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را همــراه خود مــی آورد که برای 
تعمیر به تهران ببــرد. او ماجرای 
دستگیری توسط نیروهای کومله 
را در کتاب برده سور چنین روایت 
کرده است: »از جاده فرعی با سرعت 
زیاد رانندگی کــردم تا به موچش 
رســیدیم. تا ظهر آنجا بودیم و به 
کارهای مدرسه رسیدگی کردیم 
و ســر ظهر هم موتوربرق را پشت 
لندرور گذاشتم و به طرف سنندج 

راه افتادیم. در مســیر پیچ وخم های جاده به سر یک 
در به جاده اصلی ســنندج- کرمانشــاه، ماشین به 
رگبار بسته شد و تعادلش به هم خورد. بعد از چندبار 
معلق زدن با سقف افتاد کف آسفالت و واژگون شد. به 
سختی ما را از خودرو بیرون آوردند. خدا را شکر من 
و علی محمد سالم بودیم. حسین کاشانی پرت شده 
بود بیرون و آه و ناله می کرد. پیشمرگان مسلح باالی 
سرمان آمدند و با قنداق تفنگ افتادند به جانمان و تا 
می خوردیم زدنمان و گفتند: »سریع از جایتان بلند 
شین و همراه ما بیاین!« ما که شوکه شده بودیم سعی 
می کردیم به مجروحان کمک کنیــم، با ضربه های 
قنداق و لگد و قهقهه شادی با گروهي مواجه شدیم که 
فریاد می زدند: »زنده باد کومله! کومله قهرمان، سازمان 

زحمتکشان... .« 

معلمان هم بند
کومله به جــان نیروهای مردمی افتــاده بود و حتی 
برخی از معلمان هم با آنها همراه شــده بودند و این 
موضوع موجب ناراحتی یداهلل مطلــق و همکارانی 
می شد که برای تدریس از شهرهای دیگر به کردستان 
آمده بودند؛ »کمال که یک نیروی مســلح چریکی 
بود و می بایست با نظامیان بجنگد به جان معلم های 
منطقه افتــاده و گروگان می گرفت. سمت وســوی 
جنگ کوملــه به طرف مقابله بــا آموزش وپرورش و 
نظام تعلیم  وتربیت و ســوادآموزی کردستان رفته 
بود. از اینکه هم بنــدان همکارمان معلم و هم عقیده 
بودند احســاس آرامش کردیم، ولــی از طرف دیگر 
متأسف و ناراحت شدیم که برخی همکارانمان در دام 
ضدانقالب گرفتارند. 2ماهی به همین منوال گذشت؛ 
نه حمامی و نه بهداشــت و تغذیه مناسب. فشارهای 
روحی عذاب آور و برخوردها ناشایســت بود. به شهر 
بوکان آذربایجان غربی رســیدیم که هنوز در دست 
ضدانقالب بود. ما را پشــت وانت بار سوار کردند و در 
کوچه و خیابان های شهر با جار و جنجال و تبلیغات 
منفی بین مردم چرخاندند و اعالم کردند پاسدارهای 
خمینی را گرفته اند. بیشتر گروهک های ضدانقالب 

در این شهر دفتر و مقر داشتند. پس 
از آن، شب و روز با دست های بسته و 
درحالی که خسته بودیم، مسافت های 
طوالنی را از دل کوه های سر به فلک 
کشیده و دره های عمیق می آمدیم و از 

سرنوشتمان بی خبر بودیم.«

زندانی در دل کوه ها 
یداهلل مطلق، زنــدان کومله را چنین 
توصیف کرده است: »زندان کومله در 
کنار رودخانه برده سور بین صخره ها و کوه های بلند 
گیارنگ بعد از روستای کوچک برده سور و نزدیک خط 
مرزی سردشــت و عراق واقع شده و اگر می خواستی 
نوک قله را ببینی کاله از سرت می افتاد. شیب کوه تند 
و قله بلند به نظر می آمد. رفتم دستشویی و برگشتم. 
تازه صبحانه خورده بودیم که پیشمرگه ای در اتاق را 

باز کرد. صدایم زد و گفت: »کاکا یداهلل همراهم بیا.«

فرار و آزادی
یداهلل مطلق و هم بندانش در زندان برده ســور در 
سال 1360موفق به فرار می شوند. طراحی نقشه فرار 
بر عهده کریم غفاری بود. ماجرای حفر تونل، فرار 
و درماندگی نیروی کومله از بخش های خواندنی 
کتاب برده ســور اســت. آنها پس از فرار، دوباره 
دستگیر می شوند و ســرانجام در نوروز 1362در 
جریان خبر مبادله اســرا و آزادی قرار می گیرند؛ 
»اسم 17نفر ازجمله من را خواندند. باورم نمی شد 
نام من هم جزو لیست اســت. معموالً اعدامی ها 
را یک یا دونفر می بردنــد. هیچ وقت 20-10 نفر 
را با هم برای اعــدام نمی بردند. همراهی با 17نفر 
افراد عادی و معمولی، بعید بود برای اعدام باشد و 
این موضوع دلگرم ام کرد؛ چراکه همراهانم افرادی 
نبودند که اعدامشان محتمل باشد.« پس از اعالم 
اسامی، نامه ای به آنها داده می شود تا امضا کنند که 
دو سال و نیم اسیر آنها بوده اند، درحالی که مدت 
اسارت بیشــتر بود. پس از امضای نامه همچنان 
نگرانی و دلهره وجود داشت که آیا آزاد می شوند؟ 
همچنان در سردرگمی و ناباوری به سر می بردند. 
یداهلل مطلق ســرانجام پس از چند سال دوری از 
خانواده و تحمل شکنجه های سخت با خانه می رود: 
»با خودم گفتم اگر سرزده به خانه مان بروم ممکن 
است پدر و مادرم شوکه شوند. منزل خاله ام همان 
نزدیکی بود. سعی کردم اول بروم آنجا تا اوضاع آرام 
شود. رفتم و زنگ زدم. عروس خاله ام پشت در آمد 
تا چشمش به من خورد گفت یداهلل... یداهلل خودت 

هستی و پس افتاد....«

جنایات کومله  از زبان یک معلم زندانی
روایت مستند از زندان برده سور، به روایت »یداهلل خداداد مطلق« و به قلم »کیانوش گلزار راغب«

گفت وگو با مصطفی خدامی که در کتاب »یک پسر و دو مادر« از جانفشانی ها در دوران دفاع مقدس نوشته است

روایتی از قهرمانان گمنام جنگ
 در طول تاریخ همواره 

سحر غفوریگفت وگو
روزنامه نگار

»جنگ« و »دفاع« 
دستمایه خلق آثار 
بزرگی در ادبیات جهان شده است. در ایران نیز جنگ تحمیلی باعث 
شکل گیری جریانی در آثار ادبی شــده که از آن با عنوان ادبیات 
دفاع مقدس یاد می کنند. یکی از هزاران اثری که در این حوزه منتشر 
شده، کتاب »یک پسر و دو مادر« نوشته مصطفی خدامی از انتشارات 

قدیانی است. این کتاب روایتگر ۲۰ قصه از بطن 
دفاع مقدس است که مستقل از هم، پیش برنده 
وقایعی از جنگ تحمیلی است. البته خدامی آثار 
دیگری ازجمله »نامه های گمشده« با محوریت 
دفاع مقــدس، مجموعه »ها« بــا موضوعات 
اجتماعی، رمان »هدیه ای از یک جن« در ژانر 
وحشــت و مجموعه داســتانک های »واگن 
مخصوص« و »عبور« با محوریت رضوی نگاشته 
است. به بهانه تالیف کتاب یک پسر و دو مادر 
گفت وگویی کوتاه با این نویسنده  43ساله که 

اهل همدان است داشتیم.

اجازه دهید در همین ابتدا از انگیزه شما برای نوشتن این 
کتاب در حوزه دفاع مقدس بپرسیم؟

موضوع جنگ در هر فرهنگ و هر کشور به دلیل تأثیرات زیادی که در وجوه 
مختلف زندگی افراد دارد همواره مورد توجه اقشار مختلف است. ادبیات 
هم یکی از مهم ترین بخش هایی است که در جریان شناسی مقوله هایی 

مثل جنگ، بازخورد های گوناگون داشته است.
این موضوع در دیدگاه رده های سنی مختلف ابعاد مختلفی نیز دارد که 
جوانان به دلیل روحیات خاصی که دارند باید مورد توجه بیشــتری قرار 
گیرند. من در این اثر کوشیده ام با زبانی نزدیک به دنیای نسل نوجوان و 
جوان این ارتباط را شکل داده و وجوه مختلف جنگ و همچنین لطافت 

کیانــوش گلــزار راغــب، نويســنده كتاب: 
غائله کردستان یکی از اتفاقات بسیار 
متاثرکننده در دفاع مقدس بود و باعث 
شــد که در آن زمان عالوه بــر مواجهه و 
جدال با دشــمن بیرونی، درون کشــور 
نیز درگیری داشته باشیم و این جریان 

قربانی زیادی را به همراه داشت

یادی از مهندس شهید محمد طرحچی که با ابتکاراتش 
نقش بسزایی در جبهه ها داشت

بنیانگذار مهندسی جنگ که بود؟
شــهید محمد طرحچی، بنیانگذار، مؤســس و فرمانده 
پشتیبانی - مهندسی جنگ اســت. او در نخستین روز از 
بهار 1332 در شهر مشهد متولد شد. از آنجا که محمد از 
استعداد و هوش سرشاری برخوردار بود، دوران دبیرستان 
را به ســرعت و با درخشش پشت ســر گذاشت و پس از 
دریافت دیپلم و سپس قبولی در کنکور در رشته مکانیک 
به دانشگاه »پلی تکنیک تهران« راه یافت. از بدو ورود به 
دانشگاه با عضویت در انجمن اسالمی، فعالیت مبارزاتی اش 
را علیه رژیم پهلوی آغاز و مطالعات و شناخت خود را نیز 
عمیق تر کرد. در زمان انقالب در راهپیمایی ها و تظاهرات 
و پخش اعالمیه ها و شب نامه ها شــرکتی فعال داشت. به 
 کار و فعالیت مهندسی از نوع دفتری رغبتی نشان نمی داد 
اما زمانی که کار راه سازی خوزســتان به او پیشنهاد شد 

استقبال کرد و پذیرفت.
با آغــاز جنگ تحمیلی  

و بــا فرمــان تاریخی 
امــام خمینــی )ره( 
سریعاً خود را به جبهه 
رساند. در ابتدای جنگ 
تحمیلی در جبهه های 
جنــوب حاضر شــد 
و بخــش عظیــم کار 
مهندســی جبهه را بر 
عهده گرفت. شــب و روز برایش فرقی نداشت و مدام به  
کار مشغول بود. فیلمبرداران بســیاری تالش می کردند 
تا فیلمی از فعالیت هایش تهیه کننــد اما او نمی پذیرفت 
و همیشــه می گفت ما کاری نمی کنیم مــا وظیفه مان را 
انجام می دهیم. طرحچی نقش به سزایی در زرهی کردن 

بلدوزرها در جبهه ها داشت.
نخســتین خاکریزهایی که در مناطق عملیاتی زده شد 
به همت او بود. با اســتفاده از ماشــین آالت ســنگین به 
ساخت سنگر و خاکریز مشغول می شد. پیش از عملیات 
»ثامن االئمه«، ستاد پشــتیبانی مناطق جنگی جنوب با 
پیگیری های مستمر مهندس محمد طرحچی تشکیل شد.

از جمله ابتــکارات او در زمانی که بنیانگذار، مؤســس و 
فرمانده پشتیبانی - مهندسی جنگ بود می توان به انجام 
طرح های نظامی ازجمله زدن نخســتین خاکریز توسط 
بولدوزر در جاده خرمشــهر، پیشــنهاد طرح ایجاد جاده 
در باتالق، ایجاد راه باریکه برای دسترســی به سوسنگرد 
و تعمیر قطعات آسیب دیده ماشــین آالت سنگین اشاره 
کرد. مهندس طرحچی در مدت 20روز ســاخت جاده ای 
میان حمیدیه، جاده اهواز - اندیمشک را به انجام رساند. 
طرح آتش زدن رود کارون و پل مارد و قطع کردن ارتباط 

عراقی ها با شرق کارون از طرح های شهید طرحچی بود.
او 3روز پس از رفتن به خواســتگاری و در روز 11 شهریور 
سال 60 در منطقه عملیاتی بستان در حال قنوت نماز مغرب 

توسط تانکی هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
کتاب »عصر روز سوم« زندگینامه داستانی مهندس شهید 
محمد طرحچی است که در 1۴۸صفحه از سوی انتشارات 

آل احمد)ع( به چاپ رسیده است.

 پخش مجموعه »رفقای ما« 
در هفته دفاع مقدس

مجموعه »رفقای ما« بــه تهیه کنندگی و کارگردانی وحید 
نوری در هفته دفاع مقدس از شبکه 5سیما پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شــبکه 5ســیما، این مجموعه با 
محوریت نگاهی به زندگی شخصی اسطوره های دفاع مقدس 
در 26قسمت 5دقیقه ای تهیه و تولید شده است. بنا بر این 
گــزارش، مجموعه »رفقای ما« در هر قســمت با بازیگران 
متفاوت قصه ای مستقل را روایت می کند و هدف از ساخت 
این مجموعه، همذات پنداری با اســطوره های دفاع مقدس 
است؛ افرادی که جدا و متفاوت از مردم عادی نبودند و آنها 
هم عشــق، زندگی، خانواده، کار و... داشتند. این برنامه که 
کاری از گروه معارف شبکه 5است، می خواهد به مخاطبان 
نشان دهد، آنها اسطوره نبودند اما با عشق به مردم، وطن و 

اعتقاداتشان اسطوره شدند.

قدردانی از مجاهدان در غربت
هشتمین اجالسیه مجاهدان در غربت در ایام شهادت امام 
رضا)ع( در مشــهد مقدس برگزار می شود. حجت االسالم 
سیدمحمد ذوالفقاری، معاون امور بین الملل سازمان علمی، 
فرهنگی آستان قدس رضوی و عضو شورای عالی اجالسیه 
مجاهدان در غربت، با بیان این خبر گفت: »مهم ترین هدف 
از برگزاری اجالسیه مجاهدان در غربت قدردانی و تجلیل 
از مجاهدانی اســت که با اتکا و با قدرت ایمــان و با نگاه به 
اســوه هایی همچون حضرت رضا)ع( دست از مجاهدت در 
این دنیای وسیع برنداشتند و تمام تالش و کوشش خود را 
انجام دادند که بتوانند خدمتی به مکتب ارزشمند اسالمی 
داشته باشند.« حجت االســالم ذوالفقاری درباره مهم ترین 
فعالیت های هفتمین اجالســیه مجاهدان در غربت افزود: 
»ما تکلیف خودمان می دانیم که ایــن گفتمان مجاهدت، 
فداکاری و ایثار در راه مکتــب اهل بیت)ع( را تبدیل به یک 
انگاره ذهنی ثابت برای مؤمنان کنیــم و آن را جزو یکی از 
دغدغه های مســائل ذهنی ثابت برای آنها داشــته باشیم. 
برگزاری دوره های آموزشــی، تولید محتواهای مختلف به 
زبان های گوناگون و همچنین اعزام مبلغان و ســخنرانان 
به مراکز علمی و فرهنگی برای تبییــن این نگاه و گفتمان 
و حضور مهمانان خارجی از 36 کشــور از فعالیت های این 

اجالسیه در گام هفتم خود است.«

 محمود پاکدل
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید 

و امور ایثارگران
امســال با کمک مجلس و دولت در حوزه 
کمک معیشت و مستمری والدین معظم 
شــهدا افزایش ۶۰درصدی رخ داد. اگرچه 
این مبلــغ ناچیــز اســت، امــا برای شــروع 
ارتقای معیشــت ایــن عزیــزان گام خوبی 
اســت و پیگیــر هســتیم کــه ایــن رونــد در 
دولــت ســیزدهم تــداوم داشــته باشــد تا 
عــدد معقولــی بــرای معیشــت ایثارگــران 
اختصــاص یابــد. قوانینــی کــه در حــوزه 
ایثارگــران بــه تصویــب رســیده شــامل 
خانواده شــهدا، جانبازان و آزادگان است 
و بســیاری از این قوانین مانند استخدام، 
تأمین مسکن و اشتغال آزادگان و فرزندان 

آنها می شود. دفاع پرس

 سردار علی فدوی
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران

در مرکز اســناد و تحقیقــات دفاع مقدس 
اصــل ســند هایی کــه وجــود دارد، ثبــت و 
اسکن شده یا صوت ها به  صورت دیجیتال 
تبدیل شده اند که در اختیار مراجعان قرار 
داده می شود. هر سال بر تعداد آثار منتشر 
شده ازجمله آثار چاپی و کتاب های صوتی 
که با استفاده از منابع موجود مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده اند 
افــزوده می شــود و در معــرض اســتفاده 
ســایر افــراد قــرار می گیــرد و در نتیجــه بــا 
تولید محصوالت بیشــتر، طیف وسیعی 
از مخاطب را می توان از این منابع مستند 

بهره مند کرد. فارس

»مهران« فیلمی برای کودکان
مشارکت اجتماعی 
و کمک به مردمی 
که خانه و کاشــانه 
خود را در شهرهای 
جنگ زده از دست 
داده بودند، روایتگر 
بخشــی از ایثار و 
نوعدوســتی مردم 
شــهرهای مختلف 
است. فیلم سینمایی»مهران« اگر چندان مستقیما 
به موضوع جنگ نمی پردازد، اما به طور غیرمستقیم 
روایتگر ایثــار در دوران دفاع مقدس اســت. این 
فیلم داستان پســربچه ای به نام مهران است که 
در دهه 60 میزبان مردم شــهر جنگ زده مهران 
در یزد می شــود. تابستان ســال 65 شهر مهران 
اشغال شده و یک خانواده کرد جنگ زده  وارد شهر 
یزد می شــوند. رقیه توکلی، کارگردان این فیلم 
سینمایی می گوید: »در دوران دفاع مقدس مردم 
از همه شهرهای این مرز و بوم درگیر جنگ بودند و 
در خلق حماسه های مختلف تاریخ این کشور سهم 
داشتند. فیلم »مهران« درباره شهری است که در 
مرکز کشور قرار دارد و شــاید در نگاه اول به طور 
مستقیم درگیر دفاع مقدس نباشــد، اما جنگ، 
تأثیرات آن و مشارکت های اجتماعی را نمی توان 
درباره اش نادیده گرفت.« سجاد اسماعیلی، باسط 
رضایی، امیررضا وزیری و معصومه قاسمی پور از 

بازیگران فیلم سینمایی مهران هستند.

روایت 6۰سال ترورهای موساد
جلد ســوم از مجموعه ۴جلدی 
کتاب »تو زودتــر بکش« روایت 
نیروهای عملیاتــی و اطالعاتی 
اسرائیل از 60سال ترورهای موساد 
توسط انتشــارات شهید کاظمی 
منتشــر شــد. »تو زودتر بکش« 
آخرین اثر تحقیقی رونین برگمن 
است. کتاب، روایت صهیونیستي 
از پیش زمینه ها و روند تشــکیل 

سازمان های اطالعاتی این رژیم است و در این بین بیش از هر 
چیز بر ترورهای صورت گرفته از سوی این دستگاه ها تمرکز 
دارد. برگمن، برای به دست آوردن تصویری از سیر و عملکرد 
این دستگاه ها، هزاران سند که برخی از آنها، محرمانه بوده و 
به صورت مخفیانه در اختیار او قرار گرفته و تعداد بی شماری 
کتاب و مقاله را بررسی کرده ، اما اهمیت بیشتر این کتاب، به 
صدها مصاحبه اختصاصی نویسنده با کسانی برمی گردد که 
خود به صورت مستقیم در این ســازمان ها یا در وقایع مورد 
اشاره در کتاب حضور داشــته اند و رتبه سازمانی یا عملیاتی 
برخی از آنها نیز در باالترین ســطح بوده و همین، اطالعات 
آنها را به معنای دقیق کلمه دســت اول کرده است. نویسنده 
کتاب و تک تک راویانش، از صمیم قلب به حقانیت اسرائیل 
و ضرورت استمرار حیاتش ایمان دارند و برخی از آنها بی پروا 
و بدون خجالت، آنها را در همین کتــاب بازگو هم کرده اند، 
ولی با تمام اینها، آنچه در کتاب آمــده ضرورتا به نفع رژیم 
صهیونیستي نیست. جلد سوم از مجموعه »تو زودتر بُکش« 
در قطع رقعــی و ۴6۴صفحه و به کوشــش وحید خضاب 
ترجمه و توسط انتشــارات شــهیدکاظمی روانه بازار شده 
است. عالقه مندان برای تهیه کتاب می توانند از طریق سایت 

nashreshahidkazemi.ir را تهیه کنند.

نقل قول خبر

معرفی کتاب

خـبر

خـبر

معرفی فیلم

یـاد

بخشی از کتاب »یک پسر و دو مادر«

زمین گیر شــده ایم؛ خمپاره ها زوزه کشان امانمان را مکث
بریده اند؛ تانک ها جلو می آیند؛ تعدادشان از شمردن 
گذشته است؛ آرپی جی زن ها یکی پس از دیگری به 
زمین می افتند. دشمن کامال ما را محاصره کرده است. 
از بی سیم چی فقط تکه های گوشت بر زمین مانده. به هر 
قیمتی شده باید خط را حفظ کنیم. بچه ها یک شبانه  روز 
است که نخوابیدند؛ آنقدر سر و صورتشان خاکی شده 
که به زور همدیگر را می شناسیم. مجروح ها بر زمین 
جا مانده اند و فرصت انتقال آنها را به عقب نداریم. 
سربازان دشمن پشت تانک هایشان پناه گرفته اند و 
رو به جلو در حال پیشروی هستند و یکسره شلیک 
می کنند. گلوله هایشان تمامی ندارد. دود و آتش به 
حدی است که چشم، چشم را نمی بیند. از لب بعضی ها 
خون می آید. خستگی و تشنگی باعث شده سربازان 

دشمن، به اندازه یک غول بیابانی به نظر برسند.

مفاهیمی مثل گذشت، فداکاری، عشق و مهربانی را در بطن خشن ترین 
رویداد زندگی بشر به این نسل نشان دهم.

 کمی درباره قهرمان این داستان بگویید.
این کتاب شامل 20داستان کوتاه است که هر کدام قهرمانان جداگانه ای 
دارند؛ به عنوان نمونه زنی که با شوهر پی تی اس دی خود زندگی و شرایط 
سختی را تحمل می کند یا مادری که در فراق پسر شهیدش، فداکاری را 
انتخاب کرده است. همچنین داستان افرادی مثل رزمندگان، فرماندهان 
جنگ و به نوعی افراد مختلفی که خواسته یا ناخواسته درگیر 
جنگ شده اند و تأثیر این واقعه در زندگی شان محسوس است، 
از درونمایه های این کتاب هستند. این قهرمان سازی با هدف 
مواجهه جنگ با ابعاد مختلف در زندگی افراد و نقشی که داشته 

است، در بطن داستان ها آورده شده است.
داســتان مورد عالقه خودتان از بین این ۲۰ 

روایت، کدام است و چرا؟
هر کدام از داستان های این مجموعه به نوعی با روح و ذهن من 
گره خورده است و اساسا آثار هر هنرمندی زاییده روح اوست 
و وابستگی به آن دارد ولی در این اثر شاید داستان »تو پسرم 
هستی« که عنوان کتاب نیز از آن اقتباس شده است، کمی 

بیشتر از ســایر روایت ها مورد توجه ام قرار دارد و دلیل آن هم نگاه 
مادرانه ای اســت که روایت حول آن می چرخد. این داستان 

درواقع نمونه ای است از جا نفشانی های زنان و مادرانی که 
به انواع مختلف جگر گوشه یا همسران شان را در جنگ 

از دست دادند.
چه چیزی کتاب شــما را از سایر آثار 
متمایز می کند و چگونــه مخاطبان را به خواندن 

کتاب خود ترغیب می کنید؟
در این مجموعه سعی کردم به زبان ساده و صمیمی مقوله 

عظیم جنگ را به تصویر بکشــم و همانطور کــه می دانید، 
سهل نویسی سخت ترین نوع نوشتن اســت و در عین حال 

تأثیرگذارترین نوع قلم به شمار می رود. این داستان ها و همینطور سایر 
آثارم برآمده از عمق وجودم بوده و هرگز اثری را کوششی خلق نکرده  ام 
بلکه همواره جوششی بوده اند و همین ســبب شده است که مخاطب 

ارتباط خوبی با متن برقرار کند.
از آنجا که خودتان فارغ التحصیل رشــته مددکاری 
هستید، ممکن است تجربیات خودتان، در تالیف این اثر دخیل 

بوده باشد؟
قطعا تجربیات زیستی در هر نویســنده اي، باعث ارتقای سطح نوشتار 
خواهد شد؛ در رشته مددکاری اجتماعی به دلیل مواجه شدن مددکار با 
انواع تنش های روانی و اجتماعی، خیل عظیمی از سوژه ها و پرداخت های 
ذهنی مثل مصالح یک ساختمان در اختیار او قرار داده می شوند اما آنچه 
مهم و حیاتی است مهارت نوشتن این سوژه هاست که امیدوارم بنده از 

عهده این کار برآمده باشم.

مهر ماه سال 1359در جاده  سنندج- کرمانشاه گروه 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

8نفره ای توسط گروهک ضد انقالب کومله اسیر و 
3۰ ماه در زندان کومله ها گرفتار می شوند. از آن جمع 
8نفره فقط یداهلل خداداد مطلق زنده می ماند. کیانوش گلزار راغب با پیدا کردن خداداد مطلق از او می خواهد 
تا خاطرات خود از زندان برده سور را  روایت کند. این خاطرات دستمایه نوشتن کتابی به همین عنوان شده 
که راغب آن را به رشته تحریر درآورده  است. نویسنده کتاب های »عصرهای کریسکان« و »شنام«، کتاب 
»برده سور« را اپیزود سوم و در ادامه ۲کتاب قبل با حال و هوایی مشابه نوشته و بخش دیگری از جنایات 
حزب دمکرات و سازمان کومله در کردستان را روایت کرده است. خاطرات خداداد مطلق را به روایت کتاب 

برده سور از انتشارات سوره مهر مرور کرده ایم.

 برده سور به معنای سنگ ســرخ و نام منطقه ای در 
شمال غرب سردشت اســت. نزدیک آلواتان و دولتو، 
رودخانه بسیار زیبایی جاری است که نویسنده کتاب 
از آن به عنوان عروس برده سور یاد می کند؛ »روستایی 
بود بسیار محقر که امتداد همین رودخانه قرار داشت با 
10تا 15خانوار. اینجا به زندان کومله تبدیل شده بود. 
اسم کتاب برگرفته از منطقه برده سور است و طرح 
جلد نشان از فضای سنگین و سرمازده زندان را همراه 

با امید به رهایی از زندان به تصویر کشیده است.«
 کیانوش گلــزار راغب درباره اهمیــت پرداختن به 
ماجرای کردستان می گوید: »غائله کردستان یکی از 
اتفاقات بسیار متاثرکننده در دفاع مقدس بود و باعث 
شد که در آن زمان عالوه بر مواجهه و جدال با دشمن 
بیرونی، درون کشور نیز درگیری داشته باشیم و این 

جریان قربانی زیادی را به همراه داشت.« 
گلزار راغب که خود 1۴ ماه در زندان های کومله به سر 
برده بود در سال های بعد از آزادی، تصمیم به نوشتن 
خاطرات آن روزها می گیرد؛ »بعد از چاپ کتاب های 
شنام و عصرهای کریسکان و ضرورت نگارش خاطرات 
کردســتان احســاس کردم خاطرات دوران اسارت 
همرزمانم در زندان های کومله و دمکرات همچنان 
روی زمین مانده و خوب است یکی از آن اتفاق های 
عجیب را مثل 2کتاب دیگر بنویسم. برای همین سراغ 

یداهلل خداداد مطلق رفتم.«

اعزام به کردستان
یداهلل مطلق، معلمی در شهرستان قم بود. اول مهرماه 
1359با خواندن تابلوي نصب شــده در راهرو اداره 
آموزش وپرورش متوجه می شــود به دلیل پاکسازی 
نیروهای ســاواکی و مســئله دار، آموزش وپرورش 
کردســتان دچار کمبود نیروی آموزشی شده و نیاز 
مبرم به معلم دارد و داوطلبان می توانند برای رفتن 
به استان کردستان به کارگزینی اداره مراجعه کنند؛ 
چند نفر جلوی تابلو اعالنات جمع بودند. از یکی شان 
پرسیدم: »موضوع چیه؟« گفت: »اعزام به کردستان.« 
وقتی اعالمیه را خواندم با اشــتیاق برای ثبت نام به 

کارگزینی رفتــم. همان همکار را دوبــاره دیدم که 
ثبت نامش تمام شده بود. پرسیدم: »به سالمتی شمام 
برای کردســتان ثبت نام کردید؟« گفت: »اگه خدا 
قبول کنه.« با خوشحالی گفتم: »خدا رو شکر، پس 
همسفرییم.« خودم را معرفی کردم و گفتم: »یداهلل 
خداداد مطلق هستم، معلم مقطع راهنمایی.« او هم 

گفت: »علی محمد بیان هستم، معلم قرآن و دینی.«

اسارت در پیچ و خم جاده
12مهر همان سال، یک ماشین لندرور که در اختیار 
مدیر آموزش وپرورش کردســتان بود تحویل یداهلل 
مطلق داده می شود تا به مدرسه موچش رفته و کار 
تعمیرات مدرســه 
را انجــام بدهد. او 
بعد از رسیدن به 
مدرسه موتور برق 


