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  اولين کلنگ گلزار خاوران
  يی از خاوران خاطره

  
خواهرم .  و عازم کرمانشاهمن در ترمينال ميدان آزادی بودم 67 سال  زندانيان سياسی دريک ماه بعد از کشتار

تمام فکر و ذکرم اين بود که آيا . مريض بود و من به شدت ناراحت چون پيغام داده بود که حتما بر گردم و ببينمش
انه آنها زنگ زدم کسی گوشی را بر نداشت يک روز تمام سعی ؟ که وقتی به خنده خواهد ماند يانه؟ چراخواهرم ز

از بچگی با خواهرم بزرگ شده بودم و از تمام عزيزانم . نگران و پريشان بودم. کردم ولی نتواستم تماس بگيرم
  .تيم به هم خيلی وابسته بوديماو از من سه سال بزرگتر است اما انگار دوقلو هس. بيشتر دوستش داشتم

  
 بعد از ظهر در ترمينال بودم همه تعاونيها را گشتم هيچ اتوبوسی 5حرکت ميکرد و من از شب  9اتوبوس ساعت 

موهای بسيار بلندی که داشت فهميدم  از  که مردی را ديدم با لباس کردی6 حوالی ساعت .کرد حرکت نمی 9قبل از 
  . بايد باشددراويش قادریاز 
  

 نگاهش طلب کمک و ياری ازای را تکان ميداد به همه مردم نگاه ميکرد،  گريه ميکرد و آه و ناله اش هر بيننده
ميباريد، من هم مثل همه آدمهای دور وبرش فکر ميکردم که اين حرکات برای جمع آوری پول است اما وقتی ديدم 

  .دم و حالش را پرسيدمکه او پول را از مردم قبول نميکند جلو رفتم و بهش سالم دا
  

  "يک مرد ميخواهم که دست ياری به من بدهد و بگويد خاوران کجاست؟" چيز زيادی نگفت فقط گفت 
  من با تعجب گفتم خاوران؟

  "بله خاوران"گفت 
  

  . خاوران کجاست؟ من ميدانم کهباز هم متوجه منظورش نشدم بهش گفتم که حاال چرا گريه ميکنی
ته بودم، چند سالی هم در اطراف ميدان خراسان و تير های خاتون آباد رف پزخانه ه کوره  بمن خاوران را بلد بودم

  .کجاستکه دوقلو زندگی کرده بودم و خاوران را خوب ميدانستم 
  

  ".بايد مردانگی کنيد و من را آنجا ببريد"تا شنيد که من گفتم خاوران را بلدم دو دستی يقه مرا گرفت و گفت 
ام  تم من مسافر هستم و خواهرم مريض است و از صبح به خاطر خواهرم زندگيم را ول کردهبا خنده بهش گف
  انمم  است من جا میه از اينجا تا خاوران سه ساعت راد حرکت ميکن9اتوبوس ساعت 

 ؟دت در کوره پزخانه ها کار ميکننيها رويد ولی چرا با اين پريشانی؟ بچه آنجا بهراهنمايی ميکنم که چگونترا من 
  ميخوای بهشان سر بزنيد؟

  
  .  به درد ميآورد راای صدای گريه و فغانش بلند شد، قلب هر ببيننده و شنونده

  
ازش خواهش کردم آرام بگيرد دستم را محکم گرفته بود زورش هم به حدی زياد بود که توان رهايی نداشتم مرا به 

بود پيش مرگ حزب دمکرات بود نميدانم چه شد پسرم اسمش محمد " ای برد و گفت  دنبال خودش کشيد به گوشه
 در ،کسی با او کاری نداشت آمد تهران دنبال لقمه نانی برای ما. که بعد از مدتها بر گشت و خودش را تسليم کرد

 9ميدان شوش کار ميکرد ) جای که براده و ضايعات آهن را پرس ميکنند و به ذوب آهن ميفروختند(های  آهن پاره
. دوستانش به من خبر دادند. کنند می شبی پاسداران ميريزند به آن کارگاه و پسرم را دستگير ،ار ميکردماه بود که ک

  . که در زندان اوين بود مالقات کنم راآمدم تهران و پيش نماينده مجلس رفتم با کمک او توانستم پسرم
  

ين رفتم و بهم گفتند که پسرت در امروز صبح به او  ماه يک بار ميامدم تهران و ميديدمش و بر ميگشتم2هر 
اند اول فکر کردم که خاوران هم يک زندان است دم در اوين از زن و مردی که  ای هم بهم داده خاوران است شماره

  ؟م زندان خاورانوآمده بودند مالقات دخترشان سوال کردم که چطوری بر
  

م آن خانم به شوهرش گفت گناه داره موضوع را بهش و راهم را گرفتم که بر.آنها بهم نگاه کردند و گفتند نميدانيم
  .بگو
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 اند  را که در شهريور ماه اعدام کردههر کسیايم  شنيدهآن آقا هم به من گفت راستش من نميدانم خاوران کجاست اما 
  .تو زمينهای خاوران دفن کرده انداند  برده

   
ای و من سنی، ترا به اما علی که من هم درويش  عهتو شي" زدم تو سر خودم و بر گشتم پيش نگهبان دم در و گفتم 

  "او هستم و ترا به امام حسينت راستش را به من بگو خاوران زندان است يا گورستان؟
بنده خدا نه زندان است و نه گورستان کافران و منافقين را که اعدام ميکنند ميبرند آنجا " پاسداره بر گشت و گفت 

حاال  "اند  شانس آوردی که بهت شماره دادهاند شماره قبرش است  که بهت داده هميی زير خاک ميکنند اين شماره
 و دوباره گريه را سر ، مادر و خواهرانشدارم برای  جوابیرنه چهميخواهم هر طوری شده برم سر قبرش و گ

  .داد
  

نگذشته بود و خبر  ماه  گوناگونی شنيده بودم هنوز يکچيزهایزندانيان سياسی من راجع به کشتار دسته جمعی 
شرايط . ه بودماما اينکه اين ها را ميبرند زمينهای خاوران و دفن ميکنند هنوز نشنيد. گير نشده بود آنچنان همه

هيچ ارتباطی با . تعقيب بودمتحت ن موقعيت زياد گفتنی نيست تحت فشار زندگی و تا حدودی زندگی خودم هم در آ
 فرستاده بودم و خودم هم دنبال کار ميگشتم اتاقی در سرآسياب  را به روستاام تشکيالتهای سياسی نداشتم  خانواده

  .اجاره کرده بودم وبه سختی ميگذراندم
  

من يک کارگر سياسی بودم و اين مسئله کشتار زندانيان سياسی ميبايست من را به خودش جلب ميکرد نميشد همين 
 اين گورستان را ديد و صحت بی پيدا شده که رفت وحاال هم فرصت خو.  گذشت و بی تفاوت ماندشطور از کنار

  .قم اين آمار و ارقام را با شمارش گورها تائيد و يا تکذيب کردو س
  

گاه خودم من او را نبينم که دق ميکنم و هيچ پس خواهرم چی؟ اگر خواهرم بميرد و ،مند شده بودم اما دو دل عالقه
رست است که تشکيالت ال ها چه؟ آن همه ادعای انقالبی بودن چه؟ داما انسانيت چه؟ آن آرزوها و آم. را نميبخشم

 فکری به .اهداف و آمالم را زير پا بگذارمبه خاطر رفتار ناپسند آنها  و رفتند ولی من که نبايد من را گذاشت
  .رم رسيد و از درويش که حاال اسمش را هم ميدانستم پرسيدمطخا
  

دوباره برت فردا  و قول ميدهم ميم کرمانشاه شب خانه خواهر من ميمانيببين درويش مولود جان با هم بر ميگرد
 باور کن اگر خواهرم مريض نبود همين االن همراهت ميامدم امروز از ،گردانم تهران و با هم به خاوران بريم

خاطر از شما صبح دارم تالش ميکنم که با آنها تماس بگيرم تلفن را کسی بر نميداره حتما اتفاقی افتاده به همين 
  .پوزش ميخواهم ولی قول ميدم بر گشتنی همراهت بيام خاوران

  
درويش بر گشت و گفت چرا دوباره به خانه خواهرت زنگ نميزنی به دلم برات شده که اين بار جواب ميدهند و 

  .خواهرت هم صحيح و سالم است
  

درويش دل شکسته گفتم  اما محض خاطر اينمن کمونيست بودم به کرامات دراويش و اعجاز انبيا اعتقادی نداشتم، 
 قول بده اگر خواهرت حالش خوب بود شود میباشه بريم زنگ بزنيم دستم را دوباره گرفت و گفت نه اين جوری ن

  .از مسافرتت صرف نظر کنی و منو ببری خاوران
  

 خواهرم صحبت کرديم و همه چيز خوب و عالی بود کلی با. با خنده به او قول دادم و به خانه خواهرم زنگ زدم
احوال پرسی دلش برام تنگ شده بود و ازم خواست برم ديدنش و من هم قول دادم که حتما به زودی بهش سر 

  )اما متاسفانه آن قول تا حاال عملی نشده است (.خواهم زد
  

***  
منتظر  هکشانی بوديم ک کارگران و زحمت صبح من و درويش مولود در صف طوالنی 6فردای آن روز ساعت 

 خاتون آباد سرازير پزیهای آجر بوس بودند و با شتابی عجيب به طرف افسريه، جاده خراسان و شايد کوره یمين
  .ميشدند
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من . درويش مولود بی تابی عجيبی ميکرد گاهی گريه ميکرد و گاهی ياهو ياهو ميکرد تقريبا جلب توجه کرده بود
توضيح دادم که حرکاتش او به . وی ما را به درد سر بيندازدهرداو نگران بودم که ممکن است همين حرکات 

ممکن است بعضی عوامل و آدمهای خرافی را عليه ما تحريک کند و باعث بشه که هيچگاه نتوانيم خاوران را 
  .ببينيم

  
ا آن تنه. اش نگاه کنم بعد از اين توضيح از خودم شرمم آمده بود روم نميشد که به چهره سياه سوخته و چروکيده

ميدانستم در .  مانع انجام آنها شده بودممگريه و زاری و ياهو ياهو بود که او را سرپا نگه داشته بود و من از ترس
  .ای نبود اما چاره. درون مثل کوره آهن ميجوشد و خودش را ميخورد

  
ک شدم و بسيار بوس نزدي نبوبت ما شد و به مينی بوس نزديک شديم، آرام از صف خارج شدم و به شاگرد مينی

. يواش ودر گوشی بهش گفتم که بزرگی در حق ما بکند و اگر ميداند که آن گورستان کجا است ما را آنجا پياده کند
اين که مخفی کاری نميخواد هر وقت داد زدم لعنت " ها ميتوانند از خودشان در بياورند گفت  با صدای که تنها لمپن

 نيست و خطری ندارد  و حزب اهللا فهماند که لمپن در مسجدیاش به من هو لوچحرکات لب " ا جلو و پياده شوآباد بي
  .جوان است دلش ميخواد به همان شيوه زمان شاه لمپن در گاراجی باقی بماند

  
يی و باالسررسيد و ازين سرازيری به آن بوس سربااليهای جاده خراسان را طی کرد به ناهمواريهای خاوران  مينی

دل من مثل سير وسرکه ميجوشيد و احساس ميکردم که رگهای گردنم به صورت . ت بودبلعکس در حال حرک
  . ايد از هيجان و شايد هر دوشايد از ترس بود و ش.  را ميشنيدمعجيبی ميزنند، طپش قلبم

  
خوش بختانه درويش مولود اين مفاهيم را " لعنت آباداياش خوش آمديد"بوس با لحن خودش داد زد  شاگرد مينی

دستش را گرفتم و گفتم پياده . يش نبود وگرنه دلش چندين برابر ميشکست و ممکن بود که کار دست خودش بدهدحال
 های جان بختگان رفت و آمدشان به اين مناطق زياد شد از به کاربردن لعنت آباد گويا بعدها که خانواده. (شو

  .)خودداری شد
  

ود، همان جاده را اده خاکی آنجا بود و راه ديگری نبيم تنها يک جآفتاب باال آمده بود و گرما را داشتيم حس ميکرد
 ديگر پرندگان و وزوز ین حرف زدن گرفتيم و رفتيم جلو نميدانم چقدر راه رفتيم که صدای کالغها و بعضوبد

 م و رفتيم طرفش دستخطی را خواندم که نوشته بود مزارکپيه خاک پزرگی را ديدي. شتر ميشدمگس هی بيشتر و بي
  .اند  هم قبل از ما آنجا آمدهن ديگری کسااين نشان ميداد که. دسته جمعی شهيدان مجاهد

  
بر . ضوع را متوجه نشدود سواد نداشت و در نتيجه موولمعلوم بود که با بلدزر خاک ريزی شده بود درويش م

 به درويش . ين بروندشايد دليلش اين باشه که جسدها سريع از ب. روی آن کپه خاک دوغ آب آهک ريخته بودند
ساکت بود و مات و متحير به اطراف نگاه ميکرد نه چيزی . يی در کار نيست گفتم همين جا است ولی ظاهرا شماره

  . انگار احساس کرده بود که فاجعه عظيمی رخ داده است. ميگفت و نه چيزی ميشنيد
  

گسها به صورت وحشتناکی به هوا بر به گشتن در اطرافمان ادامه داديم کالغها عجيب حمله کرده بودند م
ميخواستند بوی مرده همه جا پيچيده بود و ديگر حتی درويش مولود تاب تحملش را نداشت و دستمال سرش را باز 

من بودم و درويش مولود و . صبح اول وقت بود و کسی در آن اطراف نبود. کرد و به دور دماغ و دهانش پيچيد
  .ابسيل پشه و مگس و کالغها و آفت

  
افم نگاه ميکردم وحشت زده شده بودم قبری در کار نبود اما حس ميکردم که دارم روی اجساد راه ميروم ربه اط

در همين حال و احوال ناله و فغان . ای نگذارم سعی ميکردم که جای پايم را طوری انتخاب کنم که پايم روی جنازه
  .درويش مولود بلند شد

  
 بود و قسمتهای زيادی از گوشت صورتش رفته  افتاده از خاک بيرون سالهو پنجسرو کله جوانی بيست تا بيست 

 ولی امکانش سخت بود با زبان کردی و درويش ناالن وزار سعی ميکرد تشخيص بدهد که پسرش است يا نه. بود
 با وقتی مطمئن شد که محمد او نيست با نيروی عجيبی و. به شيوه خاص عزا داری مويه ميکرد و شعر ميگفت
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منظورش  (.اش ميگفت ای خدا لعنتتان کند ال مذهبها دستهايش شروع کرد به ريختن خاک بر روی جنازه و همه
  )می بودجمهوری اسال

  
ی نوشته ا شماره های تا گور جداگانه بودند که با ماژيک بر قلوه سنگ15 تا 10شايد بيست ميتر پائين تر حدود 

بعد ها من از يکی از نمايندگان سنندج در مجلس شورای اسالمی . (نده بودگذاشته شدباالی هر قبری شد بود و بر 
اند و حکم کافر بر بر آنها روا  اند که کمونيست و يا مجاهد نبوده اند کسانی بوده شنيدم که آنهايی که شماره داشته

  .)نبوده است
  

 پرتاب کرد  راخودش پيدا کرده بودحاال ديگر پسرش را .  که در دست درويش مولود بود پيدا کرديميی را شماره
خاکی بود که باد ايد کمتر از که بر اين جنازه ها ريخته بودند شخاکی . بر آن کپه خاک و وحشت زده از جايش پريد

ن لباس کرديش انداخته بودند محمد پسر درويش مولود را با هما. تمام بدنهاشان پيدا بود.  بريزدميتوانست بر آن
  .آنجا

  
به اين شيوه اين از خدا بی خبران ويش مولود مويه ميکرد و ميگفت ای کاش هزار بار ترا اعدام ميکردند ولی رد

خدای هزار بار " شايد يک ساعتی بيشتر گريه کرد و بعد زانو زد و رو به آسمان کرد و گفت . ترا دفن نميکردند
 محمد من مظلوم بود اند اما دست خودم نبود، خداي برای شهيدش گريه نميکاهللا مرا عفو کنيد هيچ مسلمانیاستغفر

اثه فراوانی بلند شد و رو کرد به من و بعد از توبه و استغ" انش بگيرووووومستحق اين جزا نبود حقش را از دشمن
مردانگی زيادی در حقم کردی توان جزايش را ندارم اما مطمئن هستم که خدا پاداش شما را خواهد ولی يک " گفت

بهش گفتم هر کاری از دستم بر بيايد انجام ميدم بگو چی ميخواهی گفت "  از شما ميخواهم و ديگر بروهمت ديگر
   "يک بيل و يک کلنگ همين"
  

***  
  

  چند دانه سنگکمقداری انگور و پنير.  بود که در جاده خراسان بودم يک بيل و يک کلنگ خريده بودم12ساعت 
را يک سواری گرفتم و وسايل با ال . ده بودم و ميخواستم سهمم را ادا کنمو يک گالن بيست لتری آب دل به دريا ز

  . در آن گذاشتم و بر گشتم پيش درويش مولود
  

با احتياط خاصی کار ميکرد چند و ا. درست کرديمبه همان ترتيبی که درويش مولود ميخواست را اول قبر محمد 
و در همين هنگام بود که شيون را سر داد و برای .  گرفتتکه نخ را به هم گره زد بلندی قامت محمد را اندازه

به . کند و من خاکها را ميريختم بيرون شروع کرد به کندن زمين، او زمين را می. باالی نوجوانش شعر ميخواند
نظرش کافی آمد شال کمرش را باز کرد و سرتاسر جسد را در آن پيچيد و بعد با احتياط زيادی آن را درون قبر 

  . های زجر آورش بلند شد و باز قبل از آخرين و داع و اولين بيل خاک ناله. يمگذاشت
  

 در آن محيط را ام سر رفته بو و ديگر طاقت ماندن  حوصله نگاه کرديم من کهبعد به سايرينی که بيرون افتاده بودند
رکيده بودند و مرا آزار  بود که کار بنای نکرده بودم و دستهايم طاول زده و بعضيهايشان تنداشتم خيلی وقت

  . درويش مولود داشت فاتحه ميخواند و من اميدوار بودم که بعد از خواندن فاتحه راهمان ميگيريم و ميريم.ميدادند
  

من قلبا از اين ." خدا اجرت بده بريم ديگر شما هم کار و زندگی داريد"فاتحه که تمام شد رو کرد به من و گفت 
بوی تعفن همه جا را گرفته بود اما نه من و نه درويش مولود ديگر دماغمان را . دمپيشنهاد راضی و خوش حال بو

دور و بر خودمان را نگاه کرديم، دوريش دست برد گالون آب و بيل و کلنگ . نميگرفتيم تقريبا عادت کرده بوديم
  .ام بگذار همينجا باشند صواب داردرا بر دارد که بهش گفتم ما اين ها نميخو

  
هر . اه ميکرديم در نگاهش پرسشهای زيادی نهفته بود خواستهای بيشتری داشت و رويش نميشد مطرح کندبهم نگ 

من حرفی نميزدم که خواسته او بيان نگردد و . دو پا به پا ميکرديم اشکهايمان سرازير بود هيچکدام حرفی نميزديم
 خوانده بودم اما دل و جرات بيان کردنشان را من به خوبی افکار او را. او حرفی نميزد که من را راضی نگاه دارد

  . نداشتم
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 هق هق  روی جسدی ريخت و بيل را گذاشت همراه بادر حال رفتن بوديم که بيل را بر داشت و چند بيل خاک

  ".ما را از شر اين کالغها نجات دهدمادر مردها يک بيل و دو بيل خاک کی ميتواند ش" گريه گفت
  

موقعی که من رفته بودم برای خريد وسايل درويش مولود که . ا مارا عاصی کرده بودنداز همان اول صبح کالغه
اما فايده نداشت و آنها دور و بر ما بودند و  دور کند  بود که آنها را بترساند و از آنجاکاری نداشته سعی کرده

  .مولود گفت حتی روباهی را در آن حوالی ديده است. ظر بودند که ما برويمتمن
  
دردش آن . دردش چيز ديگری بود. دردش اعدام محمد پسرش نبوداو .  به زانو در آمده بود دل از آنجا نميکنداو
برای او همه . يی بود که بيرون از خاک بودند و نميتوانست اين همه محمد را اينجا ول کند و برود تا جنازهدچن

ترين شيوه جسدهايشان   شده بودند و به بی شرمانهبرای من هم همه زندانيان سياسی بودند که اعدام. محمد بودند
  .رها گشته بود

  
اما ميان احساس من و پدری که برومند فرزندش را با دستان خود دور از يار و ديار به خاک سپرده فرق زيادی 

دن ، اما برای من فرار از آن برزخ وحشتناک، خالصی از آن بوی آزار دهنده، نديکردم میدرک را من اين . بود
ها متورم و سياه شده، استخوان صورتهای که حيوانات گوشتهای آنها را  سوراخ چشمانی از حدقه در آمده، بينی

  .، اولويت داشتبلعيده بودند
  

انسان که مرد . من از ترس و فشار روانی و از آن همه سند جناياتی که در اطراف بود پيش خود توجيهی داشتم
 چطوری جسدش از بين برود به دريا بيندازی، چالش کنی و يا حيوانات آن را ديگر يک شی است و فرقی نميکند

  .تکه پاره کنند
  

ای   و ترس و واهمهکرد  میاما مردی داغ ديده مثل مولود با اعتقادات شديد مذهبی و سنتهای ملی که با خود حمل
آنها ميباست حفظ .  آنها آشياء نبودند،هم از هيچ قدرتی نداشت، اين اجساد دور و برش فقط مردگان بی جانی نبودند

آنها زندگانی بودند که بايد باشند تا در فرداهای . ميشندند تا مولودهای ديگر هم خاک پاکشان را در آغوش بگيرند
  .ديگر لکه ننگی باشند بر دامان جمهوری خرافات و سرمايه

  
تر   اش تمام متورم بود سياه  بلند شد، چهره.او تصميم خودش را گرفته بود براش مهم نبود من چه تصميمی ميگيرم
من مطمئن بودم که اين خشم و . جرقه ميزدگشته بود خشم و نفرت عجيبی نسبت به تمام زمين و زمان در نگاهش 

ديگر آن صدای و لحن سابق را نداشت تن . د و رودر رويم قرار گرفتجلو آم. امل حال من هم ميشودرت شنف
من از شما معذرت ميخواهم که شما را عذاب دادم، اجرت با خدا شما " بود و گفت صدايش بيش از حد متغير 

  ." تا اين چندتا جنازه را هم دفن نکنم از اينجا تکان نميخورممبرويد من ميمان
  

برو گم شو تو هم مثل آنها (. اما من چيزهای ديگری بر داشت کردم. اينها حرفهای بود که از دهان او خارج شدند
جانباختگان را با کمپرسی ريختند اينجا چيست؟ مگر نه همين جوری ول کردند و فرق تو و آنهای که اين هستيد 

شانه هايم را تکان داد و گفت حالت خوبه؟ . )م گم شونرفتند؟ تو هم ميخواهی اين کار بکنی، برو و از جلو چشما
  .بهتره شما برويد ديگر داره حالت به هم ميخوره

  
. م بدنم نشسته بود احساس شرم ميکردم، او درست فکر کرده بود هرچند بر زبان نياورده بودعرق سردی بر تما

احساس گناه . آری بين من وآن پاسداری که آنها را ريخت آنجا و رفت چه فرقی هست منهم دارم فرار ميکنم
وقتی تازه .  در اطرافم بودند جسد15ميکردم رويم نميشد که به درويش نگاه کنم اطرافم را نگاه کردم شايد بشتر از 

 اما منی که سه ساعت آنجا بودم ميدانستم اينها جسد هستند و فقط خاک کمی نشسته .هيداز راه ميرسی تشخيص نميد
  .روی سر و صورتشان و تشخيص را مشکل کرده است

  
  راجات داده بودند و خودآری آنها عزيزانی بودند که من نميدانم تا چه اندازه مقاومت کرده بودند و صدها تن را ن

اهايش بيرون بود و ساير قسمتهای بدنش در معرض خطر اولی که پ. اند  اين روز انداختهبه خاطر حفظ ديگران به
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جلب کرد، بدون حرفی رفتم سمت چپش را به همان شيوه که مولود عمل ميکرد با دستهايم پاک کردم را بود نظرم 
 پر توان مولود کلنگ را از دستم در آورد و بدون حرفی شروع به کندن یو به طرف کلنگ حمله بردم اما دستها

  .نمود
  

 اجساد را اندازه ميگرفت و  ساله مثل ببر ميغريد50مولود مرد . ديگر يرايش مسلم شده بود که منهم ماندگار هستم
ا را ندارند بيل را هم ازم  حتی زمانی که ديد دستهای من توان بيرون ريختن خاکهزمين را ميکندبه اندازه قامتشان 

هنگام بر داشتند . ها بود مشکل اساسی ما جابجای جنازه.  و خاک برداری کار خيلی آسانی بودنزمين کند .گرفت
لباسهای که به تن داشتند همگی شخصی بود من نديدم . های از بدنشان ميفتاد و اين هم زجر آور بود هم مشکل تکه

درويش مولود معتقد بود که اين جنازه ها دست کم سه روز بعد از . ن به تنش باشدکه حتی يکی از آنها لباس زندا
  .اند چون بر زمين حتی اثر يک لکه خون ديده نميشد اعدام به اينجا آورده شده

  
شايد اگر حيوانات ديگری آنجا را . فکر ميکنم تنها حيوانی که به آنجا آمده بود روباه بود چون مولود آن را ديده بود

مولود . روباه سعی کرده بود از ناحيه پا و رانهای آنها بخورد. پيدا ميکردند آثاری از اجساد را ما پيدا نميکرديم
 نگاه کند اگر به صورتشان نميگفت اين حيوان از انسان ميترسد به همين خاطر جرات نکرده به صورتهايشا

  .شرم است آسيبهای رسيده کار کالغها است چون کالغ بی
  

را هيچ  جسدی .  گلوله زده بودند اکثر گلوله ها را زده بودند به ناحيه سينه و گردن15تا 10يی بين  ر جنازهبر ه
نديديم که تير خالص داشته باشد اين نشان ميداد که اين قدر تعداد زياد بوده که فرصت اينکه به آنها تير خالص 

  .ی را نديديمها جنازه هيچ زن  و ميان آن جنازه.اند بزنند را نداشته
  

 کرده باشيم از لباسهای خودشان ان نريزد و بتوانيم کامل دفنش متالشی شده اين عزيزانما برای اينکه اعضای
اف پيدا رلباسها را که پاره پوره شده بودند بهم گره ميزديم و حتی گاهی با نخهای که در اط. ده ميکرديمااستف
گی و جای  ه قسمتهای ديگر بدن اين عزيزان را ببينيم جای سوختههمين کار باعث شده بود ک. ميدوختيميمکرد می

.  و بعضی ها در هنگام اعدام زخمايشان تازه بوده استزخمهايشان قديمی بودشالق را بر بدنهيشان ميديدم بعضيها 
دست زياد شکستن . ه را هم ديديم چون به اندازه يک اينچ در سرش فرو رفتگی داشتميک نمونه شکستکی جمج

يها به خوبی مانده بود اگر بعضچهره .  اتفاق افتاده استشان و خالی کردنويش ميگفت اينها هنگام بارزدنر دبود و
  .در آن هنگام بستگانشان ميديند ميتوانستند تشخيص بدهند

  
 يک نونه که ما را دچار يک عذاب و شکنجه کرد پاهای يک جوان بيست و پنج ساله بود که بيش از حد از هم باز

هر دو ساکت شديم، طوری شده بود . وس شديموقتی ماي. ستيم در قبر جايش بدهيم به هيچ جوری نميتوان کهشده بود
نميتوانستيم اورا . که من و درويش افکار هم را ميخوانديم، بهم نگاه کرديم مکث کرديم و باز به هم نگاه کرديم

ای را رد و بدل کنيم  بدون اينکه کلمه. وحشی شده بوديمهردو . ای نداشتيم چاره. بگذاريم که طعمه حيوانات شود
گهان به جنازه حمله کرديم، اورا به پهلو خوابانديم و با فشار زياد آنقدر به پای راستش فشار اگران ن عين شکنجه

ايمان جنازه را دفن کرديم اما ديگر بر. آورديم تا صدای شکستگی استخوانها بلند شد و پاهايش روی هم قرار گرفتند
  .ديديم ای را در بيرون نمی ولی در عوض جنازه. ای باقی نمانده بود حال و روحيه

  
 ولی خوشبختانه در آن موقع از پاسدار و يا . رفتند سريعبعد از ظهر آمدند و کمکهای کردند وچند نفری در 

 را درويش مولود هر نيم ساعت مامورين دوليتی خبری نبود شايد مبالغه نکرده باشم اگر بگويم تمام آن بعد از ظهر
  .ای ميکند و جنازه را در آن قرار ميداد يک قبر را در جوار جنازه

  
 اين قدر ، رولهبه هر جوانی که بر ميخورد با همان شيوه خاص و مرسوم کرده ها ميگفت ای مادرت بميره برات

قبول را ها  د و ميگفت ای خدا اگر اينند ميکر ودو دستش را به هوا بلست که فکر نميکنم عروسی کرده باشدجوان ا
  .کنی من ترا قبول ندارم

  
بيل و کلنگ را همانجا رها کرديم که .  شب شده بود که ديگر هر دوی ما رضايت داديم که بر گرديم8ساعتهای 

برگشتنی همه اش سعی ميکردم که راه را بهش نشان بدهم که دفعات بعد چطوری . ديگران هم همين کار را بکنند
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ممکن است گم کنم ولی اين راه را هيچگاه فراموش نخواهم کرد را ام  بر گرده و رو به من کرد و گفت راه خانه
  .نگران نباش

  
نميخواهم . چون ميدانم مادران و خواهران و همسران خيلی از اين عزيزان هستند و ممکن است اينها را بخوانند

اين يک دهم از آنچه است که من .. ام ا مطالبی است که انتخاب کردهاينه بيشتر قلبشان را به درد بياورم در نتيجه
  .ام ام سانسور کرده ديدم و در واقع بخشهای زيادی را که هنوز فراموش نکرده

  
   مظفر84ياد همه جانباختگان گرامی باد شهريور             

  
  مشهور به حمه مولو فرزند مولود  يا رحمانیمحمد حسينی

  نطقه بيلوار کامياراناز اهالی لون سادات م
   پيشمرگ سابق حزب دمکرات کردستان ايران
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