به حال سيگار نكشيده

 شد. دسترك  خاموش  شو روي دست شتدا  يگار را بر، سآمد جلو افسران عراقي 

آن و تا مدّتها سوزاند خت. لبهايم را روي هم فشار دادم. سوختگي تا جگرم را ميسو مي

اما با خودم عهد بسته بودم در شرايطي بدتر از اين هم مقاومت  د.رك اذيّتم ميسوختگي 

بيشتر عصباني شد و شدت فشار  كنم و دم برنياورم. شايد به همين خاطر هم افسر عراقي

 كرد.را بيشتر 

اي سوخت يادم به خيمه هاي نيمه سوختهمي شت. وقتي دساشك در چشمانم حلقه زد

 كردوتالش ميافتاده بود كه بي بي دو عالم حضرت زينب براي خاموش كردن 

  آورد.سوخت اما دم بر نميدستشان مي

كه  ها  . يكي از عراقيبستند و رفتند ا چشمانمان ركنار ديگر دوستان آوردند.مرا  

 «راحت هستي ؟: »ديپرس د؛ رك صحبت ميرا روان  فارسي 
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 «شوم اگر دست و چشمم را باز كنيد، راحت مي» -

چه برسد به دست و چشم  .ترسيم ها مي چشم بسته شما بسيجي ما از دست و»  -

 !«بازتان 

 طان از حزب اهلل.حكايت ديگر باره تاريخ در امتداد نينوا.ترس جنود شي

. مقصد يمدش سوار آيفا خورديم  با چشماني بسته، در حالي كه مرتب كتك مي 

انتقال به يكي از پادگانهاي نظامي هايشان فهميديم مقصد نامعلوم بود كم كم از ميان حرف

 . است  بصره

يم. چهل و هشت ساعتي كه، با بود  هشت ساعت گرسنگي و تشنگي كشيده چهل و

. بعد از چهل و هشت ساعت، به هر اسير يك ها همراه بود ابل و بدترين شكنجهضربات ك

ها  كه ميان دندانبود ند. نان به قدري خشك و بيات شده ادد بيات شده عدد نان ساندويچ 

شده خشك را ها از شدّت گرسنگي مجبور شدند نان بيات  د.بعضي از بچّهش شكسته نمي

 .فت رند ازگلويشان پايين نردك ر چه تالش ند و هستتواننتبخورند ولي بعضي 

3. 

كردند. دستها وچشم ها بسته  وقتي به پادگان رسيديم از روي آيفا به پايين پرتمان

به همراه بيست و هشت نفر از اسراي اهل تهران و كاشمر و  3*4ما را در يك اتاق  بود.

كه  بود اق يك توالت داخل ات .مساحت، سي و هشت نفر جا داده شد ند. در ايندبر يزد 
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توان تصوّر كرد  و به خوبي مي بود يم دستشويي برويم. زمين خاكي ستبعد از دو روز توان

 د.رك آن بيشتر اذيّت مي د. زمين به فاضالبي تبديل شدكه بوي تعفناچه اتّفاقي افت

توانستيم پاهايمان را گ هم نشسته بوديم در حالي كه نميمتري تن 12ساحتي در م  

ز كنيم. بدن همه بچه ها از ضربات باتوم سياه و كبود بود وبعضي استخوانها شكسته. درا

فشار بدنها بر نه جايي براي نشستن و داشتيم ونه جايي براي استراحت كردن  اين حالدر 

 افزود.شدت درد مي

بعد هم  نددبر  ها را، يكي پس از ديگري از اتاق بيرون  د و بچّهش بازجويي شروع  

. انگار روز وشب يافتهاي شب ادامه بازجويي تا نيمهند.دگردان ن و زخمي بازخوني

آوردند و  ، دو نفري را كه براي بازجويي برده بودند، شب هاييمهن .شتبرايشان معنا ندا

نگ تا د. طبق معمول با ضربات سيم و كابل و لگد و قنداقه تفيرس نوبت به بازجويي من 

كه دور تا دور آن  بود  م. اتاق بازجويي، يك اتاق بزرگدش اتاق بازجويي، همراهي 

د كه ش تو در تو ختم مي 3*4ه دو اتاق ند.اين اتاق ببود  عراق نشستهافسران عالي رتبه 

 .بود بيني شده ها پيش براي انواع شكنجه

ند به حالت دو زانو بنشينم. يكي از فرماندهان كردبا ضربات كابل و باتوم مجبور 

اني هستم و به عراق پناهنده من اير:» گفتد، رك ارسي را به خوبي صحبت ميي كه فعراق

ريم والّا پوست . اگر راست گفتي، كاري با تو نداهپرس م.اين افسر چند سؤال از تو ميشد

 «نيم كَ از سرت مي
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ظه و آن صحنه وطن برايت زيباست اما آن لحوقتي اسير باشي؛ شنيدن صداي يك هم

 ،م اي كاش هيچ وقت منافق به دشمن پناه آوردهكردداد كه فكر ميبه قدري آزارم مي

 كرد.خودش را ايراني معرفي نمي

د اد .دستور مشدمتوجه به افسر كنار دستش  منافق،  دستاشاره  با گذر زمان را  

 د.ش از كند. سؤاالت شروع ند، ببود  كه چندين ساعت از پشت بسته شده دستانم را

 آيي؟  كه به جبهه ميچندمين دفعه است  -

 در كجاها بودي؟   -

 اي ؟ در كدام عمليات شركت كرده -

 دهند يا نه ؟ رابطه مردم با نظام چطور است ؟ به فرمان امام گوش مي  -

 ايران چند نفر نيرو دارد ؟ -

 منظور از ارتش بيست ميليوني چيست ؟  -

هاي تند و قاطع  ح جوابنجا تنها سالآم. ادد اي به سؤاالتش پاسخ  چ واهمهبدون هي

 م. يدپاش  و بر فضاي حاكم  ريختم . تمام خشمم را در ميان كلماتبود

ديدي با تو كاري نداشتيم ! چون همه را درست گفتي. ما از :»گفتفرمانده عراقي 

 «قبل تحقيق كرده بوديم

 «خميني را دوست داري ؟ » -

 «شما صدام را دوست داري ؟ »  -

 «بله »  -
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 «است؛من هم رهبرم را دوست دارم مسلم » -

 «صدام حسين را دوست داري؟ » -

 زند . شود و حرفي نمي ساكت مي « شما خميني را دوست داري ؟» -

 «معلوم است كسي دشمن خودش را دوست ندارد » -

 « چرا خميني را دوست داري ؟» -

 ين وجود رهبر من نه تنها رهبر من، بلكه پيشواي مسلمانان جهان است. با ا»  -

 گويد اگر به من خدمتگزار بگوييد بهتر است تا رهبر بگوييد. رهبر من دست و مي

 كند.آن وقت نبايد چنين بوسد و بر اين بوسه افتخار مي بازوي رزمندگانش را مي 

 «رهبري را دوست داشت !؟ 

 جنگي؟خواهم بدونم تو يك وجب بچه چطور با ما ميمي -

 جنگي!ان باشد با چنگ و دندان هم ميوقتي پاي مملكت و دينت در مي -

ند. خيلي تعجب ادد شد و افسران عراقي گوش مي مي هايم به عربي ترجمهصحبت

 گويند. شنوند و چيزي نمي م كه چطور چنين سخناني را ميردك 

پرسم .در مورد دوست  آخرين سؤال را از تو مي»د: يپرس فرمانده عراقي دوباره 

 «صدام حسينداشتن خميني و مخالفت با 

اگر هزار صدام به من بدهند حاضر نيستم با يك تار :»  گفتمم و يدپر ميان حرفش 

 «موي يا ناخن چيده خميني عوضش كنم.
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ند كه ديگر جايي ردك ا پرت و كتك خوردن همان. چنان مر بودگفتن اين كالم همان 

ي شديد ديگري بر  م كجا هستم.در همان حال ضربهستدان م .از شدّت درد، نميديدرا نمي

م. كابلها را به هم ردك چشمانم را باز به زحمت م. سرگيجه امانم را بريد. ردك سرم احساس 

 و با بود ند. سرباز عراقي باالي سرم ايستادهيدكوب ند و بر سر و صورتم ميبود  گره زده

ني حرس خمي»د: ز م كه فرياد مييدشن زد.حرفهايش را بريده بريده مي كابل به سرم مي

سر و رويم سرازير د. وقتي خون از افتاراه خون روي زمين د تا قدر زآن«حرس خميني 

 .رفتد و رك  شد، رهايم 

 دانم چه حتّي نمي .انمدم،نميبود  هوش شده ضربه خواب يا بي از خستگي و شدّت 

 ند.وقت مرا به اتاق بازگرداند

تركش بزرگي دستش كه  يدمدرا  يكي از برادران زخمي م،كردوقتي چشمانم را باز 

، دينال د؛ آرام آرام ميش اي قطع نمي خونريزي زخم، لحظه  .بود را تا استخوان شكافته

بعثي در . او نيز از حمالت دژخيمان ه بودعفونت تن تندارش را به ناله كشاند .ديلرز مي

ند و درآو د. براي مداوا دو قطعه چوب اي ساكت ش اين اثنا، با ضربه اند و درنمامان 

رنگش به شدت پريده بود و حتي جرئت  !فقط همين ند.ردك  بندي  دستش را مثالً آتل

ما سرگيجه را بگيرم يا آتل را درست ببندم اناليدن هم نداشت. خواستم يلند شوم و دستش 

 امانم نداد و دوباره افتادم.

ند و دورآ  ها اسارت و تشنگي، يك دبه بيست ليتري آب  ، بعد از ساعت 5/8ساعت 

 . ساعتهااختنداند  مان  ته مانده نان ساندويچ بيات شده سربازانشان را، به عنوان غذا، جلوي
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ها را  ي عراقيته مانده غذا يمشد و براي حفظ جان، مجبور يمبود  چيزي نخورده بود كه 

 .يمميلي بخور با بي

و يك عدد كيك ك شيشه نوشابه ند و به هر كدام يدبر  روز بعد، كل اسرا را بيرون 

، بالفاصله از فرصت ها تعدادي از بچه المللي آماده شويم. برداري بين ند تا براي فيلمادد 

برداري، كيك ونوشابه را  ند و قبل از فيلميدند،ضربات كابل را به جان خرردك  استفاده 

رده زا درآوبرداري بود؛ گرچه تعدادي هم دلي از ع ند.كيك و نوشابه فقط دكور فيلمدخور 

دانستند چكار كنند.  بيچاره كارگردانان اين سناريو! نميند.بود  و صحنه را خالي كرده

المللي  تيرشان به سنگ خورده و نتوانسته بودند رسيدگي به اسرا را، به رخ مجامع بين

 بكشند. 

يم.در خالل اين مدّت چندين بار دمان به اين ترتيب سه روز و سه شب در بصره 

ن در مورد عمده سؤاالتشا يم.دخور  يكتك مفصل هر بار مثل دفعات قبليم ودشبازجويي 

عمليات و تعداد نفرات و نيروها بود اين كه هر يگان چه ميزان نيرو دارد. دانستن اين 

اطالعات براي آنان ضروري بود. البته آنها به مدرنترين سالح روز دنيا مجهز بودند و از 

 ي انساني در اختيار اين كشور قرار داده بودند.كشور  نيرو 36بين كشورها بيش از 
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 حرکت به سوی بغداد:

1. 

براي بردن اسرا ميان  اتوبوسسه دستگاه كه نود نفر تعداد   ،شب 5/8ساعت 

شده و به نقطه نامعلومي  با نوازش ضربات كابل، سوار اتوبوس ند.صف كشيد اردوگاه 

 يم.دش ت، رهسپار م بغداد اسديفهمي  كه بعداً 

سازمان امنيّت و  كه بعدها متوجه شديم  مديرسي يشب، به ساختمانساعت سه نيمه

اتوبوس همه را  . به محض پياده شدن ازاست اطّالعات رژيم بعثي عراق )استخبارات(

ند، لخت مادرزاد شوند. هر چه به بدنمان بسته شده، از باند روي زخم گرفته ردك مجبور 

د. اگر ش يم. بدين گونه شكنجه ديگري شروع ردك بازرا تا لباس و... بودفوني كه بسياري ع

 ند.دز ند و به وضع فجيعي كتك ميادافت د با كابل به جانش ميركمياي مكث  كسي لحظه

ورت تونل، كابل متر را در دو طرف به ص 150سربازان عراقي كل محوطه، حدود 

و پوشش را از تن درآورديم بايد هر كدام به  . وقتي تمام لباسندبود  به دست، ايستاده

 با رسيديم.  نيروهاي بعثي دنبال هم از اين تونل عبور كرده تا به فضاي باز اردوگاه مي

ند. شدّت ضربات ردك از اسراي بدون پوشش استقبال سيم خاردار و كابل و باتوم ضربات 

. بود اي افتاده ان گوشهكه دست كم، هر كس ده بيست ضربه خورده و ناتو بود به حدي

و از اول  شتگمي، بايد يك بار ديگر بربود اگر در پايان مسير كسي خونين و زخمي نشده
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خبر،جان  از دست اين دژخيمان از خدا بي بود خورد. البتّه كمتر كسي توانستهميكابل 

 سالم به در برد.

و عريان، كه  بدنهاي زخميضرب ديده از ضربات باتوم و غرق در شرم وحيا، با  

دو بيش از يم. دش  يوارد اتاق ،دوافز بر شدّت فشار روحي ميخجالت كشيدن از يكديگر، 

چشم به زمين دوختيم و  ،در حالي كه سعي در پوشاندن بدن از يكديگر داشتيم ،ساعت

در حالي  ريختندها را جلويمان  لباسكرديم كه زودتر لباسهايمان را تحويل دهند. دعا مي

مهم اين نبود. پوشد.  لباس چه كسي را مي ستدان در هم مخلوط شده و كسي نميكه همه 

مهم اين بود كه شرم و حيا مانع از هر گونه كالمي بود و تنها هر كس به دنبال آن بود كه 

 د. يوشبپبلوز و شلواري در آورده و 

ند يدرس به شهادت به ساختمان  استخبارات سه نفر از بچه ها در همان آغاز ورود 

صلوات اهلل  -شهيد احمد متقيان ازمدرسه علميه رسول اكرمجواني به نام  .يكي از شهدا، طلبه 

 از ديگران  ند اين جوان طلبه است،  بيشتريدفهم  ها وقتي  .عراقيبود قم  -عليه وآله 

-ساعتد. م خاردار باعث ضربه مغزي او ش. ضربات كابل و باتوم و سيدادنداش  شكنجه

د. گاهي با صداي ز حرفهاي عجيب غريب مي واز حالت عادي خارج شده ي هاي متماد

ها عراقيب. دادفحش مي د يرس و به هر كس كه به ذهنش ميفرستد  لعنت ميبلند به صدام 

. همه بدنش كبود شده و در بودند؛ آنقدر كه ديگر قادر به حرف زدن ندز  كتكش به شدت 

ند و يدپيچ الي پتو  ر پاك احمد و ديگر شهدا را ال بهد.پيكيرس  اوج فشار و درد به شهادت 

 ند.دبر 
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ياد شهدا هميشه جاويد.آنان كه فالح جاودان انسان را در از خود گذشتن ديدند. 

مرداني كه در حيات طيّبه خود، مرگ طيّبه را به اختيار برگزيدند و در اين راه به اسوه 

ند.حسين، اسوه تمامي آزادگان عالم است .چرا تأسي كرد )سالم اهلل عليهما(خود حسـين فاطمه

كندو آرمان شهدا كربالست.آنجا  كه آدمي همواره با معيار خويش، آرمانش را كسب مي

 .جويد خرد و جز رضايت حق نمي ها را به جان مي  كه امام عشق، محنت

ن ؛ امانتدارامردان صبور و بندگان حضرت رب و اين بوداي از كربال اينجا نيز گوشه 

دست به حبل اهلل  ند.بود  را به حبل المتين عاشقي آويخته همان سِر عظيم كرباليند كه خود

 .تا قيامت عاشقي،

اي در خود  د گوشهرك يدرد م  بغض كرده و نااميد و زخمي، در حالي كه تمام بدنم

ته  و باالجبار  بوديم ضعيف شدهنه تنها من بلكه همه رزمندگان اسير  م. خميده، نشست

بيست و چهار ساعت فقط سه عدد نان طول يم. در دخورميها را  مانده غذاي بعثي

 زدن به بهانه وبي بهانه كار هر ساعتشان بود.در حالي كه كتكند. ادد ميبه ما  ساندويچ 

ي كه صدها برابر بدتر از ضرباتي بود كه بر شكنجه ديگرمشكل فقط همين نبود،

ي  .سطلي براي اجابت مزاج گوشهبودف آب و ادرار ، يكي بودن ظرآمدجسممان فرود مي

كه  ند. كسانيختري ند و داخلش آب ميردك را خالي ميهمان ظرف  كه  ندبود  اتاق گذاشته

ند. بدنهاي مجروح و دخور ند، به شدت تنبيه شده و كابل ميدخور از اين ظرف آب نمي

ند ردك ند و وادارشان ميدمرش ند تا شماره پنج ميدبر كشان بيرون مي شان  را كشان زخمي

شان را بشويند. حتي در آن حالت نيز، كابل  از همان ظرف آب بخورند و دست و صورت
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شد؛ كتك خوردن ميو هر چه زمان انجام اين كارها بيشتر آمد فرود ميبر سر و صورت 

 از طرفو بود نجسآب  از طرفي  ،خوردن نداشت آب جرئت  كس د. هيچش هم بيشتر مي

 . و مجبور شويم در همان ظرف ادارار كنيم م نياز به دستشويي پيدا كنيمديترسي مي  ديگر

البته دستشويي رفتن و در همان ظرف اجابت مزاج كردن نيز، ضربات كابل و باتوم 

شما ايراني  چرا ظرف را نجس كرديد؟!»هاي پي درپي كه:  گيري را به دنبال داشت و بهانه

 «ها آدم نيستيد.

ند و از دبر تك تكمان را بارها و بارها براي بازجويي شد، مين جا ختم نميقضيه به ه

 نوزاد يم. شير خشك دش واقع مي ها عراقي ، مورد تمسخربوديم كه كم سن و سال اين

ان به سر و آب ده و  نددخوران ند، ميشتكه سن كمتري دا به كساني به زور  ند ودآور مي

 ند.ختااند صورتمان مي

دانند كه ما ميراثداران  اينان چه ميانديشيدم، كردم با خود مياهشان ميوقتي نگ 

ماست كه هر جا امام عاشقي ندا سر دهد: هل من معين .از  گاهخون خداييم و اينجا ميعاد

جناده و  بن وعمر تری دارند بهاینان که سن کم "لبيك يا حسين"آوريم  جان فرياد برمي

  .به همین دلیل هم مرگ برایشان احلی من العسل است اندقاسم بن الحسن اقتدا کرده

  

م مخالفان صدام ديفهمي . بعدها بودروبروي بازداشتگاه ما،اتاق زندانيان سياسي عراق 

هيچ كس با اين اتاق  ند.ردك در اتاق شش نگهداري مي هستند و آنها راومبارزين عراقي 

اي بود كه نده ناله هاي منقطع و بريدهدم ماتنها چيزي كه از آن زندان به ياارتباط نداشت.
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 د.يخل شان جان مي صداي ناله و استغاثه نشان از مظلوميت زندانيان اين اتاق داشت.

فهميدن اوضاع آنان يكي از جمله  كارهايي بود كه همگي مشتاق فهميدن آنان 

آورد نه اما نه كسي از اين اتاق خبر ني كنند.خواست بدانم چه ميبوديم.مخصوصا دلم مي

و بدنهايي  پيكرهايي تازيانه خوردهحتما  شد. بريده شده از همه جا.خبري برايشان برده مي

و ناله  طلبيدي پر از دردشان وسعتي به اندازه آسمان ميكه سينهداشتند خسته از جور 

 .رساندهايي كه براي ماصدايي آشنا به گوش مي

خداوند خريدارش باشد واين تنها صبري كه . رديماز خدا برايشان طلب صبر مي

خواندند. كلماتي كه براي گاهي برادران برايشان امن يجيب مي.ي آرام بخش بودنسخه

 مضطر آرام بخش است و ما در اسارت اين كلمات را با تمام وجود درك كرديم.

بخشند و تعليم  اينان نيز امانتدارارن خالق عالمند كه اراده او را در زمين تحقق مي

ي ظلمت بعثي را خواهد  دانيم باالخره روزي ديگر انفجاري از نور، سينه كنند. مي سماء ميا

 نبود. روزي كه دير. شكافت و زمين به صالحان ارث خواهد رسيد

  

 

2. 

روزي كه سه دو . بود گذشتهدر استخبارات  مان از زمان استقرارروز  يا سه روز دو

-تك تك ازپايان زمان ماندنمان در استخبارات  گذشت.اش به اندازه يك عمر ميهر لحظه
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خاطر اذيّتهايش حسن  ند و به همراه يكي از افسران عراقي كه اسمش را بهفترگعكس  مان

كردند تا به محل  هشت نفر را سوار ماشين هايي  شبيه آمبوالنس يم، هربود  غول گذاشته

يكي از بزرگترين  ،ان الرشيدپادگمحلي كه بعد از انتقال متوجه شديم .شويممنتقل ديگري 

 ....... است. پادگانهاي عراق

ند .ابتداي راهي ديگر براي شكنجه شدن ردك ا به طرف زندان الرشيد حركت ماشين ه

 وآبديده گشتن .
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 زندان الرشيد 

1. 

اين تونل را،  ند. اسمبود دو ستون مثل تونل ايستاده درها مانند دفعات قبل  عراقي

ها، كابل و باتوم به دست ، ايستاده و  يم. دو طرف تونل، عراقيبود  وحشت گذاشته تونل

وارد اردوگاه  گذشت تاميبايد از وسط اين تونل هر اسير  د.بودنها  آماده پذيرايي از بچّه

در حالي كه ضربات كابلهاي شود . اين گذر با خوردن ضربات كابل و باتوم همراه بود.

 د.اد را آزار مي دردمندمان ي ها قبلي هنوز بدن

دور تا .فتر زندان الرشيد واقع درپادگان الرشيد ،بزرگترين پادگان بغداد به شمار مي

دور زندان را با سيم خاردار پوشانده بودند. دو طرف درب ورودي برجك هاي ديده باني 

گرفتن  كرد. فضاي باز جلو بازداشتگاه برايقرار داشت كه عمالً فرار را غير ممكن مي

 شد و به در ورودي مجموعه زندان الرشيد وصل بود. آمار استفاده مي
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در راهرو  نفر و 50كه در هر سلول شت زندان الرشيد، بيست سلول و يك راهرو دا

ي پنج در اسير،از عمليات كربالي يك تا كربال 1300. مجموعاً نفر جا داده شد 200آن 

 ندبود ز برادران چهار ماه در اين سجن گرفتارند. بعضي ابود  اين اردوگاه مستقر شده

رسد به نشستن و يا ب، چه  بودايستادن در زندان ممكن ن به علت كمبود جا،  .وبعضي كمتر

 استراحت كردن! 

اگر نياز به در قسمت چپ سالن سرويسهاي مثال بهداشتي وشير آب قرار داشت.

داند چند نفر را  مي يم و خدادشميها رد يم؛ بايد از روي بچّهردكميدستشويي پيدا 

د. با اين اد . هواي دستشويي سرد و بوي كثافت ميبود يم. زندان پر از اسيرردك لگدمال مي

ند ساعاتي از عمرشان را در دستشويي بود حال بعضي از بچّه ها به خاطر نبود جا ، مجبور

 سپري كنند.

 

كه جايي براي  3*3عني ند.در يك اتاق نه متري يردك منتقل  5من را به سلول 

 تواند مشكل باشد؟! خوابيدن چقدر ميتصور كنيد ؛ بودنشستن و حتّي ايستادن ن
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-نبود بهداشت و امكانات بهداشتي ، ضرباتي كه بدنها را كبود و گاهي استخوان مي

زخم  به خاطرنشاند باعث شده بود كه بدن بسياري از اسرا شكست و يا زخمي بر پيكر مي

؛ به   هاي قبل اسير شده ه در عملياتبرادران اسيري ك ود.ه شدّت عفوني شو مجروحيت ب

 . ندبود  كار كشتن شپش مشغول

2. 

 .شد زندگي در زندان الرشيد در بدترين شرايط سپري مي

و بدون وسايل بهداشتي به سر گذشت. در اين مدت، تمان مياز اسار چندين هفته  

دست  تنظيف. تمام اين مدت با يكاي براي سيلهو نه و شتيم. نه حمام وجود دادبر مي

تا انواع  باعث شد بوي خون و بوي عرق ،ها .زخمي و مجروح بودن بچهشد لباس سپري

چه رسد  بودآب براي خوردن نآزارمان دهند.  شپش و حشرات جانوران موذي از جمله 

ي كه چاق بودند ديم. افراشتبراي نشستن و خوابيدن هم جا ندا به استحمام و نظافت. حتّي

رمضان سليمي چاق بود اهل ند، تا بتوانيم ساعتي استراحت كنيم.دشميبالش ده نفر 

 مازندران

ه چهار . تنها يك دببود ها مدفوع كردن ممنوع . شببود دستشويي رفتن مصيبت 

 اي براي اجابت مزاج  د، ديگر وسيلهش ند كه هر وقت پر ميبود  ليتري براي ادرار گذاشته

 .كرد، بايد خودش را تا صبح كنترل كندميو هركس نياز  به دستشويي پيدا  نداشت وجود
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 كه ته آن را لجن گرفته ولي از فرط تشنگي مجبور شتدر هراتاق يك آفتابه وجود دا

 . بخوريميم از آب آن بود

نجس، بدون طهارت ، بدون  ي. بدنهابودوضعيت نماز خواندن در اين حال معلوم 

 ها.  ركوع و سجده،تنها با حركت اعضاء ظاهري و در خفا،به دور از چشم بعثيقبله ، بدون 

تحمل كرد ولي اذيّت و آزار منافقيني كه بيشتر از اطراف  شد زجرهاي جسمي را مي

. زجري كه آنها بر ما بودتر  زدند، آزار دهنده و عربي را به خوبي حرف مي بودندخوزستان 

 .بود ها ئب بعثيند ، صد برابر مصاردك تحميل مي

 د به كسي اعتماد كرد. ش كه نمي بود اي جو حاكم به گونه

از پشت و از جانب  يم، دشنهدخور از دشمن خارجي ضربه نمي در زندان الرشيد، 

. به خاطر قدري آب و نان و بودتر د كه هم زخمش عميق و هم كاريش خودي زده مي

را پاسدار يا  ند. بعضيادد غ ميها گزارش درو خرما و سير كردن شكمشان، به بعثي

ها  وسط عراقيشد ، تمياي كه توسط منافقين معرفي  ند. اسير بيچارهردك روحاني معرفي مي

ها  بعضي اوقات شكنجه گشت د. ولي كار به همين جا ختم نميش به شدّت شكنجه مي

 . رفتگ توسط همين منافقين صورت مي

كه اول سهم منافقين  بودهمان نان باگت  سمون يا 3تا  5/2سهميه نان براي هر اسير 

 د.ش باقيمانده بين ديگران تقسيم ميو 
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هاي بيست و در صف فتيمر براي گرفتن آمار بيرون مي ،س ساعت هفتأهر شب، ر

آزار و اذيت،كابل زدن و كتك خوردن،خوراك هر بار گرفتن آمار بود م. ستينش نفري مي

. قضيه از اين قرار بود كه روي ديوار تنبيه شديمهمين آمارها ،به شدّت در يكي از ولي  

ه توطئه يكي از منافقين اردوگاه ك بودالبته شكي در آن ن« مرگ بر صدام »  بودند نوشته

اند. افسر عراقي، پس از ديدن  ها برديوار شعار نوشته ايراني رسيد كه . به عراقي ها خبر بود

 «كي اين شعار را نوشته ؟»شعار نعره زد : 

،كه اعتراف كند.همه را به ستون بود.يعني كسي كاري نكرده ي چيزي نگفتكس

-حاال بايد كمرها را براي خوردن كابل آماده مييم. ادايست ديوار  هب اهبردند. دست بيرون 

خسته خودشان  ند كه دز .آنقدر  مدآميبر بدنها فرود يكي پس از ديگري كابل كرديم. 

 ند.ادتفرس زندان  داخل ند و ما رادش

.ما قرنهاست كه زير تازيانه بودحكايت غربت در ميان يزيد سيرتان، حكايت غريبي ن

خدا كند آدم عاقبت به خير .» جنگيم  ترين نياز بشري مي آرمانيشيطان صفتان ،براي تحقق 

 1 «شود .چرا كه هر كاري كه انجام دهد سزاي آن را در همين دنيا دريافت خواهد كرد.

برنامه غذايي شامل شش قاشق آش برگ چغندر يا يك  .بودني وضعيت غذا بحرا

عدد تخم مرغ و يا چاي براي صبحانه. شش قاشق برنج با خورشت آب كلم براي ناهار و 

                                                           
1

از ميان سه نفر منافق آسايشگاه؛ يكي به عراق پناهنده شد. ديگري مريض و آخراالمر نابينا شد.آخري هم در مرز   

 ن برگشت يا همان جا در مرز ماند.دانم جسدش به ايرا خسروي به سزاي اعمال ناپاكش رسيد كه نمي
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گوشت كه البتّه معلوم نيست گوشت  آب كلم، آب پياز، آب برگ چغندر و يا آب؛  شام

و ند و با نماز ختپردا عبادي مي برادران به مسايل چه حيواني است.با تمامي اين مشقّات ،

 ند.دعا و ذكر و تسبيحات مأنوس شد

ها از روحيه باالي اسرا و از اين كه با وجود فشارهاي جسمي و روحي متحد  عراقي

چرا واين ميسر نبود اال لطف پروردگار ند. بود ند، به شدّت ناراحتشتاي دا و چنين روحيه

با تمـام وجود با ذات پاك هستي بخش در كه فرزندان هابيل سيراب از چشمه خدا و 

 ارتباط هستند. 

ادعا كه در بدترين  .عروج مرداني بيبودزندان الرشيد نه يك زندان، كه محل عروج 

 ند.شتدا د برنميشرايط دست از آرمانهاي خو

  

 حكايتنامه عروجی ديگر:

و چون فضا به  بود ، به شدّت مجروح به نام ................. يكي از برادران بسيجي

ها به وضعيت وخيمي كه  در سالن بخوابد. عراقي بود؛ مجبور شتاندازه كافي وجود ندا

وقتي نماز صبح را اقامه كرد، سجده آخرش طوالني شد. آن روز  توجهي نكردند. شتدا

در سجده نماز صبح. . شهيد شده بود.، افتاد. تكانش دادندها صدايش زدند. جوابي نداد بچّه

هم حال غريبي بود حكايت عروج مردي كه تمام وجودش خدا بود.  ظلوم .مظلومِ م
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اما اين  « بود 1كننده در كربالي چهار عمل هاي گروهانيكي از فرمانده » ند فتگ رزمانش 

كشيد؛ نماز شبش  مي ها و جراحتهاي بسيار از داشتن زخم با تمام دردي كهدالور مرد ،

اللهم » : اين بودد كه ذكرش شهادت و دعايش بين بچه ها معروف بو شد. ترك نمي

 2.«الرزقني توفيق الشهادت في سبيلك 

نسشت.  اين حكايت درد، نه كرد غبار غم بر چهره ها ميوقتي هم بندي عروج مي

گرفت بلكه براي ما كه جا مانده بوديم از براي رفتن او كه مزد اخالص  را در شهادت مي

 شد.ز معير شهادت تنگتر ميي شهادت و انگار هر روقافله

. جسم ، مضطرب و پريشان داخل سلول شدندوقتي به سربازان عراقي خبر رسيد 

كي فوت هركس گفت » پاكش را البالي پتويي پيچيدند و بردند؛ به ما سفارش كردند: 

 فهميد اسير ايراني صبح شهيد شده، اگر مسئول زندان مي «هاي شب كرده؟ بگوييد نيمه

 عراقي نفس راحتي كشيدند.  هايالبتّه كسي نپرسيد و سربازكرد. يتوبيخشان م

پرداختند، اما اسرا و به بازرسي بدني  ندچند ساعت بعد،  به سلولها هجوم آورد

ند وبه تفتيش چيزي به دست نياوردند. چندين بار كلّ افراد آسايشگاه را لخت مادرزاد كرد

برايمان جاي تعجب داشت كه چه  نياوردند.. اما چيزي به دست لباسها و وسايل پرداختند

فكري باعث شده بود مثل قوم مغول به سلولها حمله ور شوند. البته آنها براي اذيت و آزار 

كردند اما هنوز چند ساعت از بردن جنازه شهيد نگذشته بود كه از هيچ كاري دريغ نمي

                                                           
1

  

2

 خداوندا توفیق شهادت را به من عطا بفرما  
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يكي از عراقي نماند  اين چنين سراسيمه وارد زندان شدند. باالخره سوالمان بي جواب

ن كردند؟ به گمانم اين شهيد برحق ونيد چرا تفتيشتود مي».گفت: بود شيعه هاكه به نظر 

داد اما جسد  بوده. چون با وجود آنكه ماههاست حمام نرفته و قبل از شهادت بوي بدي مي

 .« اند  ند اسرا به او عطر زدهردك داد كه فكر مي عطر گل محمدي ميجانش چنان بوي  بي

شود و به لقاي حق  مگر نه اين است كه شهيد با اولين قطره خون بخشيده مي

رسد؟ پس آيا مزد آنان كه حكايت اشرفيت انسان را به منصه ظهور رساندند جز اين  مي

و در اين ميان رازي است بين  اند و مرزوق احديت. تواند باشد؟! كساني كه زنده چه مي

رين بندگان غلتيده در خون مظلوميت در آغوش خدا آرام انسان و خدا كه پيكر مطهر بهت

شود جاني در آغوش خدا آرام گيرد و مطهر نباشد؟ كه خداوند جان را  گيرد و مگر مي مي

 ي بيداري است. خواهد و اين نقطه بيداري عالم است كه آري هنگامه طاهر مي

وجود نجاسات ظاهري، كه با  )سالم اهلل عليه(و چنين است روايت غربت فرزندان زهرا 

دهد. كسي كه در تمام مدّت اسارت نماز شب را ترك  جسد پاكشان بوي گل محمدي مي

باشد و در سجده نماز صبح به شهادت برسد اين  سالم اهلل عليهاذكرش هميشه يا زهرا  ؛نكند

 شود. بو مي گيرد كه در هنگام شهادت بدنش خوش چنين مزد مي

ند دفروختند كور شها را مي طر لقمه ناني بيشتربچّهه خامنافقيني كه ب در حالي كه  

و يا آخراالمر به  كردهند كه با آنها مثل برده برخورد ردي كشوري را قبول كيا پناهندگو

 .ترين مرگ از دنيا بروند زشت
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آن د. ش  ها تشييع  ند. شهيد در ميان اشك چشمان بچهشتگذا پيكر شهيد را در وانتي 

. چشمــان مادري كه به انتظار نشسته، بودن ك بار ماشجز چشمان ااي  كننـده تشييعروز 

شود. بدون هيچ مشايعت  اش غريب غريب تشييع مي روز پيكر جگرگوشهآن  ستدان نمي

 اي. كننده

ها  . عراقيبستا نقش م د اما تا ابديت در دلشجنازه شهيد از قاب ديدگان محو 

دانيم هر جا باشد،  دانيم. فقط مي ند. به كجا ! نميردك  جنازه را با عجله از اردوگاه خارج 

بوسه زن ركابش « عجل اهلل تعالي فرجه»به امانت نهاده شده تا در روز ظهور مهدي عزيز 

يم نه براي از دست شود. سكوت كرد مرتبه تفسير مي شود .اينجا حكايت عاشقي در اعلي

ودمان كه از ، بلكه براي خدادنش، كه او مزدش را گرفت و در آغوش خدا آرام خفت

 يم.ه بودشهدا جا ماند يقبيله

2. 

 : 65بيست ودوم بهمن سال  

كه سالهاي سال در بود  آزادگي مردمي براي ما يادآور ، بيست و دوم بهمن روز 

در حالي  ند.فترگ به يُمن آزادشدن جشن ميرا ين روز اسارت ايادي كفر گرفتار بودند و ا

 .بود ها ب، روزهاي وحشت عراقيسالروز پيروزي انقال كه 

نبايد در چنين » كه:  درك  و بچه ها را تهديد   به سلول آمداردوگاه فرمانده آن روز،  

گذاريد مطمئن  روزي انتظار پيروزي داشته باشيد. ما هر وقت بهمن را پشت سر مي
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صدايش « د.شوي شويد .عيد نوروز هم بيايد شما پيروز نمي شويم تا سال بعد پيروز نمي مي

در عمق  ليبود وتكراري حرفهايش گرچه خراشاند . گونه داشت و گوش ميحالتي فرياد

ود كه چرا از بيست و دوم بهمن شد به راحتي خواند. براي من جالب بكالمش ترس را مي

در عالم   ترسند و چه رازي در اين ماه است كه افسر فرمانده را به اين جا كشانده.مي

كردم كه صداي فرمانده و دوم بهمن و حكايت پيروزي ملتمان را مرور ميام بيست ذهني

دهم و آن  اما من در اين روز خبر خوشي به شما مي»و كلماتش مرا به عالم زندان كشاند 

كنيم.در آنجا به شما غذاي  خواهيم شما را به اردوگاه ديگري منتقل اين است كه مي

دهند. شما به قدري در رفاه و آسايش  مي ، پوشاك، كتاب و دفتر و رختخوابمناسب

 «گونه آزار و اذيّتي به شما نخواهد رسيد خواهيد بود كه هيچ

. فضاي بود مشتاق ديدن اردوگاه جديد كردهاز جمله مرا  هاي افسر عراقي همه وعده

هاي بعثي اطمينان  به وعده ستيمتوان گرچه نمي .بودر خسته كننده و زجرآوالرشيد  زندان

مان را فكر يا غلط بودن  درست «بود از ستون تا ستون فرج »ها  اما به قول بچـّه نيمك

اندازد به  براي نجات، به هر چه دستش برسد چنگ مي غريقكه  م ستدان مي كردم.مرور مي

همه مشتاق ند بيشتر از ه مدت بيشتري در اين زندان بوداميد اين كه فرجي يابد. اسرايي ك

توانيم حمام برويم و لباس پاكيزه داشته  حداقل يعد از ماهها مي» دفتنگ ند. ميبودرفتن 

بسياري نيز اين  كه  در حالي«باشيم. با خيال راحت نماز بخوانيم و كتاب مطالعه كنيم 

را مشتاق رفتن به اردوگاه  بسياريوعده وعيدها . دانستندبيش نمي ها را دروغيگونه وعده

 .مبه انتظار رفتن نشست م شدخره از اين وضعيت رها خواهه باالك.خوشحال از اينبود كرده

به اردوگاه  بودكه قرار ند از اينبود  دوگاههاي متفاوتي را تجربه كردهبرادراني كه ار
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ند رفتن به اردوگاه ديگر، مساوي با كتك ستدان ند. چون ميبود ديگري برويم، ناراحت

 1. بوده سخت وناگوار . رد شدن از تونل مرگ براي همشدنخوردن و شكنجه 

 با سربر آوردن سپيده صبح، د.يرس  از راه  65سال پنجم اسفند و دوازده روز گذشت

كه براي رفتن به دستشويي رأس ساعت  سلولهابه هيچ كس آب و غذا ندادند. درهاي 

يم. ساعت نشستآفتاب نورشد، ساعت ده باز شد. گرسنه و تشنه زير  هفت صبح باز مي

 ند. دستهايمان را از پشت ادايست ند و مقابل درب ورودي اصلي مدآ ها وبوسدوازده ظهر ات

تا جايي را نبينيم. من كنار يكي از  بستندرا  يمان. چشمهاكردندو سوار اتوبوس  بستند

رو و خوش  اي مصمم، خوش م. چهرهاردوگاه به نام پيرآينده نشست هاي باصفاي بچّه

  2. بودن خزانه تهرامحله . اهل شتبرخورد دا

را ببينم و با او م پيرآينده ستتوان و من مي بودند،باز گوشه دستمالي كه به چشمانم بست

هاي پليد برايم ثابت شد. مطمئنم  خدا را سپاس كه هويت عراقي: »گفت. صحبت كنم

دلت را به خدا ولي تو نبايد بترسي، اردوگاه بعدي هم برايمان جهنمي ديگر خواهد بود. 

                                                           
1

لرزاندودستانم از نوشتن آنچه برياران و فرزندان امام رفت ناتوان است.  روز تنم را مي آوري مصائب آن ياد" 

اهلل تعالي فرجه شامل حالمان شد و در   انديشم چگونه عنايات خداوند و الطاف امام عصر عجل هميشه با خود مي

عزيزمان  توانستيم زنده به ميهن كدام نمي هيچ بدترين شرايط به ياريمان شتافت!كه اگرنبود اين همه لطف وكرامت

 "بازگرديم.

 
2

اسراي تبعيد كردند آخر دست هم در روز آزادي  يديگر  ابتدا در اردوگاه ما بود بعد او را به اردوگاهپيرآينده    

  هاي بعثي به شهادت رسيد. به جرم برپايي نماز جماعت به ضرب گلولهايراني 
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قرائت قرآن از خدا با  و اهلل عليها (   )سالمذكر صلوات و تسبيحات حضرت زهرا بسپار و با 

 .«هاي خلل وارد نش ات ذره بخواه بتواني شكنجه ها را تحمّل كني و در اراده

 م.ادد خواند و من گوش مي قرآن مي

آلود عراق را تحمّل  ضاي رعبكساني كه باالجبار ف بودندبين سربازان عراقي 

اي جز اطاعت  اما، چاره بودي برايشان سخت هايتحمّل چنين شكنجه دادن ند.ردك مي

 . قدري كه جلوتربودندند. راننده اتوبوس و دو نفر سرباز همراه ما، از شيعيان عراق شتندا

از جلو  ندوند.دستهايمان را كه از عقب بسته شده باز كردردچشمانمان را باز ك، رفتيم

 ند.درسيگار تعارف كبستند و به ما 

در حالي كه دود سيگار د.رك و روشن  داشت. يك نخ سيگار بربود پير آينده سيگاري 

قبل از اسارت ، شغلم » : دانلرزرا   كه تمام تنم  گفتاي  جملهداد را با ولع بيرون مي

را به زيارتش ببرم عليه السالم  خواستم عاشقان امام حسين رانندگي بود، هميشه از خدا مي

دست بسته مرا در سرزمين نينوا به  عليه السالم  ين شد كه دشمنان امام حسيناما قسمتم ا

 «كه نتوانستم پابوس قبر شش گوشه امام بروم.خورم ميافسوس  ولي اسارت ببرند.

ها متوجّه اوضاع  ند تا بعثييدكش هاي اتوبوس را پايين  ،پردهعراقيسربازان شيعه 

 ،ند. از گوشه شيشه و از ميان درز پردهادرما دنشوند. به هر كدام از ما قدري نان و خ

دانم  .نميكردندهاي نظامي عراق با دوشكا و كاتيوشا همراهيمان  ماشينم.ردك بيرون را نگاه 

ند كه با وجود دست بسته و تن شتچه ترسي از اسراي دست بسته و مجروح ايراني دا
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هاي سنگين  و با سالح آنان را با اسكورت نظامي شتندرنجور، در حالي كه رمقي ندا

 ند !!ردكمي همراهي 

د .صداي مجري ايراني و سرودهاي كشور عزيزمان بعد از رك راننده راديو را روشن 

يم. عطر يم. شارژ شارژ شدفتگر . روحيه بودبخش  يك ماه و اندي در دل دشمن چقدر لذّت

يو را خاموش اقي با عجله رادد.سرباز عريپيچ خوش بوي ذكر صلوات در فضاي ماشين 

ايم  ها بفهمند برايتان راديو روشن كرده قرار نبود صلوات بفرستيد .اگر بعثي:» گفتد و رك 

دهيد برايمان گران تمام خواهد شد، اطّالعات عراق  و شما در آرامش خاطر گوش مي

 « تواند حتّي به برادرش اطمينان كند. بسيار قوي است و هيچ كس نمي

آينده  بودو براي ما كه مقصدمان نامعلوم  شتندگذ ميقرار  لحظات هم چنان بي

يم و به نجواي زيباي كسي كه از .تنها به صداي راديو گوش سپرد دونم تر مي نامعلوم

دلمان تنگ ايران بود و ديدن مردمي كه  د.اد هاي نبرد خبر مي هاي مردمي به جبهه كمك

گذشتند.واين مردان دست بسته براي اعتالي دين و كشور ونظام شان از هرچه داشتند مي

همان رزمندگاني بودند كه با تمام وجود جنگيدند و روزهاي خوش با  اسير در كنار هم،

ه جا شهدا بودن را حكايت كردند. چقدر با صفا آنان كه گذشتند و چقدر حسرت از قافل

مردمش  مان در ده كوچكي كهبه ياد مادرم افتادم وخانه. درك ماندن بر دلمان سنگيني مي

صداي مجري را بارها بارها از راديو دو موج خانه شنيده دلي به وسعت آسمان داشتند.

   بودم ولي هيچ وقت اينقدر برايم زيبا و دلنشين نبود. 
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م.تابلو كنارجاده فاصله رسيدن به ردك از كنار شيشه بيرون را نگاه .بودنزديك غروب 

از عراقي از اردوگاه شهر تكريت، زادگاه د.سرباد كيلومتر نشان مي250موصل را با عدد 

د.در دو طرف جادّه دو تانك يپيچ د. اتوبوس از جادّه اصلي به جاده فرعي اد صدام خبر 

 .رفتشد و اتوبوس همچنان در جادّه خاكي پيش  . درب بزرگي باز بود مستقرشده
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 اردو گاه تكريت يازده  صالح الدين استان زندان 

 

1. 

  ر دو ستون به صورت تونل ايستادهربازان زيادي كابل به دست،آماده و منتظر، دس

د. ش م سيم خاردار چند اليه ديده ميند.دست بعضي كابل، بعضي باتوم و گروهي هبود

كمتر بر  الكرسي بخونيد تا ضربات كابل آيت: »گفتد. پيرآينده با صداي بلند اايست اتوبوس 

 .«  هذارن اثر بوبدنت

د.نواي دلتنگي در سرزمين اسارت و ش به افق تهران از راديو پخش مي ن مغرباذا

 او،پاي در اين راه گذاشته  دن بهكساني كه به عشق رسي تر از اذان براي چه نوايي خوش

حلقه زد.دلتنگي، غروب واذان تهران با مظلوميت اسارت درهم  مند. اشك در چشمانبود

 آميخت.
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د، اشك در چشمانشان حلقه اد تأثير قرار  را هم تحت حتّي سربازان عراقي  ،فضا

 مجبوريمما همه ما را ببخشيد. : » فتگ آرام مي ستدان زد.يكي از آنها كه كمي فارسي مي

 «. فقط مواظب چشمان و جاهاي حساس بدنتان باشيد.را بكنيم كارهااين

كمرم  انگار. دمآ ؛ ضربات محكم كابل بر كمرم فرود هنوز از اتوبوس پايين نيامده

كنم.به سرعت  شكسته كه دردي احساس نمياستخوانهايش م ردك . فكر ميده بودحس ش بي

 200دود يم. مسافتي حشتگذ هاي خاردار  به همراه ديگران از زير ضربات كابل و سيم

 يم.شتيم ديگر ناي ايستادن ندامتر را كتك خورد 250تا

 

آسايشگاه يك سرباز بعثي ايستاده و  ابتداي درب ورودي ،مديرسي كه به آسايشگاه 

. ماندمياز تونل وحشت جان سالم بيرون ببرد، ازضربات او در امان ن بود هركس توانسته

  يم.دش با ضربات باتوم، وسط آسايشگاه پرت 
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ند، به صورت ده بود  اسرايي كه مراحل خوردن كابل و باتوم را پشت سر گذاشته

يم دو ساعت تمام دش ند.ما هم به آنها ملحق ين، نشستر و در حالت سر روي زمده نف،نفر

م.تمام بدنم درد شت.حالت تهوع دافتر يم.سرم گيج ميستنشگذاشتيم و   سر روي زمين 

 .تمام وجودم را فرا گرفته بود ضعف  ،عالوه بر تمامي مشكالت د.رك مي

نفر نصف  به هر ند سر از زمين جدا كرده و صاف بنشينيم.ادد دو ساعت بعد؛ اجازه 

    چرخد. چشمانم سياهي كردم تمام عالم دور سرم مياحساس مي ند.ادد نان ساندويچ 

 زد.بيرون مي از حلقومم امعا و احشاء درونيم رفت و انگار مي

صالح الدين  از چهار رديف كه در هر رديف سه اتاق تكريت در استان اردوگاه  

رديف روبروي همديگر قرار داشتند وجود داشت  تشكيل شده بود كه دو رديف دو 

شد  و فضاي خالي بين هر رديف را محوطه خاكي و دربهاي هر  اتاق روبروي هم باز مي

آسايشگاه در هر اتاق براي آسايشگاه  تعدادي در نظر گرفته شده بود.   كرد.ريگي پر مي

مكاني كه قبالً و ما را در  شد دربهاي آسايشگاه قفل.بودابعاد سه و نيم در دوازده متر 

رها   خوردبه چشم ميگاوداري بود و فضوالت گاو و گوسفند در گوشه و كنار آن 

 . ندردك 

. تنها راه ندشتها مشكل گوارشي دا يم. اكثر بچّهبود دستشويي نرفته بودمدت زيادي 

. هنوز يك ساعت نگذشته كه يمكه براي رفع حاجت گوشه آسايشگاه برو بودچاره اين 

 د. رك همه جا را پر بوي تعفن 
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2. 

-و ما هم«  يه اين مكان موقت: »گفتد و مآ  هاي شب سرباز عراقي پشت پنجره  نيمه

 "اين مكان موقتي است و آسايشگاه حتما ًبهتر از اين جا خواهد بود."كرديمفكر ميچنان 

 ها دروغي بيش نبوده است . م اين مكان دائمي است و همه وعدهديفهمي اما بعد 

اسامي  د.يبار و باران مي بود ند. هوا سرد دبر  تمامي اسرا را بيرون  روز بعد: صبح

هاي صد نفره تقسيم  به گروه  بعد هم ند. دزد و به هر نفر سه ضربه كابل ش خوانده 

 گروه دوم   ند، به شتگ .دو ساعت بعد برو به حمام بردند ندادد  ، گروه اوّل را حركت شديم

اعت يازده ظهر نوبت گروه ما س د وبه حمام بردند.ناه راه و حوله دادزير، شلوار رلباس 

زبان عراقي به نام عدنان از سپاه  د تا به حمام برويم و لباسمان را عوض كنيم. يك فارسش 

 د. رك به اصطالح اسرا را راهنمايي ميگارد صدام و استخبارات نشسته و 

 « پوشيد. ها را مي رويد و اين لباس يآوريد و به حمام م لباسهايتان را بيرون مي»  -

 هاي ركيك جواب  نان در ميان فحشعد«آب حمام گرم است؟»د: يها پرسيكي از بچّه

 «خواهيد؟  تان است كه آب گرم از ما مي ننه ينهواينجا خ همگ»د: اد

بدون صابون با  براي استحمام وجود داشتكه هر نفر بايد  .ده دوششدم حماموارد 

در اسفند ماه، يعني  شت. كسي عالقه نداحمام كندهم به مدّت يك دقيقه  آب سرد، آن

هاي .لباسبودزمستان حمام آب سرد بگيرد.اما چنين حمام رفتني اجباري سرد فصل 

كه بعد از حمام  بوديك دست بلوز و شلوار و يك عدد لباس زير  شامل، اسارت
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 لباس  ؛خوردو دندانهايم به هم ميتمام تنم منجمد شده ، در حالي كه از سرما .پوشيديم

، در برودت هواي سرد . پاها برهنه و خيسشتكفش ندا هيچ كس  م. امادپوشي  را 

و  فتر . خار در پاها فرو ميبود راه رفتن مشكل  ،زمين پر از خار و خاشاكزمستان روي 

 و برگشتن.رفتن خورد حمام   اين چنين رقم 

ها  گيري يم كه بهانهبود  وز در آسايشگاه جا نگرفتههن.يمدش  3وارد  آسايشگاه شماره 

با اين بهانه  «شود چرا صداي شما بلند است و از بيرون آسايشگاه شنيده مي»د. ش  شروع 

 ند. دز مان سيلي  تك به تكوارد آسايشگاه شدند همه را به صف كردند و 

ايد  ن اسير شدهگمان نكنيد كه در دست مسلما: »فتگ كريم يكي از مسؤالن اردوگاه 

ها روي هر  تعبير به جايي است بعثي«اگر به حرفمان گوش ندهيد، از هزار يهودي بدتريم 

 ند.بود كافري راسفيد كرده

ند ادد دستور و  ندادد ، سه سطل كوچك و دو جارو يك سطل بزرگبه هر آسايشگاه 

 آسايشگاه را تميز كنيم!

ند و بقيّه پاي برهنه فترگ اه را به عهده تعدادي از برادران، داوطلبانه نظافت آسايشگ

ند. د زمستاني مجبور به قدم زدن شدروي زمين پر از خار و خس و خاشاك؛ در هواي سر

 يم.دش د و در آن مستقر ش آسايشگاه نزديك ساعت سه بعد از ظهر تميز 

قاشق برنج با مقداري مرغ  شب به هر كدام، شش 8يم .ساعت صبح را به شب رساند

اين نان امشب است يا براي بيست و چهار »د : يپرس ند .يكي ازبچه ها ادد  شده پزآب
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د ز اي بر سرش  چنان ضربه و سرباز عراقي به جاي جواب دادن جارو را برداشت« ساعت؟

 شد. كه جارو از وسط دو نيم 

پنجاه  ،دو سطل بزرگ، يكي براي آب و ديگري براي ادرار. سه سطل كوچك

ند و ادد ند در اختيارمان قرار فتگ ها به آن قسعه مي زرگ كه عراقيببشقاب و شش ظرف 

ند و ردك در ادامه دستورات، يكي از منافقين عرب زبان را به عنوان ارشد آسايشگاه معرفي 

ناگهان  ؛اي نشستيمگوشه توانيم قدري استراحت كنيم كه مي ند. خوشحال از اينفتر 

كسي در آن كار  هو اگ هسطل فقط براي ادرار»شد :  سخنراني ارشد آسايشگاه شروع 

. دستشويي رفتن براي اجابت مزاج فقط يك بار در روز آن هم در هش تنبيه ميه ديگري بكن

 .«هشبن ونشنيد تا نوبتت صف مي

  

. كلّ آسايشگاه بايستي در مدت زمان ده دقيقه شتدستشويي رفتن داستان ديگري دا

 يعني  بود. ده نفر و فرصت هرنفر با شمارش يك تا ده ،ده نفرهر بار  .رفتندميدستشويي 

در حالي نفر بعدي برود. تا يم شتگميبايد در اين فاصله دستشويي رفته و بر ،ده شمارهتا 

ها، دستشويي  يكي از زجرآورترين شكنجهكه اكثر اسرا مشكل گوارشي و كليوي داشتند. 

 جر دادن!ند از اين زدبر ها چه لذّتي مي و عراقي بودرفتن 

  



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  68

 

  

كه  بود د و اين اوّلين شبي ادند باالخره پس از گذشت چند ساعت، به هر نفر دو پتو 

كه  داشت و هر كس دو پتو  بوديم براحتي بخوابيم. شبي كه لباسها نسبتاً تميز ستتوان مي

بپوشاند.بدين  زمستان سرد عراق  با آن بدن نحيفش را از سرماي شبانگاهي ستتوان مي

 يم.درسان ا به صبح گونه شب ر

3. 

 صبح روز هفتم اسفند ماه :

ند: تعداد تعداد. هيچ كس دز فريادميندوها وحشيانه به آسايشگاه هجوم آورد عراقي

ند: يدكش زدند و فرياد مي فقط كتك مي ها آناز تعداد چند نفر است. منظور ستدان نمي

  .تعداد تعداد

بر سر و  هآنقدر ضربوع شد، خوردن شر م. كتك ستينش در ستونهاي شش نفره 

تا در ستونهاي پنج نفره جا بگيريم. بعد از پذيرايي مفصّل صبح، در  دمآ  رويمان فرود 

م و ستينش  يم.بيرون از آسايشگاه دوباره به آمار دش  ستونهاي پنج نفره از آسايشگاه خارج 

. چاه شتدايم. هيچ كس توالت رفتن را دوست ندش  بعد از آن روانه توالت اجباري 

يم. فتر اي كه تا زانو در كثافت فرو مي به گونه ،ه بوددرك  توالتها پر شده و به بيرون تراوش 

ند با ده ردك ند و شمارش ميادفرست دستشويي مي ا هم از همه بدتر اينكه، ده نفر را ب

يم. گرفتميو دست و صورت شسته در صف آمار جا  رفتيمميشماره بايد دستشويي 

د، پذيرايي به وسيله يكشميسي كه دستشويي رفتنش بيش از ده شماره طول جريمه ك
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.در حقيقت كلّ اردوگاه بايد در عرض ده دقيقه دستـشويي رفته به صف بود باتوم و كابل

فت صبح و سه بعدازظهر انجام . توالت اجباري دو بار در روز، يعني ساعت هنشستمي

 د.ش مي

ند. مسئولين غذا بايد دو دز را صدا  ي هر آسايشگاهمسئول غذاستيم، نش كه  به صف 

آسايشگاه شماره : »گفتيكي از سربازان د تا برايمان غذا بياورند. ادندميظرف تحويل 

؟ همه د: آسايشگاه چند هستيديپرس  سرباز ديگري ، يمدش  كه  وارد آسايشگاه .رفتو «سه

م بايد ديفهمي ها د. در ميان كتكشزدن شروع  گيري همراه با كتك بهانه.«سه» اديمجواب د

 « قطعه يك آسايشگاه سه»گفتيم  مي

ه شمارو د دنز  يم، به هر كس كابل ه بودبه آمار نشستداخل آسايشگاه كه  در حالي

 ند: آسايشگاه چند ؟ يدپرس  .دوبارهندردك تكرار  قطعه و آسايشگاه را

 « قطعه يك آسايشگاه سه» -

گفتيد. بلند  د كه چرا آهسته گفتيد! بايد بلندتر ميم آ  كابل بر سرمان فرود  اين بار 

 «؟كشيد چرا فرياد مي» د: مآكابل بر سرمان فرود  .يمدز فرياد 

  بلند شد: انهنوز از ياد گرفتن مبادي آداب عراقي ها فارغ نشده بوديم كه صدايش

 به بغداد برسد.وقتي گفتيم خبردار، بايد پايتان را محكم به زمين بزنيد تا صداي پايتان 

تا روز را به شب برساند. كتك خوردميچهارده كابل روزانه  هر اسير حداقل 

يم دخورميد. اگر يك روز كابل ندنز اي كتك مي ، زيرا به هر بهانهبود خوردن عادي شده
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يم و براي ادد يم.هرشب بدنها را ماساژ ميمدآ يم و در پي يافتن علت برميردك تعجّب مي

اي ديگر براي  اي تنبيه و باز بهانه يم. هر بار به بهانهدش وز بعد آماده ميركابل خوردن 

 تنبيهي ديگر. 

ها  قرار بچّه هاي آرام و نجواهاي بي در ميان نالهاما دنياي ديگري بود،و تاريكي شب 

خواب بود  و بعضي استخوانها شكسته و همين امر باعث شده  بود. بدنها كبود شتگذ مي

هاي شب با  ها در نيمه . اكثر بچّهبود هاي شب ديدني ده شود. اما نيمهها ربو از چشم

 ند. خاكي و خالص. بود  ب انس گرفته و مشغول مناجات شدهمحبو

 ند و فرياد دآور  دوباره وحشيانه به آسايشگاه يورش  و روز ديگر، صبحبا شروع 

، به ستنش  اره كابل بر بدنها م. دوبستينش  سريع در ستونهاي پنج نفره  «آمار .آمار»ند : دز 

ند تا براي دستشويي رفتن بيرون دز  بهانه اين كه دير نشستيد. صبح اول وقت به همه كابل 

 ند.ردك صبحانه را توزيع ميو  دش ن شرايط دستشويي رفتن انجام ميبرويم. در بدتري

 ند: قاطع يك دز كه فرياد  شتذنگ هنوز زمان چنداني 

چرا نگفتيد نعم سيدي. هر وقت سرباز عراقي :»د كه ش تنبيه شروع  «بله: » گفتيمبلند 

به شما نزديك مي شود بايد پايتان را به نشانه احترام به زمين بكوبيد و به حالت احترام 

 « بايستيد 

، بدنهاي بود تا  ها به اندك كاري حتّي درست عمل كردن هم كافي گيري اين بهانه

 هاي بعث كند. ت كابلمجروح را بار ديگر آماج ضربا
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؛ روزي دو عدد نان ساندويج. ساعت نه صبح هشت بود وضعيت تغذيه بسيار نامناسب   

كلم يا پياز. ساعت سه بعداز ظهر آبگوشت.  ظهر برنج همراه با آب قاشق آش.ساعت دوازده

 و فاصله صبحانه تا شام فقط شش ساعت. بودفاصله شام تا صبحانه شانزده ساعت ا

 .شتگذ ن منوال ميروزها بدي

ها  ؛ تحمّل كردن بوي تعفن و گاهي پاك كردن نجاسات عراقي ها شكنجهبدترين  از 

ند به دستشويي شت. نگهبانان عراقي خصوصاً در زمستان حوصله ندابوداز در و ديوار 

ند و در حالت مستي دخور مهابا شراب مي د. بيبودنبند ن بروند. به پاكي و طهارت نيز پاي

ند. پاكي و طهارت دز ند و قهقهه ميردك بر در و ديوارهاي آسايشگاه ادرار مي و خماري

د و ش سات به داخل آسايشگاه كشيده مي. بوي تعفن ادرار و نجاشتبرايشان مفهوم ندا

بايد  بوديم بوي بدش را تحمّل كنيم. هر كس صبح روز بعد مسئول نظافت بود مجبور

 د.ادميو شستشو  كردميهاي به جا مانده را جمع  تمام كثافت

تا كارهاي قبيح خودشان را به گردن اسرا  بود اي نجاست كردن در كنار ديوار بهانه

ها را به شدّت  ها را مورد شماتت قرار دهند. به همين بهانه يكي از بچّه بيندازند و بچّه

ت و شكنجه كردند و كسي نتوانست چيزي بگويد. باالخره ارشد آسايشگاه به دفاع برخاس

دربهاي آسايشگاه يك ساعت است باز شده. در حالي كه از ظاهر نجاست معلوم »گفت: 

تواند شب بيرون باشد ؟  است از زمان دفع آن چند ساعت گذشته است. كدام اسير مي

 «حتماً نگهبان شب اين كار را كرده 
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ت بار متوجه نگاه شمات. وقتي شتعَبِد، نگهبان آن شب بود. اتّفاقاً او هم حضوردا

 ند ؛بود  را شكنجه كرده اسراهيچ دليلي يكي از  ها كه بي د. عراقيرك  سكوت  ديگران شد،

كه از درد به برادري  وي بدن كبود شده نگاهم ختم شد ر .رفتندوندبه روي خود نياورد

وحتي داغ يك كلمه آخ شنيدن را روي دل دشمن  اي آخ نگفتپيچيد اما كلمهخود مي

 گذاشت.

 . پاك كند بودافت، نجاسات را پاك كرد. يعني مجبور مسئول نظ

ند. از ديگر ردك ها را بشكند دريغ نمي اند بچّهاي كه بتو ها از هرگونه شكنجه عراقي

 خصوصاً در سالهاي اول اسارتاز اسرا هاي روحي و جسمي، بيگاري كشيدن  شكنجه

كرديم. همه را به  سطح مي، مبودبايستي محوطه آسايشگاه را كه پر از خار و خاشاك  .بود

ها را جارو بزنند و جمع  ند با كف دست خار و خاشاكردك  جبور ند و مدنشان  صف 

يم. دز د.تا آخر محوطه را با دست جارو رك د و خونريزي ميش ها زخمي ميكنند. دست

 ها را روي محوطه ند. بار ديگر با دست خاكختري  ها خاك  م و عراقيديپاشي  مجدداً آب 

يم تا صاف و دز  يم تا زمين سفت شود و با دست جارو فتكو   م و با آجر بر خاكديپاشي 

مع شده هاي زيادي ج شده،ريگ و سنگريزه دست شود. عالوه بر خار و خاشاك جمع يك

ها زمين را مسطح و كوباندن خاك يم. با زدن آجر بر زمينردكميكه بايد آنها را هم جمع 

 يم.ردك

و د يترك تاولها مي .بود جارو زدن حسابي نازك شده و تاول زده ها به خاطر دست

ند دوباره ردك ها همه را مجبور مي وضع عراقي . با اينرفتگ و درد مي بودها خوني دست
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با آجر بكوبند و زمين را صاف و يك ،ميان محوطه خاك بريزند و با دست صاف كنند

 .باشندي كه روي آن را غلتك كشيده دست كنند. مثل زمين

ند و به حالت اوّليه دكن ند زمين را ميدبر خبر از اين كار لذّت مي هاي از خدا بي بعثي

ند و اسرا ردك ر و خاشاك ديگر به آن اضافه ميند. مقداري سنگ و كلوخ و خادگردان برمي

 كنند و با آجر بكوبند.  ند زمين را با دست صافردك را مجبور مي

 از نو.روز از نو روزي يعني دوباره 

 . نبودها  براي گريز از شكنجه راهشت و نه بيگاري كشيدن ماهها ادامه دااينگو

حفظ در اين ميان مان را سر و سامان دهيم.  يم تا بتوانيم اوقاتمدآ در پي چاره بر 

به ديگران  ستدان هر چه مي سشد و در كنار آن، هر ك  آْيات سينه به سينه شروع 

داد. يا اگر حديثي حفظ بود رآن حفظ بود به ديگران ياد ميهر كس هرچه از ق.ختآمو مي

ويا اگر به زبان خارجي مسلط بود به صورت يك درس به ديگري وديگري به ديگري، 

 گذشت و راهي براي آموختن بود.سينه به سينه مي
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4. 

 بيست ونه اسفند.

شود. ولي  ميها كاسته  گيري كردم با فرارسيدن عيد نوروز از شدّت سخت تصور مي

ها به علت ضعف  از بچه ، بعضيبود روز سطل مخصوص ادرار پر شدآن . بوداين گونه ن

خوردن كردند.خود را كنترل كنند براي همين لباسشان را خيس  توانستندنو بيماري 

ضربات روي مثانه و كليه و حتي روي پهلو و كمر و شكستگي بعضي از استخوانها در 

مشكالت بسياري براي بچه  ؛كرديمفوع تحمل ميداشتن ادار و مد كنار فشاري كه از نگه

ها به وجود آورده بود. بعضي تسلسل بول داشتند و كنترل كردن ادرار برايشان غير ممكن 

. اين جداي د و تعدادي هم مشكل مثانه داشتندبود. بعضي درد كليه امانشان را بريده بو

صحيح در اندام داخلي براي اسرا مشكالت مشكالتي بود كه از نبود بهداشت و تغذيه 

  گوارشي و دفعي ايجاد كرده بود.

-مي ، بايد ساعت هفت صبح دستشوييطبق برنامه معمولبا اين همه تفاسير هر روز  

بعثي ها قصد و غرضي كردند. باز  از هميشه روز درهاي آسايشگاه را ديرتر آن . اما رفتيم

يم بود  امسال در دست دشمن بدتر از يهود اسير شده. عيد نداشتند ماخراب كردن عيد جز 

يد كاريهاي خود ع با شيرين بردند.ها را حتي در دل دشمن از ياد نميمناسبت اما برادران،

  ند.انگيز كرد را برايمان خاطره
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يادم به خانه يم. ردك يم و روبوسي فتفرا رسيدن عيد نوروز را مخفيانه به هم تبريك گ

شيم. گذاشت تا بپوه هر روز صبح روز عيد لباسهاي نو را باالي سرمان ميافتاد و مادرم ك

را روز اول براي گفت: شگون دارد كه مادر لباس عيد . ميحتي حاال كه بزرگ شده بوديم

هايش. ير وبركت خواهد بود. دلتنگش بودم. دلتگ خندهآماده كند آن سال پر خاش بچه

به گوشم   آمار ! در همين افكار بودم كه صداي  ام شدهاسير ومن زنده ام  دانستآيا مي

م تا براي اجابت مزاج به درياچه فاضالب برويم.)يعني همان ستينش  د، به آمار يرس

ي رفتن  همان بود يودستش ند.بود  چاه فاضالب را تخليه نكردهبود كه  دستشويي( يك ماه

از آن روز ه جانمان بيفتند اما ونجس شدن همان. منتظر بوديم مثل روزهاي قبل با كابل ب

ها كتك  يي رفتن از عراقيكه موقع دستشو بوداي  اوّلين دفعه .بودخبري ن ابل خوردنك

 زمزمه ها بلند شد كه:  يم.خوردمين

 ؟ندامروز ديگه چه خوابي برامون ديد  -

 يه نقشه هايي تو سرشونه.خدا به خير بياره. انگاري  -

 آدم شدند. ه اينا هم عيدنفوس خير بزنيد شايد امروز روز  -

 نه بابا اينا و آدميت؟ يه چي مي گي ها! -

  حاال خدا را چه ديدي ستون تا ستون فرجه. -

بعد از صرف مثالً صبحانه ) اگر بتوان آن را صبحانه گفت (در حال قدم زدن در 

او با  ند وبود  نافقين اردوگاه او را دوره كردهاي از م عدّه ديدم. عدنان را كه  بوديممحوطه 
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. وقتي نگاه عدنان به ما كردندو آنها چه ميدان داري مي خواند ترانه ميبرايشان صداي بلند 

 « همه آمار»افتاد عربده كشيد : 

د عيد شده ما به شما كاري كني فكر مي»د: ش ع . سخنراني شرومستينش  به آمار 

از روزگارتون در بيارم اما  بايد دمارزود به آمار ننشستيد ؟ وقتي گفتم آمار،  چرا ؟ نداريم

 «آزاد  اين دفعه شما را بخشيديم .

من گفتم پالستيك بياوريد و اين خاكها را از »د: ز صدا  بوديم كه  هنوز پراكنده نشده

 «اين جا جمع كنيد و ببريد. چرا نياورديد؟

. ديعني اصال فرمان صادر نشده بود كه كسي بشنو.بود هيچ كس فرمان او را نشنيده

خودتان »د: ز  د و فرياد يكش  صورتش را در هم  ،دركاسرا  رو به جمع همين حال  در

ريد دم كه هر وقت گفتم پالستيك بيا ن ميونتونش . االنكنيد هستيد كه عيدتان را خراب مي

 .«رند ك نبود پالستيك توليد كنند و بياهزار نفر مثل برق بپرند و اگر پالستي

 د. رك  پياده بود  ي شكنجه دادن از منافقين ياد گرفته اي كه برا بعد هم شگرد تازه

 بگذاريم روي زمين  يمان را سر و نوك پاهاتا د اد فرمان شگرد جديد از اين قرار بود كه 

. ها روي كمر باشد، در حالي كه دسته صورت پل در هوا معلق نگه داريمها را ب و بدن

 هاي محوطه د. سنگ ريزهآورر وارد ميفشار شديدي بر روي س ،بود شكنجه بسيار سختي 

ولي كسي  شدگذشت بر شدت فشار افزوده ميو هرچه زمان مي فتر فرو مي ماندر سر

مانديم. اما شكنجه به همين جا ختم همان جا معلق در هوا بايد مي .شتجرأت حركت ندا

نه با كابل به ناجوانمردا ؛ ناگهان يمردك را تحمّل مي پا  فشار بر سر ونشد در حالي كه 
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. شدت ضربات مخصوصا روي سر غير قابل تحمل شده بود. اين در حالي داافت جانمان 

اي جز صبر و تحمل شد ولي چارهمشكالت اضافه ميبود كه حالت تهوع هم به 

زدن خسته  از كتك قتيو اما . يا بيشتر در همان حالت مانديم  دانم  يك ساعت نبود.نمي

كردم مه جا تيره و تار بود. احساس ميبلند شويم. مقابل چشم ها  هفرمان داد كه  شد،  

رفت و به سختي تعادلم را حفظ كردم. شوند. سرم گيج ميدهانم خارج مي رودهايم از

« كي كابل نخورده ؟»د : يپرسكرد، رمست از شكنجه به بچه ها نگاه ميعبد در حالي كه س

-اينها كساني بودند كه نمي .نددبر  يشان را باال هاحدود پانزده شانزده نفر با صداقت دست

خواستند از قافله مردانگي عقب بمانند. دوستانشان كتك بخورند و آنان تا مدتها شاهد 

زجر كشيدنشان باشند. براي همه مسلم بود كه صداقت در اين گونه موارد فشار شكنجه 

گي اين گونه شكنجه هم عقب هاي مردانراي اين اسطورهاي بيشتر از ديگران دارد. ولي ب

 نماندن از كاروان بندگي بود. بندگي حضرت رب.

كرديم كاري به آنها . در حالي كه در دل دعا مياختاند  عدنان نگاهي به آنها 

ها راست گفتند شما را اينچون :»گفتنداشته باشد ناگهان صدايش را شنيدم كه مي

 «بخشم مي

  

فرماندهي سمت ، گروهبان دوم كريم، به ردوگاهدسته جمعي در وسط ا بعد از تنبيه

سگ زرد برادر شغاله يعني او  :گفتندشنيدم كه ميزمزمه بچه ها را مي .معرفي شدقاطع 

 د. رك  ما را تا دستشويي همراهي  آن روز  كريم هم دست كمي از عبد نخواهد داشت. 
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گر اردوگاه داشت. باز همان قصه تكراري دستشويي رفتن كه زجري بدتر از مصائب دي

خواهد براي  مي كي: »گفت نرمشي در كالم با  كرد واسرا م رو به جمع شتيوقتي برگ

 «؟هاش نامه بنويس خانواده

براي يك لحظه  با  .ها ديدمبرق شادي را در چشمان بچه يم.دش  خوشحال همه  

 بودم كه در حال تصميم گيري ذهني كردم كه دستم را باال بياورم، خودم سبك سنگين 

، نگاهي به او انداخت و دور تا آورد آورد .كريم او را جلو  ها دستش را باال  يكي از بچّه

خواهد بكند. ناگهان دستور داد به كردم چكار ميخودم فكر ميكرد. با  اندازدورش را بر

كريم با  ،متحير مانده بود.دانست چكار كندروي شكم دراز بكشد. بيچاره اسير كه نمي

در  درك  و او را مجبور  ستنش بر پشتش  فشار او را  روي زمين انداخت بعد هم  ضرب

يك بار دوبار سه بار، فشار سنگين بر كمرش را با تمام وجود  شنا برود. همان حال 

پنج  . دهستن احساس مي كردم ستون فقرات كمرم در حال منفجر شدن كردماحساس مي

هيكل  ستتوان . با جثه نحيف و الغرش نميختداان  را از نفس  اسير بار شنا رفتن 

و به همراه  د ز  تحمّل كند. كريم چند ضربه كابل به او با آن وزن باال را كريم  قواره  بي

 و او را مجبور « اين جا اهواز. اين جا نزديك تهران. اينجا هم تهران » :گفتزدن هر ضربه 

انس آوردم كانديد نشدم و گرنه تا يزد و ش» م يدانديش با خودد دوبار ديگر شنا برود.رك 

 «رفتم  شنا ميبار آباد بايد حداقل بيست  مهريز و ميرك

به كرد. رسيد و كم كم آفتاب رنگ گرفتگي انتهاي روز را تجربه ميبه پايان ميروز 

هر روز با  م.ستينش  يم و بعد از صرف شام يعني آب كلم در انتظار فردا شتآسايشگاه برگ
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بار با طلوع صبح به  اما هر از پس امروز چه پيش خواهد آمد؟! انديشيدم اب ميغروب آفت

كردم كه آمده تا برود و در دفتر ذهنم يك روز ديگر از عمرم قلم گرفته روزي فكر مي

زد . سردي هواي جنوب در شبهاي سرد و دستاني كه يخ ميبودمشد. دلتنگ جبهه ها مي

ز سبزه و گل است و چه آيد همه جا پر اه بهار ميدر سرماي سحرگاهي. حتما حاال ك

آمد كه گرماي روزش را اگر كنار بگذاري انتهاي د جنوب. اما باز به يادم ميهوايي دار

شب باز هم سرديي دارد كه اگر چه مطبوع خواهد بود. بچه ها در صبح گاه جبهه تا آمدن 

شد بر روي نگاهم ختم ميم، در پي افكارو  خورشيد در حال عبادت و راز ونياز بودند

 ند.يدجنگاز رويارويي در جبهه هاي نبرد مي تراي به مراتب سختجبهه اسرايي كه در

در بدترين    را بهترين روزهاي سال يعني . روزهاي بهاري شتگذ چنان ميروزها هم

 يم.ردك لحظات سپري مي

4. 

 سيزدهم فروردين :

 . اگر امروز خانه بودم حتما با خانواده كلنجار م سيزده بدر دين و مراسرروز سيزده فرو

اسرائيلياتي است ه تفكراتيه كه شما داريد اين ها رفتم كه كي گفته سيزده نحسه؟ اين چمي

دانست چه بگويد: مثل كه وارد آداب ورسوم وعقايد ما شده و مادرم كه بيچاره نمي

  .گفت بد باشه يا خوب اين از قديم االيام موندههميشه مي
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كشيد و چه لذتي داشت در كنار باغات ميرك آباد روي زميني كه با آمدن بهار نفس مي

كردم كه چرا شغل بيشتر انبيا و من در دامن كوه وصحرا يك بار ديگر دلم را مرور مي

اوليا چوپاني بوده. شايد به دليل طهارت و لطافتي است كه دامن كوه وصحرا به روح 

 بخشد.آدمي مي

چند نفر از بچّه هارا به بهانه پاسدار بودن و تحريك اسرا بر عليه نشستيم. به آمار 

ي اردوگاه كنار هم نشاندند. آنقدر گوشهند و دبر بيرون ها از ميان صف نيروهاي بعثي،

 شكنجه  شنيديم.كابل و باتوم بر سر وبدنشان فرود آمد كه شكستن استخوانهايشان را مي

 شان پشم شيشه  هاي مجروح وخونين بعد هم روي بدن ساعتي ادامه داشت ،و كتك

نگرانشان بوديم. دلشوره امان دلم را ند. دهوش ش تا بي وزير آفتاب داغ گذاشتند  ندختنري 

. اطرافشان تا چند وجبي خون ريخته آمدماي از فكرشان بيرون نميحظهبريده بود. ل

رمق در بدن  ند.دگردان  شگاه برشان را به آساي هاي رنجور و خونين ساعاتي بعد تنبود.

و هر روز به  كتك زدن بدون هيچ دليل موجهي هم چنان  نداشتند و نايي براي ناليدن.

دانست چه تقريبا هيچ كس از دستشان در امان نبود. هيچ كس نمي .شتادامه دااي بهانه

ث بر روزي نوبت به تنبيه اوست. كتك خوردن با كابل كه براي همه عادي شده بود بح

 كرد.سر شكنجه هاي با مدلهاي متفاوت بود كه هر روز تعدادي را مهمان مي

و واي بر كسي كه در  شتنداهلل دا  ي جهاد في سبيل براستي اين دالور مردان نشانه

 اي از معركه جهاد نداشته باشد.   صحراي محشر سر از خاك بردارد و نشانه
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5. 

 پانزدهم فروردين:

اي هاي رويي وسيلهاين قاشق ند.ادستفاده به هر آسايشگاه دصد عدد قاشق براي ا

آمد ولي تجربه نشان داده بود كه همين براي خوردن غذا بود. شكل قضيه به نظر عادي مي

دار هم بود بهتر از غذا ت. براي من  اما حتي اگر قضيه بوها هم  داستاني خواهند داشقاشق

شروع ند و تفتيش ختري  به آسايشگاه بود كه  ذشته دو روز نگ خوردن با دستان آلوده بود. 

 .خواهندها را مي دانستيم كه قاشقمي هستند. فقط ه چيزيدانست دنبال چكسي نمي.شد

هاي تيز داشتند. )معموالً  ها لبه يا دسته بعضي از قاشق ،نديدكش ها مي دست روي لبه قاشق

 تاي آنها ده  ، از ميان صد قاشق،سيارهاي رويي چنين حالتي دارند( بعد از تفتيش ب قاشق

  .نددبر  ها را با خودشان  ند و ده نفر از بچّهشترا بردا

ند. دگردانديده بر كه آنها را زخمي و ضربينيم تا ابود خبر بياين ده نفر  از حال

ا ه ي قاشق شما لبه» ند. تنها به اين بهانه كه بود بريده ها قاشق هاي همان بدنشان را با لبه

براي چند روز اذيت  و اين بهانه «ايد كه با آن سربازان ما را بكشيد و فرار كنيد را تيز كرده

 و آزار و شكنجه بچه ها بود.

ن جا اگر آدمي از وجود خويش غافل آو بزم قرب .  بود  ميدان رزمبراستي آن جا  

است كه خود را آيد. چرا كه تكامل آدمي در اين  اي به شگفت مي نشود، در چنين معركه
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ودرك  يافتدرتوان  مياين جا و اين مكان وقف خدا كند و اين گونه وقف كردن را در 

 . كرد

6. 

 هجدهم فروردين  :

غير از دستشويي ها به سر برديم. اين روز را بدون واكنش خاصي از سوي عراقي

اما تك  اجازه دادند نماز بخوانيم.ضاي هر روز زجر و شكنجه روحي بود، رفتن  كه اقت

كه بتوانيم بعد از ماهها، بدون ترس و دلهره نماز  بود . همين هم غنيمتيفراداتك و 

يم تا نوبتمان دمان در آسايشگاه صد نفري به انتظار مي .بخوانيم. حتّي اگر بدون مهر باشد

 اما همين يم.ه بوداقامه كنيم. نماز صبح را نشسته خواندايستاده برسد و بتوانيم نمازمان را 

اقامه نماز  كه بدون ترس واباي از نفهميدن دشمن بود خودش لذتي زايد الوصف داشت.

 .اما با خلوص وهمراهي دل بود بدون مهر

ها را دور  كه وقتي چشم عراقي بود يكي از بهترين روزهاي اسارت همين روزها 

  .بخوانيمنمازهاي قضا را  فرصتي بود تا ؛ديديممي

پس بايست كه رهرو براي احقاق حق.  ما محق  بود و  ياكار ما استمرار حركت انب

چه شرطي باالتر از عبوديت و بندگي در نماز كه ركن اول  و صلحا خود صالح باشد،

اولين فروع  دين نماز و چه فرصتي بهتر از آن كه در همين زمان ،نمازها  و  اخالص است

د و لباس ديگري ش جس ميع دستشويي رفتن لباسمان نگرچه موققضايمان را بخوانيم. 
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 .بود نيز موهبتي براي اقامه نماز    اما، همين آزادي بود  يم ؛ حمام رفتن هم ممنوع شتندا

چرا كه قبل از آن نمازمان، در خفا، بدون دانستن قبله، گاهي خوابيده و گاهي نشسته اقامه 

آرام و متواضع با در ها آن ق خوانديم. بچّهميشد و حتّي بعضي اوقات در زير پتو نماز  مي

 . م اينجا اردوگاه اسارت استرديك ند كه بعضي اوقات فراموش ميبود  خدا انس گرفته

كه  بودندداران قيام در برابر تماميت كفر و جنود ابليس  اينان همان مناديان و طليعهبراستي 

مقابله با  هاي بندگي كسي را ياراي ند و اينك در سجدهيدجنگ  اين چنين ايستاده و مقاوم 

  .بودآنان ن

چنان  د اما تنبيه همش ها و كتك ها كاسته مي ت شكنجهگرچه بعضي روزها از شدّ

د. در مقابل تمامي تهديدها، ش شگرد جديدتري به كار گرفته مي و هر روز شتادامه دا

ها  د. از روزمرگيش در كش و قوس روزگار آبديده مي ها ها، روحيه بچّه ارعاب و شكنجه

و  سالم اهلل عليهما يم و روزانه هر نفر هزار مرتبه ذكر ياحسين و يا زهرافتگ سخن ميكمتر 

  .ادفرست پانصد صلوات مي

7. 

 سوم تير :

تنفس كردن را برايمان مشكل كرده بود.  ،تيركه رسيد داغي هواي دم گرفته عراق 

عدنان ردند. كهواي گرفته و شرجي را سخت تحمل ميآن،  عراقي ها زير كولر و باد سرد

 .ها را به آمار نشاند بچّه
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 «خواهيم به شما حقوق بدهيم  امروز مي»  -

به رنگهاي سبز و قرمزكه همه  داد. كاغذهايي با هزار منّت ، به هر اسير ده برگ كاغذ  

فلس ) برابر با سي و چهار تومان ايران در سال   1500دينار  5/1آنها روي هم 

همان اول شش صد فلس ذها به دستمان نخورده بود كه هنوز كاغ. ارزش پولي داشت(66

اما خريدن  بود. جالب اين كه حمام رفتن ممنوع از ما گرفت بابت خريدن ليف حمام 

هر اسير  كرد.كم صورت تراشي چهار تا پانصد فلس بابت پول تيغ  ليف حمام اجباري.

ها  د. عراقييكشمي يد بدن را تيغبايد دو روز يك بار صورتش را و هر هفته موهاي زا

 ند . رفتگ ند و بعد از ظهر تحويل ميادد ند و تحويل ميدشمر ها را مي صبح به صبح تيغ

گرفتن، يك  د. وقت تحويلش تيغ صورت تراشي هم دردسرساز ميگاهي اوقات 

 د. بهانه پشت بهانه.ش ند و با اين كار تفتيش شروع ميردك عدد تيغ را قايم مي

 «ها را بكشيد داشتيد تا عراقيها را نگه  شما تيغ» -

  «تنبيه كافي. تيغ پيدا شد» ند:ردك و شكنجه و آزار اسرا اعالم مي بعد از تنبيه

ماند. يعني يازده تومان ايران.  با اين وجود براي هركدام چهار صد فلس باقي مي

نان راي نمك و م، پولي بديخريميچند فلس چكار كنيم .اگر بيسكويت يم با اين ستدان نمي

ند. ردك صد فلس را براي سيگار هزينه ميند، چهار يدكش هايي كه سيگار مي يم. بچهشتندا

-ميند.اگر كسي به آنها كمك يدكش ند و هر كدام در دو وعده ميردك سيگار را نصف مي

ند.اصالً سياستشان اين دز ها او را به قصد كشتن مي عراقيخريد، يا برايشان سيگار ميد رك
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ند سيـگار كردند و او را مجبور ميادد ؛ باالجبار سيگار ميودكه سيگاري نب. به كسي بود

 د،تا زجر بكشد.ادند سيـگار نمي ودبكشد. ولي به كسي كه سيگاري ب
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 66اولين ماه مبارك رمضان، مرداد 

1. 

-ماه مبارك رمضان از راه رسيد. وقتي روستايمان ميرك آباد بودم ،ماه رمضان كه مي

اين جا و  كشيد.اني از مسجد بلند بود و هرشب به خانه ها سر ميوصداي سحر خ .رسيد

 شت. هيچ كس حق ندابودروزهاي اول ماه مبارك رمضان ،روزه گرفتن ممنوع در اسارت 

. نبايد برديم يشيديم و ترفندي به كار مياند اي مي بايد چارهبا اين اوضاع  .روزه بگيريد

براحتي  ستيمتوان نميهم داري را  از طرفي امر واجب روزه داديم. ياي دست دشمن م بهانه

 زير پتو پنهان  رفتيمگ ها ، غذايي كه به عنوان شام مي . باالخره با پيشنهاد بچّهنيمترك ك

 داران ثبت  به اين صورت اسممان را در جرگه روزه و كنيم تا به عنوان سحري بخوريم 

 قرار گيرد.  كنيم.باشد كه مورد قبول خداوند 
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2. 

 روزدهم ماه مبارك:

گرچه ،يمدش  د.خوشحال ش روزه گرفتن آزاد ، ده روز از ماه مبارك رمضان گذشته

 بهانه جديدي به دنبال دارد.يم ستدان مي

كه نماز خواندند ولي سر فرزند رسول اهلل را از تن جدا  بودنداينان همان قومي 

ند و سجده شكر به جا آوردند.در اين سرزمين كردند و به شكرانه اين پيروزي روزه گرفت

كه به بود شد بعيد ن تفتيده و غريب كه بوي غربت نجابت عشق از زواياي آن استشمام مي

 بهانه اجراي فرامين ديني همه را به تنبيه بنشانند.

ند، فتگر شان چيست. به اسرايي كه روزه نمي شد سياست عجيب  باالخره معلوم 

ند. كسي اجازه دش  ند. ضمن اين كه از آزادي بيشتري برخوردار ادد ي غذاي بهتر و بيشتر

ند به دشميديگري را براي سحري بيدار كند. اگر جاسوسان آسايشگاه خبردار  شتندا

 . فترگ و مورد اذيّت و آزار قرار مي دخور كابل مي اسير  دهند و ها راپورت مي عراقي

صبحانه را كه آوردند.  گوشـت مي آبها آش و چاي و ظهرها مختصري برنج و  شب

و گوشت را كه  براي افطاري و نهار كه مقداري برنج  بود و چاي گوشت  آب،كمي آش 

 يم شتدا براي سحري نگه مي بودگوشت چه حيواني  بودمعلوم ن
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3. 

 چهاردهم ماه رمضان:

با «ويد.به خط ش»: گفتو   نيمه ماه مبارك رمضان، فرمانده اردوگاه به آسايشگاه آمد

هرگاه ما را خط دانست .از شواهد معلوم بود مثل هميشه شت را كسي نميما چه كار دا

 كنند،نيت خيري ندارند. مي

 ايد؟ چرا غذايتان را نگه داشته -

 توانند روزه بگيرند؛ بقيه روزه هستيم. به جز چند نفر كه مريض هستند و نميگفتيم: 

د و دستور رك و بر سر بچه ها خالي  شتدا را برمي  فرمانده اردوگاه، چند ظرف آش

د روي خاكها بخوابيم و اد  يم؛ دستور دش به محوطه اردوگاه برويم.وارد محوطه كه  داد

د به حمام برويم. با اد  دقبقه وقت  5يم. دغلت بزنيم، با دهان روزه روي خاكها غلت ز

 ئيم .بياكنيم و بيرون سرعت خود را در حمام خيس 

ها از روحيه بااليي برخوردارند و تنبيهات او تاثيري بر روحيات آنها  بچه،  ديدوقتي 

د: بايد اطراف اردوگاه بدويد.در حال دويدن او و يكي ديگر از سربازان با ز  ، فرياد ردندا

.حوض كوچكي به ابعاد ختاندا  ندوهمه را داخل حوض آب دز ها مي كابل به پشت بچه

روي حوض  . با زور كابل همه را در داخل شتوجود دادر محوطه اردوگاه  5/2در  5/2

كشيدن سخت  . از طرفي نفسداشت داخل حوض نگه  د. بيست دقيقه، رك  انبار  تلهم 
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يم يا يك نفر، پا روي پايت بود  و از طرف ديگر يا روي پاي يكي از اسرا ايستادهشده بود 

 بريدبود و درد امان را ميگذاشته 

به  دادو دستور  داشته،به اشكال مختلف دست از سرمان بربعد از دو ساعت تنبي

اي هم  اي مجروح و عدّه ، عدّه بود ها پاره شده . لباسهاي بسياري از بچهبرگرديمآسايشگاه 

. در اين حال ، برادراني از آسايشگاه  بودي عجيبي  . صحنهرفتند از شدّت ضعف از حال 

آورد و به ما  آورد، ديگري لباس مي ييكي آب م كردند.و به ما كمك  آمدند 2و  1

با .كرده بودند ؛ تعجب شتندها از محبتي كه برادرها نسبت به هم دا د.عراقياد دلداري مي

يم. بعد از ردك  ب را با آب و كمي نان افطار شاش را باطل نكرد.اين حال كسي روزه

در حالت خواب  اما آيا خوابيديم كردند.ها همه را مجبور به خوابيدن  ساعتي عراقي

و بعضي  گفتندزير پتو و درحالت درازكش ذكرخدا مي  بعضي د ذكر خدا گفت؟ش نمي

ها بر روي آنان ديد  و عراقي ندشتند و پشت ستون قرار دابود تر شانس ديگر كه خوش

 ند.دخوان و دعا مي بودند ند، نشستهشتندا

 شت.شبهاي قدر حال و هواي ديگري دا

خورد و هزار بار  ترين نقطه هستي گره مي كماني ل به رنگينشبهايي كه د ،شبهاي قدر

كسي جرأت  در اسارت خواند. شود و آدمي را به بزمي فرا زميني مي قرآن بر دل الهام مي

د. اگر رك س زير پتو با خداي خود نجوا ميد بيدار شود و مراسم احيا بگيرد. هركرك نمي

. ماه مبارك گرچه نداشتيمي جز شكنجه ند سرانجامدشميهاي آسايشگاه خبردار  جاسوس

م و از ديدي ولي همواره خود را تحت عنايت خاص خداوند مي بودبا اسارت همراه 
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د و ش جود كمي غذا، كمتر كسي سير نمييم.با وردك يات غيبي خالق هستي استفاده ميعنا

 با اين حال .ماند يا در طول روز آن هم در ماه مرداد و در سرزمين تفتيده عراق، گرسنه مي

ال عنايات اش قضا. همه جا و در تمام احو و كمتر كسي روزه كمتر كسي بيمار شد

 .شده بود يم كه چتر رحمتش همه جا بر سرمان سايه گستراندهردك خداوند را مشاهده مي

اندازه  ها بي در اين هفت ماه اسارت، بيشتر از چهار دفعه حمام نرفتيم.دستشويي

ماه  رفت اما ،به بركت اين روزهاي يمي از پاها در نجاست فرو ميكثيف بود .طوري كه ن

ديديم. ميند. وقتي  به دستشويي رفتيم، همه جا را تميز شده مبارك همه جا را تميز كرد

 ند.بود  ها را نيز تخليه كرده چاه فاضالب دستشويي

 بيشتر پانزده دقيقه ده  اه بيشتر ازگرچه زمان رفتن به دستشويي، براي كلّ آسايشگ

ند. هر . حمام رفتن را هم آزاد كردبوديم؛ اما ديگر نگران نجس شدن دوباره نبودفرصت ن

يم، دزميآب كه با اين مقدار بايد صابون  پانزده روز يك بار و براي هر نفر بيست ليتر

 هم با آن مقدار آب باز  . با اين همه حمام رفتنكشيديممي و آبشستيم ميبدنمان را 

 .بود  نعمتي

ها همچنان  گيري . گرچه بهانهبود . اوضاع كمي بهتر شدهنبودمثل سابق ديگر  تنبيه 

-ولي كمتر از قبل به پرو پايمان ميند ادافت اي به جانمان مي و گاهي به بهانه شتادامه دا

 .پيچيدند
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4. 

 اواخرماه رمضان:

ايي، يك عدد زيرپوش و ماه به هر نفر يك جفت دمپ هفتبعد از سپري شدن حدود 

 فرماني  ولي عجيب ومايه تعجب ندادد كيسه انفرادي و يك جفت كفش  لباس زير ،يك

 .كه پس از دادن اينها صادرشدبود 

  ها را ندارد كسي حق پوشيدن اين -

به اند. يك روز مستأصل و نگران مانده بوديم كه باز دوباره چه خوابي برايمان ديده

د تا نام، نام پدر و جد و نام خانوادگي را سمت چپ پيراهن نادد  همه نخ و سوزن 

يعني اسير  «W »و پشت آن عالمـت دبل يو بود. بلوز شلوار اسارت زرد رنگ يمبدوز

دادن لباس و  مايه تعجب   پي نوشته شده.”P “ جنگي و سمت راست پشت لباس عبارت

صليب سرخ به اردوگاه  يم؛ به زوديخبردار شد يك شكل كردن اسرا بود. در اين حال 

 رفتن ووسايل دادن   . تمام اين لباس و حمامها را بپوشيم آيد و ما بايد اين لباس مي

 .بعثي هاي بي خبر از خدا بودروي اعمال وحشيانه گذاشتن   يسرپوش

لباس قبلي حداقل ده تا بيست  بر روي لباس گلدوزي كرد.هر كس اسم خودش را 

 مديپوشي يم. لباس زرد رنگ را بود ط همين لباس را پوشيدهشش ماه فقبود. وصله خورده.

 .بودچند روزي از كتك خوردن خبري ن و در آرامش روزگار گذرانديم چون 
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صد حيف كه آن رفت و  رسيد.مياز راه   عيد فطرو  هكم كم ماه مبارك به پايان آمد

. يمفترگ  جشن  يم ويدخر  يم بيسكويت شتبا حقوق اندكي كه دا صد شكر كه اين آمد.

ها ديگر خوشحال از يك ماه بندگي به انتظار ورود بازرسان صليب سرخ نشستيم. عراقي

طاقتشان تاب شده بود و منتظر بودند كه زودتر بازرسان بيايند وبروند و آنها به تالفي 

اما از آمدن صليب  ت.چند روز گذش روزهاي از دست رفته دق دلي سر اسرا خالي كنند.

 شود . ني خبري نميسرخ جها

. وسايل بودگرماي شديد هوا آزاردهنده  و شد. هوا گرم شده ماه مهماني خدا تمام 

ها كابل به دست  د. عراقييتاب مستقيم به آسايشگاه مي ،. آفتابشتكننده وجود ندا خنك

ند .جاي كابلها به شدّت درد دز  ند و به هر نفر دست كم سه كابل دش  وارد آسايشگاه 

 يم .بود  نزديك بيست روز كتك نخورده چون  ،گرفت

ند. در وش  ها بسته  ها خاموش و پنجره د همه زير پتو بروند. پنكهاد  عدنان دستور 

در ، باالي چهل درجهتكريت هواي گرماي ، شتسلولي كه بيش از صد نفر جمعيت دا

ار تهوع و م. همگي دچيشتبا درهاي بسته شده و زير پتو جرأت تكان خوردن نداسلولي 

احساس  آيد. يم باال ميم دل و رودهاردك . احساس ميبودگرم به شدت استفراغ شديم. هوا

. ديگران حالي بهتر از من بودكننده  گرفته و خفه م. هواي زير پتو دمردك خفگي مي

ال هيچ داد ياد و ذكر خدا بود واتنها چيزي كه در آن حالت به انسان توانايي ميند.شتندا

بعد از گذشت چند ساعت، درها  ن لحظات به داد آدم برسد.توانست در آي نميچيز ديگر
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ند از زير پتوها بيرون بياييم. اين سزاي گرفتن جشن عيدي است ادد ند و دستور دش  باز 

 .اي مبارك است لمانان، از هر فرقهكه براي تمامي مس

بر  بود  قوم جمع شده در دل اين  هااي را كه سال عدنان فريادزنان تمام خشم وكينه

گوييم  كنيد به شما چيزي نمي ايد. هان!؟ شما اسيريد. فكرمي جشن گرفته»د كه: يپاش سرمان 

 « توانيد بكنيد ؟ هر كاري مي

رجزهاي عدنان با ضربات كابل و باتوم درهم آميخته و بر سر و رويمان فرود 

ه تحمّل؛ ژست انسانهاي توان آن را تصور كرد ن اي كه فقط مي د. پس از شكنجهمآ مي

 «اين دفعه شما را بخشيديم . دفعه آخرتان باشد: »گفتو  فترگ بخشنده را به خود 

همه را از كرد!!دانم اگر قرار بود باليي سرمان بياورد چكار مينميعجب بخششي!!

شد تعداد زيادي از حال  شده باعث  هاي خورده . حالت تهوع و كتكدزيركابل عبور دا

هاي آهن توصيف  به پاره قرآن مجيد آنها را هم آنان هستند كه ما  اران در بندبروند. ي

 "كزبر الحديد".كرده

 كنيم .   و اين گونه با عيد سعيد فطر وداع مي

در مقابل  فرازيسربود. . سروري و بندگي نبودروزهاي اسارت روزهاي بردگي 

ضان و عيدش بوي كربال تمامي كفر و بندگي در اوج زجر در مقابل خدا. اين جا رم

 والغير.  ستدان سر اين مطلب ميبودو هر كه اهل قبيله عشق شت دا
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گرچه عاشورا يك بار در تاريخ بشريت اتّفاق افتاد اما در انتهاي دشت نينوا، كه 

ايم كه يزيد وجود مقدس امام را  حكايت يك عمر دلدادگي است؛ بسيار ديده و شنيده

تواند شعاع نور را  بل اسالم ناب بود و بنده شيطان كجا ميتاب نياورد چرا كه امام سم

وبال بر خيزران سپرد تا نور خدا را خاموش كند،  تاب بياورد. پس او را در سرزمين كرب

 اما زهي خيال باطل.

 ؛ب وبالرك گويند كل يوم عاشورا و كل ارض مياگر بود كربال جا و اين اردوگاه اين

، كه امام عشق در همه جا مراد است و مريدانش شتمين دايك نشان هم در اين تكه از ز

توانند  كنند و شايد به همين علت است كه يزيديان نمي در همه حال به او تأسي مي

هاي اين قيامند.اين  كردن شعله وجودشان را تاب آورند و در همه حال به دنبال خاموش

 . دانست ي كه از اسالم جز نامش نميحكايت ما در دل دشمن بد چنين
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  ذی الحجه

1. 

شد ماه شوال گذشت دو جمادي از پي هم روزها هم چنان در بغض ودرد سپري مي

گذشتند و ماه  ذي القعده هم سپري شد تا به ماه ذيالحجه برسيم يعني آخرين ماه قمري.در 

ا، رمي آوردند و روز عيد قربان پس از مناين ايام حاجي ها اعمال عمره تمتع به جاي مي

كردند. ذي الحجه ابتداي سفر ابي عبداهلل بود به كردند و گوسفند قرباني ميجمره مي

كوفه،ميان مردمي كه از همان نسل امروز بعثي ها سر بر آورده بودند. و ما در مسلخ عشق 

تمام وجودمان را قرباني مي كرديم تا به لقاي معشوق برسيم و حاال به همان اندازه به 

 يك شده بوديم.كربال نزد

 از قربان تاغدير:

براي ما غدير يم.دش يم و براي عيد سعيد غدير آماده ميعيد قربان را پشت سر گذاشت

را بر  عليه السالم  حكايت واليت انتصابي خدا بود كه بر ما منت نهاد و مواليمان علي

عيد ديگري  ي عالم سروري داد و ما را از نعمتش بهره مند. اين عيد براي ما از هرهمه
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يم تا مقداري شكر تهيه كنيم و آب پولهايمان را روي هم گذاشتباارزشتر بود به همين دليل 

ها آماده شده و همه چيز  ها پخش كنيم. بيسكويت را شيرين كرده، به عنوان شربت بين بچّه

ها به  و بچّه بودند. سادات در اين دهه ميزبان بودمهياي برگزاري يك جشن بزرگ 

د. در ميان تعارفات، سرباز عراقي سر ش ند. شيريني و شربت توزيع ميفتر ان ميديدارش

 «خوريد ؟  چي مي» و پرسيد:  ديرس 

 «شربت است به مناسبت عيد : »گفتيم يم و ردك شربت را تعارف 

 .رفتد و يخند   ،خورد  و  گرفتشربت را 

ند شتو سعي دا نددادمي ها بها ند به اعياد و عزاداريشتاسرا با امكانات كمي كه دا 

ها  اعيادي كه بسيار مورد توجه بچهاز جمله شربت يا خرمائي جهت پذيرايي آماده كنند.

 ي؛ شربتبراي اين روز ذخيره كرده بوديم كه  يشكر  روز عيد غدير با . بود عيد غدير بود

ع وبين اسرا توزي  درست وآب ليمو با آبفقط  بدون يخ و درست كرديم البته شذبت 

همان سرباز خورد. هر كس حتي ذره اي از اين شربت را به جهت تبرك و تيمن مي. شد

شان  متوجّه شد، به فرمانده را خورده بود  واليت  دهه  كه روزهاي قبل شربت عراقي

ها دوست  در ظاهر با بچه بودباز  فردي حقهاز مسئولين اردوگاه، د. امجد اد اطالع « امجد»

امجد بارها  .بود ه فرماندهان عراقي حتّي علي كابلي را سفيد كردهولي در باطن روي هم

 .دادوبارها اسرا را به بدترين شكل آزار مي
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ند. آينده را به صورت چهار زانو نشااي واهي و به دستور امجد، پير روزي به بهانه

 زانوي الي دو ال به يكي از سربازان عراقي با كفش روي پاهايش ايستاد. سرش را 

ضربات كه روي زد. كابلهاي گره كرده را بر پشتش مي ،گرفت و در حضور اسرا شخود

شد. نتوانستم نگاه كنم. در ميان اين آمد انگار روي سرم زده ميكمر پير آينده فروود مي

-ضربان يسر آينده حتي يك آخ نگفت. در ميان ضربات چشمانش را بسته بود و ذكر مي

 گفت.

داده بود، آمد و به سرباز را  خود پليدش دستور شكنجه بعد از مدتي امجد كه  

 عراقي دستور داد كه دست از شكنجه بردارد.

كرد واين كه هواي اسرا را دارد اما در واقع ظاهر قضيه از مهرباني امجد حكايت مي

 1 !گرگی در لباس میشكرد خود پليدش بود. كسي كه دستور اين شكنجه ها را صادر مي

است و تفسير شرافت آدمي كه در « اني اعلم ما التعلمون» هزار باره  اين جا حكايت

فتبارك اهلل » توان با ابديت پيماني جاودانه بست و سر آيه  گان هم مي پيشه ميان انبوه ستم

 گشت « احسن الخالقين

  

                                                           
1

اهل خزانه تهران در آخرين روزهاي اسارت با ضرب گلوله بعثيون به آرزوي ديرين خود  سرانجام شهيد پيرآينده 

 .شهادت رسيد .روحش شاد و ديادش پر رهرو باد
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2. 

يم .در دش د و همه باالجبار در ستون پنج نفري جمع ش بالفاصله سوت آمار زده 

د: رك . امجد تهديد ها افتاده نه جديدي به دست عراقيكه بدانيم دوباره چه بها انتظار اين

را كنم؛ شما با من دشمن هستيد و دستورات من را اج هر چه من با شما دوستي مي»

 «رسمكنيد اآلن حساب شما را مي نمي

لند كنيد با سوت اول ب ايد؟حاال كه با من لجبازي مي چرا دير به خط شده»زد:  فرياد 

 «خورد. نشينيدهر كسي دير بلندشد ضربه كابل برسرش مي شويد و با سوت دوم مي مي

 !!اين چنين برزخي شده به چه دليلي م ستيداننمي

تا چند  شتو كسي ناي راه رفتن ندا دويست مرتبه بنشين و برپا، همه را خسته كرد

يم سر پا ستتوان نمي ديگربود د. طاقت همه طاق شده رك به شدّت درد مي يمانروز پاها

 .ست ورفتبايستيم.در اين حال درب آسايشگاه را ب

يم راه برويم چه برسد به اين كه پاها را جفت به زمين بزنيم و ستتوان تا مدّتها نمي

 سالم نظامي بدهيم.

 روز بعد از آمار صبح گفتند : داشتن هرگونه ميخ و سيم و تيغ در آسايشگاه ممنوع .

بار بهانه بر سر ميخ و سيم است. البته ميخ وسيمي اگر بود كه نبود، معلوم بود كه اين 

 اي براي تنبيه فراهم.شد و باز بهانهحتما از دست سربازان عراقي پيدا مي
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شروع به تفتيش و جستجو از وسايل نمودند. بعد از لحظاتي يكي از عراقيها قطعه 

 « ا شده است .مال كيست؟اين سيم در آسايشگاه پيد:»زد  سيمي در دست ، فرياد 

اي  . بهانهسيم را قبل از تفتيش در دست داشتاين همه ديديم كه . گفت دروغ مي

و اين كار  بودگيري ن براي شالق زدن اسرا .گرچه براي كتك زدن نيازي به بهانه ديگر

 . كردندآنها بود اما براي خالي نماندن عريضه هر بار دليلي جور ميهميشگي 

اگر صاحب سيم خود را معرفي نكند، همه را تنبيه :» د ز بلندتر فرياد سرباز عراقي 

 «كنيم. شما مفقود هستيد و ايران اطّالعي از شما ندارد و از كشتنتان ترسي نداريم مي

 . بودند. در واقع كسي صاحب آن نبود د . همه ساكت نزكسي حرفي 

وارد د. ز ين ضربه كابل به هر نفر چندد و افرست  همه را يك به يك به آسايشگاه 

 د.بو  در آسايشگاه به هم ريخته  همه چيز آسايشگاه كه شديم 

غدير درست براي عيد سزاي اسرايي كه براي عيد واليت مواليشان ، شربت  بوداين  

يم و آنان درحالي كه روي درب ردك ما با شربت از آنان پذيرايي ميتا جشن بگيرند. ندكرد

صدام ملعون كه خداوند روح او را با همرزمانش يزيد و معاويه  ورودي آسايشگاه ، گفته

رسم ميهماني « االسراء ضيوفنا يعني اسراء ميهمانان ما هستند»اند: محشور كند را درج كرده

ند .مانند اجدادشان كه در شام، با قافله ساالر دآور نوازي را اين گونه به جا  و ميهمان

 آن گونه رفتار كردند. )سالم اهلل عليها(حضرت رقيه ( )سالم اهلل عليهاكربالحضرت زينب 
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اگر تاريخ صبورانه، انزواي علي را تحمّل نكرده بود روزهايي اين چنين را شيعه  "

شناسد؛سربازي فرزند علي  ي كه سرما و گرما نمياسير ديد. امروز اين جماعت عاشق نمي

كه تاريخ به غايت خويش كه  د روزي خواهد رسيدندان چرا كه مي اندرا به جان خريده

 "پيروزي حق است خواهد رسيد .

دن به درحال قدم ز؛درك براي آزار و شكنجه استفاده مي از هر فرصتي كه  عدنان

 و درك درد مي،متورم شده يش د. به خاطر تنبيه قبلي، پاهاش يكي از برادران نزديك 

عدنان عصبي و ناراحت، كابل  پا را به نشانه احترام، محكم روي زمين بزند. ستتوان نمي

، بودها  منافقين براي اذيّت و آزار بچهياد داده  اي كه شگرد تازه  شده اليه بافته برقي سه

به هوا  اسير  د كه صداي يا خدايز د. چنان كتك مياافت  آورد و به جانش   بيرون 

چه برسد اندازه مشكل است  . طاقتش طاق شد. تصور ضربات چنين كابلي بيخاست برمي

 به خوردن ضربات پي در پي آن.

اگر  ؟!زني خدا را صدا مي:» زدفرياد ميعدنان در حالي كه لذّت مي برد با وقاحت 

فرستم. حاال تو از كدام  زنم و به آسمان مي آورم، مي بتوانم خدا را هم از آسمان پايين مي

 «خواهي ؟ خدا كمك مي

3. 

 ف اصله غدير تا محرم:



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  101

 

  

اند. ماه محرم  ناله . روزهايي كه زمين و زمان همشد ي ميي سپراين روزها به سخت

آغاز ماه قمري است. اما براي ما شيعيان روزهاي غم و اندوه از دست دادن سرور و ساالر 

 روزهاي پاياني ماه قمري  شهيدان و هفتـاد و دو يار باوفاي او را به همراه دارد. گرچه 

ت مدّتي و نااميدشدن از آمدن صليب سرخ، به اما بعد از گذش  شد ترضرب و شتم كم

 ند.ردا گروهبان دوم و معاون كريم كاو ر ندعدنان ارتقا درجه داد

ها شدّت گيرد. حتّي شكنجه  د با رؤيت هالل ماه محرم سختگيريش همين امر باعث 

چوب هم به ابزار شكنجه اضافه  . اضافه بر كابل،ر، از روزهاي اول اسارت بيشتر شدو آزا

 .ندختري اي به آسايشگاه مي ه هر بهانهبگشت و . قدم زدن دو نفره ممنوع شد

تراشي را كنترل  صورت هاي تيغكه تمام  يك بار بهانه بر سر تيغ صورت تراشي بود 

تراشي آنها تيز و برّنده است،  ها را به بهانه اين كه دستگاه تيغ صورت .سه نفر از بچّهندردك 

زنند كه تا چند روز دستها و پاهايشان  كف پا و دستان آنها باتوم مي ند.آنقدر بردبر بيرون 

 ند. بودو قادر به حركت ن شتورم دا

محرم از راه رسيد. اين بار ديگر پيراهن مشكي نبود كه شب اول محرم به دست پير 

يم براي سرور و ستواننتدر اولين محرم اسارت از اين كه غالم درگاهش بپوشيم. حتي 

 يم .و دلگير بود ناراحتبه شدت  عزاداري كنيم  مواليمان
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 محرم:

1. 

خواهيم برايتان  مي»د: ز فرياد و فرمانده عراقي همراه چند سرباز وارد آسايشگاه شد

. نددهمه دستها را باال بر« رند.تلويزيون بياوريم. چند نفر از شما در ايران تلويزيون دا

و به خاطر تحريم  هستند مانده ران ملتي عقبكرد ملت اي فرمانده بعثي كه تصور مي

نگريست . در  ، به دستهاي بلندشده  انداقتصادي توسط دول غربي از تكنولوژي عقب مانده

بيش از نصف «چند نفرتان تلويزيون رنگي داريد؟»گفت: اشميان بهت مانده بر چهره

 را عادي نشان دهد مات و مبهوت سعي كرد خودش ند. فرمانده دش اسراي آسايشگاه بلند 

د تلويزيون را به آسايشگاه بياورند و روشن كنند .در ميان صفحه تلويزيون عكس اد دستور 

 .بود كه در حال سخنراني براي جمعي نظامي بست صدام تكريتي نقش 

نوان مسئول زبان اردوگاه را به ع پس از اتمام سخنراني صدام، يكي از منافقين عرب

راهانش، سخنراني عدنان ند. با رفتن فرمانده عراقي و همفتر ند و ردك تلويزيون انتخاب 
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جز اين عرب كسي حق ندارد تلويزيون را روشن و خاموش كند. حتماً بايد » د : ش شروع 

دانم در ايران گوش دادن به ترانه را حرام  نيد. مييشده را بب هاي پخش ها و فيلم ترانه

ه اجباري است. تا موقعي كه تلويزيون برنامه دارد بايد اند اما اينجا ديدن فيلم و تران كرده

 «بيدار باشيد

دكسي تلويزيون اد ،اجازه نميبود هاي بعثي  چون مسئول تلويزيون يكي از سرسپرده

هاي تلويزيوني  را خاموش كند و همين امر مشكل روحي بزرگي برايمان ايجاد كرد. برنامه

اختيار آدمي  ضاي آسايشگاه طنين انداخته و بيموسيقي مبتذل بر فصداي . بودضد اخالقي 

كه بر اسيران اهل بيت سنگ زدندند و به رقص و پايكوبي  ختاندا را به ياد شامياني مي

 پرداختند.

محرم، ماه سوگواري آقا و مواليمان حسين بن علي )عليه السالم( است ولي حزب 

بر دل اسراي دربند  بعث تنها در پي حذف ارزشهاست. در حالي كه اين نور مبارك

تابد و بستري است براي خورشيد عظيم حسيني كه هر لحظه در آسمان دلها متولد  مي

 رساند. تابد و عصر ظلمت را به پايان مي شود، مي مي

گويي  . يك شبكه مخصوص اراجيف و ياوهشتنددو شبكه،مرتّب در روز برنامه دا

با مخالفان نظام جمهوري اسالمي، يعني منافقين و يك شبكه هم به برنامه ديدارهاي صدام 

 .اختپرد شاه حسين اردني، حسني مبارك، علي عبداهلل صالح ، و.. مي

. غير از تماشاي اجباري تلويزيون شد ها افزوده بر شدّت شكنجه،روز اول ماه محرم

 . نيمتحمّل ك ستيم توان را ميديگر  يها ؛ شكنجهبودها دردناكتر  كه از همه شكنجه
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و بايستي پس از   بردن قاشق و ليوان به آسايشگاه ممنوع شد، م محرمروز دو

نداشتن .انداختيمميشده   صرف شام قاشق و ليوان را داخل سطلي كه پشت پنجره گذاشته

آب بنوشيم. در حقيقت بيست و چهار  د نتوانيم بيست و چهار ساعتش ليوان باعث مي

ابتداي محرم به ياد تشنگي امام عشق  ند. از همانستب ساعت تمام آب را به رويمان 

يم.حكايت آزاد زيستن و آزاد مردن ، درسي ماندگار بر صحفه زرّين تاريخ دگذران روزگار 

ند آزادگي اينان كه از انسانيت بويي نبرد« اگر دين نداريد آزادمرد باشيد.»كه امام فرمود: 

 ال درقطع تعلقات.ند و مريدان مونبي ها مي را درپيوند با تعلقات و روزمرگي

كه   به اين بهانه ،تن اسرا در زيرآفتاب سوزان تكريتداش هايي چون نگه شكنجه

هر روز بر شدّت آنها افزوده و  شتچنان ادامه داهمميكروبهاي بدنشان كشته شوند؛ 

، پاها تحمّل ها ترك برداشتهند. لببود  ممنوع كردهد. درحالي كه خوردن آب را ش مي

 ات اي پسر فاطمه. فداي لب تشنه يم تشنه. بود  . تشنهشتندا سنگيني جسم را

اوش كند؛ از مخيله بعث عراق تر ستتوان ابتكار درمان با نور خورشيد كه تنها مي

د كه به دليل عدم بهداشت، مشگل گوارشي پيدا كرده و دچار ش براي اسرايي اعمال مي

 افراد  د و همهدناننمبهره  سرا نيز بيديگر ا ،ن ميانند. البتّه در ايبود  اسهال شديد شده

هاي  ند و جسم نحيفشان زير تابش مستقيم شعلهردك اي را تحمّل  گاه چنين شكنجهاردو

 د تا به عاشورا برسند.رك خورشيد، روزهاي محرم را سپري مي

د. اما مگر اد حزب بعث اجازه برپايي كوچكترين مراسمي براي عزاداري موال را نمي

ي بيابي ؟ حسين ستتوان بر قلب مجروحشان مي  حسين، جز حسين التيامي براي شيدايان
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منشأ حيات حسينيان است. ياد حسين براي تمامي انسانها و تمامي حركتهاي انقالبي نسيم 

فروشند و  دهند، اما عزت و شرف خويش نمي بشارت است.براي تمامي كساني كه جان مي

  اند. در خيل عظيم حريم عشق پذيرفته شده

شد تا با كابل به  هاي تلويزيون بهانه  ند. نگاه نكردن به برنامهدنشان همه را به آمار 

 .جانمان بيفتند

كنيد؟ چون رهبرتان گفته  ها را نگاه نمي دهيد؟ چرا برنامه چرا ترانه گوش نمي»  -

 «كنيد؟! چنان امري نشانتان بدهيم كه كيف كنيد  حرام است نگاه نمي

خورده و  ند. كتكيدكوب ند با كابل بر سرمان ستتوات تا آنجا كه مي د.ش كتك زدن شروع  

يم. با ردك هجري نجوا مي 61اي در خود خميده و ناالن، به ياد عاشوراي  زخمي گوشه

اي ديگر  كرديم. كربال چهره را درك مي السالم عليهم اگر ما زمان سيدالشهدا يديانديش خود مي

رفت. بي اختيار به ياد امام زمان افتادم و در خود خجل شايد حسين به مسلخ نمييافت. مي

سرم به شدّت درد  شدم اگر امام زمان ياوري داشت تا حاال در پرده غيبت نمانده بود. 

 .بوداين غربت عجيب جانسوز ه بود و  كبود شد م چون ديگر اسراد. بدنرك مي

ت ايستاده و منتظر ها در ميان آسايشگاه، كابل به دس شد. عراقي تلويزيون روشن 

ها را كتك بزنند. برنامه تلويزيون چون هميشه موسيقي  بتوانند دوباره بچّهتا ند بودفرصتي 

باال به صفحه  ها رو به بايدسر .بودو رقص و پايكوبي، چاشني هميشگي آن  تشمبتذل دا

د با يدزدميو يا نگاهش را  انداختمييم.اگر كسي سرش را پايين ردك مي تلويزيون نگاه

 ند. يدكوب مي و صورتش سر كابل بر
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موال جان تو هم بيا و عاشقانت را به تماشا بنشين. اين جا خداوند دگر باره انسان را 

برگزيده. بيا و بعثت دگر باره نوكرانت را تماشا كن. خدايا يعني توبه اينان را پذيرفته و 

براي ما  اند! به تصوير كشيده اي از عاشورا را اي؟ كه اين چنين گوشه براي خود برگزيده

عاشورا نگذشته است و كاروان كربال هنوز در راه است.خدايا اينان ستارگان منور ولي 

سوزد.  هستند و شيداي عباس بر محور عاشقي ميالسالم  عليه كبودشده كهكشان عباس بن علي

 بال .آلود قتله گاه كر اين ستارگان نورشان از حسين است و طينتشان از خاك خون

، ظهر عاشوراشت. كتك خوردن و نگاه نكردن به تلويزيون تا ظهر عاشورا ادامه دا

ند و در پي شد زدن خسته يرتان بعثي از كتكديوس. بود دار  بدنها زخمي و قلبها جريحه

ما مسلمانيم ولي شما مشتي كافر مجوسيد »د: ز ند. عدنان فرياد ميبود لختي استراحت

! دين و كافريد ما در عراق مدفونند ؟! چون ما اهل نمازيم. اما شما بيبينيد اكثر ائمه ش .مي

 « تواند حمد و توحيد نمازش را به فارسي ترجمه كند؟ چه كسي مي

م ستدان م؛ بر خود وظيفه شتدر حالي كه از شدّت ضربات كابل ناي ايستادن ندا

مه فارسي بخوانم. م تا حمد و سوره را با ترجاستخ شكني به او بدهم. بر جواب دندان

م در مقابل ديوسيرتان و ددمنشان بعثي، كم ستخوا فهماند بنشينم. نمي ضربه كابل به من 

ها ترجمه فارسي نماز را به  م. عدنان كه فهميداكثر بچّهاستخ بياورم. دوباره از جا برمي

 «پرسم  پس خودم مي»  گفت: ،دانند خوبي مي

حمد را بخواند و به  ستد و از او خوارك لند يكي از برادران باصفاي نيشابوري را ب

سوره حمد را به فارسي  ستواننت بودسواد  بيكه  فارسي ترجمه و تفسير كند. بيچاره او 
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دوباره مثل شمر بن ذي الجوشن بر سرمان بريزند و با بود تا ترجمه كند. همين كافي 

حالي كه معني آن را خوانيد در  هاي كافر، شما چطور قرآن و نماز مي مجوسي»الفاظ 

توانم بگويم  اسراي آزاده را زير ضربات كابل بگيرند.در حالي كه به جرأت مي« دانيد؟ نمي

هاي حمد و توحيد را  در جمع صد نفري ما شايد فقط پنج نفر ترجمه فارسي سوره

 ها درگير مصائب و شكنجه باشيم. تا مدّتبود اي  . همين بهانهستدان نمي

 . داشتين ساالر شهيدان ادامه ها تا اربع شكنجه

2. 

د. در حالي كه ش غربت شيعه و در اسارت معنا مي اولين اربعين موال ، دربرايم 

يم. هر ردك يم ؛به گفتن ذكر بسنده دگذران بسته و زير تازيانه عوامل بعث روزگار مي دست

. ساكت ادفرست نفر هزار مرتبه ذكر يا حسين هزار مرتبه يا زهرا و پانصد مرتبه صلوات مي

شما »گيري كنند و بگويند:  ها دوباره بهانه د تا عراقيش ي ديگري  بودن و ذكر گفتن بهانه

ايد حزب بعث را نفرين كنيد. بايد همگي دسته جمعي صدام را دعا  همگي تصميم گرفته

كنيد. چنان دعايي كه صدايتان تا بغداد برسد بعد از آن هم بايد به رقص و پايكوبي 

 « يد.بپرداز

، شادي كنيم؟! هيچ كس بيت عصمت و طهارت يم روز داغداري اهلستتوان مگر مي

كسي را به رقص و  نتوانستندد ترانه گوش كند و به جشن و سرور بپردازد. ش حاضر نمي
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ها به  كند. عراقي د اما كسي توجّه نميرك پايكوبي وادار كنند.تلويزيون عراق ترانه پخش مي

 ند .ردك كشيد، دستور تفتيش آسايشگاه را صادر  ت نقشه فرار ميبهانه اين كه در سكو

ها بايد آنكاردشده و منظم در جاي خود  . لباسبودها، تفتيش كردن  از بدترين شكنجه

به هم  بود هايي كه مخصوص وسايل  ها به بهانه تفتيش، كيسه . عراقيفترگميقرار 

و منظم و  گشتيمميها دنبال وسايلمان  تا مدت كه   ند. آنقدر همه چيز درهم شدختري مي

 ها بيفتد. اي به دست عراقي يم؛ مبادا دوباره بهانهدچيمياي  مرتّب گوشه

ند.آسايشگاه مثل خرابه شد. همه چيز درهم و ردروز اربعين همه جا را تفتيش ك

 ! ؟يمردكمي.  با اين وضعيت چكار بود ريخته و پاشيده

يم و داخل آن نان بود  ي پيراهن درست كردهها هاي كوچكي كه از اضافه كيسه

د. ش ند.درست كردن اين نوع كيسه هم ممنوع تا كهنه و خشك نشود، پاره كرد يمشتگذ مي

تفتيش . شت، عذاب روحي نيز به همراه دابه همراه نداشتتفتيش كردن فقط زجر جسمي 

 . شتد بلكه هر سه روز يك بار ادامه داش وسايل به يك روز ختم نمي

آلود خويش  استي سِر اربعين در چيست كه وقتي خورشيد روز اربعين در بستر خونر

اند،  گيرد، لشكر شيطان خوشحال از اين كه اربعين را هم پشت سر گذاشته آرام مي

 روند؟! پيروزمندانه از آسايشگاه بيرون مي

 اصالً گوييدر حالي كه روز اربعين هر تازيانه بر پيكر برادران، بر هيبت آنان افزود. 

خواهد سِر عاشقي  . هر كه ميبود ند و اين جا گويي سرزمين شام ديگريزائر حرم شد
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اند. چرا كه حسين  بداند بايد اين جماعت را تماشا كند كه ديگر باره در اربعين متولد شده

اينها را براي خود برگزيده . دريادالني كه دل شيطان صفتان از هيبت آنان  «السالم عليه»

ند. چرا كه در برابر اراده ديد د و براي التيام خويش جز شكنجه و آزار راهي نمييلرز مي

 ند.شتايمان و فضيلت قدرت ايستايي ندا آهنين دالور مردان ديار ادب و هنر،

 كشند. اين گونه است رفتار با كساني كه غم دين بر دوش مي

 پاياني بر زخم دل خورشيد:

يم وضو بگيريم و خود را شد. گرچه نتوانست پري ميو صفر در بدترين شرايط سمحرم 

را با حسين آشتي دهيم. به قافله عاشقان حسين برسانيم، بر سر و سينه بزنيم و دلمان 

يم مجلس كوچكي برپا كنيم و خود را در جرگه غالمان حسين ببينيم .اما! اين را نتوانست

يچ چيز بين اين قافله و حسين ي آسايشگاه احساس كنيم كه ه يم از گوشه گوشهستتوان مي

اند.  باقي نمانده. اين جا منيّت مرده، اين عاشقان، حسيني شده و با حسين پيوند خورده

شان، بر در حرم ناديده حسين گره خورده و  ديده هاي شكسته و ضرب دستهايشان، دست

 تواند رهايشان كند . هزار ضرب باتوم و كابل بعثي نمي

.اواخر صفر رسيد. بغض مانده بر گلو بوداسالم رو به پايان اين دو ماه احياكننده 

. بودشكي كه تجلّي اشتياق حسين ا. ختي رزند. اشك در خلوت چشمان فرو مي چنگ مي

يم نوحه بخوانيم و در صفي دوّار بر گرد مرثيه خوانش بر سر و گرچه هيچ كدام نتوانست

« حسين»ود را به جوهر اصلي خلقت يم و با اشك چشم، خردك زنيم، امّا! نجوا ميبسينه 
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هاي دل و يار در غربت سخت و  . زمزمهشتگ . نجواها آرام مترنّم مينموديم وصل مي

 دلگير با ياد اسارت اهل بيت.

 عليه السالمهاي جگر سبط اكبر امام حسن  .لختهبه پايان رسيد. غم غربت حسينماه صفر 

ند اما از مسلماني تنها نامش دخوان مان ميو مظلوميت پيامبر در ميان قومي كه خود را مسل

الحجج با آن گنبد نوراني و ملكوتي كه كبوتران  فراغ بارگاه ثامن .ند و بسستدان را مي

.  ختري اي فرو مي نشاند و به زمزمه اند؛ اشك در كاسه ديدگان مي گردش به طواف نشسته

ها را از سينه  رگي.آب رحمتي كه تيشود اشكي است كه عبادت ناميده مياين همان 

 . ستش مي

ند و دوباره تن است و ضربات كابل و سيم و ادد بالفاصله منافقين اردوگاه خبر 

چوب. اما اين حكايت هميشه بر دل شيعه ماندگار خواهد ماند، حتّي اگر جنود شيطان به 

 هر ترفندي سعي در محو آن داشته باشند.

  .ديك بار ديگر سياهي خصم معني ش

3. 

 . بعضي ازشديم طهارت بگيريم. بدنها نجس ستتوان ها كثيف شده و نمي ييدستشو

كه  بودند. گال بيماري پوستي بسيار بسيار وحشتناكي اسرا بيماري جَرَب) گال( گرفت

، آن مبتال نشويم. بدن بيمار مبتاليم بميريم، روزي هزار بار كابل بخوريم ولي به بود حاضر

ند با قدري مواد ضدعفوني و ستتوان ها مي د. عراقيش يهاي چركي م پر از جوش و دانه
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ند بلكه تهمت زده و ردپماد اين بيماري را كنترل و درمان كنند؛ اما نه تنها اين كار را نك

ند به خاطر نبود آب و ستدان ند، در حالي كه ميردك ا را به عمل شنيع لواط متهم ميه بچّه

 بيماري شايع شده.هاي غير بهداشتي اين  عدم بهداشت و سرويس

ند پزشك اردوگاه را حاضر كنند. دش ها مجبور  د و عراقيش رفته رفته بيماري فراگير 

به دليل عدم بهداشت و حمام نرفتن اين مرض »د: ش از معاينه توسط پزشك اعالم  بعد

 «شايع شده 

يك روز  اينجا هر بيست و ايم. بيست و يك روز است حمام نرفته:» گفتيمبه دكتر 

ند. چند ستدان ها مصرّانه علت بيماري را نعوذ باهلل لواط مي عراقي« شود.وبت حمام مين

د كه خون از بدنشان دنز ند و آنقدر دبر نفري كه بدنشان جوش بيشتري دارد به حمام 

. يك نفر از آنان به خاطر شدّت جراحت به شهادت شدد.حتّي ادارشان هم خونيسرازير ش

 رسيد . مظلوم مظلوم.

اال ديگر عالوه بر تفتيش وسايل، تفتيش بدن براي يافتن بيماري جَرَب اضافه شد. ح

د. به خاطر نبود حمام و عدم بهداشت ، تعداد ش وز بر تعداد بيماران افزوده ميهر ر

 د. رك هيچ كس اعتنايي نميولي  فتيا افزايش ميهر روز  مبتاليان 

ند و زير آفتاب ردك ها را لخت مادرزاد ند.آنرداسراي بيمار را به قطعه ديگري منتقل ك

ماند، با بدني سوخته از آتش ميند. بعد از مدّتي اگر اسير زنده شتدا سوزان تكريت نگه 

 د .رك سوزان خورشيد، اجازه برگشتن به جمع را پيدا مي
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ند. فترگ د و چند نفر از منافقين اردوگاه بيماري گال اافت گر هم در كوزه  باالخره كوزه

 به اين نتيجه  ،دش خوب كه  ند. حالشان ختپردا ها بدون هيچ تهمتي به درمان آنها  قيعرا

ند كه شيوع و گسترش بيماري به خاطر نبود حمام و وسايل بهداشتي مناسب است و يدرس 

 ها بر شدّت آن افزوده.  كثيفي دستشويي

شصد اسير هاي يك و دو كه شامل ش توسط اسرا ده دستشويي و ده حمام براي قطعه

حمام و توالت جديد آماده شده »نشاند:  د. فرمانده آسايشگاه همه را به آمار ش ساخته  بود

 .« از اين به بعد هر كس گال بگيرد او را خواهيم كشت 

م بدن و لباس پاك كه توانست بودو اين اوّلين روزي  شتگذ مي مده ماه از اسارت

ند. اجازه . آسايشگاهها ضد عفوني شدشد قعيها شبيه حمام وا م. چرا كه حمامشداشته با

يم به مدت دو ساعت و با خيال راحت به حمام و سرويس بهداشتي برويم .يك شتدا

. همين وقت  دندساعت براي حمام و يك ساعت براي رفتن به دستشويي فرصت دا

 د اگر چه سردمآ تا هر روز اجازه حمام كردن داشته باشيم. آب از دوش مي بودمناسبي 

.نوبت شت. بعد از مدّتي براي نفرات اول آب گرم وجود داشتولي ارزش دا بود

 يم تا همه بتوانند از آب گرم استفاده كنند.شتگذا مي

. به هر نفر يك عدد ندادد شويي و صابون اختصاص  ر لباسبراي هر اسير سهميه پود

د شميريزي  ي برنامها ند. مقدار مصرف بايد به گونهادد صابون و يك عدد پودر لباسشويي 

كه براي هر تكّه لباس يك قاشق پودر لباسشويي مصرف شود.دو روز بعد از افتتاح حمام، 

 د .ش ها اضافه  لباس زير به لباس يك جفت كفش يك جفت جوراب يك عدد زيرپوش و
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ند. بعد از گذشت شش ماه چون فقط ادد هر شش ماه يك دست لباس زرد رنگ مي

. بيرون از آسايشگاه بوديم؛ حداقل ده پانرده وصله خورده بود ده كردهاز همان لباس استفا

م و داخل آسايشگاه لباسهاي قديمي و وصله خورده را. بعد از ظهر ديپوشي لباس زرد مي

 .« كسي حق ندارد لباسهاي قديمي را بپوشد : » گفتندند و ادهمان روز، لباس خواب د

نسانيم و احتياج به لباس داريم.لباسهاي پس از گذشت نه ماه يادشان آمد ما هم ا

هاي نان  يم تا بتوانيم از باقيماندهردقديمي را پاره كرده و با آن كيسه و سفره درست ك

 م .ديپوشي ها مي استفاده كنيم . لباس خواب را جمعه

عراقي  هايماري گال كاهش يافته و دكترم. بيدمجدداً تفتيش بدني شپانزده روز بعد:

گناه را، به جرم مرتكب  ورند چند نفر بي نيابياورند. آنها حتّي به روي خود هانه ند بستوانتن

اند. در حالي كه مقصر اصلي خودشان بودند. اگر حمام و  نشده، به شهادت رسانده

اگر فرصت دستشويي رفتن و يا حمام كردن به اندازه ده ؛ ها به اندازه و تميز بود دستشويي

اگر فقط كمي مواد شوينده در اختيارمان  ؛شد مرتّب تعويض مياگر لباسها ؛ شماره نبود

اگر بدنها از ضرب تازيانه و كمي خوراك ناتوان نشده بود و هزار اگر ديگر ؛گرفت قرار مي

 گرفت. ...هيچ اسير ايراني بيماري جَرَب نمي
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4. 

 آرامش پس از طوف ان: 
د ،كريم و همچنين مدّت . خدمت فرمانده بنبودتر از ماههاي پيش  اوضاع متعادل

يم. با خود ماندخدمت عدنان تمام شد. خوشحال از رفتن آنها، منتظر فرمانده جديد 

-به قول بچه  تر از ديگران باشد. غافل از اين كه  م شايد فرمانده جديد منصفدانديشي مي

 « سگ زرد برادر شغال است»ها

 معرفي َعِبد:
د كه از بدو ر. او با لحني تند چنان سخنراني كدش عنوان فرمانده جديد معرفي عَبِد به 

كشم. پوست از سرتان  شما را مي»د ز كشان فرياد مي يم. نعرهدخوان ورود، اشهدمان را 

 «سوزانم  كنم. بدنتان را مي مي

نشاند. به بهانه اين كه دير به آمار نشستيد، همه را در انتهاي  كلّ اردوگاه را به آمار 

د دوباره شكنجه داد و فرياد و كتك مجدداً به آمار نشاند . با آمدن عبد و با رك حياط جمع 

 د البتّه با شدّت بيشتر .ش و آزار شروع 

شيطان حاكميت خود را در جهان بر ضعف و ترس »اما چه باك؟ مگر نه اين كه 

دمي اند كه اگر آ ها اين مطلب را به خوبي از امام خويش آموخته انسانها بنا كرده و اين بچّه
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پس نه از عبد و نه هيچ كس جز خدا نبايد پروا « نترسد شيطان شكست خواهد خورد 

 داشت.

و از گروهبان سوم به  بود  خاطر آزار و اذيّت اسرا در اردوگاههاي ديگر رتبه گرفته عبد به

گروهبان دوم ارتقاء درجه يافته و حاال خوشحال از گرفتن درجه در انتظار رتبه باالتر، از 

 برد. كردن اسراي ايراني لذّت مي .اصالً او از اذيّتبودگردان ن گونه اذيّت و آزاري روي هيچ

 كه روي هر چه بوداي  د. شقاوت او به گونهاز عبد، معاونش قيس فرمانده شبعد 

د. يبر ها را با تيغ مي د. گوش بچّهز . قيس فارسي خوب حرف ميعبد را سفيد كرد بدتر از 

د و از همه بدتر اين كه بعد از بريدن گوش يكي از يكش ست ميسبيلشان را با انبرد

اي را در حال حركت، با دهان خفه كند. بيچاره  برادران، او را وادار كرد تا قورباغه زنده

. اين س را بدون هيچ اعتراضي انجام دادرمق و گوش بريده ، شكنجه جديد قي اسير بي

 يت نقش بست و فراموش نخواهد شد .ي وحشتناك در ذهن اسراي اردوگاه تكر خاطره

د سربازان عراقي بر اد د و دستور مياد قيس صد اسير را در يك آسايشگاه جا مي

اي  تا كابل كمتري بخورند؛ به گوشه گشتندميها در پي راهي  د. بچهنسرشان كابل بزن

. دنادافت ي آسايشگاه روي هم مي كه در گوشه بودند. ولي شدّت حمله به حدي يددو مي

ند و ناله دش خوردند، له مي ند، به شدّت ضربه ميبود  افرادي كه زير دست و پا مانده

 .بود ند. در حقيقت هيچ كس در امان نماندهدخور ند. مابقي نيز كابل ميردك مي

د.بعد رك د و شكنجه را تكرار ميز د. كف مييخند . ميبودقيس از خوشحالي روي پا بند ن

 د. ش از شدّت تنبيهات كاسته  ز اسرا زهر چشم گرفت،وقتي حسابي ا از دو روز،
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5. 

 مظلوميتي ديگر:
عت آمد؛ سا بر خالف روزهاي قبل كه سوت آمار رأس ساعت دوازده به صدا در مي

م . براي قافله عشق هر چه پيش مديآ يم و در پي علت برردك ده صبح، سوت زدند. تعجّب 

 يم .شتايشگاه برگآيد، عنايتي است بر ساخته شدن روح . به آس

 « هيچ كس حق ندارد بلند شود. سرها بايد پايين باشد.»  -

و صداي  خت آمي  ها در هم  صداي ناله و يا حسين با فريادها و نعره سربازان عراقي

. اسراي جديد بودمان درست  حدسد.ش استخوان در زير كابل شنيده مي شكسته شدن

 ند. ادد آوردند و از تونل وحشت عبور مي

شد. اسراي جديد با فرياد يا  مو بر تنم راست مي، مادافت ميكه  ه ياد تونل وحشت ب

ند و ما به دش حسين و يازهرا از زير ضربات كابل و وسايل شكنجه تونل وحشت رد مي

ها دعا. همه گريه  يم و براي بچّهردك حالت آمار، سر به زير نشسته و در دل نجوا مي

 ند .دخوان ند و ذكر ميردك مي

شد و به بهانه اين كه شما اسراي  ها شد، داخل آسايشگاه  قيس متوجه ناراحتي بچّه

 مداد ايد، فرمان برپا  جديد را ديده

 «پايتان را محكم به زمين بزنيد و احترام بگذاريد.» -
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-ميو احترام زديم ميد و بايد پاها را محكم بر زمين اد .مرتّب فرمان مييمادايست  

  .ديرس فريادها،سخنانش به وضوح به گوش مييم. در ميان ستگذا

 «يا بايد پايتان بشكند يا از زير پايتان نفت در بيايد » -

 .رفتد و د تا خسته شاد آنقدر فرمان  
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 نشاند:  دهه فجر ترس بر اندام خف اش سيرتان  

1. 

گيري  . بهانهند ودافز  ها نيروهاي عراقي با فرارسيدن ايام دهه فجر، بر شدّت شكنجه

)در طول سه سال و اندي اسارت، چهار دهه فجر در عراق بودم. يك  شتوقفه ادامه دا بي

 دهه در زمان آتش بس، و دو يا سه دهه در زمان جنگ( 

ند. هر عمليات براي آنان كابوسي تمام يدترس ها از حمله نظامي ايران مي عراقي

تمام شدن هر دهه فجر نفس راحتي  .بعد ازو دهه فجر برايشان زنگ خطربود ناشدني 

م سِر چنين ترسي در چيست؟ به ياد كالم آن رزمنده سلحشور يدانديش ند.با خود يدكش مي

ها و  شيطان حاكميت خويش را بر ترس» گفت  م كه ادافت )شهيد سيد مرتضي آويني( 

ان به رود؟! اينان ضعيف و ترسو جز اين انتظار ميطلب پس از ظلمت« ها بنا كرده ضعف
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توانند نور حقيقت را تاب  لولند و مگر مي هاي تباهي مي اند و در بيغوله تاريكي خو گرفته

 بياورند؟

ي ند و براي تضعيف روحيهردك  بعد از گذشت دهه فجر، اسراي اردوگاه را جمع 

 «ديديد امسال هم پيروز نشديد پس تا سال ديگر از پيروزي خبري نيست.: » مان گفتند

گذرد و براي ما، زماني پيروزي مصداق پيدا  دانند راه قدس از كربال مي اينان مي

 را در جهان برافراشته سازيم.« ال اله اال اهلل»كند كه پرچم  مي

. شتد. ولي دهه فجر براي ما حس و حال ديگري داش هر سال همين وضع تكرار مي

ند؛ شكر ادد ه هر اسير مييم. با مقدار پولي كه بردك ، جشن برپا ميبودتا جايي كه مقدور 

د ش شد. تئاتر و پانتوميم اجرا مي ت كرده و بين برادران توزيع ميو خرما خريده، حلوا درس

؛ با كمك ديگران هدايايي ودند. اگر مسئول آسايشگاه از عمال عراق نبيدخند ها مي و بچّه

رسم يادبود تقديم د و به اسراي مسن و يا كم سن و سال، حافظين قرآن و... به رك تهيّه مي

 .بود ساز با صابون هاي دست شده و يا كابل د. هدايا عموماً خميردندان مصرفرك مي

د رك ، اجرا ميستدان بازي مي كاري و شعبده ها اين كه، هر كس شيرين از ديگر برنامه

خنداند. وقايع و رويدادهاي ايام پيروزي انقالب با عنوان داستان انقالب،  و ديگران را مي

  1د.ش ور، به نام آقاي خبيري بيان ميوسط يكي از روحانيون اهل شمال كشت

                                                           
1

و همين امر  نشدند ؛ ولي به خواست و اراده خداوند، منافقين متوجّه بوداالسالم خبيري روحاني  حجت 

تا پايان اسارت . از بيانات و ارشادات او استفاده كنند  باعث شده مسايل ديني را بيان نمايد و ديگران
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  ، آشنايي با آقاياين ايام  أ خيرات كثير است و يكي از خيراتدهه فجر هميشه منش

گويي به سؤاالت  د براي پركردن اوقات فراغت و پاسخش  . همين آشنايي باعث بودخبيري 

 استفاده كنيم .  از معلومات ، علم و تقواي آن نازنين

. او همچون دهد ه غايت وجود پيوند مياو مظهر پيمان مستحكمي است كه ما را ب

از جانب امام زمان،  بودد. او مأموري رك وجدان جمع، فضاي نفوس را با ياد خدا مطهر مي

د ثقل غفلت ، آنان را از اوج عرفان پايين دا د و اجازه نمييدم كه در جان لشكر او روح مي

تواند بين فقه و اصول و  ورد.شايد براي بعضي حقيقت اين باور مشكل باشد كه آيا ميبيا

اسارت تناسبي باشد ؟ حقيقت اين است كه هر فتحي در جهان تشيع، از همين فقه و 

 شود. ريزي مي اصول پي

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

چين خرمن  ماهيت او فاش نشد و ايشان به خوبي توانست مسئوليت خود را انجام داده و همه خوشه

ند. بعد از آزادي هم در حوزه علميه معصوميه قم به درس خواندن ادامه داد و از روحانيون ومعرفت او ش

 كند كه به كشورمان  خدمت مي اي است باتقوا و وارسته
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 : 67نوروز

1. 

د. دومين يرس  و نوبت به عيد نوروز   ند. اسفند هم گذشتبود وقفه روان روزها بي

م. با فرا رسيدن عيد نوروز و آمدن فروردين؛ آزادي بوديعيد نوروزي كه در اسارت 

 يم لباس راحتي بپوشيم. ستتوان و   ندادد  بيشتري 

ان مع اليسر »يم ستدان ها به شب رسيد. گرچه مي گيري عراقي بدون بهانه، یكم فروردین

هر آسايش و خوشي، ناراحتي و سختي در اسارت نيروهاي بعثي ، و خواهد بود « عسرا

 .شد اسير ديگر به جمعمان اضافه  همراه خواهد داشت. ساعات آخر روز، سه

 يك سرگرد و دو سرهنگ.   

. قرآن را به شت.او يك جلد قران همراه دا بود سرگرد يوسف سمندريان يكي از آنها

ن را به آ برادران حفظ قرترتيب  به ايند تا بخوانند، حفظ كنند و استفاده ببرند اد ها مي بچّه
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يم در دش هايشان متوجّه  از صحبت.ندردك شروع  67طور رسمي از فروردين سال 

اند. اينان لبيك گويان به نداي هل من معين هستند. همانان كه از  اردوگاههاي ديگر بوده

ده و چرا كه مظلوميت و غربت و درد و سختي كشي« يا ليتنا كنا معك»اند  سوزدل سروده

اند. هنوز  در اسارت صبر ورزيده و اين گونه نام خود را در خيل عاشوراييان ثبت كرده

 گذارد.  روز به پايان نرسيده ،افسر عراقي پاي در آسايشگاه

دانم چرا  نمي«چيزي نياز نداريد؟» د:يپرس د؛ رك در حالي كه دستورات را ابالغ مي

د. ش زندگي در بدترين شرايط سپري ميگاه، د! در اين جا و اين اردويپرس  چنين سؤالي 

دوام بياورد. از كمترين امكانات رفاهي محروم  ستتوان خود او بيش از يك ساعت نمي

 .بوديم

يم. نگاهمان ردك د. چند عدد مهر نماز و قرآن درخواست رك دوباره سؤالش را تكرار 

تعجب كند، مؤمن   تشد از تقاضاي ما به شدّت تعجب كرده .حق دايرس د. به نظر ميرك

 كه كرباليي باشد و نماز او را از تعلقات برهاند.  بودواليي ن

د و با هزار منّت، يك جلد قرآن تا به تقاضايمان جامه عمل بپوشان شتگذ چند روز 

خواهيم يكي از افسران ما با  ها از شما پول نمي بابت اين:» گفتو چند مهر نماز بدهد. 

 «ان خريده پول خودش اينها را برايت

 يك جلد كالم اهلل مجيد براي آسايشگاه صد نفري !!! 
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د تا بتوانم از قرآن استفاده كنم ؛ آن هم به يرس چند روز يك مرتبه، نوبت به من مي

كردن فاصله، بيست و چهار ساعت را تقسيم كرده و قرآن  مدّت ده دقيقه. براي كم

اندي ده كنيم. از اين كه بعد از يك سال و يم تا بتوانيم بيشتر از كالم نور استفادخوان مي

 اش استفاده كنم . م از لحظه لحظهردك و سعي ميبودم يم قرآن بخوانيم خوشحالتوانست

ي واهي، هر دو جلد قران را از سرگرد سمندريان  كه به بهانهشت گذ زمان زيادي نمي

و تالوت قران در  ها با قرآن مأنوس شده ند بچّهديد ند. چون ميفترگ  و كلّ آسايشگاه 

خوانند و قرائت آن  بيست و چهار ساعت شبانه روز ادامه دارد، با تمام وجود قرآن مي

 توان و روحيه مضاعفي به آسايشگاه بخشيده . 

سدّي بر حفظ قرآن شود. هركس آن چه از قرآن  ستتوان چنين شگردي نميالبته  

شد.  ها تحرير  الخط بچّه ا رسمو به اين صورت قرآني ب شتنو  حفظ كرده بر روي كاغذ 

هاي پودر  ند بلكه از كارتنشتها كاغذ يا قلم ندا شوم كه بچّه البتّه اين نكته را هم يادآور

و  وشتندن ند و آيات را روي آنها ميردك ا كارتن مواد غذايي استفاده ميلباسشويي و ي

 . رفتبدين صورت كيد كافرين از بين 

ند باسواد شوند و قرآن شتبسياري عالقه دانبود،  قلم و كاغذشتن ندافقط مشكل 

بود. اما  ؛روش سوادآموزيدر اردوگاه به كار برده شد و آن  بخوانند. ترفند جديدي 

كالسي براي اين منظور نبود ونه تابلو و تخته سياهي والبته نه گچي براي تمرين كردن. 

نتخاب شد .ظرف آبي كنار ، ا بود  و سيمان پوششت اي از آسايشگاه كه فرش ندا گوشه

يم و بر روي سيمانها به ردكاي را به عنوان قلم خيس مي پارچهيم و تكه شتگذا خود مي
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تا  شت، آن فرد فرصت دابود  يم .تا نمِ آب بر سيمانها باقيادد سواد، سواد ياد مي افراد بي

 مطالب را در ذهن خود بگنجاند.

د بود و هنگام آزادي باسواد شده بود؛ سوا يكي از افرادي كه در هنگام اسارت ،بي

و -كه االن مرحوم شده است  – بود برادر آزاده عباس قلي صابري عليا از اهالي مازندران

قرآن و تجويد و احكام آقاي سيد علي قمصري نيز يكي از برادران مومني بود كه به اسرا، 

 رشته دندان پزشكي ادامه در ، و بعد از اسارت . ايشان دبير ديني و قرآن بودداد ياد مي

 .پزشك است دنداندر تهران داد و اآلن  تحصيل

ها رسيد كه اسرا مشغول يادگيري قرآن هستند. با كابل به جان  اين خبر به عراقي

ها بعد از اين كه يك دور همه را تنبيه  ند و عراقيبود ها افتادند. الحمدهلل اسرا متحد بچّه

دهد يا سواد  ها قرآن ياد مي فهمند چه كسي به بچهكردند، دست خالي، بدون اينكه ب

 ند.رفتآموزد ،  مي

2. 

 به نام محمد امين  د و يكي از منافقينرك دوم يا سوم فروردين مسئول آسايشگاه تغيير 

يز به شهادت كه استوار ارتش طاغوت بود و به خاطر شكنجه دادن اسرا ،چند نفر را ن

. ميادايست د. به حالت خبردار اد سايشگاه فرمان برپا مسئول منافق آ.شد رسانده، انتخاب 

سريع خبردار بايستد. استوار منافق و ديوسيرت،  ستواننت يكي از برادران به خاطر جراحت 

اي غذاي بيشتر و براي  و به خاطر لقمه خودش بودكه تنها به فكر سيركردن شكم 

را با دو نفر از افراد پشت  ؛آن برادر مجروحشتگويي، از شكنجه دادن هراسي ندا تملق
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ها  ، به جرم نافرماني و تخطي از دستور تحويل عراقيبودم سرش كه من هم يكي از آنها 

 د .اد 

سازي شدو به جرم تخطي و سرپيچي از فرامين ارشد  به اين ترتيب برايمان پرونده

با كابل  كرد،يهنگامي كه مارا راهي انفرادي مآسايشگاه، روانه انفرادي شديم. سرباز عراقي

سرپيچي از دستورات ارشد مخالفت با ما و مخالفت با ما مخالفت با »گفت:  زد و مي مي

 «خواهيد با نافرماني كردن ،افراد ما را به قتل برسانيد شخص صدام است و شما مي

هر سه نفرمان را كشان كشان بيرون بردند و با كابل و باتوم شكنجه دادند و روانه  

كه تقريباً  قرار داشت زندان در زيرزميني و   بوددي كردند. هوا به شدّت گرم زندان انفرا

 . خورد تا به زير زمين برسدميبيست پله 

وقتي روانه انفرادي شديم، با لگد، ما را به پايين پرت كردند. از شدّت ضربه، خون از 

ن چندين اتاق بود كه داخل آ 3*4دماغم سرازير شد و كمرم آسيب ديد. زندان يك اتاق 

توانستيم بنشينيم. وارد سلول  ها مي ساخته بودند و فقط در اين اتاق 1*1كوچكتر در ابعاد 

توانم بنشينم. متوجّه شدم كف سلول ، ميخ كاشته و روي آن  شدم. احساس كردم نمي

 .سي نتواند بنشيند يا استراحت كنداند تا ك سيمان ريخته

نشستم، بدنم سوراخ  اي مي يستادم. اگر گوشهبيست و چهار ساعت شايد هم بيشتر ا

شد. تمام بدنم به خاطر فرورفتن ميخ خراشيده و مجروح شده بود. تنها  ميسوراخ 

 اي كوچك براي نفس كشيدن در ديوار سلول تعبيه شده بود.  روزنه
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 زندان تاريك تاريك بود.

ته بودند، ناراحت از اين كه بدون هيچ كار خالفي، من و دوستانم را به زندان انداخ

اي تا تالفي كنم. از يك طرف تشنه و گرسنه بودم و از طرف ديگر  بودم و منتظر بهانه

ها  احتياج به دستشويي داشتم. بعد از گذشت چند ساعت درب سلول را باز كردند. از پله

 ديد. باال رفتيم. تا مدّتي چشمانم جايي را نمي

 ده كرد.مهتاب شبانگاهي حس انتقام را در دلم زن

بعد از رفتن به دستشويي، مجدداً به زندان انداخته شدم. فرداي آن روز يك تكّه نان 

و مقداري آب آوردند. ميل به خوردن نداشتم. ناراحت از تنبيه براي كار نكرده، تمام بدنم 

 شد نياز به دستشويي پيدا كنم.  كرد و خوردن آب باعث مي درد مي

وشم زد. آب را داخل سلول پاشيد و رفت . هواي سرباز عراقي سيلي محكمي به گ

ترين آرزو بود. دو ساعت بعد هر  كرد. آن لحظه مردن برايم شيرين ام مي كرده سلول خفه دم

ديديم  سه نفرمان را بيرون آورده و مانند شب قبل بيرون بردند. هيچ كدام جايي را نمي

گرفت ، حركت كردم. بعد از  ا ميچشمانم به شدّت درد گرفته بود. ضربات باتوم بر تنم ج

چند دقيقه چشمانم به حالت طبيعي برگشت و توانستم اطراف را ببينم . تمام اسراي قطعه 

 دو را جمع كرده بودند تا جلوي ديدگانشان، ما را شكنجه كنند.

ها را تضعيف كنند و ديگر اين  از اين كار دو هدف داشتند. اوّل اين كه روحيه بچّه

 .خائن، سرپيچي نكند ي براي ديگران باشد تا كسي از دستورات ارشدكه درس عبرت
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روي زمين آب ريختند. زمين خاكي كامالً گِلي شد. سه نفرمان را ميان گِلها غلتاندند. 

هوش روي  كالغ پر بردند و موقع كالغ پر رفتن با كابل و لگد زدند. آن قدر زدند تا بي

 زمين افتاديم.

م. ه بودديدم. بيهوش روي زمين افتاد را در يك قدمي ميكردم. مرگ  استفراغ مي

اين سزاي كساني است كه از » گفتند: شنيدم كه مي صحبتهاي سربازان عراقي را نامفهوم مي

 «فرمان ارشد سرپيچي كنند.

ديگر هيچ نفهميدم.هر سه نفرمان را سوار وانتي كه براي جابجايي اسرا از آن استفاده 

شد. يك سرباز  . در حالي كه هيج جا ديده نميكردند مارستان منتقل و به بي ه شد، كرد مي

عراقي باالي سرم ايستاده بود و ما را تا بيمارستان همراهي كرد. بعد از گذشت بيست 

نگاه بردند. در انتظار دقيقه به بيمارستان نظامي تكريت رسيديم. كشان كشان مرا به درما

هاي  دانستم و صحبت توانستم بنشينم. عربي مي م. كمي بهتر شده بودم و ميدكتر نشست

گفت:  . سربازي بيمار، براي ويزيت آمده بود تند و تند به دكتر ميشدم كتر را متوجّه ميد

يعني دارويم را بنويس. گويي سرباز اسهال خوني گرفته بود. از «يا اهلل دكتر! اكتب عالجي»

ت دور شد. فهميدم به دستشويي رفته مطب بيرون آمد، نيم نگاهي به ما انداخت و به سرع

ولي نتوانسته خودش را كنترل كند. لباسهايش كثيف شده بود انگار خجالت بكشد،  به 

 سرعت از مقابل ما گذشت و رفت.

وقتي سربازشان :»هنگامي كه حال تأسف بار سرباز عراقي را ديدم؛ با خود گفتم 

دو يا سه ساعت گذشت. براي « ستيمچنين حالي دارند، پس واي به حال ما كه اسيرشان ه
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مداوا ، تنها يك قرص مسكن به من دادند و مرا به درمانگاه بردند. تقريباً بيست اسير 

 دادند . فقط همين . بستري در درمانگاه بوديم و گاهي داروي مسكني مي

 ي درماني نداريم تنها هيچ وسيله»گفتند :  دكتر و پرستار درمانگاه، ايراني بودند. مي

قرص مسكن و كمي باند و وسايل كمكهاي اوليه. ديگر هيچ . فقط از خدا بخواهيد 

 «شفايتان بدهد وگرنه هيچ دارويي براي درمان نداريم.

ارها از اگر لطف خدا نبود در آن شرايط اميدي به صحت و سالمتي نداشتم. ب

توانيد به  ميفقط هر وقت خواستيد بميريد »گفتند:  م كه ميافسرهاي عراقي شنيده بود

 «درمانگاه بياييد و يا درخواست داروكنيد

.چند روز شتديدم كه در آن هيچ امكاناتي براي درمان وجود ندا حاال درمانگاه را مي

گذشت و به خواست خداوند حال من و دوستانم بهتر شد. آماده شديم تا به اردوگاه 

 برگرديم.

3. 

 بمباران تكريت :
اهلل هاشمي رفسنجاني جانشين فرمانده كل قوا و بر  در همان زمان به دستور آيت

اي از پيش تعيين شده، خلبانان ايراني موظف شدند تكريت زادگاه صدام را  اساس برنامه

اش  صدام و خانواده»گفت :  ها مي بمباران كنند. آن طور كه دكتر ايراني به نقل از عراقي
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محل اقامت صدام، بيشتر از يك كيلومتر گيرند استخر شير بگيرند. استخر شير تا  تصميم مي

 شكافت. صداي پرواز هواپيما دل آسمان تكريت را « فاصله نداشت 

دويدند. ترس تمام وجودشان را فراگرفته  وار از اين سو به آن سو  ها ديوانه عراقي

اي بعد صداي مهيبي شنيده شد.  بود. همان ترسي كه نقطه هبوط شيطان است. لحظه

اش در استخر شير بودند  كرده بودند.ولي صدام و خانواده  زل صدام را بمبارانهواپيماها من

لرزيدند و از همه مهمتر اين كه  ها آسيبي نرسيد. گرچه از ترس ،مثل بيد مي و به آن

هواپيماهاي ايراني توانسته بودند در دل دشمن نفوذ كرده و امنيت خاطر را از صداميان 

اش را به راحتي شناسايي كنند و اقدام به بمباران  انوادهبگيرند. محل سكونت صدام و خ

.چند توانستند احساس آرامش كنند ز نمينمايند. صدام و سرسپردگانش در اين حال هرگ

چون صدام با خدا در ارتباط داشته، خداوند او و »ساعت بعد تلويزيون عراق اعالم كرد 

  1«شده اش ويران اش را حفظ كرده در حالي كه خانه خانواده

                                                           
1

خواست تا  گر چه گذشت تاريخ ثابت كرد،نه تنها صدام با خدا در ارتباط نبود بلكه خدا مي  

عبرتي براي هميشه بشريت باشد. گو اين كه، همان زمان هم بدل صدام مورد سوء قصد قرار گرفت و جان 

ميالدي و  2003ريكا به عراق در سال سالم به در برد. اما آن چه مهم است اين است كه حمله آم

هاي تكريت و شناسايي او از طريق دندانهايش ،عبرتي بود براي تمام سران  پيداكردن صدام در خرابه

كرد و  كشورهاي اسالمي كه بدانند امريكايي كه يك روز تمام نياز نظامي عراق را در منطقه تأمين مي

يتي به ايران اسالمي حمله كند، چگونه توسط همان كاري كرد كه رژيم بعث به سركردگي صدام تكر

جويند . و  خواهند و جز خدا مي استكبار جهاني اعدام شد و عبرتي گرديد براي تمامي آنها كه جز خدا مي
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بعد از آن واقعه، حالم بهتر شد. سوار ماشين زندان شده و به اردوگاه بازگشتيم . در 

ها روبرو شديم. سرگرد سمندريان مقداري از غذايش را به من  اردوگاه با استقبال گرم بچّه

ها شربت درست كردند و از ما پذيرايي كردند. آب برايمان آوردند تا سر و  داد. بچّه

 صفايي بدهيم.صورت را 

آن روز سپري شد. فردا صبح نوبت بهداري رفتن آسايشگاه ما بود. گرچه در 

بيمارستان بستري بودم ولي آنقدر ضعيف شده بودم كه به تشخيص مسئول بهداشت 

آسايشگاه، من و يكي از دوستاني كه در انفرادي بوديم به همراه سه نفر ديگر، به علت 

توانست به  داري برويم. همانطور كه گفتم كسي ميوضعيت نامساعد جسماني، به به

 بهداري برود كه مشرف به موت باشد. 

بهداري سرگرد سمندريان ما را راهي بهداري كرد تا چند روزي براي استراحت در 

.سرگرد خلبان هوانيروز و اهل تبريز بود . انساني متدين و اهل بمانيم و حالمان بهتر شود

همه كارهايش بر اساس  و داري و اقامه نماز شب زنده د و شباهل تهجّ عبادت و بندگي.

. با اين حال به گرفت بود حقوق بيشتري مي با درجه افسري اسير شدهچون تقوي بود. 

كشيدند و همچنين پيرمردها  به افرادي كه سيگاري مي افرادي كه نياز داشتند از جمله 

 كرد.  كمك مي

                                                                                                                                                    

چنين است عاقبت كساني كه در زمين تكبر كردند كه همگان شاهد هالكت او باشند. اين نتيجه دنيايي 

  .بال آنند پس واي به آخرتاست كه انسانهاي دون به دن
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4. 

نون اردوگاه تغيير كرده بود و بايد هركس نام و زماني كه در بيمارستان بودم قا

اطّالع بودم و  نوشت. من از اين موضوع بي مشخصات خود را روي لباس خواب مي

ها او را علي  مشخصاتم را ننوشته بودم. مسئول بهداري يكي از عمال بعثي بود كه بچّه

. شتي نيرومند دااي سياه و هيكلي درشت و دستان ند. علي كابلي چهرهدز كابلي صدا مي

و براي نگاه كردن به  داشتبلند ي قد. بوداز نظر تندخويي و درندگي  نيز زبانزد 

 . رنجور و ضعيف روبرويش ايستادم.گرفتم ورتش، بايد سرم را باال ميص

 « چرا مشخصاتت را روي لباس ننوشتي ؟» گفت: 

 «تازه از بيمارستان آمدم از چيزي خبر نداشتم »گفتم : 

كه چشمانم سياهي  اتفاق افتادام زد. ضربه آنقدر سريع و قوي  محكم به بيني اي ضربه

ام به شدّت درد گرفته و  بيني« فرستمت پس دوباره به بيمارستان مي». گفت : رفت

خونريزي داشت. دستم را روي زخم گذاشتم. شكسته بود. به آسايشگاه برگشتم. دست و 

ام را نيز شكستند.  يي به من نداده بودند، بلكه بينيها نه تنها دارو صورتم را شستم. عراقي

درد داشتم. يكي از برادران پرستار نگاهي به دماغم انداخت و گفت: دماغت شكسته و 

كردم با دست نگهش دارد تا جوش  بايد جراحي شود. دماغم كج شده بود. سعي مي

وضوح روي دماغم  گذرد اثرش به بخورد ) االن هم كه بيست و سه سال از آن واقعه مي

هاي پي در پي  باقي مانده. حساس شده و با كمترين گرد و خاك يا بوي گل به عطسه

 ا بود.كنم و اثر ضربه هويد درد شديدي در سرم احساس مي شوم ( دچار مي



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  132

 

  

كند. البتّه اين  سرگرد يوسف سمندريان را شكنجه دادند كه چرا به ديگران كمك مي

 .نددرسان ها مي دست آوردن يك لقمه غذاي بيشتر به عراقيه ي بگونه خبرها را منافقين برا

دليل شروع شد، سرهنگ محمد وارسته  گيري بي امروز در هنگام گرفتن آمار، وقتي بهانه

مگر شما مسلمان نيستيد ؟ چرا هر روز » هاي اسير، برخاست و گفت:  يكي ديگر از خلبان

 « كنيد ؟ اي واهي ما را اذيّت مي به بهانه

ها جوابي ندادند. فرمان آزاد دادند و رفتند. چند دقيقه بعد افسر اردوگاه آمد و  عراقي

دستور داد آسايشگاه به خط شوند. همه به خط شدند. نگاهي به جمع انداخت و فرياد 

با كابل و چوب « دهم  خوانيد؟! االن كافر بودن را نشانتان مي شما ما را كافر مي:»كشيد 

فتادند. سرهنگ وارسته را به زندان انداختند. همان زنداني كه قبالً وصفش ها ا به جان بچّه

را بيان كردم. ولي بعد از نيم ساعت او را بازگرداندند. برگرداندن سرهنگ به اين خاطر 

دارها را ممنوع كرده بود. در آن شكنجه ناجوانمردانه  بود كه ارشد اردوگاه، شكنجه درجه

ها زده  ، ضربه چوب محكمي توسط قيس به كمر يكي از بچّهكه به فرمان قيس انجام شد

ها از ترس اين كه بدون دستور  شد كه نخاع كمرش آسيب ديد و نقش زمين شد.عراقي

اند؛ همه را به آسايشگاه فرستادند  ها را كتك زده و باعث قطع نخاع يكي از اسرا شده بچه

 ردند. و آسايشگاه سه را به عنوان آسايشگاه مخالف اعالم ك

يم. دش قدم زدن در حياط ممنوع شد، فقط براي دستشويي رفتن با كابل همراهي مي

يم در حالي كه اكثر دش يم كه گاهي از رفتن به دستشويي منصرف ميآنقدر كابل خورد
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د و ما را به بندهاي ش ند. چند روز بعد مسئول قطعه عوض شتاسرا بيماري گوارشي دا

 ديگر بردند. 
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 قبول قطعنامه:

1. 

و سپردگي  بود. دل ندردك و دل را به كربال نزديك مي  روزها در پي يكديگر روان

كرانگي تصوير آن است. آسايشگاه چون روزهاي پيش در روزمرگي  اي كه بي در كرانه

 ند .بود خورد .چشمان ،نگران همديگر غوطه مي

ند، آدمي يدرزم در اين سنگر مي . رزمندگاني كهبوداينجا و در اسارت، سنگري ديگر 

ي روز ستدان ند. اينجا هم چون روزهاي عمليات، نميردك را به لحظات دلدادگي نزديك مي

 ديگر نوبت عروج كدام يار است.

.صداي خواننده عرب چنگ بر  شتيم. تلويزيون برنامه دابود در آسايشگاه نشسته

را به حضور ياراني كه مظلومانه و و خأل نبود در وطن  د. خودم را رها يكش افكارم مي

 .مردكاي از دنياي خاكي آدمها، دلشان تا افالك كشيده شده پر  ادعا در گوشه بي
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تا لحظاتي ديگر خبر  "درك د و گوينده اعالم ش ن برنامه عادي تلويزيون قطع ناگها

ضاع يم. اوشتي جادويي دا همه منتظر خبر مهم، چشم به جعبه"كرد ممهمي را اعالم خواه

شد. لحظات گرچه آرام و خزنده پيش  ها در سينه حبس  . نفسآمدميبه نظر غيرعادي 

آدمي را از يكنواختي بيرون  اما بود اعتنا ها بي و به ضربان ممتد قلوب بچه فتر مي

 .بود هاي مجروح، اين انتظار نيز تنوعي ديگر آورد. در روزمرگي زبان كابل و بدن مي

نامه  اهلل خميني قطع آيت"د:رك و اعالم  گرفتر دل صفحه جاب ،باالخره گوينده خبر

   "شوراي امنيت را پذيرفته وآن را امضا كرده  598

 . سربازان عراقي به جشن و پايكوبي مشغولمدآ خبر چونان پتك بر سرمان فرود 

چطور شد امام حاضر به  "نديدپرس ند. اما! اسرا در خود خميده و ناالن از يكديگر ميبود

 ند.گويي خاك بهت و حيرت بر سرمان پاشيدهردك بعضي گريه مي "نامه شدند؟! بول قطعق

 .بود ند. شوك عجيبيشاب

كه از جنگ  بودآور  ند. برايشان بهتي ما خيره شدتعجّب به چهره سربازان عراقي با

ند. بود  دترين شرايط را برايمان رقم زدهيم؛ چرا كه خودشان ببود  و شكنجه خسته نشده

چرا ناراحتيد . جنگ تمام شد. اين »ند:يدپرس . ميبودهميدن راز اين مطلب برايشان سخت ف

كه ناراحتي ندارد. شما كه بعد از اين همه رنج و شكنجه بايد خوشحال باشيد. شما هم 

گردن  شپذيريم و بر خواست ميما هرچه اماممان بگويد، «مثل رهبرتان لجباز هستيد.

 بود كه از حلقوم خشك شده مان بيرون آمد.اين تنها كالمي نهيم. مي
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خواهد و  چرا كه حزب اهلل اهل واليت است و اهل وال بودن دشوار. پايمردي مي 

در جرگه اهل  ما  و بس. چرا كه نام بود وفاداري. اينجا تكليف، گردن نهادن به امر امام

ن تكليف بر دوش و قبولي اي بودنهايت دشوار شد . گرچه سنگيني تكليف بيمي وال ثبت

ساله بر دوش آنان نهاده شده؛  1400د .گويي علم رك علمداران دشت عشق سنگيني مي

 د.كنن به بيرق نهاده بر دوش واليي خويش فكر مي

د. اما سؤال خش كشيده بر ش يم. لحظات به سختي سپري ميردك با اشك دل نجوا مي

كه  شدا چونان جام زهري تعبير كه: قبول قطع نامه ر گرفت اذهان، با پيام امام جواب 

اختيار اين جمله در ذهنم جاي گرفت كه بيد. يلرز الجرم بر كام مبارك سر كشيده. دلمان 

آيد؟! مگر نه اين است  نكند موقع عروج مرادمان رسيده كه از جام زهر سخن به ميان مي

 .بودكه خواست و مشيت خدا در ميان دستان پير و مرادمان ريخته شده 

د. عجب ينام د كه خود را مدافع صلح ميش پيام امام، سخنان صدام پخش  ازپس 

 دندان گرگ و گوشت ميش و خنده عوام فريبانه. بود  حكايت ناموزوني 

ها را تضعيف كرد. گرچه اهل وال هنوز استوار چون  تبليغات رواني دشمن روحيه

شود!ياراني  ط چگونه سپري ميند؛ اما بايد در اسارت باشي تا بداني شرايبود كوه ايستاده

كه انتظار فتح كربال در سر داشتند و با پيروزي نظامي، روياي رسيدن به مسجداالقصي در 

. چشمان ابري در ميان دلهاي ابري به ريزش ددنندند؛ دل را به غروب گره زپرورا سر مي

 . فتيا مداوم اشك تصلي 
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ن از ميان كلمات رقم م امروز تقديرماردك د و احساس ميشغروب نزديك مي

هايي از نجابت و ايثار،  پشتي م، رزمندگاني آماده با كولهادافت خورده. به ياد شب عمليات 

هاي قرن  بچّه"كردند. در ميان نخلستانها، آخرين ساعات را در انتظار پاياني خويش طي مي

تظر آنان هجري من 61پانزدهم هجري. كساني كه دشت تفتيده و مظلوم ايران از عاشوراي 

خبران را به پايان  خبري بي بوده تا بر اين خاك بال ديده قدم بگذارند و شب و ظلمت و بي

برسانند و من كه در اين غرورآباد ره گم كرده بودم، خود را در ميان بندگان صالح 

 "م به بركت حضور آنهاست كه اليق حضور شدم.ردك يافتم و احساس مي مي

 فشرد.  تاب در خود كشيد و  بيغروب سايه گستراند و مرا 

2. 

تلويزيون عراق تصوير وزراي دو كشور را در قاب نگاهمان  .دو روز گذشت

. لباس رسول اهلل بر تنش چه برازنده بودمراه دكتر واليتي يك نفر روحاني نشاند. ه مي

وير م. خوشحال از اين كه بعد از سالها تصاديفرست اختيار با ديدن او صلوات  د. بيونم مي

، صفايي بدون وصف. چرا كه ما براي اسالم رفتگ مان صفا  ايم ؛ دل يك روحاني را ديده

آموزي  .پيمان بر علم شتم و درخت اسالم ريشه در خاك فقه و اصول داديجنگي مي

.اين خواند و آن كه اين پيمان با خدا بست در مدرسه دين درس فقه  بودپيماني كرباليي 

ت و تشيع كه حكايت فقاه، فشرد نقطه اشتياقي كه عجيب دل ميخورد به  جا دل گره مي

 .رمز ماندگاري آن است
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 ديديمي. هر كدام ازفرزندان خميني را در اين دياربودن روزها روزهاي عجيبي آ

كاوند و از  ي كه در خلوت خويش، گذشته را با وسواس يك قاضي درون ميفتيا درمي

برگه  د، بيكن كشاند. وصيت مي خود را به محاسبه مي مانده اين كه چرا از قافله شهادت جا

خط و بدون شاهد. هماناني كه در دل مواج اروند و دشت هزار پاره  نشان و بي و بي

و امرو نام اسير بر ند ه بودو كردستان خود را تا عرش كشاندشلمچه و كوههاي باختران 

 .جرگه عمرشان ثبت شده بود.

نامه را قبول كرده و دو  د كه: ايران تنها قطععالم شمذاكرات چند روز بعد ا نتيجه

و براي پذيرش آن نيز از طرف ايران شرايط  كشور در حالت آتش بس قرار دارند نه صلح 

م يدانديش م. ادافت السالم  عليهاختيار به ياد صلح امام حسن  دانم چرا بي خاصي پيشنهاد شده. نمي

كسي  نكند مواليمان تنها و غريب سر در چاه بي وفا شده باشيم. نكند ما هم كوفياني بي

م: خدايا اگراين گونه باشد مرگم را ردك فشرد، دعا مي . بغض گلويم را ميه باشدفرو برد

 برسان .

ند. دشمني كه با خيل عظيمي از آهن ردك ود شيطان به عجز خود اعتراف باالخره جن

در مقابل ماشين پيشرفته تكنولوژي  هاي گمنام و آدم به مصاف ايمان آمده بود و همين بچه

 چرا كه خدا با ما بود . ه،ديد پيروزي ازآن ما شد او ايستاده بودند، حاال مي

خواستيد  حاالشما به آنچه مي"رفسنجاني نوشتاهلل به آيت  تكريتي خطابصدام وقتي

، به ترنّم صلوات روحمان در حالوتي بي حد"زه شديد رسيديد و پيروز ميدان مبار

كه صالبت ابزار آالت  جاري شدهمان رزمندگاني  زمزمه صلوات بر لبان گشوده شد. 
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جنگي صدام را به سُخره گرفته بودند و حاال نيز اسير در دل دشمن، بر بهت و حيرت 

 اللهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهمخنديدند . مانده بر حاكميت شيطان مي

زه با شيطان و درگيري با دشمن در اين سنگر نامه پذيرفته شد، اما مبار گرچه قطع

هاي اين مكان  مبارزه ادامه دارد. خمپاره باشد،. اصالً هرجا ظلم و ستم شتهنوز ادامه دا

وسايلي كه باب شهادت را براي طالبانش مفتوح بود. ها و وسايل متعدد شكنجه باتوم

 يان حلقه ما گير كرده بود. گرچه دشمن در اين جا نيز از همان روز اوّل در م ،بود گذاشته

3. 

 انتق ال علي كابلي از بهداري به قطعه:

د. علي كابلي ش ت قطعه به علي كابلي واگذار مأموريت عبد به پايان رسيدو مسئولي

آورد و به كوچكترين عملي، ضعف خويش را در لفافه  بهانه مي،رفتگ مرتّب ايراد مي

 نشاند.  ق ميپيچد و بر بدن يادگاران دشت شقاي شكنجه مي

اما در  شتهاي اردوگاه، رفتار به ظاهر خوبي با اسرا دا در عوض يكي از بعثي

ها به علي ابليس  . او در بين بچّهشتكا زد و تخم نفاق مي حقيقت از پشت خنجر مي

 عليه السالماما از مشي و عملكرد موالي متقيان علي  بودندهر دو علي  گرچه .بود معروف شده

 ند. آن يك علي كابلي و اين يك علي ابليس.  وده بيي نبردبو

د درميان اسرا به چه نامي مشهور شده. بيچاره ش ابليس از طريق جاسوسان مطلع علي 

گرداند. همراه علي كابلي به آسايشگاه  خداوند كيد كافران را به خودشان برمي ستدان نمي
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د يپاش و بر روي جمع  ختري د. او نيز ضعفش را در ميان كلمات ز را كتك  اسراد و آم 

 «دهم ابليس چطوري است. گوييد ابليس! نشانتان مي به من مي» كه:

چگونه د ابليس كيست واد هاي متنوع نشان مي . شكنجهشدو اين آغاز كارهاي ابليس 

نيز  "ابليس "اود، بهترين معرف اوست، و براي عملكردي دارد.گاهي اوقات نام يك فر

 م نبود.شايد گوياتر از اين نا

ي اسرا، انتقال آنان به بندهاي ديگر  اولين اقدام علي كابلي براي از بين بردن روحيه

و شبهايت را با آنان تقسيم كه روزها  بود. زجرآورترين شكنجه، جدا شدن از كساني بود

 ند . ه بودي و آنان قسمتي از جانت شدبود  كرده

و  هها دوست كه نه، برادر شد بچّه اكه ب بود. چند سال بودمشدگان من  يكي از منتقل

 4. به ناچار و با دلي جا مانده به آسايشگاه بود اندازه مشكل دل كندن از آنها برايم بي

 م.دش منتقل 

دست،وارد آسايشگاه  كاغذ به .يكي از منافقين آسايشگاه چندورقشتگذ چند روز 

يد با سياستهاي فعلي نظام خواهيم نشريه ديواري درست كنيم. البتّه با مي: »فتگ د و ش 

د قلم به دست بگيرد. چه رسد به اين نشهيچ كس حاضر « فاوت داشته باشدايران كمي ت

ند.چند فتر ند و ردك ها را تنبيه  بشين پاشو بچه . با چنده بخواهد عليه نظام نشريه بنويسدك

يره بزرگي روز بعد يكي ديگر از منافقين چند قلم و كاغذ بزرگي در دست كه وسط آن دا

 «چه كسي حاضر است اين نشريه را پر كند ؟: »وگفتكشيده شده به آسايشگاه آمد
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هاي  ي انديشه يم چكيدهستتوان چون قلم براي نوشتن نداشتيم و حاال با آوردن قلم مي

اي ديواري پر از  م .نزديك به ده روز نشريهرديك خود را بنويسيم. اقدام به نوشتن نشريه 

شد. وسط نشريه و در دل دايره و در دل نقاشي قشنگي نوشته شده  شته شعر و لطيفه نو

 . جاي نوشتن هيچ مطلبي باقي نماند آن چنان دايره پر شده كه "تقديم به اسراي در بند"

نوشتيد، بايد مطالب ضد نظام  نبايد وسط دايره چيزي مي» د: ز كرده فرياد  منافق ترش

 « كار را كرديد؟جمهوري اسالمي نوشته شود. چرا اين 

 شد. ها آوري قلم كردن توطئه منافقين، باعث پشيمان شدن آنها و منجر به جمع خنثي

ها خوب  قلم: »گفتندها  ند و به عراقيادد ها را نصفه كرده و نصفش را تحويل  ها قلم بچّه

 از آن جايي كه حماقت، خصيصه جنود شيطان است قبول « شكست نبود و مرتّب مي

 ند.دبر  هاي نصفه را  لمند و قردك 

د و در ش اي با نام سفيد نوشته  ها نصفه، نشريه با استفاده از كاغذهاي سيگار و قلم

 شود به اذن خدا. گونه عدو سبب خير مي د و اينيآسايشگاههاپخش گرد

ند و از شدّت فشارها كاسته شد، بود ها ما را به حال خود گذاشته چند روزي عراقي

اي قرآني،  يم . نشريه سفيد نشريهادد يم و نشريه سفيد را تداوم رداده مكاز اين فرصت استف

.اين نشريه با بودكه درآن قلم زده شده  السالم ( )عليهمهمراه با شرحي بر احاديث ائمه اطهار

 د. ش استقبال بسيار برادران روبرو 

 



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  142

 

  

4. 

 تسبيحی براي آرامش:

ها )حانوت( در اختيارمان  راقي. با مقدار پولي كه عشتگذ دو سال از اسارت مي

هاي خرما را  يم. هستهردك هاي آن تسبيح درست مي با هسته يم ويدخر گذارند، خرما مي مي

يم. فتگ دادن سيم برق بر روي آنها تسبيح درست كرده، ذكر مي يم و با روكشيدساب مي

في زيبايي ند تحمّل كنند اسرا تسبيح در دست، ذكر بگويند. از طرستتوان ها نمي عراقي

ها را از دست  تا تسبيح بودنداي  . به همين دليل دنبال بهانهبود ها چشم آنها را گرفته تسبيح

 هاي خود ببرند. ها درآورند و براي سوغات به خانه بچه

ند . هر ختپردا طبق عادت هر روز، وحشيانه به آسايشگاه هجوم آورده و به تفتيش 

 ند.كردميند جمع فتيا تسبيحي مي

گوييد، براي نابودي صدام و پيروزي خودتان دعا  شما با تسبيح ذكر نمي»  -

 «كنيد مي

وقتي اوضاع ند .دبر كرد،  هاي كه روي آنها هنر ايراني هنرنمايي مي به اين بهانه تسبيح 

هاي خرما را به  . هستهنكرديميگر براي درست كردن تسبيح تالش ، دديديمرا اين گونه 

 ي به طمع نيفتد.عراقسرباز  يم تا هيچ فتگ تسبيح ساده ذكر مي هم وصل كرده و با همان
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نهايت. اعتبار خداوند به آدمي.  .نقطه اتصال تا بيذكر، نشان آبروي آدمي است

كشاند.حال چه با  دل را به سودايي نافع مي ،هاي هستي ساله كه از مناره 1400اعتباري 

 بندهاي انگشتان دست باشد يا هسته هاي خرما.

هاي سوخته قيمتي، بسيار است و شايد اين سِر  بايد بسوزد كه در اين جا دلدل 

التماس دعاي سيد مصطفي، سرباز عراقي بود كه در نهايت شقاوت دل، براي شفاي 

ها شد.مصطفي همان كسي كه بايد او را سيد  بيماري العالج همسرش دست به دامن بچّه

كنجه گر و آزاردهنده اسرا. او در حالي كه زديم. وحشيي به تمام معنا. ش مصطفي صدا مي

شان فشار  نشست و با پوتين روي دست ها مي كيلو وزن داشت روي شكم بچّه 160حدود 

 كشيد.  ها را با انبردست مي آورد . ريش و سبيل بچه مي

تراخدا مرا  ببخشيد. من » همين مصطفي با حالي منقلب به آسايشگاه آمد و گفت:

كردم اما حاال  به دعاي شما خيلي اعتقاد دارم. همسرم بيماري  شما را خيلي اذيّت

 «خواهم او را دعا كنيد. شما را به خدا دعايش كنيد العالجي گرفته. از شما مي

،حتّي از كسي كه روزها و شبهايت را به جهنمي باز هم حكايت رستن و بخشيدن

رسول آب طلب كرد.كسي چرا حسين سبط  يافتمدربود كه  . اينجابود كامل تبديل كرده

دل طلب آب كند؟!. مگر نه  كه واليت امر بر تمامي كائنات دارد چرا بايد از قومي سنگ

طلبيد تا راهي براي بخشش لشكر عمر سعد بجويد. طلب بخشش به  اين است كه آب مي

 كنندگان به موال بسيارند. و در اين مكان تأسي اي آب بر لبان عطشان خواستن قطره
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زد  ها  قبول كرد برايش دعا كند. در حالي كه آرامش در كالمش موج مي چّهيكي از ب

 « كنيم حال همسرت خوب شود كنيم. دعا مي نگران نباش. دعايش مي» گفت: 

دانم، فقط وقتي سيد مصطفي با خوشحالي به  چند روز گذشت. روزهايش را نمي

از خوشحالي خنديدم. « تدعايتان مستجاب شده. همسرم شفا ياف»آسايشگاه آمد و گفت: 

 د چه كسي باشد .ركاين كه مريضي شفا يافته. فرق نميخوشحال از 

 تواني بيابي؟!  مگر براي دلهايي كه به آسمان گره خورده جز اين مي

سيد مصطفي مثل قبل نيست. كمي مهربانتر شده، كمتر كسي را به بهانه واهي شكنجه 

رود شفاي همسرش از صدقه سري  ادش ميكند. گرچه او بعثي است و خيلي زود ي مي

ها بوده.در اينجا در دل دشمن و در بدترين شرايط ممكن، برادران الگوي  دعاي همين بچه

اند. آنان در كمال صفاي باطن براي شفاي همسر  قرار داده عليه السالمخود را حضرت علي 

از درگاه خداوند  اش را ها را اعمال كرده دعا كردند و سالمتي كسي كه بدترين شكنجه

شوند، غريبي كه از كاسه شير خود براي ابن  گرفتند و چقدر به غريب كوفه نزديك مي

 فرستد . ملجم مي

عرفان حقيقي همين است كه آدمي با وصول به حق و فناي در او تحقق يابد. عارف 

ايد بيان رسند و اناالحق، ش خودي مي حقيقي اينان هستندكه با فنا كردن خود در خدا، به بي

خودي باشد.كه البته اهل وال مأذون به افشا نيستند. اينان عارف و شيداي حقند.  اين بي

هاي انقالب را برگرده صبر و  َند. هم اينان بار هشت سال جنگ و سالمست ميِ الست

 اند . قناعت، تقوي و عشق و عرفان، تحمّل و صبر خود كشيده
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 تلخ ترين روزهاي اسارت:

1. 

 .درك . شكنجه هر روز رنگ و مدل جديدتري پيدا ميشتگذ ها به كندي ميروز

هاي  ناسزا گفتن به مقدّسات ديني نظام ، جمهوري اسالمي و قـرآن به اضافه شكنجه

ها را تحمّل كنيم و دم بر  يم تمام شكنجهردك گوناگون، طاقت را طاق كرد. گرچه سعي مي

ها را به عرش  عني آنچه كمرها را شكست و نالهنياوريم.در اين ميان شديدترين بحران؛ ي

رساند؛ خبر ارتحال حضرت امام بود. اين خبر نه تنها اسراي دربند و مردم ايران، بلكه كلّ 

 جهان اسالم را غرق در عزا و ماتم كرد.
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-ميبيماري امام از طريق اخبار تلويزيون عراق اعالم شد. اگر كسي به برادران سري 

كنند. تنها و تنها دعا براي صحت و سالمتي امام. سر به سجده  دعا مي د كه همهديمي زد

 بكاهد و به عمر امام اضافه كند. شاناز عمر ندخواه از خدا مي

 تمام عمرمان فداي يك ساعت نفس كشيدن امام.

ترين لحظات زندگي در  تواني چنين اصحابي بيابي كه در سخت در كجاي جهان مي

كنند؛ دست از همه چيز بشويند  ي روحي و جسمي را تحمّل ميها حالي كه انواع شكنجه

و تنها در عشق مراد خود لحظات را نه براي آزادي بلكه براي سالمتي پير و مرادشان به 

 دعا بنشينند؟!

ي كه زانوي غم در ديد تك اسرا را مي ، تكوديگشمياگر درب هر آسايشگاهي را 

ند و دست بود  ند. ختم قرآن گذاشتهديد مي بغل گرفته، نه به فكر خويش و نه خود را

تضرّع به درگاه خداوند درازكرده. شايد رحمت خداوندي رخ نمايد و حضرتش را شفا 

مشتعل سازد. سكوتي مرگبار  بودعنايت فرمايد.انفالب خاموش اردوگاه را تلنگري كافي 

 شد تعطيل شده ميفضاي اردوگاه را در برگرفته و كالسهايي كه در خفا و پنهاني برگزار 

 .بود

هاي خسته و عاشق مريدان را به تهران و  سكوت خردادماه اردوگاه تكريت، دل

حال "كند: . دو روز بيشتر نگذشته كه تلويزيون عراق اعالم مي حسينيه جماران وصل كرد

 "تر شده است  امام وخيم
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يم. ردك ري ميهمه با بغضي نشسته در گلو و با قلبي آكنده از الم و درد، گريه و زا

خواست و  يم. گويابود يم و از خداوند، شفاي امام را خواستاردخوان دعاي توسل مي

  مطهرشان ازحضرت امام دعوت كرده نقش گرفته و اجدادما تقدير الهي خالف خواست 

 ند.بود

  

ها در عالم خواب ، روياهايي ديده بودند و  قبل از رحلت امام بسياري از بچه

داديم  هاي خاشع و پاك الهاماتي نموده بود؛ ولي به خود دلداري ميخداوند به آن دل

 رؤيايي بيش نبوده. 

چند نفر موتورسوار در مسيري سرسبز "براي مثال يكي از برادران خواب ديده بود 

رود .  گيرد و مي مشغول حركت بودند. ناگهان حضرت امام به سرعت از آنها سبقت مي

توانست خواب  دري كه دبير معارف بود و تا حدي ميوقتي خوابش را تعريف كرد برا

« شود كنم نمي ان شاءاهلل آنچه من فكر مي»تعبير كند اشك در چشمانش حلقه زد و گفت: 

با ناراحتي «نيست امام چند روز ديگر بيشتر مهمان ما »ها را ديد گفت:  و چون اصرار بچّه

تعبير او درست نيست، گاهي »  گفتم دادم و مي . به خودم دلداري مياو را ترك كردم

تواند ما را  انديشيدم چطور امام مي مي« شود و جاي نگراني نيست.  اوقات اشتباه تعبير مي

تنها بگذارد و برود؟! خداوند آنقدر مهربان هست كه دعا و درخواست بندگان در بندش را 

 رد نكند.
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 روز چهاردهم خرداد شصت وهشت:

يان از تلويزيون عراق اعالم شد. حياط اردوگاه مملو از خبر ارتحال پير و مراد بسيج

كرد. گويي اجسامي بي نگراني از تمام وجودشان فوران مي ند.دز كه قدم مي بوداسرايي 

جان شده بودند. آن روزها دل كسي با خودش نبود مركز تمامي دلها جماران بود و پير 

 مرادمان.

يم. خاك بر سر دز وار بر سر و صورت مي نهد. ديواخبر اعالم شده ، قرار از همه ربو 

ها به طرفمان هجوم آوردند اما  م. عراقيدز يم . بر سر و سينه ميردك يم. گريه ميختري مي

 لحظات جرأت مقابله با اسرا را ندارند.  آنند كه در ستدان خودشان هم مي

.ديگر دبوتساليمان دهد، مرگ  ستتوان هاي پراندوه تنها چيزي كه مي لحظه آندر 

كسي  كشيديم. در اين سراي بي اميدي برايمان نماند. ما با ياد امام، با نفس امام نفس مي

مان را به مرادمان نشان دهيم .نشان دهيم كه سربازان و جان  كرديم تا ارادت قرآن حفظ مي

يك بركفان خميني هستيم. با او بيعت بسته بوديم. بيعت ما با او بيعت با امام غايب بود و لب

 گفتيم با روح خدا.  به روح اهلل، تجديد پيمان با هل من ناصر عاشورا بود و حاال وداع مي

وداع اي قامت بلند عصر غيبت كبري كه رخ در خاك كشيدي . وداع. وداع اي 

 خميني اي مراد دلهاي خسته.
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ها در زير  ساعت .درك . اما كسي گرما را احساس نميبودهواي خرداد ماه گرم 

ها با  يم. با فرا رسيدن شب عراقيردك يم و عزاداري ميدز اي خورشيد بر سر ميه شعله

 ترس و دلهره اسرا را به سمت آسايشگاه دعوت كردند.

ها كم  تا خود را بازشناسيم، اما از سوز سينه بودگذشت زمان اگرچه فرصتي 

 د.رك نمي

يم. طبق قانون ردك و با لباس آستين كوتاه رفت و آمد مي شتآسايشگاه دو پنكه دا

اردوگاه بايستي با لباس زرد اسارت يا لباس خواب در محوطه تردّد كنيم اما اين روزها 

ترين لباسمان را بپوشيم. همان لباس سبز پشمي كه براي  همه با هم تصميم گرفتيم تيره

زمستان داده بودند. در آن هواي گرم و تفتيده خرداد سرزمين عراق همه يك لباس 

 د .وافز لباسي كه پشمي بودن جنس آن، بر شدّت گرما مي پوشيدند،

 ند.ردك لحظات چيزي جز داغ عروج مرادشان احساس نمي آنداغداران امام در

ها به  د. گر چه مزدوران بعثي از صداي شيون و گريه بچهش مراسم عزاداري در خفا شروع 

اي جز سكوت  چارهولي  بودند و چنين مراسمي خالف قوانين بود  عزاداري پي برده

 ند .شتند. حتّي جرأت تمسخر يا خنديدن به مراسم را نداشتندا

، وقتي به فرمانده ارشد گروهبان دوم كريم، بودترين دشمنان  عبد كه از سرسخت

كريم دست به نشانه سكوت بر روي بيني « اند؟ چرا اسرا لباس سبز پوشيده:»اعتراض كرد 

 گذاشت و هيچ نگفت .
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و همچنان لباس سبز بر اندام نحيف اسرا  شتگذ  حال جانسوز امام سه روز از ارت

فقط  برادران د. ش يز خورده نمي. از ناراحتي و غصّه اندك جيره غذايي نبود نشسته

 .ندردك ند و مراسم ختم برپا ميدخوان .دعا ميندردك مخفيانه در سوگ امامشان عزاداري مي

 ها به آسايشگاه هجوم  . عراقي داوضاع قدري عادي شبعد از گذشت سه روز،  

. كابل بر نددنشان  ند و به بهانه پوشيدن لباس سبز و عزاداري، همه اردوگاه را به آمار دآور 

ند و چند روز آب ددوان . كلّ اسرا را زير آفتاب داغ، با همان لباس پشمي ستنش تن اسرا 

ا بعد از آن يخ را هم حذف دادند ام . قبل از ارتحال امام گاهي يخ ميبستندبه رويمان 

 .ندردك 

. لحظات به بودتر از هر شكنجه ديگر  غم از دست دادن امام، بزرگتر و اندوهناك

د ش گويي آبي بر آتش دلها ريخته  كد. با انتخاب سيد علي روحي فداش ختي سپري ميس

ئب بر تمامي مصا. ما به اميد ديدنش شتگ و تا حدي قرار و آرامش به ميان اسرا باز 

فقدان امام باعث شده روزها  وليكرديم. صبر كرده و بر تمام مصائب تحمل مياردوگاه 

ترين وداع است و اگر  راستي كه وداع با جان سختتر باشد.  تر و كشنده برايمان سخت

 ماند. عنايت خداوند نبود هيچ اسير واليي زنده نمي

ولي به خاطر ترس و وحشتي بودند، در كشور عراق بسياري از شيعيان ، مقلدان امام 

ارتحال حضرت امام بازتاب چنداني در اين كشور   ه بود،كه رژيم بعث ايجاد كرد

هايي  ، حتي بعث كرد. گو اين كه هيچ كس هم بر فقدان چنين ابرمردي خوشحالي نشتندا

 ند.بود كه به خون ملت ايران تشنه
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اين ، كرد ديگري داشتروي منافقين اين دشمنان قسم خوردهعملكرد در اين ميان 

هاي تلويزيوني،  در برنامه از ارتحال حضرتش،با ابراز خرسندي جرثومه هاي فساد، 

و روي مواضع خود  ندردك تصميمات شوم خود را براي آينده ايران اسالمي  اعالم مي

كه  ديديم جا به عين مي زهي خيال باطل. براستي كالم امام را در اين 1.دادندمانور مي

 «.منافقين از كفار بدترند»ند: فرمود

2. 

 سخنراني نماينده سازمان منافقين در بين اسرا: 

در صفوفي به هم فشرده،وضعيت گوياي آمدن مقامي از .ددننشان همه را به آمار 

يكي از  هقرار نمود. كم كم خبر رسيد كه بيرون بود. كسي كه براي حزب بعث مهم مي

 .ن سخنراني كندسردمداران سازمان منافقين برايما

خود آزادگان ، تا مثال با ترفندهاي  عده و وعيدوسخنراني براي منافقين يعني دادن 

مملو از  .......... د.سخنرانينرسته از بند را جذب اين سازمان خبيث و تروريستي نماي

بيان آمال آرماني يك اسير دربند  ، شسخنانگرچه . بودهاي غيرقابل تحقق  دروغ و وعده

داشتن خانه و زندگي مرفه به دور از اذيّت و آزار، داشتن غذا و تغذيه مناسب و ؛ بود

 چيزي كه هركس به ئدنبال آن است.داشتن شخصيت.

                                                           
1
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ق را د و داشتن زندگي راحت در كشور عراينام عراق را متعلق به سازمان مي ............

وم نيست بعد از رفتنتان به معل»د : رك رد و مصرّانه تأكيد ميشم ها مي از جمله تحقق وعده

توانيد به اين راحتي زندگي كنيد. در حالي  ايران با شما برخورد چگونه كنند. در آنجا نمي

 «كه چنان زندگي در عراق خواهيد داشت كه حاضر به باز گشت به ايران نخواهيد بود.

دت اش كنم. آرام زمزمه كردم شما اين همه مخواست با همين دو دستم خفهدلم مي

دادند كجا كجا بوديد؟ روزهاي كه اسرا ناجوانمردانه زير شكنجه هاي رژيم عراق جون مي

آيد؟ عراقي ها دشمن ما بودند بريد به چه بهايي به دست ميبوديد؟اين راحتي كه نام مي

خوانيد براي با ما جنگيدند. يك كشور متجاوز بودند اما شما كه مارا از خودتان مي

د، به جز ويراني و تباهي؟ اگر مرد بوديد كه خودتان را پشت سر كشورتون چه كردي

 كرديد!دشمن قايم نمي

چند البته هر كسي ظرفيتي  دارد . از نظر تحمل و طاقت همه به يك اندازه نيستند.

شان را بفروشند، به آنان  وطن اي نان حاضر بودند هم نفر از خودفروختگاني كه براي لقمه

اين كه از اسارت نجات يابند. در حالي كه جز خسران دنيا و آخرت  ند. به اميددش ملحق 

چرا كه با چشم خود ديديم كساني كه بر اثر شتشوي مغزي توسط  .چيزي نصيبشان نشد

سازمان، در عمليات فروغ جاويدان منافقين شركت كردند و عليه نيروهاي اسالم جنگيدند 

 توان اسالم به هالكت رسيدند.در عمليات دشمن شكن مرصاد به دست نيروهاي پر

 وامگذار.  مانواي از غفلت ! خدايا به اندازه چشم به زدني ما را به خود
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د. بلندگوهاي سرگرفته ش از هاعراقي گيري چون عده كمي جذب سازمان شده؛ بهانه

ولي  فضا،فضاي غير قابل تحملي شده بود.د.ردنك هاي مبتذل پخش مي اطراف اردوگاه ترانه

كند ،بعد از مدّتي بلندگوها خراب شد  گاه يارانش را فراموش نمي كه خداوند هيچ از آنجا

 رسيد . شاز بين رفت. بدين گونه اراده خداوند رخ نمود و به ياري ياران شانو كيد

3. 

 سوگ امام:بعد از  پنجاه روز  

 شد بعدروزهايي پر از بغض ودرد. باورم نمي.بود پنجاه روز از ارتحال امام گذشته

-ام به بغضي فرو خورده گره مياز مرگ امام بتوانم زنده بمانم . اما مانده بودم و هر لحظه

دهدبه كند و داغ هرچه سخت،خداوند به آدمي صبر ميخورد. گذر زمانآدمي را آرام مي

كند.تلويزيون برنامه داشت . آن گفت: خاك آدمي را سرد ميياد حرف مادرم افتادم كه مي

 سركرده  مسعود رجبيي تلويزيوني  مصاحبه داد.اي بزرگ ميها خبر از حادثهروزها برنامه

ديگر برنامه  "درك  اعالم  گذراندند،روزگار مي عراق از خدا بيخبر كه در دامان  منافقين

نخواهيم داشت تا ايران رافتح كرده و از صدا و سيماي ايران اجراي برنامه داشته باشيم و 

 "ر تلويزيون عراق است اين آخرين برنامه د

اي دهانم باز ماند. براستي اينان ملت مارا چه فرض كرده بودند. كدام براي لحظه

معادله را حل كرده بودند كه جواب حمايت مردم از آنها بود. آخر ملتي كه بيش از هشت 

 داد؟!سال مقابل صدام ايستاده بود چه مجالي به اينان مي



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  154

 

  

  ريزي و اجرا شد عمليات فروغ جاويدان توسط منافقين طرحباالخره در تاريخ .........

ند. طراحان اين عمليات خود ور شد زهاي جمهوري اسالمي حملهو از طريق باختران به مر

د. حتّي دولت، كابينه ش ه به خيالشان به پيروزي ختم ميند كبود را براي جنگي آماده كرده

 ند. بوده و رؤساي كشوري و لشكري آن را نيز مشخص كرد

د. رك كويت نيز به كمك صدام و منافقين آمد و سرودهاي حماسي عربي پخش مي

تلويزيون عراق مرتّب رؤساي جمهور چهار كشور مصر، عراق ، اردن و يمن به همراه 

د و اد ند، نشان ميبود كويت را كه با آمريكا متحدشده و به كمك منافقين شتافته

مده در جهت حذف انقالب اسالمي نهايت استفاده را دست آه از اين فرصت ب ستندخوا  مي

اي بر پيكر نحيفمان  و چون تازيانه دش اي مهيجي از اين رسانه پخش ميببرند. سروده

-وقتي امام رفت، فكر مييم. دتر از اين در طول اسارت نداشتاي ب . شايد شكنجهشستن مي

ير چنان خشم را در وجودم كردم خبر ارتحالش بدترين شكنجه ها بود اما ديدن اين تصاو

 كرد.آورد كه نفس كشيدنم را سخت ميبه غليان درمي

كه يم ردك دعا مي ي. براي رزمندگانبوديم بكنيم دعاكردن ستتوان تنها كاري كه مياما 

خواندند اما از هزار جنگيدند. اينان كه خودشان را ايراني ميبا دشمناني بدتر از كفار مي

 .هيمدر اسارت انجام د ستيمتوان كه مي بود ن تنها كاريو ايدشمن بدتر بودند 

كاسه  اسراي پناهنده نيز به خيال داشتن خانه و زندگي و وسايل رفاهي با آنان هم

ند. چقدر به دندان مسلح شده روانه ايران شدشدند و از سوي امريكا و اسرائيل تا بن 

 يم. دخور حالشان تأسف مي
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ناطقي از كشور به اشغال ديوسيرتان منافق درآمد و در ابتداي اين عمليات شوم، م

از دالورمردان ،آنان كه سالها به دنبال شهادت در كوههاي سر به فلك كشيده بسياري 

جام شهادت را از دست مواليشان  ،كردسستان و دشت تفتيده خوزستان ره سپرده بودند

به واقعيت نپيوست و  ولي با رشادت دالورمردان بسيجي رؤياي خبيث منافقينسركشيدند 

 بار آواره و سرگردان به عراق و دامن صدام بازگشتند. با تحمّل شكستي خفت

م كه تا چه حد باال بوده فتيا نامه را در اين موقعيت درمي عدرايت امام در پذيرش قط

اند. گرچه با اين كار جام زهر نوش كردند و روح  و امام به تمامي جوانب اشراف داشته

 بلندشان نتوانست اين مصائب را تحمّل كند و به ملكوت اعال پيوست.  و ملكوتي

4. 

 آتش زدن كالم وحي توسط نيروهاي بعث:
بس، آزادي بيشتري داده  يم. به دليل آتششتگذا بس را پشت سر مي دومين سال آتش

هاي واهي  هاي همگاني كاهش يافت. گه گاه چند نفر را به بهانه ها و شكنجه شد. تنبيه

يم تا بتوانيم بر روي آنها اخبار ردك آوري مي ند. كاغذهاي سيگار را جمعادد جه ميشكن

سياسي را به همراه تحليل بنويسيم و در اختيار برادران قرار دهيم. سرودي تهيّه كرده و 

ها به  يم. خبر توسط خبرچينردك ها در خفا و به دور از چشم نيروهاي بعثي تمرين مي شب

 ند .ختند و به تفتيش وسايل پرداردك ه آسايشگاه حمله د. بيرس ها  عراقي
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د .تعدادي از اين اافت ها  در پي تفتيش ناگهاني، چندين دفتر يادداشت به دست عراقي

كه براي حفظ كردن بوددفترها پر از آيات و احاديث ائمه اطهار و نبي مكرم اسالم 

 .ه بودنديادداشت كرد

ند. با اين يدكش ات و احاديث را به آتش جلو چشم همه دفترهاي پر شده از آي

هاي سيگار نوشته شود بلكه بايد بر روي كاغذ اعال  استدالل كه قرآن نبايد روي ورق

 نوشته شود.

ه قرآن را به ورق و خط خورد ك اي مسلمان نما تأسف مي انسان به كوته فكري عدّه

مكتوب . قرآن هدايت و  ند. در حالي كه قرآن كتاب زندگي است نه كلماتبود  ختم كرده

 ها. رحمت است نه دكور خانه

5. 

 انتصاب معروف: 

بودند.هوا به شدت گرم و همه روزه  بودماه رمضان  1369اواخر ارديبهشت سال 

يكي ديگر از نيروهاي خبيث بعثي  بودولي از شكنجه هاي ماه رمضان گذشته خبري نبود.

اي  ند؛ به شيوهبود  ادداشت را كشف كردهبه فرماندهي قاطع برگزيده شد.. چون دفترهاي ي

 . پرداختندديگر به تنبيه 
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ند ردك را لخت  ي اسرا همهريختند  آب بر روي زمينتنبيه بدين گونه رقم خورد كه 

ند.تنها دز زد با كابل بر سر و رويش مي ند. هركس غلت نميدغلتان آلود  زمين گِلروي و بر 

 د.آموحتنميرده و به ديگران هم ران را حفظ كبه اين جرم كه  آيات ق

د و تنها يك عدد خودكار به مسئول آسايشگاه ش آوري و شكسته  ها جمع كليّه قلم

هاي خود را  قلمها  ند تا وسايل موردنياز اسرا را بنويسد. تعدادي از بچّهادد تحويل 

ها  خبرچين چون ند.شتون آوردن و استفاده از آن را نداند؛اما جرأت بيرداي پنهان كر گوشه

 ند.ادد به سرعت خبر مي

اعتماد كند.  ستتوان . حتّي انسان به دوست صميمي خود هم نميبودوضعيت عجيبي 

البته تعدادي  از  د. يرس ها مي شناسد و كوچكترين خبرها به بعثي ها را نمي كسي جاسوس

را به د چند نفر از اسش همين امر باعث اي هم نامشخص.ها مشخص بودند وعدهخبرچين

 از جمله............دست معروف به شهادت برسند.

يده شد . اسرا بيشتر پس از پايان يافتن خدمت معروف، حامد به فرماندهي قطعه برگز

 ند .ادد اي به دست حامد نمي ند و بهانهردك احتياط مي

6. 

 كشيدن دندان با انبردست :

و توسط دكتر  فتر اه مي. اسيري به درمانگشتبيمارشدن و دكتر رفتن مفهومي ندا

 م. درد غير قابل تحمّل شدهشتشود كه مرگش را به چشم ببيند. دندان درد دا ويزيت مي
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جا  ند. اينبود د نفر ديگر هم به همين درد مبتال، چندندان درد نداشتم. تنها من نبود

 . شتبهداشت دندان و دهان معنا ند

كساني كه دندان درد دارند يا »د: رك شد و اعالم  اقي وارد آسايشگاه سرباز عر

خوشحال « آيد خواهند دندانشان را بكشند به صف شوند، امروز دكتر دندان پزشك مي مي

 م از اين درد راحت شوم .ستتوان م باالخره ميدش 

د از قطعه سه يك نفر و از مجموع چهار قطعه مدنآ از هر آسايشگاه سه نفر جلو 

ند و قطعه يك بود  قطعه چهار، جلوتر از من ايستادهي ند. اسراادايست دوازده نفر در صف 

حس كردن از آمپول استفاده كنند؛چون سالها با آنها  براي بي بوددر آخر صف. اميدوار ن

م حداقل قرص مسكني ردك يم. اما! تصوّر ميبود و به پليدي اعمالشان آگاه كرديمزندگي 

 .بود بريده براي التيام درد همراه داشته باشند. درد امانم را

شد . بعدها  مردي لباس سفيد پرستاري بر تن و كاله قرمز بعثي بر سر از در وارد 

م يكي از سربازان بعثي است كه از اردوگاه دوازده براي كشيدن دندان اسرا دفهمي 

كه درد امانشان را بريده.  بوداي  .در حقيقت او مأمور شكنجه عدّهبود مأموريت گرفته

شماري  از همه جلوتر ايستاده و براي مداواي دندان درد خود لحظه بيچاره اسيري كه

سمت راست ، يك دندان مانده به عقل،  ش،يعني دندانبد. يكي از دندانهاي آسيارك مي

 .درك آبسه كرده و درد مي ،پوسيده شده 

د در دهانش ش تفاده ميدكتر قالبي، انبردستي را كه براي تعمير موتور و دوچرخه اس

داد. دو مزدور عراقي دست و  اعتنا به كارش ادامه مي كشيد و او بي د. اسير فرياد ميفرو بر
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اي در دهانش فرو برد  . دكتر قالبي كهنهبود ند. دهانش پر از خون شدهه بودپاي او را گرفت

اي از  تا جلوي خونريزي را بگيرد. از شدّت خونريزي از هوش رفت . مرد سفيدپوش تكّه

ورم كرده و  شجدا كرد و بيرون كشيد و به ديگران نشان داد. فك و دهاندندان را از فك 

 . بودتكه كرده  سرباز بعثي دندان سالم را به جاي دندان كرم خورده تكه

 ، درد دندان را فراموش ديدندوقتي اين منظره را ي آنهايي كه درد دندان داشتند همه

ديگر كسي : »كرد و گفته رو به جمع رحم گويي فتحي بزرگ انجام داد . سرباز بيردندك 

 «خواهد دندانش را بكشد ؟ مي

 «نه : » داديمجواب 

پاها و كمرمان درد برد و   ايم؛ همه را كالغ پر  او به اين بهانه كه دستش انداخته

داد، به گريه افتادم. سعي گرفته بود من كه دندان درد هم در كنار ديگر دردها عذابم مي

گرداند. درد  به قطعه بربدهم. آنقدر كالغ پر مارا برد كه خسته شد و كردم بغضم را فرو 

يكي خورده توسط  دندان كرم اي جز اين نداشتم. تا اين كه چارهم،ردك دندان را تحمّل مي

هاي قرون  . درد كشيدن بهتر از شكنجهبرومبه دكتر  نشدمولي حاضر دبرادران كشيده شاز 

 . بودوسطايي بعث عراق 

7. 

 به كويت :   حمله
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به آنچه  ها ايراني«د:رك اعالم پس از مدّتي خوي وحشي گري صدام ارضا نشده بود.

كردم و اين اي در خود تفكر ميشهوگ «جنگ شدنداين  پيروز  و  خواستند رسيدند مي

كشاند.جنايتكاري كه قداره بند منطقه بود و كسي جمله صدام بيش از پيش مرا در خود مي

اي مجوس كرد. مرد شماره يك اعراب كه ايراني ها را عدهم حساب نميرا جز خودش آد

كرد و از هيچ جنايتي فرو گذار نبود امروز در اوج ذلت اعالم كرد مي آتش پرست معرفي

 توانست باشد ؟ اين جز لطف و عنايت خدا چه مي كه ايراني ها پيروز ميدان شدند و

. به ياد نفرين حضرت ديدخود مي به روي آسايش ستولي گويي كشور عراق نباي

ش درباره اين برادر افتم نفريني كه بعد از شهادت برادر و اصحاب مي )سالم اهلل عليها(ام كلثوم 

ند و با اهل بيتش چنان د. همان مردمي كه مهمان خود را به شهادت رسان1مردم بيان فرمود 

 كردند.

صدام در يك حمله ذاشت. تلويزيون عراق بار ديگر خبري ديگر را به نمايش گ

آموز  . اين ديكتاتور قرن و سگ دستور شد لشگريانش به سوي كويت حمله، با ناگهاني

ور شد و آنجا را به اشغال خود  غرب ،اين بار نيز به دستور اربابانش به كويت حمله

درآورد. جمالتي كه رزمندگان ما در طول هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملياتي 

-بود ومثال ميدند در مسير حركت لشكر شيطان توسط بعث نصب شده كر نصب مي

دانست كه كلمات به خواست همتن حال و هوا را بين سربازانش ايجاد كند . اما او نمي

                                                           
1
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دهد و كلمات دهند اين معنويات است كه به كلمات روح ميآدمي روح حركت نمي

 شوند.حركت مي سبب

از متحدانش در جنگ هشت ساله با ايران،حمله جالب اين كه اين بار صدام به يكي 

كشور كويت، همان كشوري كه تمام توان خود را صرف كرد تا صدام در ور شده بود. 

جنگ با ايران برنده اصلي باشد. كشوري كه جزاير بوبيان خود را در اختيار هواپيماهاي 

بعث قرار  يهجمهعراقي گذاشت تا بهترين جوانان ايران را پرپر كند؛ حاال خود مورد 

 «اللهم اشغل الظالمين بالظالمين.» .فتر گرفته و اموالش به تاراج مي

حمله نظامي بعث عراق به كويت و تاراج اموال توسط مردم و نيروهاي نظامي با 

د و صدام عراق ش اديو و تلويزيون عراق همراه شعارهاي مهيج و سرودهاي حماسي از ر

 د.ش كويت نيز جزيي از آن محسوب مي كهعراقي  د يرا عراق بزرگ نام

به دنبال تصرّف خاك كويت، سناريو بعدي استكبار اجرا شد و آمريكا راهي براي 

تا بتواند قدمهاي خود را در منطقه خليج فارس و كشورهاي عربي تثبيت كند.  ودگش خود 

كشور  به دنبال درگيري دو كشور عراق و كويت و فشارهاي وارده از طريق دولت ايران،

گونه دعاي خميني كبير و تالشهاي مسئولين به بار  عراق حاضر به مبادله اسرا شد و اين

 اسراي در چنگال بعث، شاهد آزادي را درآغوش كشند . شدنشست و قرار

 

20 
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 شيرين ترين روز :

1. 

ند شتدا سرخ  ، كه نه نامي در ليست صليبد اسراي مفقود تكريترك كسي باور نمي

هاي رژيم بعثي آزاد شوند. اردوگاه  ، روزي از زنداناز آنها داده شده بود نيو نه نشا

. در اين اردوگاه بيش از پنجاه شدمحسوب مي آخرين منزل زندگي  تكريت براي ما يعني

هاي  ند. بدترين شكنجهبود  بانه جان داده و به شهادت رسيدهها مظلومانه و غري نفر از بچّه

د روزي برسد كه از اين زندان رك شد و كسي باور نمي اجرا مي قرون وسطايي در اين جا

 آزاد شويم و به سالمت به ميهن بازگرديم.

 د.ونم ه وطن جزء محاالت مياصالً تصور بازگشت ب



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  163

 

  

وقتي خبر مبادله اسرا از طريق تلويزيون عراق اعالم شد، اردوگاه به يك باره منفعل 

زگشت براي ما كه ناممان در هيچ جا به عنوان م. گرچه تصور باديگنجي شد. در پوست نمي

ولي آدمي به اميد زنده است و ما ياد گرفته  دونم اسير ثبت نشده، قدري غير ممكن مي

 . بوديم كه هيچ گاه از رحمت واسعه خداوند نا اميد نباشيم

گذشت. سخت بود شايد گذشت اين روزها سخت تر از روزها در تب وتاب مي

دانستي كه دشت دشمن اسيري و بود. آن روزها آمده بودي و مي روزهاي آغاز اسارت

-اميد به بازگشت تقريبا صفر است. اما اين روزها اميدي در دلت تابيده بود. احساس مي

كردي همه چيز مهيا شده كه به آغوش وطنت و پيش مردمت برگردي.رفتن و رفتن. اما 

شدي از جايي كه جز خدا مي نشست انگار از محضر خدا خارجغمي غريب بر دلت مي

-شكستو نميجريان نداشت و كسي جز او در زندگيت رنگ نداشت. آن وقت دلت مي

 دانستي براي رفتنت دعا كني يا ماندنت.

2. 

 :13 69يكم شهريور  

ند. فرمانده عراقي رو ادد به هرنفر يك دست لباس آستين كوتاه و يك جفت كفش 

اي از  به زودي عدّه: » كردند.گفتتيز نگاهش گذر ميايستاده بود و همه در زير به جمع 

 «نام كنند و به ايران بازگرديد  آيند تا از شما ثبت سرخ به اينجا مي طرف صليب
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چهار سال براي من يم بدون اين كه از قبل هماهنگ كرده باشيم. فتر همه به سجده 

را ديدم ها اعمال شده  ه. در اين چهار سال بدترين شكنجبود اسارت و در بند بودن گذشته

 آن هم به بدترين شكل .

 گذشت . ، بغض و دلتنگي در ناباوري، استرس و اشتياق يكم شهريور 

3. 

 دوم شهريور:
م خوشحالي ستتوان . نميبوداوضاع فرق كرد. ديگر تجمع بيش از سه نفر ممنوع ن

ند دز ها تك  عراقيم. چند نفر شوخي كردنشان گل كرد ، پنهاني به اتاق را پنهان كن مخود

هاي  و لباس ندند. نوارهاي سبز رنگ دور پتو را باز كردشتدا و چند كاله قرمز بعثي بر

پرچم سه رنگ جمهوري اسالمي را  ندتا بتوان ندردك  تكه  راحتي سفيد رنگمان را تكه

 . نددرست كن

امام را  عكس بودد. يكي از اسرا نقاش قابلي ش بند يا حسين و يا زهرا درست  پيشاني

د تا با خود به ايران ببرد و در روز آزادي و هنگام ورود به خاك رطراحي و گلدوزي ك

 كشورمان در دست بگيرد.

. هيچ گاه اردوگاه را اين چنين سرشار از زندگي نديده بود هر كس مشغول كاري

وبه « رسد؟ آيا روز آزادي فرا مي »كرد اين بودفكري كه هر لحظه از ذهنم عبود ميبودم. 

   فرمود اليس الصبح بقريبياد آيات قران افتادم كه مي
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د و همچنان چشم به راه آمدن نيروهاي صليب سرخ ش اده ميمقدمات بازگشت آم

عمولي ي كارهاي م همهبود و  اي از اشتياق بر همه چيز كشانده م. انتظار سايهبودي  نشسته

 ند.بود  در اردوگاه پر از راز شده

 ها وگاه بعد از دو ماه آمدن بچهنموداري از ارد

 

 

 نموداري از اردوگاه در آخرين روز

3. 

 ثبت نام اسرا به وسيله صليب و بازگشت :
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. گرچه نسيم  . نسيمي حيات بخش وزيدن گرفتبودساعت نه صبح چهارم شهريور ا

. اين چند شب خواب با بود. ولي همراه بوي آزادي شتبا خود بوي غربت به همراه دا

هاي دريايي را نيز به تالطم كشانده و امواج  . نسيم صبحگاهي دلبود نمان قهر كردهچشما

. گرچه در اردوگاه تكريت يازده هميشه حيات بود نه سكون شتاشتياق نشان از حيات دا

گونه بودن صفت مرداب است و حركت نشان حيات آدمي. در اين  وايستايي. چرا كه اين

دانستيم ترس راه ورود شيطان است. ترس  د.چرا كه مياردوگاه هيچ اهل واليي نترسي

 آورد و سكون ماندن و ماندن نيست شدن به همراه دارد . سكون مي

هاي  . دل كندن و حركتي دوباره براي حياتي دوباره. ماشين وقت جاكن شدن رسيد

حجاب با ته آرايشي كه  ند. دو زن بيهاي خاردار ايستاد آن طرف سيم صليب سرخ،

نام از  ، از سر اكراه و اجبار براي ورود به اردوگاه و ثبتشتثباتي عقايد دا از بي حكايت

ند در چنين شرايطي ستدان ند چرا كه ميدش ند و وارد اردوگاه ميدپوشان اسرا خود را مي

 گويي به سؤاالتشان نخواهد بود. كسي حاضر به پاسخ

 د: رك يكي از نمايندگان صليب سرخ سخن آغاز 

كه نتوانستيم زودتر شما را ثبت نام كنيم. دولت عراق اجازه ورود به  متأسفيم» -

توانيد به ايران  مياالن شما در انتخاب راه آزاديد. داد. اردوگاه را به ما نمي

برگرديد يا بمانيد و به دولت عراق پناهنده شويد. اگر كسي خواست بماند تحت 

 «حمايت ماست  
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به ماندن در چنين فضاي مخوفي است؟ غير از  م آيا كسي حاضريدانديش با خود مي

 . 1بهترين فرزندان اين مملكت بودند هاي جاسوسي كه باعث شهادت منافقين و عرب

د. در تمام مدت چهل و ش جلد قرآن مجيد به اسرا هديه و يك  گرفتثبت نام انجام 

ي حاال دو ماه اسارت، آسايشگاه صد نفري تنها براي مدت شش ماه يك قرآن داشت. ول

گيرد، يك جلد  گرديم و كتب مذهبي به وفور در اختيارمان قرار  به وطنمان باز  بودكه قرار 

 گيريم!!! قرآن هديه مي

م، سنتي به يادگار مانده از دوران كودكي كه به رسم احترام دبوسي قرآن را با احترام 

 م.شتگذا ميم و بر ديده دبوسي اختيار مي م بيديدهرجا اين كتاب آسماني را مي

و اوّلين نماز جماعت را با حضور يك هزار و دويست  گرفتيموضو ،نزديك اذان ظهر

اي  ت عصبانيت چهره. سربازان عراقي در حالي كه از شدّكرديم آزاده سرفراز اقامه

 «بستيم اگر ثبت نام نشده بوديد همه را به رگبار مي: » فتندگ ند؛ ميشتبرافروخته دا

 كند ! ها را برزخي مي جماعت اين گونه بعثيدانم چرا نماز  نمي

                                                           
1
)چند نفر از آنان بازگشتند و مورد عفو جمهوري اسالمي قرار گرفتند گرچه عاقبت خوبي نداشتند. يك  

رساند.  شدو بر اثر زد و خورد همسرش را به قتل  نفر از آنها بعد از آمدن به ايران با همسرش درگير 

گونه به سزاي اعمالش  شد و اين د و او به دار مجازات آويخته رك خانواده مقتوله نصف ديه را پرداخت 

 د(.يرس 
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. سوار ندشد بايستيم. اتوبوسها آماده حركت بايد وسايلمان را جمع كرده و به صف

ايم هنور اسير و در خاك عراق بود يم. گويي از ياد بردهادافت يم و با ذكر صلوات به راه دش 

 هستيم.

م با ياد و خاطره كساني كه يختري اشك مييم.ادفرست يم و صلوات ميدخوان قرآن مي

اي را  گرديم تا ناآزموده يم. باز ميشتگ م، اما حاال بدون آنها باز ميبا هم به اردوگاه آمدي

 اي ديدار تازه كنيم. بيازماييم و يا با آزموده

رويم تا روزي باز آييم. رفت و آمدي به تكرار. مگر نه  آمده بوديم كه برويم و مي

 «ان االرض يرثها عبادي الصالحون» ه اينكه خداوند وعده داد

قش ها ن . لبخند بر لبنبودبرعكس روزي كه پا به اين مكان گذاشتيم، دست ها بسته 

يا وداع. وداع با آنها كه غريب  بوددانم گريه شوق  د. نميش بسته و با اشك چشم همراه مي

دار پرچم سرخ  بودند. غريب ماندند. غريب و خفته در خاك تكريت . كه هر كدام ميراث

 عاشورايند. علمداران دشت عشق و تا پرچم برپاست ،دل گرم است به تداوم كارزار.

وقتي از اردوگاه خارج شدم و نگاهم به اردووگاه افتاد بي اختيار ترسيدم و زندان 

 نمود.صالح الدين به نظرم چقدر وحشتناك مي

خواست هيچ وقت لم ميچشمانم را بستم. براستي تحمل ديدن زندان را نداشتم. د

رفت. اين جا كردم تيغ نگاهم تا افق ميديگر هم اين مكان را نبينم. به هر جا نگاه مي

گشتم به ميهنم دوستاني را به امانت نهاده بودم كه همراه من بودند اما حاال تنها بودم.برمي
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به اجبار و  بعد از مسافرتي چهار ساله. يك بار از مرز شلمچه وارد اين كشور شده بودم

 گشتم به انتخاب.بين بار از مرز خسروي برمي

4.  

 مرز خسروي ،آخرين پله عاشقی:

. بودبه كربالايران م. مرز خسروي نزديكترين نقطه ديساعت هشت شب به مرز رسي

المكان است به ميزباني تن صد پاره شهيد عشق. كربال نقطه  كربال همان شهري كه اشرف

يي كه نشان بندها .پيشانيرود به همان سمت. اين جا هم دل مي عاشقيشروع است، شروع 

 يم تا بر پيشاني ببنديم .ردكرا آماده  از كربال دارد 

د با همان لباس سبزي كه به قول شهدا ش د و برادر پاسداري وارد ردكاتوبوس توقف 

يم او نيز ستاند يم و نه شهرش را. اما ميستدان از خون بافته شده نه از پود. نه نامش را مي

 وامانده از قطار مقصد خداست. جامانده از كاروان شهادت .

اش  س امام بر سينهم.آرم سپاه وعكبود  لهاست،سبزي لباس عاشقي را نديدهسا

د. اشك به ز م. اشك در چشمانش حلقه دبوسي اختيار آرم و عكس را  د. بيرك خودنمايي مي

ثل همان روزها كه وقتي از عمليات . مگفتد. رو به جمع سخن ياش صفا بخش چهره

. اشك شوق ديدار دوستان در كنار ريختيم ديديم، اشك مي ديگر را ميگشتيم و هم برمي

 حسرت جاماندن .
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 فتگ كه كسي به زبان فارسي با همان صداقت در كالم، با ما سخن مي بوداوّلين بار 

 د.رك .با تك تكمان روبوسي بودبخش  و اين لحظه چقدر لذّت

ترسيم اگر حركتي صورت  . ميبرادران، شما اوّلين گروه اسراي مفقود هستيد»  -

هاي  بند ببنديد؛ عراق به بهانه يا حتّي پيشانيگيرد،يا عكس امام بر سينه بچسبانيدو

واهي تبادل اسرا را لغو كند و مابقي اسراي مفقود همچنان بال تكليف بمانند. 

 « بند نبنديد  غلبه كنيد و پيشانيكنم بر احساساتتان  پس از شما خواهش مي

ايم. اهل والييم و  مطيع اوامر هستيم. بايد مطيع باشيم. سربازي امام را به جان خريده

د. يكي يكي از اتوبوس پياده شو مطيع. بوي غربت عاشقي در اين نقطه نيز استشمام مي

 ايت خوشحالم.نه بينم بي هاي منحوس بعثي را مي يم.از اين كه آخرين باراست چهرهدش 

 اما دلتنگم. دلتنگ روزهاي خوب خدا.

ها فضا را  ولي چراغ بود.هوا رو به تاريكي يم ردك ايران حركت  به طرف مرز

اي بزرگ به خط نستعليق روي پارچه ند. در ابتداي مرز كشور عزيزمانك نورپاشي مي

غشته است شهدا آزادگان عريز اين جا به خون بهترين جوانان آ " شده بود نوشته فارسي

 "گويند  به شما خير مقدم مي

واهمه بيان  كه بي بودحكايت دل اين بارش مدام وبي اختيار . ريختماختيار اشك  بي

 د. صريح و بدون پروا و خجالت.ش مي

 م اليق اين جمله هستم؟ اگر شهدا رو از من برگردانند چه كنم؟ ستداننمي
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 .فتگ آمد مي ه كه به آزادگان خوشكمي جلوتر برروي اتوبوس پالكاردي نصب شد

 كلمات چقدر برايم غريبند. حكايت جا ماندن از قافله .

م . اشك و ادافت م، چون ديگر قافله، بر خاك شتگذا به خاك مطهر كشورمان كه قدم 

بوسي و با تمام وجود خواهي آن را ببويي ب خاك، چقدر بوي خوشي دارد خاك وطن. مي

 .احساسش كني 

م. يدبوس . فارغ از همه، آن را رفتمم. سجده دگذاركه  پاك كشورمان  قدم بر خاك

ترين خوابي است كه در زندگي  يا بيدار. اگر خواب باشد بهترين و شيرين بودمخواب 

د و تو هر كه و از هر دياري، ش ين خاك استشمام ميام .بوي شهيدان از همه جاي ا ديده

 كني . ود آن را درك ميپرده و با تمام وج اگر اهل دل باشي، بي

  د سالهايمآ . دشت هزار رنگ زميني كه به نظرم ميشتاي دا كننده دشت زيبايي خيره

 سال منتظر مانده و ايستا قامت و با شكوه .

د،ولي من در رك ستي بر شانه بلندم .گرمي دي شكربه سجده، مبود  بر خاك افتاده

ند. عكس را در آغوش ادد كس امام ،بي هيچ مانعي. به هر آزاده عمبود خلوت خويش

توانستم نام  م. تصور اين كه چند ساعت پيش حتّي نمييدبوس و آن را بارها و بارها  گرفتم

ا بببنم و ببوسم، م ساعتها آن رستتوان امام را بر زبان بياورم ولي حاال بي هيچ مانعي مي

امام بوسه بزنم ولي تنها گردم، بر دستان د. اميدوار بودم روزي كه برميرك قرارم مي بي

 م . ردك ال چقدر جاي خاليش را احساس ميآرزويي بود و گذشت و حا
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 باختران )كرمانشاه(

هاي عجول اتوبوس چه  . جادّه زير چرخبوديم، مقصد باختران سوار اتوبوس شد

ند. در ردك ند و ابراز احساس ميادد . شعار ميبودنظير  د. استقبال مردم بيونم مي تاب بي

ند واي كاش مادري چشم به راه، ختري سر به ديوار گذاشته و اشك مي ين ميان برخي،ا

خواهري روي برادر نديده، پدري منتظر، برادري داغ برادر ديده يا فرزند ديده به در شهيد 

 نباشند.

5. 

 نهم شهريور:

يم و معاينات پزشكي انجام باختران )كرمانشاه( قرنطينه شدسه روز در پادگان 

م، دعا يدخواب م و ميشتگذا باشم.هرشب وقتي سربربالين ميدآزاد شده ش . باورم نميگرفت

 شوم در عراق نباشم. ام خواب نباشد و وقتي بيدار مي م آنچه ديدهردك مي

توانستم حرف بزنم، نه آنها در  م.گرچه نه من ميصحبت كردبا پدر و مادرم تلفني 

 يافتند . ميان هق هق گريه مجال سخن مي

ها كه در  م چطور برگردم !! جواب خانواده شهدا را چه بدهم!! همانبود  ندهما

سنگرها جا ماندند و زير خروارها خاك دفن شدند و يا آنان كه همراه من جامه اسارت بر 

 تن كردند و امروز تن غريب و مظلومشان در خاك عراق به امانت مانده. 



 روزهايي به رنگ آسمان                                                                                                                                  173

 

  

 كاش خانوادهايشان را نبينم .

6. 

 مقصد يزد:

دگان يزدي به يم اوّلين گروه اسراي مفقوداالثر به همراه ديگر آزادش سوار هواپيما 

د. نماينده ولي فقيه، يادگار ش ما وارد فرودگاه شهيد صدوقي يم. هواپيردسوي يزد پرواز ك

مسئولين نيز او را همراهي كردند.  د. چند نفر ازمآ سومين شهيد محراب به استقبالمان 

 ندبود  يم. چقدر خيابانها فرق كردهادافت به طرف هتل جهانگردي به راه  يم وردك روبوسي 

 . نبود . ديگر از حال و هواي جنگ خبريهاوآدم

 خدايا چقدر زود همه چيز تغيير كرده.

ايم. حاال اين جا هم منطقه شده و بدي آن  اي به منطقه ديگر آمده دانم كه از منطقه مي

داني از كجا خواهد آمد كه مهيايش   اش و نه مي بيني ميدر ناپيدا بودن دشمن است. نه 

اي؛دور از چشمانت،  كني بر دشمن فائق آمده باشي و درست در زماني كه احساس مي

شوي كه آمده  اش مي كند.فقط وقتي متوجّه اي ديگر آماده مي دشمن خودش را براي ضربه

 كشد.  و كارش را آرام آرام به رخت مي

. به خانواده شتندقرار ندا  هاكدام از آزادهيم،ولي هيچ ردك ف ميگرچه ناهار را صر

كه پدر و مادر و برادرم  چشم به در داشتمند.بود  و آنها را به هتل دعوت كرده  ها خبر داده

م، ختري كرده اشك مي . بغضشت، پاهايم توان ايستادن نداخاستمند. بردش هتل وارد 
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، از همه مهربانتر! و من، چقدر در آغوش اين فتگرتعارف. مادر مرا تنگ در آغوش  بي

 كنم. پيرزن كه قدش خيلي زود خم شده، احساس آرامش مي

دانم كدام را بر زبان بياورم پس  آورند. ولي نمي حرفهاي ناگفته به ذهنم هجوم مي

 دهم.  تنها به اشك مجال باريدن مي

يز در گرماي طاقت يم. مردم مهرردك د از ظهر به سمت مهريز حركت ساعت سه بع

د، چشم به يبار روز گرمتر از هميشه ميآن هاي خورشيد كه  ير و در زير شعلهفرساي كو

 ند.بود  ره، منتظر ايستاده

پرسد. ديگري از  . يكي از دوستش ميفتگ يم. هركس چيزي ميدش وارد مسجد 

شحال مرا خواند و ديگري خو فرزند مفقودش. يكي از قافله جامانده و حكايت ماندگي مي

 .رفتگ تنگ در آغوش مي

 م . ردك خالي رضا را به وضوح احساس مي جاي

مجري برنامه با كلماتي آتشين كه حال و هواي مسجد بر التهابش افزوده برنامه را پي 

اي  هاي مسجد من نيز دكلمه د. درخالل برنامهيرس مي م. سخنان درهم به گوشرفتگ مي

 يم.ادافت آباد به راه  به طرف روستاي ميركو  دش م. مراسم تمام ردك  قرائت 

من و عباس زارع. با استقبال گرم و صميمي مردم روستا به  بوديمدو اسير آزاد شده 

 م .خانه، همان آشناي قديمي روزهاي كودكي.ديرسي منزل 
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 برگشتم.

ام، با ياد  دانم گناهم چه بود كه از قافله ياران آسمان جا ماندم ولي مانده نمي

 دهد.  اني كه تنها اميد شفاعتشان به من اميد زندگي ميدوست
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 هاي فراق : مويه دل
شب است و مهتاب، و مهتاب كوير از همه جا نزديكتر است. مهتاب خيال انگيز ، 

 شاعرانه و آرام بخش.

زنم. كاش پيش بچّه ها بودم.چقدر دلم برايشان تنگ شده.  لحظاتي دور خانه قدم مي

انديشم چقدر آدمي اسير  فهمد. با خود مي كنم كسي حرفهايم را نمي . احساس ميام كالفه

 خويشتن خويش است .

ها نهفته.حكايت تكرار دگرباره ياران  به راستي زير اين آسمان پرستاره، چه شگفتي

 هاي رهبر خود برنداشتند. ترين شرايط زينبي ماندند و دست از آرمان حسين، كه در سخت

 اسارت اهل وال. تكرار تاريخ

گذرد و هركس در هر زمان بدين  و مگر نه اين كه راه كاروان عشق از ميان تاريخ مي

 صال، لبيك گويد از مالزمان كربال خواهد بود؟!

داند بر سربازان مظلوم خميني،  توانستم گفتم. اما! چه كسي مي همه آنچه را مي

 ! ؟؟؟؟!!!!!!!!؟؟؟؟ ،در دشت تفتيده تكريت چه گذشت مالزمان كربال
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 سروده هاي اسراي آزاده:

 اسالمي اجراگرديد: ودرميهن شده هاي بعثي سروده هاي اسراي آزاده كه درزندان سروده

 بين اسارت مثل طوفاني به دريـاي غم است

 است بهر وصل ما به ساحل راه پر پيچ و خم 

 كن است گرچه سيل مشكالت زين مكان بنيان

 ر فانـي مـرهم استليكن هنگام وداع زين دا

 درد و رنج جمـلگي در دوري از ميـهن بود

 رمز پيروزي ما در وحـــدت ما با هم است

 راستي مضحك استگويم؟منطق دشمن بهازچه

 در حقيقت منطقش كالمي زجر و پر غم است

 گرچه محنت ها نمودند بهر روزي هر زمان

 گوهر خاك وطن بين در همه عالم كم است

 دند باز گويند مشـــكالتبارها پرسش نمو

 ليك جواب خصم كافر سيلي بس محكم است

 پافشاري گر كني در حق خود هيچ چاره نيست

 چون كه مغزشان تهي ومكرشان در يك دم است

 آنچه ما محتاج آنيم خصـــم دون ترسد از آن

 چون كه رمزش نور حق فكرها نيز با هم است

 گرهمه عالم بگيرند ضــــــدّ ما باور مكن

 در مصاف حـــق و باطل دژي مستحكم است
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 ور بودم دمي در وصف اين دوران سخت غوطه

 ناگه مرغاني بديدم در هوا بالـــم كم است

 زين زمان كافران در جمع ما منكر شدند

 هديه خون حسين حق هميشه حاكم است

 سروده دوم:

 كنيمبســــم رب المستعان دل را منور مي

 كنيم چنين سر مي صبر در رنج و الم را اين

 گر نصيب ما نشد آن مرگ سرخ و باشـرف 

 كنيم  در اسارت اين چنين غوغا و محشر مي

 گر به زير چكتـمه دشمن شويم آزرده جان

 كنيم  يــــــادي از درد دندان پيامبر مي

 گر برنجـــانند دل ما را به درد روزگار 

 كنيم  سر به چاه صبر چون سلطان خيبر مي

 ضربت سيلي كبود رخسار ما گر شود از 

 كنيم  ياد سيـــلي خوردن زهراي اطهر مي

 گر شود مهر خـــموشي مونس لبهاي ما 

 كنيم  نهضتي چون مجتبي فرزند حيدر مي

 گر كشد دست نوازش بر سر ما خيزران

 كنيم ياد لعـــــل تشنه سبط پيامبر مي

 شب گر بشنويم ما ناله و فرياد و آه نيمه

 كنيم  ميعليه السالم موسي بن جعفر ياد يارب يارب
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شادي ارواح مطهر حضرت امام  
 و شهدا صلوات

 
اللهم صلّ علي محّمد و آل محّمد  

 و عّجل فرجهم
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 به روايت تصوير:
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ها نهفته.حكايت تكرار  به راستي زير اين آسمان پرستاره، چه شگفتي

ترين شرايط زينبي ماندند و دست از  تدگرباره ياران حسين، كه در سخ

 های رهبر خود برنداشتند. آرمان

 تكرار تاريخ اسارت اهل وال.

گذرد و هركس در هر  و مگر نه اين كه راه كاروان عشق از ميان تاريخ مي

 زمان بدين صال، لبيك گويد از مالزمان كربال خواهد بود؟!
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داند بر سربازان مظلوم  توانستم گفتم. اما! چه كسي مي همه آنچه را مي

 خميني، مالزمان كربال ،در دشت تفتيده تكريت چه گذشت ؟! 

 

 


