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مقدمه :
یکى از مسائلى که مرا در زندان رنج مىداد عدم شناختم از پدیده زندان بود .از
اینرو یکى از اهدافم در زندان هميشه آن بود که اگر روزى آزاد شوم درباره آن
بنویسم .و بارها در مورد آن فکر کردم .به توصيف در و دیوار ،اتاق شکنجه،
بازجو و روابط زندانيان با یکدیگر اندیشيدم .در آن هشت سال که زندان مرا از
هواى آزاد جدا ساخته بود بارها به خودم گفتم که در اولين فرصت بعد از آزادى
دربارهاش خواهم نوشت .ولى وقتى خود را در شرایطى دیدم که مىتوانستم
بنویسم ،یعنى دیوارهاى زندان نه پيرامونم بلکه پشت سرم و حتى دور از
وجودم بودند ،متوجه شدم که نوشتن در باره آن هنوز رویایى بيش نيست.
رویایى که در دوره زندان مثل عملى انتقامى در وجودم شعله کشيده بود .ولى
اکنون اگر چه از آن دور شده بودم ،هنوز نمىتوانستم دربارهاش بنویسم .آنچه
بر من رفته بود هولناکتر از آن بود که بتوانم براحتى ترسيمش کنم .از آن
گذشته ،نمىدانستم در مورد کدام سال ،کدام واقعه و اعدام کدام دوست باید
بنویسم .آیا در مورد رژیمى باید بنویسم که مشاهدات من قطرهاى از سيل
جنایات آن است و یا از زندان دگمها و سنتها که زندان رژیم را بر من تنگتر
مىکرد .
به هر رو آزادى از آن چهاردیوارى به معناى آزادى واقعى من نبود .نه بخاطر
آنکه ایران خود یک زندان برزگ است .نه بخاطر اینکه قلم نویسندگى نداشتم،
بلکه فکر مىکردم قادر نخواهم بود که همه چيز را ،همه جنایات رژیم را و همه
بىتجربگى خودم و گندیدگى بعضى از سنتهاى مبارزاتى را که محاصرهام کرده
بودند ،بر روى کاغذ بياورم .
آزادىام از درون دیوارها به معناى آزادى روحم نبود .خشمى که طى  ٨سال
ذره ذره جمع شده بود زمان طوالنىترى براى آزاد شدن مىخواست .آزاد شدن
از تاثيرات منفى زندان مبارزهاى سخت مىطلبيد .این مبارزه و آزاد شدن از
تاثيرات منفى زندان زمانى طوالنى الزم داشت .این پروسه خود همراه بود با
بيدار شدن انگيزه انتقال تجربياتم به نسل جوان که خوشبختانه بىمهابا از
آزادیش دفاع مىکند .نسلى که در زندگى روزمرهاش سرکوب دیده ولى شکست
نخورده و استوار ایستاده و حقوقش را مىخواهد .نسلى که باید از شکست
پيشينيانش درس بگيرد و این در صورتى امکان پذیر است که ما سرکوب

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

شدگان زبان بگشائيم و بگویيم بر ما چه رفت .زبان به سخن بگشائيم و هر یک
به سهم خود هم از جنایات رژیم بگوئيم و هم از بى تجربگى ها و اشتباهات
خودمان .بالطبع یکى از اهداف من درک و تشریح روندى بود که آن گونه طى
شد و نه به گونهاى دیگر .
عشق به مبارزه براى تغيير این دنياى نابرابر و اميد به گسترش آن باعث شد
که در سال  ۹۵کتابی به نام "زندان" نوشتم .اکنون مىبينم که در آن دوران
هنوز از فضاى زندان آزاد نشده بودم .و امروز زندان را به این گونه بر کاغذ
رسم کردهام که در دست دارید .امروز زندان براى من موضوعى است که به
گذشته مربوط مىشود و من هویتم را بعنوان زندانى سياسى تعریف نمىکنم.
مبارزه بر عليه جمهورى اسالمى و مبارزه براى زندگىاى که در آن کسى از
گرسنگى ،بيکارى ،عدم آزادى و نابرابرى رنج نبرد به زندگىام معنا مىبخشد.
نوشتن در مورد زندان برایم مثل هر عرصه دیگرى است که مى توان در آن از
جنایات رژیم گفت و بر ضرورت سرنگونىاش پافشارى کرد .
نوشتن کتابى که در دست دارید براى من پروسه افت و خيزهایى بود که در آن
زندان را دوباره تجربه کردم .با وقایعش ،با مرور کردن صحنههایى مثل بردن
دوستانم به سوى جوخههاى اعدام و به یاد آخرین بوسههایمان گریستم .شاید
پروسه تکاملى این کتاب پروسه تکامل نگاه من به زندان نيز بوده است .چرا که
نسخهاى که در دست دارید نسبت به نسخه اول آن مثل کودکى تازه متولد شده
است ،نسبت به جنين در شکم مادر .واضح است که به تعداد زندانيان آزاد شده،
مىتواند روایت از زندان نوشته شود .در یک واقعه همه شاهدان و یا کسانى که
در آن واقعه شرکت دارند یک منظره یکسان نمىبينند .الزم مىدانم به این نکته
اشاره کنم که من تمام جنایات رژیم را که در آن  ٨ساله دیده و شنيدهام ،در این
کتاب نگنجاندهام .چرا که احساس کردم و از دیگران هم شنيدم که کسى تحمل
خواندن آن همه جنایات را در یک کتاب ندارد .از سوى دیگر مىخواستم کتابم
حالت داستان گونه داشته باشد .و از آنجا که طرفدار داستانهاى جنایى و
ترسناک نيستم ،بخشى از آنچه را که شاهدش بودم به نگارش در نياوردم تا شاید
خواندن آن راحتتر باشد .از اینرو باید خاطر نشان کنم که نه من و نه این کتاب
شاهد واقعى زندانهاى جمهورى اسالمى نيستيم .شاهدان واقعى ،آنهایى هستند که
از آنها حتى شماره قبرى هم برجا نمانده است .شاهدان واقعى آنهایى هستند که
هنوز پس از سالها آزادى از زندان قادر نيستند سخن بگویند و شاید هرگز لب
به سخن نگشایند .شاهدان واقعى زندانهاى اسالم ،آنهایىاند که هنوز از
ناراحتىهاى روحى رنج مىبرند و هر از گاهى دست به خودکشى مىزنند.
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شاهدان واقعى آنهایىاند که هنوز شبها در زندانند و با کابوس و تشنج و خيس
عرق بيدار مىشوند .
نوشتن این کتاب را در تابستان  ١۹۹۹ميالدى شروع کردم .در پروسه نوشتن
این کتاب تعدادى از دوستانم به اشکال مختلف مرا یارى کردهاند .در اینجا الزم
مىدانم که از محمد فتاحى ،نازلى پرتوى (یکى از شخصيتهاى این کتاب) و
فاتح شيخ االسالمى که هر یک به گونهاى مرا در پيچ و خمهاى نگارش این
کتاب کمک کردند تشکر کنم .همينطور از دو تن از شخصيتهاى این کتاب به
نامهاى نينا و سونيا براى کمکهاى بى دریغشان تشکر مىکنم .
نسرین پرواز اکتبر ۲۰۰١
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مقدمهاى ديگر :
در مقدمه چاپ اول این کتاب فراموش کردم به نکتهاى اشاره کنم و آن اینکه:
قبل از نوشتن این کتاب وقایعى را که در زندان تجربه کرده بودم و بحثهایى را
که با دوستانم در آنجا داشتم ،با بعضى از دوستان سابقا زندانيم مرور کرده و
محاورات را ضبط کردم .اینها عمدتا همان دوستانى هستند که در پایان مقدمه بر
چاپ اول از آنها تشکر کردهام .علت این کار این بود که نمىخواستم تنها به
حافظه خودم اتکا کرده باشم .
در اینجا باید خاطر نشان سازم که بحثها و برخوردهایى را که در این کتاب
مىخوانيد مربوط به دوران خاصى است .همانطور که آن شرایط تاریخى تغيير
کرده است ،انسانهاى آن دوره نيز حتما کم و بيش تغييراتى کردهاند .حداقل در
مورد خودم مىتوانم این را بگویم که اگر امروز در مبارزهام بر عليه جمهورى
اسالمى دستگير شوم ،آن پروسه را به گونه دیگرى طى خواهم کرد .چرا که از
آن دوران و از بازنگرى روندى که طى شد درسهایى گرفتهام که مبارزهام را
غنىتر خواهد کرد .بالطبع این بار با اعتماد بنفسى باالتر و مغزى پر اندیشهتر
به جنگ ارتجاع در قدرت و فرهنگ خواهم رفت .
به دنبال انتشار چاپ اول این کتاب که به سرعت تمام شد ،نامههاى زیادى از
کشورهاى مختلف داشتهام ،که در آنها محبتهاى زیادى به من شده است.
تلفنهاى پرمحبت زیادى از دوستان و آشنایان داشتهام که در اینجا از همه آنها
بسيار تشکر مىکنم .
از ميان این دوستان تعداد زیادى مرا تشویق به گذاشتن این کتاب در شبکه
اینترنت کردند ،تا مردم بيشترى ،بخصوص در ایران بتوانند آنرا بخوانند .باید
اشاره کنم که به کمک دوست عزیز بهروز اشکاالت دیکته ایی ودستوری این
کتاب نيز تا حدودی تصحيح شد .در اینجا از ایشان تشکر می کنم .
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سال اعدام
یک روز پائيزى سال ٦۰است .شرایط سياسى خيلى سخت شده .مردم زیادى
دستگير و اعدام شدهاند .خيلىها سعى مىکنند که مبارزهشان را به شکل مخفى
پيش ببرند .در عرض یک سال گذشته سازمان رزمندگان آزادى طبقه کارگر هم
مثل خيلى از جریانات ضد رژیمى دچار بحران شده است .هر کس سعى مىکند
که افراد همفکرش را پيدا کند .من و مجتبى احمدزاده و تعداد دیگرى یک گروه
به نام فراکسيون مارکسيسم انقالبى تشکيل دادهایم .قصد ما سازماندهى آن بخش
از رزمندگان است که به برنامه اتحاد مبارزان کمونيست تمایل دارند .یک هفته
از آخرین روزى که مجتبى را دیدم و با هم حرف زدیم گذشته است .زنگ نزده،
من هم به خاطر مسائل امنيتى شمارهاى از او ندارم .خيلى دلخورم چون قول
داده بود که بهم زنگ مىزند .به من گفت کميته تصميم گرفته از این به بعد کس
دیگرى رابط من باشد .خبر برایم ناراحت کننده بود چون مجتبى رابط من با
کميته مرکزى بود .از او پرسيدم:
 چرا؟ یک سال است که ما با هم کار مىکنيم .من مىخوام خودت رابطم باشى. من موافق تصميمشان نبودم ،خيلى هم بحث کردیم ولى آنها اصرار کردند.با ناراحتى قدم مىزدیم .مجتبى گفت:
 جاى نگرانى نيست ،ما مىتوانيم هر وقت خواستيم همدیگر را ببينيم. قول مى دى که همدیگر را ببينيم؟مجتبى خندید و گفت قول مىدم .در حالى که به موهایم که از زیر روسرى
اجبارى پيدا بود نگاه مىکرد پرسيد:
 کى موهاتو کوتاه کردى؟ دو روز پيش .فکر کردم خوبه یک کمى قيافهام را تغير بدم.روى برگهاى زرد و قرمز و همه رنگ توى پيادهرو قدم مىزدیم و صداى
آهنگين زیبایى از خود بجا مىگذاشتيم .مجتبى اخبارى در مورد دستگيرىها داد
و پرسيد:
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 جاى امنى دارى؟ آره جاى جدیدى زندگى مىکنم و محل کارم را هم فقط تو مىدانى .نامهاى ازهوشى به دستم رسيده و خواسته او را ببينم .گفته است که جریان جدیدى را
دارند مىسازند و خواسته که من هم به آنها بپيوندم .نظرت چيه؟
مجتبى به فکر فرو رفت و بعد از کمى سکوت گفت:
 هر کارى که از نظر خودت درسته بکن .ولى من اگر جاى تو بودم به دیدنشنمىرفتم .بمان و جریانمان را درست کن.
در حاليکه با هم دست مىدادیم که جدا شویم و او مثل هميشه دستم را محکم
فشار مىداد تکرار کردم:
 قول بده که بهم زنگ بزنى. مىزنم.هر یک از سویى رفتيم و من فکر مىکردم که چند روز بعد به من زنگ خواهد
زد تا همدیگر را ببينيم ولى نزد .مجتبى انسان دوست داشتنىاى است،
نمىخواهم دوستىاش را از دست بدهم .شاید مریض شده ،شاید دستگير شده.
اميدوارم که هيچکدام از این مسائل برایش پيش نيامده باشد .هر بار که تلفن
زنگ مىزند منتظر شنيدن صداى او هستم.
امشب به دیدن زوئى مىروم ،شاید او از مجتبى خبر داشته باشد .شاید بياید خانه
زوئى ،مىداند که من آنجا خواهم بود .اگر زوئى هم از او خبر نداشته باشد چى؟
ولى حتما از او خبرى دارد .این روزها هر کس براى یکى دو روز هم غيبش
بزند آدم فکر مىکند که دستگير شده است .در عرض چند ماه گذشته خيلى از
دوستانم دستگير شدهاند و برخى از آنها خيلى سریع اعدام شدهاند .از  ٣۰خرداد
دستگيریها و اعدامها شدت زیادى گرفتهاند .هر روز مىشنوم که دوستى
دستگير شده و یا آن دیگرى اعدام شده است .اکثرا هم جوان هستند .انگار امسال
سال اعدام است ،سال اعدام جوانان .سال پيش سال شروع جنگ بود که هنوز
ادامه دارد .آیا اعدام هم ادامه پيدا خواهد کرد و یا تنها ویژگى امسال است؟
غروب شده است .نگرانيم بيشتر شده ،دلشوره دارم .به طرف خانه زوئى راه
مىافتم .زوئى کارگر کفش ملى است ،کارگر کمونيست و سازمانده مبارزات
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کارگرى است .مجتبى ما را با هم آشنا کرد .زوئى تالش مىکند کارگران را
حول یک سرى از حقوقشان متحد کند .او خيلى با تجربه است و من از گوش
دادن به حرفهاى او لذت مىبرم .گاهى با هم کتاب و یا مقالهاى مىخوانيم و در
مورد آن حرف مىزنيم.
قبل از اینکه به خانه زوئى برسم یک بستنى قيفى مىخرم .کليد خانهاش را
دارم ،چون او دیر از کار بر مىگردد .به من گفته بود ممکن است کسى در خانه
باشد .در را باز مىکنم ،وارد اولين اتاق مىشوم و در را مىبندم .احساس
مىکنم کسى در اتاق کنارى هست ،نمىدانم کيست .از اتاق کنارى کسى
مىپرسد:
 تو هستى پرواز؟در حاليکه بستنىام را ليس مىزنم جواب مثبت مىدهم .صدا ادامه مىدهد:
 خبر را شنيدهاى؟احساس مىکنم چيزى در دلم فرو مىریزد .صدا از گلویم بيرون نمىآید .با
صداى لرزان مىپرسم:
 چه خبرى؟ مجتبى و مصطفى چهار روز پيش دستگير شدند .آنها چيزى همراهشاننداشتند ولى شناسایى شدند.
شوکه هستم .سستى و ضعفى تمام وجودم را احاطه کرده است .مرد پشت در
دارد همچنان حرف مىزند ولى من نمىشنوم چه مىگوید .نمىخواهم بشنوم.
مغزم قادر به تجزیه و تحليل محيطم نيست .به دستم نگاه مىکنم .بستنىام آب
شده و روى دستم روان است .نگاهى به اطراف اتاق مىاندازم .یک سينى با چند
استکان چاى جلوى یک سماور توى اتاق است ،بستنى را توى سينى مىگذارم.
احساس مىکنم چيز خيلى تلخى را ليس زدهام .نمىدانم چه بگویم .دلم مىخواهد
با صداى بلند زار بزنم ولى بغض همچون گلولهاى سفت گلویم را مىفشرد.
احساس خفگى مىکنم .صورتم خيس اشک است .آرزو مىکنم که خبر اشتباه
باشد ،و یا همهاش خواب باشد .دلم خيلى برایش تنگ شده است .آیا واقعا
دستگير شده؟ یعنى االن زیر شکنجه است؟ یعنى دیگر او را نخواهم دید؟
نمىدانم .تصور اعدامش برایم سخت است .گذشت زمان را احساس نمىکنم.
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افکارم مغشوش است .بى آنکه بخواهم ،مجتبى را زیر شکنجه تجسم مىکنم .دلم
مىخواهد از همه این تجسمها رها شوم .تحملشان را ندارم .ولى قادر نيستم
افکارم را کنترل کنم .به یاد قيافهاش مىافتم .صورت استخوانى و خشنش با
چشمان مهربانش جذابيت خاصى به او مىدهد .اعتماد به نفس و ارادهاش،
برخوردش به مخالفان سياسى برایم جالب است .هيچ وقت از شنيدن نظر مخالف
عصبانى نمىشود .سعى مىکند با بحث منطقى شخص مخالفش را به فکر
وادارد .هيچ وقت مخالفينش را تحقير نمىکند .برخوردش برایم آموزنده است.
رفتار دوستانه و صميمانهاش را نسبت به انسانها که نشان از عشق او نسبت به
آنهاست به یاد مىآورم .بخصوص برخوردش به رفقاى زن برایم با ارزش
است .برخوردش با آنها متفاوت از برخوردش با رفقاى مرد نيست .و این چيزى
است که او را از محيطش جدا مىکند .درکش از برابرى زن و مرد را مىشود
در رفتارش دید .با اینکه با خط سياسى و سيستم فکرى برادرش مسعود
مرزبندى کرده بود ولى به خاطر عالقهاش به او ،اسم تشکيالتىاش را مسعود
گذاشته بود .مسعود را رژیم شاه اعدام کرده بود و حاال خودش زندانى جمهورى
اسالمى است .مجتبى همراه مصطفى یکى از صميمى ترین دوستانش دستگير
شده است .مجتبى جدى به نظر مىآمد ،در حاليکه مصطفى شوخ و شيطان بود.
گاهى احساس مىکردم که همدیگر را کامل مىکنند.
صداى در مىآید ،باید زوئى باشد .اشکهایم را پاک مىکنم .در را باز مىکند،
غم را در چهرهاش مىبينم .هرگز او را تا این حد غمگين ندیده بودم .بغلم
مىکند .بىآنکه سخنى رد و بدل کنيم ،هر دو اشکمان روان مىشود.
شب دیر مىخوابيم و در مورد خيلى چيزها حرف مىزنيم .زوئى برایم در
مورد زندگى خانوادگى مجتبى مىگوید ،اینکه از نظر سياسى فعال بودهاند و
برادرانش زمان شاه اعدام شده بودند .نيمه شب ،قبل از آنکه خواب ما را از این
دنياى پر از کشتار دور کند ،هر دو مىدانيم که او اعدام خواهد شد.
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دستگيرى
یک روز پائيزى گرم و دلپذیر سال  ٦١است .یک سال از اعدام مجتبى مىگذرد
و من هنوز اعدام او را باور نمىکنم .خيلىها اعدام شدهاند ،که بعضى از آنها را
در ميتينگها و کوه نوردیها دیده بودم ،ولى اعدام مجتبى را نمى خواهم باور کنم.
دوست دارم فکر کنم دوست خوبى به نام مجتبى دارم که هر آن ممکن است
پيدایش شود و به حرفهایم گوش دهد .امروز براى آخرین بار به دیدن هوشى
مىروم .قرار است برایم ترتيبى بدهد که از این به بعد یک نفر دیگر رابطم
باشد .بخاطر تغيير سازماندهى شخص دیگرى را خواهم دید که بتواند در
سازماندهى افرادى که مىشناسم کمکم کند .افرادى که من مىشناسم کارگران
معترض کارخانههاى متفاوتى هستند که در یک منطقه زندگى مىکنند .آنها
مىخواهند براى مبارزه با شرایط غير انسانى محيط کارشان متحد شوند .در
عرض چند ماه گذشته در مورد اینکه باید یک حزب تشکيل دهيم و یا فعاليتمان
را به همين شکل یعنى بودن در گروههاى مختلف ادامه دهيم ،بحث کردیم.
گروهى که من با آنها کار مىکنم موافق تشکيل حزب هستند و حاال شکل جدیدى
از سازماندهى در دستور کار قرار دارد.
یکى از دوستانم "هستى" هم به کردستان رفته است .از طریق تشکيالت،
"هستى" یک نامه برایم داده است و من هم توانستم پاسخش را بدهم .هستى که
قبال بارها به کردستان رفته بود برایم نوشته است:
 اینبار خيلى سخت توانستم از شهر خارج شوم .شرایط نسبت به گذشته خيلىسخت شده .همه جا گشتىهاى سپاه هستند و اگر به کسى مشکوک شوند او را
دستگير مىکنند .حاال در مناطق آزاد کردستان ،همراه کمونيستها و مردم،
آزادانه زندگى مىکنم .دلم برایت تنگ شده است .بخصوص اینکه در اینجا اثرى
از پاسدار و حزب هللا و اسالم نيست و هر طور که دوست داریم زندگى مىکنيم.
جلسات و تجمعات وسيع برگزار مىشود که در آنها مسئولين و فرماندهان
کومهله براى مردم سخنرانى مىکنند .کومهله در اینجا ،یعنى جنوب کردستان،
قدرتمندترین نيروى سياسى است و تحت تاثير فعاليتهایش ،مردم وسيعا
هوادارشان هستند .فعال شهرها در روز تحت کنترل نيروهاى رژیم و شبها تحت
کنترل پيشمرگههاست.
براى هستى نوشتم که احساس امنيت نمىکنم ،چون دستگيریها زیاد است .از او
پرسيدم که آیا پرسشنامهاى را که تشکيالت براى سازماندهى جدید به همه داده،
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دیده است یا نه؟ چون من از دیدن و پر کردن آن خيلى ناراحت شدم .سواالت
غير ضرورىاى در آن بود که فکر مىکنم اگر بدست رژیم بيفتند خيلى مىتواند
از آنها استفاده کند.
نام هوشى را به خواهرم مىگویم که اگر اتفاقى افتاد به تشکيالت خبر دهد .در
حاليکه خواهرم را ترک مىکنم به او قول مىدهم که شب ،قبل از آنکه به خانه
بيایم شيرینى دانمارکى بخرم .باید سوار اتوبوس شوم تا سر قرارم با هوشى
بروم .یک روپوش آبى که تا زانوهایم را مىپوشاند به تن دارم .یک روسرى
کوچک نيز سر کردهام .از ميدان کرج مىگذرم و منتظر اتوبوس مىشوم.
گروهى از نوجوانان شستشوى مغزى داده شده در حال تظاهرات در خيابان
اصلى کرج هستند .به طرف ميدان مىآیند تا سوار اتوبوس شده و به جبهه بروند
که کشته شوند .دلم برایشان مىسوزد .بيشترشان حتى موى صورتشان در نيامده
یعنى  ١٣یا  ١۴ساله هستند .قبل از آنکه مزه زندگى را چشيده باشند ،مىروند تا
بمىرند .همه پارچهاى به دور سرشان بستهاند که روى آن هللا نوشته شده است.
مىاندیشم چه چيز به جز خدا و مذهب مىتواند آنها را داوطلبانه به سوى مرگ
بفرستد؟
از اتوبوس پياده شده وارد خيابانى مىشوم که با هوشى قرار دارم .من از این
سو قدم زنان به انتهاى آن مىروم و او از سوى دیگر خواهد آمد .جایى در
نيمههاى خيابان به یکدیگر خواهيم رسيد .خيابان درازى است و اینجا و آنجا
مغازههایى هستند .مردم قدم زنان در حال رفت و آمدند و ماشينهاى زیادى در
خيابان در حال حرکت هستند .آفتاب همچنان مىتابد و گرماى لذت بخشى دارد.
یک ساعت دیگر با دوست دیگرى در محل دیگرى قرار دارم .کارم با هوشى
طوالنى نيست ،باید قرارم را از او بگيرم و نامه جاسازى شدهاى را به او بدهم.
نامهاى که براى هوشى دارم مشخصات کارگرى است که خارج از منطقه من
است و مىخواهد با افرادى در منطقه خودش ارتباط برقرار کند .اسم او و اسم
کارخانه در نامه است تا افرادى که در آن کارخانه هستند با او تماس بگيرند.
احساس مىکنم که این شکل سازماندهى یعنى وصل کردن آدمها به یکدیگر به
این شکل درست نيست و خطر دستگيرى را افزایش مىدهد .ولى چه راهى
درست است؟ کارگرى که مشخصاتش را دارم فاميل کوکب است .چه اشکالى
دارد که همچنان با کوکب ارتباط داشته باشد؟ احساس بدى دارم ،درست نيست
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چنين نامهاى را سر قرار بياورم ولى هوشى گفت که اشکالى ندارد .با اینکه
مىدانم هوشى پياده مىآید ،مدام ماشينها را چک مىکنم .حاال در نيمههاى
خيابان هستم ،جایى که معموال هوشى را مىدیدم .همانطور که ماشينها را نگاه
مىکنم هوشى را مىبينم که عقب ماشينى نشسته است .دو نفر دیگر هم در
ماشين هستند ،او مرا به فردى که کنارش نشسته نشان مىدهد .دلم فرو مىریزد.
به اطرافم نگاه مىکنم ،هيچ راه فرارى نيست .احساس مىکنم اسهال دارم و باید
بدستشویى بروم .به نامهاى که همراهم است فکر مىکنم و اینکه به محض
دستگيریم مرا خواهند گشت و با پيدا کردن آن نامه ،فردا اول وقت آن کارگر را
در محل کارش دستگير خواهند کرد .چه اشتباهى کردم که آنرا با خودم آوردم
ولى باید خونسرد باشم .وقت کافى براى از بين بردنش ندارم .نامه داخل یک
سيگار جاسازى شده ولى ممکن است آنها حدس بزنند و آنرا باز کنند.
ماشين در نزدیکى من مىایستد ،مردى با لباس شخصى از آن بيرون مىآید و
از من مىخواهد که با او بروم .از او مىخواهم که کارت شناسایىاش را نشانم
دهد .او کارتش را از جيبش بيرون مىآورد و با صورتى تمسخر آميز آنرا در
مقابل من نگاه مىدارد .نمىتوانم درست ببينم .به مردمى که از کنارم مىگذرند
نگاه مىکنم .احساس مىکنم که دلم براى دیدنشان تنگ شده است .دلم براى
آزادیم ،براى قدم زدن مثل آنها در خيابان پر مىکشد .دلم براى خواهرم که به او
قول دادهام برایش شيرینى دانمارکى بخرم تنگ شده است .دلم براى قدم زدن
روى برگهاى زرد که صداى آهنگينى دارند ،لک زده است .به یاد مجتبى
مىافتم .دلم مىخواهد داد بزنم :آى مردم دارند مرا دستگير مىکنند ،اینجا در
مقابل شما دارند مرا دستگير مىکنند .گلویم خشک است و صدایم در نمىآید.
کاش مىتوانستم فرار کنم ولى هيچ راه فرارى نيست و مردمى هم که مىگذرند
نمىدانند که من دارم جلوى چشمشان دستگير مىشوم .مثل مجسمه ایستادهام و
آن مرد در حاليکه آستينم را گرفته است ،گویى با نگاهش افکار پریشانم را در
صورتم مىخواند .از من مىخواهد که به داخل ماشين بروم .نگاهش مىکنم،
قيافه خوبى دارد .قد بلند و بدون ریش و سبيل ،کامال متفاوت با بقيه
پاسدارهاست .بوى عطرش را احساس مىکنم .بطرف ماشين هلم مىدهد و از
من مىخواهد که سوار شوم .روى صندلى جلو مىنشينم ،او هم پشت رل
مىنشيند .هوشى و پاسدار دیگرى با لباس شخصى در پشت نشستهاند .ماشين را
روشن مىکند ،به محض آنکه ماشين به حرکت در مىآید ،از من مىخواهد که
سرم را روى زانویم بگذارم .خيلى سخت است که در این حالت بمانم ولى به
محض این که تکان مىخورم ،دم اسبىام را مىگيرد و بعد از بازى کردن با آن
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سرم را به روى زانوهایم فشار مىدهد .نگران آن نامه کوچک هستم ولى به
خودم مىگویم که باید خونسرد باشم.
ماشين در جایى مىایستد و بوق مىزند .صداى باز شدن درى را مىشنوم.
ماشين حرکت مىکند و صداى بسته شدن در بگوش مىرسد .ماشين دوباره
مىایستد .راننده از من مىخواهد با چشمان بسته از ماشين بيرون بيایم .از من
مىخواهد بایستم و داد مىزند:
 چشمبند.بعد از چند لحظه چشمبندى به من مىدهد که ببندم .مىگوید به دنبالش بروم .در
اتاقى را باز مىکند و از من مىخواهد داخل شوم.
 اینجا بایست و دست به چشم بند نزن.احساس مىکنم در بسته شد .چشمبند را باال مىکشم .در اتاق کوچکى که خالى
است و تنها یک بخارى دیوارى در آن است ،تنها هستم .به سرعت در کيفم را
باز مىکنم .بسته سيگار را در مىآورم .دستانم مىلرزند .سيگار را در مىآورم.
کاغذ کوچک را بيرون مىکشم و آنقدر آنرا ریز مىکنم که نوشتهها معلوم
نشوند .خردههاى کاغذ را پشت بخارى مىریزم .چشمبند را مثل قبل پائين
مىکشم و کنار در مىایستم .خيالم راحت شد .احساس پيروزى مىکنم .از
خوشى در پوستم نمىگنجم.
در باز مىشود و راننده از من مىخواهد به دنبالش بروم .در دیگرى را باز
مىکند و مىگوید داخل شوم.
 چشمبند را بردار که از صورتت عکس بگيریم.چشمبند را برمىدارم ،تعداد زیادى پاسدار در گوشهاى ایستاده اند و به من زل
زدهاند .یک ميز در اتاق است و مرد چاقى در مقابل آن نشسته است .اسم و سن
و آدرسم را مىپرسد .از سه جهت از صورتم عکس مىگيرد .ساعت و کيفم را
مىگيرد .کيفم را روى ميز خالى مىکند و همه چيز را به دقت معاینه مىکند.
مى گوید:
 -چشمبند بزن.
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در حالى که مىخواهم چشمبند را بزنم روسرى از روى سرم ليز مىخورد و
روى شانههایم مىافتد .همه پاسدارهایى که در گوشه ایستادهاند از خنده ریسه
مىروند .راننده به من مىگوید روسرى را سر کنم و مرا از اتاق بيرون مىبرد.
در راهرو شروع مىکند به بازجویى .مىگویم:
 مىخواهم به خانوادهام زنگ بزنم ،آنها نگرانم مىشوند و باید به آنها بگویم کهاینجا هستم.
 حاال نمىشه زنگ بزنى .در آن خيابان چه مىکردى؟ مىخواستم برم خرید ،داشتم از آنجا رد مىشدم. االن وقت ندارم باهات حرف بزنم .برو فکر کن ،فردا صدات مىکنم.آهسته با کسى حرف مىزند و من نمىفهمم چه مىگوید .صداى زنى را مىشنوم
که از من مىخواهد با او بروم.
از پلههاى زیادى باال مىرویم .درى را باز مىکند .یک اتاق بزرگ است ،مرا
تفتيش بدنى مىکند .مىپرسد آیا عادت ماهانه هستم و نوار بهداشتىاى مىدهد
که نوارم را عوض کنم .وقتى پاهایم را مىگردد ،از زیر چشم بند ،سر و
صورتش را مىبينم .خيلى عجيب است ،تا بحال چنين چيزى ندیده بودم.
صورتش را چنان با مقنعه پوشانده که تنها چشمانش را مىتوان دید .کفشهایم را
مىگيرد و یک جفت دمپایى به من مىدهد و مىخواهد به دنبالش بروم .درى
اتاق را از راهرو جدا مىکند .وارد راهرو مىشویم که در هر دو طرف آن
زنان با چادر و چشمبند روى پتوهاى کوچک با فاصلهاى از یکدیگر نشستهاند.
وسط راهرو یک راه باریک براى رفت و آمد باز است .در حاليکه از کنارشان
مىگذرم احساس مىکنم قلبم به درد آمده است .بعضىها دراز کشيدهاند با پاهایى
آنقدر بزرگ و سياه که تا به حال ندیدهام .پاهاى برخى باندپيچى است و خون از
البالى باندها بيرون زده است .وسط راهرو پاسدار زن مىگوید روى پتوى
خالىاى که در آنجاست بنشينم .به او مىگویم مىخواهم به دستشویى بروم.
مىگوید به دنبالش بروم .در انتهاى راهرو دو در مقابل هم قرار دارند که هر
کدام به فضایى با سه کابين توالت ختم مىشوند .وارد یکى از آنها مىشوم،
مىگوید سریع تر .وقتى از توالت بيرون مىآیم مرا به همان پتو هدایت مىکند و
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از من مىخواهد ساکت بنشينم ،اگر چيزى خواستم دستم را بلند کنم .و دست به
چشم بند نزنم.
روى پتو مىنشينم .حاال دیگر شب شده ولى نمىدانم چه ساعتى است .به وقایع
امروز فکر مىکنم و اینکه چطور دیروز این ساعت در خانه بودم ،در کنار
خواهرم و غمى نداشتيم .حاال حتما او مىداند که دیگر برنمىگردم و دستگير
شدهام .دلم برایش مىسوزد ،باید خيلى ناراحت باشد .حتما با کمک خانواده تمام
کتابها و نوشتههایى را که در خانه داریم از بين مىبرد .همينطور شيشههاى
شرابى را که گاهى با هم مىخوردیم .هر چند او مىداند من آدرس خانه را
نخواهم داد ولى مطمئنم خانه را پاکسازى خواهد کرد .همانطور که قرارمان بود
آدرس پدرم را دادم ،که اگر آنجا بروند کسى را جز او پيدا نخواهند کرد.
نزدیک یک سال بود که ما در خانه اجارهاى دیگرى زندگى مىکردیم.
چراغها کم نور شدند ،باید نيمه شب باشد .به خانوادهام فکر مىکنم و اینکه حاال
چقدر ناراحت هستند .به خود اميدوارى مىدهم که کاش هوشى را اشتباهى در
آن خيابان دستگير کرده باشند .هرچند شک دارم ولى تا مطمئن نشدهام که او
قرار مرا لو داده است نباید چيزى بگویم .دراز مىکشم .صدایى از باالى سرم
مىشنوم ،با دقت گوش مىدهم .همسایهام است ،دختر شجاعى که مىپرسد:
 کى دستگير شدى؟ امروز عصر. چرا دستگيرت کردند؟ نمىدانم. فردا مىفهمى چرا دستگيرت کردهاند .وقتى مىزننت ،زیر شالق مىفهمىچرا اینجایى .ولى از زدن نترس ،فقط ده ضربه اول درد دارند .اگر ده ضربه
اول را تحمل کنى بقيه را هم راحت تحمل خواهى کرد.
صدایى از اتاق چسبيده به راهرو داد مىزند:
 -خفه شو.
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سکوت همه جا را پر کرده است .سعى مىکنم بخوابم و خواب خواهر و
خانوادهام را ببينم .خوابيدن با چشمبند راحت نيست .صداى خفيف زندانىاى را
مىشنوم که شعر جان مریم چشمهاتو باز کن ،نورى را مىخواند .صدایش
غمگين است و با شنيدن آن دلتنگيم براى دنياى بيرون بيشتر مىشود.
٭٭٭
صبح شده ،زن پاسدارى با کترى چاى مىآید .یک ليوان قرمز رنگ پالستيکى
پر از چاى به من مىدهد .زیاد داغ نيست ولى آنقدر بد مزه و بد بو است که
نمىتوانم آنرا بنوشم .ليوان پالستيکى از سرخى ،ته رنگى بيشتر برایش نمانده.
الیه سياهى همه جاى آنرا پوشانده و خطهایى جا بجاى آن حک شده است.
نمىدانم چند زندانى تا بحال با آن چایى نوشيدهاند .تنها سه سال و نيم از عمر
رژیم مىگذرد ولى تا بحال هزاران هزار انسان زندانى و اعدام شدهاند .نگرانم
و افکارم مغشوش است .به همه چيز فکر مىکنم ولى نمىتوانم براى مدت
طوالنى به چيزى فکر کنم .مىدانم براى بازجویى صدایم خواهند کرد .هنوز
نمىدانم آیا چيزى مىدانند یا نه .زندانبان ،زنى با چادرى مشکى در مقابلم
مىایستد و از من مىخواهد با او بروم .روسرى را سر مىکنم و راه مىافتم.
همانطور که به دنبال زندانبان مىروم زنان را مىبينم که با چشمبند در دو
طرف راهرو با فاصله از یکدیگر نشستهاند .وارد اتاق چسبيده به راهرو
مىشویم .زندانبان از من مىخواهد از در دیگر بيرون بروم و منتظر بایستم.
چند دقيقهاى نگذشته که همان راننده دیروزى که دیگر صدایش را مىشناسم
مىپرسد:
 فکرهاتو کردى ،حاضرى مثل یک دختر خوب همه سواالت مرا جواب بدى؟چيزى نمىگویم .راننده به همان درى که من از آن بيرون آمدم چند ضربه
مىزند .زندانبان زن بيرون مىآید و با صداى تحقير شدهاى مىگوید:
 بله برادر؟ یک چادر بهش بده ،من نمىتونم اینطورى لخت ببرمش پائين. برادر چادر اضافى نداریم.پاسدار مرد با تحکم مىگوید:
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 برو چادر یکى از زندانيان را بگير و بيار.زندانبان مىرود ،با چادرى برمىگردد و به من مىدهد .سرم مىکنم .راننده مرا
به طبقه پائين مىبرد .از حياطى مىگذریم و وارد ساختمان دیگرى مىشویم.
مرا به اتاقى مىبرد و از من مىخواهد روى صندلى بنشينم .مىپرسد چند سال
است با این جریان دارم همکارى مىکنم .مىگویم نمىدانم در مورد چه چيز
حرف مىزند .مرا تنها مىگذارد و مىرود ،بعد از مدتى با هوشى مىآید و از او
مىخواهد با من حرف بزند .از زیر چشمبند تنها پاهاى هوشى را مىتوانم ببينم
که بنظر مىآید هنوز شالق نخوردهاند .هوشى مىگوید:
 همه دستگير شدهاند .من هم شب قبل از دستگيرى تو دستگير شدم .اینها همهچيز را مىدانند ،تو هم بهتره در مورد دوستانت هر چى مىدونى بگى .آنها
بهار و کوکب را مىخواهند.
راننده به صدا در مىآید:
 و بقيه را.چقدر برخورد و صداى هوشى با گذشته فرق دارد .صدایش مثل یک انسان
شکست خورده است .مثل یک انسان ترسيده و نا اميد .هوشى ادامه مىدهد:
 بهتره قرارت را بدى.راننده:
 آدرسشون را.اینطور که پيداست هوشى فقط اسم همين دو نفر را برده و آنها از بقيه دوستانم
خبر ندارند .هوشى حتى بيست و چهار ساعت هم بعد از دستگيریش مقاومت
نکرده و بالفاصله قرار مرا لو داده .راننده او را با خود مىبرد و من دوباره
تنها هستم .حاال مىدانم هوشى مرا به دست آنها داد که از شکنجه فرار کند .چه
باید بکنم؟ آنها مىخواهند مرا هم مثل او کنند .نه موفق نخواهند شد .حاضرم
بميرم ولى کسى را به اینجا نياورم .یاد بيرون از زندان مىافتم ،احساس مىکنم
تمام سلولهاى بدنم براى هواى بيرون جان مىدهند.
صداى بازشدن در مىآید ،راننده است ،شروع به پرسيدن مىکند.
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 چه مدتى است که هوشى رابط توست؟ کوکب و بهار کجا زندگى مىکنند؟نمىدانم چه بگویم ،آنقدر از برخورد هوشى دلخورم که نمىتوانم فکر کنم .چند
دقيقهاى با سکوت مىگذرد.
 نمىخواهى حرف بزنى بچه محصل؟ براى ما خيلى راحته که زبونت را بازکنيم.
مقدارى کاغذ مقابلم روى دسته صندلى مىگذارد و مىگوید:
 همه چيز را بنویس ،در مورد خودت و بقيهاى که مىشناسى .یک ساعت دیگهمىآم و اگر کاغذها را سفيد ببينم مىدونم باهات چکار کنم.
مىرود و من به فکر دوستانم مىافتم که اعدام شدهاند ،بخصوص مجتبى.
دستگيرى و شکنجه شدنش را تجسم مىکنم ،نمىدانم که در این زندان هم بوده،
یا فقط در اوین بوده است .دفعه اولى که هوشى را دیدم و در مورد مجتبى حرف
زدیم ،به من گفت چون مجتبى محل کارم را مىداند بهتر است کارم را عوض
کنم .به او گفتم مطمئن هستم که مجتبى مرا لو نخواهد داد و او گفت :درست
نيست اینطورى فکر کنى .آنروز چيزى به هوشى نگفتم ولى مطمئن بودم که
مجتبى ترجيح مىدهد زیر شکنجه بمىرد تا اینکه مرا لو دهد ،چون او چنين
آدمى نبود .او آدمهاى زیادى را مىشناخت که براى رژیم خيلى بيشتر از من
اهميت داشتند.
وقت سریع مىگذرد و من غرق خاطرات تلخ و شيرین هستم .راننده دوباره
وارد اتاق مىشود .کاغذهاى سفيد را نگاه مىکند و از من مىخواهد با او بروم.
از پلهها پائين مىرویم و از ساختمان خارج شده و دو باره وارد ساختمان قبلى
مىشویم .مىگوید در گوشهاى بایستم .از زیر چشمبند مىبينم که تعدادى مرد هم
آنجا ایستادهاند .این باید صف شکنجه باشد .مىاندیشم در ایران براى همه چيز
صف است ،صف نان ،روغن ،گوشت ،مرغ ،همه چيز حتى شکنجه .صداهاى
عجيبى مىشنوم که نمىتوانم تشخيص دهم ولى احساس مىکنم کسى دارد کتک
مىخورد .صداها قطع مىشوند .راننده از من مىخواهد به دنبالش بروم .قبل از
اینکه وارد اتاق شوم ،پاهایى را مىبينم که از اتاق بيرون مىآیند ،سياه و باد
کردهاند .وارد اتاق مىشوم ،کوچک است و یک تخت چوبى در آن قرار دارد و
بخشى از زمين را خون تازه و خشک شده پوشانده است .بوى خاصى در اتاق
پيچيده است .بوى خون ،بوى عرق و بوى شکنجه .حال تهوع بهم دست مىدهد
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ولى سعى مىکنم حالتم را نشان ندهم .از من مىخواهد بروى شکم روى تخت
بخوابم .تکان نمىخورم ،نه آنکه نخواهم ،حالت شوک دارم ،براى همين توجهى
به حرفهاى او نمىکنم.
هلم مىدهد روى تخت و جورابهایم را در مىآورد .در حالى که پاهایم را که
بنظرش کوچک مىرسند به پاسدار دیگر نشان مىدهد با حالت مسخرهاى
مىگوید:
 ببين به چى باید بزنيم.در حاليکه خودش دستهایم را گرفته و از یک طرف مىکشد ،دیگرى پاهایم را
به طرف دیگر مىکشد و محکم به پائين تخت مىبندد .دستهایم را آنقدر مىکشد
که احساس مىکنم از تنم جدا مىشوند .دستهایم را با دستبند به باالى تخت
مىبندد ،درد عجيبى در شانه هایم احساس مىکنم .نمىتوانم نفس بکشم ،احساس
مىکنم که دستهایم از تنم دور مىشوند .سعى مىکنم دستهایم را بکشم ولى
دستبند تنگتر مىشود و به مچهایم فشار مىآورند .صداى شکافته شدن هوا را
مىشنوم و ناگهان چيز سنگينى به کف پاهایم مىخورد ،کف پاهایم بشدت
مىسوزند .دوباره صدایى هوا را مىشکند و ضربات یکى پس از دیگرى بر
کف پاهایم فرود مىآیند .با هر ضربه به کف پاهایم تنم چون برگى پائيزى که
اسير گردبادى شده است ،تکان مىخورد .گویى بدنم از خودم نيست ،انگار یک
پارچه درد شدهام .احساس مىکنم پاهایم در آتشاند .صداى "یا زهرا"" ،خدایا به
نام تو"" ،یا على" و "حسين" با هر ضربه شالق مغزم را مىشکافد .تنفر از
دین که به شکنجهگر ،انرژى زدن مىدهد ،تمام وجودم را پر کرده است.
احساس مىکنم استخوانهایم ،تمام بدنم از هم مىپاشند .از شدت درد چنان شوکه
شدهام که نمىدانم آیا هنوز دارند مرا مىزنند یا نه .با تکانهایى که با هر ضربه
شالق به بدنم وارد مىشود و با نفير شالق در هوا و نام "على" و "حسين" که
گوشم را مىآزارند ،احساس مىکنم دارند مىزنند .پاهایم مىسوزند ،گویى بر
آنها آتش گذاشتهاند .انگار مرا بر روى آتش مىدوانند .احساس مىکنم دارم
مىميرم و اميدوارم زودتر بمىرم ،چرا که این درد قابل تحمل نيست .آنها مرا
خواهند کشت ولى کاش قبل از این شکنجه ها مرا مىکشتند.
شالق زدن قطع مىشود .راننده که نفس نفس مىزند روى تخت مىنشيند .در
حالى که خودش را در گودى کمرم جا داده ،دستش را روى پشتم مىگذارد و لم
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مىدهد و سيگارى روشن مىکند .با فکر اینکه حاال مىخواهد با سيگار
بسوزاندم مو بر تنم سيخ مىشود .صدایش را مىشنوم:
 تو خيلى جوانى ،زوده که زیر شالق بميرى .بگو بهار و کوکب کجا زندگىمىکنند وگرنه امروز مىکشمت.
چند دقيقهاى صبر مىکند تا سيگارش تمام شود یا من حرفى بزنم .دو باره
شروع مىکند .مثل قبل مىزند .خسته مىشود و با همکارش جا عوض مىکند.
ولى از طرز زدن او راضى نيست ،دوباره شالق را مىگيرد و مىگوید یواش
مىزنى .محکم مىزند و با هر ضربه "خدا" و "پيغمبر" را صدا مىکند.
نمىدانم چه مدتى است که مرا مىزنند ،سعى مىکنم به خاطراتم فکر کنم .به
مجتبى ،به على و بقيه دوستانم .ولى نمىتوانم به افکارم تمرکز دهم .درد
نمىگذارد .از شالق زدن باز مىایستند .احساس مىکنم از نفس افتادهاند .دستها
و پاهایم را باز مىکنند و به من مىگویند بلند شوم و از اتاق بيرون بروم .روى
تخت مىنشينم ،پاهایم را مىبينم .باورم نمىشود پاهاى خودم هستند .خيلى
بزرگ و بنفش هستند .یاد على مىافتم که سال پيش اعدام شد و یکى از دوستانم
بدنش را دیده بود و گفت که بزرگ و بنفش بوده است .از اتاق بيرون مىروم و
پاهاى دیگرى را مىبينم که به داخل اتاق مىروند که شالق بخورند .از اینکه
چادر ندارد مىفهمم مرد است .از من مىخواهند در آن پاگرد کوچک در جا قدم
بزنم و این کار خيلى دردناک است .همچنان که قدم مىزنم صداى مرد را که
دارد شکنجه مىشود ،مىشنوم .به نظرم این اتاق مدام در حال استفاده است.
نمىدانم دیوارهایش شاهد شکنجه شدن و مردن چه تعداد زندانى بودهاند .اگر
دیوارها مىتوانستند سخن بگویند ،آیا انسانها قادر بودند بشنوند؟
مرا دوباره به اتاق بر مىگردانند .دوباره دستها و پاهایم را مىبندند .ولى من
مثل بار اول شوکه نيستم .از زیر چشمبند مىتوانم ببينم که کابلهایى با
ضخامتهاى متفاوت از دیوار آویزان هستند .بعضىها کلفت هستند ،برخى
نازک .حتما دردشان متفاوت است .سعى مىکنم به ضربات و نفيرشان در هوا و
صداى آنها که با هر ضربه امامان و پيغمبران را صدا مىزنند توجهى نکنم.
خواهرم را در خانه تجسم مىکنم و پدر و مادرم را وقتى که خبر دستگيریم را
از او مىشنوند .عکسالعملشان را تجسم مىکنم ،آنها نمىدانستند که من فعاليت
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سياسى دارم .راننده شالق را به همکارش مىدهد و در حاليکه نفسنفس مىزند
به او مىگوید محکم بزن .کنارم مىآید و مىگوید:
 نمىخواهى حرف بزنى؟ بهتره حرف بزنى وگرنه آنقدر مىزنيمت کهبمىرى.
به خودم مىگویم امکان ندارد ،من از آنهایى نيستم که دوستانم را لو دهم.
 کرى هرزه؟ نمىدونى که مىتونيم به حرفت بياریم؟به خاطراتم بر مىگردم .این هم یک مرد است ،مجتبى هم یک مرد بود .چى
باعث مىشه که آدمها اینقدر متفاوت باشند؟ به فعاليتهاى سياسىام فکر مىکنم که
به زندگىام معنا مىدادند .اینکه وقتى با "کمونيسم" آشنا شدم و آنرا بعنوان تنها
ایدهاى که به برابرى زن و مرد و برابرى انسانها باور دارد ،پذیرفتم چقدر به
زندگى اميدوار شدم .تازه فکر مىکردم که هدفى دارم ،فکر مىکردم مثل یک
گياه از دنيا نخواهم رفت .دنيا را تغيير خواهم داد .دنيایى خواهم ساخت که در
آن زنها بخاطر جنسيتشان تحقير نمىشوند ،هيچ کس بيشتر از دیگرى نخواهد
داشت و کسى گرسنه نخواهد خوابيد .دنيایى که در آن زندانى نخواهد بود تا
فردى از شکنجه کردن لذت ببرد .دنيایى که در آن خدایى نيست تا انسانى را
انرژى شکنجه کردن دهد.
با ضربه سنگينى که به پایم مىخورد و صداى "یا محمد" بخودم مىآیم .با هر
ضربه شالق بدنم چنان تکان مىخورد که گویى مال من نيست .هيچ اختيارى
روى بدنم ندارم .به نظر مىرسد حاال مرا با کابل دیگرى مىزنند چرا که با هر
ضربه بدنم بشدت تکان مىخورد .آتش کف پاهایم هرچه بيشتر مىشوند.
نمىدانم چگونه این سوزش را تحمل مىکنم .دلم مىخواهد پا در آب ،نه ،در
دریا بگذارم .شاید دریا هم نتواند آتش پاهایم را خاموش کند .آتشى که شعله
ندارد ولى تا مغز استخوانم را مىسوزاند .به یاد راهنمایى همسایهام مىافتم که
دیشب به من گفت تنها ده ضربه اول دردناک خواهند بود .مىخواست به من
توانایى تحمل بدهد وگرنه مطمئن هستم خودش هم مىدانست که هر ضربه از
ضربه قبلى دردناکتر است .دیگر نمىتوانم سکوت کنم ،بعد از هر ضربه فریاد
مىزنم و آنها به نفس نفس افتادهاند.
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دست از شالق زدن مىکشند و اتاق را ترک مىکنند .وضع ناراحت کنندهاى
دارم .عادت ماهانه هستم و احتياج به دستشویى دارم .باید نيم ساعتى باشد که
مرا همينطور دست و پا بسته رها کردهاند و رفتهاند .درد تمام بدنم را در
برگرفته است .آنها برمىگردند .مىگویم که مىخواهم به دستشویى بروم .دست
و پایم را باز مىکنند و از من مىخواهند به دنبالشان بروم .روى تخت مىنشينم
و سعى مىکنم روى پاهایم بایستم .از زیر چشم بند پاهایم را مىبينم ،آنها را
نمىشناسم .تالش مىکنم دمپایىهایم را بپوشم ولى پاهایم در آنها نمىروند .هر
دو پاسدار مىخندند .یکى از آنها مىرود و با دمپایىهاى مردانه بزرگى بر
مىگردد .آنها را به سختى مىپوشم ،باورم نمىشود اینها پاهاى خودم هستند،
اینقدر بزرگ و سياه و دردناک.
بازجو ،همان راننده دیروزى از من مىخواهد بدنبالش بروم .از اتاق بيرون
مىرویم ،از یکى از درهایى که به راهرو باز مىشود عبور مىکنيم .وارد
راهرویى شبيه راهرویى مىشویم که شب قبل در آن خوابيدم .با این تفاوت که
در این یکى مردها در دو طرف و با فاصله از یکدیگر نشستهاند .برخى چشمبند
دارند و برخى کالهى به سر دارند که تمام سر و صورت آنها را تا شانهها
مىپوشاند .کسى نمىتواند آنها را تشخيص دهد .اکثرشان از درد بخود مىپيچند،
پاهایشان باندپيچى است ،بزرگ و سياه .آنها باید صداى شالقها را بشنوند چون
فاصله کمى با اتاق شکنجه دارند .حتما فریادهاى مرا هم شنيده و همراه صداى
شالق ،شکنجه شدهاند .دیگر فریاد نخواهم زد .داخل دستشویى مىشوم ،بازجو
بيرون در منتظر مىایستد .عادت ماهانهام قطع شده است ،ولى ادرارم قرمز
است .پاهایم تا باسن قرمز هستند .بيرون مىآیم ،بازجو مرا به همان پاگرد پشت
اتاق شکنجه بر مىگرداند و از من مىخواهد در جا قدم بزنم ،کارى که خيلى
دردناک است.
مدتى مىگذرد ،بازجو بر مىگردد و از من مىخواهد بدنبالش بروم .دوباره در
همان اتاق ،دستها و پاهایم را مىبندند و محکمتر مىزنند .فریاد نمىزنم ،گاهى
بخشى از دستم را که به دهانم مىرسد گاز مىگيرم .سعى مىکنم به درد و شالق
و صداى بازجو که خدا و پيغمبر را صدا مىکند گوش ندهم .به مجتبى فکر
مىکنم ،اینکه چطور همه این شکنجهها را تحمل کرد و بعد هم اعدام شد .شاید
هم زیر شکنجه او را کشتهاند.
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سعى مىکنم روى افکارم متمرکز شوم ولى بازجو با سواالتش در مورد کسانى
که مىشناسم حواسم را پرت مىکند .بخاطر سکوتم محکمتر مىزند .بعد از
مدتى کابل را به همکارش مىدهد و مىگوید محکم بزن .صداى باز و بسته
شدن در را مىشنوم ،فکر مىکنم بازجو بيرون رفت .به خانوادهام فکر مىکنم و
به شيرینى دانمارکى که قرار بود قبل از به خانه رفتن بخرم .بدنم با هر ضربه
به شدت تکان مىخورد و واژه هاى "على" و "محمد" دیوانهام مىکنند .یادم
مىآید یکى از دوستانمان که دستگير شده بود قرار دروغى داده بود و فرار
کرده بود .اگر خيلى فشار بياورند مىتوانم قرار دروغى بدهم .هرچند مىدانم که
نمىتوانم فرار کنم ولى تخيلش را که مىتوانم داشته باشم .دوباره صداى باز و
بسته شدن در را مىشنوم .بازجو کنارم مىنشيند ،در حاليکه همکارش در حال
زدن است ،مىپرسد:
 مجتبى احمدزاده کيه؟ سال پيش مسئولم بود. االن کجاست؟ سال پيش اعدام شد. مىدانم که زوئى را هم مىدیدى .کجاست؟ خانهاش کجاست؟ مىدانم که بهخانهاش مىرفتهاى ،نمىرفتى؟
 مى رفتم ،ولى هميشه مرا چشم بسته به خانهاش مىبرد .هيچوقت نفهميدم کجازندگى مىکند.
 کدام کارخانه کار مىکنه؟ نمىدانم ،هيچ وقت به من نگفت کجا کار مىکنه. بهار و کوکب کجا زندگى مىکنند؟ نمىدانم کجا زندگى مىکنند .ما هميشه در خيابان یکدیگر را مىدیدیم. قرار بعدیتان کى هست؟ -فردا ،ساعت چهار.
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به همکارش مىگوید زدن را قطع کند و مىپرسد کجا؟
اسم خيابانى را که جزو منطقهاى است که از مدتها پيش تشکيالت گفته بود که
در آنجا قرار نگذاریم ،مىگویم .خيابانى وسط تهران که هيچ مبارزى از آن رد
نمىشود چه برسد به آنکه در آن قرار بگذارد ،چرا که از مدتها پيش تحت نظر
پاسداران است .این داستان قرار فردا را درست کردم که از شکنجه فرار کنم.
نمىدانم فردا وقتى بفهمند قرار دروغ بوده چه بالئى به سرم مىآورند .مهم
نيست ،تقریبا  ۲٤ساعت وقت دارم استراحت کنم.
مرا به اتاق دیگرى مىبرند و برایم غذا مىگذارند ولى نمىتوانم بخورم .آنها
مىروند تا غذایم را بخورم .چشمبند را کمى باال مىزنم تا اتاق را بهتر ببينم .به
دور و برم نگاه مىکنم شاید وسيلهاى براى خودکشى پيدا کنم .آنها که قرار است
بعد از شکنجه مرا بکشند ،بهتر است خودم قبل از شکنجه بيشتر خودم را بکشم.
چشمم به پریز برق مىافتد ،با خوشحالى قاشقم را برمىدارم و به سراغش
مىروم .سعى مىکنم که پریز را از دیوار جدا کنم تا دستم به سيم برسد ولى کار
راحتى نيست .با تمام زورم فشار مىآورم ،پریز و قاشق هردو مىشکنند .با
خوشحالى سيمهاى لخت را بدست مىگيرم .ولى جریان برق تنها به دستانم منتقل
مىشود .باورم نمىشود که سيمهاى لخت را در دستم گرفتهام ولى جریان برق
مرا نمىکشد .سيمها در دستم هستند که در باز مىشود ،بازجو وارد مىشود .با
دیدن من گویى شوکه مىشود ،در حاليکه هلم مىدهد ،مىگوید:
 چکار مىکنى؟ دیوانه هستى؟ رهبرت هم اینقدر شکنجه را تحمل نکرد.مىدانم دروغ مىگوید و این حرف را به همه مىزند.
از من مىخواهد روى صندلى بنشينم .غذا را کنار مىگذارد و کاغذهایى را
نشانم مىدهد و مىپرسد آنها را مىشناسم یا نه .یکى از آنها نامه من به هستى
است که به تشکيالت دادم که به او برسانند .مىگویم نمىدانم مال کيست ،انگار
باور مىکند ،شاید هم برایش مهم نيست .بخشى از نوشتهاى را مىخواند که
تشخيص مىدهم مال خودم است .مىگویم نمىدانم نوشته کيست .مقدارى کاغذ
سفيد جلویم مىگذارد.
 فعاليتهایت را بنویس .افرادى که مىشناسى ،چقدر پول به تشکيالت دادهاى،چند سال است با آنها کار مىکنى و در مورد تحصيالتت.
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بازجو مىرود و من به فردا فکر مىکنم .فردا بعد از آنکه با آنها به آن قرار
دروغى مىروم چه اتفاقى خواهد افتاد؟
در مورد افراد و فعاليتهایى که آنها مىدانند و وقتى زیر شکنجه بودم پرسيدند،
مىنویسم .چيزهایى را مىنویسم که هيچ کمکى به آنها نمىکند و اطالعاتى در
آنها نيست .در مورد قرار فردا مىنویسم و اینکه کوکب یا بهار به سر قرار
خواهند آمد .بازجو نمىداند که این دو اصال یکدیگر را نمىشناسند .در مورد
خيابانى که قرار است یکى از آنها را در آنجا ببينم مىنویسم .خيابانى در وسط
تهران که آنرا بخوبى مىشناسم و چند ماه است هيچ قرارى در آن نداشتهام .بعد
از مدتى مىآید ،کاغذها را نگاه مىکند و مىگوید هيچ چيز بدرد بخورى
ننوشتهام.
در مقابلم ایستاده است ،کفشهایش را روى پاهایم مىگذارد و فشار مىدهد .درد
وحشتناکى تمام بدنم را در بر مىگيرد .بىاختيار دستم را روى رانش مىگذارم
و هلش مىدهم .با این کارم از جا مىپرد و خودش را کنار مىکشد .متوجه
مىشوم که دستم را روى رانش گذاشته بودم و شاید بخاطر آن از جا پرید.
مرا به بند بر مىگرداند .بخاطر طاولهایى که زیر پاهایم بوجود آمدهاند راه رفتن
برایم سخت و دردناک است .پاهایم سنگين شدهاند و انگار به زمين کوبيده
مىشوند .او مرا در اتاق نگهبانى مىگذارد و مىرود .نگهبان زن مرا به سوى
پتوى کوچکم مىبرد .از اینکه اینجا نشستهام احساس راحتى مىکنم .از اینکه
داستان قرار فردا را درست کردهام خوشحالم .فردا خيابانها و مردم را دوباره
خواهم دید .نمىدانم ساعت چند است ولى احساس مىکنم شب شده .دراز
مىکشم .همسایه کنجکاو مىپرسد:
 اطالعاتت را دادى؟ اطالعاتى نداشتم که بدهم.نمىدانم چرا اعتماد نمىکنم که راستش را بگویم .احساس مىکنم شاید کس
دیگرى حرفهایمان را بشنود ،مثال یک پاسدار .زود به خواب مىروم خيلى
خستهام.
٭٭٭
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صبح زود بيدار مىشوم ،صداى برخى از زندانيان را مىشنوم که آرام آرام با
یکدیگر حرف مىزنند .ولى نمىتوانم افکارم را تمرکز دهم و گوش کنم .حواسم
به قرار دروغين امروز است و از اینکه مىتوانم تا بعد از ظهر استراحت کنم،
خوشحالم.
باید حدود ساعت سه باشد ،نگهبان از من مىخواهد با او بروم .چادر کسى را به
من مىدهد سر کنم .کسى که دیروز در شالق زدن به بازجو کمک مىکرد
منتظر من است .از من مىخواهد دنبالش بروم .از پلهها پایين مىرویم ،از
راهرویى مىگذریم .احساس مىکنم در فضاى باز هستم .از من مىخواهد که
بایستم ،رفت و آمد زندانبانان را از کنارم احساس مىکنم .مدتى مىگذرد ،کسى
از من مىخواهد سوار ماشين شوم .در صندلى عقب نشستهام ،احساس مىکنم
در هر دو طرفم کسانى نشستهاند .از من مىخواهند سرم را روى زانوهایم
بگذارم تا وقتى از ساختمان خارج مىشویم کسى در خيابان متوجه من و چشمبند
نشود .صداى باز شدن درى را مىشنوم ،ماشين حرکت مىکند.
صداى ماشينها از نزدیک ،صداى آدمها از دور و نزدیک به گوش مىرسد.
کاش مىتوانستم بروم خانه ،کاش همه این دو روزه یک کابوس بود .باید در
ميان خيابانهاى وسط شهر باشيم .از من مىخواهند چشم بند را بردارم و
معمولى بنشينم .به محض آنکه چشم بند را بر مىدارم متوجه چشمانشان مىشوم
که به صورتم زل زدهاند .با دیدنم سرشان را به عالمت تاسف تکان مىدهند.
همهاشان جوان هستند ،شاید زیر بيست سال.
یکى از آنها مىگوید:
 این خيابانى است که کوکب یا بهار قرار است تو را ببينند .کجاى خيابان قراراست منتظرت بایستد؟
 او از انتهاى خيابان شروع به قدم زدن مىکند و معموال یک جایى در اواسطخيابان همدیگر را مىبينيم.
به جز راننده همهاشان کالشينکف دارند .غير از راننده دو نفر روى صندلى جلو
نشستهاند ،اگر قرار بود من کسى را لو بدهم کجا مىگذاشتندش؟ در این فکرم که
متوجه موتور سوارى مىشوم که باید با این پاسدارها باشد .گاهى در جلو ،گاهى
در عقب ماشين مىراند .به آخر خيابان مىرسيم ،راننده دور مىزند .زنى در
پياده رو در حال راه رفتن است.
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 این است؟ نه.زن جوانى از دور مىآید و از کنار ماشين رد مىشود.
 این است؟ نه. مطمئن هستى؟ آره.بعد از چند بار خيابان را دور زدن مىگویند بهتر است برگردیم .از من
مىخواهند دوباره چشمبند بزنم و سرم را روى زانو بگذارم .یکى از آنها
مشغول حرف زدن با کسى از طریق بىسيم است ،گزارش مىدهد .نگرانم حاال
بازجو با من چه مىکند.
به محض آنکه به زندان مىرسيم ،صداى بازجو را تشخيص مىدهم که از من
مىخواهد به دنبالش بروم.
 هرزه ،او را نشان ندادى. نيامد. دروغگو.هلم مىدهد بطرف پاگرد و بعد به اتاق شکنجه .از من مىخواهد روى تخت
دراز بکشم و دست و پایم را تا آنجا که مىتواند محکم مىبندد .به نظر خيلى
عصبانى مىآید ،داد مىزند:
 مىدانم با تو دروغگو چه کار کنم .وقتى خواستى آدرسشان را بدهى بگو تاشالق را قطع کنم .با تمام توانش شالق را در هوا مىچرخاند و بر کف پاهایم
فرود مىآورد .تنم با هر ضربه مثل برگى که دستخوش توفان شده مىپرد .بعد
از مدتى از نفس مىافتد ،کابل را به همکارش مىدهد و از او مىخواهد که
محکم بزند .شروع مىکند به حرف زدن با من.
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 خيلى احمق هستى ،حتى رهبرت هم اینقدر شالق را تحمل نکرد.مطمئن هستم دروغ مىگوید و اینرا به همه مىگوید.
 اعدامت مىکنيم.همکارش نفسنفس مىزند .خودش شالق را مىگيرد و با تمام توان مىزند.
اینبار تنها به کف پاهایم نمىزنند .از کف پا تا رانهایم را مىزنند .چطور یک
انسان مىتواند انسان دیگرى را بزند؟ زندگى شخصى اینها چطور مىتواند
باشد؟ همسر و بچه دارند؟ رفتارشان با همسر و بچهشان چگونه است؟ آیا از
کتک زدن من لذت مىبرند؟ حتما ،وگرنه اینکار را نمىکردند .واژههاى خدا و
محمد و بقيه پيغمبران با هر ضربه در اتاق مىپيچد و من احساس مىکنم تا
کنون به این حد از مذهب متنفر نبودهام.
مدتى است صداى شالقى که هوا را مىشکند و بر پاهایم اصابت مىکند
مىشنوم .درد مداومى تمام بدنم را در بر گرفته است ولى دیگر مثل قبل با هر
ضربه ،درد زیادى احساس نمىکنم .هرچند هنوز هم با هر ضربه بدنم مثل یک
برگ تکان مىخورد .مثل برگى بىاختيار و ناتوان که زیر پاها له شود .صداى
شالق قطع مىشود .از زیر چشمبند مىبينم که بازجو پاهام را نگاه مىکند.
خودکارى در دست دارد و مشغول نوشتن روى کف پاها و انگشتان پاهایم است
ولى آنرا هم احساس نمىکنم .از اتاق بيرون مىروند و من در تنهایيم به دنياى
کثيفى که در آن زندگى مىکنم مىاندیشم .چند نفر در این اتاق جان دادهاند؟ تا
کى مرا خواهند زد؟ به هر حال هر چيزى پایانى دارد ولى پایان شکنجه من
دستگيرى دوستانم نخواهد بود.
آنها بدرون اتاق مىآیند و دوباره با خودکار بر کف پاهایم مىکشند و چون
عکسالعملى از من نمىبينند دست و پایم را باز مىکنند .از من مىخواهند بلند
شوم و به دنبالشان بروم .به سختى روى تخت مىنشينم .سعى مىکنم پاهایم را
از روى تخت بلند کرده و به روى زمين بگذارم ولى نمىتوانم .پاهایم را که
سنگين شدهاند با دستانم بلند مىکنم و در مقابلم روى زمين مىگذارم .سعى
مىکنم بایستم ولى قادر نيستم پاهایم را تکان دهم .نمىدانم چه اتفاقى افتاده است،
نمىخواهم ضعف نشان دهم ،دستم را به دیوار مىگيرم و مىایستم ولى نمىتوانم
راه بروم.
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 عصا مىخواهى؟ نه.در اینجا نمىتوانم بله بگویم و نمىدانم چرا باید عصا بخواهم .سعى مىکنم راه
بروم ولى قبل از آنکه به زمين بيفتم روى تخت مىنشينم .بازجو بيرون مىرود،
چند لحظه بيشتر طول نمىکشد در باز مىشود و پيرمردى را با یک گارى
جلوى در مىبينم .از من مىخواهند روى آن بنشينم .دستم را به دیوار مىگيرم و
از روى تخت بلند مىشوم .روى گارى مىنشينم .پيرمرد مرا به راهرو مىبرد
و جلوى پلهها از من مىخواهد که از روى گارى بلند شوم .یکى از زندانبانان
زن منتظر من است ،همان که تمام صورتش را پوشانده و فقط چشمانش
پيداست .احساس مىکنم از نشان دادن صورتش خجالت مىکشد ،چرا؟ به یاد
دیشب مىافتم که دو تا از زندانيان در مورد او حرف مىزدند .یکى از زندانيان
داشت مىگفت که او مهرى حيدرزاده یکى از رهبران سازمان پيکار بوده است.
آنها سال پيش دستگير شدند و خيلى از آنها اعدام شدند .مهرى تواب شد و حاال
با همسرش در یکى از این سلولها زندگى مىکند .مهرى و شوهرش با رژیم
همکارى مىکنند ،هرچند ممکن است که بعد از همه اینها اعدام هم بشوند.
مهرى مرا تا باالى پله ها حمل مىکند ،برایش سنگين هستم ،از نفس افتاده
است .نفسى تازه مىکند و دوباره مرا روى دست مىبرد و روى پتو مىگذارد.
مىگویم مىخواهم به توالت بروم .دوباره مرا بلند مىکند و به درون یکى از
دستشویىهاى ته سالن مىبرد .در یکى از کابينها قرارم مىدهد و مىپرسد آیا
کمک مىخواهم .مىگویم نه .مىرود و در بيرون دستشویى مىایستد .در حالى
که به دیوار تکيه دادهام یک پایم را با دست به جلو هل مىدهم و بعد پاى دیگرم
را .به سختى خود را روى دستشویى قرار مىدهم .نمىتوانم روى دستشویى
بنشينم براى همين لباسم را خيس مىکنم .ادرارم کامال قرمز است ،از دیدن آن
وحشت مىکنم .قرمزى ادرارم باید بخاطر شالق باشد ،به خودم دلدارى مىدهم
که مهم نيست .پاهایم تا باالى رانهایم سياه و ورم کرده هستند .دوست ندارم
نگاهشان کنم .شلوارم را باال مىکشم و نگهبان را صدا مىکنم .مهرى مىآید و
مرا دوباره بلند مىکند و به سر جایم وسط راهرو مىبرد .به دیوار تکيه دادهام و
پاهایم خارج از کنترل من دراز شدهاند و تا وسط راهرو خارج از پتو قرار
دارند .فکر مىکنم کسى اجازه اینطورى نشستن را ندارد ولى من نمىتوانم
پاهایم را خم کنم و چهار زانو بنشينم .به نظر مىرسد زندانيان با پس و پيش
کردن سرشان سعى مىکنند پاهایم را ببينند.
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 اطالعات دادى؟ اطالعاتى نداشتم که بدم.همسایهام قربان صدقهام مىرود و من خوشم مىآید ،دلم مىخواهد کسى بغلم کند
و نوازشم کند .مهرى مىآید و مرا دوباره بلند مىکند و به ته راهرو مىبرد و
روى پتویى قرارم مىدهد که دور از همه است .کاش همانجا کنار بقيه مىماندم.
بعد از چند لحظه مهرى با جعبهاى در دست برمىگردد و شروع به پانسمان
پاهایم مىکند .من دراز کشيدهام و از زیر چشمبند مىتوانم سر و صورت او را
که به غير از چشمانش پوشيده است ببينم .او طاولهاى زیر پاها و انگشتانم را با
قيچى مىترکاند ،خون به طرف او فواره مىزند و او به عقب مىپرد .به کارش
ادامه مىدهد و من دردى احساس نمىکنم .اگر فلج بمانم خيلى وحشتناک است.
به دوستانم که بيرونند فکر مىکنم و احساس لذت از اینکه اطالعاتى نتوانستند
از من در آورند تمام وجودم را در بر مىگيرد ،احساسى که برایم تازگى دارد.
هرگز چنين احساسى نداشتهام .گویى باید در چنين شرایطى بود تا لذت چنين
پيروزى را حس کرد .احساس قدرت بخاطر حفظ اطالعاتم تمام وجودم را چنان
در بر مىگيرد که ترس از فلج شدن رهایم مىکند .دوستانم بيرونند ،مىتوانند از
آزادیشان لذت ببرند و به مبارزهشان ادامه دهند .به محض آنکه پانسمان پایم
تمام مىشود به خواب مىروم.
٭٭٭
حدود یک هفته است فلج هستم و مدام دراز کشيدهام .به دنياى بيرون فکر
مىکنم ،دنيایى که خيلى دور است و شاید هرگز آنرا نبينم .گاهى صداى
همسایههایم را مىشنوم ،آرام با یکدیگر حرف مىزنند .گاهى مىفهمم چه
مىگویند ولى چون فاصلهام با آنها زیاد است نمىتوانم با آنها حرف بزنم .بيشتر
مواقع فکرم مشغول دنياى بيرون است .به دوستانم فکر مىکنم ،به خانوادهام و
اینکه آیا آنها مىدانند من کجا هستم؟ حتما نمىدانند ،این زندان وسط شهر است،
بغل گوش مردم است .اینجا کميته مشترک زمان شاه است و طورى از آن
استفاده مىکنند که مردم ندانند مرکز شکنجه زندانيان است.
اگر فلج بمانم چه مىشود؟ شاید هيچ ،چون من هم دیر یا زود مثل مجتبى و على
و بقيه اعدام خواهم شد .بعضى وقتها دراز کشيدن آنهم با چشمبند خيلى کسل
کننده است .احساس مىکنم مرا از دنيا جدا کردهاند .اجازه ندارم ببينم ،اجازه
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ندارم حرف بزنم و حرفى بشنوم .به جز براى رفتن به دستشویى و یا بازجویى
اجازه راه رفتن هم ندارم .هرچند تا دستشویى هم نمىتوانم راه بروم .باید براى
این چند قدم یعنى از جایم تا دستشویى هم مرا حمل کنند .کاش کتابهایى براى
خواندن داشتم و یا مىتوانستم نقاشى کنم .یا کاغذ و قلم داشتم و مىتوانستم براى
خانواده و دوستانم نامه بنویسم .کاش رادیویى داشتم و مىتوانستم موسيقى گوش
کنم.
به یاد گذشته ها می افتم ،پایيز  .۵۹غروب یک روز جمعه بود و هوا دلپزیر.
آفتاب مىرفت بى آنکه گرماى لذت بخشش را با خود ببرد .از یک کوهنوردى
جمعى برمىگشتم .تمام عضالتم در درد شيرینى کشيده مىشد و احساس خستگى
مىکردم .دوست داشتم به خانه بروم و استراحت کنم تا روز بعد سر حال به
محل کار بروم .ولى به مجتبى قول داده بودم که او و مهرداد را بعد از
کوهنوردى ببينم ،مهرداد خواسته بود که مرا ببيند .به مجتبى گفتم که من حرفى
با مهرداد ندارم و دوست ندارم او را ببينم .ولى مجتبى خواهش کرد که براى
آخرین بار مهرداد را مالقات کنم .بخاطر مجتبى موافقت کردم .وقتى داشتم به
طرف محل قرارمان قدم مىزدم آنها را دیدم .توى ماشين منتظر من نشسته
بودند .آنها هم مرا دیدند ،مهرداد از صندلى جلو بلند شد و به عقب ماشين رفت.
روى صندلى جلو نشستم .با هم سالم و احوالپرسى کردیم .از اینکه آنجا بودم و
مىبایست حرفهاى مهرداد را گوش بدهم خوشحال نبودم .مجتبى ماشين را به
طرف بيرون شهر راند ،جادهها با درختان سرسبز و گلهاى پراکنده در کوه و
دشت زیبایى خاصى داشتند .بوى عرق مهرداد را با اینکه پشت نشسته بود
احساس مىکردم .بوى عرق او ضد عرق و ادکلن مجتبى را تحت الشعاع قرار
داده بود .پنجره را کمى پائين کشيدم که بوى عرق مهرداد آزارم ندهد .هيچکس
سکوت را نمىشکست .باالخره مجتبى به مهرداد گفت:
 پرواز خسته است ،شروع کن. چرا پيشنهاد ازدواج مرا قبول نمىکنى؟ چون دوستت ندارم و نمىخواهم ازدواج کنم. فکر مىکنى پدر و مادر ما وقتى با هم ازدواج کردند همدیگر را دوستداشتند؟ چه اشکالى دارد که ما هم ازدواج کنيم؟ وقتى مرا بشناسى عاشقم
خواهى شد.
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 مسئله اینه که من نمىخواهم ازدواج کنم ،و مثل پدر و مادر تو نيستم .متوجهنمىشى؟
مهرداد همينطور حرف مىزد.
 فکر مىکنى کجا دارى زندگى مىکنى؟ باالخره یک روز مجبورى ازدواجکنى .چرا ازش فرار مىکنى؟
 به خودم مربوطه که چرا نمىخوام ازدواج کنم .من با تو ازدواج نمىکنم ونمىخوام دیگه ببينمت.
 تو با من مثل یک شئى برخورد مىکنى ،مثل یک جفت کفش و یا یک پيراهن.مثل اینکه رفتى فروشگاه مىگى اینرا نمىخواهم ،آنرا مىخواهم .تو نمىتونى
اینطورى زندگى کنى.
مهرداد همچنان حرف مىزد ولى من حرفهایش را نمىشنيدم .به یاد
برخوردهایش افتاده بودم .او مسئول جمع ما بود و در عرض چند ماه اول من
مشکلى با او نداشتم .بعد از مدتى او از من خواست که با هم بيرون برویم و
خارج از جمع یکدیگر را ببينيم .پسر خوبى بود ولى من احساس خاصى نسبت
به او نداشتم ،براى همين هر بار به او مىگفتم کار دارم و نمىتوانم او را ببينم.
مهرداد از یک خانواده زحمتکش مىآمد و خودش تحصيالت دانشگاهى داشت.
جثهاى کوچک داشت با صورتى که هميشه با سبيل تزئين شده بود .گاهى با
سبيلش بازى مىکرد و من که از این کارش خوشم نمىآمد سعى مىکردم
نگاهش نکنم .آدمى مهربان و صميمى بود .براى دوستانش حاضر بود هرکارى
بکند .خودخواه نبود و خصوصيات خوبى داشت .ولى براى اینکه زن و مردى
بتوانند از دوستى و یا زندگى با یکدیگر لذت ببرند ،خوب بودن دو طرف آنها
کافى نيست .خيلى از آدمهاى خوب هستند که نمىتوانند با هم زندگى کنند .براى
من هم مهرداد یکى از آنها بود .ولى متاسفانه او نمىتوانست با احساساتش
برخورد درستى کند .بعد از یکى از جلساتمان به من گفت که بمانم ،مىخواهد
با من حرف بزند .به من گفت که مرا دوست دارد و مىخواهد با من ازدواج
کند .گفتم از اینکه این مسئله برایش پيش آمده خيلى متاسفم ولى من احساسى
نسبت به او ندارم .از او خواستم مراقب باشد که احساسش در رابطه و کار
سياسىمان تاثير نگذارد و او قول داد که هيچ تاثيرى نخواهد گذاشت .ولى
هربار بعد از جلسه از من مىخواست که بمانم و حرفهایش را بشنوم .عمال مرا
تحت فشار مىگذاشت تا به ازدواج با او رضایت دهم .به او گفتم که اگر آن
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برخوردها را کنار نگذارد من جمع را ترک خواهم کرد .او توجهى به حرف من
نکرد و به من گفت که خيلى خودخواه هستم .آنقدر مرا عصبى کرد که یکبار
بعد از اینکه او را ترک کردم تصميم گرفتم که دیگر به جمع او نروم .از آن
زمان در گروه مجتبى بودم .و چقدر از این بابت خوشحال بودم.
آنروز مهرداد مدام حرف مى زد و سعى مىکرد مرا راضى به ازدواج با
خودش کند .نمىدانست که حواسم جاى دیگرى است و حوصله حرف زدن با او
را ندارم .یادم مىآید مجتبى حرف مهرداد را قطع کرد:
 هرچه مىخواستى بگویى ،پرواز شنيد و حرفى نداره که بزنه .بهتره همينجاتمامش کنى.
سکوت دلپذیرى برقرار شد .مجتبى ماشين را نگه داشت و مهرداد با گفتن شب
بخير رفت .نگاهش نکردم ولى چشمانم پر از اشک شد .هرچند دوستش نداشتم
ولى دلم برایش سوخت .او از آن مردانى بود که به نام آزادى و برابرى ،براى
زنان تصميم مىگيرند .و حتما سهم زن را در ازدواج خدمت گذارى ،تمکين و
بردگى جنسى مىبينند .متوجه نگاه مردساالرانهاش به زن و زندگى نبود.
احساس خستگى شدیدى مىکردم .مجتبى به طرف خانهام رانندگى کرد که مرا
برساند .از اینکه مجبور شدم حرفهاى مهرداد را بشنوم ،ابراز تاسف کرد .این
برخورد عقب مانده خاص مهرداد نبود .متاسفانه خيلى از مردها نسبت به زنان
همين برخورد را دارند .علت آن هم باید شرایط اجتماعى ضد زن باشد.
شرایطى که نابرابرى زن و مرد اولين پایه آن است .شرایطى که در آن زن
هيچگونه استقالل اقتصادى ندارد .تا در خانه پدر است وابسته به پدر و یا برادر
است .وقتى ازدواج مى کند شوهر باالسر اوست .اجازه ندارد خودش تصميم
بگيرد چرا که از نظر اقتصادى ،سياسى و اجتماعى مستقل نيست .در این
شرایط مرد انتخاب مىکند .به همين دليل مهرداد هم فکر مىکرد که من باید
تسليم انتخاب او شوم .توجهى به احساسات من نداشت .او مىدانست که دوست
ندارم او را ببينم و حرفهایش را بشنوم ولى کماکان اصرار داشت.
٭٭٭
سه هفته از بازجویىها مىگذرد و احساس مىکنم بهتر هستم .مىتوانم آرام آرام
راه بروم هرچند دردناک است ولى از اینکه فلج نمىمانم خيلى خوشحالم .در
جایى که دارم یعنى در فضاى یک متر در نيم متر پتو قدم مىزنم و همچنان
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احساس ضعف دارم .هفتهاى یک بار زندانيان را به حمام مىبرند ولى مرا تا به
حال نبرده اند .احساس مىکنم بو مىدهم ،به نگهبان مىگویم مىخواهم دوش
بگيرم.
نگهبان دوکيسه نایلون با کش به من مىدهد تا کف پاهایم را تا مچ پاها در آنها
بپيچم .شاید براى پيش گيرى از عفونت این کار را مىکنند .پاهایم را با نایلونها
مىپوشانم و با کش مىبندم که زیر دوش خيس نشوند .مرا با خود به بيرون
راهرو مىبرد و مىگوید منتظر باشم .احساس مىکنم زندانيان دیگرى هم منتظر
هستند .زندانبان بر مىگردد و از ما مىخواهد به دنبالش برویم .او مرا با فاصله
از بقيه در عقب صف قرار مىدهد .به نظر مىآید همهشان از یک اتاق هستند،
کاش مرا هم به اتاق آنها ببرند .از ساختمان بيرون مىرویم ،از فضایى عبور
مىکنيم که در حال ساختمان سازى است .من عقب افتادهام ،زندانبان داد مىزند
تندتر بيا ولى نمىتوانم .از بقيه مىخواهد صبر کنند تا به آنها برسم .داخل سالنى
مىشویم که به چند کابين تقسيم شده است و جلوى هر کابين به جاى در پرده
گذاشتهاند .هر یک از ما را در یک کابين قرار مىدهد و مىگوید پانزده دقيقه
وقت داریم .سعى مىکنم با سرعت خود را بشورم ولى نمىتوانم ،خيلى خستهام.
وقت تمام شده است ،مىگوید بيرون بيایيد .بقيه بيرون مىروند ولى من زیر
دوش هستم .به کابينم مىآید پرده را کنار مىزند و مرا که زیر دوش هستم نگاه
مىکند.
 اینجا هتل نيست هر طور دلت خواست دوش بگيرى ،زود بيا بيرون.تمام مىکنم ،بىاهميت به او لباس مىپوشم و بيرون مىآیم .بقيه منتظر هستند،
آنها راه مىافتند و من هم به دنبالشان مىروم .بعد از کمى پيادهروى از نفس
مىافتم .دوباره عقب افتادهام ،زندانبان با عصبانيت داد مىزند تندتر بروم ولى
نمىتوانم .دلم مىخواهد به او بگویم خفه شود .آنها منتظر مىمانند برسم ،پاسدار
غر مىزند.
روزها مىگذرند و من در حاليکه چشمهایم بسته است ،هيچ عامل بيرونىاى
براى مشغوليت فکرى و جسمى ندارم .سعى مىکنم با رویاها و خاطراتم زندگى
کنم .حدود یک ماه است در این راهرو محبوسم .هرچند روبروى بخارى بزرگ
هستم ولى هربار که در دستشویىها باز و بسته مىشوند باد سردى به داخل
راهرو مىآید که تمام بدنم را مىلرزاند .فکر نگرانى خانواده ،از اینکه ندانند
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کجا هستم ،دست از سرم برنمىدارد .به یکى از نگهبانان مىگویم که به
خانوادهام زنگ بزند و یا بگذارد خودم با آنها حرف بزنم .مىگوید این مسئله به
بازجویت ربط دارد ،اگر مىخواهى به خانوادهات زنگ بزنى باید با بازجویت
حرف بزنى .به او مىگویم به بازجو بگوید که با او کار دارم .تقریبا بعد از دو
ساعت پاسدار از من مىخواهد به دنبال او بروم و بيرون راهرو منتظر بمانم.
سر یک پنج تومانى را که
صداى بازجو را تشخيص مىدهم ،از من مىخواهد ِ
سر دیگرش در دست خودش است بگيرم و به دنبال او بروم .خندهدار است
نمىخواهد دستش به من بخورد .یک ماه پيش خودش دستها و پاهایم را با
دستانش مىگرفت و به تخت مىبست .مرا به ساختمان بازجویى مىبرد.
 براى چى خواستى منو ببينى؟ مىخواهم به خانوادهام زنگ بزنم ،آنها نگرانم هستند ،الاقل به آنها بگویيد کهمن اینجا هستم.
 فکر کردم مىخواهى به گذشته خجالت آورت اعتراف کنى و در موردضدانقالبيون بيرون اطالعاتى بدى .فکر نکن خيلى زرنگى که به ما اطالعات
ندادى .مىتونيم از زبونت بيرون بکشيم .حاال هم اگر آدرس بهار و کوکب را
بدى مىگذارم با خانوادت حرف بزنى.
 نمىدانم کجا زندگى مىکنند ،من هميشه آنها را در خيابان مىدیدم.ناگهان سرم به دیوار مىخورد و ستارههایى در سرم مىدرخشند .چند لحظه
طول مىکشد تا تشخيص مىدهم که بازجو به سرم کوبيده است و سرم به دیوار
اصابت کرده است .اصابت سرم به دیوار باعث شد که آن ستارهها را ببينم ،فکر
کنم اینها همان ستارههایى هستند که توابين در مصاحبههاى تلویزیونى از آن
حرف مىزنند .چه اشتباهى کردم که خواستم او را ببينم .خودم را به تله انداختم.
٭٭٭
آبریزش بينىام قطع نمىشود و مدام سرما خورده هستم .زندانبان مىگوید که
براى بازجویى آماده باشم .احساس بدى دارم ،نمىدانم براى چه مىخواهند
بازجویىام کنند .شاید هم مىخواهند بگذارند که به خانوادهام زنگ بزنم .پاسدار
مرا به بيرون راهرو هدایت مىکند .حدود یک ساعت منتظر مىمانم تا اینکه
بازجو مىآید ،همان راننده روز اول دستگيرى است .مرا به ساختمان بازجویى

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

مىبرد ،در یکى از اتاقها روى صندلى مىنشينم .احساس مىکنم زندانيان
دیگرى هم آنجا هستند .صدایى را که نمىشناسم و باید صداى یکى از بازجوها
باشد مىشنوم که از کسى مىخواهد تا خودش را معرفى کند .صداى هوشى را
تشخيص مىدهم هرچند کامال با صدایى که من به آن عادت داشتم متفاوت است.
مثل انسانى که او را شکستهاند حرف مىزند .از اینکه باعث شکلگيرى
تشکلمان بوده است ابراز پشيمانى مىکند .از زیر چشمبند مىتوانم چادر زندانى
زن دیگرى را ببينم ولى نمىدانم کيست .بازجوى هوشى از من مىخواهد چشم
بند را بردارم .برنمىدارم .بازجوى خودم به صدا در مىآید و به من امر مىکند
که چشمبند را بردارم .مىگویم ،برنمىدارم .بازجو مىگوید:
 بهت مىگم بردار.بر نمىدارم .نمىخواهم صورت هوشى را ببينم .این صورت واقعى او نيست،
آنها با فشار شکنجه و تحقير آنرا تغيير دادهاند .بازجوى هوشى سعى مىکند که
با دست خود چشمبند را از چشمم بردارد و من سرم را عقب مىکشم .بازجویم
دست او را کنار مىزند و از او مىخواهد با من کارى نداشته باشد .احساس
مىکنم مىخواهند نسبت به یکدیگر قدرت نمایى کنند .بازجویم به او مىگوید:
 مهم نيست ،ولش کن.از هوشى مىخواهند ادامه دهد .صداى هوشى را مىشنوم.
 از وقتى که شنيدهام کومله با دولت عراق رابطه داشته و از آن کمک مالىمىگرفته خيلى براى خودم متاسف هستم.
همراه حرف زدن گریه مىکند .باورم نمىشود که این رفتار اوست .با اینکه دلم
برایش مىسوزد دلم مىخواهد که به او بگویم که خفه شود .فکر مىکنم چيزى
که شنيده اصال آنقدر مهم نيست که چنين رفتارى از خودش پيش این بازجوها
نشان دهد .احساس دوگانگىاى نسبت به او در خودم احساس مىکنم که برایم
تازگى دارد و درکش برایم راحت نيست .هم از کارش بشدت بدم مىآید و دلم
مىخواهد که خفه شود و هم اینکه دلم بشدت برایش مىسوزد و ناراحتش هستم.
بازجویم از من مىپرسد:
 -چى فکر مىکنى؟
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جوابى نمىدهم.
 کرى؟آب ریزش بينىام ادامه دارد ،دماغم را مىگيرم.
 گریه مىکنى؟ نه ،سرما خوردهام. پس بعضى وقتها هم مىتونى حرف بزنى!مرا به اتاق دیگرى مىبرد و خودش اتاق را ترک مىکند .احساس مىکنم کسى
در اتاق نيست .چشمبند را باال مىکشم و مىبينم تنها هستم .با من چه خواهند
کرد؟ بعد از مدتى در باز و بسته مىشود .صداى بازجو را مىشنوم که همراه
عدهاى دیگر مرا مسخره مىکنند .نظرم را در مورد حرفهاى هوشى مىپرسد و
من سکوت مىکنم .در مورد جریانم مىپرسد و من جوابى نمىدهم .یکى از آنها
مىگوید:
 البد زیر لفظى مىخواد که حرف بزنه ،مثل عروسها.همهشان از خنده ریسه مىروند .باید شش یا هفت نفر باشند ،مرا دوره کردهاند و
هر کدام چيزى مىگویند .بقيه مىخندند.
بعد از مدتى مىروند ،نگهبان مىآید و مرا با خود مىبرد .دوباره روى پتوى
کوچکم قرار دارم .احساس راحتى مىکنم هرچند تحقيرم کردند .چه انتظارى از
چنين آدمنماهایى مىتوانم داشته باشم؟ نباید از رفتارشان ناراحت شوم .دلم
مىخواست اینجا نبودم .دلم مىخواست خانه بودم در کنار خانواده ،دلم برایشان
تنگ شده ،بخصوص براى خواهرم.
یکى از نگهبانان مىگوید وسایلم را جمع کنم و منتظر باشم .شاید مىخواهد مرا
به یکى از سلولها ببرد .از ابتداى دستگيرى آرزو داشتهام به یکى از سلولها
منتقل شوم تا بتوانم زندانيان دیگر را نيز ببينم و با آنها حرف بزنم .نزدیک جاى
من سلولى هست که پانزده زندانى در آن هستند .اميدوارم مرا به آنجا ببرد .یک
بار که نگهبان بعد از بردن آنها به دستشویى فراموش کرد در سلولشان را ببندد
با آنها حرف زدم .آنها در مورد زندانى که در آن هستيم برایم گفتند و همچنين
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در مورد آن دو نگهبانى که قبال سياسى بودهاند و تواب شدند .آن دو نفرى که
صورتشان را کامال مىپوشانند و نمىگذارند کسى صورتشان را ببيند .همين
کارشان یعنى پوشاندن صورتشان نشان مىدهد چقدر از تواب شدنشان شرمنده
هستند.
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سلول خونين
عصر شده است ،زندانبان از من مىخواهد به دنبال او بروم .از خوشحالى در
پوستم نمىگنجم ،مىروم که با زندانيان دیگر باشم .مجبور نخواهم بود که شبانه
روز با چشمبند باشم ،زندگى دیگرى را شروع خواهم کرد .در وسط راهرو،
راهروى کوچکترى آنرا قطع مىکند که چهار سلول در آن قرار دارد .نگهبان
در یکى از سلولها را باز مىکند و از من مىخواهد که داخل شوم .چشمبند را
برمىدارم ،در بسته مىشود .توى یک سلول کوچک قرار دارم ،یک و نيم متر
در دو متر است .از اینکه کسى در سلول نيست حسابى دلخورم .پکر به اطرافم
نگاه مىکنم ،سلول کثيفى است .پنجره کوچکى روى دیوار نزدیک سقف است
که دستم به آن نمىرسد و از بيرون روى آنرا پوشاندهاند تا آسمان دیده نشود .به
دیوارها نگاه مىکنم و نفسم بند مىآید .وحشت تمام وجودم را در خود مىگيرد.
دیوارها خونى هستند .اول فکر کردم کثيف هستند ولى حاال اثر انگشتان دستى
که خونى بوده است را مىبينم .به نظرم مىآید که زندانى دستش را به دیوار
تکيه مىداده که بلند شود ولى نمىتوانسته چرا که از فاصله یک مترى روى
دیوار تا زمين ،اثر انگشتان و دستى که خونى بوده است دیده مىشود .بعضى
جاها اثر پنج انگشت کامال مشخص است .وحشت تمام وجودم را فرا گرفته
است .آیا کسى را در اینجا کشتهاند؟ هزاران سوال بدون جواب از ذهنم
مىگذرند .دلم براى زنى که در اینجا زجر کشيده مىسوزد .کاش مىتوانستم با
سلولهاى پهلویى تماس بگيرم ،آنها حتما در مورد او مىدانند .در کتابى در مورد
مورس که زندانيان براى تماس گرفتن از آن استفاده مىکنند ،خوانده بودم ولى
آنرا بلد نيستم.
تا نفهمم که چه اتفاقى براى زنى که قبال اینجا بوده افتاده نمىتوانم آرام بگيرم.
چند ضربه به دیوار کنارى مىزنم و ضرباتى پاسخ داده مىشوند .ولى نه
ضربات من و نه ضربات متقابل از سلول کنارى معنىاى ندارند .احساس
مىکنم که باید در مورد دیوارهاى خونى با کسى حرف بزنم .چند ضربه دیگر
به دیوار مىزنم و مىپرسم:
 شما مىدانيد که قبل از من چه کسى اینجا بوده است؟ آره ،خانمى آنجا بود .اسم تو چيه؟ -پرواز هستم ،اسم تو چيه؟
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 من پرى هستم. مىدانى چه اتفاقى براى او افتاده؟ آخه دیوارها خونى هستند. نمىدونم ،ولى او حامله بود ،شاید بچه را انداخته است. خبر دارى زنده است یا در اینجا رهاش کردند تا بميره؟ مرده؟ نمىدونم .اميدوارم که حالش خوب باشه .نگران نباش .سعى کن بهش فکرنکنى .درضمن مواظب باش توابى در سلول  ٧هست .اسمش مژگان است و
گزارش کارهایى را که مىکنى ،مىدهد.
چيزى نمىگویم ،احساس مىکنم که ریسک کردهام و همسایهام را هم در خطر
انداختهام .پرى هم دیگر چيزى نمىگوید .احساس مىکنم که او تنها نيست،
صداى حرف زدنشان هرچند نامفهوم به گوش مىرسد.
نمىتوانم بخوابم ،فکر زن حاملهاى که در این سلول بوده و احتياج به کمک
داشته و کسى به او کمک نکرده رهایم نمىکند .پاسدارها دوست دارند که
دیگران عذاب بکشند .حتما او را شکنجه کردند و همين باعث سقط جنين شده
است .تقریبا یک سال پيش بود که روزى یکى از دوستانم بهم گفت که یکى از
دوستانش به اسم یاس در تظاهراتى دستگير شده است و سه تا پاسدار به او
تجاوز کردهاند .از دوستم پرسيدم آیا یاس مىخواهد از آنها شکایت کند؟ گفت نه،
او نمىخواهد در موردش حرف بزند .پاسدارها به او گفته بودند که اگر حرفى
بزند او را خواهند کشت .یاس به پدر و مادرش هم نگفته بود .از دوستم سن یاس
را پرسيدم و او گفت به زودى  ١٥سالش مىشود .دو ماه بعد دوستم گفت که
یاس حامله است و احتياج به کمک براى کورتاژ دارد .دوستم با یاس در یک
کارخانه کار مىکردند .به او قول دادم که به دنبال امکان کورتاژ بگردم .به
سراغ خيلى از آدمها رفتم .از دکتر و یا نرسهایى که مىشناختم کمک خواستم.
برخى از آنها شماره تلفن دکترهایى که حاضر به کورتاژ کردن بودند دادند ولى
ميزان پولى که مىخواستند آنقدر زیاد بود که نمىتوانستيم آنرا تامين کنيم .به
سراغ دکترى رفتم که مرا دوست داشت و زمانى خواسته بود که با من ازدواج
کند و من رد کرده بودم .او به من گفته بود که مىتوانم مریض براى او بفرستم
و گاهى دوستانم را که وضع مالى خوبى نداشتند پيش او مىفرستادم .فکر کردم
ممکن است در مورد این مسئله هم بهم کمک کند .هر چند دوست نداشتم که به
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خانهاش بروم ولى رفتم .از دیدن من خيلى خوشحال شد و سوالهاى زیادى در
مورد وضع کار و زندگىام کرد .باالخره به او گفتم که براى چه به دیدنش
رفتهام .رنگ صورتش پرید و پرسيد :آیا در رابطه با دوستانش حامله نشده؟ من
که از عکسالعمل او به شدت عصبانى شده بودم گفتم یاس همهاش پانزده سال
دارد .چنان روابطى هم ندارد .تازه چه اشکالى دارد اگر هم به دلخواه خودش با
کسى رابطه داشته؟ آیا حق کورتاژ ندارد؟ یا فکر مىکنى اگر به دلخواه خودش
با کسى رابطه داشته باید بچه را نگه دارد؟ شاید هم باور ندارى که پاسدارها به
دختر بچهاى که دستشان برسد تجاوز مىکنند؟ طرز فکرت بهت اجازه نمىدهد
که واقعيت را ببينى ،اینکه پاسدارها تجاوزگر هستند .گفت :متاسفم نمىتوانم
کمکى به او بکنم .او را در حالى ترک کردم که به شدت از خودم بدم مىآمد که
پيش او رفتهام .شنيده بودم که او با جریان اکثریت کار مىکند ،جریانى که از
هر نوع همکارى با رژیم خوددارى نمىورزد .ولى وقتى او از من خواستگارى
مىکرد ،گفت که دیگر با آن جریان نيست .مهم نيست که او با آن جریان کار
مىکرد یا نه چون مثل آنها فکر مىکرد .او هم مثل رژیم قبول نداشت که هر
زنى باید حق کورتاژ داشته باشد.
یادم هست که به دیدن یکى از دوستان تشکيالتىام رفتم که یک نرس بود .او
شماره تلفن دو تا دکتر را که کورتاژ مىکردند به من داده بود .به دوستم گفتم که
هر دوى آنها ميزان پولى را مىخواهند که ما نمىتوانيم تهيه کنيم .او گفت که
یاس مىتواند روش دیگرى را امتحان کند .مىتواند مقدارى آسپيرین توى
رحمش بگذارد و منجر به خون ریزى شود .بعد مىتواند به اسم کسى که
ازدواج کرده است پيش دکترى برود و درخواست کورتاژ کند ،و در آن صورت
یعنى وقتى زن حاملهاى خون ریزى کند او را کورتاژ خواهند کرد .براى مدتى
خوشحال بودم .فکر مىکردم که با چنين کارى یاس مىتواند از شر مشکلش
راحت شود .ولى متاسفانه با این کار هم مسئله حل نشد .به جز آنکه دریچه رحم
یاس زخمى شد و تخليه ادرار برایش دردناک و سوزشآور شده بود .وقت مى
گذشت و ما نمىتوانستيم کسى را که حاضر باشد پول کمى بگيرد و کورتاژ کند
پيدا کنيم .یاس پا به پنج ماهگى گذاشت و پدر و مادرش هم نمىدانستند که او
حامله است .یاس شدیدا نگران بود و نمىدانست چه باید بکند .خواستم که او را
ببينم .در قنادىاى که جاى نشستن و چاى و شيرینى خوردن داشت یکدیگر را
دیدیم .دختر زیبایى بود که  ١٣ ،١۲سال بيشتر نشان نمىداد .شاید بخاطر
شرایط بد زندگىاش بود که رشد کافى نکرده بود و کم سن نشان مىداد .به او
گفتم:
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 تمام تالشم را براى یافتن امکانات کورتاژ کردم ولى امکانى پيدا نکردم و حاالدیگر دیر شده و کورتاژ براى تو خطرناک است .مجبورى که نگهش دارى،
بچه که گناهى نکرده ،این حاال بچه توست و باید از او مراقبت کنى.
 چطور مىتوونم بچه خودم بدونمش .هر بار که در شکمم وول مىخوره یاد آنشب مىافتم و تمام صحنههاى آن شب برایم زنده و تکرار مىشوند .اواسط شب
بود و صداى پاسدارها را مىشنيدم .آنها داشتند بازى مىکردند و صداى
قهقهشان به گوشم مىرسيد .هر کدامشان سعى مىکردند که در بازى اول شوند.
نمىدانستم چرا مىخواهند اول شوند .تا اینکه به نوبت اول و دوم و سوم
شدنشان به من تجاوز کردند .آنها به من گفتند که اگر حرفى بزنم دوباره
دستگيرم مىکنند و مىکشندم و من به آنها باور دارم .هر بار که این بچه تکان
مىخورد احساس مىکنم که از آن متنفرم .نشان آنهاست ،بچه آنهاست ،بچه من
نيست ،من نمىخوامش.
 مىدانم ،ولى گناه این بچه چيه؟ گناه من چيه؟ چرا من باید براى تمام عمرم صحنه تجاوز آنها را به یادبياورم؟ اگر بچه را نگه دارم خاطره تجاوز را نمىتونم فراموش کنم .هر بار که
نگاهش کنم به یاد آن خوکها خواهم افتاد.
 متاسفم ولى دیگه دیر شده و نمىتونى از دستش بدى.مرا نگاه کرد و چيزى نگفت .احساس مىکردم که چيزى در صورت بىگناهش
مىبينم که نمىدانم چيست .از من تشکر کرد که دنبال امکان کورتاژ بودهام و از
هم جدا شدیم .دیگر او را ندیدم ،و تنها از دوستم در مورد او مىپرسيدم .هنوز
هم با یاد آورى حرفهایش بغض گلویم را مىفشرد .مدتى بعد فهميدم که با یکى
از کارگران کمونيست کارخانه شان ازدواج کرده است که مسئله حاملگى را
توجيه کند .چند ماه بعد ،در اوایل امسال شنيدم که نزدیک وضع حملش ،یاس با
همسرش به شهر دیگرى مىرود .بعد از تولد بچه آنها شهر را ترک مىکنند و
به تهران بر مىگردند .از دوستم در مورد بچه پرسيدم ،اینکه آیا سالم هست یا
نه .دوستم با نگاه عجيبى گفت:
 قبل از آنکه سوار ماشين شوند و بيایند ،یاس یک قرص توى دهان بچهمىگذارد .وقتى که مطمئن مىشود که او مرده است او را در سطل آشغالى
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مىگذارد .همسرش قبول کرده بود که در تصميم او دخالتى نکند و با فاصله از
او مىرفت.
با شنيدن حرفهاى دوستم یاد حرفهاى یاس افتادم .وقتى یاس به من گفت که
نمىتواند بچه را نگه دارد باور نکردم .فکر مىکردم وقتى بچه بدنيا بياید او را
دوست خواهد داشت .شاید او را و خاطره تلخ تجاوز را درک نمىکردم .بعد از
شنيدن خبر بچه یاس در تاکسى نشسته بودم و به خانه برمىگشتم .یکباره با
سوال مسافران که حالم را مىپرسيدند ،متوجه شدم که اشکهایم بدون صدا جارى
هستند .احساس خاصى داشتم ،نمىتوانستم یاس را سرزنش کنم ولى دلم براى آن
کودکى که هرگز زندگى را تجربه نکرد ،مىسوخت .دلم براى یاس هم
مىسوخت .او خيلى جوان بود.
٭٭٭
از خواب بيدار مىشوم ،نگهبان مشغول پخش چایى است .نگهبان مردى در را
باز مىکند و چایى در ليوانم مىریزد .از او مىپرسم علت خونى بودن دیوار
چيست؟ نگاهى به دیوارها مىاندازد و مىگوید نمىدانم .نگهبان در را مىبندد و
من باز در سلول خونين تنها مىمانم و فکر زنى که در اینجا با درد دست و پنجه
نرم مىکرده دست از سرم بر نمىدارد .زنى را که سعى مىکند با کمک گرفتن
از دیوار روى پاهایش بلند شود و هربار به زمين مىخورد ،جلوى چشمم مجسم
مىکنم .با آمدن به این سلول به یاد یاس افتادم .یاس جوان که هميشه سعى
کردهام فراموشش کنم و حاال دوباره به یادش مىآورم.
حاال دو روز است که در این سلول هستم .نگهبان مىگوید آماده بازجویى باشم.
نمىدانم براى چه چيز بازجویى خواهم شد .نگهبان در را باز مىکند ،با چادر و
چشم بند به دنبال او مىروم .مرا به بيرون بند مىبرد ،پاسدارى منتظرم است.
او بخشى از چادر مرا مىگيرد و مرا به دنبال خودش مىکشد .به ساختمان
بازجویى مىرسيم ،مرا به یکى از اتاقها مىبرد .روى یک صندلى مىنشينم،
ناگهان محکم بر سرم مىکوبد ،دوباره ستاره مىبينم.
 گوش کن ،براى ما کارى نداره تو را و بقيه کافرها رو بکشيم .تازه کشتنشماها باعث مىشه به بهشت هم برویم .تو را باید کشت ،با اون طرزى که تو با
همسایهات حرف مىزنى ،باید کشتت .نمىدونى که توى زندانى؟ و نباید بدون
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اجازه ما حرف بزنى؟ به تو هيچ ربطى نداره ما با زندانى قبلى سلول تو چکار
کردیم و تو هم اجازه ندارى در موردش با دیگران حرف بزنى.
فکرم مشغول زنى است که او دارد در موردش امر و نهى مىکند .مىپرسم:
 زنده است؟براى چند لحظه سکوت برقرار مىشود.
 بله زنده است .همانطور که همسایهات گفت حامله بود و سقط جنين کرد،تقصير ما نبود.
او شروع مىکند در مورد اسالم و اینکه چقدر خوب است سخنرانى مىکند .ولى
من گوش نمىدهم ،به آن زن فکر مىکنم و دردى که کشيده و اینکه معلوم نيست
زنده باشد .به خانوادهام فکر مىکنم و در ميان حرف زدنهاى او مىپرسم
مىتوانم به خانوادهام زنگ بزنم.
 نه ،این به بازجوت مربوطه و این طور که پيداست ازت راضى نيست.بعد از تهدید اینکه اگر دوباره با کسى تماس بگيرم مرا شکنجه خواهند کرد ،مرا
به سلول برمىگرداند.
٭٭٭
روزها از پس یکدیگر بى هيچ تفاوتى مىآیند و مىروند و من به دنياى بيرون
فکر مىکنم .دنيایى که گویى دیگر دست یافتنى نيست .دنيایى که خيلى دور واقع
شده است و دور از دسترسى است .بعد از ظهرها شهر خلوت تر است و صداى
دست فروشان را مىشنوم که داد مىزنند "سبزى"" ،هندوانه" ولى انگار صداى
آنها از یک دنياى دیگر به گوش مىرسد .احساس مىکنم مدت خيلى طوالنىاى
است که خيابانها را و خانواده و دوستانم را ندیدهام .به یاد گذشتههاى دور
مىافتم ،آن زمانى که در انگليس بودم و معلمم مرا به جلسهاى برد که طرفداران
حقوق حيوانات گذاشته بودند .در آنجا بود که آرزو کردم کاش گروهى هم بود
که از حقوق انسانها دفاع مىکرد و من هم عضوش مىشدم .وقتى آنها در مورد
اسبهایى حرف مىزدند که از راههاى دور به انگليس آورده مىشوند و اینکه
آنها در راه چقدر اذیت مىشوند ،به این فکر مىکردم که خيلى از انسانها در
شرایط بدترى از آن اسبها زندگى مىکنند ولى آنها فقط به حيوانات فکر مىکنند.
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یادم مىآید که معلمم در مورد خدا پرسيد و گفت که خودش به خدا ایمان دارد و
وقتى به او گفتم که احتياجى به خدا ندارد ،با تعجب نگاهم کرد .او مرا به
خانهاش دعوت کرد و با خانوادهاش آشنایم کرد ،آنها خيلى مهربان بودند.
به یاد دوران قبل از انقالب مىافتم که به خدا اعتقادى نداشتم ولى خودم را یک
کمونيست هم نمىدیدم .بخاطر اینکه تبليغات زیادى بر عليه کمونيسم از طرف
دولت و مذهبيون بود .آنها مىگفتند که شوروى یک کشور سوسياليستى است و
سوسياليسم یعنى دیکتاتورى .یادم مىآید مادرم وقتى از دستم عصبانى مىشد که
به حرفهایش گوش نمىدادم و راه خودم را مىرفتم به من مىگفت استالين .و من
به او مىگفتم اگر هر کارى که مىگفتى مىکردم آنوقت چى صدایم مىکردى؟
بخاطر انقالب کتابهاى زیادى به بازار آمد که تا آن زمان ممنوع بودند .در آن
زمان کتابهاى مارکس و انگلس و دیگران را خواندم و فهميدم که من هم
کمونيست هستم ،چون معتقد به برابرى و آزادى انسانها هستم .در آن زمان بود
که فهميدم برابرى زن و مرد که از بچگى مسئلهام بوده است تنها و تنها در
سوسياليسم به طور کامل متحقق خواهد شد .آن زمان بود که احساس اعتماد
بنفس بيشترى کردم و احساس کردم که هدفى براى زندگىام دارم ،و آن مبارزه
براى تحقق آزادى و برابرى است .هر چند سراسر زندگىام جنگيده بودم ،در
خانه ،در بيرون ،همه جا مجبور بودم که بجنگم .در غير اینصورت همه
مىخواستند که طرز فکرشان را به من حقنه کنند.
دوستان سياسىام را دوست داشتم ولى با همه آنها هم راحت نبودم .به غير از
زوئى که کارگر کمونيست بود هيچ یک از دوستانم نمىدانستند که یک سالى در
انگليس بودم .احساس مىکردم که اگر بفهمند برعليهام ازش استفاده مىکنند.
همينطورى هم در مورد لباس پوشيدنم مشکل داشتم .بعضى ها فقط بخاطر رنگ
بلوزم که سفيد بود بهم مىگفتند سوسول .اگر مشکى مىپوشيدم اشکالى نداشت.
براى زوئى فرقى نمىکرد که من از خانواده کارگرى بودم یا نه .براى او این
مهم بود که چگونه فکر مىکنم و عمل و هدفم چيست .شاید علت اینکه زوئى
روى یک فرد با موقعيت فاميلى و شغليش قضاوت نمىکرد این بود که این
واقعيت را مىدید که خيلى از کارگران هم مثل بقيه افراد جامعه از یک مشت
مال حمایت مىکنند .ولى نمىفهمم چطور یک مشت مال توانستند این همه آدم را
که خيلىهایشان هم تحصيل کرده بودند گول بزنند .هر چند اگر دولتهاى غربى
به آخوندها کمک نمىکردند آنها هرگز قادر نبودند حکومت را بگيرند و نگه
دارند .چقدر راحت انقالب را شکست دادند.
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سال  ٥٧و دوره انقالب و فرار شاه من در انگليس بودم .یادم مىآید که با حرف
زدن با دوستانم و نامههایى که از آنها بدستم مىرسيد ،حال و هواى انقالب را
احساس مىکردم .یادم مىآید که یکى از دوستانم برایم نوشته بود که در خيابان
گير کرده بوده است و پشت ماشينى پنهان شده بوده تا مورد اثابت گلوله قرار
نگيرد .نوشته بود که زنان و مردان مثل برگ روى زمين مىریختند ولى او
توانسته بود که جان سالم به در ببرد .یادم مىآید که وقتى از تلویزیونهاى
انگليس قيافه خمينى را دیدم که داشتند مطرحش مىکردند و بعنوان رهبر انقالب
معرفىاش مىکردند ،مو بر تنم سيخ مىشد .فکر مىکردم این پيرمرد را که
کسى نمىشناسد ،چطور مىتواند رهبر مردمى باشد که بر عليه فقر و نابرابرى
و اختناق بلند شدهاند؟ وقتى که رادیو بى بى سى براى خمينى تبليغ مىکرد و در
واقع مىخواست مردم را قانع کند که خمينى رهبر آنهاست ،احساس خطر
مىکردم .آنقدر روشن نبودم که بدرستى درک کنم که دارند از یک آدم به شدت
ارتجاعى رهبر سازى مىکنند تا انقالب را به شکست بکشانند .ولى همينکه
مىدیدم یک پيرمرد مذهبى را دارند بعنوان رهبر به خورد مردم مىدهند
مىترسيدم .نگرانيم براى زنان بيشتر مىشد ،چون مىدانستم که اسالم ضدزن
است .براى همين فکر مىکردم که اگر خمينى به ایران برود و در قانون گذارى
نقش داشته باشد حتما وضع زنان خيلى بد خواهد شد .اشتباه نمىکردم ولى در آن
زمان چه مىتوانستم بکنم؟ من هم زود به ایران آمدم ولى از آنجا که در همه
جاى دنيا مطبوعات دست دولتها و یا سرمایهداران است ،نظرات آدمهایى مثل
من منعکس نمىشود .مطمئن هستم که خيلىها مثل من از آمدن خمينى نگران
بودند ولى امکان رساندن صدا و نظرشان را به مردم نداشتند .مدتى طول کشيد
تا آدمهایى که خطر را مىدیدند بتوانند متشکل شده و روزنامههایى بدهند .ولى
متاسفانه امکانات این آدمها آنقدر نبود که بتوانند در تيراژ باال چاپ و پخش
کنند .در نتيجه انسانهاى کمى این روزنامه ها را مىخواندند و اکثریت مردم با
دروغهاى رژیم بمباران مىشدند.
تابستان سال  ٥٨بود و من تازه چند ماهى بود که از انگليس آمده بودم .شنيدم
که تظاهراتى بر عليه بستن روزنامه آیندگان است .در عمرم چنان تظاهراتى
ندیده بودم .تا چشم کار مىکرد مردم بودند .مردم عصبانى از اینکه روزنامهاى
را مىبستند .حتما مىدانستند که این شروع اختناق است .همه شعار مىدادند که
ناگهان رگبار سنگ و آجر از همه سو به طرف جمعيت آغاز شد .روزنامهها
پاره مىشدند و گرد و غبار زد و خورد فضاى رعب و وحشت را حاکم کرد.
صحنههایى را که مىدیدم باور نمىکردم .حزباللهى ها با چوب و چاقو و شيشه
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بين جمعيت ریختند .دختر و پسرى در مقابلم بودند که معلوم بود با هم دوستند.
پسر را با چاقو زدند و وقتى دختر اعتراض کرد گونهاش را با یک تکه شيشه
پاره کردند .خون بر چانه دختر دوید ،احساس کردم حالت تهوع دارم .در
گوشهاى ایستاده بودم و تماشا مىکردم که رگبار سنگ بطرف جمعيتى که من
هم یکى از آنها بودم جارى شد .تخته طراحى همراهم بود ،چون از کالس
طراحى جلوى دانشگاه برمىگشتم و تظاهرات همان جا بود .نشستم و تخته را
جلوى صورتم گرفتم .چند دقيقهاى طول نکشيد که تخته با ضربه یک آجر
سوراخ شد .یعنى اگر تخته را نداشتم حتما کارم به بيمارستان مىکشيد مثل
خيلىهاى دیگر .مردم اسلحهاى نداشتند ولى حزب اللهىها مسلح به سالح سرد
بودند و مردمى را که آمده بودند جلوى اختناق را بگيرند تا دم مرگ مىزدند.
مغازهداران مغازههایشان را مىبستند و درون آنها پنهان مىشدند .مغازهداران
به مردم کمک مىکردند که فرار کنند و یا در مغازهها پنهان شوند .هر کس به
سویى مىدوید ،من هم به طرف کوچههاى اطراف فرار کردم .این واقعه
همهاش چند ماه بعد از قيام اتفاق افتاد .این اولين تظاهرات خشونت بارى بود که
مىدیدم و تاثيرى رویم گذاشت که آیندهام را تحتالشعاع قرار داد .بعد از آن
تظاهرات به این فکر مىکردم که چه باید بکنم .آینده چطور مىشود؟ مطمئن
بودم دوره آزادىاى که داریم خيلى کوتاه خواهد بود .به این فکر مىکردم که آیا
به انگليس برگردم و در دانشگاهى که قبول شده بودم شروع به تحصيل کنم و یا
بمانم و مثل خيلى از جوانان دیگر براى برابرى و آزادى مبارزه کنم .از همان
لحظهاى که آخوندها قدرت را گرفتند فشار روى مردم را شروع کردند .زنان
اولين قربانيان بودند ،محدودیت براى زنان و گرفتن برخى از حقوق آنان اولين
کارى بود که رژیم کرد .سرکوب زنان همراه با فرستادن نيروى نظامى به
کردستان براى برقرارى قوانين اسالمى بود .ولى هنوز رژیم نتوانسته بود
انقالب را شکست دهد .مبارزه مردم و رژیم همچنان ادامه داشت ،در جایى
مردم پيش مىرفتند در جایى رژیم پيش روى مىکرد.
من تجربه زندگى آزاد را هم داشتهام ،دورانى که کسى نمىتوانست مرا مجبور
به پوشيدن لباسى کند که دوست نداشتم .در جمهورى اسالمى از اینکه مجبور
بودم روسرى سر کنم احساس حقارت مىکردم .این هدف رژیم بود و هست که
زنان احساس حقارت و کوچکى کنند .خيلى از ما زنان براى مدت طوالنىاى
حاضر نشدیم روسرى سر کنيم و با اجبارى شدن آن مبارزه کردیم .در
تظاهرات شرکت کردیم ،زنان زیادى بودند ،کارگران ،معلمها و بقيه .ولى
نيروهاى رژیم در حاليکه به ما مىگفتند فاحشه ،ما را کتک زدند .براى مدتى
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هر بار از خانه بيرون مىآمدم جوانان و نوجوانان حزباللهى محل دنبالم راه
مىافتادند و شعار "یا روسرى یا توسرى" را مىدادند .و گاهى به طرفم سنگ
پرت مىکردند .براى خيلى از زنان این اتفاق افتاد .اگر وارد مغازهاى مىشدیم
صاحب مغازه مىگفت:
 ببخشيد به ما گفتهاند که اگر به خانم بى حجاب چيزى بفروشيم مغازهمان رامىبندند .خواهش مىکنم یکى از آن روسرىهاى کنار در را سرتان کنيد که مرا
هم جریمه نکنند.
پشت در هر مغازه و یا غذاخورىاى تعدادى روسرى آویزان بود و زنان اگر
مىخواستند که دست خالى از مغازه بيرون نروند مىبایست یکى از آنها را
برداشته سر کنند و بعد از خرید یعنى قبل از خروج از مغازه دوباره آنرا
سرجایش بگذارند .باالخره همه زنان براى اینکه دستگير و شکنجه نشوند
روسرى سر کردند.
خيلى طول نکشيد که رژیم شروع کرد به خالى کردن دانشگاهها از کسانى که
متفاوت از رژیم فکر مىکردند .افراد جریانات مختلف چپ در دانشگاهها اتاقى
داشتند و زمانى رسيد که مىبایست جایشان را به حزبهللا بدهند .یادم مىآید که
دانشجویان چپ مقاومت کردند و حاضر نشدند که دانشگاه را ترک کنند.
دانشجویان متحد خيابان  ١٦آذر را گرفته بودند .خيابان در محاصره حزب اله و
پاسدار و ارتش بود .هر روز بعد از کارم یعنى ظهر به آنجا مىرفتم و تا نيمه
شب مىماندم .دانشجویان شبانه روز آنجا بودند .رژیم به دانشجویان اخطار داد
که منطقه را ترک کنند .دانشجویان توجهى نکردند .بنى صدر ،رئيس جمهور
وقت مهلتى به دانشجویان داد تا منطقه را ترک کنند وگرنه کشتار خواهد کرد.
هر روز حزب الهىها تعدادى را مىزدند .نارنجک به ميان دانشجویان پرت
مىکردند و یا گاز اشک آور مىانداختند .آخرین روز مهلتى که بنىصدر داده
بود تعدادى از دانشجویان و دانش آموزان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
دانشجویان آنها را به بيمارستان بردند.
یک شب در بين یک جمع ایستاده بودم و به حرفها و اخبار مردم گوش مىدادم.
وقتى که خواستم به خانه برگردم یکى از افرادى که در همان جمع ایستاده بود،
پرسيد کدام طرف مىروم و من گفتم به طرف شرق .مرد گفت من هم
همانطرف مىروم .قدم زنان در حالى که حرف مىزدیم به طرف ایستگاه
اتوبوس رفتيم .منتظر اتوبوس بودیم که دختر جوانى که نمىشناختمش به
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طرفمان آمد و مرا به اسمم صدا کرد و گفت بيا کارت دارم .به سوى او رفتم و
او گفت که نادر برایت این پيغام را دارد که فردى که مىخواهى با او سوار
اتوبوس شوى ،رئيس کميته تهران پارس است .نادر را مىشناختم ،مسئول ميز
کتاب رزمندگان در جلوى دانشگاه بود .دختر رفت و من در حالى که شوکه
بودم خيلى سریع به آن مرد گفتم که یکى از دوستانم با گلوله زخمى شده است و
باید پيش او بروم و او را ترک کردم .او مىخواست که با من بياید ولى من به او
گفتم که الزم نيست و به سرعت دور شدم .چقدر شانس آوردم ،کسى چه مىداند
که آن شب ممکن بود چه اتفاقى برایم بيفتد.
رژیم توانست که همه گروههاى چپ را از دانشگاه بيرون کند .ولى آنها از
دانشگاه به خيابان آمدند .در هر خيابانى چند تا ميز کتاب و نشریه به چشم
مىخورد .من هم به چهارراه دمکراتيک واقع در نارمک رفتم و هر روز عصر
در آنجا ميز کتابى داشتم .در کنار جریانات دیگر ،نشریه مىفروختم و اعالميه
پخش مىکردم .جریانات دیگر هم بودند .هر روز عصر مردم مىآمدند و بحث
داشتيم .براى چند ماه وضع خوبى داشتيم تا اینکه رژیم شروع کرد به آزار و
بيرون کردن ما از آنجا .ابتدا حزبالهىها مىآمدند و برعليه ما حرف مىزدند.
ولى مردم طرفدار ما بودند ،بعد از آن حزباللهىها یک چادر در آنجا زدند و
با ایجاد سوراخهایى در دیواره چادر شروع به فيلم بردارى از مردم و ما که
ميز کتاب و نشریه داشتيم کردند .این کارشان هم ما را فرارى نداد ،ما به
بحثهایى که با مردم داشتيم ادامه مىدادیم .بعد رژیم جنگ با عراق را شروع
کرد و بهانه خوبى براى حزبهللا درست شد که به کتابها و نشریات ما حمله
کنند و ما را بزنند.
یک شب پاسدارها و حزبالهىها حمله کردند .مردم زیادى آنجا بودند و مردم
به ما کمک کردند تا فرار کنيم .من متوجه شدم که دخترى در بين حزبالهىها
گير کرده .مىدانستم که چپى است و کيفش را در پشتش طورى نگاه داشته بود
که گویى مىترسد به دست آنها بيفتد .به پشت او رفتم و کيفش را گرفتم.
نمىدانستم چه چيزى در آن است ولى مىدانستم که هرچه در آن باشد برعليه او
ازش استفاده خواهند کرد .کيف را گرفتم و از بين جمعيت بيرون آمدم .داشتم
مىرفتم که یکى از حزبالهىها فریاد زد که کيف او را دارم مىبرم .من
مىدویدم و آنها هم به دنبالم مىدویدند .به کوچهاى دویدم ،و آنها هم به دنبالم
بودند .یکى از پسرهاى محل را دیدم که سوار موتور است و از من خواست که
سوار شوم .او مرا به یکى از خيابانهاى اصلى دور از همه آن هياهوها برد.
کيف را از دستم گرفت و مرا سوار تاکسى کرد و رفت .روز بعد وقتى بعد از
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کار به طرف چهار راه مىرفتم افراد محل و مغازهداران گفتند که به آنجا نروم،
پاسدارها در چهارراه منتظرم هستند .آنها گفتند که روز قبل مردم با پاسدارها
درگير شدند و پسر چهارده سالهاى در اثر شليک گلوله پاسدارها کشته شده
است .و پاسدارها منطقه را تحت کنترل دارند .از آنها تشکر کردم و از منطقه
دور شدم .خبر کشته شدن پسر چهارده ساله برایم شوک بود .چند روز بعد به
چهارراه رفتم ولى پاسدارها و حزبالهىها نگذاشتند که با مردم حرف بزنيم.
همه آن نقاطى را که در آن مردم مىتوانستند جمع شوند و بحث کنند رژیم در
هم کوبيد .رژیم خيلىها را دستگير و اعدام کرد تا هيچ تبليغ علنى بر عليهاش
صورت نگيرد .تنها هدف رژیم سرکوب انقالب بود .خيلى هم طول نکشيد تا
توانست تمام جریانات مخالف و مردم ناراضى را عقب بنشاند و کارى کند که
مردم اهدافى را که به خاطرش با شاه مبارزه کرده بودند موقتا رها کنند .خرداد
 ۶۰نقطه عطفی در سرکوب ها بود .یادم مىآید که آن روز به خانه زوئى
مىرفتم .از همه چيز بى خبر در اتوبوس نشسته بودم و خيابان را نگاه مىکردم.
منتظر بودم که به ميدان انقالب برسم تا بتوانم اتوبوس دیگرى را سوار شده و
به خانه زوئى بروم .راه بندان بود .مردم به هر طرف مىدویدند .پاسدارها
وحشيانه به مردم حمله مىکردند .اتوبوس جلو نمىرفت .خيلىها پياده شدند .من
هم پياده شدم .چارهاى نداشتم ،دیرم مىشد .در خيابان انقالب راه مىرفتم که با
صحنههاى دستگيرى و شکنجه و کشتار علنى انسانها روبرو شدم .پاسدارها با
لباسهاى فرم و یا شخصى جلوى هر کس را که به او مشکوک بودند مىگرفتند
و او را مىگشتند .اگر مقاومتى مىدیدند ،با چاقو او را مىزدند و یا به زیر
مشت و لگد مىگرفتند .اگر از کسى چيزى پيدا مىکردند دستگيرش مىکردند.
خوشبختانه ظاهرم طورى نبود که به من مشکوک شوند ولى ممکن بود
حزباللهىهاى محل در آنجا باشند و شناسایىام کنند .بعد از کمى راه رفتن در
خيابان انقالب متوجه شدم که ممکن نيست بتوانم خودم را به ميدان انقالب
برسانم .صحنههاى دستگيرى و کتک زدن مردم عصبىام کرده بود .به یکى از
کوچهها پيچيدم تا از راه دیگرى به خانه زوئى بروم .خيابانهاى اطراف خيابان
انقالب هم از گزند ارازل و اوباش رژیم در امان نبودند .در گوشه اى دختر
چادرىاى را محاصره کرده بودند و زن پاسدارى او را مىگشت .نمىدانم چه
یافتند که با کتک او را سوار ماشين کرده و بردند.
٭٭٭
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دختر کوچولویى در بند ماست .گاهى وقتى که به دستشویى مىروم او را در
راهرو مىبينم .اسمش گالله کمانگر است ،خيلى خوشگل است و به نظر
مىرسد که خيلى هم زرنگ است .مرا یاد نسيم مىاندازد ،تنها دختر
صاحبخانهمان .هر چند به نظر مىرسد که گالله در شرایط کامال متفاوتى
بزرگ شده است .به نظر مىرسد که او به جز عشق و محبت چيز دیگرى در
زندگيش ندیده است .از اعتماد بنفسش پيداست که متفاوت با نسيم که عشق را
تنها در رابطه با خواهرم مىتوانست پيدا کند ،بزرگ شده است.
وقتى ما بخاطر دستگيرىهاى زیاد مجبور به اجاره یک خانه شدیم تا در آنجا
زندگى کنيم ،نسيم دختر صاحبخانه که همهاش پنج سال داشت گاهى پيش ما
مىآمد .گاهى پدرش او را به شدت مىزد و ما صداى گریه نسيم را مىشنيدیم
که خواهرم را به کمک مىطلبيد .مىدانستيم که نمىتوانيم کمکش کنيم ،قانونى
نبود که با استناد به آن پدرش را از کتک زدن او منع کنيم .و هر برخوردى از
طرف ما دخالت در مسائل خانوادگى آنها تلقى مىشد .مادر نسيم هم جوان بود و
قادر نبود جلوى شوهرش بایستد .هر وقت پدرش در خانه بود ما مدام منتظر
شنيدن گریههاى نسيم از درد بودیم .و روز بعد او بدن کبود و زخمىاش را
نشان ما مىداد .هربار خواهرم با مادر نسيم حرف مىزد که اجازه ندهد پدرش
او را بزند و او مىگفت اگر من دخالت کنم خودم را هم مىزند .پدر نسيم یک
پاسدار بود و در کميته کار مىکرد و چيزى در مورد ما نمىدانست .خانه را
توسط یک دوست اجاره کرده بودیم و بهترین جا براى ما بود .هيچ یک از
همسایهها مرا نمىشناختند و در رفت و آمدم آزاد بودم .هرچند زندگى در
خانهاى که در آن یک دختر کوچولو هر چند وقت یک بار شکنجه مىشد ،خيلى
سخت بود .دیدن نسيم به من انگيزه بيشترى به مبارزه براى جامعهاى مىداد که
در آن بچهها شکنجه نشوند .دنيایى که در آن بچهها نه تنها بدون ترس و نگرانى
زندگى کنند بلکه تنها عشق و محبت را تجربه کنند.
٭٭٭
با اینکه اولين بارى نيست که تنها زندگى مىکنم ولى تنهایى در سلول از همه
تنهایىها تلختر است .گویى دیوارها به طرفم مىآیند و سلول کوچک مىشود.
وقتى در انگليس بودم مدتى تنها زندگى مىکردم .سال پيش هم قبل از آنکه
همراه با خانوادهام خانهاى اجاره کنم مدتى تنها زندگى کردم .اتاقى در یک خانه
داشتم که تقریبا از بقيه خانه جدا بود .یادم مىآید تنهایى در آن اتاق را هم دوست
نداشتم ولى تنهایى در این سلول بدتر از همه چيز است .روزها مىگذرند و من
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در تنهایى با خاطراتم زندگى مىکنم .به یاد خاطراتى مىافتم که شاید سالهاست
به آنها فکر نکردهام .یادم مىآید سال پنجم دبيرستان بودم که اتفاقى منجر به
اخراجم از دبيرستان شد .فکر مىکنم سال  ۵۴بود ،دبيرستان خواجه نورى
بودم و شبها دانشجویان در آنجا درس مىخواندند در واقع انستيتو هم بود .مدیر
دبيرستان که رئيس انستيتو هم بود خيلى سختگير بود .مىگفتند ساواکى است.
در آن دوران کتابهاى زیادى مىخواندم ،بخصوص کتابهایى که بطور مخفى پيدا
مىکردم .یکى از معلمهایم بهمن کتاب مىداد ،در بين هم کالسىهایم هم کسانى
بودند که کتابهایى را در بين خودمان رد و بدل مىکردیم که قانونى نبودند یعنى
در کتابفروشىها پيدا نمىشدند .یادم مىآید یک بار کتابهایى در رابطه با فساد
خانواده پهلوى و چپاول سرمایههاى کشور که منجر به فقير شدن بيشتر مردم
مىشد ،خواندم و آنقدر تحت تاثير قرار گرفتم که نتوانستم ساکت بمانم .به یکى
از دوستانم گفتم که مراقب باشد و در ساعتى که کسى در راهروهاى دبيرستان
نبود ،یعنى همه سر کالس بودند تمام دیوارها را با یک سکه پول پر از شعار
کردم .در واقع دیوار را با سکه مىکندم .شعارهایى بر عليه شاه و سلطنت و
نابرابرى و فقر و اختناقى که در جامعه بود نوشتم .حدودا دو سال از اعدام گل
سرخى و بقيه رفقایش گذشته بود و من چهره آنها را که در تلویزیون دیده بودم
فراموش نکرده بودم .دوست داشتم شعارى هم در رابطه با او روى دیوار نوشته
باشم .براى همين یک شعار من درآوردى هم در رابطه با او به این شکل نوشتم
که" ،خون گل سرخى شکوفه داده است".
جالب این بود که قبل از اینکه مشغول شعار نوشتن بشوم به دوستم که نگهبانى
مىداد گفتم ببين این کار را فقط من و تو مىدانيم و اگر بفهمند معنىاش این
است که یا من گفتهام و یا تو .و او گفت که مطمئن باش که کسى نخواهد فهميد.
معلوم بود که مىترسم ولى دوست داشتم که شعار هم بنویسم و نوشتم .آنروز
گذشت بدون آنکه کسى مرا ببيند .تا بعد از ظهر که مدرسه تعطيل مىشد
شاگردان دیوارها را به یکدیگر نشان مىدادند .وقتى که زنگ تعطيل خورد یکى
از دوستانم که خبر از کار ما نداشت به سراغم آمد و از من خواست که با او
بروم .مرا به راهرو برد و دیوارها را نشانم داد.
روز بعد که به مدرسه رفتم هر کس از دیگرى مىپرسيد دیوارها را دیدهاى؟
همان یک شبه دیوارها را رنگ کرده بودند که شعارها را بپوشانند ولى بخاطر
آنکه شعارها را با سکه پول نوشته بودم یعنى در واقع کنده کارى کرده بودم،
باز هم معلوم بودند .آنروز توى نهارخورى نشسته بودم و با دوستانم حرف
مىزدم .همه از اینکه قوانين زیادى روى ما اعمال مىشد ناراحت بودیم .ما با
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آن سنمان بعد از امتحان حق نداشتيم به خانه برویم ،مىبایست تا وقتى مدرسه
تعطيل مىشد در مدرسه مىماندیم .در صورتى حق داشتيم به خانه برویم که
یک نفر از ما مسنتر به مدرسه مىآمد و ما را با خودش مىبرد .رفتارى که با
ما داشتند خيلى تحقير آميز بود .شاید دبيرستان ما تنها دبيرستانى بود که چنين
قوانين محدود کنندهاى داشت .نمىدانم که مسئولين مدرسه مذهبى بودند یا نه.
ولى ما مىبایست روپوشمان تا زیر زانو باشد در حالى که نزدیک مدرسه
شاهدخت بودیم که دخترانش روپوشهاى بسيار کوتاه مىپوشيدند .چون تنها این
دبيرستان بود که رشتههایى مثل حسابدارى را تدریس مىکرد مجبور بودیم که
به آن برویم وگرنه جو آن مثل زندان بود .تصميم گرفتيم چند تا نامه اعتراضى
به مدیر مدرسه بنویسيم .صندوقى هم در ناهارخورى به دیوار چسبيده بود که
براى انداختن این جور نامه ها بود! شروع به نوشتن نامهها کردیم که یک باره
از حالت اعتراضى در آمدند و به فحش و ناسزا گفتن به مدیر مدرسه و شاه و
ساواک تبدیل شدند .پنج نفر بودیم ،سه تا نامه نوشتيم و به نوبت آنها را توى
صندوق انداختيم .وقتى من داشتم نامهام را توى صندوق مىانداختم دیدم که یکى
از آشپزها از آشپزخانه بيرون آمد و مرا دید .فکر نکردم مسئلهاى باشد و با
دوستانم به کالس درسمان رفتيم.
یک هفته بعد در حاليکه سر امتحان بودم ،مدیر مدرسه را دیدم که به سالن آمده
و یک راست به سراغ من آمد و گفت بعد از امتحان به دفتر او بروم .نمىدانستم
براى چيست ولى از نگرانى نتوانستم برگه امتحان را درست پر کنم .به دفترش
رفتم .بعد از نگاهى به پرونده درسىام که جلوى او بود گفت:
 خودت مىدانى که براى چى صدایت کردهام .بهتر است که خودت حرفبزنى.
من که از ترس داشتم سکته مىکردم چيزى نگفتم .فکر مىکردم که منظور او
شعار نویسى است .مىدانستم که اگر بفهمند من آن شعارها را نوشتهام حتما
دستگير و شکنجهام مىکنند .فکر کردم منکر شوم چون کسى ما را ندیده بود.
مدیر پرسيد:
 با چه کسانى این کار را کردى؟من پاسخى ندادم و او شروع به نصيحت من کرد .اینکه زندگىام را به خطر
مىاندازم و خانوادهام را دچار مشکل مىکنم .آنروز مدیر دو ساعت کامل مرا
در اتاقش نگه داشت و حرف زد و من فقط با انگشتانم بازى کردم .بعد از دو

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

ساعت گذاشت بروم .دوستانم که در حياط منتظرم بودند با نگرانى دورهام کردند
و مىپرسيدند چى بود؟ ولى من که جرات نداشتم به آنها بگویم که شعارهاى
روى دیوار را من نوشتهام ،به آنها گفتم که هنوز نمىدانم براى چى مدیر مرا
صدا کرده و همهاش از من مىخواهد که اسم دوستانم را بگویم .روز بعد هم این
جریان ادامه پيدا کرد و از من مىخواست که نام دوستانم را بگویم و من گفتم
نمىدانم در مورد چه چيزى صحبت مىکند .گوشى تلفن را برداشت و با کسى
حرف زد .متوجه مکالماتش نشدم .پس از چند دقيقه همان آشپزى که مرا در
حين انداختن نامه در صندوق دیده بودم وارد اتاق مدیر شد و مرا نگاه کرد و
همانجا ایستاد .مدیر به او گفت که برایش غذا آماده کند .دلم فرو ریخت احساس
کردم که براى شناسایى من او را صدا کرده است .چند دقيقه از رفتن آشپز
نگذشته بود که تلفن زنگ زد و مدیر گوشى را برداشت و بعد از شنيدن
حرفهایى گفت متشکرم و گوشى را گذاشت .مطمئن بودم که آشپز پشت تلفن
بود .ولى در عين حال خيالم داشت راحت مىشد که مسئله ربطى به شعارها
ندارد .مدیر سه تا نامه از کشویش در آورد و از من پرسيد:
 اینها مال کى هستند؟ نمىدانم.بخشى از یکى از نامهها را که دست نوشته خودم بود برایم خواند .و من بخاطر
فحش بىادبانهاى که در آن بود سرخ شدم .ولى دیگر خيالم راحت بود که مسئله
ربطى به شعارهایى دیوارها ندارد .شعارهایى که مدتى طول کشيد تا توانستند
بطور کلى از دستشان راحت شوند خيلى مهمتر بود .آنروز وقتى که از دفتر
مدیر بيرون آمدم به دوستانم گفتم که ماجرا چيست و به آنها قول دادم که نامشان
را نخواهم گفت .ولى بازجویى تا ده روز ادامه پيدا کرد و مدیر مىگفت که باید
اسم آنها را بدهى و من جواب مىدادم که نمىدانم مال کيست .مدیر مرا تهدید
کرد که اگر اسم دوستانم را ندهم خانوادهام را در جریان کارم مىگذارد و
نامهاى را که نوشتهام به آنها نشان خواهد داد .دوست نداشتم پدر و مادرم از
موضوع خبردار شوند ولى کارى نمىتوانستم بکنم .روز دهم مدیر شاگران
کالس را جمع کرد و برایشان یک سخنرانى گذاشت .آنها را متهم به خودخواهى
کرد و با گفتن اینکه صاحبان آن نامهها مىخواهند مرا قربانى کنند ،بچهها را
تحت تاثير قرار داد .من هم بلند شدم و جلوى مدیر گفتم که صاحبان آن نامهها
نباید خودشان را معرفى کنند و اتفاقى براى من نمىافتد .مدیر به شدت از دستم
عصبانى شده بود .به هر حال حرفهاى مدیر کار خودش را کرد و یکى از
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دوستانم گفت که مىرود به دفتر مدیر و مىگوید که او یکى از کسانى بوده که
نامه نوشته است .به این ترتيب بقيه هم خودشان را معرفى کردند .مدیر همهمان
را از مدرسه اخراج کرد .ولى مىخواست مرا رد کند که نتوانم به درسم ادامه
دهم .چون تنها دبيرستانى که سال پنجم حسابدارى تدریس مىکرد مدرسه ما
بود .و من اگر رد مىشدم خيلى ضرر مىکردم .چون از سال بعد قرار بود نظام
درسى متفاوتى اجرا شود و در واقع من سرى آخر نظام درسى قدیم بودم .به هر
حال معلمهایم نگذاشتند مرا رد کند .یکى از معلمهایم پنهانى مرا به اتاقش برد و
برگههاى امتحانى دو تا از درسهایم را بهمراه پاسخ سواالت به من داد و من از
روى آنها نوشتم .همه معلمها در جریان این بودند که بعد از هر امتحان مدیر
مرا بازجویى مىکند و مىدانستند که بخاطر فشارى که به من مىآورد امتحاناتم
را نمىتوانستم خوب بدهم .بعد از اینکه قبول شدم و به مدرسه دیگرى رفتم که
سال آخر را بخوانم یکى از معلمهاى سابقم که در آنجا هم درس مىداد به من
گفت که مدیر مىخواست تو را رد کند ولى ما نگذاشتيم.
مدیر با پدرم تماس گرفته و او را دیده بود و با او کلى حرف زده بود .روزى
که پدرم از پيش مدیر مدرسه برگشت من منتظر دعوا راه انداختن او بودم.
نگران بودم که پدرم چه عکسالعملى نشان خواهد داد .بعد از غذا پدرم مرا به
اتاق دیگر برد و خواست که در تنهایى با هم حرف بزنيم .خواهرانم پشت در
گوش ایستاده بودند و منتظر بودند که ببينند چه مىشود .در حاليکه دلشوره
داشتم نشستم .کنارم نشست و شروع کرد از زندانهاى شاه گفتن ،بخصوص
اینکه چه بالهایى سر زنان مىآورند .گفت که مدیر به او گفته که بخاطر او نامه
را به ساواک نمىدهد وگرنه اگر بدهد مرا دستگير خواهند کرد .پدرم که
حرفهاى مدیر را باور کرده بود خيلى از او تشکر کرده بود .بعد از نصيحتهاى
پدرم من که دیدم اوضاع خيلى بر وفق مراد من است و برخورد او متفاوت از
آن چيزى است که انتظار داشتم ،دست باال را گرفتم .شروع کردم به انتقاد از
پدرم ،اینکه به ما نمىرسد و از نظر مالى در تنگنا هستيم و غيره .خالصه قبل
از اینکه از اتاق بيرون برویم پدرم مقدارى پول بهم داد .وقتى که از اتاق بيرون
آمدم خواهرانم باورشان نمىشد .بالفاصله با هم رفتيم بيرون و مقدارى کتاب و
پارچه براى لباس دوختن خریدیم.
شاید بخاطر همين اتفاق پدرم از من شناختى پيدا کرده بود که باعث شد وقتى که
در انگليس بودم و خواستم به ایران برگردم ،از من بخواهد که برنگردم .او که
از ابتدا موافق رفتنم نبود یکباره به آن روى قضيه افتاده بود و به من مىگفت که
نيا .به او گفتم فقط براى دیدن مىآیم و بعد از تعطيالت تابستان که دانشگاهها
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شروع مىشوند برمىگردم .ولى او از من مىخواست که همانجا بمانم و براى
دیدن هم فعال نيایم .با اینکه تازه سال  ٨٥بود و رژیم هنوز سرکوبهاى شدیدش
را شروع نکرده بود ولى انگار پدرم چيزهایى مىدید .و با شناختى که از من
داشت مىدانست که اگر برگردم ممکن است در ایران بمانم .به هرحال به
خواهشهایش مبنى بر اینکه برنگردم گوش ندادم .حاال در زندان هستم و شاید
چنين اوضاعى را احساس مىکرد و براى همين از من مىخواست که در
انگليس بمانم.
٭٭٭
در این سلول کوچک که حاال بخاطر آنکه دیوارهایش را تميز کردهام به
ترسناکى اوایلش نيست ،با یاد گذشتههایم زندگى مىکنم .خاطراتم را مرور
مىکنم و گاهى دوست دارم که خاطرهاى را چند بار مرور کنم ،و در حالتهاى
متفاوتى آنرا تصور کنم .حيف که نمىشود زمان را عقب کشيد و روندها را
تغيير داد .به یاد بچگىام و دوران نوجوانىام مىافتم که بخاطر نبود آزادى
مبارزه با فقر و نابرابرى و اختناق گاهى دست به عکسالعملهاى لحظهاى
مىزدم .گویى تنفر از وضعيت موجود باعث مىشد که ناگهان عکسالعملى
نشان دهم تا خودم را خالى کرده باشم .یادم مىآید سال آخر دبيرستان بودم،
یکبار با دوستانم به همه کالسها رفتيم و تمام عکسهاى شاه و فرح را از دیوارها
کنده ،عکسها را پاره کرده و در ميان کالس ها ریختيم .خوشبختانه کسى متوجه
نشد کار کى بوده و شاید هم ترجيح مىدادند که دنبالش را نگيرند.
بعد از چند روز زندگى در تنهایى سلول ،امروز یک همسلولى دارم .آذر شمالى
و جوانتر از من است .مدام با هم حرف مىزنيم .در مورد دستگيریمان و از
همه زندگىمان براى یکدیگر مىگویيم .او اطالعاتى به رژیم نداده است و همين
باعث شده است که خيالش راحت باشد .احساس مىکنم مهمترین چيزى که ما را
به هم وصل مىکند اطالعات ندادنمان به رژیم است .از آذر در مورد علت
دستگيریش مىپرسم.
 شش ماه پيش خانهام را عوض کردم که جاى امنى داشته باشم .رژیم از همهصاحبخانهها خواست که در مورد مستاجرینشان گزارش بدهند .من با
صاحبخانهام رابطه خوبى داشتم و فکر نمىکردم که او هم اینکار را بدون
اطالع من بکند .مرا به کميته احضار کردند که علت اینکه در شمال زندگى
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نمىکنم و در تهران هستم را توضيح بدهم .آنها پروندهاى تشکيل دادند و بعد از
مدتى به کارخانهاى که در آن کار مىکردم آمدند و مرا دستگير کردند .گفتند
مىخواهند ببينند که فعال سياسى هستم یا نه .مرا زدند و در مورد فعاالن سياسى
در کارخانه پرسيدند ،که من گفتم کسى را نمىشناسم .گفتند اطالعاتى در موردم
بدست خواهند آورد و بعد مرا خواهند کشت.
 از صاحبخانه ات نپرسيدى که چرا اینکار را کرد؟ پرسيدم ،گفت نگران خودش و خانوادهاش بوده است .از کار او تعجب نمىکنم.آدمهایى را دیدم که در مورد بچههایشان و یا خواهر و برادرشان گزارش دادند
و آنها را به زندان فرستادند که اعدام شوند .رژیم مردم را شستشوى مغزى داده.
مردم نمىدانند چه مىکنند.
روزها مىگذرند و ما بىدغدغه مشغول گفتن داستانهایى از زندگىمان براى
یکدیگر هستيم .هفتهاى یک بار زندانبان ما را به حمام مىبرد .روز حمام خيلى
خوب است زندانيان دیگر را هم مىبينيم .هرچند به سختى مىتوانيم با آنها
حرف بزنيم .یک دست لباس زندان دارم که هر بار بعد از حمام مىتوانم لباسم
را عوض کنم و لباس کثيف را بشورم .براى رفتن به حمام باید به ساختمان
دیگرى در قسمت دیگرى از زندان برویم .گاهى اتاقهایى پر از وسائل را
مىبينيم و صداى زندانيان را مىشنویم که مىگویند :آنها وسائل خانه من است.
به نظر مىرسد که وقتى پاسدارها به خانهاى حمله مىکنند که افراد آنرا دستگير
کنند بعضى وسائل خانه را هم با خود مىآورند .امروز وقتى که از حمام
برگشتيم آذر گفت مبل خانهاش را در راهرویى که از آن مىگذشتيم دیده است.
هفتهاى یک بار مردى با یک کيف کتاب به سلول مىآید و مىپرسد که آیا کتابى
مىخواهيم یا نه .کتابهایى را به ما نشان مىدهد که همه یا اسالمى هستند و یا نقد
ماتریاليسم و دیالکتيک و یا نقد جریانات چپ .کتابهایى از محسن مخملباف را
نشان ما مىدهد و مىگوید اینها خيلى جالب هستند .نگاهشان مىکنم برایم جدید
هستند .مىگوید :زمان شاه زندان بوده است .یکى از کتابهاى مخملباف را
برمىدارم و به او مىگویم که مداد و کاغذ بهمان بدهد .مىگوید که اجازه چنان
کارى را ندارد چون زندانيان براى ارتباطگيرى از آن استفاده مىکنند .کتاب
دیگرى را نشان ما مىدهد و در مورد آن حرف مىزند که در سلول باز مىشود

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

و زندانبان مىگوید او را پاى تلفن مىخواهند .او مىرود بدون اینکه کيف پر از
کتاب را با خود ببرد .قبل از آنکه برگردد کيف او را مىگردیم و یک مداد
کوچک ته آن پيدا مىکينم .آنرا همچون تکه جواهرى در گوشهاى پنهان مىکنيم
و مشغول خواندن کتابهایمان مىشویم.
آرزو مىکنم یک تکه کاغذ داشتم و مىتوانستم نقاشى کنم .تصميم مىگيرم روى
دیوار بکشم ،پشت در که از چشمى دیده نمىشود .یک الله بزرگ مىکشم که
چند تا برگ آن در حال افتادن کنارش هستند .در عين حال یک الله جوان
کنارش روئيده است که هنوز نشکفته است.
خواندن کتاب مخملباف را شروع مىکنيم .کتاب ما را غمگين و نااميد مىکند و
تازه متوجه مىشویم که چرا کتابدار آنقدر از آن تعریف مىکرد.
به آذر مىگویم:
 هفته آینده تمام کتابهاى او را مىگيرم و مىخوانم تا ببينم باالخره پيام ایننویسنده چيست .دوست دارم ببينم همه آنها مثل همين یکى هستند و یا این شانس
ما بود که این را برداشتيم.
 امکان ندارد دیگه کتابى از او بخوانم .همه شان آشغالند .آنها فقط براى توابکردن و یا دیوانه کردن مردم نوشته شدهاند.
آذر راست مىگوید که نویسنده مىخواهد آدم را طرفدار رژیم کند ولى من
دوست دارم کتابهاى آدمى را که زندان بوده بخوانم تا با اهدافش بهتر آشنا شوم.
ما امکان خواندن کتابهاى خوب را نداریم ،پس این هم بهتر از هيچى است.
امروز صبح وقتى به دستشویى مىرویم زندانى جدیدى را در راهرو مىبينيم که
روى پتویى نزدیک سلول ما نشسته است .پاهایش غرق خون و باندپيچى است،
پسر بچه زیبایى در ميان بازوانش قرار دارد .وقتى از دستشویى برمىگردیم
هردو مىگویيم کاش او را به سلول ما بياورند .هر چند سلولمان کوچک است و
ممکن است مادر و بچه اذیت شوند .مطمئن هستيم که مادر مقاومت کرده است
وگرنه او را تا این حد نمىزدند .تمام روز را در مورد این مادر و بچه حرف
مىزنيم و اینکه اگر آنها را به سلول ما بياورند مىتوانيم از آنها مراقبت کنيم.
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هر بار که به توالت مىرویم یعنى سه بار در روز ،از کنار مادر و بچه
مىگذریم و به آنها لبخند مىزنيم .چهار روز از دستگيرى مادر و بچه مىگذرد،
در سلول باز مىشود و زندانبان از کسى مىخواهد که به درون سلول بياید.
همان زن است یک دستش را به دیوار گرفته است و با دست دیگرش پسرش را
و سعى مىکند راه برود و خود را به درون سلول بکشاند .کمکشان مىکنيم که
داخل شوند ،زندانبان در را مىبندد و مىرود .زن مىنشيند و پسر از او جدا
نمىشود .زنى زیباست با چشمانى گيرا و با نفوذ که اعتماد بنفس از تمام
وجودش مىبارد .از ته دل احساس خوشحالى مىکنم که او را به سلول ما
آوردهاند .نامش ثریا است و نام پسر که خيلى زیباست آرش .پسر آنقدر ترسيده
به نظر مىرسد که از بازوان مادرش جدا نمىشود.
ثریا به پسرش مىگوید:
 اینها دوستان ما هستند ،خالههاى تو هستند .اینها مثل زندانبانان نيستند.مدتى طول مىکشد تا پسر زیبا آرام بگيرد و ثریا برایمان تعریف مىکند که چرا
دستگير شده است.
 علت اینکه آرش از من جدا نمىشود این است که ترسيده است .وقتىمىخواستند مرا براى شکنجه ببرند او از من جدا نمىشد .به زور او را از بين
بازوانم در آوردند .زمانى که مرا مىزدند صداى گریه او را مىشنيدم .بعد از
مدتى که مرا زدند شروع به جيغ کشيدن کردم .اینطورى احساس کردم که
راحت تر مىتوان شالق را تحمل کرد .ولى بازجو شروع کرد به چپاندن پارچه
کثيف توى دهانم .بعد شروع کرد به دست زدن به سينههایم .سعى مىکردم که
جيغ بکشم و به او فحش بدهم ولى بخاطر پارچه کثيف و بدبو صدایى از دهانم
بيرون نمىآمد .ما عصر پنج روز پيش دستگير شدیم و آنها بالفاصله مرا از
آرش جدا کردند و مرا تا صبح روز بعد شالق زدند .صبح وقتى پاهایم غرق
خون بودند مرا پيش پسرم بردند .او مرا با آن پاهاى غرق خون دید و از آن به
بعد مىترسد که از من دور شود .براى همين است که اینقدر به من چسبيده
مىنشيند و از من جدا نمىشود.
از ثریا در مورد همسرش مىپرسيم و او مىگوید:
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 یک سال و نيم پيش اعدام شد ،ما شمال بودیم .وقتى او را اعدام کردند،جنازهاش را به من دادند .اجازه ندادند که در قبرستان شهر خاکش کنم .او را در
باغچه خانهمان خاک کردیم .هنوز هم همانجاست.
آرش کمى آرامش پيدا کرده است و با ما بازى مىکند .من از بازى کردن با او
لذت مىبرم و برایش از خمير نان اسباب بازى درست مىکنم .هر روز زندانبان
به در سلول مىکوبد و مىگوید ساکت باشيد و هر بار این آرش است که با
وحشت از جا مىپرد .من او را به دستشویى مىبرم و هفتهاى یک بار او را به
حمام مىبرم و او را مىشویم .پاهاى ثریا عفونت کردهاند و آنقدر دردناکند که
نمىتواند راه برود .هر روز یکى از زندانبانان مىآید و پانسمان پاهایش را
عوض مىکند ولى تاثيرى در وضع او نمىکند .بخاطر عفونت پاهایش درد
شدیدى دارد ولى هيچ نمىگوید ،چه بگوید؟ به کى بگوید؟
ما از اینکه در کنار یکدیگر هستيم لذت مىبریم و بيشتر اوقات مشغول بازى و
خندیدن هستيم .هرچند گاهى واقعيت آنقدر آزار دهنده است که ما هم قادر نيستيم
خود را پشت تخيالتمان پنهان کنيم و شاد باشيم .ما از هر آنچه که یک انسان
باید داشته باشد محروم هستيم .از هواى آزاد ،کتابهایى که دوست داریم ،از
روزنامه ،از مالقات ،از درمان و از همه حقوق انسانى محروم هستيم .در اینجا
همه چيز براى شکستن مقاومت زندانى درست شده است .با تهدید به شکنجه و
با خود شکنجه و یا با وعده آزادى سعى مىکنند زندانى را درهم بشکنند.
مىشنویم که وضعيت اوین و قزل حصار هم همينطور است .هر چند آن زندانها
براى زندانيانى است که دوره بازجویىشان تمام شده و حکم مىگذرانند.
مىشنویم که در تمام زندانها هر کس که حکمش تمام مىشود باید از گذشتهاش
توبه کند و نسبت به رژیم ابراز وفادارى بکند تا آزاد شود.
٭٭٭
دو هفته از آمدن ثریا و آرش به سلول مىگذرد .زندانبانها در سلول را باز
مىکنند و از ما مىخواهند بيرون برویم .ما را به دقت نگاه مىکنند تا چيزى را
پنهان نکنيم .نمىدانند که ما هميشه منتظر گشت هستيم .بيرون مىرویم،
بدنهایمان را مىگردند و از ما مىخواهند همانجا بمانيم .سلول را مىگردند ولى
سوزن و مداد را پيدا نمىکنند .ما به سلول برمىگردیم .نيم ساعت بعد یکى از
زندانبانان در را باز مىکند و در مورد نقاشىهاى روى دیوار مىپرسد که کار
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کيست؟ ما به یکدیگر نگاه مىکنيم ،فکر اینکه ممکن است بخواهند بخاطر آنها
تنبيهمان کنند از مغزم مىگذرد و اینکه ممکن است همه را تنبيه کنند .مىگویم
من کشيدهام .زندانبان لبخندى مىزند و مىگوید:
 قشنگ هستند .بازجوت گفته که یکى از عکسهاى خمينى را نقاشى کنى.احساس مىکنم شوکه شدهام .مىگویم:
 نه ،نمىکشم. جوابت را به بازجوت مىگم .بهتر است بکشى ،اگر نظرت تغيير کرد بهمبگو.
چند روزى است که مشغول دوختن یک طرح بر پشت ژاکت ثریا هستم .ژاکت
او سرمهاى است و من با نخ سفيد که از حولههایمان بيرون کشيدهام طرح را
مىدوزم .طرح مردى است که در زیر برف به طرف خانهاش مىرود .زمين و
درختان با برف پوشيده شدهاند .و مرد مرا به یاد پدرم مىاندازد.
یک ماه است که ثریا و آرش با ما هستند و نزدیک سه ماه است که دستگير
شدهام .عصر است ،زندانبان در را باز مىکند و به من مىگوید که براى
بازجویى آماده باشم .همسلولىهایم برایم آرزوى موفقيت مىکنند و من نگرانم.
بازجویى براى چيست؟ آنهم این موقع که نزدیک وقت خواب است.
در اتاق بازجویى با بازجوى جدیدى نشستهام .از من مىخواهد چشم بند را
بردارم و من دوست ندارم که این کار را بکنم .دوست ندارم آنها را ببينم .همه
آنها وقتى به زنى نگاه مىکنند چشمانى گرسنه دارند ،گویى هرگز سير
نمىشوند .شاید بخاطر نظرشان نسبت به زن است که اینطور نگاه مىکنند.
همان نظر اسالمى که زن را یک وسيله جنسى مىبيند نه یک آدم .دوباره
مىگوید چشم بند را بردارم و من بر نمىدارم .خودش چشم بند را برمىدارد.
نمىخواهم نگاهش کنم چون مىدانم که چقدر همهشان زشت هستند .نگاهش
نمىکنم ،مىگوید نگاهم کن .نگاهش مىکنم و همانطور که حدس مىزدم
صورتش با مو پوشيده است .ریش و سبيل ،با چشمانى از حدقه در آمده که حال
آدم را بهم مىزند .ترجيح مىدهم که نگاهش نکنم و چشمانم را از او برمىگيرم.
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او شروع به حرف زدن مىکند ،در مورد مذهب مىگوید و اینکه اگر توبه کنم
به زودى آزاد خواهم شد .در مورد خانوادهام مىگوید اینکه همه جا به دنبال من
گشتهاند و نمىدانند که کجا هستم .مىگویم:
 مىخواهم با خانوادهام حرف بزنم. اگر دختر خوبى باشى و هر چه مىگویم انجام دهى مىگذارم که با آنها حرفبزنى .چقدر از این لفظ دختر خوب بدم مىآید .منظور از دختر خوب ،دختر تو
سرى خور و دنبالهرو است .به حرف زدن ادامه مىدهد ولى من گوش نمىدهم
چون مىدانم که هرگز کارهایى را که او مىخواهد انجام نخواهم داد .حاال
نزدیک نيمه شب است ،خوابم مىآید و از حرفهاى او حوصلهام سر رفته است.
دلم براى هم سلولىهایم تنگ شده است ،بخصوص براى آرش .احساس مىکنم
که کسى در ساختمان بازجویى نيست چون صدایى نمىآید .همانطور که حرف
مىزند پایش را کنار پایم مىگذارد و سعى مىکند که با پایم بازى کند .پایم را
کنار مىکشم .عکسالعملى نشان نمىدهد .اگر بخواهد بهم تجاوز کند چکار
مىتوانم بکنم؟ سعى مىکنم نگذارم ،الغر هم است و شاید زورش به من نرسد.
ولى اگر نتوانم مانعش بشوم باید تحمل کنم .تجاوز هم یک شکنجه است .یاد ثریا
مىافتم که وقتى زیر شکنجه بود با سينههایش بازى کرده بودند و او نتوانست
کارى کند.
بازجو همچنان حرف مىزند و گاهى مىپرسد نظرت چيست؟ نمىدانم نظرم را
در مورد چه چيز مىپرسد چون به حرفهایش گوش نمىکردم .به هر حال من
نباید حرف بزنم ،من چيزى ندارم که به آنها بگویم .آنها به راه خودشان که
شکنجه کردن مردم است ایمان دارند و من هم به راه خودم که بدست آوردن
آزادى و برابرى است .اینها را هم من نمىتوانم تغيير دهم .بحث با آنها فقط به
نفع آنهاست چرا که در یک موقعيت برابر نيستيم ،براى همين من ساکت
مىمانم .بعد از سه چهار ساعت حرف زدن مرا به سلول بر مىگرداند .احساس
راحتى مىکنم ،ثریا و آذر بيدار و منتظر من هستند .براى آنها تعریف مىکنم که
چه گذشت و اینکه نمىدانم موضوع چيست.
هر شب زندانبان مرا براى بازجویى مىبرد و هر بار همان داستان است .او
حرف مىزند و حرف م زند و من ساکت مىنشينم و گاهى او را که تف دور
دهانش حال آدم را بهم مىزند نگاه مىکنم .او در مورد همه چيز مىگوید حتى
در مورد رابطهاش با همسرش و اینکه بخاطر زایمان مدتى سکس نداشتهاند .و
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من سعى مىکنم همسر او را تجسم کنم .چه جور زنى مىتواند با چنين
شکنجهگرى زندگى کند؟ چه طور مىتواند با چنين موجودى سکس داشته باشد؟
حتما یک زن تو سرى خور است وگرنه این چنين مردى چطور مىتواند او را
خوشبخت کند؟ این مرد چه چيز دارد که یک زن بتواند از بودن با او خوشحال
باشد؟ نمىتوانم به سواالتم پاسخ دهم ،شاید همسرش هم یک زندانبان است .به
غير از یک زندانبان چه کسى مىتواند با همچنين موجود زشتى که وقتى حرف
مىزند تف اطراف دهانش را پر مىکند زندگى کند؟ آیا قيافه او را بخاطر
فرهنگ و عقيدهاش زشت نمىبينم؟ آیا بخاطر این او را زشت نمىبينم که
رفتارش زشت است و بدتر از همه یک بازجوست؟
هر شب موقع خواب مرا صدا مىکند و ساعت یک یا دو نيمه شب به سلول بر
مىگرداند .نمىتوانم با آرامش بخوابم ،وضع خوابم بهم خورده است .وزن کم
کردهام و مثل گذشته سرحال نيستم .امشب بعد از حرفهایش مرا از راه دیگرى
مىبرد .از من مىخواهد که در گوشهاى از بالکن بایستم .هواى تازه را احساس
مىکنم .بالکن دایره شکل هست و دورش ميلههایى با طرح اساس قرار دارند.
این زندان دست ساز آلمانها آرم نازىها را هم بر خود دارد .دور ميلهها را با
برزنت پوشاندهاند .با کنار زدن برزنت حياط را مىبينم و حوضى که در ميان
آن است .با اینکه شب است بخاطر چراغهایى که روشن است همه جا را
مىشود دید .بازجو بر مىگردد و مرا به اتاقى که گویا بهدارى است مىبرد.
پيش مردى مىبرد که او را دکتر صدا مىکند .مرد از من مىخواهد که روى
صندلى بنشينم و به من شوک برقى مىدهد .دستگاه را روى اعصاب پشت
گردنم مىگذارد .نفسم براى لحظهاى بند مىآید و احساس مىکنم که قلبم به درد
آمده است.
بيشتر اوقات مىتوانم روى افکار خودم متمرکز شوم و به حرفهاى بازجو گوش
ندهم ولى گاهى با سواالتش تمرکزم را به هم مىزند .هر شب به بازجویى رفتن
خوابم را به هم زده و احساس مىکنم عصبى شدهام .حاال مىدانم چرا روى من
کار مىکنند .قرار است یک برنامه تلویزیونى بگذارند و سعى دارند که تعداد
زیادى را به آن برنامه بکشانند .زندانيان باید در آن برنامه بعنوان تواب حرف
بزنند و از گذشتهشان یعنى مبارزه با جمهورى اسالمى ابراز پشيمانى کنند .آنها
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مىخواهند که من هم در این شو شرکت کنم .مىدانم که مرگ را هزار بار به
چنين کارى ترجيح مىدهم.
دوباره در مقابلش نشستهام مىپرسد:
 فکرهاتو کردى؟ همانطور که قبال هم گفتم من در آن برنامه تلویزیونى شرکت نخواهم کرد. پس مجبوریم که بزنيمت. اگر شکنجهام کنيد دوباره فلج مىشوم. آره ولى این بار بعد از فلج شدن ولت نمىکنيم .پاهاتو از زانو قطع مىکنيم.این کار را با یک مرد هم کردیم .در ضمن این کار شکنجه نيست ،ما در اینجا
شکنجه نمىکنيم ،این کار تعذیر است .بنابر قرآن ما مىتوانيم یک نفر را آنقدر
تعذیر کنيم تا اسالم را بپذیرد و از گذشتهاش ابراز پشيمانى کند.
سعى مىکنم به توجيه اسالمى او از شکنجه نخندم .مهم نيست اسمش را چه
بگذارد ،شکنجه شکنجه است .اینکه اسالم به آنها اجازه دهد از هر نوع
شکنجهاى استفاده کنند و اعترافات فرد را که نتيجه شکنجه است اعترافات
داوطلبانه بنامند ،فقط ماهيت ضد انسانى اسالم را روشنتر مىکند .با تجسم
اینکه پاهایم را قطع کردهاند عرق سردى بر تمام بدنم مىنشيند .احساس سرما
مىکنم چون حاال دیگر زمستان است و لباس کافى بر تن ندارم .تهدیدم مىکند
که بازجوى قبلى مرا براى شکنجه صدا خواهد کرد .مىگوید که به جبهه
مىرود تا در راه خدا شهيد شود .آرزو مىکنم در این کار موفق شود و زنده
برنگردد .فکر اینکه امشب پایان بازجویى من با اوست خوشحالم مىکند .قبل از
اینکه مرا به سلول ببرد ،دوباره به بهدارى مىرویم و یک بار دیگر شوک برقى
به من مىدهند.
٭٭٭
براى مدتى هربار که در باز مىشود فکر مىکنم مىخواهند مرا براى بازجویى
صدا کنند .مىشنویم که تعداد زیادى از زندانيان براى قبول اعالم انزجار در
برنامه تلویزیونى به زیر بازجویى و شکنجه رفتهاند .بخشى مصاحبه را
پذیرفتهاند و بخشى شکنجه را تحمل کردهاند .بازجوها به زندانيان می گویند که
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با شرکت در این مصاحبه تلویزیونی به جای اعدام حکم  ١۵سال خواهند
گرفت .برخى از زندانيان مىگویند که براى حفظ خودمان و حفظ مبارزهمان
باید مصاحبه تلویزیونى را بپذیریم .آنها در زیر شکنجه اطالعات ندادند و حاال
فکر مىکنند با شرکت در این مصاحبه تلویزیونى مىتوانند از اعدام بگریزند.
هرچند همه آنها تحت تاثير شرایط فشار و شکنجه حاضر به چنين کارى شدهاند.
اگر آزاد بودند هرگز حاضر نمىشدند که گذشتهشان را زیر سوال ببرند .رژیم
آنها را بوسيله تلویزیون به خانه مردم خواهد برد و طبق معمول خواهد گفت که
داوطلبانه در این برنامه شرکت کردهاند .هيچ کس قبل از دستگيریش برعليه
مبارزاتش با رژیم اعالم انزجار نکرده است ،نه در ایران نه در هيچ کجاى دنيا.
حدودا دو هفته از آخرین بازجویىهایم با بازجوى جدید مىگذرد و هنوز مرا
براى شالق صدا نکردهاند .در باز مىشود و یک زندانى دیگر وارد مىشود .به
محض آنکه نامش را مىگوید که مژگان است ،به یاد مىآورم که از سلول
کنارى به من گفته بودند که باید مراقب چنين آدمى باشم .گفتند که تواب است و
همکارى مىکند .آیا این همان است که حرف زدن مرا با پرى از سلول پهلویى
گزارش داده بود؟
از وقتى که مژگان به سلول ما آمده است زندگىمان جهنم شده است .ما را به
دقت برانداز مىکند ،مبادا حرکتى را نبيند .چند روز یک بار براى نيم ساعت به
دیدن بازجویش مىرود .سعى مىکند با ما حرف بزند ولى ما حرفى با او نداریم.
از خوبىهاى رژیم مىگوید و اینکه چقدر اشتباه کرده است که برعليه رژیم
مبارزه کرده است .مىگوید که با تعداد دیگرى به مصاحبه تلویزیونى خواهد
رفت تا به مردم بگوید که در پيوستن به جریان ضد رژیمى اشتباه کرده است.
مرتب نمازش را مىخواند و بعد از نماز دعا مىخواند .ما نمىتوانيم با یکدیگر
راحت حرف بزنيم چون مىدانيم که مژگان همه حرفهایمان را به نزد بازجو
خواهد برد.
بعد از ده روز مژگان مىرود و ما جشن مىگيریم که دوباره خودمان هستيم و
چشمهاى بازجو با ما نيست .او به سلول دیگرى مىرود تا گزارش کارهاى آنها
را بدهد .کار او همين است ،رفتن به هر سلولى براى مدتى کوتاه و گزارش
دادن از وضعيت سياسى و روحى زندانيان .سيامک نامزد مژگان سال پيش
اعدام شد چون حاضر نشد با رژیم همکارى کند .او خيلى فعال بود و وقتى
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دستگير شد اطالعات زیادى داشت ولى هيچ اطالعاتى در اختيار رژیم
نگذاشت.
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مصاحبه تلویزیونى
هرچند از پنجره سلول نمىتوان بيرون را دید ولى مىدانيم که برف مىبارد .در
دستشویى روى سکوى ظرفشویى مىروم تا گوشهاى از آسمان را ببينم.
درختانى را مىبينم که زیر بار سنگين برف خم شدهاند .غروب است ،گویى
سرماى زمستان تمام وجودمان را در برگرفته است .کاش لباس گرم داشتيم .دلم
براى آرش مىسوزد که باید بچگىاش را در یک سلول کوچک بگذراند .در باز
مىشود و زندانبان از ما مىخواهد که با چادر و چشم بند به راهرو برویم که
صداى بلندگو را بشنویم .اضطراب شدیدى تمام وجودم را فرا گرفته است .چه
کسانى مىخواهند ابراز انزجار کنند؟ چه کسانى را شکستهاند؟ مردم چه فکر
خواهند کرد؟ باید منتظر شنيدن صداى دوستان قدیمم باشم .صداى بلندگو در
مىآید .برنامه تلویزیونى است که از بلندگو براى ما پخش مىکنند .کاش
مىتوانستم چهرههایشان را ببينم .اسم واقعى خيلىها را نمىدانم ولى چهرهشان
را مىشناسم .تعداد زیادى خود را معرفى مىکنند ،حدود سى نفر .حالت تهوع
دارم و غمى تمام وجودم را در بر گرفته که هرگز آنرا تجربه نکرده بودم.
احساس تنهایى عجيبى قلبم را مىفشارد .بىاختيار دست ثریا را مىگيرم و او
دستم را مىفشارد .باورم نمىشود که آنها تن به مصاحبه تلویزیونى داده باشند.
با آنها چه کردهاند که حاضر به این کار شدهاند؟ حتما تعدادى را خيلى شکنجه
کردهاند ولى حتما تعدادى هم بدون آنکه شکنجه شوند پذیرفتهاند .حتما ترسيده
بودند و یا فکر کردند که با این مصاحبه از اعدام نجات پيدا خواهند کرد ،چه
خوش خيالىاى .رژیم از آنها استفادهاش را مىکند و بعد اعدامشان خواهد کرد.
رژیم اسالمى وحشىتر از این است که بگذارد اینها زنده بمانند .حتما االن همه
دوستانم پاى تلویزیون هستند تا ببينند کى در مصاحبه هست کى نيست .چقدر
خوشحالم که مرا نمىبينند .خيلى از مردم حتما دارند تماشا مىکنند .آیا آنها
مىدانند که اینها را به زور شکنجه و یا با وعده و وعيد به پاى مصاحبه
آوردهاند؟ و یا حرف رژیم را باور مىکنند که خودشان داوطلبانه چنين کارى را
دارند مىکنند؟ اگر مردم مىدانستند که رژیم به زور شکنجه آنها را به پاى نفى
گذشتهشان کشانده است آنوقت رژیم آنقدر نيرو نمىگذاشت که زندانيان را به
پاى چنين مصاحبههایى بکشاند .اگر مردم به چنين مصاحبههایى اهميت
نمىدادند ،براى رژیم هم نفعى نداشت که چنين کارى بکند .اگر مردم مىدانستند
که این مصاحبهها محصول شکنجه و ترس و "دیدن نور" در سر است نه در
آسمان ،آنوقت رژیم هم ما را براى انجام آن شکنجه نمىکرد .همه زندانيانى که
ممکن است در سلولشان صداى بلندگو را نشنوند به راهرو آورده شدهاند تا
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صداى همرزمان تا چند ماه پيششان را بشنوند .رژیم هم مىداند که مصاحبهها
روى برخى از زندانيان هم تاثير مخرب خواهد داشت .یکى از شکنجهگران
رژیم که مصاحبه را مىچرخاند ،در مورد تشکيالت افراد شرکت کننده سخن
مىگوید و طبق معمول مدعى است که آنها داوطلبانه به این مصاحبه آمدهاند.
اسم سعيد یزدیان که از رهبران کومهله بود را تشخيص مىدهم .هوشى که رابط
تشکيالتىام بود و مژگان که به سلولمان آمده بود که گزارش بدهد نيز جزو آنها
هستند.
از بين همه آنها تنها پنج نفر حرف مىزنند .مىگویند که براى عراق جاسوسى
کردهاند .در مورد زوال مارکسيسم حرف مىزنند و مىگویند که عراق به آنها
از نظر مالى کمک مىکرده است .از امام تقاضاى بخشش مىکنند .نمىتوانم
همه حرفهایشان را گوش دهم ،تمرکزم را از دست مىدهم .اولين تاثيرى که
مصاحبه آنها بر روى شنونده مىگذارد تنفر نسبت به آنهاست .این باید مهمترین
هدف رژیم در برگزارى این مصاحبهها باشد .شنونده احساس تنفر نسبت به
انزجار دهنده بخاطر برخورد ضعيف و تغيير رفتارش در عرض چند ماه
مىکند و این آنقدر براى رژیم ارزش دارد که برایش وقت بگذارد و زندانى را
شکنجه کند .براى آنکه رژیم بتواند به مردم بگوید کمونيستها وقتى دستگير
مىشوند بعد از چند ماه مىآیند توى تلویزیون و از گذشته خود ابراز پشيمانى
مىکنند و به این طریق جو ضد کمونيستى راه بيندازد .مردم نمىدانند پشت
صحنه چه مىگذرد .تنها ضعف یک انسان اسير را مىبينند و از او بدشان
مىآید .اگر چنين اثرى نداشت رژیم آنها را مجبور نمىکرد که چنين کارى کنند.
هر یک از اینها در محيط کار و یا محله خود بعنوان بهترین آدمها معروف
بودهاند .و حاال مثل آدمى شکست خورده ،ضعيف و از نظر سياسى مرده در
مقابل مردم گذاشته مىشوند تا احساسشان نسبت به آنها تغيير کند.
مصاحبه تمام مىشود و ما به سلول برمىگردیم ،همگى افسردهایم .در مورد
اینکه رژیم مىتواند در عرض چند ماه انسانهایى را اینطور بشکند ،حرف
مىزنيم .به رختخوابمان مىرویم .به زندان فکر مىکنم و براى اولين بار
احساس متفاوتى نسبت به آن دارم .تعدادى از کسانى که همرزمم بودند به جبهه
مقابل رفتهاند و یا الاقل جبههاى را که من در آن هستم ترک کردهاند .مطمئن
هستم که تعدادى از آنها اعدام خواهند شد و تعدادى نيز حکمهاى طوالنى مدت
خواهند گرفت .این کارشان چه تاثيرى در زندگى آیندهشان خواهد داشت؟ اینکه
نتوانستند شرایط فشار را تحمل کنند چه تاثيرى در شخصيتشان خواهد داشت؟
چطور توانستند در عرض مدت کوتاهى تغيير کنند؟ برخى از آنها مثل سعيد در
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زمان شاه سالهاى طوالنى در زندان بودند و در آن زمان شکنجه باعث نشده بود
که بشکنند .اینها با سعيد چه کردند که اینقدر زود شکست؟ تفاوت زندان شاه با
زندان مالها چيست که یک نفر مىتواند عکسالعمل تا این حد متفاوتى در این
دو داشته باشد؟ همه این زندانها از زمان شاه براى این رژیم به ارث ماندهاند.
مردم وقتى زندانيان را آزاد کردند زندانها را خراب نکردند .و چه حيف .این
زندان در زمان رضا شاه درست شد و شاهد اعدام و شکنجه خيلى از
انسانهاست .این زندانها را سلطنت درست کرد و از آنها استفاده کرد ولى مالها
از آنها بطور خاصى استفاده مىکنند .آنها هيچ سلولى را خالى نگه نمىدارند .از
همه سلولها استفاده مىکنند و در آنها بيشتر از ظرفيتشان زندانى مىگذارند.
وقتى مردم برعليه شاه بلند شدند ،مىبایست تمام زندانها را خراب مىکردند تا
امروز در آنها شکنجه نشوند .سعى مىکنم بخوابم ولى ذهنم نمىگذارد.
براى چند روز ذهنم مشغول مصاحبه تلویزیونى است .حتما مردم به این عمل
بعنوان یک عمل خائنانه نگاه مىکنند .هرچند مصاحبه آنها فقط به معناى خسته
بودن از شکنجه است .به این معنى است که در این شرایط آنها زنده ماندن را
انتخاب کردند .در این شرایط نمىخواهند به مبارزه براى تغيير ادامه دهند .و
همه این تصميم گيریها تحت تاثير شکنجه و یا ترس از شکنجه بوده است .اگر
آنها دستگير نمىشدند ممکن بود که براى تمام عمرشان به مبارزه براى یک
دنياى آزاد و برابر ادامه دهند .هيچ وقت فکر نمىکردم که شرایط مىتواند تا
این حد مهم باشد .اگر شکنجهاى نبود ،اگر سایه شکنجه بر زندگى در زندان
رنگ نزده بود هيچ کدام از آنها اعالم انزجار نمىکردند .آنها اتهامات رژیم را
در مورد مخالفين تکرار کردند تا از شکنجه و اعدام بگریزند .با این مصاحبه
آنها کارى برعليه ما نکردند ،بلکه برعليه خودشان کردند ،یک خودکشى سياسى
بود .آنها مىبایست چيزى را در خود مىکشتند تا راضى به مصاحبه شوند.
یادم مىآید که وقتى بيرون بودم مصاحبه تلویزیونىاى را دیدم و اولين احساسم
برعليه انزجار دهندگان بود ،نه برعليه رژیم .من هم مصاحبهکنندگان را
سرزنش کردم .فکر کردم وقتى که او تصميم گرفت که دست به مبارزه بزند
مىبایست بداند که دستگير و زندانى خواهد شد و مىبایست براى آن آماده باشد.
من تماما زندانى مصاحبهکننده را سرزنش کردم بجاى آنکه رژیم را سرزنش
کنم .و این باید تاثيرى باشد که رژیم مىخواهد .من نمىتوانستم علت مصاحبه را
که رژیم و زندان و شکنجهاش بود ببينم .طرز نگاه کردنم به این مسئله انسانى
نبود و مصاحبه آنچنان عصبانىام مىکرد که از دست مصاحبه کننده یعنى
قربانى ،عصبانى مىشدم .فقط صحنهاى را که در مقابلم بود مىدیدیم ،پشت
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صحنه یعنى رژیم شکنجه را نمىدیدم .رژیم از شکنجه استفاده مىکند که
زندانيان را به پاى اعالم انزجار بکشاند .بعد هم از آن براى تحقير همه استفاده
مىکند ،به ما مىگوید :شما اینطور هستيد .شما نظرات و حزبتان را با هر
تهدیدى کنار مىگذارید .با اینکه همه این مصاحبهها در زندان صورت مىگيرد
ولى با این همه ما علت آنرا نمىبينيم .نمىدانيم که علت آنها شکنجه ،اعدام،
گرسنگى ،تحقير و خبر تجاوز به باکرهها قبل از اعدام بخاطر آنکه به بهشت
نروند است .ما آنرا یک مسئله شخصى مصاحبه کننده مىبينيم ،نه چيزى که
محصول شرایط خاصى است .این واقعيت را که اگر شکنجه نبود کسى برعليه
خودش حرف نمىزد را نمىبينيم .اینرا که شخصيت فرد را شکستهاند و از او
آدمى دیگر ساختهاند درک نمىکنيم.
به یاد داستان گاليله برتولت برشت و داستانهاى دیگرى مىافتم که چنين
مصاحبههایى در گذشته همه نتيجه شکنجه بودهاند و یا براى فرار از شکنجه و
زندان .در اینجا مصاحبهکننده دوستانش را از دست مىدهد و رژیم هم به او
اعتماد ندارد .هر دو هم زندانى و هم رژیم مىدانند که مصاحبه چيزى نيست که
یک زندانى آزادانه آنرا انجام دهد .ولى با اینحال مصاحبهکننده هيچکس را براى
روى آوردن به او ندارد .او تنها خواهد بود تا آزاد و یا اعدام گردد .آن هم چه
تنهایىاى! تنهایى همراه با تنفر از خود ،چرا که فرد دست به کارى زده است که
دوست نداشته است و بخاطر فرار از شکنجه دست به آن کار زده است .تاثير
این مصاحبهها باید از دست دادن اميد به تغيير دنيا باشد .حتما مردم را نسبت به
سياست که تنها وسيله بدست آوردن آزادى است ،متنفر مىکند.
٭٭٭
چند روزى است که آذر را از سلول ما به اوین منتقل کردهاند .حاال دو تا هم
سلولى دیگر به نامهاى زرى و ملک داریم .ملک بزرگتر از همه ماست .حاال
پنج نفر در این سلول کوچک هستيم و باید خود را با آن وفق دهيم .هم سلوليهاى
جدید از دستگيریشان برایمان مىگویند .زرى مىگوید:
 مرا با بچه دو ماههام به اینجا آوردند .بچهام را از من جدا کردند و مرا بهتخت بستند که شکنجهام کنند .وقتى مرا مىزدند صداى گریه بچهام را مىشنيدم.
هر روز بعد از شکنجه بچهام را مىآوردند که به او شير بدهم و او را عوض
کنم .شبها به او شير مىدادم ولى او تا صبح گریه مىکرد ،نمىدانستم چه کنم
چيزى به جز شيرم نداشتم که به او بدهم .روز سوم بعد از شکنجه دیگر قادر
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نبودم او را عوض کنم .براى پنچ روز ،روزى چند ساعت مرا مىزدند .آنها
مىدانستند که با ناصر قرار دارم ،عکسش را بهم نشان دادند .ناصر زندانى
زمان شاه بود ،براى همين مىخواستند که حتما او را دستگير کنند .روز پنجم
که آنها مىدانستند که روز قرارم با ناصر است ،در مورد قرار رزرو پرسيدند.
به آنها گفتم که بخاطر دستگيریها قرار رزرو نگذاشتيم .مرا با بچه بيچارهام در
یکى از این سلولها تنها گذاشتند .حال بچهام بد بود ،شيرم ناراحتش مىکرد .از
آنها خواستم که بچهام را به خانوادهام بدهند ،ولى آنها گوش نمىدادند .قرار
رزروم با ناصر براى بيست روز بعد از قرار اول بود .در آن روز به نگهبان
گفتم که مىخواهم بازجو را ببينم .بازجو به سلولم آمد و من به او گفتم که قرار
رزروم با ناصر امروز صبح ساعت ده بود .صورتش تغيير کرد ،با عصبانيت
گفت تو قرارت را تمام این بيست روز پيش خودت نگه داشتى؟ مرا به اتاق
شکنجه برد و بيست ضربه شالق محکم به پاهایم که وضعشان خيلى بد بود زد.
از زرى مىپرسم:
 چرا این کار را کردى؟ چرا به آنها گفتى در آن روز قرار داشتى؟ مىخواستم به آنها بگویم که بریدهام. چرا قرارت را زودتر به بازجوت ندادى؟ نمىتونستم باعث مرگ ناصر بشم ،نمىتونستم این کار را بکنم .ولى آنوقت کهاز زمان قرار گذشته بود مىخواستم که بازجو بداند که دیگر مقاومت نمى کنم.
نمىخوام اعدامم کنند ،بچه ام به من احتياج دارد.
ثریا مىپرسد:
 بچهات چى شد؟ روز بعد از آن بچهام را به خانوادهام دادند .صداى گریهاش را فراموشنمىکنم.
ملک و زرى از دو جریان هستند که مثل جریان من به برنامه اتحاد مبارزان
کمونيست اعتقاد داشتند و مىخواستند حزب کمونيست تشکيل دهند .هر روز
بحث و گفتگو داریم .بيشتر اوقات من و زرى با هم اختالف نظر داریم .من و
ثریا از دو جریان متفاوت هستيم ولى هيچ مشکلى در بحث کردن با هم نداریم .و
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بخاطر داشتن نظر متفاوت از یکدیگر عصبانى نمىشویم .ولى با زرى مسئله
متفاوت است ،هر وقت من با نظرش مخالفت مىکنم عصبانى مىشود .زرى
فکر مىکند که وقتى مىگوید این نظر گروهمان بوده است من باید آنرا بپذیرم و
نباید با آن مخالفت کنم .گاهى ملک از بحث مىهراسد و مىخواهد که ادامه
ندهيم مىگوید اگر نگهبانان صدایتان را بشنوند ،شکنجهتان مىکنند .ولى ما به
او گوش نمىدهيم و ادامه مىدهيم.
٭٭٭
زرى برایمان در مورد دستگيرى تودهایها مىگوید:
 دو هفته پيش وقتى آنها را دستگير کردند برخى از آنها را در سلولها و برخىرا در راهرو گذاشتند .شب بود ،وقتى نگهبان در سلول کنار سلول مرا باز کرد
که یکى از آنها را آنجا بگذارد ،باور نمىکردم که گوشم درست مىشنود.
زندانى به نگهبان گفت برادر مىتونى ساعت شش صبح مرا به دستشویى ببرى؟
نگهبان جواب داد حتما .نمىدانستم که زندانى کيست ولى فکر کردم باید از
خودشان باشد چون رفتارشان با یکدیگر خيلى خوب بود .صبح روز بعد سر
ساعت شش نگهبان در سلول کنارى را باز کرد و گفت برادر کيانورى مىتوانيد
به دستشویى بروید .تازه فهميدم که رهبر حزب توده است و برایم عجيب بود که
دستگير شده.
ملک مىگوید:
 پس شکمش سر وقت کار مىکند ،باید خيلى منظم باشد .آنها هميشه با برنامهبودهاند ،به جز در دستگيریشان.
اینکه رژیم جریان و یا افرادى را که با آنها همکارى کردهاند ،دستگير مىکند،
برایم جالب است .در مبارزات مردم بر عليه رژیم ،جریاناتى مثل حزب توده
طرف رژیم را گرفتند ولى حاال خودشان هم دستگير شدهاند .رهبر حزب توده
بعد از آن همه وفاداریش به رژیم حاال اینجاست .نمىدانم که سازمان اکثریت را
هم دستگير مىکنند یا نه .بعضى از آنها مثل افراد سازمان اطالعات رژیم به
دنبال کمونيستها مىگشتند تا موجبات دستگيریشان را فراهم کنند.
امروز صبح نوبت زرى و ملک است که به حمام بروند .نوبت من و ثریا و
آرش بعداز ظهر است .ثریا مىپرسد:
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 فکر مىکنى چرا زرى در مورد قرار رزروش حقيقت را به بازجویش گفتهاست؟
 همانطور که خودش گفت ،براى اینکه بدانند که بریده است .برایم جالب استکه ببينم در آینده چه خواهد کرد .چگونه زندان را تحمل خواهد کرد.
 فکر مىکنى او واقعا مبارزه را ول کرده؟ تو فکر نمىکنى؟ خوشحالم که بعد از قرارش برید .روز نوزدهم نبرید .پروسهاى را شروعکرده ،مگه نه؟
 آره ،در مرحله اول یک پروسه است .اميدوارم بىطرف بماند.در مورد اینکه آیا مىشود در زندان بود و با مبارزین رابطه داشت و بىطرف
ماند ،حرف مىزنيم .و اینکه چطور چنين چيزى امکان دارد.
وقت نوبت ما براى حمام یک صف طوالنى از زندانيان است و نگهبانان مراقب
هستند که حرف نزنيم .هر یک از ما را در یک کابين مىگذارند .دیوارهاى
کابينها با زمين فاصله دارند .من و ثریا در دو کابين کنار هم قرار داریم.
همانطور که قرار گذاشته بودیم خودمان را سریع مىشویيم .بعد ثریا از کنار
پرده نگهبان را نگاه مىکند .من مىنشينم و از زیر دیوار زندانى کابين کنارى
را صدا مىکنم و مىپرسم چه خبر؟ او اسمم را مىپرسد ،مىگوید:
 تو در سلول آن پسر بچه هستى؟ آرى. تعدادى از زندانيان براى اینکه در مصاحبه تلویزیونى شرکت نکنند دست بهخودکشى زدند و بعضى موفق شدند .عمو زیر شکنجه مرد ،سکته کرد .عباس
داروى نظافت خورد ولى او را بىهوش پيدا کردند و نگذاشتند بمىرد.
ثریا شروع به سرفه مىکند ،به همسایهام مىگویم برود و به شستن خودم ادامه
مىدهم .احساس مىکنم نگهبان دارد از کنار پرده کنترل مىکند.
٭٭٭
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نگهبان از ثریا مىخواهد براى بازجویى برود .آرش نمىخواهد از او جدا شود
و گریه مىکند .به او مىگویم مادرش حتما برمىگردد .به او قول مىدهم و او
در بين بازوانم مىنشيند تا مادرش برگردد .براى او قصه مىگویم و سعى
مىکنم با بازى سرش را گرم کنم .ثریا غمگين برمىگردد ،مىگوید:
 برادرم را دیدم ،دستش را شکسته بودند و درد داشت ،پاهاش هم باندپيچى بود.ازش خواسته بودند به مصاحبه تلویزیونى برود و بگوید که رژیم خوب است.
باالخره موافقت کرده برود .در یک مصاحبه تلویزیونى با افرادى از جریانات
دیگر شرکت خواهد کرد .از بازجویش خواسته بود قبل از رفتن مرا ببيند .به او
گفتم هيچ وقت فکر نمىکردم چنين کارى بکنى .گفت ،نمىخواستم ،مدام
شکنجهام مىکنند ،پریروز دستم را شکستند .اگر مىتوانستم خودم را مىکشتم،
دیگر تحمل شکنجه را ندارم .تا مصاحبه نکنم ولم نمىکنند .تو مىدونى که مرا
اعدام خواهند کرد و بعد از مرگم چه اهميتى دارد چه کردهام؟ مردم تشخيص
خواهند داد که به خواست خودم در مصاحبه حاضر نشدم .مردم مىدونن که
کسى نمىآید این چرندیات را بگوید مگر اینکه با شکنجه مجبورش کرده باشند.
آنها مىدانند که این به معنى تغيير کردن نيست .نمىدانستم چه بگویم ،نگهبان
آمد تا مرا با خود ببرد و تنها توانستم به او بگویم که دوباره در موردش فکر
کن .لباس پوشيده و آماده بود تا به اوین برود و در مصاحبه تلویزیونى شرکت
کند .نمىدانم چطورى دست شکستهاش را مىپوشانند ،مردم مىبينند و مىفهمند
که مامورین آنرا شکستهاند.
شب است همه در رختخوابهایمان هستيم ولى نمىتوانم بخوابم .نمىدانم کى
خواب است و کى بيدار .دلم مىخواست که جاى کوچکى براى قدم زدن داشتم.
افکارم پریشان است و از شاخهاى به شاخه دیگر مىرود .به یاد حرف زدن با
دوستانم مىافتم در حالى که کوهنوردى مىکردیم .افرادى را که به مصاحبه
مىبرند تصور مىکنم .برادر ثریا و شکنجه او را براى مصاحبه تصور مىکنم.
اینجا کارخانه تواب سازى است .آدم را بعد از مصاحبه تصور مىکنم ،چه
احساسى نسبت به خودش خواهد داشت؟ در مورد خودش چه فکر مىکند؟ زیر
شکنجه براى قرار آدم مىداند که باالخره تمام خواهد شد .چون بازجو هم
مىداند که دیر یا زود دوستان زندانى در قرارها و یا خانههایشان حاضر
نخواهند شد .بنابراین آدم را تا آن حد مىزنند که بدانند هنوز امکان دستگيرى
کسى هست .ولى شکنجه براى اعالم انزجار پایانى ندارد .تنها اميد زندانى براى
رهایى مرگ مىتواند باشد.
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هر روز منتظریم که ما را براى شنيدن مصاحبه تلویزیونى که برادر ثریا هم در
آن است به راهرو ببرند .ولى چنين اتفاقى نمىافتد .خبر اینکه مصاحبه آنقدر
خوب نبوده که در تلویزیون نشان دهند ،ما را شاد مىکند.
از صداهایى که از راهرو مىآید و از حرف زدن زندانيان ،پيداست که نگهبانان
امروز مثل هميشه سر پستهاى خود نيستند .معلوم است که در اتاق نگهبانى سر
بند هم نيستند وگرنه با شنيدن صداى زندانيان مىآمدند و فریاد مىزدند خفه
شوید .و اگر صدا قطع نمىشد مىآمدند که افراد را شناسایى کرده و به بازجویى
بفرستند .وقت خوبى براى آواز خواندن است .براى اطمينان از درز سوراخى
که روى در است و براى نگهبان است که زندانيان درون سلول را برانداز کند،
بيرون را زیر نظر داریم .از درز این سوراخ مىتوان سایه نگهبان را وقتى
مىآید دید .ثریا آهنگهاى قشنگ محلى مىخواند .به نظر مىرسد حاال دیگر همه
سلولها مىدانند که نگهبانان در بند نيستند .زندانيان با سلولهاى دیگر حرف
مىزنند .دو نفر دارند در مورد کسى حرف مىزنند .اولى مىگوید:
 او اول مصاحبه را قبول نکرد ،حتى تهدید به شکنجه شد ولى قبول نکرد .ولىوقتى شوهرش مصاحبه را پذیرفت و با او حرف زد که بهتر است بپذیرد ،او هم
پذیرفت.
صداى دیگر مىگوید:
 باورم نمىشود .چطور؟ دنباله روى شوهرش شد؟ به هر حال مصاحبهمىکرد ،نمىکرد؟
صداى سرفه مىآید ،یعنى نگهبان آمده است ،و سکوت همه جا را در بر
مىگيرد.
٭٭٭
نگهبان از من مىخواهد که براى بازجویى آماده باشم .با نگرانى آماده مىشوم و
با نگهبان مىروم .بازجوى دومى است .دفعه آخرى که او را دیدم گفت به جبهه
مىرود تا جانش را در راه خدا بدهد .من برایش آرزوى موفقيت کردم ولى او
هنوز زنده است .مىپرسد:
 -مىخواهى به خانوادهات زنگ بزنى؟
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مرا به اتاقى مىبرد که دو تا تلفن در آن است .مىگوید:
 وقتى حرف مىزنى من با این یکى تلفن گوش مىکنم .مواظب باش چيزمشکوکى نگى وگرنه تلفنت را قطع مىکنم و بد مىبينى .در ضمن اگر پرسيدند
کجا هستى بگو بند  ٣۰۰۰اوین.
شماره را مىگيرد .دل توى دلم نيست .صداى پدرم را مىشنوم که مىپرسد
کيست .مىگویم:
 سالم،پدرم پاسخ سالمم را مىدهد ،معلوم است که متوجه نشده که من هستم .مىگویم:
 منم،پدرم مىگوید:
 این تویى پرواز؟ آره،پدرم نمىتواند حرف بزند بغضش مىترکد .صداى گریهاش را نمىشنوم ولى
مىدانم گریه مىکند .مادرم گوشى را مىگيرد و مىگوید:
 حالت خوبه؟ من خوبم ،نگرانم نباشيد .همه خانواده خوب هستند؟ آره ،تو کجا هستى؟ بند  ٣۰۰۰اوین. مىتوانيم پول و لباس برایت بياوریم؟نمىدانم چه جوابى بدهم ،بازجو با سر تکان دادن جواب مثبت مىدهد و من به
مادرم مىگویم:
 -آره.
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پدرم تلفن را مىگيرد و همراه گریه مىگوید:
 من به اوین و زندانهاى دیگر رفتم ولى آنها گفتند که تو آنجا نيستى .من از آنهاشکایت کردم حاال بعد از پنج ماه گذاشتهاند که به ما زنگ بزنى .چرا دستگيرت
کردند ،تو که هميشه خوب بودى ،تو که کسى را اذیت نکردى .آیا اشتباهى
دستگيرت کردهاند؟ تو که کسى را نکشتهاى ،تو که آزارت به کسى نرسيده.
دوباره بغضش مىترکد .نمىدانم چه بگویم دلم مىخواهد گریه کنم ولى باید
خودم را جلوى بازجو کنترل کنم .به پدرم مىگویم:
 ناراحت نباش.ولى او همچنان گریه مىکند .بازجو تلفن را مىگيرد و شروع به حرف زدن
مىکند .نمىتوانم حرفهایش را بشنوم ،حواسم پيش خانوادهام است و فشارى که
بخاطر دستگيریم به آنها وارد شده است .مطمئن هستم که حاال دیگر مىدانند که
دليل دستگير شدنم طرز فکرم است .اینکه معتقد به برابرى و آزادى انسانها
هستم .اینکه به خدا اعتقادى ندارم و خواهان شادى و حقوق انسانى براى همه
هستم .و از اینکه جوانها را به جبهه مرگ مىفرستادند ناراحت بودم و به آنها
مىگفتم که نروند .آنها دليل دستگيریم را درک خواهند کرد آنها مىدانستند که
من چگونه فکر مىکنم و با حرفهایم موافق بودند ،بخصوص پدرم .تنها چيزى
که آنها نمىدانستند این بود که با تشکيالتى بودم و سعى مىکردم که بوسيله آن
نظراتم را پيش ببرم.
هرچند از اینکه خانوادهام اینقدر ناراحتند غمگين هستم ولى خيالم راحت شده که
حاال باالخره مىدانند کجا هستم .از اینکه صداى پدر و مادرم را شنيدم
خوشحالم .هرچند احساس مىکنم خيلى از آنها دورم ،از همه دنياى بيرون دورم.
احساس مىکنم که دیگر هرگز خانواده و دوستانم را نخواهم دید.
ثریا مىگوید:
 نزدیک سال نو است به جز خانواده و دوستانت ،دلت براى چه چيز تنگ شده؟ براى همه چيز ،بوى اتاقم ،تخت خوابم ،رادیو .هواى تازه کوه که مدتهاستآنرا تنفس نکردهام .دلم براى برگهاى زردى که پائيزها کنار پيادهروها انبار
مىشن تنگ شده .قدم زدن روى آنها چه صداى زیباى آهنگينى دارد .وقتى
دستگير شدم پائيز بود و همه پيادهروها پر از این برگهاى زرد بود .وقتى نسيم
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مىوزید همه برگها به گوشهاى مىرفتند ،از قدم زدن روى آنها لذت مىبردم.
دلم براى موسيقى تنگ شده ،براى بتهوون ،موزارت ،شوستاکوویچ ،الویس،
جان لنون ،گوگوش و همه آهنگهاى قشنگ دنيا .دلم براى شراب تنگ شده،
اتفاقا اینجا آدم بيشتر به شراب احتياج داره که بتونه ذهنش را از اینهمه
وحشىگرى دور کنه .احساس مىکنم که لحظه دستگيرى توقفى در زندگيم بوده.
نمىدانم اگر شانس آزاد شدن را داشته باشم قادر خواهم بود دوباره زندگى را
شروع کنم.
خبر مىرسد که زندانيان با خانوادههایشان مالقات دارند .خيلى خوشحاليم و
منتظر نوبت خودمان هستيم .ملک و زرى را به اوین منتقل مىکنند .هر روز
مىشنویم که تعداد بيشترى با خانوادههایشان مالقات داشتهاند .براى مالقات
زندانيان را به اوین مىبرند و بر مىگردانند .ما در مورد اینکه چه به آنها باید
بگویيم حرف مىزنيم.
٭٭٭
امروز به اوین مىرویم که براى اولين بار با خانوادهمان مالقات کنيم .نگهبان
از ما مىخواهد که درون ماشين بنشينيم .ماشين بزرگى است .به غير از صندلى
راننده ،دو ردیف صندلى بزرگ روبروى هم دارد .من و آرش و ثریا در کنار
یکدیگر مىنشينيم .تعدادى زندانى مرد نيز در ماشين هستند .وضعيتشان ناراحتم
مىکند ،هر بار دست به چشمبند مىزنند نگهبان توى سر و صورتشان مىزند.
من و ثریا چادر و چشمبند داریم و به محض آنکه در ماشين مىنشينيم چادرها
را روى صورتمان مىکشيم و چشمبندها را باال مىزنيم .حاال ما زندانيان مرد و
پاسدارها را بدون آنکه بدانند مىبينيم .یکى از نگهبانان مشت گره کردهاش را
به حالت آماده زدن جلوى صورتمان مىآورد .ببيند که ما مىبينيم و تکان
مىخوریم یا نه .ما تکان نمىخوریم و او مشتش را کنار مىکشد .راننده به داخل
ماشين مىآید و بوق مىزند .در بزرگ برقى باز مىشود و دو تا موتور بيرون
مىروند و به دنبال آنها ماشين ما حرکت مىکند .به دنبالش ماشين دیگرى
مىآید .خيابانها را مىبينم ،مردم را مىبينم که قدم مىزنند ،احساس مىکنم تپش
قلبم تندتر شده است .مردم ما را نمىبينند ،دلم مىخواهد داد بزنم و توجه آنها را
جلب کنم .کميته مشترک زندانى که ما از آن بيرون آمدیم در قلب تهران است.
مردم زیادى را مىتوان دید که از کنار زندان مىگذرند و نمىدانند که در پشت
این دیوارها چه مىگذرد .ماشين بطرف شمال تهران مىرود .خيلى از خيابانها
و مغازههاى سر راه را مىشناسم ،چون این همان راهى است که به کوه
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مىرود .و بارها این راه را با دوستانم رفتهام .خيابان شلوغ است ،آرزو مىکنم
تصادف شود ،شاید بتوانيم فرار کنيم ،ولى اتفاقى نمىافتد.
به اوین مىرسيم ،به در بزرگى که چند پاسدار در مقابل آن ایستادهاند .یکى از
پاسداران همراه ما کاغذى به یکى از نگهبانان اوین مىدهد .او آنرا نگاه مىکند،
کنار ماشين مىآید ،ما را مىشمارد .در بزرگ باز مىشود و موتورها و ماشين
ما و ماشين پشتى از در عبور مىکنند .قبل از اینکه از ماشين پياده شویم ،من و
ثریا چشمبندها را روى چشمانمان مىکشيم .پاسدار زنى منتظرمان ایستاده تا ما
را تحویل بگيرد .براى مدتى در حياط مىمانيم .باغچهها را مىتوانيم ببينيم و از
دیدن این همه گل بعد از چند ماه خوشحاليم .بوى عطرشان وسوسهام مىکند که
یک گل بچينم ولى هر بار که تکان مىخورم نگهبان تذکر مىدهد که تکان
نخورم .نزدیک بودن بهار را مىتوان در طبيعت باغچهها دید .برگها سبز و
گلها شکفتهاند.
صداى نامفهوم حرف زدن مىآید .پاسدارها دارند با هم حرف مىزنند .نگهبان
زن از ما مىخواهد به دنبالش برویم .احساس مىکنم که اسهال دارم .دلشوره
دیدن پدر و مادرم براى اولين بار در زندان احساس ناشناخته عجيبى را درونم
بر مىانگيزد .نمىدانم چه باید به آنها بگویم ،اگر ازم سوالى در مورد بازجویى
بپرسند باید راستش را به آنها بگویم .ولى آیا تحمل شنيدنش را دارند؟ به داخل
سالنى مىرویم که با دیوارهاى چوبين به کابينهاى کوچکى تقسيم شده است.
نگهبان ،من و ثریا را در دو تا از کابينها قرار مىدهد و مىگوید اگر حرف
مشکوکى بزنيم تلفنمان قطع خواهد شد .در کابين کوچک ایستادهام ،در مقابلم
یک دیوار شيشهاى است که مرا از مالقات کننده جدا مىکند .یک تلفن در کابين
من است یک تلفن در کابين مقابل که بوسيله آن حرف بزنيم .صداهایى مىشنوم،
در سالن خانوادهها باز شده است و مالقات کنندهها بطرف کابينها مىدوند که
ثانيهاى را از دست ندهند .پدر و مادرم را مىبينم که دارند با عجله مىآیند ،با
دیدن من مىایستند .در صورتشان درد و نگرانى موج مىزند ،با دیدنشان قلبم
فشرده مىشود .آنها مرا نگاه مىکنند ،تلفن را بر مىدارم و از آنها مىخواهم که
تلفن را بردارند .پدرم گریه مىکند ،مادرم گوشى را برمىدارد .مىتوانم جلوى
گریه کردنم را بگيرم ،مىپرسم:
 چطورید؟ -خيلى نگران بودیم ،حاال بهتریم ،تو چطورى؟
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 من خوبم ،همه خوبند؟ آره ،پدرت به همه جا رفت ولى نمىگفتند که زنده هستى و یا کجا هستى .حتىقبرستانها را هم سر زد .بعد از اینکه پدرت به تمام ادارات دولتى شکایت کرد،
گذاشتند که تو زنگ بزنى .قبل از تلفنت ما فکر کردیم که کشتنت.
پدرم سعى مىکند گریه نکند .تلفن را مىگيرد و مىپرسد:
 زدنت؟قبل از اینکه جوابش را بدهم تلفن قطع شده است .پدرم متوجه مىشود که نباید
از اینجور سواالت بکند .هرچند فکر مىکنم که نمىتوانم به آنها بگویم که مرا
شکنجه کردند ،خارج از تحمل آنهاست .نگهبانى به کابينم مىآید و مىگوید:
 تلفنت االن وصله ،مواظب حرف زدنت باش.به پدرم مىگویم:
 نگرانم نباش ،من حالم خوبه. چقدر قراره نگهت دارند؟ منظورت چيه؟ مىخوام بدونم کى آزادت مىکنند.احساس مىکنم دردى تمام وجودم را در بر مىگيرد .باید به آنها بگویم که نه
تنها آزادى در ميان نيست بلکه اعدام خواهم شد که وقتى مىشنوند شوکه نشوند.
مىگویم:
 متاسفم ولى قرار نيست که آزادم کنند ،و فکر مىکنم که شما هم باید براى هراتفاقى آماده باشيد .آدمهاى مثل مرا اعدام مىکنند.
 ولى تو که کارى نکردى! آنها نمىتونن ترا بکشند ،من هنوز نمردهام.مىکشمشون ،این کثافتها را ،آنها نمىتونن ترا بکشند.
 سعى کن منطقى باشى ،من اطالعات ندادم و در مصاحبه تلویزیونى همشرکت نکردم ،براى همين اعدامم مىکنند.
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پدرم به رژیم فحش مىدهد .مادرم گوشى را مىگيرد و مىپرسد:
 نمىتونى یک کارى بکنى که اعدامت نکنند؟ نه ،و من ناراحت نيستم ،سعى کنيد بفهميد.تلفنها قطع مىشوند ،دلم مىگيرد .سوالهاى زیادى داشتم که بپرسم ولى فرصت
را از دست دادم .نگهبانان از ما و خانوادههایمان مىخواهند که سالن را ترک
کنيم .پدر و مادرم تکان نمىخورند ،به من زل زدهاند .مىخندم و مىبوسمشان،
آنها هم از پشت شيشه مرا مىبوسند .نگهبان آنها را به طرف در هل مىدهد و
مىبينم که هر دو گریه کنان مىروند .براى اولين بار در زندگى دلم برایشان
مىسوزد .از اینکه آنها را اینقدر غمگين و نااميد مىبينم متاسفم .از اینکه آنها
بدون انتخاب خودشان شریک مشکل زندانى شدن من شدهاند متاسفم.
داخل ماشين نشستهایم که به کميته مشترک و سلول هميشگى برگردیم .این بار
از دیدن خيابانها لذتى نمىبرم .افکارم پر از حرفها و حالتهاى پدر و مادرم
است.
من و ثریا در مورد مالقاتمان و لحظات خوش و غمگين آن حرف مىزنيم .در
مورد زندان اوین و اینکه چقدر بزرگ است و کسانى که مىشناسيم و االن در
آن زندانيند مىگویيم .یاد مرى اولين مسئولم در تشکيالت مىافتم .او یک سال
قبل از من دستگير شد و تا قبل از دستگيرى من در اوین بود .دلم مىخواهد
ببينمش .کس دیگرى را که دلم مىخواهد ببينم شرى است .او دکتر بود و وقتى
که رژیم به کردستان حمله کرد او به آنجا رفت تا به مردم کمک کند .یادم مىآید
وقتى برگشت داستانهاى زیادى در مورد مبارزات مردم برعليه رژیم و خشونت
رژیم برعليه مردم مىگفت .در طول حمله رژیم به شهر ،او به زخمىها کمک
مىکرد .وقتى رژیم شهر را گرفت او به تهران برگشت .همه اعضاى
خانوادهاش سياسى بودند و برخى از آنها با جریانات راست کار مىکردند .یک
روز که همه دور هم جمع بودند و غذا مىخوردند پاسدارها به خانهشان ریختند
و همه را دستگير کردند .شوهر خواهرش که با جریان اکثریت کار مىکرد در
مورد آنها گزارش داده بود .دو تا از برادرانشان اعدام شدند و او االن در اوین
است.
لباسهایى را که از خانوادههایمان گرفته بودند به ما تحویل مىدهند .البته با دو
روز تاخير ،که خوب آنها را گشته باشند .خانوادهام براى من مقدارى لباس زیر
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و یک پيراهن قشنگ که سفيد است و گلهاى آبى دارد فرستادهاند .کرستى که
برایم دادهاند خيلى بزرگ است و باعث خندهمان مىشود .خانواده ثریا براى او
و آرش لباسهاى قشنگى فرستادهاند .دیگر مجبور نيستيم که لباسهاى زندان را
بپوشيم .از آنها خوشمان نمىآید ،زشت و تيره هستند.
روز سال نو است ،از تاریخ روزها و از هوا و فضاى زندان مىشود آنرا
فهميد .نگهبانان زیادى در بند نيستند .اولين سال نویى است که ما در زندان
هستيم و دور از خانواده و دوستانمان .در بيرون از زندان مردم به دیدن یکدیگر
مىروند .بيرون آنقدر آرام است که صداى حرکت اتوبوسها را مىشنویم .موقع
سال تحویل ناگهان صداى گریهاى به گوش مىرسد .یکى از زندانيان گریه
مىکند و این باعث ناراحتى ما مىشود .هرچند حرف مىزنيم که صداى گریه
را نشنویم ولى با این حال ناراحت کننده است .صدا از طرف دیگر راهرو
مىآید و بلندتر و بلندتر شده و یکباره خاموش مىشود .صداى گریه دیگر به
گوش نمىرسد .شاید بىهوش شده است .آرش از صداى گریه عصبى شده
است ،سعى مىکنيم با او بازى کنيم ولى فایدهاى ندارد.
٭٭٭
شب است ،آماده خوابيدن مىشویم .شهر ساکت است ،صداى ایستادن ماشينى در
حياط به گوش مىرسد و صدایى که فریاد مىزند:
 چشمبند.من و ثریا به هم نگاه مىکنيم ،مىدانيم که یک نفر دستگير شده است .به
رختخوابهایمان مىرویم .ده دقيقه نمىکشد که صداى شالق و ناله شروع
مىشود .با هر ضربه شالق احساس دردى در کف پاهایم مىپيچد .هيچکداممان
نمىتوانيم بخوابيم .با زندانى زیر شکنجه لحظات را مىگذارنيم .اميدواریم که
نتوانند او را بشکنند و او اطالعاتى را که به دنبالش هستند ندهد .نمىدانيم که
چند ساعت خوابيدهایم .سلول روشنتر شده است ،باید صبح شده باشد .صداى
شالق و ناله به سختى به گوش مىرسد .صداى ماشينها و اتوبوسها هر صداى
دیگرى را تحت الشعاع قرار مىدهند.
تمام صبح در فکر زندانى زیر شکنجه چرت مىزنيم .بعد از ظهر صداى شالق
و ناله بيشتر به گوش مىرسد .گاهى صداى شکنجهگر را که با هر ضربه خدا و
محمد را مىطلبد مىشنویم .صداى ناله زندانى تغيير کرده است ،شاید گلویش از
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آن همه فریاد زدن به درد آمده است .ولى هنوز صداى ناله یک انسان به گوش
مىرسد.
غروب دوباره شهر خلوت مىشود .حاال مىتوانيم صداى مکالماتشان را هم
بشنویم .صداى شالق قطع مىشود ولى صداى ناله شدیدتر به گوش مىرسد.
گویى او را با چيز دیگرى که بىصداست مىزنند .شکنجه تمام شب و یک روز
دیگر ادامه پيدا مىکند.
امروز صداى شکنجه شده انگار از گلوى یک انسان در نمىآید .عصر است و
صداى نالهها واضح تر بگوش مىرسند .بعد از هر ضربه صداى نالهاى بگوش
مىرسد که انگار صداى گاوى و یا سگى است که از درد به خود مىپيچد .با
تمام وجودمان آرزو مىکنيم که شکنجه قطع شود ولى همچنان ادامه دارد.
صداى شالق قطع مىشود و ما مىشنویم که صدایى گاو مانند دارد چيزى
مىگوید و بعد صداى گریهاش که انگار زندان را مىلرزاند .صداى پاهایى که
مىدوند به گوش مىرسد و صداى ماشينى که به سرعت از در بيرون مىرود.
از آنجا که صداى شالق را صداى گریه شکنجه شده جایگزین کرده است
مىفهميم که او اطالعاتش را داده است .کاش مىتوانستم به او بگویم که نگران
نباش کسى را پيدا نخواهند کرد .دوستانت در خانهاى که در آن قرار داشتهاید
نيستند .حاال چهل و هشت ساعت از دستگيرى او مىگذرد ،او به دوستانش وقت
کافى براى فرار داده است .شاید هم آنها انتظار دارند که او تا مرگش زیر
شکنجه حرف نزند .مرگ خيلى راحتتر از شکنجه است .شاید هم به آنها آدرس
اشتباهى داده باشد .در اینصورت وقتى برگردند او را دوباره مىزنند.
صداى گریه فرد شکنجه شده به گوش نمىرسد .خاموشى و سکوت همه جا را
در بر گرفته است .صداى بوقى به گوش مىرسد .در آهنى باز مىشود .صداى
ماشينى که به داخل حياط زندان مىآید به گوش مىرسد .موتور ماشين خاموش
مىشود .کسى داد مىزند:
 چشمبند.٭٭٭
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انتقال به اوين
یک ماه از سال نو مىگذرد .نگهبان به ما مىگوید که با تمام وسایلمان منتظر
باشيم .فکر مىکنيم به اوین مىرویم .نمىدانيم با چه چيزى روبرو خواهيم شد،
دلشوره داریم .شنيدهایم که در اوین خيلى از زندانيان تواب شدهاند .دو باره سوار
ماشين مىشویم .این بار بيشتر زن هستيم .راز را که با او در یک گروه بودم
مىبينم که همراه ماست .از دیدنش خوشحال مىشوم .ماشين به طرف اوین
حرکت مىکند .اوین در دامنه کوههاى البرز است .مىگویند به شکل زندانهاى
امریکا درست شده .وقتى با دوستانم به کوهنوردى مىرفتم از دور ساختمانهایى
را نشانم مىدادند و مىگفتند که متعلق به زندان اوین است .حاال مىروم که
زندانىاش باشم.
کاش من و راز را به یک بند بفرستند .من و راز سال پيش زمان شکلگيرى
هسته مبارزین کمونيست با هم آشنا شدیم .هسته هم مثل فراکسيون جریانى بود
که از پس متالشى شدن رزمندگان و با قبول برنامه اتحاد مبارزان کمونيست
شکل گرفت .من و هفت نفر دیگر ابتدا فراکسيون مارکسيسم انقالبى را تشکيل
دادیم .کسانى را که هوادار برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بودند حول
فراکسيون متشکل مىکردیم .بعضىها که فراکسيون را قبول نداشتند ولى برنامه
و اهداف آنرا قبول داشتند در صدد تشکيل هسته بر آمدند ،که من هم به آنها
پيوستم .نمىدانم از فراخوان دهندگان هسته کسى هنوز آزاد است یا همه دستگير
شدهاند .شنيدهام که همه فراخوان دهندگان فراکسيون دستگير شدهاند و آنهایى که
هنوز اعدام نشدهاند مثل من در آینده اعدام خواهند شد.
به یاد زمانى مىافتم که اولين نشریه بسوى سوسياليسم اتحاد مبارزان کمونيست
را خواندم .فراموش نمىکنم چنان شوکه شدم که نتوانستم آنشب بخوابم .تمام
نشریه را چند بار خواندم ،خيلى به دلم نشست .روز بعد به سراغ همان ميزى
رفتم که از آن نشریه را خریده بودم .دخترى که به نظر مىآمد از خانواده
کارگرى باشد در چهار راه دمکراتيک که من هم ميز کتاب داشتم ،ميز کتابى
داشت و نشریه بسوى سوسياليسم را مىفروخت .از او خواستم که هرچه نوشته
در رابطه با این جریان دارد بهم بدهد .بعد از دو سه روز از او خواستم که برایم
حرف بزند ،از نظراتشان بيشتر برایم بگوید .سوالهاى زیادى داشتم که پاسخ
خيلى از آنها را در نوشتههایشان پيدا نمىکردم .مرا با یک نفر دیگر از
تشکيالتش آشنا کرد .بعد از چند ماه یعنى سال نو  ۹۵آن فرد با یک کارت
تبریک عيد برایم آمد و گفت از نظر ما تو دیگر اتحاد مبارزانى هستى و باید در
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این تشکيالت کار کنى .گفت که دیگر دیدن ما لزومى ندارد و من باید تصميم
خودم را بگيرم و رزمندگان را ول کنم .به او گفتم که نمىتوانم این کار را بکنم.
رزمندگان دچار بحران بود و کسى دیگر رهبرى را قبول نداشت .هر کس
نظرى داشت و هر کس نظر خودش را تبليغ مىکرد .بعضىها به نظرات
راست گرایش پيدا کرده بودند و بعضىها به نظرات چپهاى دیگرى که خودشان
هم دچار بحران بودند .در آن شرایط رفتن از تشکيالت برایم به مثابه شانه خالى
کردن از مسئوليت بود .مىبایست مىماندم و نظراتى را که قبول داشتم پيش
مىبردم .نظراتى که به نظرم کمونيستى بودند.
به دوست اتحاد مبارزانى شرایط را گفتم و از او خواستم در مسئوليتى که دارم
کمکم کند .گفت چيزى که تو مىخواهى دخالت در تشکيالت دیگران است و از
نظر اخالقى غلط است .گفت ما نمىتوانيم به تو کمک کنيم که رزمندگانىها را
حول برنامه اتحاد مبارزان کمونيست متشکل کنى .به ما مهر جاسوس خواهند
زد .از نظر ما تو باید رزمندگان را ول کنى و به ما بپيوندى .به او گفتم
نمىتوانم این کار را بکنم و در رزمندگان مىمانم و براى نظراتم مبارزه مىکنم.
مى مانم تا به آنهایى که نمىدانند زیر چه پرچمى بر عليه رژیم مبارزه کنند راه
درست را نشان دهم .هر چند از نظر سياسى جوانم و راه و چاه را نمىشناسم
ولى باید تالشم را بکنم .او برایم آرزوى موفقيت کرد و مرا با کوهى از
مشکالت تنها گذاشت .هيچوقت سرزنشش نکردم چون به هر حال او هم
نمىخواست که دیگران بر عليه تشکلش حرف بزنند ،ولى کارش را قبول
نداشتم.
اگر زمانى که به رزمندگان پيوستم ،اتحاد مبارزان را مىشناختم هرگز به
رزمندگان نمىپيوستم .دليل اصلىاى که به رزمندگان پيوستم ،دگم نبودنش بود.
وگرنه نظراتش تفاوت آنچنانى با بعضى از جریانات چپ دیگر نداشت .زمانى
هم که با آن کار مىکردم ،اگر اطالعيهاى مىدیدم که آنرا قبول نداشتم حاضر به
پخش آن نمىشدم و همين منجر به درگيریم با مسئولم مىشد .شانسى که آوردم
این بود که مسئول مسئولم مجتبى احمدزاده بود و بىآنکه مرا بشناسد و یا من
بدانم نسبت به یک سرى برخوردهایم گذشت مىشد .وگرنه اشخاصى مثل من
که با وجود رزمندگانى بودن با اتحاد مبارزان ارتباط گرفته بودند از تشکيالت
اخراج شدند .من مدتها بعد فهميدم که در دورهاى که من جذب نظرات اتحاد
مبارزان شده بودم افراد دیگرى هم جذب این نظرات شده بودند و خيلى از آنها
از تشکيالت اخراج شده بودند.
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با رسيدن به اوین ،تخيالتم قطع مىشود .من و راز سعى مىکنيم کنار هم باشيم
که موقع تقسيم یک جا بيفتيم .زندانبانان زن منتظر ما هستند و بعد از ثبت نام ما
را به بندهاى مختلف مىفرستند .من و راز را به اتاق چهار بند چهار پائين
مىفرستند .به محض اینکه وارد اتاق مىشویم چهار ،پنج نفر دورمان را
مىگيرند و مىپرسند با چه سازمانى بودهایم و از کجا مىآئيم .ظاهرشان چيزى
به ما نمىگوید بنابراین جوابهاى سادهاى مىدهيم .یکى از آنها مىگوید که
مسئول اتاق است و ما مىفهميم که باید تواب باشد و دفتر یعنى پاسدارها او را
بعنوان مسئول انتخاب کرده باشند .به ما مىگوید وسائلمان را کجا بگذاریم و
اینکه وقت استفاده از هواخورى است .به سوى هواخورى مىرویم .در جلوى
در هواخورى تعداد زیادى دمپایىهاى رنگ و وارنگ وجود دارد که براى
پوشيدن در موقع استفاده از هواخورى است .شروع به قدم زدن مىکنيم .بعد از
ماهها مىتوانم قدم بزنم و آسمان را نگاه کنم .احساس شادى مىکنم .به زندانيانى
که قدم مىزنند نگاه مىکنم ،بعضىها تنها قدم مىزنند .تعدادى زیر آفتاب دراز
کشيدهاند و برخى پشت به دیوار نشستهاند .اکثرا غمگين به نظر مىرسند .به
دیوارها نگاه مىکنم ،خيلى بلند هستند و در انتها با سيم خاردار پوشانده شدهاند.
نگهبانان باالى پشت بام قدم مىزنند و گهگاهى زندانيان را نگاه مىکنند.
من و راز از اینکه در کنار یکدیگر هستيم خوشحاليم و از ماههایى که زیر
بازجویى بودهایم براى یکدیگر مىگویيم .برایم از شب دستگيریش مىگوید و
اینکه چگونه نيمه شب از خواب بيدار مىشود و به کميته مشترک برده مىشود.
از یکدیگر در مورد افرادى که هر کدام مىشناختيم مىپرسيم و اینکه چه کسى
دستگير شده کى نشده .در مورد آینده حرف مىزنيم و اینکه هر دو بخاطر
اطالعات ندادن و مصاحبه نکردن اعدام خواهيم شد .راز به داخل بند مىرود
که اگر آب گرم باشد دوش بگيرد.
زنى به سراغم مىآید و مىگوید:
 اسم من فاطمه است ،ما در یک اتاق هستيم .همه زندانيان در اینجا تواب هستندولى بعضى از زندانيان هنوز بد هستند.
 کى ها تواب نيستند؟ در اتاق ما تنها دو نفر تواب نيستند که بهتره باهاشون حرف نزنى .اسمشانبهناز و شيوا است ،اونجا نشستهاند ،مىبينيشون آنجا.
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آنها را مىبينم و نمىتوانم صبر کنم ،دلم مىخواهد که هر چه زودتر به دیدنشان
بروم .اینها اولين زندانيانى هستند که مىدانم تواب نيستند .به فاطمه مىگویم که
باید به دستشویى بروم و از او جدا مىشوم .به درون بند مىروم تا همه جاى بند
را ببينم .شش اتاق دارد و به شک  Lدرست شده است .در هر اتاق چهل و یا
پنجاه نفر زندگى مىکنند .ظرفيت هر اتاق بيشتر از پنج نفرنيست ،بند خيلى
شلوغ است .کتابخانهاى در بند نيست .در هر اتاقى یک قفسه کتاب است که
قرآن و چند کتاب نقد دیالکتيک و مارکسيسم در آن به چشم مىخورد .تنها دو
ردیف دستشویى در بند هست که در هر کدام سه کابين است .یک حمام با چهار
کابين براى این همه آدم .در حمام جایى براى شستن ظرفها است که چهار شير
آب دارد .دمپایىهاى رنگ و وارنگ زیادى جلوى در حمام و دستشویى ریخته
شدهاند که براى استفاده از دستشویى و حمام باید آنها را بپوشيم.
به هواخورى بر مىگردم تا به سراغ این مبارزان هم اتاقىام بروم .آنها را
مىبينم که از هم جدا شدهاند و بهناز در حاليکه دستهایش را در پشتش قرار داده
قدم مىزند .به سراغش مىروم و در حالى که با تعجب نگاهم مىکند ،مکالماتم
را با فاطمه برایش مىگویم .از خنده ریسه مىرود و مىگوید پس کمکت کرد که
آدمهایى را که دنبالشون هستى پيدا کنى! بهناز در مورد شرایط اوین مىگوید و
فشارهایى که در طى یک سال گذشته به زندانيان وارد آوردهاند و باعث شده که
خيلىها تواب بشوند و یا اداى توابها را در بياورند .برخى را به من نشان
مىدهد که چيزى از ظاهرشان نمىشود فهميد و مىگوید:
 آنها اداى توابها را در مىآورند که تحت فشار قرار نگيرند .آن چند نفر دیگرکه در آن گوشه کنار هم نشستهاند و آهسته حرف مىزنند ،توابهاى بخصوصى
هستند .آنها با بازجو و یا نگهبانان از زندان خارج مىشوند و به دنبال مبارزین
مىگردند تا شکارشان کنند .تعداد زیادى بخاطر کمک اینها دستگير شدهاند.
 با چه جریانى بودهاند؟ همهشان مجاهد هستند؟ اینها مجاهد هستند ،ولى یکى از این نوع توابها در بند هست که قبال چپ بوده.او را نشانم مىدهد .به نظر خوش تيپ مىآید ،بلند قد است و با شانههایى خميده
و سر پائين قدم مىزند .بهناز ادامه مىدهد:
 البته او بيرون از زندان براى شکار مبارزین نمىرود ولى هر چه را که درزندان ببيند و یا بداند به بازجو گزارش مىدهد .وقتى که دستگير شد براى مدتها
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مقاومت کرد .او حتى نگهبانان را مىزد ،ولى بعد از فشار زیاد ،سلول انفرادى
طوالنى مدت و کتک خوردن از نگهبانان شکست و به مرور تواب شد .هر یک
قدم که عقب نشوندنش بيشتر ازش خواستند ،تا حاال که دیگه گزارش هم
بندىهایش را هم مىدهد.
وقت ناهار است و همه اتاقها زندانيان را صدا مىکنند که براى غذا بروند .به
اتاق مىروم و یک سفره که به شکل  Uپهن شده مىبينم .تکههاى یک اندازه
نان در سفره توجهم را جلب مىکنند .در وسط یک طرف مىنشينم .در مقابلم
یک خانم مسن که باید  ٥۰سال داشته باشد نشسته است .باید در رابطه با
بهایىها دستگير شده باشد .دو نفر دارند غذا را تقسيم مىکنند .نخود و لوبيا و
سيب زمينى را جدا مىکنند تا بکوبند و بعد تقسيم کنند .بشقابهاى آب زرد دست
به دست داده مىشوند تا هر کس به ترتيب از ته سفره تا آنجا که تقسيم کننده ها
نشستهاند یک بشقاب آب زرد دریافت مىکند .در ميان این بشقاب آب زرد رد
کردن باالخره من هم یک بشقاب دریافت مىکنم .غذا در کميته مشترک زیاد و
بهتر از این بود .نگاه مىکنم تا ببينم دیگران با آب زردشان چه مىکنند که من
هم همان کار را بکنم .زندانيان نانشان را در آب خورد مىکنند و بعد آنرا
مىخورند .قبل از آنکه نانم را در آب زرد خورد کنم صداى زن مسن را
مىشنوم که مىپرسد آیا گوشت هم تقسيم شده است؟ کسى مىگوید نه .ناگهان
انگشت زن را مىبينم که روى بشقاب من است و با اشاره به گوشتى که مثل دو
رشته نخ کوتاه است و بسختى دیده مىشود ،مىپرسد:
 پس این چيه؟بهت زده نگاهش مىکنم ،نمىدانم چه بگویم .هرچند کارش خندهدار است ولى
احساس غمگينى وجودم را در بر مىگيرد .نمىدانستم که در اینجا زندانيان
اینقدر کمبود غذا دارند.
وقت خواب است ،اولين شب زندگىام در اوین است .یکى از توابها که مسئول
تنظيم جاى خوابهاست ،جاى خواب من و راز را کنار بهناز و شيوا قرار
مىدهد .گویى تنها یک روز کافى بود که ما را بشناسند .مىخوابيم ،سرم چسبيده
به سر راز است و پاهایم از نوک پا تا زانو به پاهاى زندانى دیگرى چسبيده
است .بار دیگر اتاق را نگاه مىکنم ،پر است و همه مثل ماهى ساردین به هم
چسبيدهایم .از بهناز مىپرسم جمعيت اتاق چقدر است و او مىگوید حاال پنجاه و
دو نفر .پتوهاى سياه پر از پرز را که گرمم نمىکنند به روى خودم مىکشم.
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من و راز و بهناز و شيوا مثل یک گروه مىمانيم .خریدمان با هم است .هرچند
ورزش جمعى ،خرید جمعى و خوردن جمعى ممنوع است ،ولى ما اهميتى
نمىدهيم و هر وقت بتوانيم کارى را که دوست داریم انجام مىدهيم .ما چهار تا
را نجس مىدانند و فقط در صورتى اجازه داریم ظرف بشوئيم که یک مسلمان
ظرفها را آب بکشد .بيشتر جاروکشى اتاق با ماست .هر روز صبح زودتر از
بقيه بيدار مىشوم که به دستشویى بروم و توى صف دراز دستشویى نایستم.
کارهاى اتاق و بند طورى تنظيم شدهاند که هر روز تعداد معينى کار مىکنند و
نوبتهاى کارى چرخشى است .هر روز صبح کارگران روز چایى را به داخل
اتاق مىآورند و سفره را پهن مىکنند .نان و پنير را که شب قبل دادهاند تقسيم
مىکنند .آنها ظرفها را مىشویند ،زمين را جارو مىزنند ،ناهار و شام را هم
تقسيم مىکنند .یک روز صبحانه نان و یک تکه کوچک پنير داریم و روز بعد
صبحانه نان و مقدارى مرباى آبکى هویج داریم که خيلى بد مزه است .دو بار
در روز چایى داریم ،یکبار صبح ،یکبار ظهر .بخاطر کافور که توى چایى
مىریزند بوى آن تهوع آور است.
ساعت خواب ده شب است و ساعت یازده برق اتاق از دفتر قطع مىشود .چراغ
دستشویىها در طى شب روشن است .بيدار باش ساعت  ٧صبح است .براى
اینکه چکار کنيم؟ هيچ کار .هفتهاى یکبار آب گرم داریم البته از  ١۲شب تا ٦
صبح و همه زندانيان باید در آن شب به حمام بروند .هر کس پانزده دقيقه وقت
دارد که همراه دو نفر دیگر در یک کابين خود را بشوید .توابها همزمان با ما و
در کابين هاى ما حمام نمىکنند .خودبرتر بينىشان برایم تازگى ندارد .مىدانستم
که مسلمانان با تحقير به بى دینها و یا به مذهبهاى دیگر نگاه مىکنند .ولى
هيچوقت این حد خودبرتر بينى را ندیده بودم .هيچ وقت فکر نمىکردم که اینقدر
احمق و عقب مانده و خرافاتى باشند .گویى در شرایط سخت آدمها خودشان را
بهتر نشان مىدهند .بخصوص وقتى که باید اداى پاکى و مسلمانى را در آورند
تا زودتر آزاد شوند .در این شرایط شلوغ بند وقتى توابى را مىبينم که مراقب
است دست خيسش به من نخورد ،فشار عصبىاى را که او در زندگى کنار ما
"نجس ها" احساس مىکند درک مىکنم .و احساس مىکنم این فشار عصبى
بهاى خوبى براى حماقتش است .هفتهاى یک بار حمام برایم کافى نيست و گاهى
در روز با آب سرد دوش مىگيرم که باعث ناراحتى سينوس و سر درد مىشود.
سردى آب اینجا تا مغز استخوان را مىسوزاند .براى شستن لباسهایمان باید
نوبت کابين بگيریم ،چون هميشه پر هستند .لباسهایمان را بعد از شستن در حمام
به هواخورى مىبریم و روى بند پهن مىکنيم تا خشک شوند.
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٭٭٭
چند روزى است که در این بند زندگى مىکنم .از اینکه مىتوانم هر روز براى
چند ساعتى در هواخورى قدم بزنم خوشحالم .دلم براى ثریا و آرش تنگ شده
است .همچنان که قدم مىزنم زن زیبایى با لبخند زیبایى به کنارم مىآید و
مىگوید ما همدیگر را مىشناسيم ،اسم من پرى است .او کسى است که در سلول
کنارىام در کميته مشترک بود و با او حرف زدم .زیباست ،با قدى بلند،
چشمانى درشت و جذاب و موهایى پرپشت .وقتى قدم مىزند شانه هایش راستند
و سرش پائين نيست ،کامال متفاوت با توابها .اعتماد به نفس از قيافهاش مىبارد.
تضاد ظاهرش با قيافه توابها خيلى تو چشم مىزند .برعکس خيلىها که گویى
مردههایىاند که راه مىروند و یا بدنشان را مىکشند ،محکم قدم مىزند .هر کس
مىتواند احساس کند که او یک مبارز است .مىگوید حکمش اعدام است.
مىپرسم چرا ،مىگوید:
 با اینکه فقط شش ماه با تشکيالت کومهله کار کردم ،ولى چون اسلحه یکى ازدوستانمان را در خانه مخفى کرده بودیم اعدام خواهم شد .با همسرم دستگير
شدم .او احتماال اعدام نشود چون انزجار دادن در حسينه را پذیرفته است.
کمى در سکوت قدم مىزنيم .ادامه مىدهد:
 چند روز پيش بازجو صدایم کرد و بهم گفت که اگر در حسينيه از کومهلهاعالم انزجار کنم ،حکمم را تخفيف خواهند داد .به او گفتم که این کار را نخواهم
کرد.
 آیا مىدانى چطور رژیم جریاناتمان را به زیر ضرب برد؟ آره ،از خيلىها هم در مورد دستيگریشان پرسيدهام .ما توى تور بودیم .طورىما را تحت نظر داشتند که مشکوک نشدیم .آنها همه را تحت تعقيب و مراقبت
قرار ندادند .یکى را اینجا ،یکى را آنجا تعقيب کردند .تلفن این آدمها را گوش
مىدادند و از افرادى که به خانه شان مىرفتند عکس مىگرفتند .در مناطقى که
تحت کنترل داشتند ،آدمى را که سيگار و یا چيز دیگرى مىفروخت به طور
ثابت مىگذاشتند .رژیم فکر مىکرد که احتياجى به تعقيب همه ندارد .با در دست
داشتن بعضىها فکر مىکرد بقيه را هم به راحتى مىتواند دستگير کند .بخاطر
همين هم متوجه غيبت عدهاى که به کنفرانس در کردستان رفتند نشد .کنفرانس
در مناطق آزاد کردستان ،مناطقى که در دست کومهله است برگزار شد .آخرین
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نفرها در شهریور سال پيش تهران را به قصد کردستان ترک کردند که در
کنفرانس شرکت کنند .رژیم متوجه شد که تعدادى غيبشان زده ،فکر کرد که ما
متوجه تور شدهایم و شروع به دستگيرى کسانى کرد که در تور بودند .رژیم از
یکى از دستگير شدهها مىخواهد که قرارى را به بيرون از زندان بفرستد تا
کسى سر قرار بياید .تشکيالت تمام قرارهایش را تا پایان کنفرانس به حالت
تعليق در آورده بود .مىدانم که آن فرد قرارى براى فرد مسئول فرستاد که در
فالن روز به فالن خيابان بيا و نشانه این باشد که یک کليد در هوا بچرخان.
قرار طورى ترتيب داده شده بود که گویى شخص مسئول یک مرد باید باشد ،در
صورتيکه یک زن بود .نازلى وقتى قرار را دریافت مىکند متوجه مىشود که
از زندان فرستاده شده است و به سر قرار نمىرود.
 ولى نازلى هم که دستگير شده است. آره ،ولى بعدا دستگير شد.دلم مىخواهد بيشتر در مورد چگونگى دستگير شدنمان بدانم .ولى نگهبان
مىگوید که باید به داخل اتاقهایمان برویم و منتظر بازدید باشيم .حتما یکى از
مسئولين مىآید تا ببيند همه چيز خوب پيش مىرود.
٭٭٭
بيش از یک هفته است که در این بند زندگى مىکنم .توى راهرو قدم مىزنم که
یک قيافه آشنا مىبينم .کنار شوفاژ نشسته ،حامله است .نگاهش مىکنم و
مىشناسمش ،نينا است .کنارش مىنشينم ،نمىدانستم که دستگير شده است.
مىگوید:
 مىدانستم که اینجا هستى ولى نمىخواستم کسى بفهمد که یکدیگر رامىشناسيم .توابها مراقبند و گزارش مىدهند.
 کى دستگير شدى؟ چرا در عرض یک هفته گذشته تو را ندیدم؟ علت اینکه مرا ندیدى این است که نمىتوانم زیاد تکان بخورم .کمرم ناراحتشده و اگر تکان بخورم بچهام را از دست خواهم داد و هر طور شده مىخوام که
بچهام را نگه دارم.
با تعجب نگاهش مىکنم ،حرفهایش را نمىفهمم .ادامه مىدهد:
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 ساعت  ١١صبح یک روز زمستانى بود که مىبایست سر قرار یک نفر ازیک تشکيالت دیگر بروم تا خبر سالمتى دو تا از دوستانم را که از طریق
کردستان از کشور خارج مىشدند دریافت کنم .من فقط رابط بودم ولى از اینکه
مىبایست به سر آن قرار بروم عصبى بودم .ده دقيقه به  ١١سر قرار بودم،
محل را چک کردم و خواستم که به داخل یک مغازه بروم که ناگهان دو نفر از
پشت دستانم را گرفتند و نگذاشتند که داخل مغازه شوم .اول فکر کردم که اشتباه
شده .براى همين شروع کردم به داد و بيداد راه انداختن تا توجه مردم را جلب
کنم .به آنها گفتم من حامله هستم ،چکار مىکنيد؟ چرا نمىگذارید بروم و غيره.
با اینکار مىخواستم فردى را که قرار است به دیدن من بياید متوجه کرده و
فرارى دهم .پاسدارها قوى بودند مرا به طرف ماشينى کشيدند و دهانم را باز
کردند که ببينند سيانور نداشته باشم .توى ماشين بازدید بدنى شدم که ببينند اسلحه
دارم یا نه .نمىدانستم موضوع چيست و سرشان داد مىزدم .یکى از آنها کنار
من نشست و گفت حاال به اوین مىرویم و این خانم در موردت برایمان خواهد
گفت .ناگهان احساس خفگى کردم ،احساس کردم که هوا نيست .به طرف دیگر
ماشين نگاه کردم زنى در آنجا نشسته بود .دست راستش توى گچ بود ،یعنى
شکسته بود .سعى مىکرد صورتش را زیر چادر پنهان کند .هنوز نمىدانستم
موضوع چيست .پاسدار کنار من گفت آذر را نمىشناسى؟ وقتى اسم را شنيدم
همه چيز را فهميدم .وقتى به پيچ اوین رسيدیم بهم چشمبند زدند و سرم را به
روى زانوهایم فشار دادند .به اوین رسيدیم ،مرا از آذر جدا کردند و به اتاقى
بردند تا بازدید بدنى شوم .زن  ٦۰سالهاى در آن اتاق بود ،به من گفت که تمام
لباسهایم را در بياورم .تمام بدنم را خيلى دقيق گشت ،رفتارش چندشآور بود.
وقتى لباسهایم را پوشيدم نگهبان منتظرم بود و مرا با ماشين جلوى در زیر
زمين برد .نمىدانم آنجا را دیدهاى یا نه چون دوره بازجویيت را در کميته
مشترک گذراندى .زیر زمين اوین را براى بازجویى استفاده مىکنند .چشمبند را
عوض کردند ،که هيچ نورى نبينم .هيچ سوالى ازم نکردند ،دستها و پاهایم را به
تخت بستند .نام بازجو عليرضا بود که بعدا دیدمش و موهاى بور و صورت
رنگ پریدهاى دارد ،در مورد آذر پرسيد .اینکه آیا او را مىشناسم و حاضرم که
حقيقت را بگویم یا نه .گفتم که حرفى براى گفتن ندارم .شروع به شالق زدن
کرد .دو نفر دیگر هم توى اتاق شکنجه بودند ،نام یکيشان رحيم بود که بعدا
بازجویم بود .مىدانستم که آذر آنها را سر قرارمان آورده است ولى مىگفتم که
حامله هستم و نمىدانم چرا مرا دستگير کردهاید .شالق زدن را ادامه دادند ،بعد
از مدتى گفتند که حاال با شالق کلفت مىزنند .نمىدانستم که فرقى هم دارند تا
اینکه اولين ضربه را خوردم .ساعت چهار آنها مرا به خانهام بردند .مىدانستم
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که در آن ساعت دیگر همه مىدانند که من دستگير شدهام .چون قرار بود ساعت
یک خانه باشم .کسى در خانه نبود و چيزى هم پيدا نکردند و این باعث
عصبانيت بيشترشان شد .به زندان برگشتيم و دوباره مستقيما به اتاق شکنجه و
تا شب مرا زدند .ساعت ده شب مرا به راهرو بردند و یک پتو سياه بهم دادند که
در آنجا بخوابم .حالت تهوع داشتم و بخاطر درد خوابم نمىبرد .ادرارم قطع شده
بود .یک ليوان آب و یک تکه نان با یک تخم مرغ بهم دادند .آب را خوردم.
روز بعد و روز سوم هم فقط شالق بود و درد .شبها از درد کليه خوابم نمىبرد،
ادرارم نمىآمد .شب سوم که توى راهرو خوابيده بودم و غذایم دست نخورده
کنارم بود ،بازجو آمد و با لگد به پهلویم زد .همانطور که مىزد مىگفت
اعتصاب غذا مىکنى! نشستم ،پرسيد چرا غذایم را نخوردهام .گفتم چون درد
شدید کليه دارم .چند دقيقه بعد مرا به بهدارى زندان بردند .دکترى آنجا کار
مىکرد که خودش هم زندانى بود .مرا معاینه کرد به او گفتم که حامله هستم.
دکتر به بازجو گفت که وضعم خطرناک است .دکتر گفت که اگر کليهام در
عرض چند ساعت کار نکند باید دیاليز شوم .آمپولى را همراه سرم بهم زد و بعد
از سه ساعت توانستم ادرار کنم .خوشحال شدم ،دکتر هم خوشحال شد .بهم گفت
که دیاليز ممکن است براى بچه خطرناک باشد .پاهایم را پانسمان کرد .نيمههاى
شب بود که بازجو آمد و خواست مرا با خود ببرد .صدایشان را مىشنيدم ،دکتر
گفت کليهاش االن دارد کار مىکند ولى امکان دارد دوباره از کار بيفتد .بازجو
گفت مهم نيست ،بزار بياد ،کارهایى داریم که باید انجام دهيم .دکتر گفت کليهاش
از کار مىافتد .بازجو دوباره گفت مهم نيست .یادم نيست که دکتر چه گفت تهدید
نکرد ولى گفت اگر مىبریدش ،دوباره براى درمان اینجا نياریدش .بعد از کمى
مکث بازجو گفت بعد از هر بازجویى ميارمش اینجا .آن شب آنها شالق زدن را
ادامه دادند و دوباره مرا به کلينيک بردند .من مدام مىگفتم که حامله هستم.
آنروز صبح نمونه ادارم را گرفتند که چک کنند .بعد از یک ساعت گفتند که
حامله نيستى ،ولى من مىدانستم که حامله هستم .یک لحظه که با دکتر تنها بودم
به او گفتم که مطمئنا حامله هستم و نمىخواهم بچهام را از دست بدهم ،اگر
مىتواند کارى برایم بکند .گفت سعى مىکنم .موقع ناهار دوباره مرا براى
بازجویى بردند و این بار شدیدتر از قبل مىزدند .بازجو با لگد به شکمم مىزد
و مىگفت که در مورد حاملگى دروغ گفتهام .گفت بخاطر دروغى که گفتهام
صد ضربه شالق باید به کمرم بزنند .صد ضربه شالق به کمرم زدند و بعد
دوباره به پاهایم .دیگر مطمئن بودم که بچهام را از دست خواهم داد .بعد از آن
مرا به بهدارى بردند ،کليهام دوباره از کار افتاده بود .آنها دوباره سرم بهم
وصل کردند و آمپول را در آن ریختند .دکتر عصبى و عصبانى بود .بهم گفت
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که اگر دیاليز شوم بچهام را از دست مىدهم .بعد از چند ساعت توانستم ادرار
کنم .دکتر گفت که بهتر است کف پاهایم را عمل کند .من مخالفت کردم و گفتم
که بيهوشى براى بچهام بد است .گفت اگر بچهاى در کار باشد صدمه نخواهد
دید .او باور نمىکرد که بعد از اینهمه شکنجه واقعا حامله باشم .در یک لحظه
که نگهبان از اتاق بيرون رفت گفت اگر حامله هستى بهتره که پاهایت را عمل
کنم .چون تا پاهایت خوب نشوند به بازجویى نمىبرنت .و تا آن موقع هم معلوم
شده که حامله هستى و دیگر به بازجویى نمىبرنت .موافقت کردم و او گفت که
روز بعد عملم مىکند .شب چيزى نخوردم که براى عمل روز بعد آماده باشم.
روز بعد ساعت دو بعد از ظهر مرا به اتاق عمل بهدارى زندان بردند .یک
دکتر بيهوشى آنجا بود که احساس کردم از بيرون از زندان آوردهاند .ازم پرسيد
که اطالعاتم را دادهام یا نه .مهربان به نظر مىآمد ،گفتم اطالعاتى نداشتم که
بدهم .حالت صورتش تغيير کرد ولى نگهبان داخل شد و نتوانست سوال دیگرى
بکند و عمل را شروع کردند .در عرض چند لحظه بيهوش شدم .وقتى بهوش
آمدم در یکى از اتاقهاى بهدارى بودم که سه تا مریض دیگر هم در آنجا بودند.
نگهبانى کنارم بود و نگران بودم که در بيهوشى حرفى زده باشم که به آنها
اطالعاتى داده باشد .بعدا یکى از دخترهایى که در اتاق بود بهم گفت که وقتى
بيهوش بودم نگهبان سواالتى ازم کرده و من هم جواب دادهام .متوجه شدم که
تمام جوابهایم همانهایى بودند که در بازجویى گفته بودم .بعد از به هوش آمدن
سر درد شدید داشتم ،مسکن خوردم و خوابيدم .براى یک هفته در بهدارى بودم
و از دکتر خواستم که آزمایش حاملگى بکند .یک روز صبح یک ساعت بعد از
آنکه نمونه ادرارم را براى تست حاملگى گرفته بودند مرا به بازجویى بردند.
البته روى صندلى چرخدار چون بخاطر عمل نمىتوانستم راه بروم .آنها خيلى
عصبانى بودند ،مىگفتند که وقتشان را تلف کردهام و هيچ اطالعاتى به آنها
ندادهام و باعث دستگيرى کسى نشدهام .براى چند ساعت به شدت مرا زدند.
ساعت سه بعد از ظهر شالق زدن را قطع کردند و همه بازجوها رفتند ،سکوت
همه جا را در بر گرفته بود .یک ساعت بعد بازجو آمد و از من خواست که
روى صندلى چرخدار بنشينم و مرا دو باره به بهدارى برد .وقتى که به بهدارى
رسيدم همه نگهبانان زن دورم جمع شدند ،یکى از آنها گفت مبارک باشه حامله
هستى .جوابى به رفتار احمقانه شان ندادم .مرا روى تخت گذاشتند ولى تمام تنم
به شدت درد مىکرد و نمىتوانستم روى هيچ قسمت بدنم بخوابم .دکتر آمد و به
نرس گفت که مسکن بهم تزریق کند .پاهایم را معاینه کرد که بدتر از قبل از
عمل بودند .این دوره بازجویىام بود .بعد از دو هفته مرا به یکى از سلول هاى
 ۲۰۹منتقل کردند .براى مدتى با دو تا تواب به نامهاى ليدا و ویدا بودم .یک
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دوره هم با زنى بودم که بخاطر بچههایش دستگيرش کرده بودند و خيلى شکنجه
شده بود که آدرس بچههایش را بدهد ولى اطالعاتى نداده بود .حاال نزدیک دو
ماه است که اینجا هستم و بيشتر اوقات نشستهام چون دکتر گفته که بخاطر کمرم
اگر راه بروم بچهام را از دست خواهم داد.
٭٭٭
در هر اتاق یک تلویزیون روى دیوار روبروى در نصب شده است و صبحها
حرفهاى یک مال و یا مصاحبه زندانيان را پخش مىکند .هر روز صبح توابها
مقدارى کاموا در وسط همه اتاقها مىگذارند و در حالى که به تلویزیون نگاه
مىکنند براى پاسدارانى که در جبهههاى جنگ مشغول کشتن عراقىها هستند
ژاکت مىبافند .از پرى در مورد این ژاکت بافان مىپرسم و او مىگوید:
 اکثرشان مجاهدین هستند که خودشان را منافقين معرفى مىکنند ،برخىشان هماز جریانات راست هستند.
از کنار در یکى از اتاقها رد مىشویم کسى را در گوشهاى نشانم مىدهد:
 او را مىبينى؟ تودهاى بوده است و همراه دوستانش هر روز صبح ژاکتمىبافد.
 چرا توى زندانند؟ آزاد نمىشوند چون همکاریشان از نظر رژیم کافى نيست .رژیم مىگوید کهآنها جاسوس شوروى بودهاند .به هر حال همانطور که مىبينى اینها همکاریشان
با رژیم را در زندان هم ادامه مىدهند .براى برادرانشان در جبهه ژاکت
مىبافند.
زنى را که در اتاق خودم است و براى جبهه ژاکت مىبافد نشان پرى مىدهم و
مىپرسم آیا تودهاى بوده است .پرى مىگوید:
 نه او تودهاى نيست ،اکثریتى است .همان جریانى که در مورد چپىها به رژیماطالعات مىداد که آنها را دستگير و اعدام کنند.
مىپرسم پس چرا این یکى را دستگير کردهاند؟ پرى در حالى که مىخندد
مىگوید:
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 براى اینکه این یکى خودش را معرفى نکرد و اطالعاتش را در مورد روابطاکثریتىاش در اختيار رژیم نگذاشت .در واقع دوستان اکثریتىاش او را به رژیم
معرفى کردند و باعث دستگيرىاش شدند.
در مورد چپها مىپرسم ،آیا آنها ژاکت براى جبهه نمىبافند .پرى مىگوید:
 نه .چپهایى که بریدهاند به حسينيه مىروند که مصاحبهها را گوش کنند ولى ازاین کارها نمىکنند.
دو تا زن را که در اتاق پنج هستند و روزى دیده بودم که ژاکت مىبافتند نشان
پرى مىدهم .احساس مىکنم که مجاهد نبودهاند ،آنها با چه جریانى بودهاند؟ پرى
مىگوید:
 آنها راه کارگرىاند .براى جبهه ژاکت مىبافند و قبول دارند انزجار دهند .باتوابها روابط خوبى دارند و معتقدند نباید خودشان را متفاوت با توابها نشان
دهند.
دو نفر دیگر را که به نظر مىآید مجاهد نبودهاند و نماز مىخوانند ولى ژاکت
نمىبافند ،به پرى نشان مىدهم .آنها رابطه خوبى با توابها ندارند ،با ما هم
رابطهاى برقرار نمىکنند .ولى دیروز یکى از آنها به من سالم کرد و حالم را
پرسيد .تعجب کردم چون از نظر آنهایى که اداى توابها را در مىآورند سالم
کردن به ماها درست نيست ،خطر سياسى دارد .پرى مىگوید:
 آن دو نفر چپ بودند .سال  ٦۰دستگير شدند و در سرکوبهاى آن سال خيلىشکنجه شدند .باالخره به بازجویشان گفتند که دست از مبارزه کشيدهاند .جالب
اینجاست که طرف رژیم هم نرفتند .یعنى کارهایى را که توابها مىکنند ،انجام
نمىدهند .حکمى هم ندارند مىبایست تا به حال آزاد مىشدند و بزودى هم آزاد
مىشوند .آنها سعى مىکنند بىطرف بمانند ،نه با ما باشند و نه با توابها .جالب
اینه که دروغ هم نمىگن ،این کارهایشان را با تاکتيک توجيه نمىکنند .مىگن
مىخوان برن بيرون و زندگيشان را ادامه بدن .مىگن نمىخوان مبارزه کنن .ته
دلشان را هم که نگاه کنى ما را دوست دارند .براى همين هم وقتى توابى
دورشان نباشد به ما سالم مىکنند و حتى خبر مىرسانند.
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 اینطور که پيداست رژیم سعى مىکند زندانيان را عقب بنشاند و زندانيان همبراى فرار از شکنجه تا حدى عقب مىنشينند ولى گویى منتظرند که فشار نباشد
تا دو باره سر جاى اولشان قرار گيرند.
 آره رژیم هم این را خوب مىبيند .براى همين فشار را کم نمىکند .تيپهاىاینطورى هم با همکارى نکردنشان سطحى از مقاومت از خود نشان مىدهند.
اینها نشان مىدهند که رژیم هم نمىتواند همه را از ارزشهایشان و از همه نظر
عقب بنشاند .هر کس سعى مىکند از یک چيزهایى عقب ننشيند.
از پرى در مورد جریانات متفاوت چپى مىپرسم ،اینکه آیا در بند ما هستند یا
نه .مىگوید:
 همهاش چند تا هستند که اداى توابها را در مىآورند .ولى در اتاق شش باالزیاد هستند که اداى توابها را هم در نمىآورند.
زندانى جدیدى آمده .گویى کسى او را نمىشناسد و او تظاهر به این مىکند که
فعاليت سياسى نداشته است .هر چند بعضى از ماها مىدانيم که شيال با یک
جریان چپ کار مىکرده ولى تظاهر به این مىکنيم که او را نمىشناسيم .او
نماز مىخواند و با ما هم حرف نمىزند .نمىخواهد بازجویش گزارش اینکه با
مبارزان وارد رابطه شده است دریافت کند .هر روز به بازجویى مىرود و بعد
از چهار روز معلوم مىشود که هيچ مدرکى بر عليه او ندارند .او همراه
همسرش دستگير شده که اعترافاتى کرده و در ضمن گفته است که شيال فعاليت
سياسى نداشته است .به نظر مىرسد که بازجو حرفهاى او را باور کرده است
چون برخى از اطالعاتى که داده منجر به دستگيرى تعدادى شده است .بازجوى
شيال به او گفته در عرض چند روز آینده آزاد خواهد شد .کارى که همسر شيال
کرده است یعنى دادن برخى اطالعاتش که منجر به دستگيرى تعدادى شده است
و ندادن برخى اطالعات دیگرش ،برخورد بيشتر آنهایى است که زیر شکنجه
اطالعات مىدهند .تا آنجا اطالعات مىدهند که رژیم به آن آگاهى دارد و آنچه
را که رژیم نمىداند و بخاطر آن تحت فشار قرار نمىگيرند ،بروز نمىدهند.
٭٭٭
توى اتاق نشستهام و حوصلهام سر رفته ،کاش یک رادیو داشتم .یادم مىآید وقتى
بچه بودم یک رادیوى کوچک داشتم که با آن مىخوابيدم .برنامهاى بود که براى
ایرانىهاى خارج از کشور پخش مىشد و من دوست داشتم به آن گوش کنم .تا
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وقتى که خوابم مىبرد و مادرم صبحها که براى نماز بلند مىشد آنرا خاموش
مىکرد .کاش یک اتاق براى خودم داشتم و مىتوانستم خودم تعيين کنم که کى
بيرون بروم و با دیگران باشم و یا کى بخوابم و کى بيدار شوم .دلم مىخواست
آزادى اینرا داشتم که هر وقت دوست دارم دراز بکشم و به بيرون فکر کنم،
تخيالتم را به دست ابرها بسپارم که مرا به دنياى بيرون ببرند .دلم مىخواست
این چشمها اینجا نبودند که مرا نگاه کنند و در موردم گزارش بنویسند .کاش
زندگى اینها هم در گرو اینکه در مورد افرادى مثل من چه مىنویسند ،نبود .هيچ
کتاب بدرد خورى هم اینجا نيست .کتابى را که در نقد مارکسيسم است
برمىدارم ولى خيلى خسته کننده است .باید سعى کنم آنرا بخوانم ،مجبورم مغزم
را با همين آشغالها فعال نگه دارم .گاهى نمىتوانم از خندیدن به مجادالت درون
کتاب خوددارى کنم و متوجه مىشوم که برخى از توابها حواسشان به من است.
مىتوانم فقط کدهایى را که از مارکس آورده بخوانم و کارى به تحليل کتاب
نداشته باشم .احساس مىکنم خواندن کدها جالب است .نزدیکم زنى که دو تا بچه
با خود دارد و االن خواب هستند ،دارد نماز مىخواند .ناگهان به زمين مىافتد و
بدنش مثل برگى اسير باد مىپرد .خشکم زده است تا به حال آدمى را در این
وضعيت ندیدهام ،نمىدانم چه بکنم .زندانيان دورش جمع مىشوند ،یک نفر
قاشقى در دهانش مىگذارد .مسئول داروئى بند وارد اتاق مىشود و مشغول
معاینه اوست.ناگهان به زمين مىافتد و بدنش مثل برگى اسير باد مىپرد .خشکم
زده است تا به حال آدمى را در این وضعيت ندیدهام ،نمىدانم چه بکنم .زندانيان
دورش جمع مىشوند ،یک نفر قاشقى در دهانش مىگذارد .مسئول داروئى بند
وارد اتاق مىشود و مشغول معاینه اوست .به راهرو مىروم و قدم مىزنم.
بيچاره بچههایش ،یکىشان  ٨ماهه است و دیگرى دو ساله .هر دو ضعيف و
عصبىاند ،غذاى کافى به بدنشان نمىرسد.
٭٭٭
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اعدام
غروب پنجشنبه است ،احساس مىکنم زندانيان عصبىاند ،چرا؟ صداى عجيبى
مىشنوم ،گویى آهن تخليه مىکنند .آرزو را مىبينم که متفکرانه در راهرو قدم
مىزند .او در رابطه با کومله دستگير شده است و اعدامى است .قبل از من
دستگير شده ،یک سال و نيم است که در زندان است .به او مىرسم و مىپرسم
آیا مىتوانم با او قدم بزنم ،مىگوید :با کمال ميل .مىپرسم آیا دارند بند و
سلولهاى دیگرى درست مىکنند؟ مى گوید چطور مگه؟ مىگویم صداى تخليه
آهن را نشنيدى؟ نگاهم مىکند و مىگوید:
 این صداى تخليه آهن نبود ،صداى رگبار گلوله بود .شب اعدام است.باورم نمىشود عرق سردى تمام تنم را در بر مىگيرد .هفته پيش هم این صدا
را شنيدم ولى کسى نگفت که صداى چيست .نمىدانم چه بگویم ،انگار مغزم یخ
زده است .آرزو مىگوید:
 بعد از رگبار گلوله ،اگر به دقت گوش کنى صداى تک گلولهها را مىشنوى.آنها به همه اعدامىها یک گلوله مىزنند ،تير خالص تا مطمئن شوند که
مردهاند .حاال این اعدامها هفتهاى یک بار است ،سال پيش هر شب صدتا را
اعدام مىکردند .با شمارش تک گلولهها بعد از رگبار مىفهميدیم که چند نفر
اعدام شدهاند .هفته پيش هشتاد نفر را اعدام کردند .بزودى مىفهميم امشب چند
نفر را اعدام کردهاند.از من مىخواهد به دنبالش بروم .آرزو به اتاق شش
مىرود و به طرف زندانىاى مىرود که کنار پنجره باز ایستاده است و گوشش
را به آن چسبانده است .آرزو با او چند کلمهاى رد و بدل مىکند و بر مىگردد،
مىگوید  ۹۰تا گلوله شمرده است.
احساس غمگينى تمام وجودم را در برگرفته است .نمىدانم چه بگویم .آرزو
مىگوید:
 ناراحت نشو .اینجا زندان است .شنيدم حکم تو هم اعدام است ،راست است؟ آره چون مصاحبه تلویزیونى را قبول نکردم. آن مصاحبه تلویزیونى را دیدم .از من و همسرم هم خواستند که در آنمصاحبه تلویزیونى شرکت کنيم ،ما هم قبول نکردیم .به ما گفتند که آخرین
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شانس براى فرار از اعدام است .ناراحت نيستم ،خودم خواستم که سرنوشتم این
باشد .دوست هم ندارم کارى را که غلط مىدانم بکنم .برم بگم رژیم خوب است،
دروغ از این بزرگتر؟ تمام زندگىام براى برابرى مبارزه کردهام و این رژیم
دشمن آزادى و برابرى است .حاال برم بگم این رژیم خوب است .مردم مرا
مىشناسند ،نمىخواهم بعد از ده سال کمک گرفتن از آنها ،احساس حقارت
بکنند .تو چى ،چه مدت است که فعاليت تشکيالتى مىکنى؟
 کال دو سال است. عادالنه نيست تو نباید کشته بشى ،خيلى جوونى .مردم حقيقت را مىفهمند،آنها در مورد تو همان قضاوتى را که در مورد من مىکنند ،نخواهند کرد .خوب
است که به آن مصاحبه تلویزیونى نرفتى ولى چه اشکالى دارد که نوشتن
انزجار را قبول کنى که اعدام نشوى .مردم به افرادى مثل تو احتياج دارند ،نباید
بگزارى که رژیم بکشتت .نوشتن انزجارنامه هيچى نيست ،معنىاى نداره.
وضعيت تو با وضعيت من و همسرم متفاوته .ما باید بریم و اعدام بشيم .دو تا
بچه کوچک دارم ،اميدوارم که درک کنند.
 نمىتوانم چنين کارى بکنم .نمىتوانم به خودم دروغ بگویم و بنویسم که رژیمخوب است و من کار اشتباهى کردهام که فعاليت سياسى برعليه اش کردهام.
وقتى آزاد شوم چکار مى توانم بکنم؟ مردم دوباره بهم اعتماد مىکنند؟ چرا باید
بهم اعتماد کنند؟ اگر بگویم که رژیم خوبست چطور مىتوانم به مردم توضيح
بدهم که این کار من درست بوده است؟ مىتونم بهشون بگم که اگر در
مبارزهشان دستگير شدند آنها هم همين کار را بکنند؟ جدا از همه اینها نمىتوانم
چنين کارى بکنم .در تمام عمرم کارى که قبول نداشتم نکردم و حرفى را که
قبول نداشتم نگفتم .ترجيح مىدهم که بميرم تا اینکه چنين کارى کنم.مدتى با هم
بحث مىکنيم ولى هيچ یک نمىتوانيم دیگرى را قانع کنيم .دیر شده است ،بنابر
این جدا شده و به رختخوابهایمان مىرویم .به صداى تخليه آهن که رگبار گلوله
بود فکر مىکنم و آرزو مىکنم که اى کاش حاال هم نمىدانستم که صداى چه
بود.
٭٭٭
حدود یک ماه است در این زندان هستم و دوستان خوبى دارم .تعدادى از
زندانيان منتظر اعدام هستند .بيشتر آنها از ردههاى باالى گروهها بودهاند و
حاضر نشدهاند که در مصاحبه تلویزیونى شرکت کنند و یا در حسينيه اوین
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اعالم انزجار کنند .من منتظر دادگاه هستم و مىدانم که حکمم اعدام خواهد بود.
زندانيان معموال دو یا سه ماه بعد از دادگاهشان اعدام مىشوند .امروز صبح
دختر جوانى را از اتاقمان براى بازجویى صدا کردند و حاال بيست سال پيرتر
از وقتى که رفت برگشته است .بىصدا گریه مىکند ،محبوبه یکى از مجاهدین
به سراغش مىرود و از او مىپرسد که چه اتفاقى افتاده است .صداى دختر را
مىشنوم:
 امروز صبح وقتى مرا براى بازجویى بردند .ابتدا چند تا سوال کردند و بعد ازکتک زدن گفتند که صبر کنم تا با همسر و برادرم مالقات داشته باشم .آنقدر
خوشحال بودم که درد شالق را احساس نمىکردم .بعد از ظهر از من خواستند
به دنبالشان بروم .چشمبند داشتم ولى احساس کردم وارد اتاقى شدهام و همچنان
که در اتاق راه مىرفتم گهگاهى سرم به چيزى مىخورد .بازجو بهم گفت که
مىتوانم چشمبند را بردارم .در اتاقى بودم که حدود چهل نفر را از سقف دار
زده بودند .من در کنار جسد آویزان برادرم و روبروى جسد آویزان شوهرم
ایستاده بودم .وقتى آنها را دیدم احساس کردم که سرم گيج مىرود و افتادم .وقتى
بهوش آمدم در راهرو بودم.
دختر همچنان مىگوید و اشکهایش روان است ولى من دیگر نمىتوانم بشنوم و
از اتاق بيرون مىروم.
بلندگو اسم شيال را مىخواند که به بازجویى برود ،و همه فکر مىکنيم که براى
آزادى است ،خودش هم همينطور فکر مىکند .شيال آماده مىشود و مىرود.
زهره یکى از توابان را هم براى بازجویى صدا مىکنند .زهره تنها توابى است
که با جریانات چپ بوده است .او در اوایل سال  ٦۰دستگير شده است و اوایل
مبارز بوده است .براى یک سال در مقابل زندانبانان مىایستاده و حتى جواب
الجوردى را هم مىداده است .بعد از رفتن به سلول انفرادى و کتکهاى هر
روزه تواب مىشود.
عصر شيال با قيافهاى ناراحت برمىگردد .دورش جمع مىشویم مىگوید:
 امروز صبح وقتى مرا صدا کردند ،مرا تا دم در زندان هم بردند .حتى بازدیدبدنى شدم و تا در اصلى هم رفتم .خيلى خوشحال بودم ،فکر کردم که دارم آزاد
مىشوم .دم در اصلى گفتند که باید براى پاسخ گویى به چند سوال برگردم .به
ساختمان  ۲۰۹بردنم و دوباره پرسيدند که آیا هيچ فعاليت سياسىاى داشتهام و یا
کسى را که فعاليت سياسى داشته است مىشناسم و من گفتم نه .آنوقت آنها زهره
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را به داخل اتاق آوردند و او با دیدن من گفت بله ،من او را در خانه حنا دیدم.
دوبار او را وقتى که داخل خانه مىشد و از خانه خارج مىشد دیدم .من وقتى او
را دیدم خودم توى اتاق بودم و پشت پنجره ایستاده بودم .او از حياط رد شد،
مطمئن هستم که خودش است .بازجو به او گفت که از اتاق بيرون برود و به من
گفت مىدانم که خيلى ناراحت هستى ،فکر مىکردى حاال بيرون خواهى بود.
برو و به دقت فکر کن ،فردا صدات مىکنم و مىخوام که وقتى آمدى همه چيز
را بنویسى .نمىخوام بهم زحمت کتک زدنت را بدى .همه چيز را مىدانم و فقط
مىخوام خودت آنها را بنویسى.
٭٭٭
من و راز تصميم مىگيریم که به روابطمان نظمى بدهيم که هم باعث رشدمان
بشود هم دچار خردهکارى نشویم هم آنکه روابطمان از این حالت خودبخودى در
بيایند .در مورد اینکه هر کداممان با چه کسانى رابطه را بطور منظم حفظ کنيم
و در مورد چه موضوعاتى بحث کنيم ،تبادل نظر مىکنيم .فکر مىکنيم بخشى
از کارى را که در بيرون مىکردیم مىتوانيم در اینجا هم بکنيم.
روز مالقات است ،هر بيست روز یکبار با پدر و مادر و خواهران و
برادرانمان که باالى چهل سال هستند مىتوانيم مالقات داشته باشيم .در روزهاى
مالقات بهترین لباسم را مىپوشم و سعى مىکنم خودم را شاد و سرحال به
خانوادهام نشان دهم .باالخره آنها نباید شریک زندان من باشند .به مالقات
مىروم ،تنها مادر و پدرم هستند .پدرم با نگرانى مىپرسد:
 وقتى هواپيماهاى عراقى مىآیند که بمباران کنند شما جاى امنى دارید که به آنپناه ببرید؟ منظورم این است که اگر زندان را بمباران کنند شماها کشته
مىشوید!
 جاى پنهان شدن از ترس بمب را نداریم .ولى نگران نباش دیوارهاى اینجا بابمب صدام خراب نمىشن ،خيلى کلفت هستند.
مادرم گریه مىکند ،گوشى را مىگيرد و التماس کنان مىگوید:
 انزجار بنویس که اعدامت نکنند. -مىدونى که چنين کارى نمىکنم ،پس دیگه نگو.
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 به مردم گفتهام که به انگليس برگشتهاى .کسى نمىداند که زندان هستى.نمىتونم به کسى بگم که زندان هستى.
احساس مىکنم آتشم مىزنند ولى سعى مىکنم خودم را کنترل کنم .مىگویم:
 این مشکل خودته .من از اینکه در زندان هستم خجالت نمىکشم .کارىنکردهام که خجالت بکشم .اگر دوست دارى به همه بگو مردهام ،خودت هم
مىتونى فکر کنى که مردهام .مجبور نيستى به مالقاتم بيایى .از گریان دیدنت هم
لذتى نمىبرم ،در واقع ترجيح مىدهم اینجورى نبينمت.
 اگر ازدواج مىکردى االن اینجا نبودى. من هيچ ارزشى براى آن زندگىاى که ایدآل توست قائل نيستم .مرا باآرزوهاى خودت قضاوت نکن .احساس مىکنم که از عصبانيت دارم منفجر
مىشوم .پدرم گوشى را با عصبانيت از مادرم مىگيرد و به او مىگوید که دست
از سرم بردارد .نمىتوانيم زیاد با هم حرف بزنيم ،گوشى قطع مىشود .دستى
براى آنها تکان مىدهم و قبل از آنکه نگهبان داد بزند که کابينها را خالى کنيم،
از آنجا مىروم .نگاهشان را در پشت سرم احساس مىکنم .به پشت پرده مىروم
و احساس مىکنم که مملو از خشم هستم .در تمام زندگىام با اعمال نظر عقب
مانده مادرم بر زندگىام مبارزه کردهام .مىدانم که به خاطر عالقهاش این
برخوردها را دارد .ولى اى کاش به خاطر عالقهاش استقاللم را به رسميت
مىشناخت .یادم مىآید وقتى که فقط شانزده سال داشتم دور از چشم من ترتيب
ازدواجم را با پسر خالهام داده بود .در مورد آن با دایى و خالهام حرف زده بود
و در غياب من برنامه چيده بود .یک روز خالهام آمد و مادرم به من گفت که
برویم برایم حلقه بخرند .من مخالفت کردم و گفتم که با پسر خالهام ازدواج
نمىکنم .مادرم حتى به پدرم تمام حقيقت را نگفته بود .پدرم فکر مىکرد که من
خودم مىخواهم با پسر خالهام ازدواج کنم و از این بابت خوشحال نبود .آنروز
مادرم به من التماس کرد که براى خرید حلقه بروم و گفت که اگر بعدا پشيمان
شدى بهمش مىزنيم .من هم مىدانستم که اگر قبول کنم دیگر نمىتوانم بهمش
بزنم .مادرم را مىشناختم ،فکر کردم امکان ندارد که در آن سن و آن هم با پسر
خالهام که هيچ احساسى نسبت به او نداشتم ازدواج کنم .به خانه دوستم رفتم و به
خواهرم گفتم که به مادرم بگوید که نمىداند به کجا رفتهام .شب برگشتم از دستم
عصبانى بود ولى خودم خوشحال بودم که به او گوش نداده بودم.
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گاهى دلم براى مادرم مىسوزد .بخاطر سادگىاش و اینکه خودش هم از زندگى
هيچ لذتى نبرده است .ولى در عين حال رفتارش عصبىام مىکند .تمام عمرم
مجبور بودم که با اعمال نظرهایش مبارزه کنم .شانس آوردم که پدرم موافق
تحصيل و آزادى ما بود .وگرنه معلوم نبود چه به سرم مىآمد .مادرم مدام سعى
مىکرد که مرا به پاى ازدواج با کسى که به نظر خودش خوب بود بکشاند .از
اینکه هرگز اجازه ندادم هيچ خواستگارى برایم به خانه بياید از دستم عصبانى
بود .هميشه سعى مىکرد راهى را که به نظر خودش درست بود برایم تعيين کند
و من مجبور بودم با دعوا و به زور آزادیم را بگيرم .از طرز لباس پوشيدن
گرفته تا رفت و آمد با دوستانم را با زور تثبيت کردم .وگرنه مادرم دوست
داشت که مثل خودش زود ازدواج کنم و بچه دار شوم .زندگىاى که تصورش
هم برایم دردناک است.
در راه برگشتن به بند مدتى منتظر اتوبوس مىایستيم ولى نمىآید .زندانبان از
ما مىخواهد که پياده به بند برگردیم .چقدر قدم زدن در هواى باز دوست داشتنى
است ،حتى با چشمبند .باغچههاى کوچک پر از گلهاى قشنگ همه جا هستند.
گلهایى که توابها کاشتهاند ،باغچههایى که توابها کارشان را مىکنند .نگهبانى که
ما را با خود مىبرد مرد پيرى است .قدى کوتاه دارد با بدنى الغر و رنج کشيده.
صورت الغرش را ته ریش سفيدى پوشانده است .موهاى سرش سفيدند و با
اینکه کوتاه هستند آشفته به نظر مىرسند .شاید یادش رفته سرش را شانه بزند.
لباسهایش تيرهاند و راهى تا مندرس شدن ندارند .افسردگى از صورتش مىبارد.
از یکى از زندانيان که کنارم دارد مىآید و مىدانم تواب نيست در مورد نگهبان
مىپرسم .اینکه با این سنش اینجا کار مىکند ،باید بازنشسته باشد .مىگوید:
 او سه تا از پسرانش را در جنگ ایران و عراق از دست داده است و یکى ازپسرانش را مجاهدین ترور کردند .او ما را بعنوان دشمنانش مىبيند و دوست
دارد در زندان کار کند.
دلم براى پيرمرد بيچاره مىسوزد ،در یک سردرگمى است و در همين
سردرگمى خواهد مرد .او فکر مىکند که ما مسئول مرگ پسرانش هستيم.
نمىداند که این رژیمى که برایش کار مىکند ،مسئول مرگ آنهاست.
٭٭٭
توى هواخورى قدم مىزنم و به دنياى بيرون فکر مىکنم که خيلى دور به نظر
مىرسد .دلم براى موسيقى خيلى تنگ شده است ،کاش یک رادیو و یا ضبط
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داشتم .برخى از آهنگهایى را که به یاد دارم آرام زمزمه مىکنم .آهنگى از جان
لنون را که وقتى انگليس بودم و در آرامش زندگى مىکردم ،دوست داشتم ،به
یاد مىآورم .پرى مىآید .مىپرسد که مىتواند با من قدم بزند .مىگویم حتما.
احساس مىکنم غمگين است هرچند که مثل هميشه مىخندد .مىپرسم از چيزى
ناراحت است؟ مىگوید:
 آره ،دوست دارم قبل از اینکه براى اعدام صدایم بکنند چيزى را بهت بگویمولى نمىدانم که چه عکسالعملى نشان خواهى داد .نمىخواهم که دوستىمان
قطع شود و نگرانم که اگر بهت بگم رابطهات را باهام قطع کنى.
نمىدانم چه بگویم .نگاهش مىکنم ،هيچ چيز بدتر از همکارى نيست که او
نمىکند پس چرا اینقدر نگران است؟ ادامه مىدهد:
 ولى فکر مىکنم که باید بهت بگویم .وقتى دستگير شدم ،شوکه بودم .آنها مرامستقيما به اتاق شکنجه بردند و شروع به زدن کردند .رابطم را مىخواستند و
من هم گفتم که کجا مىتوانند پيدایش کنند.
پرى بينىاش را مىگيرد و اشکش را پاک مىکند .احساس مىکنم نمىتوانم راه
بروم .از او مىخواهم که بنشينيم .در گوشهاى مىنشينيم و اشکهاى او روان
مىشوند .دوست دارم من هم گریه کنم ولى سعى مىکنم خودم را کنترل کنم.
حاال دیگر راحتتر مىتوانم احساساتم را کنترل کنم .پرى ادامه مىدهد:
 مىدانم که چه کردهام .مىدانم که اعدام هم اشتباهم را پاک نمىکند.گریه امانش نمىدهد .مىگویم:
 ولى تو عمدا او را نياوردى .اگر شکنجهات نمىکردند هرگز اسمش را همنمىگفتى .همه اشتباه مىکنند .باید به عنوان یک اشتباه بهش نگاه کنى .وگرنه
قبل از اینکه اونها بکشنت دیوانه مىشى .به خودت نگاه کن و به بقيه ،تو با
اعتماد بنفس هستى و سر زندهاى ،اونها را ببين مثل مردهها قدم مىزنند.
 ولى او هم به اعدام محکوم شده است .من باعث مرگش شدم.پرى گریه مىکند .احساس خفگى مىکنم ،نمىدانم چه باید بکنم .سعى مىکنم
دلداریش بدهم .کمى سرحال مىآید و دوباره آن خندههاى قشنگ بر لبانش نمایان
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مىشوند .از او مىخواهم که موهایم را مثل موهایش ببافد ،من بلد نيستم مثل او
ببافم .در حالى که سعى مىکند یادم دهد ،موهایم را مىبافد.
٭٭٭
هواخورى بسته است و مجبورم توى اتاق بنشينم .کاش کتاب جالبى براى
خواندن داشتم .قفسه کتاب را نگاه مىکنم ،قرآن همراه چند تا کتاب اسالمى را
مىبينم .حاال که همه قوانين بر مبناى اسالم است بهتر است که اسالم را بهتر
بشناسم .یادم مىآید آخرین بارى که قرآن را خواندم سيزده سال داشتم .سوره
النسا را خواندم و عصبانى شدم .از پدرم پرسيدم فکر مىکنى برادرانم عاقلتر و
فهميدهتر از من هستند؟ پدرم گفت به هيچ وجه .گفتم پس چرا اینجا در قرآن
مىگه که مردها عاقلتر و برتر از زنان هستند و باید اختيار زنان در دست
مردان باشد؟ اینجا مىگه که فرزند پسر دو برابر دختر ارث مىبرد .من به
خدایى که مرا قبول ندارد و مردها را برتر از زنان مىداند ،ایمان ندارم .پدرم
سعى کرد مرا قانع کند که نباید خدا را با حرفهایش قضاوت کنم .مىگفت این
حرفها براى هزار و چهارصد سال پيش بوده که انسان هنوز متمدن نبوده.
آنروز خيلى با پدرم بحث کردم ولى نه من توانستم او را قانع کنم و نه او مرا.
بعد از آن دیگر خدا را باور نداشتم و ترس از خدا که در همه بچهها ایجاد
مىکردند و مىکنند نيز خوشبختانه از وجودم رخت بربست .یادم مىآید که براى
مدتى طبق عادت قبل از امتحان دعا مىکردم که امتحانم خوب شود .ولى از
آنجایى که درس خوان نبودم خراب مىشد .بعد به خدا فحش مىدادم که خيلى
بىعرضه است و نمىتواند در امتحان کمکم کند .بعد به خودم مىگفتم دیدى
خدایى نيست .اگر بود با این فحشهایى که بهش دادى تا حاال یک بالیى سرت
مىآورد .حاال حدودا ده سال بعد دوباره قرآن را مىخوانم تا ببينم چقدر برداشت
آنزمانم درست بوده است .سوره النور را باز مىکنم ،نوشته است :پيغمبر به
زنان با ایمان بگو که چشمها و بدنشان را در برابر غریبه بپوشانند .به آنها بگو
که سينه و شانههایشان را و همه بدنشان را به جز براى شوهرانشان بپوشانند.
این طور که پيداست قرآن توسط یک مرد براى مردان دیگر نوشته شده است
که چطور با زنان رفتار کنند و آنها را تحت کنترل خود داشته باشند .سوره النسا
را باز مىکنم و مىخوانم:
اگر در مورد زنانتان نگرانيد که اطاعت شما را نکنند ،اول با آنها حرف بزنيد.
اگر فایدهاى نداشت آنها را بزنيد.

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

نمىدانم چطور زنها مىتوانند چنين چيزى را بخوانند و خشمگين نشوند و از
آن متنفر نباشند .چقدر در این موقعيت قرآن خواندن من با وقتى که نوجوان بودم
فرق دارد ،آنموقع عصبانيم مىکرد ولى حاال آتشم مىزند .بىخود نيست که
خيلى از مردها اینقدر در رابطه با زنها احمق هستند ،بخشا بخاطر همين مذهب
است که قاطى فرهنگ شده .دوباره قرآن را باز مىکنم ،سوره البقره مىآید:
 زنان شما کشتزار شما هستند ،براى کشت (باردار کردنشان) به آنها نزدیکشوید.
از خواندن چنين رهنمودهاى ضدزن و عقب مانده حالت تهوع پيدا کردهام .حاال
عينىتر درک مىکنم که آنچه حکومت اسالمى بر سر زن مياورد ،عين فرامين
خدا و اصول اسالم است .چه آنجا که باید خود را بپوشانند ،چه آنجا که باید تنبيه
شوند و چه آنجا که به عنوان یک انسان برابر با مرد به حساب نمىآیند .قرآن را
سرجایش مىگذارم و مىروم که قدم بزنم و نفسى بکشم.
در هواخورى قدم مىزنم و به پنجرههاى بند باال نگاه مىکنم .مىدانم که فریده
باالست ولى نمىدانم چه مىکند و آیا حالش خوب است یا نه .تماس زندانيان
بندهاى متفاوت با یکدیگر ممنوع است .هنوز ظهر نشده و من هم دارم در
هواخورى قدم مىزنم .براى دستشویى رفتن داخل بند مىشوم .نزدیک دستشویى
مىشوم ،جلوى درهاى دستشویى خون تازه و لخته شده زیادى روى زمين
ریخته است .با دیدن آنهمه خون زانوانم مىلرزند و حالت تهوع پيدا مىکنم.
مىگویند گلى یکى از هم اتاقىهایم خون باال آورده است .گلى با رنگ پریده
روى زمين نشسته است .چند تا از زندانيان دورش را گرفتهاند .مىگویند کسى
رفته دفتر که از نگهبان بخواهد که گلى را به بهدارى بفرستند .دیدن این همه
خون حالم را دگرگون کرده است ،به یاد زمانى مىافتم که یک گوسفند را
قربانى کرده بودند و خون زیادى روى زمين ریخته بود .از دستشویى رفتن
مىگذرم و به هواخورى بر مىگردم .حدود یکسال است که گلى در زندان است
و جرمش این است که به مجاهدین کمک مالى کرده است .تواب نيست ولى اداى
توابها را در مىآورد .ما را دوست دارد ولى علنا با ما حرف نمىزند که برایش
گزارش رد نکنند .از یک خانواده پولدار است ولى هنوز نتوانستهاند او را از
الجوردى بخرند .به اتاق مىروم که ببينم او را به بيمارستان بردهاند یا نه و
مىبينم که با رنگ پریده در اتاق نشسته است .از او مىپرسم:
 -به بيمارستان نمىبرندت؟
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 نمىگن نمىبریم ،ولى نمىبرند. ولى اگر خونریزى معدهات قطع نشه چه اتفاقى خواهد افتاد؟با لبخند سردى مىگوید:
 کى اهميت مى ده؟طى روز گلى دراز کشيده است و یک ظرف کنارش است که اگر باال آورد در
آن بریزد .رنگش کامال سفيد است ،نگرانش هستم.
وقت خواب است ،مىخوابيم ولى ذهنم مشغول گلى است .بخاطر اینکه جاى
اضافىاى نيست که ظرفى کنار گلى براى باال آوردنش بگذارند ،کسى نزدیکش
نشسته که اگر او به ظرف نياز داشت به او بدهد .چشمانم را مىبندم و سعى
مىکنم بخوابم .به خانوادهام فکر مىکنم ،سعى مىکنم تصور کنم که امروز چه
کردهاند .به هستى فکر مىکنم و به پارکهاى مهآلود که وقتى در انگليس بودم
خيلى دوست داشتم .با صداى عجيبى بيدار مىشوم .به اطرافم نگاه مىکنم ،این
گلى است که دارد روى پتویش خون باال مىآورد .به نظر مىرسد زندانىاى که
کنارش نشسته بوده است خوابش برده و صداى گلى را که ظرف خواسته،
نشنيده است .گلى نتوانسته ظرف را بر دارد و روى پتویش باال آورده است.
حاال دارد توى ظرف باال مىآورد ،خون تازه .حالت تهوع دارم به دستشویى
مىروم .نمىدانم گلى یا هر آدمى چقدر خون دارد که بعد از اینهمه خون باال
آوردن مىتواند زنده بماند.
زندانى جدیدى به اتاقمان آمده ،نامش روژین است .یک سال است که دستگير
شده و در بند دیگرى بوده .سه ماه پيش به سلول انفرادى منتقل شده و حاال هم
اینجاست .روژین سر حال و زیباست و وقتى راه مىرود سرش به طرف عقب
متمایل است .گاهى دوست دارم با نگاه کردن به ظاهر آدمها وضعيت سياسى و
روحىشان را حدس بزنم .احساس مىکنم همه آنهایى که سر به زیر و با
شانههاى افتاده راه مىروند تواب و یا بریده هستند .آنها غمگين ،بىهدف ،بى
اعتماد بنفس و بى اعتقاد هستند .یا اصال با کسى حرف نمىزنند و یا خيلى کم
حرف مىزنند .در بند به این شلوغى ،انفرادى زندگى مىکنند .چشمانشان براق
و زنده نيست ،مثل سنگ است .لباسهاى تيره و بى رنگ مىپوشند .در حالى که
مبارزان که تعدادشان خيلى کم است کامال متفاوت هستند .بند ما حدود چهارصد
و پنجاه نفر زندانى دارد ،به غير از زیر اعدامىها که االن شش نفر هستند،
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همهاش هفت نفر هستيم که با بقيه متفاوتيم .گویى در چشمان مبارزان آتشى
روشن است که وجودشان را گرم نگاه مىدارد .حالت دهانشان رو به پائين
نيست و حرف مىزنند .ایستاده راه مىروند و سعى مىکنند لباسهاى شاد و
رنگى بپوشند .مرده و غمگين به نظر نمىآیند .گویى رژیم خيلىها را از نظر
روحى کشته است ،و فقط جسمشان زنده است .حال آنکه بعضى از ما که از
نظر روحى زنده هستيم ،بخاطر شکنجه وضعيت جسمى خوبى نداریم.
شبها خيلى سرد است و ما به اندازه کافى پتو نداریم .با این حال گاهى شبها
بعضىها یکى از پتوهاى زندانيان دیگر را که خوابند به روى خود مىکشند و
صبح آنهایى که پتویشان رفته است سرما خوردهاند .دیشب هم کسى یکى از دو
پتوى مرا برداشته است و امروز صبح با تن درد و سرما خوردگى بيدار شدهام.
ساعت شش از خواب بيدار مىشویم و ساعت هشت صبحانه مىخوریم .نمىدانم
چرا باید اینقدر زود بيدار شویم و همه گرسنه منتظر صبحانه بنشينيم .بين
صبحانه تا ناهار ساعت سکوت است و زندانيان کتاب مىخوانند و یا مصاحبه
زندانيان در حسينه را که از تلویزیون پخش مىشود ،نگاه مىکنند .ولى طى این
مدت همه گرسنه هستيم و نمىتوانيم کار زیادى بکنيم .ماهى یکبار باید اتاقمان
را خانه تکانى کنيم .همه چيز را به هواخورى مىبریم و دیوارهاى اتاق را از
باال تا پائين مىشویيم .همه اتاقها این کار را مىکنند ،چه وقت و انرژى هدر
دادنى .شاید هم چون تعداد زندانيان در هر اتاقى خيلى بيشتر از ظرفيت آن است
باید این کار را بکنيم که مریض نشویم.
روز مالقات است و همه خوشحال هستيم .اميدوارم مادرم گریه نکند .نام من و
راز را همراه تعداد دیگرى از بلندگو براى مالقات مىخوانند .با چادر و چشمبند
بيرون مىرویم و با مينى بوس به سالن مالقات مىرسيم .خانواده راز را مىبينم
و با آنها احوالپرسى مىکنم .آنها از راه دورى مىآیند که راز را ببينند .پدر و
مادرم نگران وضعيتم هستند و مىگویند که برایم لباس آوردهاند .پدرم مىپرسد
که هر بار چه مقدار پول برایم بدهد و من مىگویم حداکثرى که قبول مىکنند.
چون برخى از خانوادهها وضعيت مالى خوبى ندارند و مىدانم که خانوادهام
مىتوانند جور آنها را هم بکشند .و او مىگوید که حتما این کار را خواهد کرد.
خبر سالمتى خواهران و برادرانم را مىدهند و برخى از دوستانم که همچنان به
دیدن آنها مىروند و حالشان را مىپرسند .به همهشان سالم مىرسانم و از اینکه
مادرم گریه نمىکند و سعى مىکند خودش را سرحال نشان دهد خوشحالم .ده
دقيقه به سرعت مىگذرد و تلفن قطع مىشود .به بند برمىگردیم .لباسهایمان را
مىدهند ،خانواده راز یک شلوار قشنگ برایش دادهاند و او آنرا به من مىدهد.
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تعدادى از زندانيان مثل پرى به خاطر قبول نکردن مصاحبه و کال اعالم انزجار
منتظر اعدام هستند .و هر لحظه امکان دارد نامشان را بخوانند که براى اعدام
بروند .به غير از روزهاى مالقات هر بار که بلندگو شروع مىکند به خواندن
اسم همگى حالت عصبى پيدا مىکنيم .یکدیگر را نگاه مىکنيم و به این فکر
مىکنيم که نوبت کيست .بخصوص روزهاى پنجشنبه اگر کسى را صدا کنند
مىدانيم که براى اعدام است .امروز آرزو و ناهيد را صدا کردهاند و آنها آماده
شدهاند که بروند .یکدیگر را مىبوسيم ،همه سعى مىکنيم که احساساتمان را
نشان ندهيم .آرزو در حالى که مرا مىبوسد مىپرسد:
 تصميمت را تغيير دادهاى یا نه؟بخاطر بغض گلویم نمىتوانم حرف بزنم ،با اشاره سر مىگویم نه .مىگوید:
 بيشتر فکر کن.تالش زیادى مىکنم که اشکم نریزد .او در حاليکه براى اعدام مىرود نگران
اعدام من است ،مىخواهد مرا از مرگ نجات دهد .خواهر همسر ناهيد
نمىخواهد بگذارد که او براى اعدام برود .زندانبان آنها را از هم جدا مىکند و
ناهيد را مىبرد .یک ساعت بعد زندانبان وسایلشان را مىخواهد و این به این
معنى است که آنها را براى اعدام بردهاند .حدود ظهر بود که آنها را صدا کردند
و تا غروب که وقت اعدامشان است ،وصيت نامه مىنویسند که معلوم نيست به
دست خانوادههایشان برسد .روى پاهایشان اسامىشان را مىنویسند و اگر
باکرهاى در بينشان باشد ،به او تجاوز مىکنند که به بهشت نرود .هرچند شایع
است به غير باکرهها هم تجاوز مىکنند و این فقط توجيه مذهبىشان است .قبل
از نماز عصر اعدام خواهند شد .زندانبانان در خون آنها وضو مىگيرند و به
عبادت و تشکر از خدا مىنشينند که این همه کمونيست آفرید تا آنها از کشتنشان
لذت ببرند.
غروب است ،دوست دارم که تنها قدم بزنم ،حوصله هيچ کس را ندارم ،وقت
اعدام است .آیا مردم مىدانند اینجا چه مىگذرد؟ آیا آنها مىدانند که رژیم دارد
بچههایشان را مىکشد .یاد على مىافتم که با ده نفر دیگر دستگير شد .او اسم
واقعىاش را هم نگفت ،او اسمى را گفت که دوستانش مىدانستند ،خواهد گفت.
هيچکدام از آن ده نفر همکارى نکردند و همهشان زیر شکنجه مردند .یادم
مىآید که پدرش با دوستى به پزشکى قانونى رفت تا بدن على را شناسایى کنند.
آنها از پزشک قانونى به خانه ما آمدند .پدر على گفت:
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 نه ،خوشبختانه على آنجا نبود .یعنى هنوز زنده است .آنها جسد آدمى را که سهبرابر على بود و سياه بود و بعضى از قسمتهاى بدنش زخمى بود به من نشان
دادند و پرسيدند این على نيست؟ مثل اینکه دیوانهاند فکر مىکنند من پسرم را
نمىشناسم .گفتم نه این على من نيست ،على کس دیگریست.
یادم مىآید وقتى پدر على داشت اینها را مىگفت نتوانستم بيشتر بشنوم به
آشپزخانه رفتم تا اشکم را که بر پلکم فشار مىآورد رها کنم .دوستم به کنارم آمد
و گفت ،على بود .آنقدر شکنجه شده بود و بدنش آنقدر باد کرده بود که پدرش او
را نشناخت .حاال دیگر باید فهميده باشد که آن جسد على بوده است.
یک روز بىهيجان دیگر است ،به سراغ قرآن مىروم .حاال دیگر خواندن قران
برایم بيشتر از درک اسالم است ،مثل جوک مىماند ،خوشحالم که دم دست
است .مىخوانم:
متقيان را در آن جهان ،مقام هر گونه آسایش است .باغ ها و تاکستانها است.
دختران زیبا که همه در خوبى و جوانى مانند یکدیگرند و جام هاى پر از شراب
طهور.
چه صحنه سکسىاى براى مردان تصویر کرده .جالب است محمد به مردان
مىگوید که اگر در این دنيا فرمانبردار او باشند بعد از مرگ دختران زیبا
خواهند داشت .او به آنها قول چيزهایى را در دنياى دیگر مىدهد که خودش در
این دنيا داشت ،زن و ثروت و آسایش .معلوم است که همه نمىتوانستند مثل
محمد زندگى کنند ،بنابراین براى کنترل مردم مىبایست به آنها بگوید که بعد از
مرگ به دنبال این چيزها باشند .جالب است که از مردان مىخواهد که در این
دنيا زنان را بعنوان مالشان کنترل کنند .در حاليکه همين مردان مىتوانند تا
دلشان مىخواهد زنان زیبا در دنياى پس از مرگ داشته باشند و هيچ کنترلى
روى زنها هم در آن دنيا نيست .در آنجا همه زنان مال همه مردان هستند ،همه
هم به هم حاللند .پس بهشت براى مردان است و زنى هم که آنجا باشد به عنوان
ملک و وسيله جنسى و لذت مرد آنجاست نه به عنوان انسان .بى دليل نيست که
همه پيغمبران خدا مردند و زنى در بينشان نيست .بيچاره زنى که در این دنيا
دین دارد و معتقد به خداست.
٭٭٭
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صبح است و من با شادابى بىنظيرى از خواب بيدار مىشوم .براى اولين بار
خواب زیبایى از دنياى بيرون داشتهام .توى آب شنا مىکردم ،چشمهایم باز بودند
و رنگ آب به سبزى مىزد و من با چشمان باز شنا مىکردم و آب را نگاه
مىکردم .کاش هر شب چنين خوابى مىدیدم ،از وقتى که دستگير شدهام تا به
حال خواب بيرون را ندیده بودم .هر شب وقتى به رختخوابم مىروم به
خانوادهام ،به دوستانم ،به موسيقى و کتابهایى که خواندهام فکر مىکنم و به خودم
مىگویم که امشب خوابشان را خواهم دید ،ولى هرگز چنين اتفاقى نمىافتد .یا
خوابهایم را به یاد نمىآورم و یا اگر به یاد بياورم در مورد زندان است و
شکنجه و اعدام .به حمام مىروم و مىبينم که یکى از کابينها خالى است.
مىتوانم لباسهاى کثيفم را تا قبل از صبحانه بشورم و وقتى که در هواخورى باز
شد آنها را روى بند پهن کنم .شلوار زیبایى را که راز به من داده است همراه
بقيه لباسهایم مىشورم و آنها را در هواخورى پهن مىکنم.
چند روز در هفته عصرها بلندگو به صدا در مىآید و از زندانيان مىخواهد که
به حسينيه بروند .در آنجا زندانيانى که حکمشان تمام شده اعالم انزجار مىکنند
و اگر انزجارشان پذیرفته شود آزاد مىشوند .برخى از آنهایى هم که اعدامى
هستند و مىخواهند حکمشان تخفيف پيدا کند همين کار را مىکنند .همه توابها و
بيشتر آنهایى که اداى تواب بودن را در مىآورند به حسينيه مىروند و بند را
براى ما مىگذارند .ما احساس مىکنيم که آزادیم حرف بزنيم ،قدم بزنيم و هر
کارى که دوست داریم بکنيم .گاهى بعضى از توابها مىمانند که ما را بپایند.
هرچند شنيدهام که در بندهاى دیگر این طورى نيست و همه زندانيان را به زور
به حسينيه مىبرند .گاهى مصاحبهها از تلویزیون زندان پخش مىشوند .در
راهرو قدم مىزنم و صداى یکى از مصاحبه کنندگان را از تلویزیون مىشنوم.
مىگوید که زندانى بوده است و از زندان فرار کرده است .بعد به ترکيه مىرود
که از آنجا به یک کشور امن برود ولى توسط پليس ترکيه دستگير و به ایران
دیپورت مىشود .حاال او قبل از اینکه اعدام شود از گذشتهاش اعالم انزجار
مىکند .به اتاق مىروم که قيافهاش را ببينم ،کامال پيداست که شکنجهاش کردهاند
که قبل از اعدامش مصاحبه کند.
در هواخورى باز مىشود مىروم تا لباسهایم را که دیروز شسته بودم و خشک
شدهاند جمع کنم .به جز شلوارى که راز بهم داده بود بقيه سر جایشان هستند.
طنابهاى دیگر را هم نگاه مىکنم که ببينم شاید روى آنها باشد ولى نيست .دلخور
مىشوم و به راز و بقيه مىگویم و یکى از زندانيان قدیمى مىگوید نمىدانستى
که اگر چيز قشنگى روى بند آویزان کنى سریع دزدیده مىشود؟
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هواى دلپذیرى است ،توى هواخورى با مادر مستوره قدم مىزنم و در مورد
زندگىمان حرف مىزنيم .مدتى است که او را از کميته مشترک به اینجا منتقل
کردهاند .من و راز کارهایش را مىکنيم ،لباسهایش را مىشوئيم و در نوبت
حمام خودش را مىشوئيم .مثل مادرمان مراقبش هستيم ،چون پير و مهربان
است و حاضر نيست اداى توابها را هم در بياورد .هيچ وقت با توابها حرف
نمىزند و تمام روابطش با ماست .علت دستگيریش این بوده که رژیم دنبال
پسرانش است .مادر مستوره مطمئن است که آنها نمىتوانند پسرانش را پيدا
کنند ،چون پيشمرگه کومهله هستند .گاهى براى بازجویى صدایش مىکنند و با
اینکه هيچ مدرکى بر عليه او ندارند ،مرتب آزادیش را به عقب مىاندازند .چيز
جالبى که در رابطه با مادر مستوره مىبينم این است که با اینکه مىداند که
توابين برایش گزارش خواهند داد با این حال ترجيح مىدهد که با ما باشد .اسم
رمز او براى توابها ميکروب است .روزى توابها به او گفتند که ما نجس و
ضدانقالب هستيم و نباید با ما حرف بزند و او به آنها گفته بود تنها دو تا انسان
در این اتاق هست ،آنها هم راز و پرواز هستند .مادر مستوره در مورد تل سرم
مىپرسد و مىگوید:
 خيلى قشنگ است ،با ستارههایى که روى آن است جلب توجه آدم را مىکند. پرى برایم درست کرده است. خيلى قشنگ است .متاسفم که او را هم اعدام خواهند کرد .مىبينى کهميکروبها چقدر با حسادت نگاهش مىکنند؟ از بس که زیبا و با اعتماد به نفس
است نمىتوانند او را ببينند.
پرى مىآید و از من مىخواهد که با او حرف بزنم .از مادر مستوره جدا
مىشوم و با پرى در گوشهاى از هواخورى مىنشينيم که قله کوهى را مىبينيم.
این تنها منظره زیبایى است که گاهى مىتوانيم تماشا کنيم .نگاه کردن به آن مرا
به بيرون از زندان مىبرد .به آزادى ،به کوه نوردى مىبرد .زیبائيش همراه
سختى و ابهتى که دارد آدم را مسخ مىکند .کاش دیوار کوتاهتر بود یا کوه بلندتر
و مىشد بخش بيشترى از آنرا دید .پرى مىگوید:
 از وقتى که ناهيد و آرزو را اعدام کردهاند احساس بدى دارم .مىدانم که بهزودى صدایم مىکنند و مىروم تا کارى را که کردهام با خودم خاک کنم .اگر
توانسته بودم شکنجه را تحمل کنم حاال مىتوانستم مثل یک پرنده آزاد ،خوشحال
بمىرم.
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 دیگه بهش فکر نکن .به آنهایى که دوستشون دارى فکر کن. از زندگى شخصىات برام بگو .چرا ازدواج نکردى؟ هيچ وقت عاشق نشدى؟ پيش آمد که از یک مردى یک وقتى خوشم آمد و از دیگرى وقت دیگرى .ولىهميشه از ازدواج و قرار گرفتن در رابطهاى نابرابر با یک مرد فرار کردهام.
چند ماه قبل از دستگيریم از یکى از دوستانم خوشم مىآمد .خوش تيپ و خندان
و خيلى اجتماعى بود و احساس مىکردم که او هم دوستم دارد .وقتى باهاش
بودم مدام خندهام مىانداخت .آدم جالبى بود ،در عرض یک لحظه با آدمها
دوست مىشد .ولى من از ازدواج وحشت داشتم و راه دیگرى هم نبود .تو کشور
ما که نمىشه با یک مرد خارج از ازدواج زندگى کنى .اگر زنى این کار را
بکنه سنگسارش مىکنند .بخاطر همين هر بار که همدیگر را مىدیدیم سعى
مىکردم خيلى جدى باشم که نتواند در مورد احساسش حرف بزند .من هم بهش
نگفتم که از او خوشم مىآید .هر بار که خواستم احساسم را به او بگویم فکر
کردم به ازدواج ختم خواهد شد .از خودم مىپرسيدم مىخواهى ازدواج کنى؟
فکر مىکردم اگر ازدواج کنم بعد از مدتى این من هستم که باید همه محدودیتها
را قبول کنم و دیگر عالقهاى باقى نخواهد ماند.
بعد از مدتى سکوت پرى مىگوید:
 آره بيشتر زنها موقعيت پائينتر را دارند و به خاطر بچهها با آن کنار مىآیند. تو چى از زندگىات راضى بودى؟ آره ،دوستش داشتم .رابطه خوبى با هم داشتيم .دلم براى بغلش تنگ شده.نگهبان داخل هواخورى مىشود و مىگوید که همه باید به داخل اتاقهایمان
برویم .نگهبانان با دو تا زن که هيچ جاى بدنشان پيدا نيست وارد اتاق مىشوند.
دو زن چادر سياه به سر دارند و روبنده سياه .از تورى بودن روبند مىفهمم آن
دو مىتوانند ما را ببينند ولى ما نمىتوانيم آنها را شناسایى کنيم .نگهبانان به ما
مىگویند که در کنار یکدیگر بيایستيم .دو زن از ابتداى در یعنى ابتداى صف
آرام حرکت مىکنند و همه را به دقت نگاه مىکنند .اکثر زندانيان عصبى هستند
چون هر کس چيزى را از بازجویش پنهان کرده و نگران است که لو برود .همه
مىدانند که این دو براى شناسایى آمدهاند و بعد از بازدید آنها تعدادى به
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بازجویى کشيده خواهند شد .دو نفرى که زندانيان خواستگار مىخوانندشان تمام
افراد هر اتاق را به دقت نگاه مىکنند و به اتاق بعدى مىروند.
شيال ده سال حکم مىگيرد و باعث تعجبم مىشود علت آنرا مىپرسم و مىشنوم
که در بازجویىاش بيش از اندازه در مورد خودش و فعاليتهایش نوشته است .به
نظر مىرسد آنقدر ترسيده بوده است که نخواسته هيچ مطلبى را که حتى بازجو
خبر نداشته ننوشته بگذارد .همه چيزهایى را هم که آنها نمىدانستند نوشته و
پروندهاش را سنگين کرده است .برخى از دوستانمان به او گفته بودند که بر
عليه خودش مىنویسد .کسانى مثل شيال کم نيستند که زیاد نوشتند و حکم باال
گرفتند.
غروب مالل آورى است .در اتاق نشستهام و سعى مىکنم کتابى که در مورد
زندگى محمد است بخوانم .راز کنارم نشسته و کتابى در دست دارد .از خواندن
بخشى از کتاب دچار شوک مىشوم و باورم نمىشود که چه مىخوانم .به راز
مىگویم مىتوانم حواست را پرت کنم؟ مىگوید آره .مىگویم:
 گوش کن اینجا مىگوید ،محمد با عایشه وقتى نه ساله بوده ازدواج کرده است.باورت مىشه که اینها مىتونن از این چيزها دفاع کنند؟ افتخار هم مىکنند که
محمد با یک بچه رابطه جنسى داشته است .رابطه جنسى با یک بچه  ۹ساله
جرم است ،سکس نيست ،تجاوز است .چون یک بچه  ۹ساله هيچ درکى از
سکس ندارد .در واقع خرید و فروش دختر بچهها براى استفاده جنسى از آنها،
بخشا از همين پيغمبرشان مىآید .در آنسوى دنيا رابطه جنسى با یک دختر بچه
 ۹ساله جرم است ،در حاليکه در اینجا براى بعضىها ارزش است .بدبخت
دختر بچهاى که بنابر شانس بد در یک خانواده مذهبى در ایران و کشورهاى با
قوانين اسالمى بدنيا مىآید.
راز مىگوید:
 گوش کن این کتاب در مورد حرفهاى رهبر مسلمانان ،على است .على گفته،شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است .و زن نصف مرد ارثيه مىبرد.
همانطور که مىبينى اینکه االن قانون ،شهادت زنان را در خيلى مسائل اصال
قبول نداره و در برخى مسائل شهادت زنان نصف شهادت مردان ارزش داره،
بر اساس اسالم است .با این همه اسالمى بودن قوانين و سر کار بودن مالها،
برخى سياستمداران مثل مجاهدین مىگویند که این رژیم اسالم را عملى نکرده
است .معلوم نيست آنها چه بالئى قراره سر زن بيارن که کامال اسالمى باشه.
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 آنها مىگن اسالم زن و مرد را برابر مىبينه ولى این دروغ بزرگى است هرکس قرآن و کتابهاى دیگر اسالمى را بخواند مىفهمد که اسالم کامال ضد زن
است .اگر محمد هم االن زنده بود به اندازه خمينى و یارانش آدم مىکشت و همه
قوانين را مثل اینها طورى تنظيم مىکرد که زنان برابر با مردان تعریف نشوند.
اسالم دست باال را به مردها مىده .در واقع توسط مردان مرتجع نوشته شده و
کامال به نفع مردان است .همه مالها تالش مىکنند که اسالم حفظ شود ،که مردم
ایمانشان را از دست ندهند .چون این بهترین وسيله ایست که آنها مىتوانند مردم
را توسط آن کنترل کنند ،بخصوص نصف جمعيت یعنى زنان را.
هفتهاى یک بار تلویزیون فيلمى نشان مىدهد و این تنها زمانى است که همه
زندانيان در اتاق مىنشينند و اگر فيلم جالب باشد تا به آخر آنرا تماشا مىکنند.
فيلم امروز جالب است ،خيلى شبيه شرایط ماست .در مورد مبارزه و دستگيرى
و مقاومت زیر شکنجه و اطالعات دادن است .احساس مىکنم که هر کس در
اتاق خودش را با یکى از افراد فيلم تعریف مىکند .گویى آن هنرپيشه نقش آن
زندانى را بازى مىکند .یک ساعت از فيلم گذشته که یک نفر در وسط اتاق
مىزند زیر گریه .زندانيان را نگاه مىکنم اکثر آنهایى که اداى توابها را در
مىآورند عصبىاند و گویى یک تلنگر مىتواند اشکشان را سرازیر کند .دیدن
حالتشان تاسف برانگيز است .گویى احساس گناه مىکنند که تظاهر به چيزى
مىکنند که مىدانند به آن اعتقادى ندارند و آن تواب بودن یعنى طرفدار رژیم
بودن است .اگر فکر مىکردند که کارشان درست است ،با دیدن این قسمت فيلم
که مردم به آنهایى که با رژیم همکارى کردند حمله کردند ،تا این حد بر
افروخته و ناراحت نمىشدند.
٭٭٭
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دادگاه
ساعت چهار صبح است و نوبت حمام کردن .مسئول حمام اتاق بيدارم مىکند.
بعد از یک هفته این تنها شانس استفاده از آب گرم براى پانزده دقيقه است .حمام
خيلى شلوغ است ،انگار نه انگار نيمه شب است .من و راز و بهناز را به یک
کابين مىفرستند .مشغول شستن خود هستيم که یک نفر از دم در حمام داد
مىزند که اسم من و راز را براى رفتن به بازجویى از بلندگو خواندهاند .سریع
خودمان را مىشوریم و بيرون مىآیيم .فکر مىکنيم که دادگاه باشد ،ولى چرا
صبح به این زودى؟ البد مال بعد از نماز صبحش مىخواهد حکم صادر کند.
آماده مىشویم و به اتاق پاسداران بند مىرویم .نگهبان بازدید بدنى مىکند و
مىگوید که در راهرو منتظر باشيم .این یک راهروى دراز است که چهار در
دور از هم به آن باز مىشوند .هر یک از این درها به اتاقى مىخورد که دفتر
پاسداران است و دو بند باال و پائين را نگهبانى مىکنند .همه هشت تا بند مثل هم
هستند ،به یک اندازه اتاق دارند .هر اتاق ظرفيت پنج نفر را دارد و حاال از
پنجاه تا صد نفر در هر اتاق زندانى هستند .در دیوار مقابل یعنى طرف دیگر
این راهروى دراز سه تا در هست که دو تاى آن هميشه بسته هستند .در سوم
نزدیک انتهاى راهرو و تقریبا روبروى در بند یک است که دفتر مرکزى این
هشت بند است .پشت دیوار یک طرف این راهرو بندها هستند ،و پشت طرف
دیگر سلولهاى  ۲۰۹و زیرزمين آن که براى شکنجه استفاده مىشود.
براى دو ساعت در راهرو منتظر مىنشينيم تا اینکه پاسدار مردى مىآید و از ما
مىخواهد به دنبالش برویم ،احساس گرسنگى شدید دارم .از دفتر مرکزى رد
مىشویم و از پلهها پائين مىرویم .از کنار بهدارى رد مىشویم و همچنان از
پلهها پائين مىرویم .از زیر چشمبند مىبينم که بعد از بهدارى تا حياط همه پلهها
خونى هستند .دلم نمىخواهد باور کنم ،ولى خون است .به حياط مىرسيم و
هواى تازه را احساس مىکنم .پاسدار مرد مىگوید به دنبالش برویم ،یعنى
مىخواهد ما را پياده ببرد و چه بهتر .از زیر چشمبند گلهاى زیبا را مىبينم و
دلم مىخواهد چند تا از آنها را بچينم .حدود پانزده دقيقه راه مىرویم ،به یک
ساختمان بزرگ مىرسيم .ما را به طبقه باال مىبرد ،زندانيان زیادى منتظر
نشستهاند .در گوشهاى دور از دیگران از ما مىخواهد روى زمين بنشينيم تا
اسممان را بخوانند .معلوم نيست تا کى باید منتظر بنشينيم ،توى زندان هم صف
است .از صف شکنجه بيرون آمدیم حاال توى صف دادگاه نشستهایم .بعد از دو
ساعت اسم مرا مىخوانند و پاسدارى مرا به داخل اتاقى هدایت مىکند .نگهبان
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مىگوید که چشمبند را بر دارم .مالى چاقى پشت ميزى نشسته است و کنارش
مردى که بخاطر حالت چاکرىاش احساس مىکنم منشى دادگاه است .منشى
مىگوید:
 این دادگاه توست و ایشان حاج آقا نيرى هستند.مال شروع مىکند ،نگاهى به پروندهام در مقابلش مىاندازد و مىگوید:
 اطالعاتت را ندادى.سرش را از پرونده بلند مىکند و به من نگاه مىکند و مىپرسد:
 دادى؟ نه. حاضرى در حسينيه اعالم کنى که اشتباه کردى که کمونيست شدى؟ نه. بنابراین مىخواهى که بخاطر افکار و اهدافت کشته شوى.منشىاش مىگوید:
 بله ایشون خوشحاله که بخاطر افکارش بميره.مال مىگوید مىتوانى بروى و من بلند مىشوم و به راهرو بر مىگردم ،در
حاليکه فکر مىکنم آیا واقعا این دادگاه بود؟
بعد از اینکه راز هم به اتاق دادگاه مىرود و به همان سرعت بيرون مىآید و
براى مدتى دیگر منتظر مىنشينيم ،نگهبانى از ما مىخواهد به دنبالش برویم که
به بند برگردیم .توى حياط نگهبان به ما مىگوید منتظر باشيم و خودش مىرود
که زندانيان دیگرى را هم بياورد .به اطراف نگاه مىکنيم کسى نيست ،گلهاى
کوکب زیبایى توى باغچه هستند .راز مراقب است که اگر نگهبان آمد بگوید،
چند تا از گلها را مىچينم و به یاد کوکب دوستم مىافتم که هنوز بيرون است و
شاید بر عليه رژیم مبارزه مىکند .آنها را زیر چادرم پنهان مىکنم .نگهبان با
زندانى دیگرى بر مىگردد و او را با فاصله از ما قرار مىدهد که با هم حرف
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نزنيم و مىخواهد به دنبالش برویم .به ساختمان بندهاى  ۲١٦مىرسيم از پلهها
باال مىرویم .متوجه مىشوم که پلهها شسته شدهاند ،تر هستند و هيچ خونى روى
آنها نيست .به راهرو مىرسيم ،زندانى دیگر به بند سه مىرود و ما به بند
چهار .نگهبان نگاهمان مىکند و اسممان را مىپرسد و مىگوید که داخل بند
شویم .نگران بودم که بازدید بدنى شویم و گلها را بگيرند .داخل بند مىشویم با
گلهاى درشت کوکب براى اتاق خودمان و اتاق نينا .در مورد دادگاه حرف
مىزنيم و مىخندیم.
از وقتى که به این بند آمدهام گاهى با دختر  ١٤سالهاى حرف مىزنم که دو سال
است دستگير شده است .ما هميشه مقدارى از غذایمان را پنهانى به او مىدهيم
چون در سن رشد است و هميشه گرسنه است .نامش آناهيد است .زیبا و هميشه
سرحال است .چون دادگاه نتوانست حکمى به او بدهد دیر یا زود آزاد مىشود.
او هميشه با پاهاى برهنه روى سيمان هواخورى راه مىرود و من از این کارش
خوشم مىآید .چون از وقتى که کف پاهایم را شالق زدهاند نمىتوانم کارهاى این
چنينى بکنم ،در واقع کف پاهایم به شدت حساس شدهاند .از او مىپرسم چرا این
کار را مىکند و او مىگوید:
 از آنجایى که مىدانستند اطالعاتى ندارم شالقم نزدند .ولى تا زمانيکه زندانرا ترک نکردهام امکان اینکه مرا بزنند هست و با این کار کف پاهایم را قوى
مىکنم.
 اصال شکنجهات نکردند و یا به کف پایت نزدند؟ وقتى من دستگير شدم دستهایم را از پشت محکم بستند طورى که احساسمىکردم شانههایم دارند جدا مىشوند .دردش باور کردنى نبود ،بعد از مدتى باز
کردند و بازجویىام کردند .کف پاهایم ررا شالق نزدند .چون هر چه گفته بودم
راست بود و مثل چيزهایى بود که دختر خالهام گفته بود .شانس آوردم که قپونم
نکردند ،یعنى با دست بسته آویزانم نکردند .دخترى همسن خودم دیدم که قپونش
کردند و بعد از آن هر چند وقت یک بار دستش از جا در مىرفت و او از درد
جيغ مىکشيد .حتى دکتر هم نمىبردنش ،بعد از مدتى یاد گرفت که چطورى
خودش آنرا جا بياندازد .دیدن اینکه چطورى خودش را روى زمين مىچرخاند
و جيغ مىکشيد تا دستش جا بيفتد ،وحشتناک بود.
مدتى در سکوت قدم مىزنيم .آناهيد ادامه مىدهد:
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 بهت گفته بودم که منتظرم که براى مصاحبه در حسينيه صدایم کنند .باید بگمکه رژیم خوب است ،باید در مقابل آنهمه آدم دروغ بگویم .تو هيچ وقت به من
نگفتى که کارم درست نيست .ولى خودت قرار است بخاطر نپذیرفتن همين کار
اعدام شوى.
 آره من ترجيح مىدم اعدام بشم ولى از گذشتهام که مبارزه براى آزادى وبرابرى بوده انزجار ندم .وضع من با تو فرق مىکنه .تو گذشته سياسىاى
نداشتهاى .اصولى را براى خودت نگذاشتهاى که عدول از آن وجدانت را
ناراحت بکنه .من خودم را با چيزهایى تعریف کردهام و زندگىام را با چيزهایى
معنى بخشيدهام که امروز اگر بخواهم انزجار دهم باید ابتدا آنها را در خودم
بکشم .کشتن معناى زندگى در خودم ،یعنى کشتن خودم .چرا باید خودم را
بکشم؟ بگذار آنها مرا بکشند.
 از کارى که مىخواهم بکنم راضى نيستم ولى نمىدانم چه باید بکنم .با ماندندر زندان چکار مىتوانم بکنم؟
 از انجام آن نگرانى؟ آره. چرا؟ فکر نمىکنم کار درستى باشد .منظورم دروغ گفتن است ولى اگر این کار رانکنم ،نمىدانم چه بکنم.
 اگر تنها مشکلت دروغ گفتن است ،نباید نگران باشى .تو فقط  ١۲سال داشتىوقتى دستگير شدى .تو فعاليت سياسىاى نداشتى و انزجارت از گذشتهات هيچ
بهایى براى رژیم نمىتواند داشته باشد .آنها از تو مىخواهند این کار را بکنى
که بشکننت ،و اگر تو درکش کنى با این کار نمىشکنى .اگر به طور واقعى
کسى بخواهد به مصاحبههاى همسنهاى تو نگاه کند ،مىبيند که این مصاحبهها
در واقع بر عليه رژیم هستند .رژیمى که توى  ١٤ساله را به شرط آن آزاد
مىکند ،تویى که هيچ فعاليت سياسى نداشتهاى و اشتباهى دستگير شدهاى .نباید
به آن بعنوان کارى که سرافکندگى مىآورد نگاه کنى و نباید باعث شود که در
آینده کار سياسى نکنى .تو بخاطر سنت ایده سياسىاى ندارى و طبيعى است که
نمىتوانى به ایدهاى که ندارى بچسبى و بواسطه آن مصاحبه را نپذیرى .باید هر
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کارى که خودت فکر مىکنى درسته انجام بدى .اگر فکر مىکنى کار دیگرى
نمىتوانى انجام دهى خوب برو مصاحبه کن ولى یادت بمونه که از انجام آن
راضى نبودى .سعى کن یادت بمونه که با خواست خودت این کار را نکردى،
یعنى اگر مىگذاشتند به خواست خودت که انجام بدى یا نه ،هرگز اینکار را
نمىکردى .در این حالت اگر در آینده براى حقوقت بلند شدى و دست به مبارزه
زدى بهتر مىتونى از آن دفاع کنى .تو زندگى طوالنى و خوشى در خارج از
زندان مىتونى داشته باشى و با رژیم هم مىتونى در خارج از زندان مبارزه
کنى .از اینکه مصاحبه مىکنى نباید احساس گناه کنى چون هيچ وقت با جریان
سياسىاى نبودهاى .در واقع این رژیم است که باید از کارش خجالت بکشد .اگر
فکر مىکنى درسته که بکنى ،بکن و ناراحت نباش.
احساس مىکنم که سرحال شده است .آناهيد در مورد توابهاى هم اتاقيش
مىگوید و مىخندیم .اداى آنها را در مىآورد و در مورد رفتار غير انسانىشان
با یکدیگر و با مبارزان مىگوید .در بين حرفهایش از همجنس گرایى بين
زندانيان مىگوید و اینکه یکبار یک نفر را بخاطر آن در بين زندانيان شالق
زدند .و اینکه همجنسگراها گاهى از کابين حمام و یا دستشویى استفاده مىکنند
که کسى آنها را نبيند.
آناهيد مىرود و مرا با فکر کردن به حرفهایش تنها مىگذارد .حرفهایش در
مورد همجنس گرایى بعضى از زندانيان مرا به فکر فرو مىبرد .وقتى دستگير
شدم مدتى طول کشيد تا توانستم چایى را بخورم .هنوز هم نمىتوانم یک ليوان
کامل بخورم .مزهاش به خاطر کافور بد است ،بخصوص مزه چایى ته فالسک.
کافور را در چایى و غذا مىریزند که تمایالت جنسى زندانيان را از بين ببرند.
چه دخالت بى جایى ،فکر مىکنند اگر زندانيان تمایالت جنسى طبيعىشان را
داشته باشند چه مىشود؟ بخاطر نبود جنس مخالف با هم وارد رابطه مىشوند؟
یعنى االن هيچ یک با هم رابطه ندارند؟ شرایط زندان و فشارهاى روزمره
تمایالت جنسى را در خيلى از آدمها از بين مىبرد .درست است که تمایالت
جنسى هم از نيازهاى انسان هستند ولى مثل گرسنگى نيست که در هر شرایطى
به سراغ آدم بياید .انسانى که هر روز سرکوب مىشود و تحقير مىشود همان
تمایالت جنسى انسانى را که در جامعه آزاد زندگى مىکند ندارد .هرچند همه
این شرایط روى آدمها تاثيرات یکسانى ندارد .در اینجا هم با وجود فشارهاى هر
روزه و با وجود کافور در غذا گاهى نيمههاى شب که براى دستشویى رفتن
بيدار مىشوم مىبينم که بعضىها زیر یک پتو هستند .از حرکاتشان پيداست که
بيدارند و در حال دست زدن به یکدیگر هستند.

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

حفظ روابطمان بدون اینکه شکى برانگيزد خيلى سخت است .توابها همه جا
هستند و سعى مىکنند به حرفهایمان گوش کنند .سعى مىکنند از دور لب خوانى
کنند و در موردمان گزارش دروغ مىنویسند .مدام زیر نگاهشان هستيم .سعى
مىکنيم بحثهایمان را در هواخورى داشته باشيم ،چون اگر بيایند کنارمان بنشينند
مىتوانيم بلندشویم و برویم جاى دیگرى بنشينيم .ولى در بند به اندازه کافى جا
نيست که چنين کارى کنيم .سعى مىکنيم که روابطمان منظم نباشند ولى گاهى
خارج از کنترلمان است.
یک بعداز ظهر تنبل است ،زیر آفتاب دراز کشيدهام و مشغول فکر کردن هستم،
بلندگو مشغول اسم خواندن است و متوجه مىشوم که اسم مرا هم براى بازجویى
مىخواند .دوست ندارم که آفتاب را از دست بدهم و افکارم را رها کنم ولى
چارهاى ندارم باید بروم .آماده مىشوم و به دفتر مىروم ،نگهبان مىگوید که
توى راهرو منتظر بمانم .نگرانم ،نمىدانم براى چيست ،بازجویى در مورد چه
چيز خواهد بود؟ براى مدتى منتظر مىمانم .نگهبان مردى مىآید و اسمم را
مىپرسد و مرا با خود مىبرد .به ساختمان بازجویى مىرسيم و او مىگوید که
در راهرو منتظر باشم .بازجویى مىآید ،نامم را مىپرسد و مرا با خود به اتاقى
مىبرد .از زیر چشمبند مىبينم که زندانيان دیگرى نيز روى صندلى نشستهاند و
مشغول نوشتن هستند .دو نفر هم پشت ميزى در انتهاى اتاق نشستهاند و مشغول
خواندن هستند .آنها را مىشناسم چون در کميته مشترک آنها را روى سن دیدم.
یکيشان تاتر بازى مىکرد دیگرى توبه مىکرد .قاسم عابدینى که یک سال قبل
از من دستگير شده بود و در زمينههاى متفاوت با رژیم همکارى مىکند .در
کميته مشترک مسئول گروه تاتر بود .دیگرى سعيد یزدیان است ،آیا این دو
دارند بازجویى مىکنند؟ سعيد یک روز قبل از من دستگير شد و مرا به اسم
مىشناسد .از من مىخواهد که در جایى دور از بقيه زندانيان بنشينم .بعد از چند
دقيقه مىآید و برگهاى که شبيه چارت جدول بندى شده است در مقابلم روى
دسته صندلى مىگذارد .مىگوید:
 در مورد همه افرادى که در بيرون مىشناختى بنویس.در صدایش قدرت و اعتماد بنفسى نيست ،سرم را بلند مىکنم و نگاهش مىکنم.
تا قبل از دستگيریم هيچ وقت ندیده بودمش و نمىشناختمش ولى او در مورد
فعاليتهاى من مىدانست .چون فقط یک نفر بين من و او بود ،هوشى .احساس
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وحشت مىکنم ،اگر به بازجو بگوید که همه اطالعاتم را ننوشتهام ،دوباره به
زیر بازجویى خواهم رفت .مهم نيست ،من باید همه چيزهایى را که آنها مىدانند
و وقتى که زیر بازجویى بودم بهم گفتند را بنویسم .اسم هوشى و بهار و کوکب
را مىنویسم و در ستون ظاهرشان ،به جز در مورد هوشى ،بقيه را بر عکس
مىنویسم .در ستون وضعيت کنونىشان و آدرسشان براى بهار و کوکب
مىنویسم که نمىدانم و براى هوشى مىنویسم که اعدام شده است .منتظر مىمانم
سعيد مىآید و کاغذ را بر مىدارد و همانجا شروع به خواندن مىکند .سرم را
بلند مىکنم و چهرهاش را مىبينم .احساس مىکنم که رنگ و حالت چهرهاش
تغيير مىکنند ،مىپرسد:
 مطمئن هستى که هوشى اعدام شده؟ آره.دلم مىخواهد به او بگویم پس چى فکر کردى؟ فکر کردى رژیم بعد از اینکه
استفادهاش را ازتون کرد مىگذاره زنده بمونيد؟ هوشى بازجو را سر قرار من
آورد و در مصاحبه تلویزیونى هم شرکت کرد تا اعدامش نکنند و اعدامش
کردند تو را هم اعدام خواهند کرد .آنها به تو گفتهاند اگر همکارى کنى اعدامت
نمىکنند ولى تا وقتى که برایشان فایدهاى داشته باشى زنده نگهت مىدارند بعد
اعدامت مىکنند .دلم مىخواهد که همه اینها را به او بگویم ولى نمىتوانم،
احساس مىکنم دلم برایش مىسوزد .بعد از مدتى نگهبانى مىآید و از من
مىخواهد که به دنبالش بروم و این به این معناست که من همه چيزهایى را که
الزم بوده است نوشتهام .یعنى سعيد به بازجو نگفته است که من اطالعاتى را
پنهان کردهام .مىدانم که امشب نمىتواند بخوابد ،چرا که مىداند فردى که از
نظر تشکيالتى پائينتر از او بود و با او در مصاحبه تلویزیونى شرکت کرد تا
مارکسيسم و مبارزه را محکوم کند ،اعدام شده است و خودش هم اعدام خواهد
شد .با پرسيدن از زندانيان دیگر در مورد این چارت متوجه مىشوم که ،سعيد
از ما هواداران برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بازجویى مىگيرد و قاسم از
پيکاریها .رژیم بوسيله چارت مىخواهد آمار تمام افرادى که فعال بودهاند را و
بخصوص آنهایى را که دستگير نشدهاند در دست داشته باشد .در این بين از
افرادى مثل سعيد که زیر فشار شکستهاند استفاده مىکنند.
در اینجا همه چيز براى شکاندن و تواب کردن زندانيان است .ولى گویى همين
شکستن هم مطلق نيست .به ميزان فشار ،زندانى کوتاه مىآید یعنى در عين حال
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که دارد همکارى مىکند بخشا اطالعاتى را حفظ مىکند .مثل سعيد که در
حاليکه دارد همکارى مىکند تمام اطالعاتش را نمىدهد .برخى زیر فشار
ظاهرا تواب شدهاند ولى بخشى از وجودشان کماکان مقاومت مىکند .مقاومت
در برابر دادن کل اطالعاتشان در مورد همه افراد و امکاناتى که از آن خبر
داشتند .خيلىها در عمل بخشى از اطالعاتشان را مخفى نگاه داشتهاند .تعداد
آنهایى که بطور کامل تواب شدهاند و تمام اطالعاتشان را دادهاند خيلى کم است.
مبارزه بر عليه سياست توابسازى بوسيله شکنجه و مقاومت در مقابل
خواستههاى رژیم آسان نيست ولى این کاریست که همچنان ادامه دارد .مبارزان
دستگيریهاى دوره هاى قبلى یعنى آنهایى را که نتوانستهاند بشکنند ،در سلولها
نگه مىدارند که روى جو بند تاثير نگذارند .ما را هم در اینجا نگه داشتهاند
چون تعدادمان نسبت به بقيه خيلى کم است و هنوز حکم نداریم یعنى اعدامى
هستيم .شاید فکر مىکنند که بردن ما از بند براى اعدام بيشتر به جو رعب
کمک مىکند .وگرنه مىتوانستند در سلولها نگهمان دارند .شاید هم سلول خالى
ندارند .به هر حال بودن ما در بند تاثير دیگرى هم روى برخى از زندانيان
دارد .همين االن هم تعدادى از کسانى که اداى توابها را در مىآورند یعنى نماز
مىخوانند و به حسينيه مىروند ،ولى گزارش نمىدهند ،شروع کردهاند به حرف
زدن با ما.
٭٭٭
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آخرين بوسه
در حال ناهار خوردن هستيم که بلندگو نام تعدادى را مىخواند که به بازجویى
بروند .پنجشنبه است و نام پرى از بند ما و فریده از بند باال هم در بين آنهاست.
احساس وحشتناکى تمام وجودم را در بر مىگيرد ،نمىتوانم لقمهام را قورت
دهم .مثل سنگ در گلویم گير کرده است .نمىدانم چه کنم .خودم هم مثل سنگ
شدهام .نمىتوانم تکان بخورم .نمىدانم با سنگى که در گلو دارم چه کنم .به
سختى از جایم تکان مىخورم .از اتاق بيرون مىروم تا او را ببينم ،آماده است
که برود .نگاهش مىکنم و نمىتوانم حرف بزنم ،بغض دارد گلویم را مىترکاند.
دلم نمىخواهد که براى آخرین بار ببوسمش ،این آخرین بوسه را نمىخواهم.
نگاهش مىکنم که دیگران را مىبوسد و در آخر به سراغ من مىآید و در حالى
که مىبوسدم مىگوید:
 اميدوارم زنده بمونى ،خيلى دوستت دارم .نمىتوانم کلمهاى به زبان بياورم،زبانم خشک شده و اگر دهانم را باز کنم اشکهایم جارى مىشوند .مىخندد،
موهایش را به شکل زیبایى بافته است ،بهترین لباسش را پوشيده است و زیباتر
از هميشه به نظر مىرسد .در حاليکه نگاهش مىکنيم با سرى بلند ،با غرور،
شادى و اعتماد بنفس به سوى ميدان تير مىرود .باالى پلهها بر مىگردد
نگاهمان مىکند و در حاليکه مىخندد برایمان دست تکان مىدهد و ناپدید
مىشود .گویى به زندگى لبخند زد و براى دنيا دست تکان داد .مىرود تا با
مرگش رژیم را در تسليم کردنش شکست دهد .مىرود تا با مرگش شاهد
مقاومت و پایدارى و به هيچ گرفتن مرگ باشد .به هواخورى مىروم تا بى صدا
و بدون اشک گریه کنم .آیا مردم مىدانند که هر روز اینجا دارند اعدام مىکنند؟
چرا کارى نمىکنند؟ نمىدانستند که رژیم اسالمى مردم را بخاطر نظرشان
اعدام خواهد کرد؟ پس چرا به چنين رژیمى راى آرى دادند؟ شاید به همان دليلى
که مردم آلمان به هيتلر راى دادند و دنبالهروش بودند ،مردم ایران هم به این
رژیم راى دادند .احساس ضعيف بودن مىکنم ،احساس مىکنم که دوستانم را
دارند سالخى مىکنند و من هيچ کار نمىتوانم بکنم .چقدر سخت است وقتى که
دوستانمان را براى اعدام مىبرند و ما باید ناراحتىاى نشان ندهيم .براى اینکه
ضعفى نشان نداده باشيم ،براى اینکه زندانبانان را خوشحال نکرده باشيم باید
بىتفاوت از کنارشان بگذریم .براى از دست دادن عزیزانمان نباید اشکى بریزیم
چرا که اشک نشانه ضعف است .بخاطر مبارزه با احساساتم و متفاوت جلوه
دادن آن دیگر گریه هم نمىتوانم بکنم ،کاش مىتوانستم گریه کنم .آیا فریده هم
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براى اعدام رفته است؟ چرا؟ ولى مگر قرار نيست که همه ما اعدام شویم؟
احساس غمى تمام وجودم را در خود فرو مىبرد .آناهيد به سراغم مىآید.
دوست دارم تنها باشم ولى چيزى به او نمىگویم ممکن است ناراحت شود ،خيلى
جوان است .مىگوید:
 چيزى برایت دارم ،ولى بهتره که به دستشویى برى تا بهت بدم. چى هست؟ نامه فریده .آنرا قبل از اینکه براى اعدام برود به کسى داده که به تو برساند. زود باش ،بریم تو دستشویى که بهم بدى .از هم جدا مىشویم و بعد از چندلحظه او را توى دستشویى مىبينم .چيزى در جيبم مىگذارد و شروع به شستن
دستش مىکند .داخل یکى از کابينهاى دستشویى مىشوم .بسته را باز مىکنم و
یک نامه مىبينم ،دستانم مىلرزند ،مىخوانم - :پرواز عزیزم دلم مىخواست که
حرف مىزدیم ولى از هم جدا هستيم .فکر نمىکنم که از وضعيتم خبر داشته
باشى .خيلى تنها هستم براى همين دوست دارم برایت بنویسم .این نامه را تا
زمانى که براى اعدام صدایم کنند نگاه خواهم داشت و آنگاه به کسى مىدهم که
به تو برساند .هرچند از اینکه اعدامم نکنند وحشت دارم .وقتى دستگير شدم مرا
خيلى زدند و من براى  ۲٤ساعت اطالعات ندادم .بعد از آن ،شکنجه غير قابل
تحمل بود ،دلم مىخواست مىمردم ولى ممکن نبود .اگر براى نيم ساعت هم
تنهایم مىگذاشتند خودم را مىکشتم .اگر وسيله خودکشى در دسترس پيدا
نمىکردم مىتوانستم رگ دستم را آنقدر بجوم که تمام خون بدنم جارى شود.
ولى تنهایم نگذاشتند و مدام به تمام بدنم شالق زدند .صداى شالق که با فریاد آنها
که محمد و فاطمه را صدا مىکردند مخلوط مىشد دیوانهام مىکرد .بعد از ۲٤
ساعت مقاومت فکر کردم که همه دوستانم حاال مىدانند که دستگير شدهام .پس
من مىتوانم آدرسى را که مىخواهند بدهم و راحت شوم .براى مدتى زیر
شکنجه با خودم مىجنگيدم که بگویم یا نگویم .فکر مىکردم که اگر دوستم را
در خانه پيدا کنند آنوقت چه خواهم کرد؟ دوستانم در موردم چه فکرى خواهند
کرد؟ ولى نتوانستم دیگر شکنجه را تحمل کنم و آدرس را دادم .من به خودم
خيانت کردم ،چون نمىخواستم چنين کارى کنم .وقتى آدرس را دادم مرا از اتاق
شکنجه به اتاق بازجویى بردند .هنوز در آن اتاق بودم که دوستم را براى
بازجویى به همان اتاق آوردند و من نتوانستم اشکم را نگه دارم .احساس
غمگينى و بدبختى مىکردم با صداى بلند مىگریستم ،دلم مىخواست مىمردم.
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فهميدم که اشتباه کردهام و نمىبایست آدرس را مىدادم .دوستم جایى نداشت که
برود و در خانه مانده بود ،به اميد اینکه من آدرسش را نمىدهم .حاال من
مردهام ،درونم مرده است ،کاش اعدامم مىکردند .هرگز قادر نخواهم بود که با
آرامش زندگى کنم .یک روز توى راهروى کميته مشترک تو را دیدم و حالم بد
شد .فکر کردم یک نفر هم به تو خيانت کرده است همانطور که من به دوستم
خيانت کردم .تو شکنجه شده بودى و آرزو مىکردم که اطالعاتت را نداده
باشى .مىدانم که حکمت اعدام است ،اميدوارم که تغييرش بدهند .وقتى که به
این بند آمدم مرا به دادگاه بردند .در دادگاه گفتم که کمونيست هستم و در مورد
تمام فعاليتهایم که نمىدانستند گفتم .چون مىخواستم که اعدامم کنند ،نمىتوانم با
این سرافکندگى زندگى کنم .مال گفت که اگر از مارکسيسم دفاع نکنم اعدامم
نخواهند کرد و من گفتم که حتما دفاع مىکنم .وقتى به این بند آمدم به هم
اتاقىهایم گفتم که به دوستم خيانت کردم .اینکه موجب دستگيرى انسان دیگرى
شدهام .بعد از آن هيچ کس با من حرف نزد ،کسى به من اعتماد ندارد .آنها فکر
مىکنند که من جاسوس هستم .وقتى دارند حرف مىزنند اگر من نزدیک شوم
حرفشان را قطع مىکنند .ساکت مىمانند تا من دور شوم و بعد دوباره به حرف
زدن ادامه مىدهند .احساس تنهایى مىکنم ،خيلى تنها هستم .هم اتاقى هایم
نمىدانند که من هرگز خودم را بخاطر کارى که کردهام نخواهم بخشيد و هرگز
آنرا تکرار نخواهم کرد حتى اگر بدنم را در آتش بسوزانند .آنها نمىدانند که
وقتى دوستم را دیدم که با چشمبند وارد اتاق شد چه احساسى بهم دست داد .چند
روز پيش بازجو باهام حرف زد و گفت که اگر دست از دفاع از مارکسيسم
بکشم و مخالف رژیم حرف نزنم حکم اعدام را به حکم ابد تخفيف خواهند داد.
به او گفتم که این کار را نمىکنم .بازجو پرسيد ،چرا مىخواهى اعدام شوى؟ و
من جوابى به او ندادم .پرسيد آیا مىخواهم همسرم را ببينم و گفتم آره .او را
دیدم ،به خاطر شکنجه خيلى الغر شده بود ،نصف وزن سابقش را داشت .به او
گفتم از اینکه اطالعاتى زیر شکنجه نداده است خوشحالم .او گفت که اعدام
خواهد شد و دلش مىخواهد که من بخاطر دختر کوچکمان زنده بمانم .به او گفتم
که من هم اعدام خواهم شد .مىخواستيم یکدیگر را بغل کنيم ولى نگذاشتند گفتند
که اینجا جاى زنا نيست .به من گفت که مثل قبل دوستم دارد .یعنى او مرا
بخشيده است .وقتى از بازجویى و مالقات همسرم برگشتم براى هم اتاقىهایم
همه گفتگوها را گفتم ولى آنها فقط گوش دادند .شاید آنها فکر مىکنند که من
دنبال همدردى مىگردم و شاید هم به دیدن آدمهایى که اعدام مىشوند عادت
دارند .به هر حال در چند روز آینده مرا صدا خواهند کرد و در کنار عشقم
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اعدام خواهم شد ،توى بازوى او خواهم مرد .اميدوارم دختر نازنينم ما را درک
کند .دوستت دارم ،فریده.
٭٭٭
زندگى در یک فضاى خشن و غيرانسانى ،آدم را خشن مىکند .رژیم خشونت و
توحش اسالمى سعى مىکند که مردم را تا حد امکان خشن و بىاحساس کند .با
خواستن از مردم که بچههایشان را لو بدهند ،یا آنها را به جبهه بفرستند که کشته
شوند ،وقتى مردم را توى خيابان مىکشند ،وقتى مردم را در ميدانها دار
مىزنند ،همه اینها براى بىاحساس کردن مردم است .براى این است که خصایل
انسانىشان را از دست بدهند .این پروسه تغيير تدریجىاى است که در آن کسى
نمىفهمد که چقدر و یا چرا تغيير کرده است .ما را هم در اینجا خشن و
بىاحساس کردهاند .با نشان دادن آنهایى که بوسيله شکنجه تغيير کردهاند و
حرفهایى مىزنند که رژیم مىخواهد ،اخبارى مثل این که کسانى از مجاهدین
حتى در اعدام زندانىها با رژیم همکارى مىکنند و غيره ،ما را هم سعى
مىکنند از احساسات انسانى خالى کنند .آرى ما را هم از انسانيت دور کردهاند،
حاال فقط سياه و سفيد را مىبينيم .احساس مىکنم براى من هم تا چندى پيش
مبارز ماندن و نماندن در زندان و حتى زیر شکنجه مسائلى بودند که
نمىتوانستم به درستى به آن برخورد کنم .من هم کسى را که زیر شکنجه
اطالعات داده بود تنها به واسطه همان عملش قضاوت مىکردم .ضعفى که
نشان داده بود ،برایم هویتش مىشد .مسائل را سفيد و سياه مىدیدم .حتى در
کسانى که به خاطر شوک دستگيرى و شکنجه دیگر براى دورهاى عقب
مىنشستند ،ارزش دوستى نمىدیدم .شاید هنوز هم نتوانم با این مسائل درست
برخورد کنم ،چرا که فرهنگ حاکم بر روابطمان هم همين است .دیدن بعضى
از واقعيتها در زندان مثل دیدن پرى و فریده که زیر شکنجه اطالعات دادند ولى
حاضر نشدند براى زنده ماندن گذشتهشان را و مبارزه را محکوم کنند ،مرا تا
حدودى بيدار کرد .هرچند نمىدانم عمق تنگنظرى ما در برخورد به این جور
مسائل چيست و تا چه حد مىتواند منجر به برخوردهاى ناآگاهانه غير انسانى
شود .ولى فکر مىکنم که باید سعى کنم که انسانيت را فداى سياست نکنم ،بلکه
سياست را در خدمت انسانيت بگيرم.
حاال مىدانيم آنهایى را که با وعده اینکه اعدام نخواهند شد به مصاحبه
تلویزیونى کشيده بودند ،اعدام کردهاند .یعنى رژیم به آنها دروغ گفت که به
مردم بگویند که از گذشتهشان پشيمان هستند .اینکارشان سرنوشتشان را تغيير
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نداد .تعدادى از آنها قبل از اینکه اعدام شوند به هم سلولى هایشان گفتهاند که
شرکتشان در مصاحبه اشتباه بوده است .آنها به عنوان یک تاکتيک به آن نگاه
کرده بودند که جانشان را نجات دهند .نمىدانستند رژیم اجازه نخواهد داد که
زنده بمانند.
یکباره نگهبانان زیادى داخل بند و اتاقها شدهاند و مىگویند که به هواخورى
برویم .مراقبند که چيزى با خود نبریم .دم در هواخورى قبل از اینکه از بند
بيرون برویم بازدید بدنى مىشویم .سعى مىکنيم از هواخورى لذت ببریم.
مىدانيم که نگهبانان دارند مىگردند که کتاب ،یادداشت ،کار دستى ،سوزن ،قلم،
کاغذ و هر چيزى که بخواهد به ما کمک کند که زندگى روزمرهمان را فراموش
کنيم ،پيدا کنند و با خود ببرند .خيالم راحت است که وسایل مرا پيدا نخواهند
کرد .چون آنها را در سوراخ و درز دیوار پنهان کردهام .جاهایى که جلوى چشم
همه هستند ولى کسى آنها را نمىبيند ،کسى فکر نمىکند که چيزى در آنجاها
جاسازى شده باشد .این دفعه چندم است که بند را مىگردند و دفعههاى پيش
وسایل مرا پيدا نکردند .اميدوارم جاکتابى را که براى نينا درست کردهام ،با خود
نبرند .این تنها چيزى است که نگرانم ببرند ،چون چيز غيرقانونى نبوده و نينا
هميشه آنرا در حاليکه وسایلش را درونش قرار مىداد ،در قفسه مىگذاشت.
جاکتابى خيلى قشنگى است ،با چرم سبز تيره درست کردم .آنرا از ساک پارهاى
که مال یکى از زندانيان بود و مىخواست آنرا در سطل آشغال بيندازد درست
کردم .ساک پاره و کهنه و زشتى بود .من قسمتهایى از آنرا که پاره نبود بریدم و
با آنها یک جاکتابى درست کردم .نينا نگران است که آنرا ببرند.سه ساعت
مىگذرد در هواخورى را باز مىکنند .و این به این معناست که گشت تمام شده
و مىتوانيم بداخل بند برویم .داخل اتاق مىشوم ،بطور باور نکردنىاى بهم
ریخته است .همه چيز را روى زمين ریختهاند .همه ساکها را گشتهاند و وسایل
درون آنها را روى زمين ریختهاند .ساعتها طول مىکشد تا همه چيز را سر
جایش بگذاریم .کار خسته کنندهاى است .نينا ناراحت به سراغم مىآید و مىگوید
که جاکتابى را بردهاند.
نگهبانان مىگویند که همه براى بازجویى از بند بيرون برویم .وقتى از بند و
ساختمان  ۲١٦بيرون مىرویم ما را به حسينيه مىبرند .این اولين بار است که
به حسينيه آمدهام .حاال با جمع کردن پاهایم و گذاشتن سرم روى آنها سعى مىکنم
بخوابم .الجوردى رئيس زندان مصاحبهکنندگان را معرفى مىکند .اسم طاهر
احمدزاده را مىشنوم .سرم را بلند مىکنم و به دقت نگاه مىکنم ببينم درست
شنيدهام .احساس مىکنم قلبم تندتر مىزند و نفسم به تنگ آمده .یکى از
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مصاحبهکنندگان پدر مجتبى است که دو سال پيش اعدامش کردند .حاال پدرش
که تجربه زندان شاه را هم داشت در مقابل ما مىخواهد از گذشتهاش ابراز
پشيمانى کند .کدام گذشته؟ فعاليتهاى زمان شاه و یا همين دو سه سالى که
جمهورى اسالمى سر کار است؟ دو تا از پسرانش را شاه اعدام کرد و مجتبى را
اسالميون اعدام کردند .یاد مجتبى مىافتم ،سعى مىکنم حواسم را به روى سن
متمرکز کنم .پدر مجتبى حرفهایش را با این جمله شروع مىکند:
 اميدوارم توبهام توسط خدا و خمينى پذیرفته شود .با او چه کردهاند که حاضربه تعریف کردن از رژیم و خمينى شده است؟ به یاد یکى از روزهایى مىافتم
که با مجتبى و مصطفى از جلسه بر مىگشتيم .از جلسهاى بر مىگشتيم که یکى
از دوستان اتحاد مبارزان برایمان حرف زده بود .مجتبى از من پرسيد:
 بحثهایش چطور بود.پاسخ دادم:
 خيلى لذت بردم.مصطفى که در صندلى عقب نشسته بود یکدفعه برگشت گفت:
 این چه حرفيه که مىزنى؟ آدم براى بحث سياسى هم واژه لذت را بکارمىبره؟من که غافلگير شده بودم و نمىدانستم که او جدى دارد حرف مىزند و
یا مثل اکثر اوقات دارد شوخى مىکند ،هاج و واج مجتبى را نگاه مىکردم .قبل
از اینکه حرفى بزنم مجتبى به او گفت:
 اذیت نکن .تو هم از بحث سياسىاى که چيزى یاد بگيرى لذت مىبرى،نمىبرى؟
٭٭٭
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تجاوز هم يک نوع شکنجه است
با آناهيد قدم مىزنم ،او منتظر آزادىاش است ،چون چند روز پيش در حسينه
مصاحبه کرد .آناهيد شانس آورد که در آن روز آدم زیادى در حسينيه نبود و
توابها به او سخت نگرفتند که نشان دهند هنوز لياقت آزادى را ندارد .بنابراین
دیر یا زود آزاد خواهد شد .به نظر مىآید که توى فکر است مىگوید:
 هرچند دو سال زمان طوالنىاى نيست ولى احساس مىکنم مدت خيلى زیادىاست که از جامعه دور بودهام .احساس مىکنم خيلى با خانوادهام بيگانهام و
نمىدانم چطور با خالهام روبرو شوم .خانواده خالهام هميشه برایم سالم
فرستادهاند ولى نمىدانم با دیدن من چه احساسى خواهند داشت.
 متوجه منظورت نمىشوم ،چرا اینقدر برایت مهم هستند؟آناهيد نفس عميقى مىکشد و مىگوید:
 چون من با دختر خالهام دستگير شدم .من  ١۲سالم بود و او  ١٤سالش بود .دوتا روزنامه کمونيستى توى کيف او بود .وقتى ما را توى خيابان گشتند و
روزنامهها را دیدند ،دستگيرمان کردند و بازجویى کردند .او به بازجو گفت که
من چيزى در مورد روزنامهها نمىدانم .و این حقيقت داشت ،ولى این باعث شد
که او را شکنجه کنند و به او تجاوز کنند .چون به آنها نگفت که روزنامهها را
از چه کسى گرفته بود .ما توى دو تا سلول انفرادى کنار یکدیگر بودیم و او در
مورد تجاوز به من گفت و گفت که خودکشى خواهد کرد .آن شب خيلى گریه
کردم ،التماسش کردم که خودش را نکشد ،دوستش داشتم .او گفت که نمىتواند و
خودش را کشت .در سلولم را کوبيدم ،مىخواستم به پاسداران بگویم که مراقبش
باشند و نگذارند که خودکشى کند .ولى کسى در را باز نکرد .صبح آنروز رفت
و آمد و صداى پچ پچ نگهبانان را مىشنيدم .احساس کردم که جسدش را از
سلول مىبرند .خانواده خالهام مىدانند که به او تجاوز شده و او خودکشى کرده
است .رژیم به آنها گفت که او خودکشى کرد و من به آنها گفتم که به او تجاوز
شد .چطورى مىتونم با آنها روبرو شوم؟ من زندهام و بچه آنها مرده است.
نمىتواند دیگر حرف بزند خيلى ناراحت است .مىگویم:
 احساست را درک مىکنم .من هم دخترى را دیدم که به او تجاوز شده بود،خوشبختانه او دست به خودکشى نزد .ولى تو چرا احساس گناه مىکنى؟ تو که
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کار بدى نکردهاى که ناراحت باشى .همهاش تقصير رژیم است که باعث شده او
خودکشى کند .کاش خودکشى نکرده بود و حاال زنده بود ولى همانطور که
مىبينى ما نمىتوانيم همه چيز را کنترل کنيم .بخصوص چيزهایى که مربوط به
شيوه تفکر آدمهاست .اگر باکره بودن براى او مهم نبود که نمىبایست مهم باشد،
بخاطر تجاوز دست به خودکشى نمىزد.
آناهيد با تعجب نگاهم مىکند و مىگوید:
 ولى این تنها او نبود که بخاطر تجاوز دست به خودکشى زد .کسان دیگرى همبودند که بخاطر تجاوز دست به خودکشى زدند و تعدادى از آنها موفق به کشتن
خود نشدند .ولى متوجه نمىشوم ،تو مىگى آدم نباید بخاطر تجاوز دست به
خودکشى بزنه؟ من هميشه فکر مىکردم که کارش درست بوده .وقتى به او
التماس مىکردم که خودش را نکشد بخاطر این بود که دوستش داشتم.
نمىخواستم که از دستش بدهم ،فکر نمىکردم که کارش درست نيست.
 زندگى آدم مهمتر از باکره بودن است .آنها پاهاتو با کابل پاره مىکنند ،ممکناست رحمت را هم با تجاوز پاره کنند .هر دو شکنجه است ،چه فرقى دارند؟
اگر از زاویه مذهبى به آن نگاه کنيم فرق دارند .چون براى شخص مذهبى و
سنتى بخش جنسى بدن زن خيلى مهم است و نباید اتفاقى براى آن بيفتد .بنابر
تفکر مذهبى و ناموس پرستانه دختر باید از جانش بگذرد ولى بکارتش را از
دست ندهد .بنابر این تفکر دخترى که بکارتش را از دست مىدهد ارزشى
ندارد .مذهب و سنت و مردساالرى به این مسئله خيلى بها مىدهند .علت هم این
است که از نظر آنها زن ملک مرد معينى است و باکرگى او مهر و نشانه این
ملکيت است .پرده دختر باکره ناموس و شرف زن است و نبودنش بىناموسى و
بىشرافتى است .کسى که نتوانسته پردهاش را حفظ کند ،به وظيفه خود براى
نگهدارى از خود به مثابه ملک یک مرد به خوبى بر نيامده است .در این
فرهنگ وجود زن اساسا در رابطه با مرد معنى مىدهد و اینجا در رابطه با
حفظ ملک مردان ،او نتوانسته به دليل زنده بودن خود جواب مثبت بدهد و
مقصر شناخته مىشود و سزاوار تنبيه است .تنبيهات شدید مردانه و اسالمى به
خاطر از دست دادن این کاالى "با ارزش" به همين دليل است .طبعا کسى که
ناآگاهانه تسليم این فرهنگ شده است ،خود را سزاوار تنبيه مىداند و بعضا
همانطوریکه مىبينى متاسفانه ترجيح مىدهند که به خاطر این "نقص" بمىرند
و دست به خود کشى مىزنند .کافى است به هر عضوى از بدن در رابطه با
سالمتى جسمانى خود فکر کنى و ارزش اخالقى و خرافى براى هيچ اندامى از
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بدن قائل نشوى ،تا در مقابل از دست دادن پرده و تجاوز هم مقاومت کنى .اگر
دستت را بشکنند و حتى قطع کنند ،این احساس که به خاطرش باید بمىرى پيدا
نمىکنى ،پس چرا وقتى به اعضاى جنسى بدنت ميرسى باید دست خوردنشان
را مساوى با مرگ بدانى؟ کافى است انسان خرافات مذهبى و مردساالرانه و
ناموسپرستانه را دور بریزد تا به خود به عنوان انسان و نه ملک و ناموس
دیگرى بنگرد .بخاطر این تفکرات سنتى وقتى دخترى در خطر تجاوز قرار
مىگيرد و نمىتواند از خودش دفاع کند ،فکر مىکند که دیگر ارزشى ندارد و
بهتر است بمىرد .ولى اگر از زاویه دیگرى به آن نگاه کنى متوجه مىشوى که
با از دست دادن بکارت کسى ارزشش را از دست نمىدهد .ما باید تجاوز را هم
یک شکنجه ببينيم .یکى از بدترین ،ضدانسانى ترین و تحقيرکننده ترین شکنجه
هاست ولى سرانجام یک شکنجه است نه چيزى بيشتر و نباید به خودمان آزار
برسانيم .این چيزى است که آنها مىخواهند ،آنها مىخواهند که ما را از بين
ببرند ،ما نباید کمکشان کنيم.
آناهيد غرق فکر است ،براى مدتى بدون حرف قدم مىزنيم .مىپرسد:
 بعضى دخترها قبل از اینکه به آنها تجاوز شود دست به خودکشى زدند .آنهااحساس کرده بودند که به آنها تجاوز خواهد شد و براى اینکه جلوى آنرا بگيرند
دست به خودکشى زدند .اگر تو مىدانستى که مىخواهند بهت تجاوز کنند دست
به خودکشى نمىزدى؟
 البته که نه .زندگىام ارزش دارد در حاليکه من ارزشى براى بکارتم قائلنيستم .هرگز بخاطر تجاوز خودم را نخواهم کشت .زندگى زیباست و شيرین،
عزیزم .در دفاع از یک زندگى شاد و آزاد و انسانى باید شکنجه را تحمل کرد.
آناهيد خيلى ناراحت به نظر مىرسد ،مىگوید:
 فکر مىکنم حق با توست ما نباید بخاطر حفظ بکارت خودمان را بکشيم .کاشدختر خاله من هم اینطورى فکر مىکرد و االن زنده بود .او چپ بود ولى باکره
بودن برایش مهم بود.
 گاهى مهم نيست که آدم به چه چيز باور دارد ،سنتها در خون و پوست مادویدهاند و کندن از آنها راحت نيست .ما در جامعهاى زندگى مىکنيم که تفکرات
مذهبى در رابطه با زنان خيلى عميق است و براى یک دختر  ١٤ساله راحت
نيست که طور دیگرى فکر کند .در جامعه ما تجاوز معنى شکنجه را ندارد.
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حتى در جامعه پيش آمده که دختر را مجبور کردهاند با مردى که به او تجاوز
کرده ازدواج کند .این بيشترین توهين به یک انسان مىتواند باشد که مجبورش
کنند با آدم پست و متجاوزى ازدواج کند تا هر وقت که خواست به او تجاوز
کند .در چنين جامعهاى دختر خاله تو هم مىبيند که در تجاوزى که به او شده
جامعه با او نيست .مىبيند که تنهاست و حتى بخاطر شکنجهاى که شده ممکن
است تحقير بشود .گویى تقصير او بوده که از بکارتش محافظت نکرده .اگر
انسانى که به او تجاوز مىشود احساس کند که جامعه را در پشت سر خود
خواهد داشت ،هرگز دست به خودکشى نخواهد زد .بعضى از زنها بخاطر
فرهنگ غالب بر جامعه وقتى به آنها تجاوز مىشود ،در مورد آن سکوت
مىکنند .آنها فکر مىکنند که اگر در موردش حرف بزنند تحقير خواهند شد.
براى همين یعنى براى اینکه اذیت نشوند آنرا افشا نمىکنند .تازه بيشترین تجاوز
به زنها در خانهها و توسط شوهرانى است که فکر مىکنند زن باید بکارتش را
حفظ کند ،در غير اینصورت بىارزش مىشود .چنين مردانى هروقت که
بخواهند به زنانشان تجاوز مىکنند و متاسفانه زن هيچ حقوقى ندارد که بتواند
بواسطه آن جلوى تجاوز شوهر را بگيرد .بدبختانه تجاوز شوهر به زن اصال
طرح نيست .در این فرهنگ مذهبى و سنتى تجاوز تنها خارج از ازدواج مفهوم
دارد .چرا که زن مال مرد است و تجاوز و یا هرکارى که بخواهد مىتواند با او
بکند.
 بازجوها با چه انگيزهاى تجاوز مىکنند؟ براى بازجو هم تجاوز یک شکنجه ویژه است .بازجو هم در همين جامعهبزرگ شده است و مىداند که اکثر زنها نسبت به آن حساسيت بيشترى دارند.
براى همين در کنار شکنجههاى دیگر از تجاوز هم استفاده مىکنند .زمان شاه
هم از تجاوز بعنوان یک شکنجه استفاده مىشد .در کشورهاى دیگر هم از
تجاوز بعنوان یک شکنجه استفاده مىشود .منظورم این است که این نوع شکنجه
تنها بوسيله رژیمهاى مذهبى استفاده نمىشود .هرچند رژیمهاى مذهبى و
ناسيوناليستى ممکن است بيشتر از شکنجههاى دیگر ،از تجاوز براى شکاندن
زندانيان استفاده کنند.
٭٭٭
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خبر خوش
از مالقات بر مىگردیم .راز در حالى که خندان است به سراغم مىآید ،مىگوید:
 مژده بده ،حزب کمونيست تشکيل شده .اواخر تابستان کنگره بوده و حزب راتشکيل دادهاند.
 با چه جریاناتى؟ همان جریاناتى که قبل از دستگيریمان روى تشکيل آن توافق داشتند. در دورانى که رژیم تمام تالشش را مىکند که دستگير و اعدام کند و پایانمبارزه و مقاومت را براى همه به امر پذیرفته شدهاى تبدیل کند ،کمونيستها
حزب تشکيل دادهاند که مبارزهاى موثرتر را پيش ببرند .چه تو دهنى خوبى به
رژیم است ،دستشان درد نکند.
 باید تشکيل حزب را جشن بگيریم.خبر خوشحال کنندهاى است ،بخصوصبراى ما که نه تنها از جامعه دوریم بلکه در کارخانه تواب سازى هستيم .و تمام
تالشمان این است که بر خالف جهت حرکت کنيم .به یاد دورانى مىافتم که
بحث سر تشکيل حزب راه افتاده بود .خود اتحاد مبارزان کمونيست و کومهله و
فراکسيونهایى از جریانات دیگر موافق تشکيل حزب بودند .پروسهاى که به
بحث حول ضرورت تشکيل حزب منجر شد از زمانى آغاز شد که نظرات اتحاد
مبارزان کمونيست در تمام جریانات چپ نفوذ پيدا کرد .فراکسونهایى در
جریانات مختلف بوجود آمد که نظرات اتحاد مبارزان را قبول داشتند .تشکيالت
کومهله که به دليل عجين بودنش در یک جنگ تودهاى و مبارزه اجتماعى
فرصت این را پيدا کرده بود نفوذ عظيمى پيدا کند و بزرگترین جریان چپ آن
دوره بود یکپارچه جهتگيرى اتحاد مبارزان را پذیرفت .بعد از آن بحث سر
تشکيل حزب و سازماندهى حزبى شروع شد .کاش من هم از نزدیک شاهد
تشکيل حزب بودم.
٭٭٭
امروز دو نفر را از بند باال به بند ما منتقل کردند ،زهرا و رویا .زهرا زندانى
زمان شاه بوده است و به نظر مىرسد که این دو از دعوا با توابها بدشان
نمىآید ،شاید آنرا بخشى از مبارزه در زندان تعریف مىکنند .توابها به آنها گفتند
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که لباسهایشان را روى بند کمونيستها پهن کنند و روى بند اتاق پهن نکنند .ولى
آنها روى بند اتاق پهن کردهاند و همين موجب جروبحث توابها با آنها شده است.
توابها لباسهاى آنها را روى زمين انداختند و به آنها فحش دادند و آنها هم به
توابها فحش مىدهند .توابها به آنها مىگویند نجس و آنها هم به توابها مىگویند
شما کثيف و نجس هستيد نه ما .زهرا به سراغم مىآید و مىگوید:
 چرا طرف ما را نمىگيرید؟ چرا لباسهایتان را روى طناب اتاقتان پهننمىکنيد؟
 نمىخواهم وارد برخوردهاى اینچنينى بشوم .براى من مهم نيست که بند لباسمجدا باشد .تا زمانى که کنار دوستانم هستم براى چه باید بخواهم که لباسم را کنار
لباس توابها پهن کنم؟ ما موضوع کار توابها هستيم ،ولى آنها موضوع مبارزه
من نيستند ،من به آنها اهميتى نمىدهم .جروبحث سر مسائل روزمره کار
توابهاست طورى که وقتى ما چپها ظرف مىشویيم یک مسلمان باید آنها را آب
بکشد .مىدانم که احمقانه است ولى من اهميتى نمىدهم .اینها حتى رژیم هم
نيستند خودشان زندانىاند ،آن هم از نوع مفلوکش .من حاضر نيستم خودم را در
رابطه با آنها تعریف کنم .اگر آنها مىخواهند نماینده رژیم در بند باشند بگذار
باشند .دعوایى با آنها ندارم ،کار خودم را مىکنم .راستش اینکه لباسم را روى
این بند و یا آن بند پهن کنم فرقى در شرایط زندگىام در اینجا ایجاد نمىکند .این
به معنى کوتاه آمدن از نظر و یا برخوردى هم نيست .براى همين برخورد در
موردش فقط وقت و نيرو مىگيرد و من از هر دو کم دارم و دوست دارم سر
مسایل مهمترى سرمایه گذاریشان کنم .از همه مهمتر فکر مىکنم که باید نقشه
مند عمل کرد و نباید دچار عکسالعمل و یا لج و لجبازى شد .شاید رژیم هم
خيلى دوست داشته باشد که ما با توابها سر مسائل روزمره درگير شویم ولى تا
آنجایى که مزاحم کار و زندگىمان نيستند نباید دنبال برخورد توابها بيفتيم .در
هر صورت هر کس خودش مىداند که چه باید بکند .اگر تو و رویا فکر مىکنيد
که باید در مقابل قوانينى که توابها جلویتان مىگذارند با آنها درگير شوید به
خودتان مربوط است.
چند دقيقهاى در سکوت قدم مىزنيم .مىدانم که طریق مبارزه مرا قبول ندارد
ولى نمىدانم چرا از نظرش هم دفاع نمىکند .از او در مورد زندان شاه مىپرسم
و زهرا مىگوید:
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 خيلى فرق داشت .در آنجا شکنجه معموال ابتداى دستگيرى و براى اطالعاتگرفتن بکار برده مىشد .بعد از آن زندانى را به حال خودش رها مىکردند .در
دوران محکوميتم بعد از دوران اوليه یادم مىآید تنها یکبار شکنجه شدم .آنهم
وقتى بود که یکى از جشنهاى شاهنشاهى بود و از ما خواستند که در جشن
شرکت کنيم و ما نکردیم .بعد از آن ما را به درخت بستند و زدند .حاال نگاه کن،
این مالها هر وقت دلشان مىخواهد آدم را مىزنند .زندان اسالم متفاوت از
زندانهاى دیگر است و آدم را فقط براى اطالعات نمىزنند .مىخواهند آدم را از
آدميت خالى کنند.
نزدیک وقت زایمان نينا است و ما مشغول آماده کردن وسائل براى بچه هستيم.
خانواده نينا لباس بچه آوردند و چون از خانوادهها مالفه قبول نمىکنند ،من از
خانوادهام خواستم که دامنهاى پرچين بياورند .از دامنها مالفه و وسایل مورد
نياز بچه را درست مىکنيم .تحمل نينا خيلى زیاد است ،هميشه درد دارد و
نمىتواند راه برود ،همهاش باید بنشيند و یا دراز بکشد .مىدانم که خيلى دوست
دارد راه برود ولى بخاطر حفظ بچه این کار را نمىکند.
روز مالقات است ،به دیدن پدر و مادرم مىروم .پدرم مىگوید که پروندهام به
شوراى عالى قضایى فرستاده شده است .به او مىگویم من که بهت گفته بودم
حکمم اعدام است .مىگوید آره ولى بهم قول دادهاند که حکمت را به دو سال
زندان تغيير خواهند داد .باور نمىکنم و به او مىگویم که زیاد مطمئن نباشد.
مىگویم چند نفر توانستهاند حکم بچههایشان را بخرند و حکم آنها از اعدام به
چند سال زندان تخفيف پيدا کرده است .ولى برخى از خانوادهها هم پولشان را از
دست دادند هم بچهشان را .پدرم مىگوید:
 حکم تو بيشتر از دو سال نخواهد بود .ولى نگران نباش نمىزارم دو سالاینجا بمانى .زودتر مىآرمت بيرون ،تا وقتى که اینجایى تضمينى نيست که زنده
خواهى ماند.
در زندان ما مىدانيم که تعدادى از زندانيان به قيمت زیادى به خانوادههایشان
فروخته شدهاند .مىدانيم که زنى در حالى آزاد شده است که منتظر اعدامش بوده
است ،در مقابل ميليونها تومان .همه مىدانند که الجوردى ،رئيس زندان یکى از
کسانى است که پول مىگيرد و زندانى را آزاد مىکند .راز به سراغم مىآید و
در حالى که تظاهر به پاک کردن لکهاى روى لباسم مىکند ،چيزى توى جيبم
مىاندازد .مىگوید:

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

 به دستشویى برو و بخوان .گزارش یکى از توابها در مورد لباس پوشيدن وزندگى ماست .این نشان مىدهد که باید بيشتر مراقب باشيم.
 از کجا پيدا کردهاى؟ بهناز وقتى از مالقات بر مىگشته از روى ميز دفتر برداشته .کسى در دفترنبوده و توانسته به راحتى بردارد.
به دستشویى مىروم و مىخوانم ،نوشته است:
 آنها در بند تشکيالت دارند .یکدیگر را مرتب مىبينند .پرواز و راز رابطهاىهر روزه دارند .پرواز رابطه مرتبى با نينا ،بهناز و روژین دارد و راز با شيوا
و بهناز و سحر رابطه منظمى دارد .راز و پرواز گاهى هم با زندانيان دیگر
حرف مىزنند .لباس پوشيدنشان کامال با ما متفاوت است .بيشتر اوقات لباس
قرمز رنگ مىپوشند .برادران نباید برخى لباسها را از خانوادهها قبول کنند.
آنها به حسينيه نمىروند و به مصاحبههاى تلویزیونى نگاه نمىکنند .نماز
نمىخوانند و کامال معلوم است که رفتارشان روى بقيه زندانيان تاثير گذاشته
است .بهتر است آنها را از این بند ببرید ،به قبرها و یا جاى دیگرى منتقلشان
کنيد.
دختر خوبى در اتاق ما هست که هنوز موقعيت خودش را در زندان تعریف
نکرده ،نمىداند چکار باید بکند .در بيرون سياسى نبوده ،حاال در زندان مجبور
است که سياسى باشد .توابها سعى مىکنند که او را به طرف خود بکشند .وقتى
که زیر طنابهاى لباس هستم و کسى او را نمىبيند ،به سراغم مىآید و خبرها را
بهم مىدهد .روزى که او را دستگير کردند پدرش جان سپرده است .وقتى
پاسداران براى دستگيرى او به خانهاش مىروند ،پدرش و بقيه خانواده شاهد
بودند ولى نمىتوانند کارى کنند .بعد از اینکه پاسداراها او را مىبرند پدرش
سکته مىکند و مىميرد .در اولين مالقات خانوادهاش این خبر را به او مىدهند،
گویى هنوز از شوک از دست دادن پدرش بيرون نيامده است .مىدانم که روزى
باالخره تصميمش را خواهد گرفت و به طرف ما خواهد آمد و دیگر با توابها
حرف نخواهد زد .ولى دوست ندارم فشارى به او بياورم ،خودش باید تصميم
بگيرد .حاال زیر طنابهاى لباس دارد برایم اخبار قزل حصار را مىگوید و
رفتار وحشيانه حاجى رحمانى با زندانيان را .من تظاهر به جابجا کردن لباس
مىکنم و او هم در حاليکه حرف مىزند تظاهر به همين کار مىکند .تا اینکه
توابى از راه برسد و او راهش را بکشد و برود.
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در وقتهاى بيکاریم روى سنگ کوچکى کار مىکنم .اول آن را با سابيدن به
زمين هواخورى و یا یک سنگ پا به شکل زیبایى در مىآورم ،بعد سوراخش
مىکنم .بعد روى آن نقاشى مىکنم و یا چيزى مىنویسم تا کندهکارى کنم .این
کار قدغن است براى همين هر وقت مىخواهم این کار را بکنم ،باید پشت
بندهاى لباس بروم و آنجا بنشينم و کار کنم .اگر توابها مرا در حال کار روى
سنگ ببينند برایم گزارش مىدهند .اجازه نداریم کاغذ و مداد یا خودکار و یا
سوزن داشته باشيم ولى همه اینها را در جاهاى امن داریم .براى کار روى
سنگ از سوزن و تيغ تراش استفاده مىکنم .گاهى رویا از من مىخواهد که
روى سنگى و یا پارچهاى نقاشىاى برایش بکشم که خودش روى آن کار کند.
از اینکه نمىتوانم با او و زهرا رابطه سياسى داشته باشم متاسفم .ولى انگار
اجتناب ناپذیر است چون مثل هم فکر نمىکنيم و روش مبارزاتىمان متفاوت
است .مشغول کار روى سنگم هستم که مسئول فروشگاه راز را براى پرداخت
پول خرید قبلى صدا مىکند .او یکى از مجاهدینى است که اداى توابها را در
مىآورد .راز بر مىگردد و مىگوید پول خرید را داده است .تعجب مىکنم چون
من پول خرید را یک روز بعد از آن دادم .به اتاق مىروم تا با مسئول فروشگاه
حرف بزنم و پول را پس بگيرم .قبول نمىکند که از من پول گرفته است .ولى
بعد از اینکه به او مىگویم که کجا نشسته بودیم و از او مىخواهم که دفترش را
بياورد و ببيند که روى آنرا خط کشيده است یا نه ،یادش مىآید و پول را پس
مىدهد .به آناهيد در مورد آن مىگویم و او مىگوید:
 این کارى است که بعضى از مجاهدها مىکنند ،پول ما را مىگيرند و بهتشکيالتشان مىدهند .سال پيش آنها از زندان قزل حصار کلى پول به خارج از
زندان براى تشکيالتشان فرستادند .پولى که از این طریق از امثال ما گرفته
بودند و یا از هوادارانشان در زندان جمع کرده بودند .بعد از مدتى یکى از آنها
تواب واقعى شد و در مورد آن گزارش داد .بعد از آن خيلى از آنها به زیر
شکنجه رفتند و تبدیل به توابهایى شدند که در مورد مادر و خواهرشان هم
گزارش دادند .زندانيانى اینجا هستند که بخاطر همکاریهاى آنها دستگير شدند.
آنها را طورى در هم شکستهاند که مىتوانند بدون هيچگونه ناراحتى تو را
بکشند.
یکى از روزهاى سرد پائيزى است و امروز نينا با یک پسر بچه خوشگل از
بهدارى زندان به بند آمد .نينا خيلى ضعيف شده است .با اینکه در عرض چند
ماه گذشته بخشى از غذایمان را وقتى تخم مرغ و سيب زمينى بود پنهانى به او
مىدادیم .با این حال آنقدر ضعيف است که روزها هم همراه بچه مىخوابد و
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وقتى او براى شير بيدار مىشود ،نينا هم بلند مىشود .به کمک نينا کهنههاى
بچه را مىشویيم و کمکش مىکنيم که بچه را حمام کند .از نگاه کردن به بچه
زیباى نينا خيلى لذت مىبرم .با دیدنش و رشدش ،وجود زندگى در زندان را
بيشتر احساس مىکنم .بودن او در زندان دردآور است ولى در عين حال زندگى
را زیباتر مىکند .از نگاه کردن به او و نوازش انگشتان کوچولویش خسته
نمىشوم .نمىدانم وقتى بزرگ شود درک خواهد کرد که چقدر مادرش رنج برد
که او زنده بماند.
بلندگو اسم مرا مىخواند که به بازجویى بروم .همه فکر مىکنيم که براى اعدام
است .یاد حرفهاى پدرم مىافتم که چه وعدههایى بهش دادهاند و دلم برایش
مىسوزد .نگهبان مرا به ساختمان بازجویى مىبرد و به اتاقى هدایتم مىکند.
بازجو خودش را معرفى مىکند.
 اسم من روحهللا است .حکمت اعدام است ،ولى اگر در حسينيه از گذشتهاتابراز ندامت کنى مىتوانيم آنرا تغيير دهيم .دست خودت است ،انزجار یا اعدام.
 این کار را نخواهم کرد. پس برو ،وقتش براى اعدام صدات مىکنيم. کى؟ منظورت چيه؟ کى براى اعدام صدام مىکنيد؟لگدى به پشتم مىزند و مرا از اتاق بيرون مىکند.
٭٭٭
روز مالقات است ،باید به خانوادهام در مورد بازجویى بگویم و اینکه حکم
اعدام دادگاه را شوراى عالى قضایى تایيد کرده است .بلندگو اسم من و راز را
مىخواند .همراه تعدادى دیگر به سالن مالقات مىرویم .خانواده راز با من سالم
و احوالپرسى مىکنند و خانواده من هم با راز سالم و احوالپرسى مىکنند .به
پدرم در مورد بازجویى مىگویم .ماهيچههاى صورت درشت و آفتاب
سوختهاش شروع به لرزش مىکنند .آبشار درد و عصبانيت همراه اشک از
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چشمانش جارى مىشوند .سعى مىکند اشکش را کنترل کند و مانع از ریزشش
شود ولى صورتش خيس اشک است .اشکهایش در چالههاى دو گوشه دهانش
مىایستند .دیدن حالتش حالم را دگرگون مىکند .بغضم را مىخورم .نباید گریه
کنم و باز باید جلوى ابراز احساس طبيعىام را بگيرم ،چيزى که در زندان
بخشى از زندگىام شده .وقتى مىزنند ،باید وانمود کنيم که درد ندارد و داد
نزنيم .براى اعدام صدایمان مىکنند ،خندان به ميدان تير مىرویم که ضعفى
نشان نداده باشيم .گویى به استقبال مرگ مىرویم .و این در حالى است که
زندگى را با تمام وجودمان دوست داریم .دوستانمان را براى اعدام مىبرند و ما
در حاليکه در قلبمان خون گریه مىکنيم ،با لبخند آخرین بوسههایمان را رد و
بدل مىکنيم .حاال هم قلبم با دیدن چهره پدرم به درد آمده ولى نباید گریه کنم.
مادرم مىگوید:
 هيچ کارى نمىتوانى بکنى که اعدامت نکنند؟ چرا ،از من خواستند که انزجار بدم .از گذشتهام ،از آنچه که هستم و بودهامابراز پشيمانى کنم و از امامشان طلب پوزش و بخشش کنم .ولى خودت مىدانى
که من مرگ را به چنين کارى ترجيح مىدهم.
 ولى اعدامت مىکنند .چه اشکالى داره که مصلحتى انزجار بدى؟ مصلحتى و غير مصلحتى نداره .من اگر گذشتهام را به دور بریزم ،براى چىزندگى کنم؟ گذشتهام بخشى از زندگى من است و آیندهام در تدوام آن است.
مادرم مىخواهد که بر اصرارش تاکيد کند .پدرم به او مىگوید:
 راحتش بگذار.پدرم که در زندگىاش گاهى او را مىدیدم که با آنهایى کهقدرت بيشترى از او داشتند سازش مىکرد و بر سر این رفتارش با هم اختالف
داشتيم ،حاال مرا با همه آنچه که هستم مىخواهد .مرا همينطور که هستم دوست
دارد .رفتارش احساس احترام زیادى را در وجودم بر مىانگيزد .پدرم همچنان
که اشک مىریزد مىگوید:
 تا من زندهام نمىتوانند تو را بکشند .خيالت راحت باشه .از این زندان نجاتتمىدم .نمىگذارم در اینجا زیاد باشى.
حرفهایش قلبم را به درد مىآورند .نمىتوانم حرف بزنم .واژهها نمىتوانند بيان
کننده احساسم باشند .گوشى قطع شده است و ما با فاصله یک متر از یکدیگر در
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حاليکه دیوار شيشهاى ما را از هم جدا کرده ،ایستادهایم و یکدیگر را مىنگریم.
در عرض یک سال گذشته پيرتر شدهاند .و یا شاید قبال خوب نگاهشان نکرده
بودم .شاید هم هيچ وقت به این اندازه احساسشان نکرده بودم.
٭٭٭
دوباره سرما خوردهام چون دیشب یک نفر یکى از پتوهایم را از رویم کشيده
بود .هر کدام دو تا پتوى نازک سياه سربازى داریم .که پرز زیادى مىدهند و
براى سالمتىمان بد هستند .با اینکه با چادر به جاى مالفه آنها را مىپوشانيم
ولى باز هم پرز مىدهند .بخاطر تعداد زیاد زندانى در اتاق و آلودگى هوا
مجبوریم در این هواى سرد پنجره ها را باز بگذاریم .براى همين دو تا پتو هم
شب تا صبح گرممان نمىکند .احساس ضعف شدیدى مىکنم چون غذایمان خيلى
کم است و طى روز هم نمىتوانيم خودمان را گرم نگه داریم .هميشه یخ زده و
گرسنه هستيم .دلم مىخواهد تمام روز را بخوابم ولى امکانش نيست .به
هواخورى مىروم که زیر آفتاب بشينم ،نزدیک راز مىنشينم .شمسى خانم
مىآید و کنارمان مىنشيند .شمسى خانم هفتاد سالش است و چند روز پيش
دستگير شده است .هر روز به بازجویى مىرود ،امروز با پاهاى شالق خورده
برگشت .خيلى ترسيده است و تنها به ما که اطمينان دارد حرفش را مىزند.
مىگوید:
 آنها بچههایم را مىخواهند ،چطور مىتوانم آنها را لو بدهم؟ چطور مىتوانمآنها را به اینجا بياورم که کشته شوند؟ نمىدانم چه کنم ،خيلى مىترسم .کاش
مرده بودم که حاال اینقدر تحقيرم نکنند.
 تحمل داشته باش ،این دوره موقتى است و مىگذرد .دوباره مىتوانى اززندگى لذت ببرى.
 اگر نتوانم شکنجه را تحمل کنم چى؟ مىتوانى تحمل کنى .چون تو نمىتوانى بچههایت را به آنها بدهى کهبکشنشون ،پس تحمل خواهى کرد .مىتوانى مقاومت کنى ،تو انسانى قوى
هستى.
تمام دیروز و دیشب برف باریده است و حاال کلى برف توى هواخورى است.
منتظرم که در هواخورى باز شود که بروم روى برفها راه بروم .صدایى که با
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قدم زدن روى برف ایجاد مىشود خيلى قشنگ است .نگهبان در هواخورى را
باز مىکند و ما به هواخورى مىرویم .تعداد کمى در هواخورى هستيم .روى
برفها راه مىروم و مقدارى از آن را بر مىدارم و با آن بازى مىکنم .بقيه
دوستانم هم دارند با برف در دستانشان گلوله درست مىکنند .با نگاه یکدیگر را
تهدید مىکنيم که مىزنيم و مىخندیم .گاهى اداى پرت کردن گلوله برفى را در
مىآوریم و از جا خالى دادن همدیگر مىخندیم .ناگهان من و راز و روژین و
بهناز و شيوا به هم گلولههاى برفى پرت مىکنيم .گرم بازى و فرار از
گلولههاى برفى یکدیگر هستيم که با صداى داد نگهبان به خودمان مىآیيم.
نگهبان دم در هواخورى ایستاده و مىگوید:
 خجالت نمىکشين؟ زود هواخورى را ترک کنيد .در حالى که هم از نفسافتادهایم و هم سر حال آمدهایم به داخل بند مىرویم .بلندگو اسم روژین را
مىخواند که براى بازجویى برود و ما مىدانيم که این براى بردن او به سلول
انفرادى است .چون برف بازى کردیم باید یک قربانى بدهيم ،همه دلخور هستيم
و روژین مىگوید ناراحت نباشين ،شما هم بعدا مىآیيد .همدیگر را مىبوسيم و
او مىرود .بالفاصله بلندگو وسایلش را مىخواهد و ما مىفهميم که او را به
سلول انفرادى بردند.
٭٭٭
اوایل اسفند  ٦۲است .مرا براى بازجویى صدا مىکنند و این بار همه فکر
مىکنيم که براى اعدام اسست .دوستانم را مىبوسم و مىروم .حدود چهار
ساعت است که توى راهرو منتظر هستم .باالخره نگهبان مرد مىآید و مرا با
خود مىبرد .به ساختمان بزرگى مىرویم که اولين بارى است وارد آن مىشوم.
در گوشهاى از من مىخواهد که منتظر باشم و خودش مىرود .بعد از دو ساعت
یک نفر مىآید و اسمم را مىپرسد و از من مىخواهد که وارد اتاقى شوم .در
این اتاق دو تا مرد هستند و هزاران پوشه و پرونده روى دو ميز و قفسههاى
اطراف اتاق است .یکى از آنها یک برگه کاغذ به من نشان مىدهد و مىگوید
بخوان .شروع به خواندن مىکنم ،حکم اعدامم است .همچنان که مىخوانم لبخند
بر لبانم مىنشيند .یکى از آنها به دیگرى مىگوید:
 نگاش کن ،خوشحاله که قراره بمىره .برگه را از دستم مىگيرد و برگهدیگرى را بدستم مىدهد و مىگوید امضا کن .در برگه جدید نوشته شده است که
به ده سال زندان محکوم شدهام .نمىتوانم جلوى خندهام را بگيرم ،آنرا امضا
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مىکنم ،یعنى آنرا دیدم .دلم مىخواهد هر چه زودتر به بند برگردم و به دوستانم
بگویم که زنده هستم و زنده مىمانم .ولى کسى عجلهاى براى برگرداندن من
ندارد .به یکى از نگهبانان مىگویم حالم بد است و باید به بند برگردم .بعد از
مدتى مىآید و مرا با خود مىبرد .یک روز تمام طول کشيد تا حکم را بهم دادند.
من صبح از بند بيرون آمدم و حاال عصر دارم بر مىگردم به بند .دوستانم از
خوشحالى گریه مىکنند و مىگویند که پدرم نگذاشت اعدامم کنند.ولى خبر بدى
هم هست ،در مدتى که من در بند نبودم ،تعدادى از زندانيان را منتقل کردهاند.
باید به قزلحصار برده باشندشان ،به قبرها .همهشان حکم داشتند ،من هم اگر
دیروز حکم مىگرفتم امروز در بين آنها بودم .از بند ما تنها زهرا و رویا را
بردهاند و از بند باال تعداد بيشترى را .تصور اینکه چه تعدادى از آنها از قبرها،
این کارخانه تواب سازى ،سالم بيرون خواهند آمد ،دردناک است.
دلم مىخواهد که هر چه زودتر مالقات داشته باشيم تا به خانوادهام بگویم که
اعدام نخواهم شد .کاش امکان تلفن زدن به خانوادهمان را داشتيم و مىتوانستم
زودتر به آنها بگویم که زنده خواهم ماند .دوره قبل از دادگاه حساب نمىشود،
بنابراین ده سال آینده را باید در زندان باشم .ولى آیا واقعا آنوقت مىگذارند که
بروم؟ اميدوارم .یک بار الجوردى گفت :ما نمىگذاریم شماها اینطورى آزاد
بشين ،از نظر سياسى زنده از اینجا بيرون بروید .ولى به مردم هم بستگى دارد،
فقط رژیم تعيين کننده نيست .باالنس قدرت بين دو قطب یعنى مردم و رژیم
سرنوشت ما را تعيين خواهد کرد.
شب است ،من و راز کنار در هواخورى که بسته است ایستادهایم .از بين ميلهها
مىتوانيم ستارهها را ببينيم .به راز مىگویم که دلم براى آنوقتها که توى انگليس
شبها براى قدم زدن بيرون مىرفتم و در تاریکى بدون هيچ نگرانىاى قدم
مىزدم ،تنگ شده است .در مورد شرایط زندان و این همه تواب که بيشتر از
نگهبانان ما را اذیت مىکنند ،حرف مىزنيم و هر دو فکر مىکنيم که شرایط
همينطور نخواهد ماند .باالخره یک روز مجبورند توابها را آزاد کنند ،آنوقت ما
مبارزان را هم کنار هم قرار خواهند داد .نمىدانيم آنروز کى خواهد رسيد ،ولى
سرانجام خواهد رسيد .رژیم نمىتواند این طرفدارانش را که حاضرند ما را با
یک اشاره الجوردى بکشند ،زیاد در زندان نگه دارد .رژیم هم مىداند که اگر
به موقع اینها را آزاد نکند ممکن است اینها هم رفتارشان را تغيير دهند .تصور
اینکه روزى توابى در بند نيست و ما آزادیم که هر کارى که دوست داریم بکنيم
جالب است .کاش آنروز زودتر مىرسيد ،توابها هم براى چنين روزى یعنى
نبودن در زندان روز شمارى مىکنند.روز تولدم است و دو روز است که حکم
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گرفتهام یعنى خطر اعدام از سرم باز شده است .دوستانم با خرما و کشمش و
نان خشک کيکى درست کردهاند که تولد و حکم گرفتن مرا جشن بگيریم .از من
مىخواهند که به راهرو بروم ،پنج نفر هستيم ،داریم کيک مىخوریم و
مىخندیم .توابان با تنفر و حسادت نگاهمان مىکنند .به یکدیگر مىگویيم که
درست نيست که دور هم نشستهایم ،بهتر است جدا شویم .سه تا از دوستانم سریع
کيکشان را مىخورند و مىروند .حاال فقط من و راز نشستهایم و کيک
مىخوریم و آرزو مىکنيم راز هم بزودى حکم بگيرد .به محض آنکه کيک تمام
مىشود توابها دورهمان مىکنند .ما مىایستيم ولى راه فرارى نيست.
چهرههایشان عصبانى است ،با مشتهاى گره کرده فریاد مىزنند:
 مرگ بر کمونيست .مرگ بر ضد انقالب .در حاليکه مشتهاى گره کردهشاندر هوا مىچرخد و تا نزدیک صورت و بينى ما پائين مىآید شعار مىدهند .ما
حرفى نمىزنيم و تکان هم نمىخوریم که بيشتر تحریک نشوند .خيلى زیادند
مىتوانند ما را بکشند .بدون هيچ عکسالعملى نگاهشان مىکنيم .فکر مىکنم که
از نگهبان اجازه گرفتهاند چون این اولين بارى است که آنها را این چنين
مىبينم .محاصره ما و فریاد "مرگ بر کمونيست" و تکان دادن مشتهایشان ده
دقيقه طول مىکشد ولى براى ما خيلى بيشتر به نظر مىرسد.
حرکت توابها و دوره کردنمان و شعار "مرگ بر کمونيست" آنها مرا سخت به
فکر فرو برده .اینکه زندگى اینها و آزادىشان به ميزان آزار و اذیت ما و اینکه
چقدر با رژیم همکارى کنند گره خورده ،متاسفم مىکند .چقدر زندانيان با
یکدیگر متفاوتاند .آیا زندانيان زمان شاه هم تا این حد با هم متفاوت بودند؟
هرچند زمان شاه فشار درون زندان کمتر از حاال بوده است ولى آیا زندانيان در
زمينههایى خيلى با هم فرق داشتند؟ یادم مىآید شنيده بودم که در آن زمان هم
بعضى از مذهبىها نسبت به زندانيان غيرمذهبى برخوردهاى احمقانه نجس و
پاکى داشتهاند .به یاد احساس و برخورد مردم به زندانيان سياسى مىافتم .چقدر
با عالقه و شيفتهوار به زندانيان نگاه مىکنند .آیا حاال مردم مىدانند که بعضى
از آن زندانيان دوران شاه که وقت آزادیشان تنها با زندانى بودنشان تعریف
مىشدند ،جالدان امروزشان هستند؟ شاید در دوران شاه مردم تفاوتى بين
الجوردى و رفسنجانى با زندانيان دیگر نمىدیدند .شاید نمىتوانستند زندانيان را
با توجه به گرایشات سياسىشان ارزیابى کنند و براى همين همه زندانيان تنها
بواسطه زندانى بودنشان مورد احترام بودند .ولى مردم چطور مىتوانستند
تفاوتى بين زندانيان با گرایشات متفاوت ببينند؟ وقتى که هيچ شناختى از منافع
خودشان و از جریانات سياسى نداشتند چطور مىتوانستند زندانيان را یکپارچه
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نبينند؟ اگر مردم شناخت سياسى روشنى داشتند ممکن بود درک کنند که امثال
الجوردى که خود زندانى سياسى شاه بودند ممکن است جالدان بچههاى انقالب
شوند.
روز مالقات است با دیدن پدر و مادرم با خوشحالى به آنها مىگویم که زنده
مىمانم و ده سال حکم گرفتهام .خوشحالتر از هميشه هستم ولى پدرم نمىتواند
جلوى گریهاش را بگيرد ،مىگوید:
 آنها به من قول دادند که دو سال خواهد بود. مهم این است که اعدام نمىشوم .من خيلى خوشحالم ،تو هم باید خوشحالباشى.
 نمىگذارم اینقدر نگهت دارند ،بيرونت مىآرم ،قول مىدم. ناراحت نباش .مهم اینه که زنده مىمانم .دادگاه حکمم را اعدام داده بود،چطورى تغييرش دادى؟
 شوراى عالى قضایى هم اعدامت را تایيد کرده بود .ولى وقتى که به دفترمنتظرى رفت که مهر تایيد بعدى را بخورد ،آنها تایيد نکردند و تغييرش دادند.
مالقات تمام مىشود و در راه برگشتن به بند هستم .به این فکر مىکنم که
خيلىها در حکم اعدام و اجراى آن دست دارند.
٭٭٭
طبق معمول صبح زود بيدار مىشوم که بعد در صف دستشویى نایستم .وقتى از
کنار حمام مىگذرم که به دستشویى برسم مىبينم که نگهبانان در کنار حمام
ایستادهاند .اجازه نمىدهند کسى وارد حمام شود .از یکى از زندانيان که آنجا
ایستاده مىپرسم چه اتفاقى افتاده است ،مىگوید:
 شمسى خانم دیشب در حمام خودکشى کرده است. چطورى؟ با چادرش خودش را از لولههاى سقف دار زده است .نيمه شب این کار راکرده که همه خواب بودند .یکى از زندانيان صبح زود وارد حمام مىشود و او
را مىبيند و به دفتر خبر مىدهد.
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نمىدانم بچههایش هرگز خواهند فهميد که چرا و چطور شمسى خانم از
زندگىاش گذشت .اینکه اگر مدام به بازجویى نمىبردنش و بچههایش را از او
نمىخواستند در این سن خودکشى نمىکرد.
روز انتخابات است ،مسئول بند رحيمى که زنى ميانسال و تقریبا چاق است
اسامى زندانيان هر اتاقى را یکى بعد از دیگرى مىخواند که بروند و راى
بدهند .من هم در هواخورى قدم مىزنم ،برایم جالب است که ببينم چند نفر راى
نمىدهند .چند نفرى که به ندرت با من حرف مىزنند ،چرا که از گزارش دادن
توابها مىترسند ،تک تک به سراغم مىآیند و مىپرسند آیا راى خواهم داد .و
من پاسخ مىدهم نه ،کم مانده ازمان بخواهند که طناب دارمان را هم خودمان
آویزان کنيم .چگونه به رژیمى که زندانم مىکند و مىکشد راى بدهم؟ تازه من
وقتى بيرون هم بودم به این رژیم راى ندادم چه رسد به حاال که زندانيش
هستم.از راز هم برخى دیگر مىپرسند ،اینها کسانى هستند که ما با آنها رابطه
منظم نداریم .وگرنه با دوستانمان از قبل حرف زدهایم و هر کس مىداند که
دیگرى چه برخوردى خواهد داشت .کنار در هواخورى طورى ایستادهام که
صداى رحيمى را در حاليکه اسامى را مىخواند مىشنوم ولى او مرا نمىبيند.
نوبت اتاق ماست ،رحيمى اسامى را یکىیکى مىخواند ،اسم مرا هم مىخواند و
با نرفتنم شروع به فحش دادن مىکند .مىگوید که ضدانقالب هستم و غيره .با
فروکش کردن عصبانيتش به خواندن افراد ادامه مىدهد و اسم راز را مىخواند
و با نرفتن راز هم شروع به دادن فحش به او مىکند .رحيمى با صدا کردن
تکتک زندانيان مىخواهد مانع از آن شود که کسى یواشکى از دادن راى
خوددارى کند .مىشنوم که از حدود  ٤۰۰نفر جمعيت بند مجموعا پانزده نفر در
بند راى ندادهاند و از این خبر خوشحال مىشوم .چون تعداد ما نماز نخوانها در
حال حاضر همهاش شش نفر است.
٭٭٭
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اتاق بدون تواب
اواخر اسفند سال  ٦۲است نگهبان به ما مىگوید که وسایلمان را جمع کرده و به
اتاق شش بند باال برویم .من و راز و بهناز و شيوا ،وسایلمان را جمع مىکنيم و
از اینکه از این بند مىرویم خوشحاليم .توابها هم خوشحالند ،از دست ما راحت
مىشوند .هر روز به نگهبانان شکایت مىکردند - :این نجسها زندگى را به ما
جهنم کردهاند ،یا آنها را از این بند ببرید یا ما را .هر روز چند بار آب دستشان
را به ما مىپاشند که نجس شویم و مجبور باشيم با آب سرد حمام کنيم و لباسمان
را عوض کنيم .حاال در مورد کى گزارش خواهند داد؟ در مورد خودشان؟ دلم
براى نينا و بچهاش تنگ خواهد شد .نمىدانم حاال تنهایى در بين این همه تواب
چکار خواهد کرد .حاال کسى نيست که کمکش کند و کمرش همچنان ناراحت
است .به بند باال مىرویم ،شبيه بند پائين است .با این تفاوت که اتاق  ٦متعلق به
نماز نخوانها است ٨٥ .نفر در این اتاق هستند و به نظر مىرسد نباید از آمدن
ما خوشحال باشند چون جایشان را تنگتر مىکنيم .وقتى بند پائين بودم هميشه دلم
مىخواست توى همچين اتاقى باشم که کسى بعنوان نجس باهام برخورد نکند.
ولى به نظر مىرسد در اینجا هم زندگى راحت نخواهد بود ،هر چند احساس
مىکنم که در اینجا هم زیاد نخواهيم ماند و جاى موقتمان است .از وقتى که حکم
گرفتهام احساس مىکنم که هر آن ممکن است مرا به جاى دیگرى منتقل کنند.
در این اتاق همه با هم خرید مىکنند و همه چيز اشتراکى است .حتى افرادى از
جریانات راست که به نفع رژیم حرف مىزنند و فعاليت داشتهاند نيز با بقيه
شریک هستند .ما پنج نفر هم وسایل فروشگاهمان را به مسئول فروشگاه
مىدهيم که در کنار وسایل اتاق بگذارد .ولى زمانى که مىخواهيم لباس بشویيم
مثل بند پائين که مسئول خرید و مصرفمان خودمان بودیم ،نمىتوانيم هر یک
لباسهایمان را در یک تشت آب کف جدا از هم بشویيم .وقت شستن لباسها مسئول
فروشگاه مقدار کمى پودر به ما مىدهد و مىگوید همه لباسهایتان را توى یک
آب کف بشویيد و بعد آب کشى کنيد .مىگویيم این کار بهداشتى نيست ،مىگوید
مجبوریم ،به اندازه کافى پودر نداریم و خيلى هم غيربهداشتى نيست .با بودن در
چنين جمع گشادى در رابطه با خرید و مصرف مسئلهاى ندارم ولى مشکل این
است که سياست خرید آنها را قبول ندارم .در اینجا همه داریم با گرسنگى دست
و پنجه نرم مىکنيم و هميشه گرسنه هستيم .همهمان ضعف داریم و باید از هر
فرصتى براى قوى کردن و رساندن مواد غذایى به بدنمان استفاده کنيم .ما
مىتوانيم از فروشگاه کشمش و خرما به اندازهاى بخریم که جلوى گشنگىمان
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را بگيرد و یا پودر لباسشویى به ميزانى بخریم که مجبور نباشيم لباسهایمان را
توى یک تشت آب کف بشوریم .ولى بعضىها خرید از فروشگاه را محدود
مىکنند و معتقدند که زیاد خریدن بورژوایى است .از مسئول فروشگاه مىپرسم
که چرا بعضى چيزها را بيشتر نمىخرید مىگوید:
 ما طرفدار خرید بورژوایى نيستيم.احمقانه است ،به اندازه کافى پودر لباسشویى نمىخرند چون نمىخواهند "خرید
بورژوایى" بکنند .خودشان را در خطر بيمارىهاى پوستى و بيمارىهاى دیگر
قرار مىدهند ،چون نمىدانند خرید بورژوایى چگونه است .هيچ وقت فکر
نمىکردم که اینقدر عقب مانده باشند و هر کس را که این طریق خرید را قبول
ندارد بورژوا مىدانند .جالب اینجاست که هيچ کس هم به این نوع خرید محدود
اعتراض نمىکند .شاید بخاطر آن ضربالمثل است که خواهى نشوى رسوا
همرنگ جماعت شو .با راز حرف مىزنم و مىگویم من دوست ندارم با چنين
روشى و چنين فرهنگى همراه باشم .نه فقط بخاطر اینکه به اندازه کافى خرید
نمىکنند و ما را در معرض خطر بيمارى قرار مىدهند ،بلکه بخاطر اینکه
دوست ندارم خودم را با چنين فرهنگى تعریف کنم .راز موافقت مىکند و
تصميم مىگيریم که با بقيه دوستانمان حرف بزنيم و اگر آنها هم موافق بودند
همه با هم جدا شویم و اگر موافقت نکردند من و راز جدا خواهيم شد .با
دوستانمان که از بند پائين با ما آمدهاند حرف مىزنيم و تصميم مىگيریم که
فروشگاهمان را جدا کنيم .بنابراین دو تا کمون در اتاق خواهيم داشت .کمون
آنها که زندگىاى صوفيانه را در پيش گرفته و کمون ما که به قول آنها
بورژوایى خرید و خرج مىکنيم .به نظر مىآید از نظر اینها مرتاضانه زیستن،
کارگرى است .شاید فکر مىکنند کارگر زندگى خوب و خوش و پر از امکانات
نمىخواهد که اینها آنرا به خود حرام مىدانند .خبر ندارند که رفقاى کارگرم اگر
پول داشتند براى داشتن لباس و غذاى خوب به راحتى آنرا خرج مىکردند .یکى
از آنها به راز گفته است ،وقتى در جامعه مردم امکان خرید ميوه ندارند درست
نيست که ما در اینجا بخریم .گویى نمىفهمند که مردم امکان مالىاش را ندارند
وگرنه مىخریدند و ریاضت کشى نمىکردند .در حاليکه ما پول خریدش را
داریم .تا قبل از اینکه در بين اینها قرار بگيرم روشن نبودم مسئله ریشه در چه
تفکر و سنتى دارد .نمىدانستم از نظر اینها سوسياليسم یعنى برابرى در فقرى
که در سرمایه دارى دولتى اروپاى شرقى بود .نمىدانستم که اینها از نظر سنت
و اخالقيات فاصلهاى با گروههاى مذهبى ندارند .بخشى از اینها و سازمانهایشان
عمرى با مجاهد مسلمان احساس نزدیکى مىکردهاند و تنها تفاوتشان در این
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بوده که اینها به وجود خدایى در آن باال بىعقيده بودهاند .دیدن ایدآلهاى انسانها
در زندگى شخصى و اجتماعىشان بهترین محک براى سنجش آن ایدآلهاست.
یک نفر راه کارگرى در اتاق است که افراد را تشویق به پذیرفتن شرط آزادى
یعنى مصاحبه مىکند .باور کردنى نيست ولى رژیم زندانيان را تحت فشار قرار
مىدهد که مصاحبه را بپذیرند حال آنکه این فرد با حرف زدن آنها را راضى به
این کار مىکند .او جاسوس رژیم هم نيست.
هر چند درون اتاق بورژوا به نظر مىرسم و به درد دوستى نمىخورم ولى در
بيرون از اتاق دوستان خوبى پيدا کردهام .یکى از آنها سونيا است با صورت و
چشمانى زیبا که در رابطه با یکى از سازمانهاى چپ دستگير شده است .و
پریوش زن ميان سالى که به جرم بهایى بودن زندانى است .من و پریوش خيلى
با هم حرف مىزنيم ،از مصاحبت با او لذت مىبرم ،مثل معلم برایم مىماند.
بعضى از هم اتاقىهایم با حالت مسخره به راز گفتهاند ،مثل اینکه پرواز دارد
بهایى مىشود .روبروى خودم چيزى نمىگویند ولى پيش دوستانم برایم متلک
مىپرانند .خيلى احمقانه است که فکر مىکنند نباید با پریوش دوستى نزدیکى
داشته باشم .من به حرف کسى اهميت نمىدهم ،کارى که به نظرم درست باشد
انجام مىدهم .از پریوش در مورد حکمش مىپرسم و او مىگوید:
 حکم ندارم یعنى اعدام خواهم شد .ماه گذشته بازجو صدایم کرد و از منخواست که روى عکس بها بنشينم .من هم این کار را نکردم .رفتارشان با من
بخاطر مذهبم احمقانه است .مىدانم که حتى اگر بر عليه مذهبم هم حرف بزنم
باز اعدامم مىکنند .بخاطر شغلم ،من معلم بودم و در خانهام براى جوانان کالس
داشتم .بازجو اسم آنرا تشکيالت گذاشته است.
 ممکن است حکمت را تغيير بدن ،نباید نااميد باشى. اميدوارم تغييرش بدن ولى شک دارم و متاسف هم نيستم که مىميرم .خون مناضافه خواهد شد به خون همه آن کسانى که به خاطر عقایدشان اعدام شدند .همه
آن کسانى که سوزانده شدند ،و همه کسانى که در راه تغيير دنيا به یک دنياى
بهتر جانشان را از دست دادند .مطمئنم که روزى مردم این دنياى کثيف را تبدیل
به دنيایى خواهند کرد که به جز لذت و آسایش با لغت دیگرى نتوان آنرا تعریف
کرد.
حدود یک ماه است که در اتاق  ٦هستم .روزها سریع مىگذرند هرچند جاى
استراحت و خواب کافى نداریم .در مورد زندان قزل حصار و رئيسش حاجى
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رحمانى که قبرها را درست کرده ،مىشنویم .مىشنویم که مدت هفت ماه است
که قبرها را درست کردهاند .مىشنویم که قبرها به این شکل درست شدهاند که
زندانيان را تکتک در جاهاى کوچکى مىگذارند که با تختهاى چوبى از هم جدا
شدهاند .اگر حرفى بزنند و یا تکان بخورند شدیدا کتک خواهند خورد .تمام روز
باید با چشمبند و چادر بنشينند و شب در همان جا بخوابند .مىشنویم که حاجى
برخى از زندانيان را از قبرها به بند مىبرد و شالق مىزند .مىشنویم که
تعدادى از زندانيانى که در قبرها قرار داده شدهاند ،شرایط را پذیرفته و از آنجا
به بند منتقل شدهاند .شرط بلند شدن از قبر همکارى با رژیم است و حتى نگهبان
قبرها شدن .یعنى مراقب دوستان سابقشان هستند که تکان نخورند و حرف
نزنند ،در غير اینصورت به حاجى گزارش مىدهند که بياید و آنها را که
مقررات را رعایت نکردهاند به باد کتک بگيرد .باور کردنى نيست ،نه اعمال
خشونت رژیم تا این حد بدون اینکه از پاسخ دادن در رابطه با آن بهراسد و نه
بریدن زندانيان در قبرها ،هيچکدام باور کردنى نيستند .به نظر مىرسد که همه
زندانيان ترسيدهاند و همه منتظرند که به قبرها برده شوند .از خودم مىپرسم که
آیا از نشستن و خوابيدن در یک جاى کوچک و نداشتن ارتباط با دنيا مىترسم؟
نه هر چند شکنجه مداومى است ولى قابل تحمل است.
روز مالقات است و فضاى بند با روزهاى دیگر متفاوت است .همه سعى
مىکنند کارهاى روزمرهشان را تا قبل از اینکه اسمشان براى مالقات خوانده
شود ،انجام دهند .براى همين تعدادى در حال دویدن هستند و صف دستشویى
طوالنىتر از روزهاى دیگر است .با پریوش در راهرو قدم مىزنم ،حواس مرا
از هيجان روز مالقات دور مىکند .بلندگو چند اسم را مىخواند ،پریوش هم
ساکت مىشود که اسامى را بشنویم .اسم من هم در ليست است .از او جدا
مىشوم تا آماده رفتن شوم .به دفتر مىروم ،زندانيان دیگرى نيز آمادهاند .طبق
معمول مدتى منتظر مىمانيم .پاسدار مردى مىآید و از ما مىخواهد با او برویم.
از دفتر  ۲١٦رد مىشویم و از پله ها پائين مىرویم و به هواى آزاد مىرسيم.
قبل از اینکه هواى تازه مسحورم کند و از استنشاقش لذتى ببرم ،صحنهاى در
مقابلم نفسم را مىبرد .روى سکو جسد یک زندانى روى زمين افتاده است .از
کنارش رد مىشوم و نگاهش مىکنم .بدن یک پسر جوان است ،نمىدانم زنده
است یا نه .باید مرده باشد ،چشمبند ندارد .نگهبان فریاد مىزند حرکت کنيد .چند
قدم دورتر از جسد یک گردنبند ساخت زندان مىبينم .از همانهایى که خودم هم
درست کردهام .یک سنگ کار شده سياه که یک نخ از سوراخش رد شده است.
آنرا از زمين برمىدارم و از زیر چشم بند نگاهش مىکنم .خيلى قشنگ فرم داده
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شده است به شکل قطره ساخته شده است .یک قطره اشک و یا قطره باران که
به دریا مىریزد .روى آن تنها یک کلمه نوشته شده است ،فردا .حتما مال جسد
است ،شاید خودش درست کرده است .کاش مىتوانستم آنرا به خانوادهاش
برسانم .شاید آنرا براى یک دوست و یا عشقش درست کرده ،براى یک زن یا
یک بچه و یا یک زندانى دیگر درست کرده است .به ساختمان مالقات مىرسيم
ولى تمام ذهنم به جسد و آرزوهاى برباد رفته او و فردایى که به آن فکر
مىکرده ،رفته است.
در زمانهایى که دوست دارم در تنهایى فکر کنم روى سنگ کار مىکنم .از کار
روى سنگ لذت مىبرم ،حالت دادن سنگ سخت است ،نوشتن روى آن آسان
نيست .در این اتاق هيچ کارى ممنوع نيست ،نه کار روى سنگ ،نه بحث
سياسى و نه شوخى با دیگران .توابى در این اتاق نيست که گزارش دهد که ما
این کارها را مىکنيم و قوانين را که عدم انجام چنين کارهایى است رعایت
نمىکنيم .دیگر تفاوت این بند با بند پائين این است که وقتى نگهبانان زندانيان بند
را براى رفتن به حسينيه صدا مىکنند ،از اتاق شش هم مىخواهند که بروند .هر
چند وقت یک بار نگهبانان از بلند گو مىگویند که اتاق شش براى رفتن به
حسينيه آماده باشد و چون ما نمىرویم ،پاسداران مرد معروف به گروه ضربت
با کابل و چوب و چماق به اتاقمان مىریزند و همه را با کتک با خود به حسينيه
مىبرند .ولى با بند پائين آنها هرگز این کار را نمىکردند چون تعداد ما که
حاضر نبودیم به حسينيه برویم خيلى کم بود .وقتى کسانى مىخواهند مصاحبه
کنند الجوردى رئيس زندان از نگهبانان مىخواهد که ما را به حسينيه ببرند.
امروز یکى از آن روزهاست ،نگهبانان از بلندگو چند بار اعالم کردند که اتاق
 ٦براى رفتن به حسينيه بيرون بياید و ما اهميتى ندادهایم .تعداد زیادى نگهبان
مرد آمدند و با کتک ما را به بيرون بند بردند .حاال پياده در راه رفتن به حسينيه
هستيم .کوهها و درهها را مىتوانيم از زیر چشم بند ببينيم .از دیدن آنها لذت
مىبرم و یاد زمانى مىافتم که با دوستانم به این کوهها مىرفتم و نمىدانستم که
کمى دورتر در اوین چه مىگذرد .به حسينيه مىرسيم .باید دمپایىهایمان را
بيرون در بگذاریم و پاى برهنه داخل شویم .سالن خيلى بزرگى است که یک
سن بزرگ دارد که یک ميز و چند صندلى روى آن است .وسط سالن را با یک
پرده کوتاه از هم جدا کردهاند که زندانيان زن و مرد را از هم جدا مىکند .تعداد
زیادى زندانى پسر طرف چپ سالن نشستهاند و از ما مىخواهند که طرف
راست بنشينيم .آنها به ما نگاه مىکنند و ما به آنها ،ولى آنقدر نگهبان هست که
اگر کسى حرف بزند سریع او را زیر باد مشت و لگد بگيرند .بعضى از
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زندانيان به حسينيه مىآیند که همسرانشان را ببينند .و اگر شد با بلند کردن پرده
حرفى بزنند و یا نگاهى رد و بدل کنند .الجوردى قدم مىزند و زندانيان را نگاه
مىکند ،احساس قدرت مىکند .دیدن الجوردى حال آدم را بهم مىزند ،زشتى
خاصى در تمام وجودش است ،شاید لذت او از خشونت و شکنجه و اعدام است
که این احساس را در بيننده ایجاد مىکند .صورتش مثل جغد است ،بيچاره جغد
هيچوقت مثل الجوردى هم نوعش را نکشته است.ما در کنار افراد بند خودمان
نشستهایم .سعى مىکنيم افراد بندهاى دیگر را هم ببينيم .الجوردى شروع به
سخنرانى مىکند ،مىگوید زندان جمهورى اسالمى کارخانه تواب سازى است و
پيچ اوین پيچ توبه است .بعد از چند نفر مىخواهد که روى سن بروند و از
گذشتهشان اعالم انزجار کنند .به نظر مىرسد که از قبل به انجام این کار
رضایت دادهاند چون بدون درگير شدن بلند مىشوند و به روى سن مىروند.
یکى بعد از دیگرى اعالم انزجار و توبه مىکنند و توابها از پائين شعار
مىدهند:
 دروغگو ،مرگ بر کمونيست ،مرگ بر منافق ،مرگ بر ضدانقالب.شعارهاى توابها به این معنى است که از توبه مصاحبهکنندگان راضى نيستند.
مصاحبه کنندگان قسم مىخورند که حقيقت را مىگویند .الجوردى از یکى از
مصاحبهکنندگان مىخواهد که اگر راست مىگوید اسم پنج نفر از سر
موضعىهاى بندش را بگوید .مصاحبهکننده با ناراحتى مىگوید:
 آنها را نمىشناسم.توابها شعار مىدهند:
 مرگ بر ضدانقالب .سالن حالت انفجارى دارد .الجوردى به یکى دیگر ازمصاحبهکنندگان که باید در رابطه با مجاهدین دستگير شده باشد ،مىگوید:
 تو چرا در گزارشاتت فقط اسم چپىها را مىنویسى؟ اسم چند تا از منافقينبندت را حاال بگو.
مصاحبهکننده:
 کسى را نمىشناسم.الجوردى:
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 چطور چپىها را مىشناسى ولى دوستانت را نمىشناسى؟الجوردى به آنها مىگوید که توبهشان مورد قبول نيست و به جاى خودشان
برگردند و بنشينند .به محض اینکه از سن پائين مىآیند تعدادى از توابها به سر
آنها مىریزند و شروع به زدن آنها مىکنند .الجوردى و نگهبانان تماشا مىکنند،
الجوردى مىخندد .به توابها نمىگوید که نزنند ،در واقع دارد لذت مىبرد .کتک
کارى در سمت چپ سالن باال گرفته است .توابها آنهایى را که مىدانند تواب
نيستند به زیر مشت و لگد گرفتهاند .جو چندشآورى است ،زندانى زندانى را
مىزند ،برخى از پسرها زیر کتک شدید هستند .متوجه نگاه توابان دختر به
خودمان مىشوم ،گویى دوست دارند آنها هم ما را تا حد مرگ بزنند .از حالت
نگاهشان حالت تهوع پيدا مىکنم .اگر مرا بزنند من هم مىزنم .هرچند آنها
بيشتر هستند و نگهبانان هم طرف آنها را خواهند گرفت .چند تا از توابان دختر
بلند مىشوند و نگاهشان به طرف ماست ،آماده حمله هستند .نگهبانان از آنها
مىخواهند که بنشينند ،خوشحالم .به نظر مىرسد که از الجوردى اجازه
نگرفتهاند که همه را بزنند .بيچاره پسرها ،الجوردى از توابها مىخواهد که
دست نگه دارند .بعضى از پسرها درد شدیدى دارند و برخى از آنها دماغ و
صورتشان خونين است .همه عصبى هستيم ولى نمىتوانيم کارى بکنيم .از ما
مىخواهند سالن را ترک کنيم .به بند مىرویم .صحنههاى دلخراش و اعصاب
خورد کننده اینچنينى در ظاهر نشان از قدرت رژیم دارند ولى این تنها یک
عکس است .و یا شاید یک طرف سکه است .خود وجود چنين صحنههایى نشان
از آن دارد که هنوز نتوانستهاند با همه فشارهایشان همه زندانيان را خورد کنند.
وجود این خشونتها نشان از آن دارد که عدهاى عقب رانده نشدهاند ،و همچنان
مبارزند .دانستن اینکه با وجود این فشارها خيلى از زندانيان مبارز ماندهاند و
حاضر نيستند عقب نشينى کنند ،دلگرم کننده است.
٭٭٭
روز شنبه است ،بلندگو تعدادى اسم براى بازجویى مىخواند .راز هم یکى از
آنهاست ،همه فکر مىکنيم که براى اعدام است .یکدیگر را مىبوسيم ،احساس
مىکنم دیگر او را نخواهم دید .در راهرو قدم مىزنم و به یاد دوستان خوبى که
در یک سال گذشته پيدا کرده و با اعدامشان آنها را از دست دادهام مىافتم .به یاد
دو روز پيش در حسينيه مىافتم .خشونت الجوردى و توابها .الجوردى با یک
گروه تواب خيلى جوان اسکورت مىشد و به نظر مىرسيد که به آنها اعتماد
دارد .همهشان مجاهد بودهاند و حاال تنها جایشان را عوض کردهاند.
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ایدئولوژىشان همان است که بود ،همان مذهب و سنت ،تنها قبال مخالف رژیم
بودند حاال طرفدارش هستند .با احساس غم عميقى قدم مىزنم و آرزو مىکنم که
راز برگردد .از آنجا که هنوز وسائلش را نخواستهاند شاید امروز قرار نيست
اعدام شود .پریوش به کنارم مىآید و مىگوید:
 نگران نباش ،راز برمىگرده. ازکجا مىدونى؟ براى اینکه وسایلش را نخواستند. ممکن است بعدا وسایلش را بگيرند. نه ،وسایل اعدامىها را هميشه بالفاصله بعد از بردن خودشانمىگيرند.پریوش شروع مىکند از مسائلى که فکر مىکند به آنها عالقه دارم،
برایم حرف مىزند .هر چه که بفکرش مىرسد مىگوید که مرا از پکرى در
بياورد .مىگوید:
 فکر مىکنى چند سالم است؟ نگاهش مىکنم و مىگویم در حدس زدن سنخوب نيستم ولى فکر مىکنم حدود چهل سال داشته باشد .مىخندد و مىگوید:
 پنجاه و پنج سالم است ،بهت مىگم که چکار بکنى که جوان بمانى .اوال سعىکن که هر روز ورزش کنى .دوما هر وقت که صورتت را مىشورى مثل بقيه
آدمها کرم نزن .به حالت ماساژ با هر دو دستت از داخل صورت به بيرون
صورت و از پائين به باال بکش .با این کار چروکها را از صورتت بيرون
مىکنى ،سخت نيست ،نگاه کن اینطورى.
 در رابطه با کرم باشه ولى در مورد ورزش با جمعيت باالى  ۹۰نفر اتاق ماهيچ کس نمىتواند ورزش کند .جاى نشستن هم نداریم چه برسد به جاى ورزش.
بعد از مدتى قدم زدن و حرف زدن ،یکباره پریوش مىگوید:
 بيا راز هم آمد!راز در حاليکه چشمانش برق مىزند و به طرف ما مىدود با خوشحالى داد
مىزند:
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 دوازده سال.یکدیگر را بغل گرفته و از خوشحالی گریه می کنيم .به او  ١۲سال حکم داده اند
از اینکه
از این به بعد هر چه پيش بياید در کنار یکدیگر خواهيم بود،خوشحاليم.
٭٭٭
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قبر
یک ماه از حکم گرفتن راز مىگذرد ،بلندگو چند اسم را مىخواند که با کليه
وسایلشان به دفتر بند مراجعه کنند .همه کسانى که از پائين آمده بودیم به همراه
تعدادى دیگر که از قبل در این بند بودند آماده مىشویم که برویم .در حالى که
وسائلمان را جمع مىکنيم از یکدیگر مىپرسيم به کجا مىبرندمان .همه فکر
مىکنيم به قزل حصار منتقلمان خواهند کرد و برخى مىگویند که به قبرها
خواهيم رفت .همه نگرانيم ،از سوالهایى که بىپاسخ در هوا مىچرخند مىشود
نگرانى را احساس کرد .نگهبان به در اتاق مىآید و از ما مىخواهد برویم.
وسایلمان را به دست گرفته و آماده رفتن هستيم ،آنهایى را که مىمانند،
مىبوسيم .پریوش جلوى در اتاقش ایستاده است و نگاهمان مىکند .او را
مىبوسم و آرزوى زنده ماندن برایش مىکنم .چشمانش پر از اشک مىشود و
مىگوید:
 دوست خوبى را از دست مىدهم. ولى من هم یک معلم و هم یک دوست خوب را از دست مىدهم .کاش حکمداشتى و با ما مىآمدى.
 سعى کن خوش باشى. تو هم همينطور.با داد زندانبان از هم جدا مىشویم .مىدانم که اعدام خواهد شد و او را دیگر
نخواهم دید .احساس مىکنم در زندان جدایى برابر با دورى براى هميشه است،
تا به حال که اینطور بوده .از بند بيرون مىرویم .کاغذ و مداد و سوزن در
ساکهایمان طورى جاسازى کردهایم که اگر به سلول انفرادى ببرندمان نتوانند در
گشت پيدا کنند .نگهبانان از ما مىخواهند که در راهرو منتظر بمانيم .خودشان
مشغول گشتن وسایلمان هستند .بدنمان را هم مىگردند و مىگویند به دنبالشان
برویم .به هواى آزاد مىرسيم و هواى تازه مرا به یاد بيرون از زندان
مىاندازد .به یاد زندگى و عشق و به پارک بردن برادر زادهام مىافتم .به یاد
راه رفتن در کوچه و خيابان مىافتم .گویى همهاش فيلمى بود که گاهى از ذهنم
مىگذرد .گویى هميشه در همين دنياى زندان بودهام که روزها نه با زندگى ،که
با مرگ رقم مىخورند ،که روابط نه با عشق که با جدایى تعریف مىشوند.
نگهبانان مرد اسامىمان را مىپرسند و از ما مىخواهند سوار اتوبوس شویم .به
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محض اینکه سوار ماشين مىشویم از ما مىخواهند که سرمان را روى صندلى
جلویى بگذاریم و دست به پرده ها نزنيم .اتوبوس از زندان بيرون مىرود ،من
کنار پنجره نشستهام .در حالى که سرم روى صندلى جلویى است ،یک کمى
پرده را کنار مىزنم و خيابان را نگاه مىکنم .وارد شهر مىشویم ،تعدادى
موتور و ماشين جلو و یا عقب اتوبوس هستند که به نظر مىرسد پاسداران
هستند .مردم را مىبينم که در ماشينهایشان نشستهاند و شاید با دیدن ما فکر
مىکنند که ما هم مردم معمولىاى هستيم که داریم به مسافرت مىرویم و براى
پرهيز از آفتاب ،این زیباى طبيعت ،پرده ها را کشيدهایم .نيمههاى بهار است،
هوا دلپذیر است و مردم در پيادهروها قدم مىزنند و برخى مشغول خرید هستند.
زنان با روسرى و مانتو ،این پوشش اجبارى ،در حال رفت و آمد هستند.
اتوبوس پشت چراغ قرمز مىایستد .زن و مردى را مىبينم .مرد چند قدم از زن
جلوتر راه مىرود و گاهى که مىخواهد با زن حرف بزند بر مىگردد چيزى
مىگوید و باز به راهش ادامه مىدهد .دلم براى زن مىسوزد ،اگر هم بخواهد
رفتار تحقير آميز شوهرش را تغيير دهد و مرد هم بپذیرد که تغير کند ،در این
سن کار آسانى نيست .این زن و مرد از بچگى در خانه و مدرسه این رفتار را
نسبت به یکدیگر دیدهاند و یاد گرفتهاند .به یاد دورانى مىافتم که در انگليس
بودم .انگار در کره دیگرى بودم .رفتار زنان و مردان با یکدیگر خيلى با
اجتماع ما متفاوت بود .به چيزهاى مختلف و به دورانهاى متفاوت و مکانهاى
مختلف فکر مىکنم .نمىتوانم افکارم را تمرکز دهم .اتوبوس از شهر تهران
بيرون مىرود و وارد جاده کرج مىشود .حاال مطمئن هستم که داریم به قزل
حصار مىرویم .از کارخانه کفش ملى مىگذریم و من به یاد زوئى مىافتم.
نمىدانم که هنوز هم در کفش ملى کار مىکند و مشغول سازماندهى کارگران
حول حقوقشان است و یا در کارخانه دیگرى کار مىکند .دلم برایش تنگ شده
است ،چقدر خوشحالم که آزاد است .اميدوارم از زندگى اش و مبازرهاى که
مىکند لذت ببرد.
به زندان قزل حصار مىرسيم ،بخاطر بد نشستن روى صندلى همهمان خستهایم.
نگهبانان ما را به اتاق بزرگى مىبرند و بعد از مدتى مقدارى نان و پنير
مىدهند که براى این جمعيت کافى نيست .ما حدود صد نفر از بندهاى مختلف
اوین هستيم .همه نگرانند و در مورد انواع شکنجههاى مورد استفاده در قزل
حصار حرف مىزنند .برخى از زندانيان مىگویند حاجى از زندانيانى که چادر
رنگى سر مىکنند و عينک دارند بدش مىآید .به من مىگویند که عينکم را
بردارم و چادرم را عوض کنم ،مىگویم برایم مهم نيست که او مرا همينطور که
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هستم ببيند .این اولين بارى است که در زندان چشمبند به چشم نداریم ،در واقع با
وارد شدن به قزل حصار چشمبندهایمان را گرفتند .باالخره حاجى وارد مىشود
و سکوت شومى بر سالن نقش مىبندد .او در سالن قدم مىزند و زندانيان را
نگاه مىکند ،اسم دو نفر را مىپرسد ،یکى از آن دو من هستم .مى گوید
مىفرستيمتان به بند و از سالن بيرون مىرود .باورمان نمىشود که ما را به بند
بفرستند ،پس آن همه داستان در مورد قبرها چه بود؟ مىشنویم که دو تا بند
کوچک  ٧و  ٨متعلق به سرموضعىها است و در دو بند بزرگ  ٣و  ٤توابها و
بریدهها زندانى هستند .اميدواریم که ما را به بندهاى  ٧و یا  ٨ببرند ،مدت
طوالنىاى است که آرزو مىکنيم در بندى باشيم که تواب نباشد .نگهبانى مىآید
و اسامى ده نفر را مىخواند ،اسم من هم در ليست است ولى نام راز و بقيه
دوستانم از بند قبلى در آن نيست .با ناراحتى آنها را مىبوسم و با ده نفر به دنبال
نگهبان از سالن بيرون مىروم .متوجه سيما مىشوم ،دخترى که در بيرون
براى مدتى او را مىدیدم .هر دو در صف هستيم ،کنار هم قرار مىگيریم و
شروع به حرف زدن مىکنيم .مىدانم که همسرش بخاطر عدم همکارى اعدام
شده است ولى در مورد خودش چيزى نمىدانم .مى گوید  ٨سال حکم دارد و در
بند سه اوین بوده است .به بند  ٧مىرسيم و نگهبان از ما مىخواهد که وارد
دفتر بند بشویم و منتظر بمانيم .در حالى که منتظر نشستهایم ،سيما مىگوید:
 حاال نگهبان این بند از همه ما خواهد پرسيد که نماز مىخوانيم یا نه ،تو چهجوابى خواهى داد؟
 جوابم این خواهد بود که نماز نمىخوانم ،چون نمىخوانم. اینجا با اوین فرق دارد .اگر نماز نخوانى اینها باهات رفتار دیگهاى مىکنند.بگو نماز مىخوانى و بخوان.
 متاسفم ،تو هر چه که به نظرت درست است بگو ،من این کار را نمىکنم.نگهبان بند که زن جوانى است و متفاوت از نگهبانان اوین که چادر و مقنعه و
روپوش دارند و زیر چادرش لباس معمولى پوشيده است وارد مىشود .اسامى و
جریانى که با آن کار مى کردهایم را مىپرسد .و بعد در مورد اینکه نماز
مىخوانيم یا نه سوال مىکند .فقط من مىگویم که نماز نمىخوانم .به من
مىگوید:
 تو نجس هستى و باید ليوان و ظرفت را خودت بشورى ،نباید آنها را قاطىظرفهاى دیگران بکنى و باید آنها را جدا نگهدارى کنى .در دستشویى و حمام دو
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رنگ دمپایى است ،دمپایىهاى قرمز رنگ مال نجسهاست ،باید فقط آنها را
بپوشى.
مسئول بند رو به بقيه مىگوید:
 حرف زدن با نجسها در بند ممنوع است .همه در سکوت نگاهش مىکنند.احساس بدى دارم ،رفتارش با من به عنوان یک نجس تحقيرآميز است .دلم
مىخواهد زودتر از دفتر بيرون بروم.مسئول بند به هر کدام از ما مىگوید که به
کدام سلول برویم .مرا به سلول  ٦مىفرستد ١۲ .تا سلول در بند است و همه
یک متر و نيم در دو متر هستند با یک تخت سه طبقه در هر سلول .در هر
سلول  ١٥نفر زندگى مىکنند و استفاده از تختها در شب براى خواب چرخشى
است .متوجه مىشوم که حدود ده نفر در بند هستند که نماز نمىخوانند و نجس
قلمداد مىشوند .پنج نفر از آنها هفته گذشته با قبول کردن اینکه قوانين را زیر پا
نخواهند گذاشت ،از قبرها بيرون آمدهاند .پنج نفر دیگر هفته گذشته از اوین
آمدهاند .تعداد زیادى مجاهد در بند هست و کسى نمىداند کدام تواب است و کدام
تظاهر به تواب بودن مىکند .همه مىگویند تواب هستند و با ما که نماز
نمىخوانيم بعنوان نجس رفتار مىکنند.
از تعدادى از زندانيان در مورد قبرها مىپرسم و اینکه چرا حاجى ما را به آنجا
نبرد .متوجه مىشوم که قبرها را دیروز بعد از نه ماه برچيدهاند .حدود ده نفر
باقى مانده بودند و آنها را در یک اتاق قرار دادهاند .تعدادى را که هفته پيش از
قبرها به بند آمدهاند نشانم مىدهند .یکى از آنها مهين است ،با کسى حرف
نمىزند .به نظر مىرسد که مهين نمىتواند از عادت قبر که نمىبایست با کسى
حرف بزند خالص شود .گاهى رو به دیوار مىنشيند .از او خوشم مىآید ،دلم
مىخواهد که با او حرف بزنم ولى احساس مىکنم که دوست ندارد کسى
مزاحمش شود .به نظر مىآید که در بين کسانى که از واحد آمدهاند جهان روى
بقيه تاثير دارد .مىشنوم که حتى در رابطه با پذیرش رعایت قوانين زندان و
بيرون آمدن از قبرها هم روى برخى از آنها تاثير داشته است .هر چند روى
برخى نيز تاثير نداشته و آنها حاضر نشدهاند که با رعایت قوانين از قبرها نجات
پيدا کنند و در نتيجه یک هفته دیرتر بيرون آمدهاند .دلم مىخواهد آنها را هم هر
چه زودتر ببينم .مىشنوم که وقتى حاجى قبرها را بر پا ساخت و زندانيان را از
بندها به آنجا برد ،تعدادى از زندانيان بعد از چند روز نشستن در قبرها تواب
شدهاند .چنان شرایط رعب و وحشتى در بند حاکم مىشود که زندانيان خودشان
از حاجى مىخواستهاند که براى اینکه گناهانشان پاک شود ،آنها را به قبر ببرد.
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آنها فکر مىکردند که اگر با خواست خودشان به آنجا بروند راحتتر مىتوانند
از آن بيرون بيایند و اشتباه هم نمىکردند .حاجى آنها را به قبرها مىبرد و بعد
از دو یا سه روز آنها به حاجى مىگفتند که به خدا رسيدهاند و در نتيجه به بند
برگردانده مىشدند و از آن به بعد نمازشان را مىخواندند .مىشنوم که تاثير
قبرها روى بندهاى سه و چهار چنان بوده است که بعضى از زندانيان خودشان
داوطلب توبه کردن مىشوند .زندانيان چنان از قبرها وحشت داشتهاند که
خودشان داوطلبانه مىرفتند و به اعمال کوچکى که کرده بودند اعتراف
مىکردند که شاید به قبرها برده نشوند.
نسبت به مهين و کسانى که ماهها فشار قبر را تحمل کردند و حاضر نشدند کوتاه
بيایند احترام زیادى احساس مىکنم .احساس مىکنم اینها با مقاومتشان دیوار قبر
براى شکاندن و تواب کردن را شکاندهاند .اینها با مقاومتشان بر سياست فشار
براى تواب کردن ،مهر شکست زدند .اینها مظهر مبارزه و مقاومتاند .اینها در
نهایت فشار و در اوج تواب سازى ،مقاومت کردهاند .شاید دليل اینکه من و بقيه
را به قبر نبردند مقاومت اینها بوده است .شاید اگر اینها هم مىبریدند ،رژیم
مىگفت خوب وسيله شکاندن و تواب کردن را یافتهام ،و همه را به قبر مىبرد.
آنها با مقاومتشان وسيله بودن قبر را از رژیم گرفتند .آنها مهر باطل شد را بر
شکنجه زدهاند .عقب ننشستن آنها در قبرها بر زندگى امروز و فرداى من
زندانى هم تاثير خواهد داشت .اگر رژیم نتوانست اینها را در شکنجه وحشتناکى
مثل قبرها عقب بنشاند ،چطور خواهد توانست زندانيان را با شکنجههاى
معمولىاش عقب بنشاند؟ رژیم باید تئورىهایش را در رابطه با شکنجه براى
تواب کردن دوباره بررسى کند .اینها رژیم را در رابطه با شکنجه براى تواب
کردن شکست دادند.
رویا هم در این بند است و ما به هم فقط صبح بخير مىگویيم .او مثل سابق شاد
و سرحال نيست ،خيلى فرق کرده است .افسرده است .نمىدانم در قبر چه اتفاقى
برایش افتاده ولى احساس مىکنم که بریده است .فقط مىدانم که زودتر از جهان
و مهين از واحد بيرون آمده است .رویا تنها با جهان و یک نفر دیگر که در
دایره روابط جهان است حرف مىزند ،در غير اینصورت تنهاست .رویا هم مثل
جهان و دوستانش یک پرده نامرئى دور خودش کشيده است .بخاطر همين کسى
به او نزدیک نمىشود .دوست دارم بدانم در واحد بر او چه گذشته است ولى
مىگذارم که هر وقت خودش آمادگىاش را دارد بياید.
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رویا از من مىخواهد که با هم قدم بزنيم و حرف بزنيم .در مورد قبر مىگوید و
اینکه چطور از آن بيرون آمده است .مىگوید:
 بعد از مدتى که از صبح تا شب با چادر و چشمبند نشسته بودم ،احساس کردمکه آن وضعيت پایانى ندارد .احساس مىکردم تا دم مرگم باید در آن قبر بنشينم.
بخصوص دیدن زندانيانى مثل کيانوش که تا قبل از واحد به ما مىگفتند که چه
باید بکنيم و حاال شده بودند زندانبانمان خيلى رنجم مىداد .احساس مىکردم که
پایانى ندارد .تمام ذهنم پر شده بود از اعترافات زندانيان که از بلندگو پخش
مىشد .حاجى مىگفت که تا آخر عمرمان در آن شرایط خواهيم ماند و من باور
کردم .یک روز به حاجى گفتم که شرایط را مىپذیرم و نمىخواهم دیگر در آن
شرایط بمانم .حاجى مرا به یک اتاق برد و یک ليست اسامى بهم داد و مقدارى
کاغذ و گفت که در مورد آنهایى که مىشناسم بنویسم .ليست حدود صد نفر
زندانيان سر موضعى بود ،اسم تو هم توى ليست بود .نوشتم که من و تو گاهى
بحث سياسى مىکردیم و تو به من کمک مىکردى که چطورى سنگ درست
کنم .چيزى نمىگویم ،احساس مىکنم فایدهاى ندارد که چيزى بگویم .او بریده و
غمگين هست و من نباید وضعش را بدتر کنم .ولى چرا او دروغ نوشت؟ ما
هرگز بحث سياسى با هم نداشتيم ،فقط سر سنگ با هم حرف مىزدیم .مىدانم
که راز تا حدى با او بحث سياسى داشته است .از او نمىپرسم که آیا در مورد
راز و بقيه زندانيان هم چيزى نوشته است یا نه .احساس مىکنم که آماده گریه
است .موضوع بحث را عوض مىکنم و در مورد خانوادهاش مىپرسم .از او در
مورد زهرا مىپرسم ،مىگوید:
 ما را با هم از بند بردند ولى او را به سلول انفرادى فرستادند و هنوز در سلولاست .مىدانم که حالش خوب است ،تازگى تعدادى از گوهردشت آمدند و گفتند
که حالش خوب است.
در اینجا منيژه را مىبينم ،با هم در یک جریان بودیم و در کميته مشترک در
راهرو دیده بودمش .او تمام سال پيش را در یکى از بندهاى دیگر اوین بوده
است .در مورد دستگيرىاش مىپرسم و او مىگوید:
 دو هفته قبل از دستگيریم دو نفر از کارگرانى که قبال در کارخانهمان کارمىکردند ،به بخشمان آمدند .مدتى بود که به سر کار نمىآمدند .انجمن اسالمى
کارخانه آنها را محاصره کرده بودند و در نتيجه آنها نمىتوانستند با کارگران
حرف بزنند .آنها دمپایى به پا داشتند و من تعجب کردم .آنوقت نمىدانستم که
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چرا کفش نپوشيدهاند .آنها به همه بخشها رفتند و همه کارگران آنها را بغل
کردند .قبل از آنکه غيبشان بزند در کارخانه فعال بودند .یکى از آنها در تمام
قفسههاى رخت کن اطالعيه مىگذاشت .آنروز یکى از آنها به یکى از کارگرانى
که او را بغل کرده بود گفته بود که آنها دستگير شدهاند و آنها را براى شناسایى
بقيه به آنجا آوردهاند .این اتفاق در صبح افتاد ،همان روز بعد از ظهر اسم هفت
نفر را خواندند و دستگيرشان کردند .همه آنها تا مدتى قبل از آن فعال بودند ولى
در آن زمان فقط یکى از آنها از نظر سياسى فعال بود .یک هفته بعد تعدادى زن
به کارخانه آمدند .آنها در اتاق نگهبانى ایستاده بودند و هر کس را که وارد
کارخانه مىشد مىتوانستند ببينند .احساس بدى بهم دست داد ،فکر کردم آنها کى
هستند؟ یکى از آنها باید براى شناسایى آمده باشد .حدود ده روز بعد از
دستگيرى آن هفت نفر ،شش نفر از آنها برگشتند .آنها گفتند که شکنجه شده
بودند ولى از اینکه آزاد شده بودند خوشحال بودند .روز بعد در ساعت ناهار
مرا به اتاق نگهبانى صدا کردند .کارگران گفتند که دو تا مرد در آنجا منتظرم
هستند .مىدانستم که خانوادهام محل کارم را بلد نيستند و باید پاسداران باشند ولى
امکان فرار وجود نداشت .کارخانه محاصره شده بود .به اتاق نگهبانى رفتم و
گفتم که باید لباسم را عوض کنم یکى از آنها گفت که با من مىآید .او پشت در
ماند و من به اتاق رخت کن رفتم .دوستم را در آنجا دیدم و به او گفتم که مرا
دارند دستگير مىکنند و او نباید از روز بعد به کارخانه برگردد .فکر کردم
کسى که نام مرا داده است باید او را هم بشناسد و اگر او دستگير شود حتما
اعدامش مىکنند .شاید هم علت اینکه مرا لو داد و او را نداد همين بود که
مىدانست که او اعدام خواهد شد .به او گفتم که تا ساعت چهار صبر کند و
همراه با کارگران از کارخانه برود که شک انجمن اسالمى را بر نيانگيزد .به
او گفتم که اسمش را نخواهم داد ،هر اتفاقى هم بيفتد اسمش را نخواهم داد ولى
نباید به کارخانه برگردد ،ممکن است بعدا براى دستگيرىاش بيایند .وقتى مرا
به کميته مشترک بردند در مورد آدرسش از من پرسيدند و من گفتم که هر بار
با چشمان بسته به آنجا رفتهام و نمىدانم کجا زندگى مىکند .خوشبختانه تا حاال
دستگير نشده است و اميدوارم که هرگز دستگير نشود.
٭٭٭
چند روز است که در این بند هستم و دلم براى راز و بقيه دوستانم تنگ شده
است .تنها در راهرو نشستهام و به زندگى فکر مىکنم .زندانيان را نگاه مىکنم
که چقدر راحت از ميلهها باال مىروند ،آنقدر که دستشان به سقف مىرسد ،تا
لباسهاى شستهشان را آویزان کنند .این یکى از جالبترین چيزهایى است که
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در اینجا تا به حال دیدهام ولى هنوز جرات نکردهام خودم این کار را بکنم.
هرچند دوست دارم که از ميلهها باال بروم و روى آن پنجره کوچک بين دیوار
بنشينم .پنجرهاى که پشتش بند پسرهاست و آنرا بستهاند و چيزى پيدا نيست .با
نشستن در آنجا دست کسى بهم نمىرسد .براى نشستن روى آن پنجره باید از
ميلهها تا سقف باال بروم و بعد یک پایم را کامال باز کنم تا به پنجره برسد و با
یک دست ميله پنجره را بگيرم و دست و پاى دیگرم را از ميلهها رها کنم تا
بتوانم کنار پنجره بنشينم .به زندانيان نگاه مىکنم ،اکثرا تنها قدم مىزنند و به
نظر افسرده مىآیند .من هم به سرحالى قبلم نيستم .دوست نزدیک ندارم و رفتار
زندانيان که مرا نجس مىدانند ناراحت کننده است .هرچند سعى مىکنم به آن
اهميت ندهم ولى گاهى تحقيرآميز است .زندانيان کمونيست مثل من در بند کم
هستند و بقيه اجازه حرف زدن با ما را ندارند .بخاطر این همه قوانين زندانيان
در خودشان فرو رفتهاند و هر کس در تنهائيش زندگى مىکند .احساس تنهایى
کرده و به گذشته و آینده نامعلوم فکر مىکنم.
غرق تخيالتم هستم که پرده در ورودى کنار مىرود و مىبينم که راز ،بهناز و
بقيه دوستانم که روز انتقالى از یک دیگر جدا شده بودیم وارد بند مىشوند.
باورم نمى شود ولى واقعيت دارد ،خيلى خوشحالم .مىگویند که روز انتقالى آنها
را به بند چهار بردهاند ،و در آنجا اکثر زندانيان یا تواب هستند و یا تظاهر به
تواب بودن مىکنند .مىگویند تنها این پنج نفر بودهاند که نماز نمىخواندهاند و
بقيه دویست نفر به آنها با تعجب نگاه مىکردهاند .فکر مىکنند که علت منتقل
شدنشان به این بند این است که پاسداران فکر کردند ممکن است آنها افراد بند را
تحت تاثير قرار دهند .در مورد ناز مىپرسم ،دختر جوان زیبایى که بازجویش
به او تجاوز کرده بود .مىگویند که رفتار ناز مثل یک دختر بچه بىگناه مىماند.
هيچ قانونى را درک نمىکند و رعایت نمىکند .مثال مالکيت دیگران را به
رسميت نمىشناسد و عسل همه را مىخورد .مىپرسم آیا مىدانند که چطور او
اینطورى شده است و مىگویند که از زندانيان پرسيدهاند و آنها گفتهاند که براى
مدت طوالنى در سلول انفرادى بوده .و مدتى هم در گوهردشت در سگدانى
بوده است .و وقتى از گوهردشت بر مىگردد ،مشکل روانى داشته است.
زنى در بند هست به نام گيتى که هميشه در یک گوشه راهرو نزدیک در
هواخورى مىنشيند و مىخوابد .به حمام نمىرود و بوى بدى مىدهد .با کسى
حرف نمىزند .دختر جوانى هم در سلول یک زندگى مىکند که کارهایش
عجيب است .بيشتر اوقات سعى مىکند مثل کانگرو راه برود .از زندانيان در
مورد این کارش مىپرسم ،مىگویند که در گوهردشت توى سگدانى نگه داشته
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شده و وضع روانىاش بهم ریخته است .رفتارش مثل زمانهایى است که او را
مجبور مىکردند بطور خاصى بنشيند و یا راه برود .سعى مىکنم با او حرف
بزنم ولى اهميت نمىدهد .رفتارش طورى است که درک نمىکنم .خيلى جوان
است ،دلم برایش مىسوزد.
٭٭٭
قوانين زیادى در بند هست که آدم را عصبانى مىکنند .ساعت دوازده شب
مىتوانيم بخوابيم ،تا آنوقت باید وقت بگذرانيم .ساعت یازده زندانيان مىتوانند
رختخوابهایشان را پهن کنند و ساعت دوازه ساعت خواب است .بيشتر اوقات
دوست دارم ساعت ده بخوابم ولى امکانش نيست .قانون دیگرى که خيلى
تحقيرآميز است این است که هر روز صبح بعد از صبحانه نگهبان به داخل بند
مىآید و از همه زندانيان مىخواهد که توى سالن نشسته و ویدئو تماشا کنند .و
همه به تماشا مىنشينند .توى اوین هم از همه مىخواستند که بنشينند و تماشا
کنند ولى ما هرگز تماشا نمىکردیم .در آنجا ما به هواخورى و یا به راهرو
مىرفتيم و کار خودمان را مىکردیم .هرچند مىدانستيم که توابها و نگهبانان
خوششان نمىآید .ولى در اینجا همه مىنشينند ،گویى بعد از قبر نگهبانان
توانستهاند زندانيان را مجبور کنند که بنشينند و تظاهر به گوش دادن بکنند .حتى
آنهایى هم که نماز نمىخوانند به تماشا مىنشينند .احساس حقارت مىکنم ولى
نمىدانم که به تنهایى چه مىتوانم بکنم .به نظر مىرسد که هر کس که به تماشا
ننشيند شکنجه خواهد شد و حاجى در خشونت معروف است .هر بار که به تماشا
مىنشينم احساس مىکنم که دارم دیوانه مىشوم .به بقيه نگاه مىکنم ،به نظر
مىرسد که همه خستهاند و انرژى نه گفتن به این حقارت را ندارند .و یا شاید
فکر مىکنند که ارزش نيرو گذاشتن ندارد .احساس مىکنم که تن دادن به این
شرایط روى اعصابم تاثير مخربى مىگذارد و از همه چيز بدم مىآید .نمىدانم
براى چه مدت مىتوانند ما را در چنين شرایطى نگه دارند ،که به چرندیات
مالها گوش کنيم و یا اعترافات توابها را بشنویم .روزى خواهد رسيد که خيلى
از ما بخصوص آنهایى که نماز نمىخوانند ،از کوره در رفته و تن به نشستن
ندهيم.
یکى از مسائلى که توابان در مصاحبههایشان به آن اشاره مىکنند ،دروغ گفتن
در مورد مسائل سکسى خودشان و دوستانشان است که رژیم از آنها مىخواهد
بگویند .رژیم با این اعترافات قصد دارد شنونده را قانع کند که چپىها خواهان
روابط مشترک و سکس خارج از ازدواج هستند و این بخاطر انحراف
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اخالقىشان است .برخى در اعترافاتشان مىگویند که مىدانستهاند که برخى از
دوستانشان با رفقاى پسرشان رابطه جنسى داشتهاند .اعترافکنندگان خودشان
را تحقير مىکنند .آنها اتهامات رژیم را تکرار مىکنند ،خودشان را جاسوس،
مجرم ،خائن ،فاسد ،گناهکار مىنامند و مىگویند که رابطه جنسى داشتهاند و
گناه کردهاند .هدف رژیم از این مصاحبهها این است که مخالفانش را غيرسياسى
و از نظر اخالقى منحرف نشان دهد .حاال مىفهمم که این مصاحبهها در بين
زندانيان بند سه و چهار چه تاثيرى داشته و باعث شده از اینکه با جریانات چپ
بودهاند احساس گناه کنند.
خندهدار است که رژیم مىخواهد با معيارهاى اخالقى خودش ما را منحرف
جلوه دهد .سکس براى مسلمانان مثل تابو مىماند و رژیم مىخواهد شنوندگان
این مصاحبهها را قانع کند که از آنجا که چپىها به خدا باور ندارند پس به
خانواده و رابطه جنسى با یک نفر هم اعتقادى ندارند و همه با هم رابطه
داشتهاند .خندهدار است که خيلى از چپىها تحت تاثير فرهنگ مذهبى جامعه
بودند و هرگز فکر نمىکردند که اشکالى ندارد اگر با کسى که دوستش دارند
سکس داشته باشند .سکس در بين چپىها هم تحت تاثير فرهنگ جامعه تابو بود
و هست .چپىها به خدا باور ندارند ولى اکثر آنها هم ازدواج مىکنند و مراسم
ازدواج را هم مثل مسلمانان اجرا مىکنند .علت آن هم تنها این نيست که باید
خانوادهشان را قانع کنند ،بيشتر بخاطر طرز نگاه کردن خودشان به دنيا است.
به هر حال داشتن افکار انسانى و خواستن برابرى و آزادى به خودى خود کسى
را داراى رفتار متفاوتى از یک مسلمان نمىکند .اگر زنان استقالل اقتصادى
داشتند و موانع سياسى و اجتماعى بر زندگىشان سنگينى نمىکرد ،اگر آزادى
حرف زدن داشتيم ،اگر مىتوانستيم تمام کتابهایى را که در دنيا چاپ شده
بخوانيم .آنوقت چپىها هم مىتوانستند رفتار متفاوتى نسبت به برابرى زن و
مرد و ازدواج و همه تابوهایى که در اسالم هست ،داشته باشند .اگر چپىها یک
برخورد انسانى نسبت به سکس داشتند و آنرا تابو نمىدیدند ،شاید حاال هم رژیم
نمىآمد توابها را مجبور کند که در مورد سکس بين چپىها دروغ بگویند ،تا
شنونده را دچار احساس گناه کند که کسى را دوست داشته است و یا کسى را
لمس کرده است .احساس مىکنم بخشى از آن چپ را که هميشه سعى مىکرد
مبادا دور از سنتهاى جامعه عمل کند و فرهنگ زندگىاش ریاضت کشى است،
در اتاق  ٦بند چهار اوین دیدم .فرهنگ بيشتر چپىها این بوده که سنتهاى جارى
در جامعه را رعایت کنند و متفاوت از آنها رفتار نکنند .در واقع چپىها در
جامعه ما پيشرو و مدرن نبودهاند .آنها حتى با مذهب که مخرب ترین پدیده
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ساخت بشر است مبارزه نکرده بلکه به آن احترام گذاشتهاند .چرا که فکر
مىکردند که باید به اعتقادات تودهها احترام بگذارند .انگار هر کار که تودهها
مىکنند درست است .تودهها به خمينى راى دادند و اشتباه بود .عدم درک
کمونيستى از زندگى و مبارزه باعث شده بود که جریانات چپى هم به جاى
داشتن راه و روش درست به دنبال تودهها بيفتند.
٭٭٭
خوشبختانه شرایط حقارت آميز زیاد طول نمىکشد .نگهبان بند از تعدادى از ما
مىخواهد که وسایلمان را جمع کنيم و به بند  ٨برویم .این بند هم مثل بند ٧
است ،همان اندازه و به همان شکل ،البته به حالت قرینه آن .شش سلول در هر
طرف ،ولى تاریکتر از بند  ٧است .در اینجا هم تواب هست ولى مهم این است
که قانونى نيست ،هرچند هواخورى نداریم .زندانيان حق ندارند نزدیک پنجره
ها بشوند چون زندانيان بند  ٧را در هواخورى مىتوان دید و مىتوان با آنها
حرف زد .کاش ما هم هواخورى داشتيم .من در سلول یک هستم و جمعيت
سلول  ٥١نفر است .تعداد افراد سلول را مىتوان در موقع غذا خوردن و یا با
شمارش مسواکها فهميد .زندانيان هر سلولى جلوى در سلول سفره پهن مىکنند و
غذا مىخورند .بخاطر نداشتن هواخورى احساس مىکنم به اندازهاى که در بند
هفت مىتوانستم با دوستانم حرف بزنم ،در اینجا نمىتوانم .چون محيط کوچک
است ،فضا کم است و افراد کنار هم مىنشينند و صداى یکدیگر را هم مىتوانند
بشنوند .سعى مىکنم بيشتر کتاب بخوانم ولى به اندازه کافى کتاب نداریم
کتابهایى هم که داریم جالب نيستند .چند کتاب درسى دبيرستان هست ،سعى
مىکنم آنها را بخوانم.
نگهبان بند مىگوید که حجاب داشته باشيم .با چادر در سلول مىنشينيم .مالیى
وارد بند مىشود ،نگهبان از زندانيان مىخواهد که به راهروى بند بيایند و با او
حرف بزنند .ما بيرون نمىرویم ،در سلول نشستهایم و صداى مال و توابهایى که
محاصرهاش کردهاند را مىشنویم .مال مىگوید که وضعيت زندانها را قابل
تحملتر خواهند کرد .و از توابها مىخواهد که اگر حرفى دارند بگویند .توابها
از مال مىخواهند که شرایط بند را بهتر کند و مال البالى حرفهایش مىگوید
مرگ بر خوش بين .ما مىخندیم ،ولى گویا توابها منظور او را نمىفهمند .توابها
همچنان حرف مىزنند و از او مىخواهند که امکانات بيشترى ،از جمله
هواخورى به آنها بدهند و مال همچنان آنها را مسخره مىکند ولى توابان متوجه
نيستند ،شاید هم خودشان را به نفهمى مىزنند.
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روز مالقات است ،نگهبان اسم مرا هم مىخواند که براى مالقات بروم .با چادر
ولى بدون چشمبند از بند بيرون مىروم .در راهروى بزرگ از کنار زندانيان
بندهاى دیگر که بدون چشمبند هستند رد مىشوم ولى کسى حق ندارد با دیگرى
حرف بزند .خانوادهام از اینکه در این زندان هستم نگرانند .اینطور که پيداست
در مورد قبرها و خشونتهاى حاجى شنيدهاند .در زمان مالقات یک تواب در
کابين مالقات پشت سرم ایستاده و به حرفهایم گوش مىدهد .حضور تواب پشت
سرم خانوادهام را عصبى کرده است.
نگهبان از زندانيان مىخواهد که براى رفتن به هواخورى آماده شوند .خيلى
خوشحال مىشوم از هم سلولىام مىپرسم که کجا مىرویم و او مىگوید هر از
چند گاهى ما را به هواخورى بند  ٤مىبرند .به آنجا مىرویم ،زندانيان بند٤
توى اتاقهایشان هستند و تعدادى از آنها روى طبقه سوم تختها نشستهاند که ما را
ببينند .حياط خيلى بزرگى است ،پر از گل است .خوش بحال آنهایى که در این
بند زندانىاند و هر روز صبح تا شب از این هواخورى استفاده مىکنند .دلم
مىخواهد که بدوم ولى آسمان توجهام را جلب مىکند .به ته هواخورى مىروم و
از آنجا آسمان را نگاه مىکنم ،خيلى زیباست .به یاد آسمانى مىافتم که وقتى از
راه تهران به کرج بر مىگشتم مىدیدم و هميشه برایم زیبا بود .یادم مىآید که
هر بار همچنان که در اتوبوس نشسته بودم چشم از آسمان بر نمىداشتم تا اینکه
خورشيد غروب مىکرد و تاریکى حاکم مىشد .ابرهاى زرد و قرمز و صورتى
بخشى از آسمان را پوشاندهاند .به مرور ابرهاى قرمز صورتى و بعد زرد
مىشوند و بعد خاکسترى و بعد ناپدید مىشوند .این پروسه تغيير و تبدیل مرا به
یاد افکار آدمى مىاندازد .همانطور که تا خورشيد مىدرخشد ابرهاى سرخ
زیادند ،تا وقتى هم که انقالب زنده بود خيلىها انقالبى بودند .همانطور که با
غروب خورشيد ابرهاى سرخ هم به مرور صورتى و زرد مىشوند و بعد
خاکسترى ،با شکست انقالب هم خيلى از آدمها تغيير کردند تا آنجا که به رنگ
خاکسترى یعنى به رنگ رژیم در آمدند.
خيلى از زندانيان در این بند خودشان را مىخارانند ،علت آنرا نمىدانم .از
دیگران هم مىپرسم مىگویند نمىدانند علت آن چيست .مدتى است که من هم
احساس مىکنم که دوست دارم خودم را بخارانم .ولى این کار را نمىکنم ،خودم
را کنترل مىکنم .شاید دیدن اینکه دیگران خود را مىخارانند در من هم این
حس ایجاد شده .یعنى شاید روانى است که من هم دوست دارم خودم را بخارانم.
ولى گاهى متوجه مىشوم که دارم خودم را مىخارانم ،این دیگر روانى نيست،
حتما بيمارى پوستى است .مدتى است که هر وقت احساس مىکنم که نمىتوانم
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خودم را نخارانم داخل یکى از کابينهاى حمام مىروم و خودم را مىخارانم.
باید بيمارىاى در کار باشد چون هر چه زمان مىگذرد قسمتهاى بيشترى از
بدنم مىخارند.
حدود یک ماه است که در این بند هستيم ،امروز دوباره نگهبان گفت که
وسایلمان را جمع کنيم و به بند  ٧برویم .به بند  ٧مىرویم ،توابهاى تازهاى در
بند هستند که قبال نبودند .اینها فقط لباس سياه مىپوشند و نگاهشان به ما همراه با
تنفر و کينه است .تنفر بيشترین چيزى است که از چشمانشان مىبارد ،تنفر
نسبت به همه کس و همه چيز .تنفر از ما و از خودشان .همه چيز را کثيف
مىبينند .خودشان را حقير و کوچک مىبينند .به همه اخم مىکنند ،حتى به
خودشان .هيچ کدامشان حالت دوستانه ندارند .احساس دوستى ،لذت ،خوشى و یا
هر نوع احساس مثبت انسانى با چهره این سياه جامگان غریبه است .حالت
نگاهشان تهوع آور است .یکى از آنها که خيلى درشت است هر وقت که به انبار
مىروم که چيزى از ساکم بردارم به دنبالم مىآید .احساس امنيت نمىکنم که تنها
به انبار بروم .از زندانيان دیگر در مورد این سياه جامگان مىپرسم که چه
اتفاقى برایشان افتاده است .مىگویند:
 آنها مجاهد بودند و در زندان تواب شدند .بعد از مدتى در زندان تشکيالتزدند و با تشکيالت بيرون رابطه برقرار کردند .در عين حال در زندان با
بازجوها همکارى مىکردند .تا آنجا که از شکنجه کردن یک نفر یک فيلم مخفى
تهيه کردند و به بيرون فرستادند .آنها حتى توانستند پرونده بعضى از دوستانشان
را بدزدند که از مرگ نجات پيدا کنند .بازجوها آنقدر به آنها اعتماد داشتند که به
آنها اجازه مىدادند که به مرخصى بروند و بعد از چند روز به زندان برگردند.
ولى بعد از مدتى تعدادى از آنها لو رفتند و بازجوها آنها را شکنجه کردند تا اسم
بقيه را هم بگویند و آنها هم گفتند .شرایطى که آنها را در آن نگه داشتند تا
اطالعاتشان را بدهند و همکارى کنند ،خيلى بد بوده و خودشان هم دوست ندارند
در موردش حرف بزنند .ما هم کمى در موردش مىدانيم ،فقط مىدانيم که براى
مدتى اینها با بازجوهایشان در خانهاى در زندان زندگى کردهاند و بازجوها از
آنها مىخواستهاند که دوستان خود را بزنند ،اگر اینکار را نمىکردند بازجو آنها
را مىزد .آنها شروع کردند به شکنجه کردن یکدیگر تا از شکنجه شدن فرار
کنند .بعد از مدتى به جاى بازجو خودشان همدیگر را مىزدند .بازجوها از آنها
مىخواستند که در مورد گناهانشان بنویسند و توبه کنند و هر بار بازجو بعد از
خواندن آن مىگفته که کافى نيست .آنها سعى مىکردند که خوب بنویسند ولى
هرگز به اندازه کافى خوب نبوده است .آنها جلسات اعترافى داشتهاند ،یعنى همه
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با بازجوهایشان مىنشستند و مىبایست در مورد یکدیگر حرف بزنند .گاهى
مىبایست براى بازجوهایشان غذا درست کنند و از آنها پذیرایى کنند .و بازجو
به آنها مىگفته نه این راه درست پذیرایى نيست تو با کينه از من پذیرایى
مىکنى .آنها مىبایست مدام نقش بازى کنند و هيچ وقت این نقش به اندازه کافى
در چشم بازجو خوب نبوده است .بخاطر این گذشتهشان است که اینها مثل
حيوانات وحشىاى مىمانند که آماده حمله هستند.
زنى در اینجاست که به نظر بيشتر از چهل سال دارد ،در حاليکه فقط بيست و
چهار سالش است .تمام وقت در حال شستن دستهایش و یا لباسهایش است و یا
مشغول وضو گرفتن و نماز خواندن است .مجاهد بوده است ولى به خاطر اینکه
در تشکيالت بند بوده ،زیر بازجویى مىرود و از نظر روانى صدمه مىبيند.
بعضى روزها از صبح تا شب لباسهایش را مىشوید و روى بند پهن مىکند و به
تماشایشان مىنشيند که کسى به آنها نخورد .زندانيان در هواخورى قدم مىزنند
و اکثرا سعى مىکنند از کنار لباس او رد نشوند .ناگهان از جا مىپرد و در
حاليکه به کمونيستها فحش مىدهد ،گریه کنان لباسهایش را از روى طناب بر
مىدارد و دوباره شروع به آب کشيدن آنها در آب سرد مىکند .دوباره آنها را
پهن مىکند و به تماشایشان مىنشيند ،و این دور تا شب که در هواخورى بسته
مىشود ادامه دارد .دستهایش از سرماى آب قرمز شدهاند و گاهى خون از آنها
جاریست .صبح قبل از باز شدن در هواخورى پشت در ایستاده است تا اولين
نفر باشد که به هواخورى مىرود و قبل از اینکه کسى از کنار لباسهایش رد
شود ،بتواند آنها را جمع کند .ما نماز نخوانها مىدانيم که او مریض است و
روزهایى که او در حال شستن لباسهایش است از آن طرف هواخورى رد
نمىشویم ولى این کار هم فرقى به حال او نمىکند.
نگهبان بند تغيير کرده است ،حاال یک تواب به نام هما است که در گذشته راه
کارگرى بوده و در واحد تواب شده است .هر سلولى یک مسئول دارد که تواب
است و در مورد زندانيان گزارش مىدهد و کارهاى سلول را تنظيم مىکند.
مسئول سلول من فرح نام دارد و همهمان را زیر نظر دارد .وقت ناهار است،
هر سلولى سفرهاش را جلوى سلول انداخته و زندانيان دورش نشستهاند .دو تا
سلول سفرهشان را در راهروى زیر هشت پهن کردهاند ،چون همه سفرهها در
راهروى بين سلولها جا نمىشوند و هر روز دو سلول در راهروى زیر هشت
غذا مىخورند .از آنجا که خرید جمعى ممنوع است هر کس باید غذاى خودش
را بخورد .کسى حق ندارد غذاى دیگرى را بخورد .در اینجا هر نوع رابطه
جمعى تشکيالت ناميده مىشود ،حتى اگر بين دو نفر باشد .در حال غذا خوردن
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هستيم که متوجه مىشوم کنار دستىام یک شيشه آب ليمو دارد و روى غذایش
مىریزد و با چشمش به من مىگوید که اگر مىخواهم مىتوانم از آن روى
غذایم بریزم .او شيشه آبليمو را بين من و خودش قرار مىدهد که بتوانم راحت
بردارم .شيشه را بر مىدارم و کمى آبليمو روى غذایم مىریزم ،مزه غذا بهتر
مىشود .فرح غذایش را نيمه تمام رها مىکند و به دفتر مىرود .کنار دستىام
مىگوید رفت که گزارش تشکيالت آبليمو را بدهد .همه مىخندیم .فرح بر
مىگردد و به خوردن غذایش ادامه مىدهد .شيشه آبليمو را دوباره بر مىدارم و
مقدارى روى غذایم مىریزم .اگر قرار است بخاطر خوردن آن به سلول
انفرادى بروم الاقل بگذار بيشتر بخورم .مىدانم که صاحب آن هم خوشحال
مىشود که من از آبليمویش بخورم .فرح دوباره غذایش را رها مىکند و به دفتر
مىرود و ما نمىتوانيم جلوى خندهمان را بگيریم .فرح بر مىگردد و به من
مىگوید فکر نکن نمىبينم آبليموى او را دارى مىخورى.
از ما مىخواهند که با حجاب باشيم .یعنى بازدید خواهد بود .همه با چادر در
سلولهایمان مىنشينيم .سرحدى زاده وزیر کار وقت که دایى هما مسئول بند هم
هست وارد بند مىشود .از کنار همه سلولها رد مىشود و سلولها را نگاه مىکند.
هما هم همراه چند نگهبان مرد کنارش قدم مىزند .سرحدى زاده حرفهایى
مىزند و مىرود .البد به نظرش شرایطمان با این همه آدم در یک سلول و
امکانات محدود زیادى خوب است.
٭٭٭
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بند بدون تواب
حدود یک ماه است که در این بند هستيم .نگهبان بند از توابان مىخواهد که با
تمام وسائلشان از بند بيرون بروند .خيلى خوشحالم که دیگر توابى در بند
نخواهد بود ،بدون آنها قانونى هم در کار نخواهد بود و ما در آسایش خواهيم
بود .حاال مىتوانيم روابطمان را بهتر تنظيم کنيم ،از هم یاد بگيریم و از
زندگىمان در اینجا لذت ببریم .حاال تعداد بيشترى از زندانيان نماز نمىخوانند،
شاید چون توابى در بند نيست که گزارش دهد و یا اینکه آنها دیدهاند که اتفاق
بدى براى نماز نخوانها نيفتاده است .نگهبان مىگوید یک نفر مسئول روزنامه
شود .تا بحال تمام مسئوليتهاى بند به عهده توابها بوده است .در واقع نگهبانان
نمىگذاشتند که یکى از ما مسئول چيزى بشویم .تواب نماینده دفتر در بند بود و
کنترل همه چيز را در دست داشتند .درباره آن حرف مىزنيم .به نظر من این
مسئوليتها باید چرخشى باشند و هر چند وقت یک بار یک نفر مسئوليت آنرا به
عهده بگيرد .ولى بعضىها مىگویند که تا به حال این کار توابها بوده ،از این به
بعد هم باید کار آنها باشد .به نظرم استدالل درستى نيست .بنابر روش مبارزاتى
آنها باید بخواهيم که تواب به بند بياورند که خودمان نخواهيم این مسئوليتها را
داشته باشيم .در حاليکه من ترجيح مىدهم که همه این مسئوليتها را خودمان
داشته باشم تا اینکه توابى در بند باشد .بدون آنها که نقش چشم و گوش بازجو را
بازى مىکنند خيلى راحتتر هستيم .رفتن دم در دفتر و روزنامهها را از نگهبان
گرفتن و پولش را به او دادن هيچ اشکالى ندارد .ولى من دوست ندارم این کار
را براى کسانى که خودشان حاضر نيستند بکنند ،انجام دهم .نمىخواهم نقش
تواب را برایشان بازى کنم ،بيگارى هم نمىدهم .بنابراین تصميم مىگيریم
آنهایى که موافق گرفتن مسئوليت روزنامه هستند با هم بخرند و کارش هم بين
خودشان بچرخد .آنهایى هم که قبول ندارند مسئوليت آنرا به عهده بگيرند،
روزنامه نمىخرند و نمىخوانند .در بين ما منيژه مىپذیرد که مسئوليت روزنامه
را در دور اول داشته باشد .حاال ما روزنامه داریم و تعدادى ندارند و آنها
طورى به ما نگاه مىکنند که گویى اصولى نداریم .از این مسئله ناراحت نيستم
ولى احساس مىکنم که اختالفات و جدایىها دارند شروع مىشوند .نمىدانم به
کجا خواهند کشيد و چه تاثيرى روى روابط من خواهند داشت .آنهایى که حاضر
نيستند مسئوليت خرید روزنامه را داشته باشند و روزنامه نمىخوانند ،افراد
جریانات مختلف چپى هستند .وقتى شرایط یک کمى تغيير مىکند اینها نمىدانند
چه باید بکنند .عادت کردهاند که در کنار توابها باشند و کارهایى مثل مسئوليتها
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را بعهده توابها بگذارند .حاال هم مجبورند روزنامه نداشته باشند چون توابى در
بند نيست که نقش رابط را برایشان بازى کند.
امروز مسئوليت نظافت بند با من است ،قابلمه بزرگ بند را مىشویم و آنرا کنار
در بند مىگذارم .هما نگهبان بند کنار دفتر ایستاده و تماشا مىکند ،با صداى بلند
که همه افراد بند بشنوند مىگوید:
 قابلمه را باید یک مسلمان آب بکشد نه یک کمونيست .این قابلمه االن نجساست و برادران نمىتوانند آنرا براى آوردن غذا ببرند.
به سلول مىروم که دست و پاى خيسم را خشک کنم .کسى چيزى نمىگوید،
حرفهایى در گوشى گفته مىشود و معلوم نيست چه اتفاقى خواهد افتاد .کنار
سلول مىنشينم که خستگى در کنم .صداى چرخ را مىشنوم که از کنار در بند
رد مىشود و بر خالف هر روز نگه نمىدارد که قابلمه بند ما را بردارد .چه
اتفاقى خواهد افتاد؟ تا حاال توابها تقسيم کار بند را مىکردند و هر بار آب کشى
قابلمه را براى یک تواب و یا یک مجاهد مىگذاشتند که انجام دهد .حاال نگهبان
مىخواهد که مجاهدین نقش توابان را بازى کنند و من هم مشکلى ندارم اگر آنها
مىخواهند که این فاصله را پر کنند .سلولهاى جلویى متعلق به کسانى است که
نماز مىخوانند ،مجاهدین و چپىهایى که تا قبل از بردن توابها نماز مىخواندند
و حاال بعضى از آنها نمىخوانند .سلولهاى آخر متعلق به ماست .در این چند
روزه که توابان در بند نبودند تقسيم کار با مجاهدین بود و آنها طورى کارها را
تقسيم کرده بودند که هرگز یک نماز نخوان قابلمه را آب نکشد و کنار در
نگذارد.
با یکدیگر حرف مىزنيم که آمادگى هر برخوردى را داشته باشيم ،هر چند
نمىدانيم چه اتفاقى خواهد افتاد .یکى از مجاهدین که نقش رهبر را در بين بقيه
بازى مىکند به سراغم مىآید و مىگوید:
 قابلمه را به حمام برگردان ،یکى از بچههاى ما آنرا همينطور آب نکشيده ازحمام بر خواهد داشت و به جلوى در خواهد آورد.
 یعنى االن نجس است و کافى است که دست یکى از شماها به آن بخورد تاپاک شود .اگر اینطور فکر مىکنى خودت آنرا به حمام ببر و این نقش را خودت
به تنهایى بازى کن ،از نظر من آن قابلمه هيچ اشکالى ندارد.
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 مىخواهى غذاى بند قطع شود؟ فکر مىکنى من چنين چيزى مىخوام؟با عصبانيت مرا ترک مىکند و به سراغ دوستانش مىرود .مىبينم که دارند
حرف مىزنند.
روز بعد از گرسنگى بيدار مىشوم ،دیشب غذا نداشتيم و خرما و کشمش که از
فروشگاه خریده بودیم خوردیم .خوشحالم که روز تمام شد و مسئوليت قابلمه
دیگر با من نيست .حاال هر کس که از غذا نداشتن ناراحت است مىتواند که
قابلمه را به داخل حمام برده و از مجاهدین بخواهد که پاکش کنند.
سه روز مىگذرد و ما هيچ وعده غذاى گرم نداشتهایم .قابلمه کنار در است و
نگهبانان حاضر نيستند که به آن دست بزنند ،چرا که یک کمونيست آنرا شسته
است .صبح روز چهارم است ،قابلمه آنجا نيست ،کارگران آشپزخانه به دستور
مسئولين زندان آنرا بردهاند .ظهر پرده کنار مىرود و یک قابلمه غذاى گرم
داخل بند گذاشته مىشود.
٭٭٭
در مالقات مىشنویم که رادیوهاى خارج از کشور خبر قطع غذاى بند را اعالم
کردهاند .مسئله آب کشى قابلمه و کوتاه آمدن رژیم در مورد آن تجربه خوبى
بود .ولى تشخيص باالنس قدرت در هر مسئلهاى که رژیم طرح مىکند آسان
نيست .در اوین رفتن به حسينه و یا نشستن پاى ویدئو اجبارى بود ولى در آنجا
تشخيص ما این بود که مىتوانيم تن ندهيم .ولى در اوائلى که به اینجا آمدیم
متوجه شدیم که نمىتوانيم پاى ویدئو ننشينيم .بخصوص اینکه همه ،حتى آنهایى
که شکنجه قبرها را تحمل کرده بودند ،مىنشستند.
دوست دارم با آنهایى که در قبرها بودهاند حرف بزنم ولى آنها مىخواهند تنها
باشند .آنها دوست ندارند با کسى حرف بزنند .به سراغ صبا مىروم و در
حاليکه با هم قدم مىزنيم به او مىگویم دوست دارم در مورد اینکه قبل از قبرها
چه اتفاقاتى افتاد حرف بزنيم .به او مىگویم مىخواهم بدانم چرا حاجى قبرها را
بر پا کرد و چرا خيلى از زندانيان نتوانستند آنرا تحمل کنند و چرا او توانست.
به او مىگویم که به خودش مىسپارم که اگر دوست داشت بياید و با هم سر آن
حرف بزنيم .ولى به نظر مىآید که دوست ندارد ،به سراغم نمىآید و هميشه در
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تنهایى قدم مىزند .هفتهاى یکبار یا شاید دو بار با مهين و یا جهان براى مدت
کوتاهى حرف مىزند .گویى براى آنها زندگى همچنان ادامه قبرهاست .برایشان
ارزش قائل هستم ولى درک نمىکنم چرا بعد از چنان مقاومت طوالنى ،که
برخى از آنها براى  ۹ماه در قبر بودهاند ،حاال نمىخواهند هيچ رابطهاى با
دیگران داشته باشند .نه رابطه سياسى و نه دوستى ،هيچ رابطه تازهاى را
دوست ندارند .رابطهشان با خودشان هم خيلى محدود است .احساس مىکنم همه
این رفتار انزواطلبىشان تحت تاثير فشارهاى روانى است که در قبرها به آنها
وارد آمده.
هر چند نمىتوانيم با هيچ یک از اینها حرف بزنيم ولى من و راز مىتوانيم از
افراد مختلف جویا شویم .به نظر مىرسد افرادى که سال  ٦١دستگير شدند و
بيشترشان هوادار برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بودند ،وقتى به اوین منتقل
شدند توجهى به قوانين و تذکرات نگهبانان و توابها نداشتند .در آن زمان این
رفتار جدید بوده است ،چون فشارهاى بعد از  ٣۰خرداد سال  ٦۰باعث بریدن
خيلى از زندانيان و تواب شدن مجاهدین در زندان شد .وقتى زندانيان حکم
مىگرفتند آنها را به زندان قزل حصار منتقل مىکردند .در سرکوب زندانيان
سال  ٦۰آنهایى را که همچنان مقاوم مانده بودند به گوهردشت برده و در
سلولهاى انفرادى گذاشتند .در نتيجه کسانى که در بندها بودهاند عمدتا قوانين را
رعایت مىکردهاند .این مبارزان جدید را به قزل حصار مىآورند و اینها در
اینجا هم به مقاومتشان ادامه دادند .آنها خيلى از شکنجهها را به راحتى تحمل
مىکردند و روحيه خوبى داشتند .روحيه باالى آنها حتى بعد از شکنجههاى
حاجى روى زندانيان قدیمى که بریده بودند و نماز مىخواندند تاثير مىگذارد و
خيلى از قدیمىها هم در نقض قوانين به این جدیدىها مىپيوندند .این مبارزان
جدید فکر مىکردند که با مبارزه و مقاومت در زندان مىتوانند قوانين را تغيير
دهند و شرایط بهترى را در زندان حاکم کنند .یکى از کسانى که این نظر را
داشته جهان است که توانست واحد را تحمل کند .تعدادى دیگر از آنها به مرور
بریدند یا تواب شدند .به نظر مىرسد در آن زمان آنهایى که کتاب خواندهتر
بودند توانستند بقيه را تحت تاثير خود قرار داده و به دنبال خود بکشند .این یکى
از ضعفهاى جنبش ما بود که افرادش به خاطر جوانى و یا بخاطر اینکه یکباره
وارد شرایط انقالبى شدند ،نه درس خوانده بودند و نه کتاب .در نتيجه به دنبال
کسى که چهار تا کتاب خوانده بود و مىتوانست خوب حرف بزند مىافتادند.
براى چند ماه این زندانيان قوانين را رعایت نکردند و از حاجى و نگهبانان
کتک خوردند و کوتاه نيامدند .تا اینکه یک شب حاجى از آنها مىخواهد که گليم
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بند را بياورند توى راهروى زندان بيندازند و روى آن نشسته و به مصاحبه
توابان گوش کنند .آنروز کارگرى روز با چپىها بوده است و آنها حاضر
نمىشوند که گليم را به بيرون برده و پهن کنند .آنها مىگویند که ما توبه نمىکنيم
و حاضر هم نيستيم که توبه دیگران را بشنویم و براى کسانى که مىخواهند توبه
دیگران را بشنوند فرش پهن نمىکنيم .آن شب حاجى و نگهبانان آنها را از بند
بيرون مىکشند و در راهروى زندان آنها را سخت مىزنند .خون به دیوار
مىپاشد و صداى ناله در راهرو مىپيچد .تا صبح آنها را مىزنند .بعد نگهبانان
هر چند تاى آنها را در یک اتاق مىگذارند .بعد حاجى قبرها را مىسازد .دور
یک اتاق را چوب مىکوبد و این تختهاى سه طبقه را طورى روى زمين
مىگذارد که یک نفر بتواند در بين آنها بنشيند.
زندانيان را از صبح تا شب با چادر و چشمبند در بين این تختها مىگذارند و
نگهبانان مراقب بودهاند که آنها تکان نخورند و اگر کسى تکان مىخورد و یا
صدایى از خود در مىآورد ،او را به شدت مرگ مىزدند .چند روز اول آنها
سعى کردند که با مورس با هم حرف بزنند ولى نگهبانان و حاجى آنقدر آنها را
زدند که دیگر کسى چنين کارى نکرد .حاجى قبرها را در مهر  ٦۲بر پا کرد
و به مرور اتاقهاى بيشترى را به همان شکل درست کدو زندانيان بيشترى را از
بندها به آن اتاقها برد .بعد از مدتى تعدادى بریدند و به حاجى گفتند که حاضرند
هر کارى بکنند تا در آنجا ننشينند .تعدادى از آنها در حاليکه در آنجا نشسته
بودند دیوانه شدند .یک روز وقتى حاجى به واحد مىرود که آنهایى را که تکان
خورده بودند بزند ،یکى از زندانيان از جایش بلند مىشود و به حاجى مىچسبد
و به او التماس مىکند که او را ببخشد و بگذارد که از آنجا برود .حاجى او را
مىبرد و از او مىخواهد که توبه و اعتراف کند و قوانين را رعایت کند ،او هم
مىپذیرد .بعدا حاجى از کسانى که مىخواستند از آن شرایط خالص شوند بيشتر
مىطلبيد .حاجى از بعضىها که حاضر به همکارى براى نجات از قبرها بودند
مىخواهد که نگهبان آنجا شوند و اینان از پاسداران بدتر بودند .آنها فشار
بيشترى روى زندانيان مىآوردند و از حاجى مىخواستند که آنها را بزند .آنها
مىخواستند که بقيه هم مثل خودشان بشوند .آنها از این مىترسيدند که بقيه آن
شرایط را تحمل کنند و به نشستن ادامه دهند .دى و بهمن ماه سال پيش خيلى ها
مىبرند و شرایط را مىپذیرند و در مصاحبهها اعتراف مىکنند .همه اینها از
بلندگو براى آنهایى که نشسته بودند پخش مىشود .برخى از آنها حتى
اطالعاتشان را که تا آن زمان نگه داشته بودند به حاجى مىدهند که نشان دهند
که تواب واقعى هستند .آنها بر عليه پدر و مادر و خواهر و برادر خود نوشتند و
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در نتيجه تعدادى دستگير شدند .بعضىها شروع به همکارى با رژیم کردند تا
حدى که مسئول یک بند شدند .البته همه هم حاضر نبودند مسئول بند شوند.
حاجى هم حاضر نبود هر کسى را مسئول بند کند .از بعضى ها که اطالعات
مىدادند ،مىخواست که در بندهاى  ٣و ٤مسئول اتاق شوند .کيانوش مسئول
یکى از بندهاى بزرگ شد تا در مورد آزادى و یا تنبيه زندانيان نظر بدهد .او
زندانيان را از اتاقشان به راهرو مىبرد که شکنجه شوند .او با حاجى در مورد
سياست بحث کرد و به او کمک کرد تا با واژهها و جریانات سياسى که هرگز
نمىشناخت ،آشنایى پيدا کند .جالب اینکه یکى از دوستانم مىگوید حتى او هم
همه اطالعاتش را نداده است.
وقتى که زندانيان براى اثبات تواب شدنشان اطالعات مىدادند ،حاجى تصميم
مىگرفت که کدام یک باید براى بازجویى شدن بخاطر اطالعاتى که از بيرون
از زندان دارد به بازجویى فرستاده شود .آنها مىبایست در مورد دوستانى که
در زندان داشتند مىنوشتند و در مورد این که در قبر با فرد دیگرى رابطهاى
داشتهاند بنویسند .بخاطر همين وقتى یک نفر بلند مىشد و اطالعاتش را مىداد
یک نفر دیگر در بند و یا در قبر زیر بازجویى و شکنجه مىرفت .گاهى براى
اینکه بگویند تواب شدهاند نقش بازى مىکردند .یک روز یک نفر داد زد خدایا،
بعد گفت نور مىبينم ،نور مقدس را مىبينم ،به خدا رسيدم .نگهبانان او را
بيرون بردند ،ابتدا مى بایست اطالعاتش را بدهد .بعد توابها یک دست از
لباسهایش را مىشستند تا پاک شود .بعد مىبایست خودش را مثل مسلمانان
بشوید ،یعنى غسل کند و بعد نماز بخواند .یکى از موثرترین اعترافات مال سيبا
بوده است ،که در بين حرفهایش گفته:
 ما مثل توابهاى معمولى نيستيم ،ما فرق داریم .ما تواب صفر کيلومتر هستيم.ما باید قرآن را بخوانيم و آن را تفسير کنيم تا آنرا بفهميم.
وقتى مصاحبه او را پخش مىکردند بيشتر زندانيان در حاليکه در قبرها نشسته
بودند گریه مىکردند .سيبا بعد از مصاحبهاش تعدادى از زندانيان قبرها را
بازجویى کرد .زندانيانى مثل سيبا خيلى بيشتر از نگهبانان براى رژیم نفع
داشتند .سيبا مثل پاسدارها لباس مىپوشيد .چادر مشکى با یک مقنعه زیر آن و
کسى که او را نمىشناخت فکر نمىکرد که او تا مدتى پيش پاسدار نبوده است.
شایع است که سيبا آزاد شده و با پاسدارى ازدواج کرده است .مىشنوم که زرى
هم که با من در کميته مشترک هم سلولى بود در قبرها تواب شده است.
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٭٭٭
تعداد بيشترى از زندانيان خودشان را مىخارانند .صحنههاى خنده دارى هم به
چشم مىخورد ،برخى از زندانيان در حاليکه قدم مىزنند مدام دستشان به
باسنشان است و آنرا مىخارانند .گویى اصال متوجه کارشان نيستند و خود بخود
این کار را مىکنند .از وقتى که به این بند آمدیم من در سلول  ٧بودم ولى امروز
تصميم گرفتيم که سلولها را بنا بر درجه مشکل پوستى زندانيان تقسيم بندى کنيم.
سلول  ٨متعلق به آنهایى است که بدترین وضع پوستى را دارند .هر چند من
مدت زیادى نيست که با این افرادى هستم که این مشکل پوستى را دارند ولى من
هم جزو آنهایى هستم که وضعشان بد است .من در مقابل دیگران خودم را
نمىخارانم ولى وقتى احساس مىکنم که دیگر نمىتوانم خودم را کنترل کنم و
احتياج دارم که خودم را بخارانم ،به کابين حمام مىروم و لباسهایم را در
مىآورم و حسابى خودم را مىخارانم .آنقدر مىخارانم تا خون از پوستم بيرون
مىزند و احساس مىکنم که خارشم کم شده است .آنوقت از کابين حمام بيرون
مىآیم و به کارهایم ادامه مىدهم .تمام بدنم بخاطر خارش زخم است .احساس
مىکنم آنهایى که تنشان نمىخارد مىترسند به ما نزدیک شوند و با ما حرف
بزنند .فکر مىکنند ممکن است بگيرند .مدام به نگهبان مىگویيم که مىخواهيم
به بهدارى برویم .باالخره امروز نگهبان ما را به بهدارى مىبرد .دکتر احمقى
که هيچ چيزى در مورد بيمارى پوستى نمىداند ما را معاینه مىکند .به من
مىگوید علت این زخمها باید تراشيدن موهاى پاهایت با تيغ باشد .در حاليکه
نمىتوانم جلوى خندهام را بگيرم مىگویم ما تيغ نداریم ،از داروى نظافت استفاده
مىکنيم .مىگوید نه این باید حساسيت به تيغ باشد ،به او مىخندم و او با
عصبانيت نگاهم مىکند.
٭٭٭
یک روز پائيزى سال  ٦٣است ،نينا از اوین به بند ما منتقل مىشود .بيشتر از ٧
ماه است که او را ندیدهام .در مورد پسرش مىپرسم و او مىگوید که در یکى از
مالقاتهایش او را به خانوادهاش داده است .از دیدن نينا خيلى خوشحالم .هنوز
کمر درد و سردرد آزارش مىدهند .در مورد دستگيرى برادرش و اعدام او که
در این چند ماهه اتفاق افتاده است برایم مىگوید .نينا در مورد بازجویى خودش
که چند ماه پيش داشت برایم مىگوید:
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 مرا براى بازجویى به شعبه  ٧بردند .بعد از یک ساعت انتظار به یکى ازنگهبانان گفتم که باید اشتباهى پيش آمده باشد ،مرا معموال به شعبه  ٦براى
بازجویى مىبرند .او مشت محکمى به سرم زد و گفت در شعبه درستى هستى.
نيم ساعت بعد بازجویى آمد و گفت چشمبندت را بردار ولى چشمهایت را بسته
نگهدار .متوجه شدم که براى شناسایى است ،احساس کردم کسى نگاهم مىکند.
بازجو از او پرسيد دختر عمویت است؟ زندانى گفت آره .بازجو به او گفت
چيزهایى را که در مورد من مىداند بگوید .پسر عمویم به من گفت یادت مىآد
از من خواستى که به پيکار بپيوندم؟ مىخواستم توضيح بدهم ولى بازجو گفت
فقط بگو آره یا نه .گفتم نه .پسر عمویم ادامه داد ولى تو از من پرسيدى ،خونه
شما بودم و تو از من خواستى که به پيکار بپيوندم و یک نفر را به من معرفى
کردى .وقتى متوجه شدم که او مىخواهد بازجو را به این کار قانع کند ،گفتم من
خواستم ولى تو نشدى .پيکار تو را قبول نکرد ،به تو شک داشتند و قبولت
نکردند .بازجوها او را بردند و مقدارى کاغذ به من دادند که هر چه در موردش
مىدانم بنویسم .چيزى روى کاغذها ننوشتم .بعد از مدتى یکى از بازجوها آمد و
کاغذها را نگاه کرد و شروع کرد به زدن من ،گفت چرا هيچى ننوشتى .گفتم
چون چيزى در موردش نمىدانم .بازجو گفت هر چه که مىدانى بنویس .نوشتم
که پسر عمویم بود ،با هم بزرگ شدیم ،در دانشگاه درس مىخواند و من هيچ
چيزى در مورد گرایشات سياسى او نمىدانستم .همانطور که گفت پيکار هم او
را قبول نکرد .من در راهرو نشسته بودم و پسر عمویم با آنها در یکى از آن
اتاقها بود .صداى کتک زدن نمىآمد ولى صداى فریاد ناشى از درد پسر عمویم
مىآمد .نمىدانم با او چه مىکردند که آنطور از درد نعره مىکشيد .من خودم
بازجویى شدم و شاهد بازجویى دیگران هم بودهام .صداى فریاد از روى درد
زیاد شنيدم ،ولى نعرههاى او با همه فریادهایى که شنيده بودم فرق داشت.
نمىدانم با او چه مىکردند .نمىتوانستم او را ببينم ،فقط مىتوانستم بشنوم .حتى
بوى سوختگى هم نمىآمد .چند بار صدایش را شنيدم که مىگفت مىگویم و براى
چند لحظه جيغ نمىکشيد ،معلوم بود که کارى را که با او مىکردند دیگر
نمىکنند .شاید مىخواست با این شيوه چند لحظه از شکنجه در امان باشد و
توانى بگيرد .تا اینکه باز صداى فریادش ،نه ،نعرهاش بلند مىشد .بازجویى
ساعت ده صبح شروع شد ،ساعت دوازده غذا پخش مىکردند ،کسى از من
نپرسيد که غذا مىخواهم یا نه .یکى از بازجوها آمد و کاغذ را از من گرفت و
مرا با لگد زد و گفت که آشغال نوشتهام .به من گفت فکر نکن اینجا شعبه ٦
است ،اینجا ما مىکشيمت .صداى نعرههاى پسر عمویم همچنان بطور
وحشتناکى به گوش مىرسيد و هيچ صدایى از بازجوها هم به گوش نمىرسيد.
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ساعت یک یکباره صداى نعره او قطع شد ،هيچ صدایى نمىآمد ،سکوت بود،
هيچ صدایى نبود .نمىدانم چه اتفاقى براى رضا پسر عمویم افتاد که یکباره
صدایش قطع شد .احساس کردم که در همان لحظه مرد .یک هفته بعد با
خانوادهام مالقات داشتم و آنها به من گفتند که خانواده رضا براى مالقات رفته
بودند و به آنها گفته بودند که او خودکشى کرده است .پرسيدم که آیا جسدش را
به خانوادهاش دادهاند و یا عکسى از او نشان آنها دادهاند و خانوادهام گفتند نه فقط
شماره قبرش را دادند .مطمئن بودم که رضا زیر شکنجه مرده است ،به
خانوادهام گفتم که رضا خودکشى نکرده است و او را کشتهاند .مطمئن هستم که
او در مورد خودش و فعاليتهایش و کارهایى که من هم با او همکارى داشتهام
چيزى نگفته است ،وگرنه وضع من هم خراب مىشد .رضا چند ماه ابتداى
دستگيریش براى رژیم ناشناخته ماند ،تا اینکه از او مىخواهند که در حسينيه
در مقابل توابان خود را معرفى کند .در آنجا او را شناسایى کرده بودند.
مالقاتهایش را قطع کردند و دوباره زیر بازجویى رفت .اینها را خانوادهام در
یکى از مالقاتها با لب خوانى گفتند .روى هم رفته رضا یک سال و ده ماه در
زندان بود تا اینکه زیر شکنجه مرد.
نينا در مورد دستگيرى و اعدام برادر و دایىاش برایم مىگوید و احساس
مىکنم که شرایط خيلى بدى را از سر گذرانده است.
٭٭٭
شب است ،روى طبقه سوم تخت دراز کشيدهام و کتاب مىخوانم ،سر وصداى
زیادى در بند مىپيچد .به راهروى بند خيره مىشوم .تعدادى را از زندان
گوهردشت به بند ما آوردهاند .آنها مبارزانى هستند که براى مدت طوالنى در
سلولهاى انفرادى گوهر دشت بودهاند .عالوه بر آنها ،تعدادى را که تا آخرین
لحظه در قبرها بودهاند و یک ماه پيش به بند سه برده شده بودند نيز به بند ما
آوردهاند .همچنان که دراز کشيدهام نگاهشان مىکنم .بعضى از آنها بيش از یک
سال در سلول انفرادى بودهاند .اینها با مقاومت در مقابل فشارهاى رژیم براى
تواب کردن زندانيان ،مفهوم سلول انفرادى را تغيير دادهاند .دیگر کسى ترسى
از سلول انفرادى ندارد .شاید زمانى سلول انفرادى یکى از بدترین شکنجهها
بوده است و شاید همين االن هم در کشورهایى همين مفهوم را داشته باشد .یعنى
سلول انفرادى به معناى این باشد که فرد در آن روانى مىشود .ولى اینها با
ماهها در انفرادى بودن و خندان و سرحال برگشتن نشان مىدهند که سلول را
هم مىتوان تحمل کرد .حاال که سياست تواب سازى رژیم با شکست روبرو شده
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است ،رژیم با ما چه مىکند؟ آیا مىگذارد راست راست راه برویم و مبارز
بمانيم؟ و یا سعى مىکند از روشهاى دیگرى براى بریدن و شکاندن زندانيان
استفاده کند؟ سياست تواب سازى با استفاده از شکنجه بخاطر مقاومت زندانيان
با شکست روبرو شده است .دیگر رژیم هم مىداند که با فرستادن زندانيان به
سلول نمىتواند همه آنها را عقب بنشاند .آیا روش دیگرى انتخاب خواهد کرد؟
متوجه مىشوم که مرى اولين مسئول تشکيالتىام هم در بين جدیدىهاست .او
یک سال قبل از من دستگير شده بود و من بعد از دستگيریم هميشه در مورد او
پرسيدهام و دوست داشتم او را ببينم .شنيدم که بخاطر مبارزه براى حفظ حقوق
مدت طوالنى است که در گوهردشت است .حاال مىدانم که از نظر سياسى خيلى
با من فاصله دارد و همه دوستانش که از قبل در بند هستند از من خوششان
نمىآید .حتما او هم بخاطر تفاوت روش مبارزاتىمان از من خوشش نمىآید.
آنقدر هم شجاع نيستم که بروم و او را ببوسم .هر چند دوست دارم بغلش کنم و
ببوسمش ولى همچنان دراز کشيده با تاسف نگاهش مىکنم .نگاهم مىکند مطمئنم
که مرا شناخته است ولى چيزى نمىگوید .در بين جدیدىهایى که در قبرها
بودهاند و بدون کوتاه آمدن از آن بيرون آمدهاند ،نازلى هست .صدایشان را
مىشنوم ،مىگویند که در یکى از اتاقهایى بودند که براى قبرها استفاده مىشد.
آنها با تعدادى از مجاهدین تشکيالت بندىها بودهاند که چند تایشان تا چندى پيش
با ما بودند .نازلى مىگوید:
 در آن اتاق ما با این توابها با هم زندگى مىکردیم .ما همش چند نفر بودیم وتعداد آنها خيلى بيشتر بود .تا آن موقع ما مدام با چادر و چشمبند نشسته بودیم ،و
گویى تازه بدنيا آمده بودیم .حاال مىتوانستيم ببنيم ،نگاه کنيم ،ولى مىبایست آنها
را مىدیدیم ،توابينى را که آنقدر لهشان کرده بودند که ما را دشمن خود مىدیدند
و مدام به ما فحش مىدادند .به ما مىگفتند که ما مسئول جنگ ایران و عراق و
همه بدبختىها هستيم .بشدت عصبانى بودند و به جز ما به کسى نمىتوانستند
فحش دهند .بعد از ماهها بىخبرى از دنيا وقتى به ما روزنامه قدیمى دادند که
براى آشغال از آنها استفاده کنيم ،برخى از ما شروع به خواندن آنها کردیم.
خواندن آن روزنامهها بدون اجازه نگهبان به نظر این توابها بزرگترین گناه آمد.
در اتاق را مىکوبيدند و رئيس زندان را صدا مىکردند که گزارش ما را بدهند.
یکبار مجيد انصارى مال براى بازدید آمد ،این توابها به او گفتند ،این چپىها،
این نجسها روزنامه مىخوانند .اینها تشکيالت دارند ،شما نمىفهميد؟ چرا هيچى
به اینها نمىگویيد؟ گویى از اینکه خودشان له شده بودند و مىدیدند که ما
همچنان سر حال و مبارز ماندهایم و رژیم هم نمىتواند ما را له کند ،حرص
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مىخوردند .از چشمهایشان مىبارید که مىگویند چرا ما را له کردید ولى اینها
را له نمىکنيد؟
چون شب است و دیر وقت ،زندانيان شروع مىکنند به آماده شدن براى خواب
و دو یا سه نفرى در گوشهاى روى جاى خوابى در حال حرف زدن هستند.
دیگر صدایشان را نمىشنوم .شاید بتوانم روزهاى آینده در مورد قبرها از نازلى
و یا بقيه تازه واردها چيزهاى بيشترى بپرسم.
٭٭٭
صبح است و جدیدىها توى بند مىچرخند و با دوستان قدیمىشان حرف
مىزنند .من هميشه دوست داشتم که در مورد چگونگى دستگيریمان بدانم .اینکه
رژیم چطور ما را در تور گرفت ،مىدانم که نازلى یکى از کسانى بود که مدتى
در تور بوده است .فکر مىکنم موقعش هست که پاسخ سواالتم را بگيرم .تصميم
مىگيرم به سراغ نازلى بروم و از او در مورد دستگيریمان بپرسم .نازلى با
اینکه پنج ماه در قبر بوده است خيلى سر حال است .نگاهش مىکنم ،با کسان
دیگرى مشغول است.
توى پنجره سلولم که  ٥۰سانتى متر در  ٥۰سانتى متر است نشستهام و غروب
را تماشا مىکنم .آسمان خيلى زیباست ،در بخشى از آن ابرها چنان در هم
رفتهاند و اشکال و رنگهاى جالبى ساختهاند که تغير و محو شدنشان را دوست
ندارم .مىبينم که نازلى دارد در تنهایى قدم مىزند ،قبل از اینکه کسى به او
بپيوندد به پائين مىپرم و به سراغ او مىروم .خودم را به او معرفى مىکنم و به
او مىگویم که مىدانم که در تور رژیم بوده است و مىخواهم که خودش برایم
بگوید .مىگوید:
 ما احساس مىکردیم که دستگيریهایى دارد اتفاق مىافتد و من یک پيغام براىرابطم سایه که هنوز در مناطق آزاد کردستان بود فرستادم .آنها فهميدند که قبل
از اینکه تهران را ترک کنند در تور بودهاند و اگر برگردند دستگير خواهند شد.
به خاطر همين تصميم گرفتند که برنگردند .البته تعدادى برگشتند که کار
سازماندهى تشکيالت در تهران را انجام دهند .تعدادى از آنها به من گفتند که
باید به کردستان بروم چون جانم در خطر است .به من گفتند که پنهان شوم تا
اینکه قرار رفتنم به کردستان را بهم بدهند .نمىدانستيم که در تور هستيم .رژیم
براى ماهها مرا دستگير نکرد تا سایه و بقيه بر گردند .من به خانه خواهرم
رفتم ،حدس مىزدم که تحت تعقيب هستم .به خاطر همين چند بار جهتم را تغيير
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دادم و قبل از اینکه به خانه خواهرم بروم در خرابهاى پنهان شدم .به خانه
خواهرم رفتم و در مورد دستگيریها و فردى که حدس مىزدم مرا تعقيب مىکند
به او گفتم .به خواهرم گفتم برو ببين آن مرد در بيرون هست یا نه .او رفت و
آمد و گفت آرى با تعداد دیگرى در بيرون ایستاده است .فهميدم که مدتى طوالنى
است که در تورشان هستم و خانه خواهرم را مىدانند .فکر مىکردم که همان
لحظه مىآیند و مرا دستگير مىکنند و بيرون رفتن از خانه فایدهاى ندارد .جایى
براى رفتن نداشتم ،سرم را روى ميز گذاشتم تا فکر کنم که اگر بيایند و
دستگيرم کنند و در مورد سایه و بقيه بپرسند چه باید بگویم .مادرم آنجا بود،
فکر کرد که ترسيدهام .گفت ،چى شده چرا ترسيدى؟ مبارزه دستگيرى و زندان
دارد ،نترس .تو از اول هم مىدانستى که زندان در انتظارت است .از
عکسالعمل او لذت بردم ،بغلش کردم و بوسيدمش .آنشب اتفاقى نيفتاد ،ولى آنها
همانجا بودند .صبح خواهرم رفت بيرون که نان بخرد ،وقتى برگشت گفت که
آنها همانجا هستند و او را بدقت نگاه کردهاند که ببنند خودش است یا من هستم.
ما نقشهاى ریختيم .او دوباره بيرون رفت و سيگار خرید .او چند بار بيرون
رفت و چيزهاى مختلفى خرید .یکبار به او گفتم حاال لباسهایت را بده من بپوشم.
لباسهایش را پوشيدم و عينکى شبيه مال او زدم ،آنوقت لنز استفاده مىکردم.
قيافهام را شبيه خواهرم کردم .از خانه بيرون رفتم ،همسایه فکر کرد که
خواهرم هستم ،جلو آمد و همچنان که راه مىرفتيم شروع کرد به حرف زدن.
یک دفعه متوجه شد که من هستم ،با تعجب نگاهم کرد .دستش را گرفتم و
تظاهر به این کردم که هيچ اتفاقى نيفتاده است .آنها را دیدم که براى لحظهاى ما
را تماشا کردند و بعد به حرف زدنشان ادامه دادند .فهميدم که فکر کردهاند
خواهرم هستم ،توى صف خرید ایستادم .آنها را نگاه مىکردم حواسشان به خانه
خواهرم بود که ببينند من بيرون مىآیم و یا غریبهاى داخل مىشود .تاکسىاى
نزدیک خودم دیدم ،پریدم توى آن .راننده با تعجب پرسيد کجا مىروى .گفتم هر
جا که تو برى ،ته خيابان ،هر طرف .او راه افتاد و من فکر کردم که از
دستشان فرار کردم ،به خانه دایىام رفتم .آن شب خانواده خواهرم بيرون
مىروند و طى مدتى که در خانه نبودند ،پاسدارها با شکستن یکى از شيشهها
داخل خانه مىشوند .صبح من خانه دایى را ترک کردم و همانروز به خانهاش
ریخته بودند .خودم را ساعتها چک کردم بعد از اینکه مطمئن شدم که تحت
تعقيب نيستم به خانه دوستم رفتم .براى سه روز در آنجا مخفى بودم .روز سوم
دوستم گفت که تعداد دیگرى دستگير شدهاند .به من گفت که باید از خانهاش
بروم ،او مىدانست که هيچ جایى براى رفتن ندارم و رژیم عکسم را دارد .به
من گفت به خانهاى بروم که قبال آنجا بودم و تحت کنترل رژیم بود .به او گفتم
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که آن خانه امن نيست ،شنيدهام که یک دوربين در خانه مقابل آن گذاشتهاند و
رفت و آمدها را فيلمبردارى مىکنند .گفت امن است .مىدانستم که شرایط سختى
است و نمىتوانم به او اصرار کنم که مرا در خانهاش نگه دارد .فکر کردم اگر
وقتى که به اینجا آمدم تحت تعقيب بودهام ،پس خانه او را هم مىدانند ،رفتن من
از اینجا چه فایدهاى دارد .مىدانستم که قرار رفتن به کردستان را هم او مىباید
به من بدهد .نگاهش کردم و در ذهنم به او گفتم که این کار را با من نکن .ولى
نتوانستم چيزى به او بگویم .فکر کردم خودم مبارزه را انتخاب کردم و باید با
عواقب آنهم روبرو شوم .به آن خانه رفتم .در آنجا بودم تا اینکه روزى زنگ زد
و گفت که مىخواهد مرا ببيند که قرار را بهم بدهد .مىدانستم که پسر مادر
مستوره قرار است مرا به کردستان ببرد .به محض اینکه از خانه بيرون آمدم
دستگير شدم .آنها نوار حرفهایمان را که گفته بودم به خانه دوستم مىروم ،برایم
گذاشتند و از من خواستند که خانه او را نشان دهم.
 خودت خونه نداشتى؟ داشتم ولى بعد از قانون سال  ٦١که همه صاحبخانهها مىبایست در موردمستاجرانشان گزارش بدهند و تعدادى دستگير شدند ،خانهام را ترک کردم .بعد
از آن آواره بودم ،در خانه فاميل و دوستانم بودم .وقتى رژیم شروع به
دستگيرى کرد ،خيلى روزها هيچ جایى نداشتم که بروم و در اتوبوس مىنشستم
و از سر شهر به ته شهر مىرفتم و دو باره بر مىگشتم .یکبار غروب بود و
هيچ جایى نداشتم که بروم .دوستى داشتم که در دوره دانشگاه با هم بودیم .مرا
دوست داشت و دلش مىخواست که با هم ازدواج کنيم ولى بخاطر اینکه هدف
زندگى مان متفاوت بود با او ازدواج نکردم .من مىخواستم با رژیم مبارزه کنم
و وقتى او مطمئن شد که با او ازدواج نمىکنم با دختر خوبى ازدواج کرد .دختر
همه چيز را در مورد من و او مىدانست .آن شب فکر کردم که خانه آنها تنها
جاى امن براى من است .به خانه آنها رفتم و به آنها گفتم که هيچ جایى ندارم که
شب را بگذرانم .گفتند که مىتوانم آنجا بمانم .ولى پدر و مادر دختر قرار بود که
به خانهشان بيایند و آنها از رابطه من و دامادشان قبل از عروسىاش خبر داشتند
و نمىبایست مرا مىدیدند .آنها مرا زیر تخت خودشان پنهان کردند ،اتاق دیگر
در اختيار پدر و مادر دختر بود .تمام شب را زیر تخت آنها خوابيدم .صبح مرا
در کمد پنهان کردند ،براى بيست و چهار ساعت در کمد بودم.
 -خانه مادرت هم تحت کنترل بود؟
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 آره ،خانه همه فاميلهایم تحت کنترل بود ،چون من تحت نظر بودم و محمد همشهریور همانسال دستگير شده بود .به نظر مىآید آنهایى که مرا تحت تعقيب
قرار داده بودند از وضعيتم خبر داشتند .منظورم نداشتن جایى براى پنهان شدن
است .بازجویم بهم گفت ،من همه جا دنبالت آمدم ،بيشتر از دوستانت بهت
اهميت دادم.
نازلى ساکت مىشود .از او تشکر مىکنم و به او مىگویم که دوست دارم در
مورد قبر هم با هم حرف بزنيم .مىپذیرد و مىگوید که هم در مورد قبر و هم
در مورد بازجویى در اوین برایم خواهم گفت.
٭٭٭
روز مالقات است ،تصميم مىگيریم که با خانوادههایمان در مورد مشکل
پوستىمان حرف بزنيم و از آنها کمک بخواهيم .شاید اگر آنها مقامات را تحت
فشار قرار دهند برایمان دکتر متخصص بياورند و درمانمان کنند .شبها از
خارش نمىتوانم بخوابم ،چند ساعت از شب را در راهرو قدم مىزنم ،من تنها
نيستم که از خارش نمىتوانم بخوابم و قدم مىزنم .پوست تمام بدنم زخم است و
جایى براى خاراندن نمانده .در مالقات به خانوادهام مىگویم که از وقتى که به
این زندان آمدهام بيمارى پوستى پيدا کردهام و خيلىها مثل من هستند و برایمان
دکتر متخصص نمىآورند .پدرم از من مىخواهد که آستينم را باال بزنم و دستم
را به او نشان دهم .دوست ندارم این کار را بکنم ،مىدانم که حساس است و
ناراحت مىشود .اصرار مىکند من هم آستينم را باال مىزنم .به محض آنکه
پوست دستم را مىبيند اشکش سرازیر مىشود و شروع مىکند به فحش دادن به
رژیم .مىگوید این کثافتها شکنجهات مىکنند ،مىخوان یواشیواش بکشنت.
چرا با یک تير خالصت نمىکنند .مىگوید که پيش مقامات خواهد رفت و
شکایت خواهد کرد .از اینکه مجبور شدم به خانوادهام بگویم و ناراحتشان کنم
متاسفم ،ولى چاره دیگرى نداشتم.
اتفاقات تازهاى دارد رخ مىدهد .هما نگهبان بند اعالم مىکند:
 اگر روزنامه مىخواهيد نمىتوانيد آرشيو بيشتر از دو هفته را داشته باشيد.اگر هر روز روزنامههاى دو هفته قبل را تحویل دهيد ،ما هم روزنامه روز را
بهتان مىدهيم.
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این هم یک قانون جدید است ،ولى من دوست ندارم بخاطر داشتن آرشيو و یا
حق آرشيو روزنامه را از دست بدهم .در مورد اینکه آیا مىشود با حفظ حق
آرشيو روزنامه هم داشت با هم حرف مىزنيم .فکر مىکنيم که نمىتوانيم
مبارزهاى براى حفظ آرشيو بکنيم ،رژیم نمىدهد .باالنس قدرت طورى نيست
که بتوانيم رژیم را در مبارزه براى حق آرشيو شکست دهيم .تعدادى مىگویند
که داشتن آرشيو حقمان است و در دفاع از این حق از این به بعد روزنامه
نمىخریم .هر کس با دیگرى حرف مىزند و خيلىها دوست ندارند که به قيمت
از دست دادن آرشيو روزنامه داشته باشند .ما فکر مىکنيم که اگر روزنامه
نخریم ،هم آرشيو را از دست دادهایم و هم روزنامه را .چرا که آرشيو از این به
بعد را نخواهيم داشت .ولى با خرید روزنامه فقط آرشيو را از دست مىدهيم .با
نخریدن روزنامه بخاطر حق آرشيو ،در واقع خودمان را از روزنامه محروم
مىکنيم .ما افرادى که روزنامه را به داشتن آرشيو ترجيح مىدهيم تصميم
مىگيریم که براى خودمان بخریم .بقيه به عنوان خائن به ما نگاه مىکنند.
مبارزه آنها دفاع از حقوق است بى آنکه این حقوق را به دست بياورند .دفاع آنها
از حقوق بخاطر حقوق است ،نه بخاطر نفعى که ممکن است برایشان داشته
باشد .وگرنه االن در دفاع از حق آرشيو با روزنامه نخریدن چه نفعى مىبرند؟
آنها انرژىاشان را در مبارزه براى این حقوق از دست مىدهند بدون اینکه این
حقوق را هم بدست آورند .شاید بشود گفت مبارزهاى هم نمىکنند فقط خودشان
را از داشتن روزنامه محروم کردهاند .چرا که رژیم آنها را به انتخاب بين
روزنامه و آرشيو خوانده و آنها آرشيو را انتخاب کردهاند .آنهم نه آرشيو از این
به بعد را ،بلکه تنها آرشيوى را که تا به حال داشتهاند .به رژیم چه فشارى
مىآید اگر همه بند هم روزنامه نخرند؟ شرایط بدى در بند حاکم شده است.
خيلىها روزنامه نمىخرند چون دوستانشان نمىخرند ،نه اینکه خودشان به
چنين مبارزهاى معتقد باشند .من هميشه از دنباله روى بدم آمده است و هميشه
کارى را که درست دانستم کردم .در اینجا هم خوشبختانه در دایره دوستانى
هستم که هر کس هر طور که درست مىداند عمل مىکند.
مرزبندىهاى بين آدمها و جریانات درون بند شدیدتر شده است .نه فقط بخاطر
مشکل پوستى و امکان سرایت آن بلکه بخاطر برخورد ما به قوانين ،بخاطر
همين ما روابطمان به خودمان محدود شده است .سعى مىکنم به این مسئله که
نمىتوانم با همه حرف بزنم اهميت ندهم ،بيشتر وقتم را به خواندن مىگذرانم.
نينا در عمل بيشتر به آنهایى که از حق آرشيو دفاع مىکنند سمپاتى دارد ،و من
از این بابت ناراحت نيستم .او رابطهاش را با من حفظ کرده است ولى مىبينم
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که بقيه از اینکه او با من حرف مىزند خوششان نمىآید .احساس مىکنم که
رژیم در شکست سياست توابسازى براى خالص شدن از دست ما این سياست
را پيشه کرده است .سياستى که حداقل تاثير آن جبهه بندى در درون بند و
پلوراریزه کردن جنبش در درون زندان است .شاید با این سياست مىخواهند
زندانيان را در مبارزه براى حقوقى که قادر به کسبش نيستند خسته کنند .و بعد
چه؟ نمىدانم این سياست به کجا ختم خواهد شد؟ آیا رژیم در این سياست هم مثل
قبلى شکست مىخورد؟ یعنى برخى با همه دوندگى بدنبال حقوقى که بدست
نمىآورند از پا نخواهند افتاد؟ حتما خيلى از کسانى که امروز حاضر نيستند
روزنامه را به قيمت نداشتن آرشيو بخرند ،همچنان مبارز باقى خواهند ماند.
هرچند این تازه آغاز روندى است که رژیم با بردن توابها از بند شروع کرده
است .شاید با این روش مىخواهند ما را هم به جان یکدیگر بيندازند .به هر حال
هدف رژیم هرچه باشد عکس العمل زندانيان نيز متفاوت است.
ميثم رئيس زندان مرا صدا مىکند .نگهبان مرا به دفتر او مىبرد .ميثم در مورد
بيمارى پوستىام مىپرسد .مىگویم:
 همه در بند خودشان را مىخارانند و به یک متخصص نياز داریم که بيمارىرا تشخيص دهد.
 اگر بخواهى مىتوانم امروز تو را براى درمان به اوین بفرستم. این تنها مشکل من نيست ،مشکل همه بند است. پس باید منتظر باشى که یک متخصص پيدا کنيم.به بند بر مىگردم و به دوستانم گفتگویم با ميثم را مىگویم .زندانيان دیگرى
حرفهایم را مىشنوند و مىگویند:
 کار خوبى کردى حاضر نشدى براى درمان به اوین بروى .این کار را همقبال کردهاند ،یک نفر را که خانوادهاش شکایت کرده بود به اسم درمان به اوین
بردند و در سلول انفرادى نگه داشتند تا مشکل را از سر خودشان باز کنند .بعد
از مدتى زندانى با وضع بدترى به اینجا بر گشت.
هر روز مرى و من یکدیگر را مىبينيم ،از کنار یکدیگر رد مىشویم و تنها
یک صبح بخير مىگویيم .گویى هرگز یکدیگر را نمىشناختهایم .گاهى از خودم
مىپرسم چه چيز ما را تا این حد از خود بيگانه کرده است؟ به خودم جواب
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مىدهم که او را دوست دارم ،او هم مثل من یک مبارز است .پس چرا با هم
حرف نمىزنيم؟ فکر مىکنم اگر براى حرف زدن با او قدم پيش بگذارم ،او مرا
تحویل نخواهد گرفت و تحقير خواهم شد .چرا که افرادى مثل من در نظر
دوستانش و احتماال در نظر خودش نه تنها مبارز نيستيم ،بلکه ضد انقالب هم
هستيم .بهتر است جلو نروم ،او هم جلو نمىآید.
وقتى هواخورى داریم مىتوانيم با توپ واليبال بازى کنيم .گاهى غروبها آتش
روشن مىکنيم و دورش مىنشينيم .تماشاى آتش مرا از زندان بيرون مىبرد و
از فشارهایى که از برخى از زندانيان احساس مىکنم دورم مىکند .حاال هم یکى
از آن غروبهاى خنک است که گرماى آتش از پوست مىگذرد و به تخيل
مىرسد .در تنهایىام به نظاره آتش نشستهام .تفاوت رنگ هر شعله با شعله
کنارى و حتى تفاوت رنگ هر نقطه یک شعله با نقطه دیگر برایم جالب است.
شاید بخشى از زیبائيش در همين یکرنگ نبودن شعلههاست .در هم پيچيدن
عاشقانهشان را در حالى که یکدیگر را مىسوزانند نگاه مىکنم.
٭٭٭
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وقتى تواب نگهبان مى شود
از نازلى در مورد قبرها مىپرسم اینکه چطور توانست آنرا تحمل کند ،در
حاليکه خيلىها نتوانستند .نازلى مىگوید:
 بهمن ماه  ٦۲بود که مرا به قبر بردند و براى پنج ماه یعنى تا وقتى که خودرژیم آنرا برچيد آنجا بودم .قبل از انتقال به قبر در اوین بودم ،من و چند نفر
دیگر را که هميشه سر قوانين با نگهبانان جر و بحث داشتيم با هم به قبرها
آوردند .وقتى مرا صدا کردند تعدادى شعر را که هميشه با خودم داشتم و خيلى
دوستشان داشتم ،همراهم برداشتم .وقتى به قزل حصار رسيدیم ،حاجى در مورد
جریاناتمان پرسيد و گفت ،مىبرمتان یک جایى که حق نداشته باشيد ناخنتان را
هم لمس کنيد .باورم نشد ،فکر کردم تهدیدمان مىکند .طولى نکشيد که دیدم
واقعيت بدتر از چيزى است که او گفته بود .روز انتقالى حاجى نگاهى به من
کرد و گفت ،این مادرشان است.
 چرا حاجى این برخورد را کرد؟ تو که سنت بيشتر از بقيه نيست؟ نمىدانم ،شاید بخاطر جریانم ،اتحاد مبارزان کمونيست (امک) .آن موقعطرفداران برنامه امک رهبران مبارزه در زندان بودند .بعد شروع کردند ما را
زدند ،نمىدانستيم موضوع چيست .بعد ما را به اتاقى براى گشتنمان بردند .من
شعرها را در باسنم گذاشتم و سعى کردم که آنرا نگه دارم .نگهبان بعد از اینکه
بدنم را گشت ،از من خواست که شورتم را هم پائين بکشم .با ترس شورتم را
پائين کشيدم ولى شعرها نيفتادند .نگهبان مرا به جاى تاریکى برد و گفت که
بنشينم ،چشمبند داشتم.
 نگهبان پاسدار بود و یا تواب؟ من پاسدارى در آنجا ندیدم ،همه تواب بودند .اگر گاهى پاسدار مىآمدخوشحال بودم چون رفتارشان با ما بهتر از توابها بود .مرا در جایى گذاشتند که
دو طرفم دیوار چوبى و باالى سرم آهن بود .ساعت ده شب تا هفت صبح
مىتوانستم بخوابم .تمام روز مىبایست با چادر و چشمبند بنشينم و به
مصاحبههاى اعصاب خورد کن توابها که از بلندگو پخش مىشد گوش دهم .در
هر وعده غذایى ،نگهبان بشقاب غذا را در پشت سرم مىگذاشت و من مى
بایست بدون هيچ سر و صدایى آنرا بردارم و وقتى غذایم را مىخوردم ،ظرف
خالى را کنارم بگذارم .نگهبان ظرفها را جمع مىکرد و در حمام مىگذاشت .هر
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یک از ما را که به دستشویى مىبردند مىبایست یک ظرف را بشوریم .سه بار
در روروز نگهبان مرا به دستشویى مىبرد و هفتهاى یک بار براى بيست دقيقه
مىتوانستم از حمام براى شستن خودم و لباسهایم استفاده کنم .هر بار حالت تهوع
پيدا مىکردم چون مىبایست با سرعت لباسها و خودم را بشورم .یکبار متوجه
شدم که همسایهام موقع حمام غش کرده است .بعد از حمام نگهبان لباس شسته
دفعه قبل را بهم مىداد .آنها به تمام وسایل ما دسترسى داشتند ،و خودمان هيچ
دسترسى به وسایلمان نداشتيم.
حاجى مىآمد و ما را با چکمههایش مىزد و مىگفت فکر کردى چکمه
آمریکایى است؟ نه چکمه ایرانى است ،مال کفش ملى است .و یا مىگفت حاال
جوان و تازه هستيد ،بعد از مدتى پير و زشت خواهيد شد و کسى حاضر نخواهد
شد که باهاتون ازدواج کند .او قدم مىزد و این حرفها را مىگفت و نگهبانان که
همه توابين بودند در حاليکه زندانيان را به او نشان مىدادند به او مىگفتند که
این یکى عطسه کرد و یا آن یکى دماغش را باال کشيد .حاجى هم به جان آنها
مىافتاد و تا نفس داشت لگد مىزد .آنوقت به جاى سکوت هميشگى ،صداى لگد
و ناله به گوش مىرسيد .گاهى بعد از ظهرها که فکر مىکردم نگهبان خوابيده
است ،شعرها را بيرون مىآوردم و مىخواندم .آنها را در جورابهایم پنهان کرده
بودم و به چند قسمت تقسيمشان کرده بودم که به راحتى بتوانم آنها را بيرون
بياورم و بخوانم .در یک بعد از ظهر که داشتم با مراقبت زیاد آنها را از زیر
چادر مىخواندم ،ناگهان نگهبان که کنارم ایستاده بود گفت ،این چيه؟ این چيه؟ و
مرا به حمام برد و تمام بدنم را گشت .بقيه شان را در دهانم گذاشتم که حفظشان
کنم ولى احساس کردم که االن مىگوید دهانت را باز کن و آنها را قورت دادم.
آنقدر از دست دادن آنها ناراحتم کرد که نتوانستم جلوى اشکم را بگيرم .وقتى
حاجى آمد نگهبان به او گفت و حاجى باورش نمىشد .حاجى با عصبانيت مرا
مىزد که چطور توانستهام تمام این مدت آنها را حفظ کنم.
یادم مىآید یکبار حاجى آمد و به نگهبان گفت چطوره که اجازه بدیم بعداز
ظهرها یک ساعت بخوابند؟ نگهبان گفت ،به شرطى که یک ساعت در شب
دیرتر بخوابند .حاجى گفت باشه ،هر چى تو بگى .آرزو مىکردم که نگهبان
پاسدار بود ،در آن صورت بدون اینکه یک ساعت از خواب شب را از دست
بدهيم مىتوانستيم یک ساعت هم بعد از ظهر بخوابيم .آخه روزها خيلى دراز
بودند و خسته کننده .حاجى مىخواست که رفرم کند که ما یک ساعت بيشتر
بخوابيم ولى این توابها اجازه ندادند .من سعى مىکردم که روزها خودم را با
ریاضيات و کارهاى فکرى مشغول کنم .داستانهایى را که قبال خوانده بودم براى
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خودم تکرار مىکردم .تصور مىکردم که زمينى دارم که مثال صد متر مربع
است و باید خانهاى در آن درست کنم .وقت زیادى را صرف تقسيمبندى زمين به
اتاقها و آشپزخانه و حمام و دستشویى مىکردم .به اینکه پنجرهها را کجا باید
گذاشت و دکوراسيون خانه چطور باید باشد ،فکر مىکردم .گاهى از لباسم نخ
مىکشيدم و با آن روى زمين اتاقهاى کوچک درست مىکردم .تصور مىکردم
که چطور مىتوانم یک باغچه قشنگ درست کنم .گاهى تصور مىکردم که در
حال رانندگى هستم ،از روشن کردن ماشين تا حرکت ماشين از خانهام تا رفتن
به خانه خواهرم .همه خيابانها ،چراغ قرمزها و پيادهروها را تصور مىکردم.
سعى مىکردم شعرهایى را که قبال خوانده بودم به یاد بياورم .سعى مىکردم که
خودم را مشغول کنم و ذهنم را مشغول نگه دارم .تازه یک ماه بود آنجا بودم که
یک بار نگهبان عکس خواهر زادههایم را آورد و به دستم داد .نگاهشان کردم و
نتوانستم اشکم را نگه دارم ،توى عکس مىخندیدند .مىدانستم که نگهبان
مىخواهد که من عکس آنها را ببينم و به فکر در آمدن از آن شرایط بيفتم .ولى
وقتى به عکسشان نگاه مىکردم در ذهنم به آنها گفتم که بهشان خيانت نمىکنم.
نگهبان عکس را گرفت و برد و من صورتم را با اشک خيس مىکردم.
ماه آخر کمى بهتر بود .بهمان جارو مىدادند که جایمان را تميز کنيم .هرچند
همهاش کمتر از یک متر در دو متر بود و در حاليکه چشمبند به چشممان بود
مىبایست آنجا را تميز مىکردیم .یکبار چند تا از ساقههاى جارو را در آوردم و
نگه داشتم .بعد با خمير نان یک گلدان درست کردم و ساقههاى جارو را در آن
گذاشتم .نگهبان آنرا دید و وقتى که حاجى براى بازدید آمد به او گفت .حاجى در
حاليکه با عصبانيت مرا مىزد مىگفت ،نگاش کن ،توى قبرش هم گل مىسازه.
یکبار خيلى حوصلهام سر رفته بود فکر کردم با همسایهام تماس بگيرم.
نمىدانستم کيست ولى همهاش دو متر از هم فاصله داشتيم .شروع کردم با
مورس زدن گفتم نازلى هستم ،تو کى هستى؟ او جواب مورسم را نداد و نگهبان
آمد و گفت مورس هم مىزنى .گزارشم را به حاجى داد ،حاجى مرا صدا کرد
بيرون .به نظر مىآمد که گناه بزرگى کردهام .حاجى گفت چشمبندت را بردار،
مىخواست صورتم را ببيند .حاجى همچنان که جلو مىآمد حرف مىزد ،و من
مدام عقب مىرفتم که تنش به تنم نخوره .این عادتش بود که وقتى با کسى حرف
مىزد بطرفش حرکت مىکرد .آنروز هم خيلى مرا زد و مرا به قبر برگرداند.
در قبر ما حق نداشتيم تکان بخوریم ،سرفه و یا عطسه بکنيم .یک بار سرما
خورده بودم و بينىام روان بود و دستمال کاغذى هم نداشتم .نمىدانستم که با آب
ریزش بينىام چه کنم .دستمال کاغذى خواستم بهم ندادند و بخاطر صداى بينىام
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مرا زدند .از چادرم براى گرفتن بينىام استفاده کردم .از نظر روانى خيلى بد
بود ،براى یک هفته بينىام روان بود و من مىبایست با لباسم آنرا بگيرم ،خيلى
تحقير آميز بود .قوانين تحمل کردنى نبود .طى شب وقتى خواب بودم
مىچرخيدم و به دیوار چوبى مىخوردم .آنها مرا مىزدند که چرا صدا در
آوردهام .من عادت دارم در خواب حرف بزنم ،در قبرها هر شبى که در خواب
حرف مىزدم ،همان نيمه شب نگهبان مىآمد و مرا به باد کتک مىگرفت و
مىگفت با همسایهات خواستى تماس بگيرى .صبح هم به حاجى گزارش مىداد
و حاجى هم مىزد .دو ماه اول حق استفاده از مسواک را هم نداشتيم ،بعد
مىگذاشتند که فقط شبها استفاده کنيم .از همه چيز بدتر مصاحبههایى بود که از
بلندگو پخش مىشد .حرفهایشان فرق داشت ،مىگفتند که خيلى احمق بودهاند و
همه چپها با هم دیگر رابطه جنسى داشتهاند.
 خيلى خندهدار است ،این توابها خودشان هم مىدانند که دروغ مىگویند .وبخاطر حاجى این حرفها را مىزنند .همه ما مىدانيم که چپىها در رابطه با
مسائلى چون رابطه جنسى چقدر مذهبى بودند .چپىها احساساتشان را سرکوب
مىکردند و دنبالهروى فرهنگ سنتى و عقب ماندهاى بودند که مىگوید سکس بد
است ،بخصوص براى زنها ،مگه نه؟ کاش چپىها آنقدر روشنفکر بودند که
مىتوانستند خارج از ازدواج با کسى که دوستش داشتند وارد رابطه شوند.
 ما مىدانيم که دروغ مىگویند و در عمل چپىها بر عکس آن چيزى بودند کهاینها مىگویند .در بين چپىها افراد مىبایست مواظب رفتارشان باشند ،در غير
اینصورت بوسيله دوستانشان و یا تشکيالتشان به زیر انتقاد کشيده مىشدند .ولى
حاجى دوست داشت که آنها این حرفها را بزنند چون در ذهنيت مذهبى خودش
مهم بود .برنامه دیگرى که از بلندگو پخش مىشد نقد مارکسيسم بود که به حالت
بحث و یا کتاب خوانى بود .برنامه دیگرى که برخى مىگویند قبرها را برایشان
غيرقابل تحمل کرده بود ،پخش برنامه جوانان طرفدار رژیم بود که به جبهه
جنگ مىرفتند .این جوانان به جبهه جنگ مىرفتند و با راه رفتن روى زمينهاى
مينگذارى شده خودشان را به کشتن مىدادند .برنامه را طورى پخش مىکردند
که فرد دور از همه دنيا فکر کند که این جوانهاى مسلمان خودشان را به کشتن
مىدهند و ما کمونيستها حاضر نيستيم جانمان را به خطر بياندازیم.
 ولى کمونيستها دارند در کردستان در دفاع از آزادى با رژیم مىجنگند و دراین جنگ طبعا کشته هم مىشوند .خيلىها هم دستگير و اعدام شدند ،چطور ما
خودمان را به خطر نمىاندازیم؟ مسئله این است که آدم براى چه چيز زندگىاش
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را به خطر مىاندازد .ما مثل مسلمانها عاشق مرگ و کشته شدن نيستيم و
زندگى را دوست داریم ،شادى و خوشى را دوست داریم ،حاال اگر در این راه و
در مبارزه برایش به دست دشمنان زندگى کشته شدیم ،این از عشق ما به کشته
شدن نيست از دشمنى دیگران با عاشقان زندگيست.
 وقتى تو توى شرایطى مثل قبر هستى فقط حرفهاى رژیم را مىشنوى و باهمان چيزهایى که مىشنوى قضاوت مىکنى .بخصوص اگر به دنبال بهانهاى
براى نجات از شکنجه باشى ،به خودت مىقبوالنى که درست مىگوید،
بخصوص وقتى هر روز و مرتب این حرفها از بلندگو تکرار مىشود.
نازلى یکى از زندانيان را که از دوستان جهان است نشانم مىدهد و مىگوید:
 او به من گفت که بعد از مدتى نشستن در قبر و گوش دادن به بلندگو و شنيدناینکه چپىها احمق بودند ،احساس مىکردم که آره ما احمق بودیم .او گفت که به
خدا اعتقاد پيدا نکردم ولى اعتقادم را به خودمان از دست دادم .او مىگفت که
طرفدار رژیم و یا تواب نشدم ولى دیگه به خودم هم اعتماد نداشتم .براى همين
شرایط بلند شدن از قبرها را مىپذیرد و به بند مىرود و نماز مى خواند و سعى
مىکند که بىطرف بماند یعنى نه با رژیم باشد و نه با مبارزان .تا مدتى پيش هم
که توابها در بند بودند نمازش را مىخواند .البته گفت اطالعاتى که به حاجى
داده تازه نبوده و منجر به دستگيرى کسى نشده است .مىگفت فکر مىکرده این
تنها راه خالص شدن از واحد است ،اگر نمىخواهد تواب و نگهبان شود.
مىگفت خودم را در قبر از دست رفته احساس کردم و بریدم .وقتى بيرون آمدم
سعى کردم خودم را دوباره پيدا کنم.
 وقتى تو این چيزها را از بلندگو در مورد کمونيستها مىشنيدى چه احساسىداشتى؟
 هر بار که این چيزها را مىشنيدم ،سعى مىکردم در ذهنم با آن جدل کنم و بهآنها جواب بدهم .مثال در مورد تشکيالتمان که فکر مىکردم ،هم نکات منفى و
هم نکات مثبت آنرا مرور مىکردم .کار دیگرى که کردم این بود که سعى کردم
تمام پروسه شکلگيرى و تکامل چپ را در ایران مرور کنم .سعى کردم
پروسهاى را که با تمایل به روسيه شروع شد و بعد گرایش به مائو و بعد تمایل
به کوبا را تجزیه و تحليل کنم .در واقع تاثير چپ جهانى را روى چپ ایران
بررسى مىکردم .براى درک بهتر آن کمون پاریس را در ذهنم مرور کردم و به
تاثير آن روى مبارزات مردم در دنيا فکر کردم .بعد از هر برنامهاى که از
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بلندگو پخش مى شد ذهنم مثل یک موتور کار مى کرد .تا وقتى که جواب
سواالتى را که آن برنامه برایم ایجاد کرده بود پيدا نمىکردم آرام نمىگرفتم .بعد
از یافتن جواب احساس آرامش مىکردم و مىتوانستم شکنجه با چشمبند نشستن
را تحمل کنم.
 در مورد این ادعا که همه چپىها با هم رابطه جنسى داشتند چى فکرمىکردى؟ فکر مىکردى که رابطه جنسى خارج از ازدواج بد است و دوست
ندارى بهت اینطورى نگاه کنند؟
 مىدانستم که دروغ است و چپىها آنقدر باز نبودند که چنان روابطى داشتهباشند .ولى فکر مىکردم تازه داشته باشند چه اشکالى دارد؟ چرا وقتى اینها
مىخواهند برعليه ما حرف بزنند به رابطه جنسى مىپردازند؟ متوجه شدم که
علتش باید این باشد که در مورد آن روشن نيستيم و اعتماد بنفس نداریم .اینکه ما
چپىها عليرغم آنچه باور داریم رفتارمان نسبت به سکس و عشق مثل مسلمانان
است .بعد به ازدواج فکر کردم و اینکه چه جایگاه مقدسى در اسالم دارد .نباید
از اینکه رژیم مىخواهد ما را قانع کند که ارزشى براى ازدواج قائل نيستيم
تعجب کنيم ،ما نباید ارزشى براى ازدواج قائل بشيم.
 درست است بعضىها ممکن است بگویند که مردم آمادگى شنيدن چنينچيزهایى را ندارند ،ولى فکر مىکنم که مشکل مردم نيستند .مشکل طرز فکر
خودمان است که قادر نيستيم تابوها را دور بریزیم.
 من هيچوقت فکر نمىکردم که داشتن رابطه جنسى خارج از ازدواج غلطاست .خودم هم که ازدواج کردم باکره نبودم .دليل ازدواجم هم این بود که براى
جلوگيرى از دستگيرى دستور تشکيالتى آمد دختر و پسرهایى که با هم زندگى
مىکنند بهتره ازدواج کنند .من هم با کسى که داشتم زندگى مىکردم ازدواج
کردم .ولى در قبرها بخاطر تبليغات زیادى که بر عليه ما مىشد من هم مجبور
شدم که طرز فکرم را مرور کنم .باید بگویم که روى خيلىها که آنجا نشسته
بودند تاثير داشت ،حتى آنهایى که بلند نشدند و تا به آخر نشستند .بعد از قبرها ما
را در یک اتاقى گذاشته بودند یعنى قرنطينه بودیم .در آنجا نيکو به من گفت که
او آدم خوبى نيست چون پسر عمویش را دوست داشته است .مىدانستم این
حرف او نتيجه همه آن تبليغات برعليه عشق است که توى مغز ما کرده بودند.
نگاهش کردم ،فکر کردم زمانى که در قبرها نشسته بوده است حتما دچار
تناقض شده و خيلى اذیت شده است.
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 از دوران بعد از قبرها بگو. بعد از تمام شدن دوران قبرها وسایلمان را بهمان دادند ،ولى عکس خواهرزادههایم توى وسایلم نبود .یک روز دیدم که آن عکس در دست یکى از توابان
مجاهد است .به او گفتم که این عکس مال من است .او گفت نه مال خودم است.
گفتم پشتش را بخوان اسمشان نوشته شده است و من وقتى در بند بودم آنرا
دریافت کردم .او گفت ،ولى خواهر زادههاى من هم همين اسمها را دارند و هم
سن اینها هستند ،یکىشان هم موهاى فرى دارد ،خيلى وقته که ندیدمشان و این
مىتونه عکس آنها باشه .به سختى عکس را به من داد .مطمئن نبود که خواهر
زادههایش هستند یا نه .در واقع در تخيالتش مىدید که آنها خواهر زادههایش
هستند.
٭٭٭
نگهبان از سلول ما که بدترین وضع پوستى را دارد مىخواهد که براى دیدن
متخصص به بهدارى برویم .من سومين نفرى هستم که دکتر مىبيند .دکتر مرد
ميان سالى است و به نظر مىرسد کامال وارد است .به او مىگویم تمام بدنم حتى
گردن و بخشى از صورتم هم خارش دارد .از من مىخواهد قسمتى از پوست
بدنم را به او نشان دهم .آستينم را باال مىزنم و او مىپرسد آیا پاهایم هم
همانطور است .پاچههاى شلوارم را باال مىکشم ،به محض آنکه چشمش به
پاهایم مىافتد مىبينم که حالت صورتش تغيير مىکند .از اتاق بيرون مىرود و
صدایش را مىشنوم که مىگوید:
 نمىخواهم کس دیگرى را ببينم ،ميثم کو؟ باید زندان را ضد عفونى کنيد،همهشان گال دارند .دیگر صدایش بگوشمان نمىرسد .نگرانم که ميثم رئيس
زندان نگذارد ما را درمان کند .مدتى مىگذرد ،دکتر دوباره پيش ما مىآید و
مىگوید:
 نيازى نيست که تکتکتان را ببينم ،همهتان گال دارید و براى خالص شدن ازآن باید دارو استفاده کنيد .بعد از حمام باید مایع را روى تمام بدنتان بریزید.
دکتر در مورد گال و عمکرد و شيوعش توضيح مىدهد .بعد در مورد
ضرورت استفاده از دارو مىگوید:
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 باید براى مدتى هر پانزده روز براى سه روز پشت سر هم مایع را به روىتنتان بریزید .این کار را باید تا زمانى که احساس مىکنيد که تنتان مىخارد
انجام دهيد .متاسفانه دارو پوستتان را مىسوزاند ولى چارهاى ندارید.
به دکتر مىگویم:
 چند ماه است که صابون هم نمىتوانم استفاده کنم ،چطور مىتوانم چنان مایعسوزندهاى را به پوستم بزنم؟
 مى دانم که استفاده از آن دارو برایت خيلى سخت است چون پوستت رامىسوزاند ،ولى مجبورى که استفاده کنى ،وگرنه ازش خالص نمىشى .متاسفم
پوستت خيلى خراب شده و االن من نمىتوانم هيچ کارى برایت بکنم .باید تحمل
کنى و مایع را استفاده کنى بعد براى درمان پوستت بيایى پيشم.

نازلى در مورد دورانى که از کميته مشترک به اوین منتقل شده بود مىگوید:
 وقتى مرا به اوین بردند ،مثل تو و بقيه براى بازجویى به شعبه  ٦رفتم .درآنجا به من کاغذ دادند که در مورد جریانم و روابطم و فعاليتهایم بنویسم .پسرى
جلوى من نشسته بود .بازجو به سراغ او رفت و من صداى پسر را مىشنيدم که
مىگفت ،وقتى من دستگير شدم نمىخواستم همکارى کنم .بخشى از اطالعاتم را
زیر شکنجه گفتم و بخشى را حفظ کردم .بعدا متوجه شدم که باید همه اطالعاتم
را بدهم و دادم .بعد از آن به اسالم اعتقاد پيدا کردم و تواب شدم و آماده
همکارى بودم .براى همين وقتى به بند رفتم به آنهایى که در رابطه با اتحاد
مبارزان کمونيست دستگير شده بودند گفتم که باید تشکيالت بزنيم .حاال در بند
تشکيالت داریم .بازجو از او در مورد اسامى افراد و کارهایى که مىکنند
پرسيد .از چيزهایى که مىشنيدم مىلرزیدم .نمىدانم چند نفر را به جوخه اعدام
فرستاد.
 در مورد ورزشهاى فکرىات در قبر برایم بگو. سعى مىکردم در مورد چيزهاى خوبى که داشتهام فکر کنم .لحظاتى را که اززندگى لذت برده بودم را به خاطر مىآوردم .به دوستانم و به خانوادهام فکر
مىکردم .و گاهى متوجه مىشدم که احساساتم نسبت به آدمها تغيير کرده است.
قبل از آنکه به قبر بروم فکر مىکردم که مادرم را دوست دارم و عاشق همسرم
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هستم .ولى در آنجا متوجه شدم که عاشق مادرم هستم و همسرم را فقط دوست
دارم .کار دیگرى که مىکردم این بود که تصور مىکردم آنهایى را که مىشناسم
اگر در چنين شرایطى قرار گيرند ،چه خواهند کرد .آیا شکنجه را تحمل خواهند
کرد و یا مبارزه را رها خواهند کرد؟ مثال در مورد سایه فکر کردم ،منظورم
رابطم است ،که اگر در چنين شرایطى قرار گيرد چه مىکند .و فکر مىکردم که
مبارزه را رها خواهد کرد ،تحمل شکنجه را نخواهد داشت .باربد را در آن
شرایط تجسم کردم و به نظرم آمد که تحمل خواهد کرد و مبارزه را رها نخواهد
کرد ،چون او هميشه عاشق بود .در قبر شخصيت آدمها برایم برجسته و مهم
بودند .خصوصيات فردىاى که باعث مىشود یک نفر شکنجه را تحمل کند و
دیگرى مبارزه را رها کند ،برایم مطرح بودند.
 براى چه مدت مادرت را مالقات نکردى؟ تمام مدتى که در قبر بودم و مدتى بعد از آن یعنى  ۹ماه مالقات نداشتم .بعد ازآن وقتى که به مالقات رفتم ،مادرم مىدانست که چه اتفاقى براى ما افتاده است
و کجا بودهام .در مالقات گفت که نمىخوام تواب بشى و این با ارزش ترین
حرفى بود که مىتوانستم از او بشنوم .حرف او خيلى خوشحالم کرد و به او گفتم
که در این چند ماهه متوجه شدم که عاشقش هستم .به او گفتم که من همان نازلى
چند ماه پيش هستم .از اینکه مىدید مىخندم و سر حال هستم خوشحال بود.
 باید به مادرت افتخار کنى ،او هميشه طرف توست .کاش مادر من هم مثلمادر تو بود.
 مادرم هيچوقت دوست نداشته که مرا خورد شده ببيند .هميشه دوست داشته کهمن در مقابل رژیم محکم بایستم.
 تجربهات از دورانى که در قبر بودى چيست؟ بخشى از خودم را در قبر دیدم که هرگز به آن واقف نبودم .منظورم قدرتماست ،هرگز نمىدانستم که از شرایطى مثل قبر نه تنها تميز بيرون مىآیم بلکه
مىخواهم مبارزه را ادامه دهم .فکر نمىکنم که آدم بتونه بگه که من مىتونم
شکنجه را تحمل کنم ،بخصوص اگر پایان شکنجه مشخص نباشه .آدم نمىتونه
بگه که من مىخوام قهرمان باشم ،پس زیر شکنجه نمىبرم .وقتى فشار زیاده ،
تو به درستى و غلطى کارت فکر نمىکنى و شخصيتت کار خودش را مىکنه.
در قبر آن بخش از شخصيتم را دیدم که هرگز ندیده بودم.
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 فکر مىکنم براى آنهایى هم که تواب شدند همين اتفاق افتاده است .آنها همبخشى از خودشان را دیدند که تا بحال به آن واقف نبودند .قبال مجبور به دیدنش
نبودند ،منظورم ضعفشان است .براى همين به نظر تحقير شده مىآیند ،هم از
خودشان و هم از دیگران متنفرند .آنها به همه با تنفر نگاه مىکنند چون از
خودشان متنفر هستند .آنها نمىتوانند کسى را دوست داشته باشند چون خودشان
را دیگر دوست ندارند .آیا در مورد نظراتت وقتى که در قبرها بودى بازجویى
شدى یا نه؟
 آره ،یکبار نزدیک پایان قبرها بود که همانطور که نشسته بودم آمدند ازمپرسيدند که در مورد مارکسيسم چه فکر مىکنم و من براى اولين بار از آن دفاع
کردم .این تنها کارى بود که مىتوانستم بکنم ،دفاع از نظرم .اختيارى روى بدنم
که تکانش بدهم نداشتم ولى اختيار نظرم در دست خودم بود .جالب اینکه از چند
روز قبل از اینکه به قبرها خاتمه دهند ،ما که نمىدانستيم ولى نگهبانان
مىدانستند .آنها شروع کرده بودند به حرکتهاى احمقانه ،مثال یکبار پرسيدند کى
مىخواد گل بو کنه؟ یک بار دیگر یکى از نگهبانان پرسيد کى مىخواد خودش
را وزن کنه؟ اواخر قبرها زندگىمان یک کمى نظم بيشترى داشت مثال من
مىدانستم که سه شنبهها نوبت حمامم است .و این خيلى خوبه که آدم بدونه
امروز حمام مىره .یک چيز دیگرى که در قبرها برایم جالب بود این بود که
لباس نگهبانان ،منظورم توابها تغيير کرده بود .همانطور که حاجى دوست
داشت لباسهاى زنانه مىپوشيدند .حتى با لباس پوشيدنشان هم مىخواستند بگویند
که تواب هستند .نمىخواستند لباسهایى را که وقتى مبارز بودند بپوشند .نزدیک
اواخر قبرها یک بار از ما عکس گرفتند ،نور را دیدم و احساس کردم .فکر
مىکنم در رابطه با اختالفات دو جناحىشان خواستند ازش استفاده کنند .بعد یک
شب گفتند بلند شوید و وسایلتان را جمع کنيد.
 باور مىکردى؟ نه ،باورش سخت بود .هر چند حدس مىزدم که تمام شده ولى بعد از آنشرایط سخت و رفتار وحشيانهاى که با ما داشتند باور کردنى نبود .نگهبانان از
ما خواستند دنبالشان برویم ،در راه با هل دادن ما عصبانيتشان را خالى
مىکردند .یکى از نگهبانان مرد سينهام را گرفت .ما را به یکى از اتاقهایى
بردند که براى قبرها استفاده مىشد .قبل از اینکه وارد اتاق شویم نگهبان
چشمبندها را مىگرفت .چشمبند را به او دادم و وارد اتاق شدم .باورم نمىشد که
بدون چشمبند دارم راه مىروم و آدمهاى دیگرى هم دارند بدون چشمبند راه
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مىروند .باور اینکه تمام شده است سخت بود ،براى مدتى طوالنى با چشمبند
زندگى کرده بودم ،عادت نداشتم که چشمم باز باشد .دوستى را دیدم ،هر دو
همزمان گفتيم این تویى؟ اکثر آدمها از هم فرار مىکردند .در همان حال که ما
وارد اتاق مىشدیم و یکدیگر را مىدیدیم ،نگهبانان داشتند تختههاى زمين را
مىکندند و از اتاق بيرون مىبردند .به نظر مىرسيد که دستور فورى براى
پایان دادن به قبرها به آنها رسيده بود .براى همين نگهبانان آمادگى نداشتند و
جایى را براى ما آماده نکرده بودند .به همين دليل همان موقع داشتند چوبها را
از زمين مىکندند .همه متعجب بودیم و از چشم همدیگر فرار مىکردیم ،کسى
نمىدانست موضوع چيست .روز بعد حاجى آمد و گفت ،فکر نکنيد آزادین ،نه،
فقط داریم امتحانتون مىکنيم .مىخواهيم ببينيم در اینجا چه مىکنيد تا باهاتون
چه کنيم .بعد بهمون فحش داد و رفت ،این فقط براى ترسوندن ما بود.
بعد از آن حاجى را ندیدیم .نگهبان آمد دم در و گفت ظرف براى چایى بدین.
همه به هم نگاه کردیم ،منظورش چيه؟ بعد از روزها که مىبایست صبحها یک
ليوان چایى از پشتت بردارى و بعد از نوشيدن آن ليوان را در کنارت بگذارى،
حاال این برخورد غریبى به نظر مىآمد .دچار نوعى از خود بيگانگى شده
بودیم .نگهبان دوباره گفت که ظرفى براى چاى بدین ولى کسى تکان نخورد،
فقط همدیگر را نگاه مىکردیم .بعد نگهبان نان و پنير آورد ،حاال یک کسى
مىبایست آنرا بين همه تقسيم کند .حدود ده نفر چپى بودیم که از قبرها جان سالم
بدر برده بودیم و تعدادى مجاهد که در شرایطهاى متفاوت بریده بودند و با تنفر
به ما نگاه مىکردند .من و یک نفر دیگر به بقيه گفتيم که باید اتاق را تميز کنيم
ولى کسى گوش نداد .گفتيم براى نظافت باید یک گروه تشکيل بدیم و تقسيم کار
کنيم .مجاهدین از ساختن هر گروهى وحشت داشتن .حتى چپىها هم دوست
نداشتند حرکت و یا کارى کنند .انگار توان زندگى متفاوت از قبرها را نداشتند،
به نظر مىرسيد که زندگى در زندان یادشان رفته بود .هنوز فکر مىکردند در
قبر هستند و نباید اداى زندهها را در بياورند .ما شروع به نظافت کردیم و بعد
چپىها یکىیکى آمدند و تميز کردند .ولى مجاهدین در هيچ گروه کارى شرکت
نکردند ،آنها هر وقت دلشان مىخواست نظافت مىکردند ولى نه در گروه .تميز
کردن اتاق و چيدن ساکها خيلى وقت گرفت چون آنها با روش نظافت ما موافق
نبودند.
 -اتاق را از همه وسایلى که در دوران قبرها در آن بود خالى کردند؟
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 در قسمتى از اتاق هنوز پتوهایى بود که ما در زمان قبرها روى آنهامىنشستيم .در مدت قبرها اتاقها این طور درست شده بود که وسط اتاق خالى
بود و اطراف آن را با فاصله یک متر تخته چوبى کوبيده بودند و در بين این
تختهها یک پتو بود که هر یک از ما روى یکى از آنها نشسته بودیم.
نشستنهایمان را هم به شکل زیگزاک تنظيم کرده بودند که نتوانيم با هم تماس
بگيریم .یعنى یک نفر نزدیک دیوار و دیگرى دور از دیوار نزدیک انتهاى
تخته نشسته بود .حاال تختهها را برده بودند ولى پتوها به همان شکل سابقشان
روى زمين بود و کسى به آنها دست نمىزد .تا زمانيکه ما در آن اتاق بودیم
پتوها به همان شکل سابقش یعنى به شکل قبرها دور اتاق بود .مجاهدین در
مورد ما گزارش مىنوشتند و به نگهبانان مىدادند ولى نگهبانان هم برایشان
جالب نبود که این گزارشها را بگيرند .نگهبانان همه پاسداران مرد بودند.
مىدونى حاجى هم مثل زندانيان در طى دوران قبرها تغيير کرد .مىگفت که
هى پيچيدهتر و پيچيدهتر مىشم .بعضى توابها به او در مورد سياست و چپ یاد
دادند تا حدى که او مىتوانست با زبان خودمان با ما حرف بزند .توابها به او یاد
دادند که با زندانى متفاوت برخورد متفاوتى داشته باشد .با این برخورد او در
شکستن زندانيان قبرها موفق بود.
٭٭٭
از وقتى که توابها را از بند بردهاند هر از چند گاهى مسئله جدیدى طرح مىشود
که منجر به مرزبندى بيشترى در بين زندانيان مىشود .چرا که تا وقتى که
توابها در بند بودند تمام مسئوليتها را آنها به عهده داشتند .مسئوليت روزنامه،
فروشگاه و غيره همه به عهده آنها بود و حاال برخى در قبول این مسئوليتها
مشکل دارند .امروز هما نگهبان بند اعالم کرد که یک نفر براى مسئوليت
فروشگاه انتخاب شود و ليست فروشگاه یعنى ليست مواد مورد نياز بند را به
دفتر بياورد .مسئول فروشگاه باید وسایل را از دفتر تحویل بگيرد ،آنها را بين
سلولها تقسيم کند ،پول آنرابگيرد و به دفتر تحویل دهد .کار راحتى هم نيست.
 ١۲سلول در بند است که در هر یک  ١٥زندانى است .به نظر من مسئوليت
فروشگاه باید چرخشى باشد و هر بار پنج نفر آن را انجام دهند .یکى از آنها باید
نقش رابط با دفتر را هم بازى کند .بعضى ها هر کارى را که تا به حال کار
توابها بوده است دوست ندارند انجام دهند .برایشان مهم نيست که این کار
خودشان هم هست یا نه .ما با یکدیگر حرف مىزنيم و منتظریم که نظر بقيه را
بشنویم .از نظر ما مسئول فروشگاه شدن هيچ اشکالى ندارد .از آنجا که همه
موافق پذیرفتن مسئوليت فروشگاه نيستند ،بخشى از ما فروشگاهمان را از
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کمون جدا مىکنيم .من و راز و بهناز و چند نفر دیگر جمع فروشگاه خودمان را
تشکيل مىدهيم .حاال چند تا کمون خرید هست ،هر چند نفر که توافق سر
فروشگاه و خرید دارند با هم جمع شدهاند .ما خرید از فروشگاه را قبول داریم
چون برایمان فرق نمىکند که مسئول فروشگاه کيست .بخشى از چپىها خرید
نمىکنند ،معلوم نيست براى چه مدت.
یادم مىآید وقتى در اوین بودم و بند پر از تواب بود تنها آرزویم این بود که بند
ما را از توابها جدا کنند .یادم مىآید یک روز من و راز حرف مىزدیم و
مىگفتيم که این اتفاق خواهد افتاد و بند بدون تواب را ،اگر اعدام نشویم ،خواهيم
دید .هرچند فکر مىکردیم که اعدام خواهيم شد و خودمان چنان بندى را نخواهيم
دید .فکر مىکردیم اگر زنده بمانيم و چنان بندى را ببينيم کارمان بحثهاى سياسى
خواهد بود و لذت بردن و استفاده کردن از وقتمان .ولى حاال آنقدر تحت فشارم
که گاهى احساس مىکنم نمىتوانم تحمل کنم .احساس مىکنم برخى از زندانيان
نمىدانند چه مىکنند انگار مىخواهند به رژیم ثابت کنند که هنوز مبارزند .هر
چه که رژیم بگوید آنها برعکس عمل مى کنند.
برخى دوست دارند به سلول انفرادى بروند ،چون فکر مىکنند جاى یک مبارز
در بند نيست و در سلول انفرادى است .طرز فکر خندهدارى است ولى وجود
دارد .ما هر روز براى چند ساعت مىتوانيم از هواخورى استفاده کنيم .وقتى
نگهبان مىگوید هواخورى را تخليه کنيد همه به داخل بند مىآیند .امروز بعد از
اینکه نگهبان از همه خواست که هواخورى را ترک کنند یکى از زندانيان در
هواخورى ماند و به داخل بند نيامد .نگهبان آمد و از او خواست هواخورى را
ترک کند و او توجهى به حرف او نکرد .به نظرم همه متوجه شدند که او دوست
دارد به سلول فرستاده شود .بعد از مدتى نگهبان آمد و او را براى بازجویى
صدا کرد و وسایلش را هم بعدا گرفت .او را منتقل کردند .به کجا؟ حتما به
سلول ،همانجایى که خودش مىخواست برود .از اینکه افرادى مثل او در بند
زیاد نيستند ،کسانى که فکر مىکنند جاى یک مبارز در سلول است ،خوشحالم.
راه و روش مبارزاتى این چپ که امروز در زندان مىبينم و احساس مىکنم که
خودم هم هنوز بطور کلى از آن کنده نشدهام ،یکى از مسائل فکرى ام شده است.
این همان راه و روشى است که در جامعه با مسائلى از قبيل سفارت و جنگ
پلوراریزه شد .آنجایى که بعضى از جریانات چپى در دفاع از "برادر خط امام"
جلوى سفارت امریکا به صف شدند .و یا آماده رفتن به جبهه شدند که در دفاع
از "وطن" عراقىها را بکشند .در آن زمان به خودم گفتم که کمونيست نبودن
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سازمان را در این زمينهها که توى صورتم خورده مىبينم .در زمينههاى دیگر
کمونيست نبودنش را نمىبينم .حاال هم احساس مىکنم که خودم هم با اینکه
دوست دارم که کمونيست باشم ولى گاهى با دیدن روش سياسى چپىها به خودم
شک مىکنم .از خودم مىپرسم آیا من هم مثل اینها به دنبال خورده کارى
نيفتادهام؟ آیا مثل بعضى از اینها به جاى عشق به انسانيت با مرزبندىهاى
سياسى آدم ها را نگاه مىکنم؟
داروى درمان گال را وارد بند مىکنند .مىبينم که زندانيان آنرا با درد و ناله
استفاده مىکنند .از راز مىخواهم کمکم کند ،وضع پوست او بهتر از من است.
خودم را با آب مىشویم و بعد از راز مىخواهم داروى مایع را روى بدنم
بریزد .خودم نمىتوانم ،خيلى دردناک است .بعد در کابين مىنشينم تا سوزش
پوستم تمام شود و بتوانم لباسم را بپوشم .بخاطر سوزش پوستم دوست دارم لخت
راه بروم ولى مجبورم لباس بپوشم.
٭٭٭
احساس خوبى نيست وقتى آدم ميوهاى مىخورد ولى دیگرى نمىخورد .ولى چه
مىتوانيم بکنيم؟ اگر نمىخواهيم راه آنها را که به نظرمان درست نيست برویم
پس باید این احساس ناخوشایند را هم تحمل کنيم .بخاطر فشارهاى عصبى
معدهام ناراحت شده ولى کاریش نمىتوانم بکنم .مدتى است که معده درد دارم و
بعضى روزها نمىتوانم غذا بخورم .خوشبختانه شير خشک داریم و هر روز
چند ليوان شير درست مىکنم و مىخورم .دیروز متوجه شدم که خونریزى
دارم مطمئن هستم از معدهام است ولى نگهبان مرا به دکتر نمىبرد .در پنجره
سلولم نشستهام ،در فضایى که نيم متر در نيم متر است و به آسمان زیبا نگاه
مىکنم .گاهى در اینجا مىنشينم و آسمان را نگاه مىکنم و به یاد گذشته غرق
مىشوم .در اینجا آسمان خيلى وسيع و بزرگ است .عظمت آن آدم را تحت تاثير
قرار مىدهد .بند  ٨طرف راستم است و هواخورى در بين بند ما و بند  ٨قرار
دارد .بخاطر پرده آهنى کلفتى که جلوى پنجرههاى ما و پنجرههاى بند  ٨زدهاند
هيچ کس در سلولهاى بند  ٨پيدا نيست .به آسمان نگاه مىکنم و به این فکر
مىکنم که خانوادهام و دوستانم هم دارند به همين آسمان نگاه مىکنند .ولى آیا آنها
هم همان چيزى را مىبينند که من مىبينم؟ براى آنها آسمان بخشى از زندگى
شان است ،براى من دور از زندگىام است .چيزى است که تخيالتم را تحریک
مىکند ،من همه لحظاتش را دنبال مىکنم و تغييراتش را مىنوشم .منتظرم که
ابرها سرخى خورشيد را بگيرند و بعد طالئى شوند و بعد بىرنگ و با رفتن
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خورشيد خاکسترى .دور از محيط هستم که صداى هما نگهبان بند را مىشنوم
براى چندمين بار از من مىخواهد که به بازجویى بروم .سر بر مىگردانم،
جلوى سلول ایستاده است و نگاهم مىکند .نمىدانم چرا باید بروم ،چادر سر
مىکنم که بروم .راز و دوستانم دورهام مىکنند و مىپرسند موضوع چيست.
مىفهميم که نگهبان همه کسانى را که توى پنجره و یا روى تخت سه بودهاند
براى بازجویى صدا کرده است .دوستانم نگرانند که برنگردم.
سه نفر هستيم که نگهبان ما را پيش ميثم رئيس زندان مىبرد .جلوى ما به ميثم
مىگوید که اینها داشتند از پنجره سلولشان با بند  ٨تماس مىگرفتند .تعجب
مىکنم و به این فکر مىکنم که چرا دارد دروغ مىگوید .حتما از اینکه مثل
خودش تواب نيستيم ناراحت است و به دنبال هر بهانهاى مىگردد که ما را به
سلول بفرستد .او که وضع خوبى در زندان دارد پس چرا مىخواهد به رئيس
زندان نشان دهد که با ما بد است؟ کسى هست که نداند او تواب است؟ ميثم بعد
از اینکه حرفهاى او را مىشنود از ما مىپرسد:
 با بند  ٨تماس مىگرفتيد؟مىگویم :شما پرده آهنى جلوى پنجره ما را ندیدین؟ اگر ما بخواهيم تماس
بگيریم ،نمىتوانيم چون کسى را نمىتوانيم در بند هشت ببينيم.
 پس چرا پشت پنجره نشسته بودى؟ براى اینکه غروب را ببينم .هما ،نگهبان بند دوباره شروع مىکند به گفتناینکه اینها داشتند با بند هشت تماس مىگرفتند .ولى ميثم حرف او را قطع مىکند
و از او مىخواهد که ما را به بند برگرداند .هر چند شرایط خوبى در بند ندارم
ولى از اینکه به ميان دوستانم بر مىگردم خوشحالم.
نگهبان از ما مىخواهد که به هواخورى بند چهار برویم که بندمان را ضد
عفونى کنند .بعد از ظهر از ما مىخواهند که یکىیکى به بند برگردیم .وقتى از
در بند مىگذریم ما را هم مثل حيوانات ضد عفونى مىکنند .یک قابلمه بزرگ به
بند مىآورند که لباسهایمان را در آن بجوشانيم .کار سختى است ،بخصوص
اینکه هوا سرد است و بعد از جوشاندن لباسها باید آنها را در هواخورى پهن
کنيم .ولى مجبوریم که این کار را بکنيم تا از شر گال خالص شویم.
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در این بند بر عکس اوین کتابهایى براى خواندن است .در راهرو روبروى در
ورودى نشستهام و کتاب پاولف را مىخوانم .نگهبان پرده جلوى در را عقب
مىزند و سپيده وارد بند مىشود .با خوشحالى از اینکه از سلول انفرادى بر
گشته است به او سالم مىکنم .جواب سالمم را نمىدهد و با کينه نگاهم مىکند،
گویى دشمنش را دیده است .با نگاهش مىگوید که خفه شو ،نگاه پر از کينهاش
مرا به یاد نگاه توابها در اوین مىاندازد .احساس تنفر توابها را نسبت به خودم
مىفهمم ،آنها را شکسته بودند و آنها مرا دشمن خود مىدیدند .ولى سپيده چرا
مرا دشمن خودش مىداند ،او که یک مبارز است .بخاطر اینکه روش مبارزه و
افکار سياسىمان متفاوت است نباید مرا دشمن خود بداند .ولى از آنجا که او هم
یکى از چپىهایى است که "دفاع از حقوق هرروزه" را براى خودش دگم کرده
و مرا همراه خود نمىبيند ،بنابر منطقشان که هرکس با ما نيست پس برعليه
ماست ،مرا دشمن مىبيند.
تنها و غمگينم .روابطم محدود به چند نفر است .بخاطر تفاوت تفکر و روش
سياسىام بعضى از زندانيان با من حرف نمىزنند .خيلىها دارند توى هواخورى
بازى مىکنند ولى من حوصله اینکه حتى برم آنجا و نگاهشان کنم را ندارم.
معدهام درد دارد .توى پنجره سلول نشستهام ،هم آنها را مىببينم و هم افق را.
بعضىها دارند بقيه را خيس مىکنند و مىخوان به همه آب بپاشند .صدایشان
حسابى بلند شده و هيجان زده به هر طرف مىدوند و یکدیگر را خيس مىکنند.
دو نفر از آنها به سلول مىآیند و از من مىخواهند که به آنها بپيوندم ولى من رد
مىکنم .این دو نفر هيچ وقت با من حرف نمىزنند ،حتى از سالم و احوالپرسى
هم پرهيز مىکنند .آنها مرا یک بورژواى بریده مىدانند ولى حاال از اینکه تنها
نشستهام و تماشایشان مىکنم دلشان سوخته و مىخواهند که من هم بروم که
خيسم کنند .خيلى جدى به آنها مىگویم که نمىآیم ،آنها هم جرات نمىکنند که
بزور مرا با خود ببرند و سلول را ترک مىکنند .مىبينم که دیگران را به زور
مىبرند و خيس مىکنند .نمىدانم چرا احساس خوبى ندارم .نگهبان را مىبينم که
آمده و تماشایشان مىکند و از آنها مىخواهد که صدایشان را پائين بياورند.
احساس بدى دارم ،بعد از سالها در زندان بودن به نظرم مىرسد که شرایط را
از هواى زندان مىتوان حس کرد .احساس مىکنم که لحظات بدى خواهيم داشت
و احتماال بخاطر این آب بازى برخى را شالق بزنند .در زندان اسالم ،ما باید
ساکت باشيم و نباید بازى کنيم .خندیدن حرام است .در این زندان اسالم ،قوانين
پشت قوانين براى این است که زندانى مثل یک انسان زندگى نکند .زیاد طول
نمىکشد ،نگهبان از همه مىخواهد که هواخورى را ترک کنند .احساس مىکنم
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که اتفاق شومى رخ خواهد داد .این طور که پيداست نگهبان که تواب است و در
قبر بریده ،نمىتواند خنده و شوخى دوستان سابقش را ببيند .نگهبان مىآید و
اسامى کسانى را که بقيه را خيس مىکردند مىخواند .قلبم به شدت مىزند و
احساس مىکنم درد معدهام بيشتر شده است .چگونه آنها را شکنجه خواهند کرد؟
آنها را دم در بند نگه مىدارند ،تعدادى مرد داخل بند مىشوند ،شالق و تخت با
خود دارند .همه ما در سلولها نشستهایم .از ما مىخواهند که برویم در راهرو
بنشينيم و شالق زدن آنها را تماشا کنيم .کسى از سلول بيرون نمىرود ولى ما
صداى شالق را مىشنویم .بعضىها با گذاشتن آینه به حالتى خاص همه صحنه
را مىبينند .تخت را توى راهرو مىگذارند و از زندانيان که ردیف ایستادهاند
یکىیکى مىخواهند که روى تخت بخوابند و به نوبت آنها را با شالق مىزنند.
سکوت است و تنها صداى شالق که سکوت هوا را مىشکند و بر روى کمر
زندانى مىنشيند ،به گوش مىرسد .گریه ناگهانى زن ميانسالى که در یکى از
سلولهاى روبروست و نمىتواند شالق خوردن زندانيان را بخاطر آب بازى
تحمل کند به گوش مىرسد .شالق زن با هر ضربه شالق خدا و پيغمبرش را
صدا مىکند تا نيروى بيشترى براى ضربه بعدى به او بدهند.
شالق تمام مىشود و در هواخورى دو باره باز مىشود .مىروم و غمگينانه
شروع به قدم زدن مىکنم ،دلم مىخواهد گریه کنم ولى نمىشود .همه دارند
غمگينانه قدم مىزنند .شهرزاد از کنارم رد مىشود و یک گل اللهعباسى را که
از باغچه کنده به دستم مىدهد .او یکى از آنهایى است که قبر را تحمل کرده
ولى مثل بقيه با کسى حرف نمىزند .گل را مىگيرم ولى چيزى نمىگویم ،اگر
حرفى بزنم ممکن است نتوانم جلوى گریهام را بگيرم .از کنار هم رد مىشویم،
گل را نگاه مىکنم و احساس مىکنم که در زندگىام هرگز اینقدر غمگين
نبودهام.
٭٭٭
یک بعد از ظهر آرام است و هر کس مشغول کاریست ،یکدفعه بند پر از نگهبان
و تواب مىشود و از ما مىخواهند که به هوا خورى برویم .حدس مىزنيم که
باید گشت باشد .بعضى از چيزهایى را که نمىخواهيم از دست بدهيم پنهان
مىکنيم .نگهبانان مىگویند عجله کنيد و ما را به طرف هواخورى هل مىدهند.
به نظر مىآید که یکى از توابها نازلى را دیده که در حال پنهان کردن چيزى
است .همه در هواخورى هستيم و تعداد زیادى دارند بند را مىگردند .در
هواخورى باز مىشود و نگهبان از نازلى مىخواهد که با او برود .نازلى
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مىرود و بر نمىگردد .گشت تمام مىشود و ما به بند مىرویم که ببينيم چه
نبردهاند .بعد از هر گشتى باید ساعتها جمع کنيم و تميز کنيم .متوجه مىشوم که
نقاشىاى که براى یکى از زندانيان کشيده بودم که روز تولد دیگرى به او بدهد
از دیوار کنده و برده شده است .نقاشى کوه بود با مداد سياه ،چقدر احمقانه است
که آنرا هم بردهاند.
هر دو هفته یک بار براى سه روز داروى مایع را استفاده مىکنم .ولى انگار
گال نمىخواهد پوست مرا رها کند .هنوز گاهى متوجه مىشوم که ناخودآگاه
دارم خودم را مىخارانم .پوستم به شدت حساس شده و حتى با آب هم مىسوزد.
وقتى داروى مایع را استفاده مىکنم براى چند دقيقه احساس مىکنم که در آتش
دارم مىسوزم.
روژین از گوهر دشت بر گشته است ،سر حال است فقط کمى الغر شده است.
از نازلى و بقيه کسانى که در سلول هستند خبر دارد .مىگوید که نگهبانان بعد
از اینکه نازلى را از بند بردند او را زدند ولى در مورد نوشتههایش که پيدا
کرده بودند با او حرفى نزدند .او را چند روز بدون غذا در قزل نگه داشته بودند
و بعد به گوهر دشت فرستادند .روژین مىگوید:
 تعدادى زندانى در سلولهاى انفرادى در گوهر دشت هستند که روزنامهندارند .یکى از آنها اعالم اعتصاب غذاى نامحدود براى روزنامه و چيزهاى
دیگر کرد .وقتى که زندانى داشت مىمرد به او گفتند که تحقق خواستهایش را
مىپذیرند و براى سه روز به او روزنامه دادند .بعد از سه روز که او
اعتصابش را شکسته بود و غذا مىخورد دیگر به او روزنامه ندادند .رئيس
زندان براى بازدید آمد و گفت شما همه چيز دارید ،توالت دارید ،دیوارهایتان
سفيد هستند ،وضعيت خوبى دارید ،دیگه چه چيز مىخواهيد؟ براى انتخابات
نگهبانان در هر سلولى را باز مىکردند و از ما مىپرسيدند که مىخواهيد در
انتخابات شرکت کنيد .بعد از اینکه زندانى مىگفت نه و در سلول را مىبستند،
همه زندانىها بلند مىخندیدند.
٭٭٭
بيشتر وقتم صرف خواندن کتاب مىشود ،و یا حرف زدن سر مسائل مختلف با
راز و نينا و چند نفر دیگر و کال روابطم خيلى محدود شده است .کتاب جالبى
در مورد تکامل انسان در بند هست .ولى از آنجا که همه مىخواهند آنرا
بخوانند ،وقت کمى به هر کس براى خواندن آن مىرسد .من روزى یک ساعت
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مىتوانم از آن استفاده کنم .با راز حرف مىزنم و از او مىپرسم که اگر موافق
است کتاب را در وقت خواندنى که داریم بنویسيم و یک کپى از آن درست کنيم
که هر وقت که خواستيم آنرا بخوانيم .راز مىگوید فکر خوبى است و با بقيه
دوستانى که وقت خواندن کتاب را دارند حرف مىزنيم و نوشتن کتاب را شروع
مىکنيم .راز و یک نفر دیگر مىگویند که مىتوانند در شب هم که کسى آنرا
استفاده نمىکند ،بنویسند .وقت زیادى نمىبرد و در عوض ما هم یک کپى از
کتاب خواهيم داشت و مىتوانيم آنرا با یکدیگر بخوانيم و در مورد آن حرف
بزنيم.
روژین هم خودش را هم نظر آنهایى مىبيند که مبارزه را عکسالعمل
خودبخودى در دفاع از حقوقى مىدانند که رژیم مىگيرد .خيلىها دوست دارند
خودشان را با آنها تعریف کنند .نمىخواهند تنها بمانند و کسى به آنها محل
نگذارد و ایزوله شوند .از طرف دیگر ،از نظر فکرى هم نمىتوانند با آن شيوه
مبارزه مرزبندى کنند .خودشان ایده مشخصى از مبارزه ندارند و وقتى رژیم
مسئلهاى طرح مىکند نگاهشان به دیگران است و روشى را که بيشترین
طرفدار را دارد انتخاب مىکنند .آنها تيپى هستند که دوست دارند این فرد و یا
آن گروه را دنبال کنند و به این که بعد چه پيش خواهد آمد فکر نمىکنند .آنها
آینده را نمىبينند و نمىخواهند ببينند .چقدر حيف نه تنها براى اینکه وقتشان را
از دست مىدهند ،بلکه ممکن است انرژى و اهدافشان را هم از دست بدهند.
مثل رویا او هم مثل اینها فکر مىکرد و عمل مىکرد .او تنها به احساساتش
گوش مىداد و به هر چه که رژیم تعيين مىکرد بدون اینکه باالنس قدرت را
ببيند مىگفت نه .تا آنجا که به قبر رفت و بعد اعتماد بنفسش را از دست داد.
مىبينم که رویا خودش را همانقدر که قبل از شکستن با ارزش مىدید نمىبيند.
احساس مىکنم که بقيه هم همان راهى را مىروند که رویا رفت .ولى رویا در
قبر شکست ،آنها کجا مىشکنند؟ کاش نشکنند؟ کاش آنها رویا را مىدیدند و از
او درس مىگرفتند و مىفهميدند که بهتر است بجاى هدر دادن انرژى شان ،آنرا
ذخيره کنند.
با اینکه از داروى مایع استفاده مىکنيم هنوز پوستمان مىخارد و از ناراحتى
پوستى رنج مىبریم ولى ما را به بهدارى نمىبرند .به نگهبان مىگویم که دکتر
گفته است که بعد از استفاده از این دارو باید ما را ببيند و پوستمان را درمان
کند .نگهبان مىگوید به ميثم رئيس زندان مىگویم ولى جوابى در کار نيست.
٭٭٭

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

مبارزه براى چادر رنگى
روز مالقات است نگهبان مىگوید که قانون جدید است که همه باید با چادر
مشکى از بند بيرون بروند .تا بحال مىبایست با چادر از بند بيرون برویم و
رنگ آن مسئلهاى نبود .حاال دارند یک قانون از آن درست مىکنند .همه دارند
در مورد آن حرف مىزنند .اولين عکسالعمل بعضى از چپىها این است که ما
هرچه دلمان بخواهد سر مىکنيم ،یعنى چادر رنگى سر مىکنيم .نگران هستم،
احساس مىکنم این دیگر مثل مسئله فروشگاه و روزنامه نيست و نمىگذارند که
این یکى را رعایت نکنند .فکر مىکنم چادر لباسى نيست که من دوست داشته
باشم و یا به آن باور داشته باشم .چادر لباس مسلمانان است و من از آن بدم
مىآید .اگر سرم مىکنم بخاطر این است که در زندانم و از روزى که دستگير
شدم آنرا سرم کردند .در زندگىام هيچوقت دوست نداشتم که چادر سر کنم .فقط
چند بار بخاطر اینکه قيافهام را عوض کنم بيرون از زندان سر کردم .در آن چند
بار هم چادر را در کيفم گذاشته بودم و در ماشين در آخرین لحظات سر
مىکردم.
یادم می آید وقتی حدود  ۹سالم بود مادرم مجبورم می کرد چادر سر کنم و من
احساس حقارت می کردم .براى همين هر روز بعد از اینکه از در خانه بيرون
مىرفتم آنرا در کيفم مىگذاشتم و بدون چادر به مدرسه مىرفتم و وقت برگشتن
درست پشت در خانه آنرا از کيفم در مىآوردم و سرم مىکردم و زنگ خانه را
مىزدم .تا اینکه یک روز وقتى به خانه رسيدم در حياط باز بود و مجبور نبودم
که زنگ بزنم براى همين وارد خانه شدم و در حياط چادر را از کيفم بيرون
آوردم و سرم کردم .وقتى خواستم راه بروم دیدم مادرم توى باغچه ایستاده است
و با دهان باز نگاهم مىکند .مادرم عصبانى شد و با هم دعوا کردیم .بعد از آن
نتوانست مرا مجبور کند که با چادر به مدرسه بروم .آنزمان دوران شاه بود و
حجاب اجبارى نبود ولى خانوادهها مىتوانستند بچهها را مجبور کنند که چادر
سر کنند .رژیمى هم نبود که از آزادى بچهها دفاع کند و نگذارد که پدر و یا
مادر نظر خودشان را روى بچهها اعمال کنند .انگار بچه بيچاره ملک پدر و
مادر است نه عضو مستقل جامعه .نه قانونى براى دفاع از حقوق کودک بود و
نه کودک در جامعه رسما حقى داشت .وگرنه چگونه مادر مىتوانست به راحتى
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چادر سر بچهاش کند و خرافات به خوردش بدهد؟ در آن زمان هم مثل حاال پدر
و مادر حق داشتند مذهب و سنت و هر چه مزخرفات است به خورد بچه دهند،
چرا که بچه بيچاره "مال" آنها بود .هيچ مرجع قانونىاى هم نبود که بچه بتواند
اعتراض کند؟ براى همين من مىبایست به تنهایى با مادرم بجنگم .در آن زمان
مبارزه را بردم ولى حاال بردن و باختن معنى ندارد .چون مبارزه سر پوشيدن و
نپوشيدن آن نيست ،سر رنگ آن است .در چه دنياى کثيفى زندگى مىکنيم آنوقت
بچه بودم .حاال  ۲٧سالم است .آنوقت برعليه آن مبارزه کردم ولى حاال
نمىتوانم بر عليه چادر مبارزه کنم .به هر حال مسئله مهم چادر است که همه ما
ناچارا پذیرفتهایم سر کنيم .مثل شکنجهاى که ناچار شدهایم تحملش کنيم ،دیگرچه
فرقى مىکند که سياه سر کنيم یا رنگى ،همين االن هم خيلىها دارند سياه سر
مىکنند .تا حاال رنگ چادر مهم نبود ولى حاال که قانون شده که باید مشکى سر
کنيم رنگ آن مهم است .احساس مىکنم که رنگ چادر براى رژیم فقط بهانهاى
براى سرکوب ماست و ما نباید اهميتى به آن بدهيم.
قبل از اینکه وقت کافى پيدا کنيم که با هم حرف بزنيم نگهبان ليست اسامى را
مىخواند که با چادر مشکى به مالقات بروند .خيلى از زندانيان حاضر نيستند
که با چادر مشکى به مالقات بروند .من و راز هم تصميم مىگيریم که این بار
نرویم تا با بقيه حرف بزنيم و اگر امکانش بود همه با هم سر کنيم .از آنهایى که
از مالقات بر مىگردند مىشنویم که خانوادههایمان خيلى ناراحتند و گفتهاند که
تا ما را نبينند زندان را ترک نخواهند کرد .بعد از ظهر نگهبان از ما مىخواهد
که براى مکالمه تلفنى با خانوادهمان از بند بيرون برویم .با چادرهاى رنگى
مىرویم .با خانوادهام حرف مىزنم و علت نيامدن به مالقات را توضيح مىدهم.
آنها نگرانند و از ناراحتى پوستىام مىپرسند .به آنها مىگویم که بهتر است،
الاقل حاال کمتر مىخارد .بيشتر از دو دقيقه نمىتوانيم حرف بزنيم ،تلفن قطع
مىشود.
با نينا حرف مىزنم و مىبينم که هم نظر هستيم ولى نينا مىگوید اگر آنها سر
نکنند او هم سر نمىکند .به او مىگویم فایدهاش چيه؟ اگر تناسب قوا طورى بود
که مىشد چادر سر نکرد و براى سر نکردن چادر مبارزه کرد خوب بود .ولى
مبارزه براى تعيين رنگ آن ،مثل مبارزه براى تعيين رنگ زنجيرمان مسخره
است .در نهایت هم آنها را مىبرند شکنجه مىکنند ،بعد آنها هم مىپذیرند و با
چادر مشکى بر مىگردند .نينا با نظرم مخالف نيست ولى من هم نمىتوانم
قانعش کنم که کارى را که به نظر خودش درست است بکند .نينا هم با آنهاست.
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همه به نظر عصبى مىآیند .همه با هم حرف مىزنند ولى قانع کردن آدمها به
انجام کارى که دوست ندارند راحت نيست .روژین و سونيا هم با آنها هستند.
شاید اینها چادر رنگى را خودمانى و مردمى بدانند چون بخشهایى از مردم
سنتى تر و مذهبى تر در جامعه از چادر استفاده مىکنند .این چپ که خيلى از
سنتهایش ریشه در مذهب و جامعه سنتى دارد ،بعيد نيست که رابطهاش هم با
چادر بد نباشد .یادم مىآید همين جریانات چپ ،در دوره اول حمله رژیم براى
قانونى کردن حجاب ،زمانى که زنان آزادیخواه تظاهرات کردند ،از مبارزه آنان
حمایت نکردند .گفتند حجاب براى زنان بورژوا مسئله و مشکل است ،نه براى
مردم کارگر و زحمتکش .یادم مىآید در یک تظاهرات بر عليه حجاب اجبارى
پاسداران و اراذل و اوباش رژیم ما را مورد حمله قرار داده بودند .آنها در
حاليکه ما را مىزدند که پراکندهمان کنند ،ما را "فاحشه" و "خراب" مىناميدند.
بعد از آن تظاهرات در حاليکه خيلى عصبانى بودم به چهار راه دمکراتيک که
در آنجا ميز کتاب داشتم رفتم و روى یک مقواى بزرگ نوشتم :پاسداران زنانى
را که در دفاع از آزادى پوشش دست به تظاهرات زده بودند به زیر کتک
گرفتند .یادم مىآید متن کوتاهى در مورد آن واقعه و دفاع از آزادى پوشش زنان
روى مقوا نوشتم و به دیوار زدم .یکى از افراد جریانات چپى که کنار من ميز
کتاب داشت گفت ،درست نيست اینرا به دیوار زدهاى .پرسيدم چرا؟ گفت ما
نمىدانيم این زنانى که تظاهرات کرده بودند از چه قشر و طبقه اى بودهاند .گفتم
چه اهميتى دارد؟ مهم این است که آنها براى دفاع از آزادى جمع شده بودند و
نيروهاى رژیم آنها را به زیر کتک گرفتند .آنها از من خواستند که پالکارد را
پایين بياورم ،من هم زیر بار نرفتم .تا اینکه مهرداد آمد و آنها با او حرف زدند
و راضىاش کردند که پالکارد را پائين بکشد .از نظر این نوع چپ ،کارگر و
زحمتکش عاشق زندگى مدرن و فرهنگ امروزى نيستند و داشتن یک سرپناه
فقيرانه و غذایى بى کيفيت و لباسى مندرس تنها چيزى است که دل شان
مىخواهد! به یاد تيپهاى این چپ در بيرون از زندان مىافتم که سعى مىکردند
لباسشان مرتب نباشد .قيافههایشان معموال سنتى بود ،آرایش کردن و رنگ
قشنگ و شاد پوشيدن فرهنگ زندگىشان نبود و اگر کسى به سازمانشان
مىپيوست مىبایستى ریخت و سر و وضعش را مثل آنها کند .یادم مىآید روزى
با یکى از دوستانم که در یک جمع بودیم براى خرید لباس رفتيم .یک مدل بلوز
را انتخاب کردیم ،او سرمهاى برداشت و من سفيد .بعد به خاطر رنگ بلوزم که
سفيد بود به من مىگفتند سوسول.
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کندن از دیدگاههایى که به ارث بردهایم آسان نيست .جدلى سخت مىطلبند تا
درک شوند و زدوده شوند .کارى که در اینجا نه وقتش است و نه کسى ارزشى
براى آن قائل است .هر از چند گاهى وقتى که عملکرد خودم را نگاه مىکنم
مىبينم که من هم از این چپى که بعضى از کارهایش برایم آزار دهنده است
بطور کلى کنده نشدهام .بخشى از اینها مرا راست و ضدانقالب مىدانند چون
حاضر نيستم نسبت به حقوقى که رژیم دیروز به ما داده و امروز از ما مىگيرد
عکسالعمل خودبخودى نشان دهم .چون حاضر نيستم در دفاع از حقوقى که
رژیم یک روز مىدهد و روز دیگر مىگيرد خودم را در این بازى قرار دهم.
چون باالنس قدرت و احتماالت و شرایطمان و اولویتهایمان را در هر مسئلهاى
مىسنجم .براى برخى دیگر چپ و آنارشيست هستم چون مخالف انزجار دادن و
آزادى مشروط هستم .براى بعضى از افراد این دو طيف این موضعهاى سياسى
مطلقهایى هستند که اگر من در رابطه با آنها در کنارشان قرار نمىگيرم پس
ارزش دوستى در هيچ سطحش را ندارم .حاال مىبينم که من هم این نوع نگاه
سفيد و سياهى را داشتهام .یادم مىآید که وقتى دستگير شده بودم ،کسى که زیر
شکنجه همکارى کرده بود ،برایم ضدانقالب بود .سطح همکارى و علت
همکارى برایم مهم نبود .هرکس هم که مىبرید از نظرم ارزش دوستى نداشت
ولى واقعيت زود به صورتم زد .فهميدم کسى که زیر شکنجه اطالعاتى داده
است و از آن هم پشيمان است ضدانقالب نيست .فهميدم نباید کسى را که مبارزه
را رها کرده تحقير کرد .چرا که گذشته از اینکه هرکس باید آزادى انتخاب
داشته باشد ،همه این عقب نشستنها بخاطر شکنجه است .شاید براى کسى الزم
نبود که دستگير شود و در شرایط زندان قرار بگيرد تا واقعيت را درک کند.
ولى متاسفانه براى من چون در مورد آن فکر نکرده بودم و کسى در موردش
نگفته بود و ننوشته بود ،اینطور بود که مىبایست در شرایطش قرار بگيرم تا
همه واقعيت را ببينم .تا قبل از آن تنها ضعف را مىدیدم و علت آن یعنى شکنجه
را نمىدیدم .شرایط و تاثير آنرا روى انسانها نمىدیدم .اوایل دستگيریم هم
بخاطر همان نگاه مطلق ،اصولگرایانه و خشک به مبارزه ،برخوردم با آنهایى
که زیر شکنجه بریده بودند دوستانه نبود .ولى حاال مسئله اینها حتى برخورد
یک مبارز به یک غير مبارز هم نيست .آنها کسانى را که همراه خودشان و هم
سياست خودشان نيستند ضدانقالب مىبينند .بعضىها با دوست دیروزشان اگر
امروز نظر و پراتيکش متفاوت شود ،دشمن مىشوند .با او سالم و احوالپرسى
هم نمىکنند ،چرا که فکر مىکنند که در جبهه ضدانقالب قرار گرفته است .شاید
مبارزه از نظر اینها یک چهارچوب معين و اصولى خدشه ناپذیر است ،یک دگم
است که یا باید پذیرفت یا رد کرد .همين برخوردشان هم شاید علت دنبالهروى
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خيلىهاست .آنهایى که نمىخواهند دوستانشان را از دست بدهند راهى را
مىروند که اعتقادى به آن ندارند.
روزها مىگذرند و مرزبندىها شدیدتر مىشوند .نينا ناراحت است مىگوید:
 مونا به من مىگوید تو چطور مىتوانى با پرواز دوست باشى ،او یکضدانقالب است .به او گفتم که این واقعيت ندارد .تو را به من نشان داد و گفت
نگاش کن ،واقعا فکر مىکنى که او اعتقادى به مبارزه داره؟
 این خيلى تنگ نظرى است که مبارز بودن یا نبودن کسى را با مبارزه سررنگ چادر بسنجيم.
 مىدانم ولى این طرز فکر آنهاست. نينا جان این همان چپى است که سر هر مسئلهاى مرزبندىهاى انقالب وضدانقالب را همان جا و سر همان مسئله تعيين مىکند .همان چپى که با اعتقاد
به ملىگرایى و احترام به مذهب باالى دار رفت .همان چپى که جامعه بىطبقه
مىخواهد ولى درکى از کمونيسم ندارد .فکر مىکند مذهبى نيست ولى براى
رنگ چادرش مبارزه مىکند ،چادرى که سمبل مذهبىها است .من شهامت و
مقاومتشان را مىبينم ولى مسئله اینه که نيرو روى بيهودگى مىگذارند .روى
چيزى نيرو مىگذارند که اصال ارزش ندارد ،رنگ چادر هيچ ارزشى ندارد.
رژیم امروز رنگ چادر را طرح کرده ،وقتى پيروز شود ،چيز دیگرى را
طرح خواهد کرد که بقيه کسانى که امروز در مبارزه براى چادر رنگى
نبریدند ،با دویدن به دنبال مسئله بعدى انرژى مبارزاتىشان را از دست بدهند.
ما چرا باید به دنبال مسائلى بيفتيم که رژیم برایمان طرح مىکند؟ رژیم این
تيلهها را مىاندازد که با به مبارزه کشاندن ما براى آنها ،ما را خسته کند .هدف
رژیم سرکوب ماست .مىخواهد به این وسيله ما را زیر فشار قرار دهد که عقب
بنشينيم .با بردن توابها مسئله فروشگاه و روزنامه و چيزهاى دیگر را طرح
کرد .حاال هم رنگ چادر ،بعد از آن هم این نوع سر دواندن را ادامه خواهد داد
چون مىبيند که در آن موفق است .ما چرا باید به دنبال رژیم بيفتيم؟
از اینکه نينا با آنهاست دلخورم ولى به روى خودم نمىآورم .به هر حال این حق
اوست که با هر کس که مىخواهد دوست باشد .براى مالقات بعدى ما آمادهایم
که چادر مشکى سر کنيم و مىدانيم که بعد از آن فشار رویمان بيشتر خواهد شد.
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تعدادى از زندانيان که تا بحال بطور خودبخودى و اینکه چون چادرشان سياه
بود ،چادر سياه سر مىکردند ،حاال سر نمىکنند چون دوستانشان سر نمىکنند.
شيال یکى از آنهاست که مسئلهاى سر رنگ چادر ندارد ولى بخاطر دنبالهروى
از بقيه حاضر نيست سر کند .مطمئن هستم که روزى او هم با چادر مشکى به
بند خواهد آمد ولى نمىدانم آنوقت خودش و افرادى مثل او چطور به کارشان
نگاه مىکنند .باالخره این خواست خودشان نبوده ،اینها فقط دنبال دوستانشان
افتادند .بعضىها هم با اینکه حرکت را قبول ندارند ولى فکر مىکنند بهتر است
از بقيه حمایت کنند .سونيا یکى از آنهاست .شاید هم این استدالل چپىها که اگر
همه با هم در حرکت شرکت کنيم رژیم نمىتواند شکستمان دهد ،قانعش کرده
است.
روز مالقات است ،من و راز و چند نفر دیگر به مالقات مىرویم .با اینکه
مالقات یکى از بهترین پدیدهها در زندان است ولى غمگينم.
عصر است در حال قدم زدن در راهرو هستم و به مالقاتم که امروز صبح بود،
فکر مىکنم .مونا و نيکى پشت سرم راه مىروند و در باره من حرف مىزنند به
طورى که بشنوم .مرا ضد انقالب خطاب مىکنند .مونا در حاليکه یک دستش را
روى شانه نيکى گذاشته است و دست دیگرش را روى شانه دوست دیگرش از
آنها مىپرسد ،قيچىاش بکنيم؟ همان بازىاى که وقتى بچه بودیم براى خنده با
دوستانمان مىکردیم .چيزى نمىگویم ،راهم را تغيير مىدهم و به جاى دیگرى
مىروم که بتوانم تنها باشم .ولى چطور مىتوانم تنها باشم با این همه آدم دورم،
گرچه در عين حال احساس تنهایى هم مىکنم .تنها بودن با احساس تنهایى کردن
فرق دارد ،در اینجا من دلم مىخواست که گاهى مىتوانستم تنها باشم ،در حالى
که اکثر اوقات احساس تنهایى مىکنم.
تعدادى از آنهایى که بعد از اعالم قانون چادر مشکى یعنى دفعه اول به مالقات
رفتند این بار به مالقات نرفتهاند .علت آنرا از نينا مىپرسم و او مىگوید:
 مونا و برخى دیگر نظر آنها را تغيير دادهاند .ولى پروین امروز به مالقاتنرفت چون دفعه قبل پدرش به او گفت ،وقتى که دوستانت به مالقات نمىآیند تو
چرا مىآیى؟ براى همين بعد از مالقات قبلى او تصميم گرفت که دیگر به
مالقات نرود.
از اینکه پروین به جاى آنکه بنابر نظر خودش عمل کند به دنبال برخورد پدرش
مىافتد تعجب مىکنم .خشم پدرش را نسبت به رژیم بخاطر اعدام دختران و
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پسرانش درک مىکنم .ولى اگر او قادر نيست بيرون از زندان با رژیم مبارزه
کند درست نيست که از دخترش بخواهد که داخل زندان براى چادر رنگى با
رژیم مبارزه کند .آنهم مبارزهاى که به جایى نخواهد رسيد .شاید هم پدر پروین
مسئله را اینطورى نمىبيند.
کسانى که حاضر نيستند چادر مشکى سر کنند از امکانات بهدارى هم محروم
هستند .رئيس زندان به بند مىآید و سعى مىکند که زندانيان را تحت فشار قرار
دهد .مىگوید مسئله چادر رنگى مسئله تنفروشان است .مىخواهد بگوید اگر ما
هم آزادى پوشش مىخواهيم تن فروش هستيم.
نينا بحثهایشان را در مورد اینکه نباید چادر مشکى سر کنند برایم مىگوید:
 آنها مىگویند که دفاع از حقوقمان هویت ما را تشکيل مىدهد .اگر نمىخواهيمبا رژیم مبارزه کنيم پس چرا اینجا هستيم؟ مىگویند باید قوانين را رعایت نکنيم
و بخاطر مبارزهمان شکنجه را تحمل کنيم.
 راه مبارزهاى که انتخاب مىکنى بهت نمىگه که چکار باید کرد؟ چرا ما بایدبرعکس هر کارى که رژیم مىگوید بکنيم؟ چرا ما نباید خودمان برنامه داشته
باشيم و تعيين کنيم که چکار مىکنيم؟ چرا باید رژیم تعيين کند که براى چه چيز
مبارزه کنيم؟ چرا ما نباید انرژىمان را صرف کمک به یکدیگر بکنيم؟ چرا
نباید کار فکرى کنيم و از هم چيز یاد بگيریم و به هم کمک کنيم که زندان را
قابل تحمل سازیم؟ چرا نباید انرژىمان را براى مقابله با خواست رژیم براى
انزجار دادن ذخيره کنيم که مهمترین مسئله در زندان است؟ چرا انرژىمان را
صرف چيزهایى مىکنيم که هر بار بعد از مقدارى فشار همه قبول مىکنند؟
 این بحثها را با آنها داشتهام و فکر مىکنند که این حرفها بهانه پاسيوهاست.نينا براى مدتى مکث مىکند و ادامه مىدهد:
 گاهى رفتارشان را نمىتوانم تحمل کنم ،خيلى تنگ نظرانه است .دیروز یکشپش پيدا کرده بودند ،یکى از آنها گفت باید ببریمش دفتر .دیگرى گفت ،باید
چادر مشکى سرش کنيم و بفرستيمش پيش رئيس زندان.
نگهبان مىگوید که با چادر باشيم یعنى مردى به بند خواهد آمد .همگى با چادر
در سلولهایمان نشستهایم .پاسدار بخش با چهار تا تواب زن با تخت و شالق
وارد مىشوند ،یک زندانى همراهشان است .پاسدار از ما مىخواهد که از
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سلولها بيرون رفته و به تماشاى شکنجه بنشينيم .کسى بيرون نمىرود .با استفاده
از آینه نگاه مىکنيم ،نازلى است .از نازلى مىخواهند که روى تخت بخوابد.
چهار تا تواب مىخواهند دست و پاهاى او را بگيرند .نازلى مىگوید نمىخواهم
کسى دست و پایم را بگيرد .پاسدار مرد مىگوید تکان مىخورى و بلند مىشى.
صداى نازلى را مىشنوم که مىگوید تکان نمىخورم.
صد ضربه شالق به کمر نازلى مىزنند .صدایى از او در نمىآید و سکوت را
تنها ضربههاى شالق است که مىشکنند .صداى ضربهها در مغزم مىپيچند.
سرم را روى زانوهایم مىگذارم تا تنهایى و دورى دروغينى از محيطم را براى
خودم بوجود بياورم .سعى مىکنم به ضربهها فکر نکنم ،سعى مىکنم آنها را
نشنوم .احساس مىکنم کف پاهایم تحریک شدهاند و ناراحت هستند .دارند به کمر
نازلى مىزنند ولى چون وقتى زیر بازجویى بودم به کف پاهایم زدند ،آنرا در
کف پاهایم احساس مىکنم .کاش بعد از شالق بگذارند که پيش ما بماند .کاش
مىشد پشتش را کرم ماليد که کمتر درد بکشد .شالق تمام مىشود ،نازلى بلند
مىشود .صدایش را مىشنویم که مىگوید این فقط جسم من بود .شکنجهگر تخت
را بر مىدارد و همراه توابها و نازلى از بند بيرون مىرود.
٭٭٭
روزها مىگذرند ،شرایط سختى است .بخصوص بعد از هر مالقات ،وقتى ما از
مالقات بر مىگردیم طورى ما را نگاه مىکنند گویى خائن دیدهاند .ما یعنى
کسانى که قبول نداریم براى رنگ چادر مبارزه کنيم ،با اینکه همهمان یک نظر
نداریم و اختالفات زیادى داریم ،ولى از طرف آنهایى که براى رنگ چادر
مبارزه مىکنند یک دست دیده مىشویم و طرد شدهایم .از نظر آنها همه ما مثل
هم هستيم و دوست ندارند خبرى از مالقاتهاى ما بشنوند .بخشى از آنهایى که
حاضر نيستند براى رنگ چادر مبارزه کنند آنهایى هستند که در قبرها نبریدند و
با کسى به جز یکى دو نفر از خودشان باکسى حرف نمىزنند .آنها جهان را
رهبر خودشان مىبينند و هر وقت مسئلهاى پيش مىآید با او مشورت مىکنند.
طریق زندگيشان ،اینکه دوست دارند هميشه تنها باشند ،این احساس را به من
مىدهد که کس دیگرى را نمىبينند .در مورد بعضى از آنها احساس مىکنم که
هنوز از فشارى که در قبر به آنها آمده رنج مىبرند ولى در مورد جهان چنين
احساسى ندارم.
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با نينا سر روشهاى مبارزاتى که در زندان در جریان است حرف مىزنيم .نينا
مىگوید:
 یکى از دالیل شکست حرکتهاى ما در زندان این بوده است که همه بند یکدست وارد حرکت نشدهایم .حتى آنهایى که وارد حرکت شدهاند ،کمکم از آن
دست کشيدهاند .براى همين فشار آوردن رژیم روى بقيه راحتتر بوده است.
 یعنى فکر مىکنى ما با سر کردن چادر مشکى در شکست خوردن مبارزه شمابراى چادر رنگى نقش داریم؟
 آره ،اگر از اول سر مىکردید بهتر بود .رژیم نمىداند که تحليل شما از سرنکردن بار اول و بعد سر کردن چادر مشکى چه بوده است .شما بحث کردید و
به این نتيجه رسيدید که حرکت درستى نيست .رژیم علت را نمىداند .فقط
مىبيند که بار اول خيلىها به خاطر سر نکردن چادر مشکى مالقات را تحریم
مىکنند .بعد مىبيند که هر بار به تعداد افرادى که چادر مشکى سر مىکنند
اضافه مىشود .این باعث تضعيف حرکت مىشه.
 اینکه هر بار تعدادى نظرشان تغير مىکند و چادر مشکى سر کرده به مالقاتمىروند ،اجتنابناپذیر است .زندانيان یک نظر و برنامه مشخص ندارند و حول
هيچ چيز مشترکى متشکل نيستند .طبيعى است که تعدادى حرکتى را شروع
مىکنند و بخشى از آدمها به آنها مىپيوندند .بعد به مرور زمان نظر آدمها تغير
مىکند و از حرکت کنده مىشوند .در یک تشکل هم ممکن است این مسئله پيش
بياید ،چه رسد در بين ماهایى که سر هر مسئلهاى هر کس نظر متفاوتى دارد.
 مىدونم که اجتناب ناپذیره ولى رژیم اینرا مىبينه که یک تعدادى عقبنشستهاند و فکر مىکنه که به مرور و یا با فشار مىتواند بقيه را هم عقب
بنشاند .اگه یادت باشه سر مسئله فروشگاه هم کسانى که از ابتدا مسئوليت گرفتن
آنرا قبول نداشتند و حاضر نشدند خرید کنند ،به مرور عقب نشستند .همين باعث
شد که به حرکت لطمه بخورد.
 من مسئله را از این زاویه نمىبينم .نه بخاطر اینکه از ابتدا مشکلى با گرفتنمسئوليت فروشگاه در صورت چرخشى بودن آن نداشتم ،بخاطر اینکه همه یک
برنامه و اهداف مشخصى نداریم .علت شکست در غلط بودن حرکتهاست ،نه
در عدم انسجام آن .اگر همه کسانى که از ابتدا چادر مشکى را سر نکردند،
همچنان سر نمىکردند چيزى تغيير نمىکرد .باز هم همه را رژیم به زیر فشار
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مىبرد که به قبول آن بنشاند .بيست و یا سى نفر کمتر و یا بيشتر تغيرى در
سرنوشت حرکت نمىتوانست داشته باشد.
 اشتباه مىکنى .اگر رژیم مىدید که به هيچ عنوان نمىتواند ما را پراکنده کند ویا تصميمان را تغيير دهد خودش کوتاه مىآمد .به هر حال عقب نشينى سریع
غلط است.
 من فکر مىکنم اشکال عمده شماهایى که دارید براى چادر رنگى مبارزهمىکنيد این است که به هيچ عنوان نمىخواهيد که از گذشته درس بگيرید.
همانطور که خودت گفتى سر مسائل مختلف زندانيان به مرور عقب نشستند.
خوب ما باید از این روندهاى عقب نشينى درس بگيریم .باید آنها را ریشهیابى
کنيم و سعى کنيم روندهاى تاریخى را تکرار نکنيم.
به حرفهایم با نينا فکر مىکنم و بعضى بحثهاى دیگر که دیگران با راز کردهاند.
شاید براى من هم در ابتدا این نوع شور مبارزاتى جالب بود ولى به مرور دیدم
که مثل شعلهاى مىماند که هيزمى به آن افزوده نمىشود .شعلهاى که تاریکى
آنرا مىبلعد .و ما از آنجا که در تاریکى قادر نيستيم واقعيت را ببينيم ،سعى
مىکنيم شعلهاى دیگر برپا سازیم که اميدهایمان را از دست ندهيم .و چه حيف
که بعضىها شعلههایى مىسازند که هيزمش خودشان هستند .آنها همراه آتشى
که برپا کردهاند خاموش مىشوند و این همان چيزیست که رژیم مىخواهد.
چند ماه از جریان قانون چادر مشکى مىگذرد .من و نينا در گوشهاى از راهرو
نشستهایم و در مورد مسئله چادر رنگى و برخوردمان به آن حرف مىزنيم.
طبق معمول نمىتوانم نينا را قانع کنم که در همراهى چپىها اشتباه مىکند و او
هم بحثى قوى ندارد.
نگهبان مىآید و ليستى از افراد را مىخواند و مىخواهد که با تمام وسایلشان از
بند بيرون بروند .آنها همه آن کسانى هستند که حاضر به سر کردن چادر مشکى
نشدند ،حدود  ٦۰نفر .احساس بدى دارم به نينا مىگویم:
 مطمئن هستم با چادر مشکى به بند برخواهى گشت .فایده این کار چيه؟ اینفقط هدر دادن نيروست و خودت هم مىدانى که خيلى از اینها نظرى روشن به
کارى که مىکنند ندارند .آنها فقط به دنبال دوستانشان مىروند که تنها نمانند ،که
لقب ضد انقالب نخورند .آنها چادر رنگى را هویت خودشان نمىبينند ،این
برایشان وسيلهاى است براى ماندن در بين دوستانشان .چه اتفاقى براى آنها
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خواهد افتاد اگر به زیر شکنجه وحشيانه رژیم بروند؟ مطمئنم که همهتان بعد از
شکنجه سر مىکنيد .نمىخواهم بگذارم نينا برود ،نمىخواهم دوباره او را از
دست بدهم .ولى او باید برود و آماده شود تا به سوى سرنوشتش برود،
سرنوشتى که او آنرا در دست رژیم گذاشته است .آنها وسایلشان را جمع مىکنند
و آماده رفتن هستند .غم شدیدى تمام وجودم را در برگرفته است ،با برخى از
آنها روبوسى مىکنم .آنها مىروند و ما مىمانيم ،من و راز در گوشهاى از
هواخورى ایستادهایم .راز مىگوید:
 فکر مىکنم ما هم مىبایست با آنها مىرفتيم.با تعجب نگاهش مىکنم ،مىگویم:
 ولى ما قبول نداشتيم که براى رنگ چادر مبارزه کنيم. آره ولى مىتوانستيم فعال آنرا بپوشيم و با آنها برویم و وقتى تحت فشار قرارگرفتند با آنها حرف بزنيم ،آنوقت با ما موافقت مىکردند.
 فکر نمىکنم چنين کارى به آنها کمک مىکرد .تنها واقعيت به آنها کمکمىکند ،یعنى برگشتن با چادر مشکى .ما مىدانيم که آنها باالخره چادر مشکى
را قبول مىکنند .قوانينى مثل رنگ چادر ارزش مبارزه کردن ندارد .ما
پذیرفتهایم که چادر سر کنيم رنگ آن چه فرقى مىکند؟ ما نمىتوانيم مبارزهمان
را بنابر مبارزه زندانيان دیگر مشخص کنيم ،ما هدف بزرگترى داریم.
٭٭٭
آسایش بيشترى بر بند حاکم است ،من هم آرامش بيشترى احساس مىکنم .بيشتر
کتاب مىخوانيم و با هم بحث داریم ،هرچند تعدادمان زیاد نيست .پروین و
برخى دیگر که براى مدتى به دالیل مختلف چادر مشکى سر نکردند در بند
هستند .چون بعد از چند بار نرفتن به مالقات دوباره تصميم گرفتند که چادر
مشکى سر کنند و به مالقات بروند .فشارى را که از طرف خانواده و دوستان به
امثال پروین مىآید را احساس مىکنم .دلم براى نينا تنگ شده و نگرانش هستم،
هرچند مطمئنم که هر مسئلهاى پيش بياید او سر حال به بند بر خواهد گشت.
بخاطر آرامشى که دارم درد معدهام کم شده و گاهى روى یک سنگ کار مىکنم.
سنگ کوچکى درست مىکنم و روى آن یکى از نقاشىهاى ون گوک را
مىکشم .سنگ را از حياط در آوردم .سنگ سبز زیبایى است .ابتدا با سائيدن آن
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به زمين هواخورى صافش کردم و بعد یک سوراخ براى رد کردن نخ در آن
ایجاد کردم .احساس مىکنم کار روى سنگ هر چند سخت است ولى آرام بخش
هم هست .بوسيله آتش کبریت یک خودکار و یک سوزن خياطى را به هم
چسباندهام و این مهمترین وسيله کارم است ،بعالوه تيغ تراش که آنرا هم به
کمک آتش به سر یک خودکار جوش دادهام .طرحم را ابتدا با مداد روى سنگ
مىکشم و بعد با سوزن روى آنرا مىخراشم .و هر بار که با سوزن روى آن
مىکشم آنرا بيشتر حک مىکنم .تا اینکه بين طرح و اطراف سنگ درهاى ایجاد
مىشود .با کمک تيغ اطراف سنگ را مىتراشم و به این طریق طرح را
برجسته مىکنم .بعد با کار روى خود طرح آنرا به شکلى که دوست دارم در
مىآورم.
هوا سرد است و همانطور که از قبل برنامه ریزى شده وقت نظافت بند است .از
آنجا که تقریبا نيمى از زندانيان را بخاطر چادر رنگى بردهاند و تعداد زیادى در
بند نيستيم ،کار سختى خواهد بود .بعالوه فکر مىکنم که ما را هم به اوین منتقل
مىکنند ،نه براى تنبيه بلکه براى ماندن در آنجا .به بقيه مىگویم که دیوارها و
همه جاى بند را نشوریم چون ما را منتقل خواهند کرد و این کار فقط هدر دادن
انرژیمان است .من موافق این شيوه نظافت نيستم بعالوه انرژى زیادى هم ندارم.
بقيه زندانيان مىگویند براى دو هفته نظافت را عقب مىاندازیم ولى نه بيشتر از
آن و همين باعث خوشحالى من مىشود.
روزها با خواندن کتاب و بحث مىگذرد .در مالقات از خانوادهام در مورد نينا
مىپرسم و آنها مىگویند که خانوادهاش گفتهاند که مالقات ندارد و از او
بىخبرند .به آنها مىگویم که او را با تعداد زیادى به اوین بردهاند که شکنجه
کنند و بهتر است که خانوادهاش براى مالقات او به رئيس زندان فشار بياورند.
روز جمعه است و ما در حال نظافت همه بند هستيم .تمام سلولها را از سقف تا
کف مىشوریم .در حال شستن هستم و لباسهایم خيس هستند که صداى نگهبان
بند را مىشنوم .ليستى را مىخواند که با وسایلشان از بند بيرون بروند .من و
راز هم در ليست هستيم .ما فکر مىکردیم که جمعه نقل و انتقالى صورت
نخواهد گرفت براى همين امروز را براى نظافت انتخاب کردیم .همه کار را
رها مىکنند و ما مشغول جمع کردن وسایلمان مىشویم .از آنجایى که وقتى نينا
و بقيه مىرفتند همه پولمان را به آنها دادیم ،هيچ پولى نداریم .و اگر ما را به
سلول ببرند براى مدتى مشکل خواهيم داشت .صابون و نواربهداشتى و بعضى
مواد غذایى را مجبوریم از فروشگاه بخریم .وقتى پول نداریم از داشتن آنها
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محروم مىمانيم .پروین به سراغم مىآید ،ما رابطهاى به جز صبح بخير با هم
نداریم ،دوستان او کسانى بودند که بخاطر چادررنگى زودتر از بند رفتند.
مىگوید:
 مىدانم که پول کم دارید ،این پول را بگير. ولى اگر شماها را هم فردا منتقل کنند چى؟ خودتون احتياج دارین. ما به اندازه کافى داریم.از او تشکر مىکنم ،یکدیگر را مىبوسيم .پول را بين خودمان تقسيم مىکنيم.
بقيه را مىبوسيم و از بند بيرون مىرویم.
نگهبانان بعد از بازدید بدنى از ما مىخواهند که سوار اتوبوس شویم .ساکهایمان
را مىگردند که نوشته و یا کار دستى پيدا کنند .نوشتههایى را در جاهایى مخفى
کردهام و چند کار دستى هم جاسازى کردهام که اميدوارم پيدا نکنند .اتوبوس
حرکت مىکند و از همان راهى که کمتر از یک سال پيش به زندان قزل حصار
آمد بر مىگردد .به کرج مىرسيم که جاده تهران را در پيش بگيریم .بعد از
ظهر است ولى بخاطر اینکه جمعه و تعطيل است مردم زیادى در خيابانها
هستند .آنها را تماشا مىکنم ،کاش من هم در بين آنها بودم و مىتوانستم آزادانه
قدم بزنم .ولى آیا واقعا آنها آزادند؟ نه کسى در جامعه اسالم زده آزاد نيست .در
تخيالتم غوطه ور هستم که به تهران مىرسيم و اتوبوس راه شمال تهران را در
پيش مىگيرد .احساس هيجان مىکنم ،حاال در مورد نينا و بقيه خواهم شنيد.
اینکه چه مىکنند و آیا سالمت هستند .مردم در خيابانها قدم مىزنند ،برخى
عجله دارند ،کاش مىدانستند که ما زندانى هستيم .حاال در خيابانهاى شمال
تهران هستيم ،شمال ثروتمند که کامال با جنوب تهران فرق دارد .اتوبوس در
مقابل در اوین مىایستد ،کنترل مىشود و به داخل حرکت مىکند .به هر یک از
ما چشمبندى مىدهند که قبل از پياده شدن از اتوبوس آنرا ببندیم.
٭٭٭
حاال در یک اتاق در بسته در بند  ١اوین هستيم .نگهبان مىگوید در را براى
رفتن به دستشویى و غذا گرفتن باز خواهد کرد .جمعيت اتاق  ٣۰نفر است و
باید با زحمت همه وسایلمان را طورى بچينيم که جا براى نشستن وخوابيدن هم
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داشته باشيم .به نظر مىرسد که پنج اتاق دیگر هم پر از زندانى هستند و در
اتاقهایشان بسته است .آنها کى هستند ،آیا نينا هم اینجاست؟
یک روز است که در این اتاق هستيم .منتظر نوبت دستشویى هستيم .از سر و
صداهاى داخل راهرو متوجه مىشویم که اتاق کنارى در حال استفاده از
دستشویى و حمام است .در اتاق باز مىشود ،سرهاى زیادى از در بداخل اتاق
مىآیند و ما را نگاه مىکنند .اینها زندانيان اتاق کنارى هستند .به نظر مىرسد
که نگهبان براى چند لحظه آنها را تنها گذاشته است .از جایم مىپرم و به
سراغشان مىروم و در مورد نينا و اینکه در اتاق آنهاست یا نه ،مىپرسم .یکى
مىگوید نه ،نينا با آنهایى است که چادر مشکى سر نمىکنند .آنها در بند
زیرزمين  ۲۰۹هستند .از او مىپرسم که خبرى از آنها دارد؟ مىگوید که در
وضع خوبى نيستند .ناگهان همهشان مىروند و یکى از آنها در را مىبندد و ما
در پشت در مىمانيم .با چسباندن گوش به در سعى مىکنيم که چيزى بشنویم و
متوجه مىشویم که نگهبان نمىداند چه خبر است .تصميم مىگيریم این کار را
در نوبت دستشویى خودمان بکنيم و خبرى بگيریم.
در نوبت ما نگهبان مىگوید نيم ساعت وقت دارید و به دفتر مىرود .من در
گوشه راهرو که شبيه  Lاست مىایستم که اگر نگهبان بياید ببينم .راز در یکى
از اتاقها را باز مىکند و مشغول حرف زدن با آنها مىشود .بعد از مدتى مىبينم
که نگهبان دارد مىآید ،داد مىزنم مسواکم را بيار .راز در اتاق را مىبندد و هر
کدام مشغول کارى مىشویم تا اینکه وقتمان تمام مىشود .به داخل اتاق مىرویم و
راز خبر مىدهد که برخى از زندانيان اتاقهاى دیگر از زیرزمين آمدهاند .آنها
به راز گفتهاند که چند روز پيش رئيس اوین با تعدادى از نگهبانان به زیر زمين
مىروند و آنها را در سالن جمع مىکنند .فکور و حلوایى یکى از زندانيان را
شالق مىزنند و از بقيه مىخواهند که نگاه کنند .زندانيان نگاه نمىکنند،
نگهبانان از آنها مىخواهند که نگاه کنند ،زندانيان نگاه نمىکنند .نگهبانان شروع
مىکنند به زدن زندانيان با کابل و مشت و لگد .تعدادى از زندانيان بيهوش
مىشوند ،تعدادى سرشان مىشکند .خون به همه جا پاشيده مىشود .تعدادى از
آنها کابل به سرشان مىخورد ولى سرشان نمىشکند ولى از آنوقت سردرد
دارند .سر  ۹نفر مىشکند و همهشان شکنجه مىشوند.
نگرانم ،نمی دانم که نينا و بقيه در زیرزمين  ۲۰۹چه می کنند .به نظر می رسد
که رژیم آنها را تحت فشار قرار داده که چادر مشکی سر کنند .در مالقات،
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خانوادههایمان در مورد آنها مىپرسند که براى خانوادههایشان خبر ببرند .سعى
مىکنيم به آنها بگویيم که تحت فشار زیادى هستند و احتياج به کمک دارند.
نگهبان در اتاق را باز مىکند و مىگوید که با چادر آماده باشيم .همه با چادر
دور اتاق نشستهایم .نگهبانان با چادر توى راهرو قدم مىزنند .این طور که
پيداست در تمام اتاقها باز است .مدتى مىگذرد بعد صداهایى از بلندگوى راهرو
به گوش مىرسد .صداى شالق زدن است که به گوش مىرسد .کسى و یا کسانى
زیر شالق هستند .این طور که پيداست آنها در اتاقها را باز کردهاند که ما صدا
را از بلندگوى راهرو بشنویم .راز کنارم نشسته است ،از او مىپرسم فکر
مىکنى واقعى است و یا نوار شالق زدن را دارند برایمان پخش مىکنند؟ راز
مىگوید باید نوار باشد وگرنه ما را به محل شکنجه مىبردند که شاهد باشيم .به
هر حال مىخواهند ما را با صداى شکنجه بترسانند .صداى شالق زدن نيم
ساعت طول مىکشد و عصبى شدن زندانيان را مىشود به راحتى در
چهرههایشان دید .صداى شالق تمام مىشود ،نگهبان در اتاق را مىبندد.
٭٭٭
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سلول انفرادى
زمستان  ٦٤است و هوا خيلى سرد است .نگهبانان سر هر چيزى ما را اذیت
مىکنند .حاال نوبت اتاق ماست که از دستشویى استفاده کنيم .نگهبان ما را تنها
نمىگذارد و ما نمىتوانيم در اتاقهاى دیگر را باز کنيم .هنوز  ۲۰دقيقه هم از
وقتمان نگذشته که نگهبان مىگوید وقتمان تمام شده .باید به دستشویى بروم ،در
صف دستشویى مىایستم تا نوبتم برسد .نگهبان به من مىگوید به داخل اتاق بروم
به او مى گویم که در صف دستشویى هستم و نمىتوانم به اتاق بروم و  ٨ساعت
دیگر براى دستشویى صبر کنم .نگهبان از بقيه هم مىخواهد که به اتاق بروند
ولى کسى به حرف او گوش نمىکند .نگهبان در اتاق را مىبندد و شروع مىکند
به فحش دادن .نامهایمان را مىپرسد و یادداشت مىکند .در اتاق را باز مىکند و
از بقيه چادر و چشمبند برایمان مىگيرد و از ما مىخواهد که با او برویم.
مىدانيم که مىخواهند کتکمان بزنند .همچنان که از راهروها مىگذریم تا به
دفتر برسيم ،یکى از زندانيان در گوشم مىگوید وقتى حاجى حلوایى را دیدى
خيلى صاف بایست که وقتى به پشت گردنت مىزند بتوانى تعادلت را حفظ کنى.
عادت داره که پشت گردن بزنه.
در راهروى اصلى منتظر مىمانيم ،این هم صف کتک است .بعد از چند ساعت
انتظار از ما مىخواهند که یکىیکى به نوبت وارد دفتر بشویم .نمىتوانم بشنوم
که در دفتر چه مىگذرد تا نوبت خودم مىرسد .مردى اسمم را مىپرسد ،بعد از
اینکه خودم را معرفى مىکنم در حالى که منتظرم به پشت گردنم بکوبد ،چيز
سنگينى به صورتم مىخورد .وقتى به خودم مىآیم مىبينم که سه متر آنطرفتر
از جایى که ایستاده بودم ،زیر یک ميز دارم با صورت به زمين مىخورم .قبل
از اینکه دماغم با زمين تصادف کند دستهایم را روى زمين مىگذارم .مرد از
من مىخواهد که بایستم و چادر را که در گوشه دیگرى افتاده سر کنم .صورتم
به شدت مىسوزد ،دستش را مىبينم که مثل یک سينى بزرگ و کلفت است.
مىگوید از پلهها برو پائين ،مىدانم امشب با تو چکار کنم .از در دفتر بيرون
مىروم ،نگهبان از من مىخواهد که به دنبالش از پلهها پائين بروم .و در آن
هواى سرد یک گوشهاى بایستم .احساس سرماى شدیدى مىکنم .فقط دمپایى به
پا دارم و جوراب نپوشيدهام .ژاکتى هم به تن ندارم ،نگهبان اجازه نداد که لباس
بپوشيم .احساس سرما مىکنم ،به اطرافم نگاه مىکنم زندانى دیگرى را نمىبينم،
نگهبانان در حال رفت و آمد هستند .یکى از آنها سرم داد مىزند سرت را بلند
نکن ،از زیر چشمبند نگاه نکن .تازه بعد از ظهر است نمىدانم تا کى باید اینجا
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بایستم .نمىدانم امشب چه اتفاقى خواهد افتاد ،حلوایى گفت که امشب شکنجهام
مىکند .وقت خيلى آرام مىگذرد .از روشنایى که کم کم از بين مىرود و هوا که
سردتر مىشود ،احساس مىکنم عصر شده است .از یکى از نگهبانانى که
مىگذرد مىپرسم:
 من تا کى باید اینجا بایستم ،سردم است؟ تا وقتى که حاج آقا بگن.دلم مىخواهد بخوابم ،احساس درد مىکنم ،بخصوص در پاها و انگشتان پاهایم.
حاال کامال شب شده و هوا خيلى سرد است .اوین در کوههاى شمال تهران بنا
شده و سردتر از شهر است .به یاد راز و بقيه مىافتم ،چه اتفاقى براى آنها
افتاده؟ آیا آنها هم در سرما ایستادهاند و یا آنها را به سلول بردهاند؟ نمىتوانم
پاسخى به خودم بدهم ،احساس مىکنم که سرما طاقت فرسا شده است .سعى
مىکنم به آن فکر نکنم.
حاال باید نيمه شب باشد ،احساس گرسنگى به سرما اضافه شده است .به نگهبانى
که مى گذرد مىگویم غذا مىخواهم و او چيزى نمىگوید و مىگذرد .مدتى
مىگذرد ،نگهبانى مىآید و از من مىخواهد که به دنبالش بروم .پاهایم را که
کرخت شدهاند و به سختى حرکت مىکنند مىکشم .از تعدادى پله باال مىرویم،
داریم به بند  ۲۰۹یعنى بند سلولهاى انفرادى مىرویم .با نگهبان زنى حرف
مىزند و مرا آنجا مىگذارد و مىرود .نگهبان از من مىخواهد که به دنبالش
بروم .در سلولى را باز مىکند که داخل شوم .قبل از آنکه در را ببندد کارتى را
که روى زمين است نشانم مىدهد و مىگوید اگر کارى داشتى این کارت را از
زیر در بيرون بگذار ،نباید در بزنى.
چادر و چشمبند را بر مىدارم ،در یک سلول کوچک هستم .به اندازه دو متر در
یک متر و نيم است .یک توالت فرنگى و یک روشویى کوچک با شير آب هم
در کنار در است .یک شوفاژ کوچک به دیوار چسبيده است .کنار شوفاژ
مىنشينم ،انگشتان پاهایم خيلى دردناک هستند .از زندان کميته مشترک تا به
حال در سلول نبودهام .سلول تميز نيست و تعدادى پتوى سياه بدبو براى خواب
هست .جاى خوابى درست مىکنم و طورى مىخوابم که پاهایم به شوفاژ
چسبيدهاند .با اینکه درد شدیدى دارم ولى سریع خوابم مىبرد.
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صبح شده است از درد پا و انگشتان پاهایم و از گرسنگى بيدار مىشوم.
انگشتان پاهایم خيلى زشت شده اند ،قرمز و باد کردهاند .نمىتوانم به آنها دست
بزنم ،نمىدانم چکارشان باید بکنم .به اطرافم نگاه مىکنم ،پنجره اى روى
دیوارها نيست ولى پنجرهاى روى سقف است .و آنقدر شيشهاش کثيف است که
مانع وارد شدن نور به سلول است .با اینکه صبح است ولى سلول تاریک است
و نور کافى در آن نيست .صداى باز و بسته شدن در سلولها مىآید .در سلول
باز مىشود ،نگهبانى مى پرسد که آیا چایى مىخواهم یا نه .در برابر جواب
مثبت من یک ليوان چایى مىدهد و مىرود .ليوان اینجا هم مثل بند پالستيکى
است و این طور که پيداست زمانى قرمز بوده است .روى دیواره آن و زیر آن
اسامى زیادى با سوزن کنده کارى شدهاند .نمىدانم چند نفر قبل از اعدام از آن
نوشيدهاند و سعى کردهاند اسمشان را روى آن بنویسند.
گرسنه هستم ،از دیروز ظهر تا به حال چيزى نخوردهام .کارتى را که در سلول
است از زیر در بيرون مىگذارم .بعد از مدتى در باز مىشود و زنى درشت
هيکل جلوى در مىایستد .سالم مىکند و من با تعجب نگاهش مىکنم .این اولين
بارى است که نگهبانى به یک زندانى سالم مىکند .ما هرگز به آنها سالم
نمىکنيم ،آنها هم هرگز به ما سالم نمىکنند .او را نمىشناسم ،دوباره سالم
مىکند و من همچنان نگاهش مىکنم ،بار دیگر سالم مىکند .نمىفهمم چرا این
کار را مىکند ،مىگویم دیشب غذایى نخوردهام و امروز براى صبحانه همين
یک ليوان چایى را به من دادهاید .بىآنکه جوابى به من بدهد در را مىبندد و
مىرود .صدایش را مىشنوم که در راهرو دارد فحش مىدهد .ظهر نگهبان
ناهار مىدهد .غذا را که خيلى کم است مىخورم و دو باره مىخوابم.
چند روزى است که در این سلولم و از همه دنيا بىخبر هستم .طریق استفاده از
مورس را هم بلد نيستم و نمىتوانم با همسایههایم تماس برقرار کنم .هر چند
مىدانم که سلولهاى کناریم خالى هستند .چون در وعدههاى غذا درهایشان باز
نمىشود .گاهى وقتى که نگهبانان در راهروها نيستند صداى مورس را مىشنوم
ولى نمىتوانم آنرا بخوانم .از خودم عصبانى هستم که در عرض این چند ساله
در زندان مورس زدن را یاد نگرفتهام .انگشتان پاهایم هنوز دردناک و حساس
هستند و دلم براى دوستانم تنگ شده است .سعى مىکنم به تنها بودن عادت کنم.
به یاد مىآورم که برخى زندانيان بهم گفته بودند که از بودن در سلول انفرادى
وحشت داشتند .برایم ترسناک نيست ولى حوصلهام سر رفته است .کسى نيست
که با او حرف بزنم ،کتاب یا روزنامهاى براى خواندن ندارم و سنگى ندارم که
روى آن کار کنم .برنامه مىریزم که روى مسائلى که مشکل داشتم فکر کنم و
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سعى کنم به نتيجه برسم .باالخره در اینجا حداقل آرامش دارم ،کسى نيست که
مرا ضد انقالب یا خائن بنامد.
باید به موضوع "دنبالهروى" فکر کنم .این واقعيتى که در زندان شاهد آن هستم.
آدمها به دنبال یکدیگر و یا جو غالب مىافتند .به همين دليل ایستادن روى پاى
خود و دنبال بقيه نرفتن خيلى سخت است .درمورد خيلى چيزها باید فکر کنم.
چرا آدم در سلول انفرادى احساس تنهایى مىکند یا حوصلهاش سر مىرود یا
دچار وحشت مىشود؟ باید به این فکر کنم که چرا در آن بند پر جمعيت احساس
تنهایى مىکردم .چرا بخاطر دنبالهروى نکردن از بقيه بایکوت شده بودم .چرا
اگر طبق نظر خودم حرکت کنم ضد انقالب خوانده مىشوم .باید به بحثهایم با
نينا فکر کنم ،اینکه به جاى دنبالهروى از مسائلى که رژیم برایمان طرح مىکرد
باید براى خودمان برنامه داشته باشيم.
٭٭٭
حدود دو ماه است که در این سلول هستم .احساس تنهایى نمىکنم و حوصلهام
سر نرفته است .در واقع خوشحالم که در اینجا هستم و وقت فکر کردن به خودم
و ضعفهایم را دارم .هر روز ورزش مىکنم و در این سلول کوچک قدم مىزنم،
هرچند قدم زدن در فضاى کوچک سرگيجه مىآورد .براى همين سعى مىکنم
هر دو ساعت یک بار کمى قدم بزنم ،آنقدرى که سرگيجه نگيرم .هر روز صبح
و شب سعى مىکنم ورزش کنم .مشغول درست کردن یک کيف کوچک براى
راز هستم .نخهایش را از پتو مىکشم .نخها را مىتابانم و بعد از آنکه تعداد کافى
آماده کردم به حالت گليم آنها را مىبافم.
در رابطه با مسائلى که داشتم به این نتيجه رسيدم که نباید به این که دیگران چه
نظرى در بارهام خواهند داشت فکر کنم .باید کارى که به نظرم درست است
انجام دهم و به عکسالعمل دیگران هم اهميت ندهم .علت اینکه خيلىها بنابر
نظر دیگران عمل مىکنند این است که تائيدیه آنها را مىخواهند و این نقطه
ضعفشان است .احساس مىکنم حاال اعتماد بنفس بيشترى براى انجام کارى که
فکر مىکنم درست است دارم .عدم دنبالهروىام از دیگران و راه خودم را رفتن
کامال درست بوده است.
ولى حاال باید فکر کنم که وقتى کسى اشتباه مىکند چطور مىتوانم اشتباهش را
به او نشان دهم .چرا نتوانستم نينا را قانع کنم به روشى که درست مىداند یعنى
چادر مشکى سر کردن ،عمل کند .چرا قادر نيستم روى محيطم تاثير بگذارم.
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چگونه مىتوانم تفاوت برخورد کمونيستى را از روش چپىها نشان دهم .باید
نظرات مخالف را براى خودم بگویم و آنها را نقد کنم .باید این بار که به بند
مىروم بتوانم دیگران را قانع کنم با توجه به باالنس قدرت بين خودمان و رژیم
دست به عمل بزنند.
روز مالقات است .خانوادهام مىپرسند هنوز در سلول انفرادى هستم یا نه .به
نظر مىرسد نگرانم هستند .به آنها مىگویم که جاى نگرانى نيست .حاال فقط
مالقات است که فضاى سلول را مىشکند و کمى هيجان به زندگىام مىدهد.
وقتى در بند بودم بعد از هر مالقات اخبار زیادى مىشنيدم .اخبار اعتصابات
کارگرى ،مبارزات مردم در کردستان و زندانيان زندانهاى دیگر .ولى در اینجا
متاسفانه اخبار خيلى محدود است .اگر مىتوانستم مورس بزنم ،اخبار بيشترى
بدست مىآوردم.
در مورد تاثيرات سلول انفرادى و شکنجه فيزیکى فکر مىکنم .مىدانم که
بعضىها شکنجه فيزیکى را راحت تر از تنها بودن در سلول تحمل مىکنند .و
برخى دیگر بر عکس ،سلول را راحتتر از شکنجه فيزیکى تحمل مىکنند .چه
چيزى باعث این تفاوت مىشود؟ چرا بعضىها در سلول انفرادى روانى
مىشوند؟ مشغله فکرى ندارند؟ و یا از تنهایى به این خاطر مىترسند که مجبور
مىشوند با خودشان روبرو شوند؟ نمىتوانند به کتابهایى که خواندهاند فکر کنند؟
یا مشکلشان چيز دیگریست؟ رویا گفت که احساس مىکرد که شرایط قبر پایان
پذیر نيست و همين باعث بریدن او شد .مىدانم که علت بریدن افراد زیر شکنجه
از هر نوع ،یعنى شکنجه فيزیکى یا روانى ،بخاطر خود شکنجه است .یعنى
همان افراد اگر به زیر شکنجه نمىرفتند ممکن بود که سالها یا تا پایان عمرشان
براى ایده آلهایشان مبارزه کنند .علت اینکه برخى زیر شکنجه نمىبرند چيست؟
چرا مىتوانند شکنجه را تحمل کنند؟ چطور مىتوانند تحمل کنند؟ علت آن
شخصيتشان است؟ وضعيت روانى؟ مطالعاتشان؟ وضعيت طبقاتىشان؟ نظرات
سياسىشان؟ طریقه نگرششان به دنيا؟ سنشان؟ گذشته اجتماعىشان؟
فرهنگشان؟ انتظارى که احساس مىکنند دیگران از آنها دارند؟ و یا انتظارى که
خودشان از خودشان دارند؟ چرا برخى شکنجه را مىتوانند تحمل کنند در
حاليکه بقيه نمىتوانند؟ فکر مىکنم همه دالیل فوق یا برخى از آنها تعيين کننده
مقاومت هستند.
ولى مبارزه و سازماندهى مبارزه چيست؟ چه چيز باعث مىشود که فردى در
زندان نه تنها مقاومت کند بلکه مبارزه را هم پيش ببرد؟ در حاليکه بقيه فقط به
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مقاومت فکر مىکنند ،برخى مىخواهند مبارزه را پيش ببرند .مبارزه در زندان
چيست؟ آیا مبارزه در زندان همان نپذیرفتن شرط آزادى است؟ آیا نرفتن به
حسينه براى گوش دادن به انزجار شکست خوردهها و روضه آخوندهاست؟ آیا
نه گفتن به رژیم است؟ کار مثبتى کردن است؟ کار تازهاى انجام دادن است؟ اگر
همه اینها مبارزهاند چگونه باید آنها را سازماندهى کرد؟ سازماندهى مبارزه در
زندان یعنى رشد دادن روشهاى مبارزاتى .یعنى کمک به آنهایى که احساس
مىکنند توانایى ادامه مبارزه را ندارند ،براى اینکه دوباره روى پاهایشان
بایستند .سازماندهى مبارزه در زندان یعنى قوى کردن خودمان با رشد نظرات
سياسىمان و روابطمان .این به معنى این نيست که به دنبال رژیم بدویم و
نگذاریم چيزهایى را که براى ما ارزش خاصى ندارند و او مىخواهد از ما
بگيرد از دست ندهيم .به این معناست که نظرات و اهداف خودمان را روشن
کنيم و بنابر ارزشهاى خودمان حرکت کنيم .این کارى است که من دوست دارم
در زندان بکنم ،سازماندهى مبارزه.
٭٭٭
صبح زود است ،طبق معمول از گرسنگى بيدار مىشوم .باید نزدیک پخش
چایى باشد .در جایم خوابيدهام و آسمان را از پشت شيشه کثيف پنجره روى
سقف نگاه مىکنم .صداى باز شدن در سلولها را مىشنوم که نگهبان براى چایى
دادن به زندانيان آنها را باز و بسته مىکند .شروع به شمارش مىکنم تا ببينم چند
نفر در سلول انفرادى هستيم .هفته پيش  ٤۹نفر بودیم ،ببينم حاال کمتر هستيم یا
بيشتر .نگهبان به هشت تا سلول چایى داده است .نهمين در را باز مىکند،
صداى عجيبى به گوش مىرسد .گویى کترى بزرگ از دستش افتاد و صداى
خفهاى از او مىشنوم .احساس مىکنم صدایش را خورد که کسى متوجه نشود.
صداى دویدن نگهبان دیگرى به ته بند ،جایى که نگهبان اولى شروع به دادن
چایى کرده بود به گوش مىرسد .صداى حرف زدنشان مىآید ولى معلوم نيست
چه مىگویند .انگار یکىشان گریه مىکند ،شاید هم با دیدن چيزى شوک شده
است .با دیدن چه چيز؟ باید زندانىاى را در سلول بر دار دیده باشد .آره حتما
کسى خودکشى کرده است .در غير اینصورت چرا با باز کردن در یکى از
سلولها کترى از دستش افتاد؟ با چسباندن گوشم به در سعى مىکنم که صداهاى
بيرون را بشنوم .صداى نگهبانان را مىشنوم که در بند رفت و آمد مىکنند و
حرف مىزنند ،کامال غير عادى است .صداى یکى از نگهبانان را مىشنوم که
مىگوید ساعت پنج آنها را چک کردم ،االن ساعت شش است .باید بعد از چک
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من این کار را کرده باشد .دیگرى مىگوید مهم نيست ،ناراحت نباش ،از این
اتفاقات مىافتد.
٭٭٭
اکنون حدود سه ماه است که در این سلول هستم .نزدیک سال نو است .اینرا با
تغيير هوا و صداى آواز زیباى پرندگان که صبحها بيدارم مىکنند ،احساس
مىکنم .یکى از نگهبانان در سلول را باز مىکند و مىپرسد که آیا شيرینى
مىخواهم و من مىگویم آرى.
 چقدر مىخواهى؟ ميزانى که بهم مىرسد. خيلى زیاد است ،خيلى از زندانيان نخریدند .هر چقدر بخواهى مىتوانىبخرى.
سه جعبه شيرینى مىخرم ،دو تا جعبه براى خودم که بخورم ،یک جعبه هم
براى اینکه براى دوستانم نگه دارم که وقتى به بند رفتم ببرم .اميدوارم که براى
عيد ما را به بند برگردانند .مىدانم که در بند کسى شيرینى نمىخرد .دوستانم در
سلول هم احتماال نمىخرند ،چون خرید بورژوایى است! حاال احساس مىکنم که
اعتماد بنفس کافى براى خریدن و بردن آن به بند براى دوستانم را دارم .به آنها
خواهم گفت که سال دیگر هم هر جا که باشم خواهم خرید و برایم مهم نيست که
دیگران موافق یا مخالف باشند .حاال همهاش شيرینى مىخورم و با اینکه غذا
خيلى کم است احساس گرسنگى ندارم.
صبح یک روز بىهيجان است ،کاش روزنامه و مجله داشتم و یا یک رادیو.
کيف کوچکى که براى راز مىبافم ،دارد تمام مىشود .در سلول باز مىشود،
تظاهر به این مىکنم که کارى نمىکردم .کاردستى ممنوع است ،و اگر نگهبان
ببيند آنرا با خود مىبرد .نگهبان مىگوید براى بازجویى آماده شوم .تپش قلبم
تندتر مىشود .کسى دستگير شده؟ اگر نه پس چرا براى بازجویى صدایم
مىکنند؟ نگهبان مرا از ساختمان  ۲۰۹بيرون مىبرد و در آنجا نگهبان مردى
از من مىخواهد که به دنبالش بروم .مرا به ساختمان بازجویى مىبرد و مىگوید
که منتظر باشم .در راهرو نشستهام که نوبتم برسد .مدتى طوالنى است که
منتظرم و پاهایم بىحس شدهاند .حوصلهام سر رفته ،نگهبان را صدا مىکنم و
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مىپرسم براى چى مرا به اینجا آورده است .اسمم را مىپرسد و مىگوید منتظر
باش .وقتى نگهبان مىرود صدایى مىگوید تو را بخاطر من به بازجویى صدا
کردهاند .او مرا با شنيدن صدایم مىشناسد .از زیر چشمبند نگاهش مىکنم ،بهار
است ،باورم نمىشود که او اینجاست .وقتى من دستگير شدم بازجو اسم بهار را
که اسم واقعىاش نبود مىدانست و آدرس خانهاش را از من مىخواست .من
گفته بودم هميشه او را در خيابان مىدیدم .دلم مىخواهد که بپرم و ببوسمش ولى
باید خودم را کنترل کنم.
 کى دستگير شدى؟ چرا دستگير شدى؟ چند روزى است .مىدانم که چهار سال پيش مرا لو ندادى ،نمىدانم چطورازت تشکر کنم .ولى اگر حاال مرا بشناسند اینجا نگهم خواهند داشت .من منکر
هر نوع فعاليت سياسى شدم .در مورد تو از من پرسيدند و من منکر شناختن تو
شدم .حاال از تو همان سوالهایى را که چهار سال پيش پرسيدند ،دوباره
مىپرسند.
فکر مىکنم که آنوقت در مورد او چه گفتهام ،ولى به یاد نمىآورم .هر چند
هميشه سعى مىکردم که هر چه را گفتهام مرور کنم .فقط یادم مىآید که در
مورد مشخصات ظاهرىاش چيزهاى کامال متفاوتى با واقعيت او گفتم .بهار
قدى بلند دارد ،گفته بودم قدش کوتاه است .از بهار مىپرسم که بازجو به او چه
گفته است؟ بهار حرفهاى بازجو را تکرار مىکند و همين باعث مىشود که به
یاد بياورم چه گفتهام .به او مىگویم نگران نباش همه حرفهایى را که قبال زدهام
تکرار خواهم کرد و خواهم گفت تو را نم شناسم .بهار تشکر مىکند و از
وضعيت زندان مىپرسد .مقدارى برایش مىگویم و در مورد خودش و پدرش
مىپرسم ،پدرش را هميشه دوست داشتم .هرچند هيچ وقت در مسائل سياسى هم
نظر نبودیم ولى هميشه مرا مىخنداند .به آخوندها مىگفت بابون ،از زمان شاه
از هواداران حزب توده بود .بهار مىگوید:
 هنوز در همان کارخانه کار مىکنم. پدرت چطوره با اون بابونهاش؟ بعد از مصاحبه تلویزیونى کيانورى سکته کرد و همان موقع مرد. -متاسفم ،خيلى متاسفم هميشه دوستش داشتم.
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دوست دارم بيشتر حرف بزنيم ولى نگهبان مىآید و هر دو ساکت مىشویم.
نگهبان مرا براى بازجویى مىبرد .آنها در مورد بهار که در پروندهام بود
مىپرسند و من همان جوابهاى چهار سال پيش را مىدهم .از من مىخواهند که
او را در حالى که چشمهایش بسته است ببينم و بگویم که اوست یا نه .نگاهش
مىکنم و مىگویم نه .بعد از من مىخواهند که چشمبند را بردارم و چشمهایم را
بسته نگاه دارم و از او مىخواهند که مرا نگاه کند ببيند مرا مىشناسد یا نه و او
مىگوید نه .نگهبان از من مىخواهد که به دنبالش بروم و مرا به سلولم بر
مىگرداند .نگران بهار هستم ،چکارش خواهند کرد .ممکن است آزادش کنند؟
از اینکه هنوز فعال است خوشحالم ،اميدوارم آزاد شود.
نگهبان مىگوید که با تمام وسایلم آماده باشم .خوشحالم ،مىدانم که به بند و به
نزد دوستانم خواهم رفت .از اینکه مدتى با خودم تنها بودم خوشحالم .احساس
مىکنم که این مدت سلول انفرادى نقش زیادى در زندگىام خواهد داشت.
احساس مىکنم بخاطر فشارهاى درون بند اعتماد بنفسم را تا حدى از دست داده
بودم .حاال احساس مىکنم که اعتماد بنفس آنرا دارم که عليرغم نظر دیگران هر
کارى که از نظرم درست باشد بکنم .وسایلم را جمع مىکنم و آمادهام .نگهبان در
را باز مىکند و از من مىخواهد که بدنبالش بروم .از زیر چشمبند تشخيص
مىدهم که زندانيان دیگرى هم هستند .اميدوارم راز هم همراهمان باشد .نگهبان
جلوى ما از بند بيرون مىرود و از پله ها باال مىرود .حاال دیگر خيلى
خوشحالم چون این پلهها تنها به بندها ختم مىشوند .نمىدانم هنوز در اتاقها بسته
است یا درها را باز کردهاند .نگهبانان دفتر ما را بازدید بدنى مىکنند و از ما
مىخواهند به همان بندى که بودیم برویم .داخل بند مىشوم .در اتاقها باز هستند
و زندانيان در راهرو قدم مىزنند ،دوستانم را مىبوسم .دور هم جمع مىشویم و
اخبار را رد و بدل مىکنيم ،برخى از اخبار ناراحت کننده هستند .یکى از خبرها
این است که رژیم تعدادى زندانى عادى را به اتاق آنهایى که حاضر به سر
کردن چادر مشکى نبودند مىبرد .و بخاطر همين تعدادى از آنها مىپذیرند که
چادر مشکى سر کنند و تعدادى اعتصاب غذا مىکنند .حدود ده نفر هنوز در
اعتصاب غذا هستند .تعدادى از آنهایى که بعد از  ۲٨روز اعتصابشان را خاتمه
دادند با چادر مشکى به بند برگشتهاند.
به محض دریافت وسایلم شيرنيها را از ساکم در مىآورم و به دوستانم مىدهم.
آنها مىخورند و از اینکه خودشان نخریدهاند مىخندند .به آنها مىگویم که حدس
مىزدم آنها نخرند براى همين زیاد خریدم .کاش به جاى سالى یکبار در سال نو،
هر بار با ليست فروشگاه مىشد شيرینى خرید .هنوز همه از گرسنگى رنج
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مىبریم ،با اینکه غذا مىخوریم ولى از آنجا که خيلى کم است هميشه دلمان
شيرینى مىخواهد .از فروشگاه خرما و کشمش مىخریم و با آنها کيک درست
مىکنيم ولى مزهاش با شيرینى بيرون خيلى فرق دارد .خرما و کشمش خوش
مزه نيست ولى گرسنگى را رفع مىکند.
روز مالقات است ،طبق معمول هيجان زدهام ،قدم مىزنم و فکر مىکنم .بعد از
ظهر خبرهاى زیادى از بيرون به گوشمان خواهد رسيد ،و حتما برخى از آنها
برایم جالب خواهند بود .دنياى بيرون مثل چيزى در دور دست به نظر مىرسد.
یک خيال قشنگ که دوست دارم در آن غوطهور شوم .وقتى ناراحت هستم
براى اینکه خودم را سر حال بياورم ذهنم را به تخيالت مىسپارم .از دیوارهاى
بلند پرواز مىکنم ،سيمهاى خاردار را نگاه مىکنم که قادر نيستند صدمهاى به
من بزنند .خنکى نسيم را بر پوست صورتم احساس مىکنم و بوى گلها به مشامم
مىرسند .به موسيقى گوش مىدهم و سعى مىکنم که ریتم را از دست ندهم.
نوبت من است که به مالقات بروم ،به محض دیدنم خانوادهام مىگویند که بهرام
برایم سالم فرستاده است .از خوشحالى چشمانم پر از اشک مىشوند .این اسمى
است بين من و بهار .باورم نمىشود که آزاد است ،ولى آزاد است .مىپرسم آیا
او را دیدید مىگویند آرى تمام مدت در سلول انفرادى بوده است .او را به این
علت آزاد کردند که سندى نداشتند که ثابت کنند همان کسى است که با تو بوده
است و مدرکى هم از او نداشتند .فکر کردند که او را اشتباهى گرفتهاند .فکر
آزادى بهار احساس شيرینى در وجودم بر مىانگيزد .احساس اميدوارى و تداوم
مبارزه براى آزادى را برایم دارد .حتما بعد از چند ماه زندگى در سلول
انفرادى ،آزادى برایش مزهاى متفاوت از گذشته خواهد داشت .آزادى خودم را
تجسم مىکنم.
٭٭٭
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خاطرات دوران جدايى
دور هم نشستهایم و در مورد دورانى که از هم دور بودهایم حرف مىزنيم.
نازلى مىگوید:
 روز بعد از سر شکستنها ما را از زندان قزل به اوین آوردند .جو بدى بود،نگهبانان خيلى وحشى بودند .ما را به یکى از اتاقهاى زیرزمين هل دادند و
وسایلمان را رویمان پرت کردند .اتاق کوچک بود و جاى نشستن نداشتيم٣٣ ،
نفر با وسایلمان بودیم .فکور براى بازدید آمد و دید که همه به سختى کنار هم
نشستهایم .نگاهى به ما کرد و گفت جاى کافى هم که دارید .به سختى ساکها را
تا سقف طورى در گوشهاى چيدیم که جاى زیادى نگيرد .وقتى مىخواستيم
بخوابيم مىبایست تمام شب بر عکس یکدیگر روى یک دست و به هم چسبيده
بخوابيم که حداقل جا را بگيریم .بعضى از زندانيان نمىتوانستند شب بخوابند و
در روز مىخوابيدند .آنجا همه چيز مثل فيلم کمدى بود ،ما هم هر شب فيلم
پانتوميم شرایطمان را بازى مىکردیم و مىخندیدیم .در نوبت دستشویى فقط ۰٣
دقيقه وقت داشتيم که از توالت استفاده کنيم .هيچ وقت به اندازه کافى غذا
نداشتيم ،هميشه گرسنه بودیم .حرکتى هم نداشتيم ،جاى ورزش هم نداشتيم .یک
بار پرتقال خریدیم و با پوست خوردیم که به وضع رودهمان کمک کند .چون
بخاطر بىتحرکى وضع رودهمان خيلى خراب شده بود .از چشمى که روى در
بود چک مىشدیم .ما هميشه منتظر شالق بودیم.
نينا مىگوید:
 گاهى در نوبت دستشویى از توالت پاسدارها که قفل بود استفاده مىکردیم .آنهامىگفتند که ما نجس هستيم و یکى از توالتها را براى استفاده خودشان گذاشته
بودند .ولى ما مجبور بودیم که از آن هم استفاده کنيم چون وقت به همه نمىرسيد
که از همان دو تا توالت استفاده کنيم .یکبار وقتى که نگهبان در اتاق را باز کرد
من به طرف توالت دویدم و داشتم از در توالت سوم که قفل بود باال مىرفتم که
داخل آن شوم .وقتى باالى در توالت بودم ،دیدم یکى از نگهبانان داخل توالت
ایستاده است که به حرف زندانيان گوش کند .وقتى او را دیدم پریدم پائين و فرار
کردم .نگهبان در را از داخل باز کرد و بيرون آمد و به دفتر رفت .زندانيان
داشتند با تعجب او را نگاه مىکردند .ما این صحنه را با پانتوميم بازى
مىکردیم.

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

از نينا در مورد پروسه چادر مشکى سر کردن مىپرسم ،پروسهاى که به اینجا
و سرکردن چادر مشکى ختم شد .مىگوید:
 قبول دارم که شکست خوردیم .زمانى رسيد که فکر مىکردم همه مىدانند کهشکست خوردهایم .ولى اعتراف به آن راحت نبود .براى همين هر کس به دنبال
راهى براى فرار کردن از آن شرایط مىگشت .اولش فکر مىکردیم اگر چادر
مشکى سر نکنيم ،توى زیرزمين نگهمان مىدارند و یا به سلول انفرادى
مىفرستندمان و مالقات نخواهيم داشت .فکر مىکردیم مهم نيست چقدر طول
بکشد ،مبارزه است دیگر .ولى وقتى که بازجویى زیبا و نازلى شروع شد و آنها
را شکنجه کردند ،مسئله تغيير کرد .کسى فکر نمىکرد که این حرکت به
بازجویى ختم خواهد شد ،هر چند منتظر شکنجه بودیم و در شرایط خيلى بدى
هم بودیم .ولى بازجویى چيزى بود که کسى نمىخواست داشته باشد .هر چند
کسى در موردش حرف نزد ولى نقطه عطفى بود .بعد از آن زندانيان با یکدیگر
حرف مىزدند ،در مورد اینکه تا کجا برایش خواهند رفت .فهميدیم که در جایى
باید ختم شود ،ولى در مورد زمان و یا چگونگى پایان دادن به آن هم نظر
نبودیم .رژیم مىخواست تمامش کند ،ولى ما عجلهاى نداشتيم .ما مىتوانستيم
شرایط بد را ادامه دهيم ولى رژیم نمىخواست که ادامه پيدا کند .براى همين
رژیم بازجویى را انتخاب کرد که فشار بيشترى روى ما بگذارد .بعد از مدتى از
زیرزمين به سلول انفرادى فرستاده شدم .بعد از چند ماه در سلول ماندن تصميم
گرفتم که وضعيتم را با اعتصاب غذا پایان دهم .من اعالم کردم که بخاطر
برخورد زندان سه روز اعتصاب غذا مىکنم .روز دوم اعتصاب غذایم براى
بازجویى صدایم کردند .بازجو پرسيد چرا اعتصاب غذا کردهام ،گفتم بخاطر
فشارهایى که روى ما گذاشتهاید .بازجو پرسيد بعد از اعتصاب غذا چادر مشکى
سر مىکنى گفتم آره .او مرا به بند فرستاد و وقتى براى مالقات صدایم کردند با
چادر مشکى رفتم.
یکى از زندانيانى که تا به حال در زیرزمين در اعتصاب غذا بوده با چادر
مشکى به بند بر مىگردد .خيلى الغر و ضعيف و رنگ پریده شده است .گاهى
مىلرزد ،دیدن این حالت او اعصاب خرد کن است .مىشنوم که  ٣۰روز در
اعتصاب غذا بوده است و قبل از پایان دادن به مبارزهاش براى چادررنگى سه
روز پایانى اعتصاب غذایش را اعتصاب غذاى خشک مىکند.
از نازلى مىپرسم که چطور چادر مشکى را پذیرفت .مىگوید:
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 بعد از چند ماه که در زیرزمين بودم مرا براى بازجویى صدا کردند .پرسيدندچرا چادر مشکى سر نمىکنم .زیبا هم زیر بازجویى بود و او را شکنجه
مىکردند که چادر مشکى سر کند .از ما همان سوالهایى را که هر شش ماه
یکبار از همه مىکنند کردند .اینکه نظرت در مورد رژیم و مارکسيسم و
جریانت چيه و غيره .من و زیبا در یک اتاق بودیم .آنها از زیبا پرسيدند نظرت
در مورد مارکسيسم و رژیم چيه و وقتى که او گفت جواب نمىدهم ،او را
محکوم به شالق کردند .زیبا را در همان اتاق شکنجه مىکردند که از من هم
سوال مىکردند .وضعيت خيلى ناراحت کنندهاى بود .وقتى نظر مرا پرسيدند
گفتم مارکسيست هستم ،این جوابم از زمان قبرها بود .بازجو پرسيد چرا چادر
مشکى سر نمىکنى .زیبا زیر شکنجه بود و بازجو داشت به من مىگفت این
خواست فاحشههاست که چادررنگى سر کنند .بازجو مرا مسخره مىکرد و به
من مىگفت فاحشه .در عين حال مرا مىزد و با نفس کشيدنش اداى کسى را در
مىآورد که در حال سکس است .زیبا همچنان زیر شالق بود و بازجو مىگفت
خونش دارد مىریزد .صداى شکنجه شدن زیبا را مىشنيدم برایم خيلى ناراحت
کننده بود .احساس فشارى مىکردم که تا حاال نکرده بودم .آنها ما را تحت فشار
روانىاى گذاشته بودند که نمىتوانستم فکر کنم .حالت نفس کشيدن بازجو و بوى
آن تهوعآور بود .زدن من و زیبا و صداى زیبا بعد از هر ضربه ،همه اینها غير
قابل تحمل بودند .از آنجایى که هر دو چشمبند به چشم داشتيم نمىتوانستيم
واقعيت را آنطور که هست ببينيم و بازجوها سعى مىکردند آنرا وحشيانهتر
جلوه دهند .بعد از بازجویى وقتى زیبا را دیدم متوجه شدم که بخشى از
حرفهایشان براى این بود که من احساس کنم که دارند زیبا را مىکشند .وضع
پاهایش بد بود ولى نه آنقدر که بازجوها مىخواستند من احساس کنم.
 بعد از بازجویى چادر مشکى سر کردى؟ بعد از آن بازجویى آنها ما را به اتاق در زیرزمين برنگرداندند .ما را به سلولانفرادى فرستادند .در سلول من در مورد چادر مشکى فکر کردم .فکر کردم من
دارم چادر سر مىکنم ،چه فرقى بين رنگش دارد؟ متوجه شدم که دارم به رژیم
عکسالعمل نشان مىدهم به جاى آنکه کارى که درست مىدانم بکنم .متوجه شدم
که چادر مشکى را به دليل اینکه رژیم گفته بود باید سر کنم ،سر نمىکردم .در
غير اینصورت فرقى بين رنگش نمىکرد ،مسئله این بود که مرا وادار کرده
بودند که چادر سر کنم .اگر دست خودم بود من نمىخواستم چادر سر کنم .اگر
من باید چادر سر کنم و قبول کردم که سر کنم چرا مشکى سر نکنم؟ راستش از
سال پيش که در قزل حصار بودیم من در مورد عکسالعملمان نسبت به رژیم
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فکر مىکردم .منظورم اینه که در مورد نه گفتن به هر چيزى که رژیم مىگوید
روشن نبودم .در سلول متوجه شدم که این روش مبارزاتى درست نيست .براى
همين تصميم گرفتم که بپوشم ولى نمىخواستم همينطورى سر کنم .اعالم یک
هفته اعتصاب غذا بخاطر فشارهاى رژیم کردم و بعد از آن سر کردم.
 چه مدتى در سلول انفرادى بود؟ حدود دو ماه ،بعد از آن مرا به اتاقى بردند که تو قبل از رفتن به سلول آنجابودى .زیبا را هم فرستادند بند و بعد در آنجا وقتى براى مالقات صدایش کردند
چادر مشکى سر کرد.
در مورد مالقات مىپرسم و نازلى مىگوید:
 مالقات نداشتيم .ولى وقتى که زیرزمين بودیم براى اینکه خانوادههایمان روىما فشار بياورند که چادر مشکى را سر کنيم ،در یکى از بازجویىها
خانوادههایمان هم بودند .اول با خانواده هایمان حرف زدند که از ما بخواهند که
چادر مشکى سر کنيم و در بازجویى طرف رژیم را بگيرند .آنها طورى با
خانوادههایمان حرف زده بودند و آنها را بر عليه ما تحریک کردند که باعث شد
برخى خانوادهها بچههایشان را در مقابل رژیم تحقير کنند .آنها ما را براى
بازجویى صدا کردند و هر کدام که با چشمبند وارد اتاق مىشدیم ،خانوادهمان در
اتاق بود .برخورد خانواده من بد نبود ،خواهرم به من گفت که تو بهتر از من
مىدانى که چکار کنى ،ولى آیا فکر مىکنى که این کار درست است؟ من هم به
او گفتم که این باید به اختيار خودمان باشد که چه مىپوشيم .حلوایى به من گفت
که از اتاق بروم بيرون و مىشنيدم که به خواهرم مىگویند اینطور حرف زدن
با من درست نيست .آنها به خواهرم مىگفتند که باید او را مجبور به سر کردن
بکنى .دوباره از من خواستند که به اتاق برگردم .خواهرم عصبى بود ،نگاهى به
من کرد و گفت من نمىتوانم به تو بگویم که چه کار کنى ،تو بهتر از من
مىدانى .حلوایى به خواهرم گفت که از اتاق بيرون برود .نگذاشتند یکدیگر را
ببينيم و یا در مورد خانواده حرف بزنيم .وقتى به اتاقم برگشتم خيلى خوشحال
بودم که خواهرم در مقابل بازجوها برخوردش با من تحقير آميز نبود .بعضى از
زندانىها خيلى ناراحت از مالقات برگشتند .چون خانوادههایشان به آنها چادر
مشکى دادند و به آنها التماس کردند که سر کنند و یا به آنها فحش داده بودند .آن
خانوادهها در تله زندانبانها افتاده بودند و دخترانشان را ناراحت کردند .هر چند
فکر مىکردند که دخترانشان مىدانند که آنها دارند فيلم بازى مىکنند .آنها فکر

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

مىکردند بر عليه دخترانشان نيستند چون دارند فيلم بازى مىکنند ولى آنها باعث
ناراحتى دخترانشان شدند.
می شنویم برخی از آنهایی که بر عليه فشار برای سر کردن چادر مشکی
اعتصاب غدا کرده بودند ،اعتصاب غدایشان را بعد از  ۴٨روز پایان داده اند.
نمی دانم چه وضعی دارند ،اصال می توانند راه بروند یا نه .باید خيلى ضعيف
شده باشند ،یکى از آنها در بهدارى زندان است.
٭٭٭
طبق معمول اختالف نظرات در مورد کارهاى بند خود را نشان مىدهد .نگهبان
از کارگران روز مىخواهد که آشغالها را به جاى گذاشتن پشت در بند ،به
راهرو ببرند و برخى از زندانيان دوست ندارند این کار را بکنند .آنها فکر
مىکنند که این کار توابهاست نه کار خودمان ،هر چند این آشغال غذاى خودمان
است و خوشبختانه توابى هم در بند نيست .تا قبل از این برخى کارها مثل بردن
آشغال هم به عهده توابها بود .و از زمانى که توابها را از بند ما بردهاند و خيلى
از آنها آزاد شدهاند ،نگهبان از ما مىخواهد که خودمان این بخش از کار را که
تا بحال نکردهایم انجام دهيم .بردن آشغالها تا راهرو ربطى به تفکر سياسى ما
ندارد چون بخشى از کار بند است ولى بعضى از زندانيان آنرا بعنوان کار
اجبارى مىبينند و حاضر به انجامش نيستند .این کار بسته به طرز فکر کارگر
روز ،بعضى روزها انجام مىگيرد و بعضى روزها انجام نمىگيرد .من در اتاق
یک هستم که نزدیکترین اتاق به سالن است و االن چند روز است که آشغالها در
سالن مانده است و بوى ناخوش آیندى دارد.
با آدمهاى جدیدى آشنا مىشوم که به نظرم خيلى جالب مىآیند .آنها با نظر من
مبنى بر اینکه خودمان باید برنامه داشته باشيم و تصميم بگيریم که چه کنيم
موافقند .آنها هم موافقند که رژیم با گفتن اینکه چکار باید بکنيم و چکار نباید
کنيم ،نمىباید تعيين کننده برنامه و روش مبارزاتى ما باشد .این طور که پيداست
دید آنها نسبت به مبارزه کامال متفاوت از آن چيزى است که تا به حال در زندان
شاهدش بودهام .دنيا یکى از آنهاست که براى مدت طوالنى در زندان گوهردشت
و در سلول انفرادى بوده است.
از دنيا در مورد گوهردشت مىپرسم و او جواب مىدهد:
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 چند ماه پيش الجوردى براى بازدید آمد .نگهبانان یکى بعد از دیگرى درهاىسلول را باز مىکردند و الجوردى با ما حرف مىزد .بعد از من به سلول کناریم
رفت که یک پسر بود .من هرگز او را ندیده بودم ولى با استفاده از مورس خيلى
با هم حرف زده بودیم .هرشب بعد از آنکه مطمئن بودیم نگهبانان خوابيدهاند به
هم مورس مىزدیم .براى همين او را مىشناختم و دوستش داشتم .وقتى
الجوردى به سلول او رفت گوشهایم را تيز کرده بودم .شنيدم که الجوردى از او
پرسيد ،چه مدتى است که در این جا هستى؟ پسر جواب داد ،یک سال.
الجوردى از او پرسيد ،فکر مىکنى تا کى بتونى تحمل کنى؟ شنيدم که او جواب
داد ،بيشتر از سه روز .صداى بسته شدن در سلولش را شنيدم ،آنروز همهاش
منتظر بودم که وقت مناسبى پيش بياید که از او بپرسم چرا چنان جوابى به
الجوردى داده است .باالخره از او پرسيدم و گفت ،در دوران شاه زندانى بودم و
براى مدتى با الجوردى در یک بند بودم .یک بار نگهبانان الجوردى و چند نفر
دیگر را به سلول بردند و او بعد از سه روز به بند برگشت .او نتوانست بيشتر
از سه روز سلول را تحمل کند و شرایطشان را پذیرفت و به بند برگشت .براى
همين من فقط خواستم به او بگویم که مثل او نيستم .به او گفتم اميدوارم که
شکنجه ات نکند و او گفت حتما مىکند .روز بعد نگهبانان او را از سلول بردند،
عصر که برگشت گفت که شکنجهاش کرده بودند .براى ده روز او را زدند.
روز دهم او را با صندلى چرخدار به سلول آوردند .براى چند روز نمىتوانست
حتى مورس بزند ،خيلى ناراحت بودم .آرزو مىکردم مىتوانستم پرستاریش را
بکنم.
امروز وقتى که مىخواستيم به هواخورى برویم نگهبان از ما خواست که
روسرى سر کنيم ،چرا که نگهبان مرد ممکن است ما را از پشت بام ببيند .من و
دنيا روسرىهایمان را بر مىداریم و به هواخورى مىرویم .در گوشهاى
نشستهایم و حرف مىزنيم .در حالى که گرم حرف زدن هستيم مىبينم که نگهبان
از پنجره کوچکى که در دفتر است و روبه هواخورى باز مىشود مشغول
تماشاى زندانيان است .دیوارها خيلى بلند هستند و سيمهاى خاردار روى آنها
خيلى دور به چشم مىخورند .گاهى نگهبان مردى از کنار سيمها رد مىشود.
تعدادى از زندانيان روسرىهایشان را روى شانههایشان انداختهاند .گویى
نگهبانان منتظر چنين صحنهاى بودهاند ،به طرف هواخورى حملهور مىشوند.
نگهبانان یقه زندانيانى را که روسریشان روى سرشان نيست گرفته با کتک آنها
را به داخل بند پرت مىکنند .مى بينم که برخى از زندانيانى که روسرىهایشان
را برداشته بودند دوباره روى سرشان مىگذارند .نگهبانان ایمانى و جبارى با
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تمام نيرویشان هر کس را که بدون روسرى است مىزنند و بعد از همه
مىخواهند که هواخورى را ترک کنند .تعدادى از توابهایى که بين بندها کار
مىکنند در کنار نگهبانان ایستادهاند و مثل ميمون سعى مىکنند اداى ما را در
بياورند .به آنها محل نمىگذاریم و به داخل بند مىرویم .نگهبان در بند را قفل
مىکند .اقدس یکى از توابها ،روى یخچال که در سالن چسبيده به راهروى بند
است ایستاده و ادا در مىآورد .حرکات او مثل ميمون است و نمىتوان به او
نخندید.
در اتاق نشستهام ،زندانى جدیدى مىآید که او را نمىشناسم ولى برخى از
زندانيان او را مىشناسند .سوالهاى زیادى از او مىکنند ،در مورد افراد از او
مىپرسند و اینکه چه مدت در سلول انفرادى بوده است .تازه وارد در مورد
دورهاى که در سلول بوده است مىگوید:
 یک سال و نيم در گوهر دشت در سلول انفرادى بودم .شش ماه پيش مرا بهاوین آوردند و براى مدتى با نژال در یک سلول بودم .کاش تنها بودم ،وضع
روانى نژال بد است و نگهبانان از او استفاده مىکنند که به زندانيان فشار
بياورند .هفتهاى دو یا سه بار مرا به شدت مىزد و من مىدانستم که او متوجه
کارى که مىکند نيست ،براى همين نمىتوانستم او را بزنم .یک بار از من
خواست که روبه دیوار بایستم بعد گفت که دستهایم را باال نگه دارم .هر کارى
که مىگفت من مىکردم که عصبانى نشود .آنروز گفت که پاى راستم را هم بلند
کنم ،کردم .بعد گفت که پاى چپم را هم بلند کنم .به او گفتم که نمىتوانم ،مىافتم.
ولى نمىفهميد .مرا مىزد و مىگفت پاى چپت را هم بلند کن .آنروز یکى از
روزهایى بود که حالش بد بود .مرا خيلى زد و من مدام دستش را مىگرفتم که
کمتر کتک بخورم .ولى او خيلى قوى بود ،همينطور که درگير بودیم توانست
مرا به زمين بياندازد و روى سينهام بنشيند .سعى مىکرد که گلویم را بگيرد و با
تمام نيرویش گلویم را فشار مىداد .بعد از مدتى دیگر نمىتوانستم دستش را پس
بزنم .براى چند لحظه احساس کردم که دارم زیر دستش خفه مىشوم .یکدفعه در
باز شد و نگهبان به او گفت چکار دارى مىکنى؟ نژال با وحشت از روى سينهام
بلند شد و به نگهبان گفت خودت گفتى که بزنمش .آنروز متوجه شدم که نگهبان
از او خواسته که مرا بزند و آنروز هم داشته از چشمى کتک خوردن مرا تماشا
مىکرده و وقتى که احساس کرده که نژال دارد مرا مىکشد دخالت کرده است.
به نگهبان گفتم که اگر ما را از هم جدا نکنيد اعتصاب غذا مىکنم چون شما به
او گفتهاید که مرا بزند .همانروز او را از پيش من بردند و براى چند روز
راحت بودم تا اینکه به اینجا منتقل شدم.
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از دنيا مىخواهم که مورس زدن را به من یاد دهد و او مىگوید:
 خيلى راحت است .حروف الفبا  ٣۲تا هستند .آنها را به چهار قسمت تقسيم کن.چهار ردیف هشت حرفى خواهى داشت .اینطورى براى هر ردیف شمارههاى
یک تا هشت را دارى و براى چهار ردیف هم شماره یک تا چهار .براى مثال
اولين حرف الفبا یعنى الف را با یک ضربه مکث و یک ضربه مىزنيم .نهمين
حرف الفبا که مىشه حرف اول ردیف دوم را با دو ضربه ،مکث ،یک ضربه
مىزنيم .ضربههاى قبل از مکث مال ردیفها هستند براى همين هميشه یک تا
چهار تا هستند و ضربههاى بعد از مکث براى زدن حرف داخل ردیف هستند.
دنيا با مورس چيزى به من مىگوید ولى آنقدر سریع مىزند که نمىتوانم بفهمم
چه مىگوید .فکر نمىکنم که هرگز بتوانم با آن سرعت مورس بزنم.
٭٭٭
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وقت کتک خوردن
هر کس به کارى مشغول است ،برخى کتاب مىخوانند و برخى با یکدیگر
حرف مىزنند و تعدادى هم در حمام مشغول شستن خود هستند .من و راز کنار
یکدیگر نشسته و آرام حرف مىزنيم .صداى مردانهاى از پشت در اتاق مىگوید
چادر سر کنيد و مىآید توى اتاق .جنب و جوش اتاق را در بر مىگيرد ،هر کس
به طرفى مىدود که چادرش را بردارد .هنوز همه چادر سر نکردهایم که
حلوایى و چند پاسدار دیگر که هر کدام یک تکه چوب در دست دارند در اتاق
هستند .همهشان به نظر وحشى و عصبانى مىآیند ،شروع به زدن مىکنند و با
فحش ما را از اتاق بيرون کرده و به سالن چسبيده به بند مىفرستند .نگهبانان
زن در سالن منتظرند و با دیدن ما شروع به مسخره کردن مىکنند و از ما
مىخواهند که کنار هم در سالن بنشينيم .کيسههاى آشغال توى سالن هستند و
بوى بدى مىدهند .نمىدانيم موضوع چيست ،فقط از صداى زدن و فحش دادنها
به نظر مىرسد که اتاق به اتاق همه را دارند با کتک به سالن مىفرستند .صداى
حلوایى مىآید که داد مىزند" :بيائيد بيرون ،وقت حمام کردن نيست ،االن وقت
کتک خوردن است ،زود بيایيد بيرون ".صداى حلوایى مىآید که از نگهبانان پتو
مىخواهد و به نظر مىرسد که در حمام است .ولى گوشهایم را باور نمىکنم،
چطور جرات مىکند که داخل حمام شود ،در حالى که تعدادى دارند خود را
مىشویند؟ مدتى طول مىکشد تا همه را با کتک در سالن جمع مىکنند .سالن
براى جمعيت بند خيلى کوچک است ولى آنها مىخواهند همه را در سالن جا
دهند .حلوایى آنهایى را که بيرون از سالن هستند کتک مىزند که بروند داخل
سالنى که جا نيست .آنها را مىزند و به طرف سالن هل مىدهد ،همه به هم
چسبيده نشستهایم که جا براى بقيه هم باشد و کتک نخورند .حلوایى هشدار
مىدهد و خط و نشان مىکشد و باالخره بعد از سه ساعت مىروند .به داخل بند
مىرویم ،تعدادى با پتو به دورشان به طرف حمام مىدوند .قيافه خندهدارى
دارند .مىروم که نينا را ببينم ،چون مىدانستم که او در حال شستن لباسهایش
بود ولى وقتى آنها ریختند توى اتاق فرصتى براى رفتن و خبر دادن به او نبود.
نينا مىگوید نمىدانستم موضوع چيست ،داخل یکى از کابينهاى حمام داشتم
لباس مىشستم .یکدفعه دیدم حلوایى در کابين را باز کرده و به من مىگوید بيا
بيرون .من بيرون آمدم و به طرف اتاق آمدم که چادرم را بردارم .از حمام تا
اتاق حلوایى با من آمد و با چوبش بر سرم مىزد و فحش مىداد .تعدادى
مىگویند که وقتى حلوایى وارد حمام شد آنها لخت زیر دوش بودند .تعدادى
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مجبور شدند با بدن صابونى و با پوشاندن خودشان توى یک پتو از حمام بيرون
بيایند.
٭٭٭
از وقتى که به این بند آمدهام ذهنم مشغول اعتصاب غذا بعنوان یک عمل
اعتراضى و اعتصاب غذا و یا هر نوع عمل اعتراضى بر عليه بودن با زندانى
عادى است .در هواخورى قدم مىزنم و در مورد این دو مسئله فکر مىکنم.
شنيدم که زندانيان عادىاى که به اتاق نينا فرستاده بودند تن فروش بودهاند.
تنفروشى در ایران منجر به دستگيرى مىشود ،در حالى که این انسانها در
کشورى مثل انگليس آزادند .اگر رژیم اسالمى نبود اینها هم حاال در زندان
نبودند و از آنها به عنوان وسيلهاى براى فشار به زندانى سياسى هم استفاده
نمىشد .ولى چرا زندانيان سياسى بر عليه این هستند که در کنار زندانى عادى
قرار داده شوند؟ اگر مرا هم در کنار آنها قرار دهند چه باید بکنم؟ آیا باید با
اعتصاب غذا به این کار رژیم اعتراض کنم؟ ولى چرا به بودن در کنار آنها
اعتراض دارم؟ هيچ دليلى پيدا نمىکنم .آنها هم مثل ما نمىبایست در زندان
باشند ،آنها هم مثل ما به کسى صدمهاى نرساندهاند .چرا آنها ارزش در کنار ما
بودن را ندارند؟ جوابى پيدا نمىکنم ،آنها هم به اندازه ما ارزش دارند و ما
هيچگونه برترى نسبت به آنها نداریم .شرایط اجتماعى تعيين کننده این است که
آنها چه زندگىاى داشته باشند .شانس اینکه کجا بدنيا مىآیند ،در چه خانوادهاى
بدنيا مىآیند ،فرهنگ و وضع مالى خانواده نقش مهمى در سرنوشت هر انسانى
دارد .ما یعنى زندانيان سياسى و آنها یعنى زندانيان عادى بخاطر زندگى در
شرایط متفاوت به این دو راه کشيده شدهایم .و حاال به دالیل متفاوت در زندان
هستيم .احساس مىکنم که یک تفکر مذهبى پشت اعتراض به هم بند بودن با
زندانى عادى است ،بخصوص با زندانىاى که تنفروش بوده است .از نظر
مذهب کسى که تنفروشى کرده است نجس و بد است ،لفظ "خراب" را هم در
رابطه با آنها همين فرهنگ اختراع کرده است .این چپ هم البد این آدمهاى
شریف را که از ناچارى به تنفروشى روى آوردهاند نجس و یا بد مىداند که
نمىشود کنارشان زیست!
و اما خود اعتصاب غذا بعنوان یک حرکت اعتراضى را نمىفهمم .اعتصاب
غذا چه نفعى براى زندانى دارد؟ آیا باعث ضعيف شدن زندانى نمىشود؟ رژیم
با ندادن غذاى کافى به ما مدام سعى دارد ما را از نظر جسمى ضعيف نگه
دارد .پس چرا اعتصاب غذا یک وسيله مبارزاتى شده است؟ به یاد بابى ساند
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مىافتم ،زندانى ایرلندىاى که سال پيش بخاطر پاسخ ندادن به خواستههایش با
اعتصاب غذا جان باخت و عکسش را در اخبار تلویزیون دیدم .شنيدهام که
اعتصاب غذا یک وسيله مبارزاتى براى زندانيان زمان شاه هم بوده است .رژیم
از کشتن سير نمىشود ،برخى را هم در زندانها رها کرده که بخاطر بيمارى و
یا گرسنگى بمىرند .فایده اعتصاب غذا براى رژیم مرگ زندانى است ،براى
زندانى چيست؟ آیا جان انسان آنقدر بىارزش است که باید براى اعتراض از آن
مایه گذاشت؟ تفاوت اعتصاب غذا با آنهایى که جانشان را با انجام عمليات
انتحارى بر باد مىدهند چيست؟ فرقى نمىبينم .این یکى در خاموشى جان
مىدهد ،آن یکى با بستن نارنجک و یا بمب به خودش و کشتن چند دشمن به
زندگى خود پایان مىبخشد .احساس مىکنم در ایده چنين حرکاتى جان انسان
یک وسيله است و بس.
پس ما چطور مىتوانيم رژیم را تحت فشار قرار دهيم بىآنکه به خودمان صدمه
بزنيم؟ در زندان قدرت مانور زیادى نداریم ولى شاید بتوانيم از مالقات بعنوان
یک وسيله فشار بر عليه رژیم استفاده کنيم .اگر براى خواستهایى به مالقات
نرویم ،خانوادههایمان رژیم را تحت فشار قرار خواهند داد .ولى خود مالقات
نرفتنمان فشار زیادى به خانوادههایمان مىآورد .در مورد اعتصاب غذا و اینکه
اگر با زندانيان عادى قرارمان دادند چه باید بکنيم ،با بقيه حرف بزنم؟ نه ،این
باعث مىشه که بيشتر ایزوله بشوم .از این گذشته ،هنوز مسئله مطرح شدهاى
نيست.
احساس مىکنم که دوران خوبى را در این بند مىگذرانم ،هر چند اختالف
نظرات در مورد مسائل کم نيستند .دوستان خوبى دارم و نگرانم که با جابجایى
از هم جدایمان کنند .احساس مىکنم که در زندان هيچ چيز مهمتر از دوست
خوب ،نيست .با نينا و راز و دنيا و چند نفر دیگر هر وقت که بخواهم بحث و
گفتگو دارم ،چون توابى در بند نيست و نگرانىاى براى گزارش نداریم .تصميم
دارم که از این به بعد هر وقت که وقت اضافى دارم انگليسى کار کنم .حاال چند
تا کتاب انگليسى هم در بند داریم .هنوز یک چيزهایى یادم مىآید و نمىخواهم
که کامال فراموش کنم .با سونيا حرف مىزنم که با هم انگليسى کار کنيم و او
موافق است .او مدتى است که انگليسى مىخواند ولى من تا حاال وقت این کار
پيدا نکرده بودم ،ولى تصميم دارم که شروع کنم.
٭٭٭

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

بعد از هر مالقات اخبارى به گوشمان مىرسد .امروز اخبار کمى متفاوت
هستند .برخى از کارخانهها در اعتصابند .به نظر مىرسد که کارگران یک
دوره مبارزاتى دیگر را دارند شروع مىکنند .دنيا مىگوید معلوم مىشود که
هرچند انقالب شکست خورد ولى مبارزه زنده است .رژیم نتوانست مبارزه را
بکشد و دیر یا زود تحولى دیگر را شاهد خواهيم بود.
از وقتى که به این بند آمدهایم احساس مىکنم برخى از زندانيان برخورد متفاوتى
نسبت به قبل با امثال من دارند .قبال ما را مبارز نمىدیدند ولى انگار رفتن به
دنبال حرکت چادر رنگى و عدم موفقيتشان نظرشان را روى ما تا حدى تغيير
داده است .البته اینها رهبران حرکت چادر رنگى نيستند ،بلکه آنهایى هستند که
بنابر نبض بند تصميم مىگيرند که چه کنند .حتما مىبينند که ما به همان اندازه
قبل سر حال و بشاش هستيم ولى برخى از آنهایى که ما را رد مىکردند حاال
دچار افسردگى هستند .هر چند بيشتر زندانيان مثل قبل حرکت مىکنند ،همان
روش قبلشان را براى اثبات مبارز بودنشان دارند و ما هم همان اختالف
نظرهاى قبلى را با آنها بر سر مبارزه داریم .من دوست دارم کتاب بخوانم و با
بقيه حرف بزنم و تجربيات دیگران را بشنوم .در حالى که برخى منتظرند
نگهبان بگوید فالن کار را نباید بکنيد تا بکنند .به زندگى آنهایى که مرا
ضدانقالب مىخواندند با دقت بيشترى نگاه مىکنم .نااميدى و بىهدفى را
واضحتر در چشمانشان مىبينم .گفتنش راحت نيست ولى احساس مىکنم که
خيلى از آنها در پایان راهشان هستند و متاسفانه حاضر هم نيستند که راه
مبارزهشان را تغيير دهند .چه اتفاقى برایشان خواهد افتاد؟ آیا همچنان مبارز
مىمانند و یا در پيچ بعدى مبارزه را کنار خواهند گذاشت؟ احساس مىکنم که
حرکت چادر رنگى و شکنجههایى که بخاطر آن شدند تاثير زیادى روى آنها
داشته است .باعث شد که ت َ َرک بخورند هرچند هنوز نشکستهاند .این را با نگاه
کردن به مرى احساس مىکنم ،او همان فرد قبلى نيست .مثل قبل با شانههایى به
عقب کشيده قدم نمىزند .دنيا به افکار من مىخندد و مىگوید اگر آنها روش
مبارزاتىشان را تغيير ندهند دیر یا زود مبارزه را رها خواهند کرد.
یکى از چيزهایى که در عرض چند روز گذشته مىخواندیم خاطرات طبرى بود
که در عرض چند ماه گذشته که من در سلول انفرادى بودم در روزنامه چاپ
شده بود و حاال بصورت آرشيو از آن استفاده مىکردیم .طبرى تئوریسين اصلى
حزب توده بود که چند سال پيش بعد از دستگيریش ادعاهاى رژیم را مبنى بر
جاسوس بودن حزب توده و گندیدگىاش تائيد کرد .امروز نوبت من است که
خاطرات او را بخوانم .به قسمتى که نفر قبلى بعد از خواندن آن مى بایست آنرا
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در آنجا بگذارد سر مىزنم ولى پيدایش نمىکنم .به مسئول آرشيو مىگویم
خاطرات طبرى سر جایش نيست و او مىگوید خبرى در مورد آن ندارد .او از
فردى که قبل از ما مىبایست خوانده باشد مىپرسد و او مىگوید آنرا پيدا نکرده
است ولى به مسئول آرشيو هم خبر نداده است .نفر قبلى که مدعى است آنرا پيدا
نکرده است یکى از توده ایهاست .مشخص است که آنرا از بين بردهاند که کسى
نتواند آنرا بخواند و از آن بر عليهشان استفاده کند.
امروز زندانى جدیدى داریم .مثل بقيه به او نزدیک مىشوم که حرفهایش را
بشنوم ،جوان و زیباست .مىگوید اسمش آنا است و در رابطه با حزب کمونيست
دستگير شده است .بقيه حرفهایش را نمىشنوم ،هميشه آرزویم بود که زندانىاى
از حزبى که معتقد به بوجود آوردنش بودم ببينم .حزبى که قبل از بوجود آمدن
آن و در راه درست کردنش ،همراه خيلىهاى دیگر دستگير شدم .مىگذارم که
سوالهاى اوليه را از او بکنند بعد به او مىگویم بياید قدم بزنيم تا بند را به او
نشان دهم .در مورد فعاليتهاى خودم قبل از دستگيرى براى آنا مىگویم و از او
مىپرسم که از رابطهاش با حزب برایم بگوید.
 همسرم در زندان است و من به مالقاتش مىآمدم و هر بار اطالعاتى در موردزندان و زندانيان از طریق خانوادهها جمعآورى مىکردم و به فردى که در
رابطه با حزب بود مىدادم.
 آیا برنامه حزب را خواندهاى؟ آرى. برایم بگو.با ناراحتى نگاهم مىکند و مىگوید:
 هيچى ازش یادم نيست.مىخندم و مىگویم اینهم شانس ما.

نمىدانم چرا زندانيان دوست ندارند با آنا رابطه داشته باشند .زهرا مىخواهد که
با من حرف بزند ،تعجب مىکنم چون ما رابطهاى با هم نداریم .زهرا مىپرسد:
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 چرا با آنا حرف مىزنى؟ چون آدم خيلى خوبى است .از یک خانواده کارگرى است و حرفهایش ازدنياى بيرون برایم جالب هستند .خيلى وقت است که زندانى جدیدى ندیده بودم،
دليلى نمىبينم که با او حرف نزنم.
 از کجا مىدانى که جاسوس نيست؟ نگران نباش ،اطالعاتى به او نمىدهم .من فقط با او حرف مىزنم همانطورکه با تو و دیگران حرف مىزنم .او هيچ چيزى در مورد من و یا دیگران
نمىداند و به نظرم جاسوس نيست .زهرا از من مىخواهد که سوالى از آنا بکنم
و من به او مىگویم خودش مىتواند از او بپرسد .از اینکه مىخواهد از من
استفاده کند در حالى که به آنا اعتماد ندارد ،خوشم نمىآید .از زهرا جدا مىشوم
و تازه به یاد مىآورم که چند روز پيش دنيا و راز به من گفتند که زندانيان از
اینکه من با آنا رابطه دارم خوششان نمىآید.
٭٭٭
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انقالب و ضد انقالب
رفتار جهان و گروهش نسبت به زندانيان دیگر روز به روز بيشتر تغيير
مىکند .آنها همه ما را ضد انقالبى مىبينند و از دست ما غذا نمىگيرند .هر یک
از آنها در یک اتاق هستند ،ولى غذا از کارگر اتاق غذا نمىگيرند .صبر مىکنند
هر بار کارگران اتاقها غذاى اتاقشان را از قابلمه بند بردارند و بعد هر کدام به
جداگانه مىروند و غذایشان را از قابلمه بند بر مىدارند .سعى مىکنند که
خودشان را در مرزبندى با بقيه زندانيان تعریف کنند .مبارزه جهان آنچنان تنزل
کرده است که پتویش را از پتوى اتاق جدا مىکند و یا غذایش را در اتاق
نمىگيرد و مرزبندىهایش با هم اتاقىهایش بر سر چيزهایى است که اصال
سياسى نيستند .من کار آنها را بریدگى نمىبينم ،این هم یک طرز فکر و یک
نوع مبارزه است ،البته نه مبارزه با رژیم .بلکه مبارزه با آنهایى است که با
رژیم مبارزه مىکنند .قبول دارم که طيفهاى مختلفى در بند هستند و هر طيفى
بنابر نظر خودش با رژیم مبارزه مىکند .طيفهایى که هر یک اشکاالت زیادى
دارند ولى اینکه حاال کسى به جاى مبارزه با رژیم با این طيفها مبارزه کند،
کارى است که یک جریان کمونيستى نمىکند .چنين کارى تنها مىتواند ریشه در
از خود بيگانگى داشته باشد .به هر حال یک نوع دید است و یک نوع انتخاب
صف مبارزه .جهان بعد از قبرها پروسهاى را شروع کرد که حاال روشنتر
مىشود.
جهان از نگهبان مىخواهد که به بند پائين که بند توابها و مجاهدین است منتقلش
کنند .او و یکى از دوستانش چند بار از نگهبان مىخواهند که به بند پائين منتقل
شوند .امروز نگهبان به آنها گفت که وسائلشان را جمع کنند و آماده پشت در
باشند .آنها با تمام وسائلشان پشت در منتظرند ولى نگهبان نمىآید .بعد از
ساعتها انتظار دو باره به اتاقشان بر مىگردند .در حالى که بقيه دوستانش هم
منتظرند که اگر نگهبان آن دو نفر را برد ،بخواهند که آنها هم به بند پائين منتقل
شوند .کاش نگهبان آنها را به بند پائين ببرد چون این چيزى است که آنها
مىخواهند .در این صورت به کار آنهایى هم که هر بار منتظرند که نوبت تقسيم
غذا با آنها باشد که غذاى این گروه را ته قابلمه نگذارند پایان دهد .برخى از
زندانيان در روز کاریشان غذاى این گروه را ته قابلمه بند نمىگذارند و غذاى
آنها را در قابلمه اتاقى که در آن هستند مىریزند .توجيه کارشان هم این است که
نمىخواهند به خواستهاى گروه جهان رسميت دهند .بنابراین در چنين روزهایى
جهان و دوستانش غذا ندارند بخورند و دیدن چنين صحنهاى جالب نيست .در
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روز کاریم هميشه غذاى آنها را در قابلمه بند مىگذارم .هر چند که برخوردشان
را مثل یک سکت مذهبى مىبينم ولى آنها را به رسميت مىشناسم .توجيه جهان
براى رفتن به بند پائين این است که زندانيان بند ما همه اداى انقالبىگرى را در
مىآورند .و ماندن در بند ما و شرکت در تقسيم کار و شکل زندگىمان تقویت
مبارزهاى است که او قبول ندارد .در حاليکه خيلى از زندانيان بند پائين با رژیم
همکارى داشتهاند و بقيه هم اداى توابين را در مىآورند و جو بند آنها کامال با
بند ما متفاوت است .فکر مىکنم که همه اینها بهانه است ،آنها مىخواهند که از
بند ما بروند که مجبور به موضعگيرى در مقابل رژیم نباشند .احساس مىکنم که
آنها نمىخواهند دوباره در شرایط تنبيهى قرار بگيرند .احساس مىکنم نمىتوان
آنها را از گذشتهشان یعنى ماهها زندگى در قبرها جدا دید .شاید این تاثير قبر
است که همچنان بر رفتار سياسىشان سایه انداخته .خود را از بقيه کنار
مىکشند تا نشان دهند که با بقيه متفاوت هستند ،و خودشان انقالبىاند و سایرین
نيستند .در روابط آنها همه چيز سياه و سفيد است ،حتى با خودشان هم حرف
نمىزنند .در بين خودشان هم روابطشان برابر نيست ،جهان از موضع باال با
همهشان برخورد مىکند و آنها هم او را همچون خدا مىپرستند .روابط طبقاتى
را به راحتى مىتوان بين آنها تشخيص داد .بعضى از ما با برخى از آنها روابط
خوبى داشتيم ولى یکىیکى روابطشان را قطع کردند .نازلى با یکى از آنها
رابطه کتاب خوانى و بحث داشت .او را از بيرون مىشناخت و در زندان
هميشه در مورد مسائلى که پيش مىآمد بحث داشتند .ولى ناگهان آن فرد
رابطهاش را با نازلى قطع کرد .نازلى مىگوید:
 هر چهارشنبه صبح ما با هم بحث و گفتگو داشتيم .هفته پيش وقتى از خواببلند شدیم او حتى جواب صبح بخير مرا هم نداد .او حتى دليل اینکه نمىخواهد
با من رابطه داشته باشد را نگفت ،فقط رابطهاش را قطع کرد .همه ما مىدانيم
که هر یک از آنها تحت فشار داخل خودشان هستند .براى همين هر یک سعى
مىکند براى اینکه طبق اصول درون گروهى رفتار کند ،روابط بيرونىاش را
قطع کند .یکى از آنها هر چند وقت یک بار به سراغم مىآید و سر این بحث
مىکند که من هم باید یکى از آنها باشم .او فردى است که بخاطر رفتارش کسى
تمایلى به حرف زدن با او ندارد و بودن با گروه جهان به نفع اوست .هر وقت
که او مىگوید بين من و گروه آنها شباهتهایى است عصبانى مىشوم.
احساس مىکنم که این تنها روابط گروه جهان نيست که طبقاتى است .یاد
دوستان خودم مىافتم زمانى که سازمان ما از هم مىپاشيد و مىخواستيم
فراکسيون تشکيل دهيم .یادم مىآید که یک نفر از جریان اتحاد مبارزان
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کمونيست برخى از دوستان مرا مىدید .وقتى تصميم گرفتيم که گروه را اعالم
کنيم و خطوط آن را مشخص کرده بودیم ،در مورد تعداد افرادى که مىبایست
آنرا امضا کنند بحث داشتيم .من مىگفتم که ما هشت نفر هستيم و باید خودمان
آنرا امضا کنيم و بقيه را دعوت به همکارى کنيم .بقيه این برخورد را قبول
نداشتند و با رفتن به سراغ دیگرانى که هنوز همه برنامه را قبول نداشتند وقت
را هدر مىدادند .قرار بود جلسهاى با تعدادى که آنها را نمىشناختم با حضور
آن دوست از جریان اتحاد مبارزان کمونيست ،داشته باشيم .قبل از آن جلسه دو
تا از دوستانم ساعتها با من بحث کردند که مرا قانع کنند و خودشان حاضر
نشدند که حتى در مورد پيشنهاد من فکر کنند .به هر حال من قانع نشدم و به
جلسه رفتيم .جلسه در یک خانه بزرگ و زیبا در شمال تهران بود .احتماال خانه
فاميل یکى از دوستان بود .هيچ یک از دوستانم چنين خانهاى نداشتند .غذاهاى
خوشمزه زیادى برایمان تهيه دیده بودند .وقتى که یکى از دوستان شروع کرد به
توضيح دادن اینکه مىخواهيم پالتفرم را با امضا تعداد زیادى ارائه دهيم،
دوستى که از اتحاد مبارزان آمده بود پرسيد :چرا؟ احتياجى به امضا جمع کردن
ندارید .آنهایى که برنامه را قبول دارند و آمادهاند باید این کار را بکنند .یعنى آن
تعداد از شما که االن اینجا هستيد و برنامه را قبول دارید باید فراخوان را امضا
کنيد .هيچ کس برعليه حرفهاى او حرفى نزد .مىخواستند در مورد بقيه مسائل
بحث کنند که من وسط حرف پریدم ،چون از اینکه بقيه افراد حرف آن دوست
را بدون هيچ بحثى پذیرفته بودند به شدت متعجب و عصبانى شده بودم .بر عليه
رفتار آنها حرف زدم ،اینکه حرف مرا با چند ساعت بحث قبول نکردند ولى
حرف او را بدون هيچ بحثى پذیرفتهاند .دوستى که از اتحاد مبارزان کمونيست
آمده بود نمىدانست که موضوع چيست و از من خواست که در مورد دوستانم
آنطور حرف نزنم و با برخوردش باعث سکوت من شد .آنزمان فکر کردم دليل
برخورد متفاوت به من و آن دوست باید در طرز فکر دوستانم باشد .اینکه
مسائل را متفاوت مىبينند و اینکه متوجه نيستند که دارند دنبالهروى مىکنند.
حاال که این دنبالهروى را در گروه جهان و برخى گروههاى دیگر در زندان
مىبينم احساس بدترى به من دست مىدهد .وقتى آدم نظر مشخصى ندارد مدام
دنبال کسى مىگردد که بهش تکيه کند .و در اینجا مىشود وضعيت دردناک
کسانى را دید که تکيهگاهشان یکباره فرو مىریزد.
٭٭٭
اواسط بهمن سال  ۶۵است .نگهبان اسمم را از بلندگو براى بازجویى مىخواند.
نمىدانم براى چيست ،آماده مىشوم و مىروم .نگهبان از من مىخواهد که در
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راهروى اصلى منتظر باشم .نگهبان مردى مىآید و مرا به ساختمانى مىبرد که
برایم جدید است .مرا در سالنى مىگذارد و مىرود .مثل اداره است و سکوت بر
همه جا حاکم است .مردى مىآید و از من مىخواهد که به دنبالش بروم .صدایش
را مىشناسم ،ناصریان است .گاهى به اتاقمان براى بازدید مىآید ،هم دادیار
است و هم بازجوست .او همه کار مىکند ،شالق مىزند ،بازجویى مىگيرد و
هر کارى که به نظرش الزم باشد انجام مىدهد .مرا به داخل اتاقى مىبرد و از
من مىخواهد که روى یک صندلى بنشينم و شروع به بازجویى مىکند .احساس
مىکنم کسان دیگرى هم در اتاق هستند .مىپرسد آیا در صورت آزادى حاضرم
تعهد عدم فعاليت بدهم .و من جواب مىدهم نه .هر چند به نظرم مىآید چيزى که
او دارد از من مىخواهد متفاوت از انزجار یا توبه نامهاى است که تا به حال از
همه خواستهاند .نظرم را در مورد مارکسيسم و رژیم مىپرسد و من مىگویم که
به چنين سوالهایى جواب نمىدهم .این هميشه پاسخ من به سوالهاى مربوط به
نظرم بوده است .با سوالهایى سعى مىکند که مرا به حرف بکشد تا در مورد
نظراتم حرف بزنم و من هر بار مىگویم جواب نمىدهم .مىگوید چشمبند را
بردارم .احساس عجيبى مىکنم ،چشمبند را برمىدارم و برادرم را مىبينم که در
اتاق است .او را بغل مىکنم و دلم مىخواهد که از بغلم رهایش نکنم .چهار نفر
دیگر هم در اتاق هستند ،باید بازجو باشند .من و برادرم در کنار هم مىنشينيم و
سعى مىکنيم آنچنان آرام حرف بزنيم که آنها نشنوند .برادرم مىگوید:
 آنها قبول کردهاند در مقابل گرفتن پول تو را آزاد کنند به شرطى که بنویسىکه بعد از آزادى فعاليت سياسى نخواهى کرد .آنها از تو نمىخواهند که در مورد
گذشتهات انزجار بدهى و یا از رژیم تعریف کنى .فقط از تو مىخواهند که
بنویسى که بعد از آزادى با جریانات سياسى رابطه نخواهى گرفت .اینها این کار
را براى پول مىکنند .ولى تو باید تصميم بگيرى ،اگر راضى به امضا آن تعهد
نامه هستى ،من مىتوانم پول را بدهم و آزادت کنم.
 من آزادیم را بدون شرط مىخواهم. هرچه تو بگى ،ولى اگر یک روز نظرت تغيير کند ممکن است آنوقت آنهاراضى به قبول پول و آزادى تو نشوند .منظورم این است که ممکن است دیگر
دیر شده باشد.
 مىفهمم چى مىگى ،آره ممکن است این اتفاق بيفتد .ولى دوست ندارم کهمشروط آزاد شوم.
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 اگر بيرون بيایى مجبور نيستى که در ایران بمانى و دوباره دستگير بشى.مىتوانى از کشور خارج شوى و در آرامش زندگى کنى.
 ولى االن آمادگى امضا تعهد نامه را ندارم. مسئلهاى نيست .مواظب خودت باش.ما را از هم جدا مىکنند و یکى از آنها مرا به بند بر مىگرداند.
در حالى براى دوستانم تعریف مىکنم که در مالقات و بازجویى چه گذشت که
برخى دیگر نيز مىشنوند و من اهميتى نمىدهم .دوستانم در مورد ناصریان و
پول گرفتن او جوک مىسازند و مىخندیم .چند روز به سالروز قدرت گيرى
جمهورى اسالمى مانده است.
آنا به سراغم مىآید خيلى ناراحت به نظر مىرسد ،مىگوید:
 مىدانم که زندانيان فکر مىکنند که من جاسوس هستم ولى چرا آنها چنينفکرى مىکنند؟ درست نيست بدون دليل با من مثل یک جاسوس رفتار کنند.
 چرا چنين احساسى کردهاى؟ براى اینکه تو تنها دوست من هستى ،بقيه مىترسند با من حرف بزنند. برخوردشان بعد از مدتى تغيير خواهد کرد. رژیم از من خواست که همکارى کنم ،از من خواست که نقش جاسوس رابازى کنم ،ولى نه براى داخل بند ،براى بيرون .بازجو از من خواست که بروم
و به تمام کارهاى قبلىام ادامه دهم و گاهى به آنها گزارش دهم .ولى من قبول
نکردم ،وگرنه حاضر بودند بعد از یک هفته مرا آزاد کنند.
نازلى سعى مىکند که برنامه حزب کمونيست را بازنویسى کند .او از زهرا و
راز و چند نفر دیگر که حافظههاى بهترى دارند کمک مىگيرد .هر کس بخشى
از آنرا به یاد دارد و سعى مىکند که آنرا کامل کند.
با برخى از زندانيان روابط خوبى دارم ،در مورد سياست و ضرورت مبارزه با
هم بحثهایى داریم .تا بحال رابطه من و راز قلب روابط من و روابط او بود .در
مورد مسائل مختلف با هم مشورت مىکردیم و از هم کمک مىگرفتيم .ولى حاال
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رابطهمان به محکمى وقتى که با توابها بودیم نيست .گاهى همدیگر را درک
نمىکنيم .فکر مىکنم وقتى راز با کسى برخورد مىکند تا او را سر مسئلهاى
قانع کند آنقدر در آن رابطه حل مىشود که ناخودآگاه در کنار فرد قرار مىگيرد.
حاال کمتر با یکدیگر برخورد داریم تا رابطهمان خرابتر نشود .مدتى است که
من و سونيا انگليسى کار مىکنيم .روى هم رفته شرایط خوبى دارم و نگرانم که
از دستش بدهم .این چيزى است که در زندان یاد گرفتهام که هيچ چيز ثابت
نيست.
نينا با عصبانيت به سراغم مىآید و مىگوید:
 مىدانى االن چه شنيدم؟ داشتيم غذا مىخوردیم که یکى از زندانيان جلوى منبه همه گفت ،مىدانيد که دیروز پرواز را به بازجویى صدا کردند و ناصریان
از او پرسيده است که آیا مىخواهى به مناسبت سالگرد انقالب با خانوادهات
مالقات داشته باشى و پرواز گفته بله .و او با خانوادهاش مالقات داشته است.
وسط حرفش پریدم و گفتم همه این حرفها دروغ است .اوال پرواز دیروز
مالقات نداشت ،دوما از او نپرسيدند که به مناسبت سالروز انقالب مالقات
مىخواهى یا نه؟ فردى که خبر را مىداد گفت ،من اینطور شنيدم .و من هم به
او گفتم به اینکه بعضىها اخبار را وارونه به تو مىدهند فکر کن.
بعد از مدتى مکث نينا ادامه مىدهد:
 اولين بارى نيست که دروغهاى اینطورى را مىشنوم.٭٭٭
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جدايى
نگهبان از بلندگو اعالم مىکند که همه افراد بند با تمام وسایلشان آماده انتقال
باشند .از یکدیگر مىپرسيم که آیا همه را به بند دیگرى خواهند برد و یا
تقسيممان مىکنند؟ شدیدا نگرانم که دوباره دوستانم را از دست بدهم .در اینجا
دوست از دست دادن به معنى آن است که ممکن است دیگر آنها را نبينم .همه
آمادهایم ،نگهبانان از ما مىخواهند که به راهروى اصلى رفته و منتظر باشيم.
همه نگرانيم ،کسى نمىخواهد که از دوستانش جدا شود ،و در زندان دوست
یعنى همه چيز .بخاطر همين است که برخى متفاوت از نظر خودشان عمل
مىکنند تا دوستانشان را از دست ندهند .نگهبانى مىآید و چند اسم را مىخواند،
اسم من هم در ليست است .او از ما مىخواهد تا برویم و در قسمت دیگر راهرو
منتظر باشيم .بعد از بقيه مىخواهد تا به دنبال او بروند ،دوستانم را مىبوسم و
با ناراحتى دور شدنشان را مىنگرم.
خيلى ناراحتم ،ولى چه مىتوانم بکنم؟ باالخره زندان است .به خودم دلدارى
مىدهم که هر جا که بروم مىتوانم یاد بگيرم ،مثل سال پيش که در سلول
انفرادى بودم .در سلول هم با فکر کردن در مورد نظراتم و احساسات و روابطم
چيزهاى زیادى یاد گرفتم .با دلخورى به آینده نامعلوم فکر مىکنم که با صداى
نگهبان به خودم مىآیم .حاال فقط ما چند نفر در راهرو هستيم .نگهبان مىگوید
که به بند چهار برویم .مىدانم که بند چهار بند توابهاست .مىگویم من نمىروم.
احساس مىکنم بعد از دو سال جدا بودن از توابها دیگر نمىتوانم با آنها در یک
بند باشم .دیگر تحملشان را ندارم .ترجيح مىدهم مرا به سلول انفرادى بفرستند
تا به بند توابها .نگهبان از من مىخواهد که به دنبال او به بند چهار بروم و من
مىگویم که نمىروم .نگهبان به بقيه مىگوید که بروند و برخى حاضر نيستند که
به بند توابها بروند .نگهبان ما را تنها مىگذارد .حدس مىزنيم که مدیر زندان
حلوایى بياید و با کتک ما را به سلول انفرادى بفرستد .ولى این اتفاق نمىافتد.
تعدادى نگهبان زن مىآیند و از ما مىخواهند که برویم و ما قبول نمىکنيم .آنها
دستهاى ما را مىگيرند و ما را به طرف بند چهار مىکشند .نگهبانى که مرا
مىکشد قد کوتاه و چاق است ،نامش را گارسيا گذاشتهایم .گارسيا دستهایم را
مىگيرد و مرا مىکشد .روى زمين مى نشينم و کشيدنم براى او سختر مىشود.
صحنه خندهدارى است .سعى مى کنم نخندم ولى نمىتوانم جلوى خندهام را
بگيرم .راهرو خيلى دراز است و او مثل یک اسب که گارىاى را بکشد مرا
مىکشد .گارسيا در حال کشيدن ،نفسنفس زنان فحش مىدهد ،چادر و مقنعهاش
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از روى سرش کنار رفتهاند .سعى مىکنم نخندم ولى صحنه خيلى خندهدار است
و او دارد از عصبانيت مىترکد .به بند چهار مىرسيم ،مرا به داخل بند هل
مىدهد و نگهبان دیگرى در بند را مىبندد .گارسيا مىایستد تا نفسى تازه کند و
بعد شروع به فحش دادن مىکند.
وسایلم در راهرو مانده است .وسائل چهار نفر دیگر هم که با زور نگهبانان به
داخل بند آورده شدند در راهرو مانده است .نگهبانان هم وسایلمان را نمىآورند.
نمىدانيم که ندادن وسایلمان یک نوع تنبيه است و یا مسئله دیگرى در کار است.
ولى مهم نيست چون ما در هر انتقالى مسواک و وسایل ضرورى را در جيب
لباسمان مىگذاریم .شب است به یکى از اتاقها مىروم که بخوابم .احساس
بيگانگى شدیدى مىکنم .با آرزوى دیدن خواب دوستانم و یا زندگى خارج از
زندان به زیر پتو مىخزم.
صبح است و مشغول خوردن صبحانه هستيم ،توابها طورى به ما نگاه مىکنند
گویى که موجودات خطرناکى دیدهاند .نگهبان از بلندگو تعدادى اسم مىخواند که
با تمام وسائل از بند بيرون بروند .اسامى همه ما که از بند دیگر آمده بودیم
بعالوه تعدادى از بند چهار در ليست است .به نظر مىرسد که افرادى که از بند
چهار خوانده شدهاند آنهایى هستند که اداى توابها را در مىآورند و تواب واقعى
نيستند .از بند بيرون مىرویم ،نمىدانم موضوع چيست .حتما ما را به زندان
دیگرى مىبرند ،ولى کدام زندان؟ زندانيان زن را دیگر به قزل حصار
نمىبرند .تنها جایى که احتماال ما را خواهند برد گوهردشت است .زندانى که در
بد بودن مشهور است و دنيا که دلم برایش خيلى تنگ شده از آن برایم گفته است.
براى مدتى در راهرو منتظر مىشویم .باالخره نگهبانان مىآیند و از ما
مىخواهند که به دنبالشان برویم .من هم وسایلم را از راهرو بر مىدارم و
همراه بقيه از ساختمان خارج مىشوم .در فضاى باز نگهبانان از ما مىخواهند
که وسایلمان را روى زمين بگذاریم و داخل اتوبوس شویم .اتوبوس به حرکت
در مىآید و همهمان مىدانيم که به گوهردشت مىرویم ،ولى چرا؟ معموال وقتى
زندانى قوانينى را رعایت نمىکند و یا کار خالفى مىکند ،او را به گوهردشت
مىبرند .ولى در مورد ما مسئله خاصى پيش نيامده و بيشتر افرادى که همراه ما
هستند مجاهدینى هستند که هميشه خودشان را تواب معرفى کردهاند .چرا آنها را
هم منتقل مىکنند؟ از بين دوستان دور و نزدیکم روژین در کنار من نشسته
است .تا زمان چادر مشکى با آنهایى بود که مبارزه را دفاع از حقوقى مثل چادر
رنگى مىدیدند .بعد از آنکه با چادر مشکى از زیرزمين برگشت با راز وارد
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رابطه نزدیکترى شد .به نظر مىرسد که راه مبارزهاش را تغيير داده است .در
عرض چند ماه گذشته بحثهایى با راز داشته است .حاال با از دست دادن راز
احساس مىکنم که مىخواهد آن رابطه را با من داشته باشد .من هم او را دوست
دارم ،او یکى از آنهائيست که با شانههایى صاف راه مىرود و از مبارز بودن
لذت مىبرد .روژین زیباست و احساس مىکنم که دوست دارد زیبا و تميز باشد.
او متفاوت از برخى است که فکر مىکنند یک مبارز نباید به خودش برسد.
روژین که کنارم نشسته است ،مىپرسد فکر مىکنى چرا ما را دارند به
گوهردشت مىبرند و من پاسخ مىدهم نمىدانم .به ما گفتهاند که پردههاى
شيشههاى ماشين را کنار نزنيم تا مردم ما را نبينند .از فاصله کمى که بين پرده
و چهارچوب پنجره است مردم را و درختها را نگاه مىکنم ،ولى فکرم مشغول
این است که در گوهردشت چه خبر است که آنها ما را به آنجا مىبرند .از اینکه
روابطم را به این زودى از دست دادهام دلخورم .فکر مىکنم حاال روابطى دارم
که مىتوانم روى آنها حساب کنم و از اینکه در چند ماه گذشته رابطهاى جدى با
راز نداشتهام احساس ناراحتى مىکنم.
به زندان بزرگى در ميان زمين وسيع لختى مىرسيم که خارج از شهر
گوهردشت است .زندان از یک راهروى اصلى تشکيل شده که دو طرف آن
بندهاى زیادى قرار دارند .در بين هر دو بند یک هواخورى بزرگ است .بندها
سه طبقه هستند و بندهاى طبقه اول استفاده نمىشوند .ما را به بند  ٨مىبرند و
در آنجا زندانيان جدید زیادى را مىبينم .در این بند جدید تعداد ما غيرمذهبىها
ده نفر است و هشتاد نفر مجاهد هستند .یک بازجویى مختصر مىشویم .در
جواب به اتهام همه مجاهدین مىگویند که در رابطه با منافقين دستگير شدهاند.
آنها به این برخوردشان به عنوان تاکتيک نگاه مىکنند.
در این بند  ٤۰سلول است و بعضى از سلولها را باید دو و یا سه نفره استفاده
کنيم .من و روژین و شهناز در یک سلول قرار مىگيریم .شهناز را که تازه
مىبينم ،در رابطه با حزب کمونيست دستگير شده است و فکر مىکند چون به
یک خط مشى تعلق داریم باید با من در یک سلول باشد .وسایلمان را در سلول
مىگذاریم و در بند مىچرخيم تا افراد دیگر را ببينيم .نگهبان مىگوید که
مىتوانيم از هواخورى استفاده کنيم .هواخورى بزرگى است ،احساس مىکنم که
در بند کنارى که بند مردان است زندانيان پشت پردههاى کرکرهاى آهنين
ایستادهاند و ما را تماشا مىکنند .پنجرهها طورى درست شدهاند که ما نمىتوانيم
از بيرون کسى را ببينيم ولى آنها مىتوانند ما را ببينند .قدم مىزنم و به آسمان
بزرگ باالى سرم و به سلولهاى دو طرف هواخورى نگاه مىکنم .مىبينم که
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پنج و یا شش نفر از زندانيان روى سکویى که ته هواخورى است نشستهاند و
مشغول حرف زدن با زندانيان پشت پنجره هستند که ما نمىتوانيم آنها را ببينيم.
طورى قدم مىزنم که بتوانم صدایشان را بشنوم .یک نفر از سازمان اکثریت از
کسى که پشت پنجره است مىخواهد که یک نفر از سازمان او را صدا کند .حاال
آنها مشغول رد و بدل کردن اخبار تعداد زندانيان هر بند و اینکه ما کى آمدیم و
چرا آمدیم و غيره ،هستند .زندانىاى که طرف ماست به آن یکى مىگوید:
 آیا شما هم در بندتان وضع ما را دارید؟ آیا چپىها با شما رابطه بر قرارنمىکنند؟
 نگران نباش رفتارشان بعد از مدتى تغيير خواهد کرد و با شما حرف خواهندزد .برخى از آنهایى که قبال با ما حرف نمىزدند حاال حرف مىزنند .باالخره
هميشه تعدادى سکتاریست هستند که هيچ وقت رفتارشان را تغيير نخواهند داد و
با ما حرف نخواهند زد.
نمىتوانم جلوى خندهام را بگيرم .روژین در حالى که مىخندد کنارم قرار
مىگيرد .همچنان که قدم مىزنيم به روژین مىگویم:
 جالب است اینها فکر مىکنند که ما باید با آنها رابطه داشته باشيم چون همهزندانى هستيم .اینکه آنها نقش وزارت اطالعات را براى رژیم بازى کردند و
خيلىها را لو دادند که دستگير و اعدام شوند اصال مهم نيست.
 تازه هرگز نگفتند که همکاریشان با رژیم و اینکه رژیم را قبول داشتهانداشتباه بوده است .فکر مىکنند که آنقدر احمق هستيم که گذشتهشان را فراموش
مىکنيم .گذشتهاى که آیندهشان را هم در بر خواهد داشت .آنها باید بخاطر
همکاریشان با رژیم براى شکست دادن انقالب ،محاکمه شوند .آنها به سازمان
خود افتخار مىکنند ،در حاليکه باید خجالت بکشند.
 تازه روابط ما در زندان بر مبناى روابط تشکيالتيمان نيست .کسى که انقالبىو مبارز باشد با هم خط امروزىاش دوست مىشود یعنى با کسى که فعاليت
سياسىاش به او نزدیک است .هر کس با هم نوع خودش دوست مىشود و این
همنوعى الزاما داشتن گذشته یکسان نيست .مسئله این است که اینها هميشه خط
اکثریت را پيش بردهاند که ضربه زدن به انقالب بوده است .من و تو از دو
سازمان کامال متفاوت آمدهایم .ولى در حال حاضر منافع مشترکى را در زندان
دنبال مىکنيم و از آنجا که رفتارمان نسبت به رژیم یکى است در کنار هم
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هستيم .آنها فکر مىکنند زندانى بودن کافى است که افراد با هم دوست باشند.
ولى وقتى مسئله اى پيش مىآید و تو راه متفاوتى را انتخاب مىکنى آنها به
عنوان ضد انقالب به تو نگاه مىکنند.
تعدادى از چپىها هم روى سکو نشستهاند و از صداى پشت پرده آهنين
مىخواهند که افراد سازمان آنها را صدا کنند .آنها اخبارى را با هم رد و بدل
مىکنند .شهناز که در کنار آنها بود و سعى مىکرد که کسى را از حزب
کمونيست صدا کند و موفق نشد ،به سراغ من مىآید و مىگوید:
 دوست ندارى با یک نفر از حزب حرف بزنى؟ خيلى دوست دارم ولى نه از این طریق ،فعال بگذار شاهد باشيم و به فکر راهتماس بهترى باشيم .بلدى سریع مورس بزنى؟
 آره.نگهبان از ما مىخواهد که به داخل بند برویم .بعد از ظهر من و روژین به یکى
از سلولهاى ته بند مىرویم و با کمک انگشتانمان براى بند روبرو مورس
مىزنيم و پاسخ مىگيریم .مىخواهيم با فرد مشخصى که مىشناسيم حرف بزنيم
و او مىآید و بعد از چند سوال مىفهميم که خودش است .در مورد شرایط
گوهردشت مىپرسيم و او مىگوید:
 شرایط خيلى بد است .مجاهدین شروع به مبارزه براى ورزش رزمى و یاجمعى کردهاند .مدتى است که رژیم آنها را تهدید کرده که دست از این کار
بردارند و برخى از آنها را شکنجه کرده.
مىپرسيم آیا چپىها هم آنها را حمایت مىکنند و در این حرکت هستند و او پاسخ
مىدهد:
 برخى از چپىها هم دارند سر آن بحث مىکنند که آنها را حمایت کنند.تودهاىها و اکثریتىها که حمایتشان را از آنها اعالم کردهاند.
 نظر خودت و هواداران حزب چيه؟ ما نباید دنبال مجاهدین بيفتيم .ما تعدادى هستيم که هرگز به دنبال مجاهدیننمىافتيم .راه مبارزاتى ما کامال متفاوت از آنهاست ،مثل زمانى که بيرون
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بودیم .تا چند وقت پيش اینها خودشان را تواب معرفى مىکردند و حاال یک دفعه
شروع کردهاند که قدرتى داشته باشند .آنها دچار توهم نسبت به سازمان هستند.
فکر مىکنند که سازمانشان قدرت شکست دادن رژیم را دارد.
 فکر مىکنى چرا رژیم ما را به اینجا منتقل کرده است ؟ نمىدانم ،هر چند ما فکر مىکنيم که رژیم برنامه سرکوب دارد تا ورزشجمعى را مانع شود .تا حاال هم رژیم و مجاهدین اعصاب ما را با این موش و
گربه بازىها خرد کردهاند و نمىگذارند زندگى روزمرهمان را داشته باشيم.
مجاهدین بند شما هم ورزش جمعى مىکنند؟
 در عرض یک سال گذشته ما با آنها نبودهایم و چيزى در موردشان نشنيدهایم.در اوین بند پائين ما مجاهدین بودند ولى ما ندیدیم که ورزش جمعى کنند .امروز
هم در هواخورى ورزش جمعى نکردند .زندانيان بند پائين شما کى هستند؟
 آنها حدود صد نفر هستند ،همه پسرهاى جوان که زیر بيست سال هستند.بيشترشان سالهاى سالهای  ۶۰و  ۶١دستگير شده اند که وقت دستگيرى نوجوان
بودهاند .اکثر آنها در دادگاه محکوم نشدهاند ولى بخاطر توبه نکردن و کال
نپذیرفتن شرایط آزادى در زندان ماندهاند .شهناز خبر مىدهد که نگهبانان به
داخل بند آمدهاند .عالمت اتمام مورس را مىدهيم و از سلول بيرون مىآیيم.
٭٭٭
چند روزى است که در این بند هستيم .در راهروى بند قدم مىزنم ،مىبينم که
نگهبان به درون بند مىآید و چيزى به اولين سلول که مجاهدین هستند مىگوید و
مىرود .دوباره در باز مىشود و این بار نگهبان با دستمالى ،چشمى را از داخل
بند پاک مىکند تا از بيرون بتواند داخل بند را بخوبى ببيند .براى اینکه داخل بند
و اینکه زندانيان چه مىکنند از بيرون پيدا نباشد ،زندانيان کمى روغن روى
چشمى مىمالند.
ناهار پلو مرغ داریم .کمى در بشقابم مىگذارم ،از بوى آن خوشم نمىآید .یک
قاشق مىخورم و نمىتوانم دیگر بخورم .بوى آن حال آدم را به هم مىزند ،به
بقيه مىگویم که نخورند و اینکه غذا اشکالى دارد .ولى همه گرسنه هستند و
کسى به حرفم گوش نمىدهد .مىروم مقدارى خرما از انبار مىآورم و با نان
مىخورم ،در حالى که دلم براى یک غذاى گرم لک زده است .نيم ساعت از
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وقت غذا خوردن نگذشته است که همه بند براى دستشویى صف کشيدهاند .همه
درد و اسهال دارند .عصر تعدادى از زندانيان حالشان خيلى بد است ،استفراغ
مىکنند و ما در بند را مىکوبيم ولى کسى آنرا باز نمىکند .باالخره شب دیر
وقت نگهبان در را باز مىکند و آنهایى را که حالشان خيلى بد است به بهدارى
مىبرد.
در بند باز مىشود و دو نگهبان زن وارد بند مىشوند و به در سلولها نگاه
مىکنند و در تمام سلولها را مىبندند .از آنها علت آنرا مىپرسم و اینکه
وسایلمان در سلول است و یکى از نگهبانان مىگوید تو بهتر از من مىدانى.
با یکدیگر حرف مىزنيم ولى سر در نمىآوریم که موضوع چيست .دوباره از
نگهبانان مىپرسيم که موضوع چيست و یکى از آنها مىگوید:
 ما از شما خواستيم که اسمتان را روى در سلولتان بنویسيد که ما اسم هر کسرا بنابر شماره سلول یادداشت کنيم و بدانيم هرکس در کدام سلول است .و شما
گفتيد که این کار را نمىکنيد .مدیر زندان هم دستور داده است که در همه سلولها
را ببندیم.
از نگهبان مىپرسيم چه کسى این را به ما گفته است؟ و یکى از آنها مىگوید:
 ما به اولين سلول گفتيم. پس شما به ما نگفتيد و نباید در سلول ما را ببندید. به من دستور دادهاند که در هر سلولى که اسم روى آن نيست ببندم.نگهبانان از بند بيرون مىروند و ما به شدت عصبانى هستيم .باید مثل حيوانات
زندگى کنيم .صد نفر در راهرو ،نه جاى کافى و نه آرامشى .با یکدیگر مشورت
مىکنيم .برخى معتقدند که اعالم اعتصاب غذاى نامحدود کنيم .روژین و شهناز
به سراغم مىآیند و مىپرسند چه باید بکنيم .به آنها مىگویم که باید در مورد آن
فکر کنيم و درست نيست حاال که عصبانى هستيم تصميم بگيریم .به این فکر
مىکنم که من اعتصاب غذا را قبول ندارم چون ما را ضعيف مىکند و فشارى
هم به رژیم نمىآورد .داستانهاى زیادى در مورد اعتصاب غذا و بازى رژیم با
زندانيان شنيدهام .احساس مىکنم اگر ندانيم چه مىکنيم رژیم مىتواند با ما هم
بازى کند .از طرف دیگر شرایطمان مثل زندگى خوکهاست .خيلى تحقيرآميز
است .نمىتوانيم زندگى روزمرهمان را داشته باشيم ،کارهایى مثل کتاب
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خواندن ،بحث و رابطه با بندهاى دیگر امکان پذیر نخواهد بود .با روژین که
نقش رابط را بين ما ده نفر بازى مىکند حرف مىزنم .به او مىگویم که موافق
اعالم یک اعتصاب غذاى محدود هستم.
 دیگران اعتصاب غذاى محدود را دوست ندارند ولى من هم فکر مىکنم بهتراز نامحدود است .با آنها حرف خواهم زد و خواهم گفت که من و تو موافق یک
اعتصاب غذاى محدود هستيم.
روژین مىرود و بعد از مدتى که با دیگران بحث مىکند مىآید و مىگوید:
 آنها هم موافق هستند .تعجب مىکنم چون آنها هيچ وقت حرکتشان را با توتنظيم نمىکردند .شاید علت آن این است که آنها هم نمىدانند که در این جا چه
مىگذرد.
همه به این توافق مىرسيم که اعالم سه روز اعتصاب غذا کنيم .به طرف در
بند مىرویم و در مىزنيم .یکى از نگهبانان در را باز مىکند ،دورش را
مىگيریم .به نگهبان مىگویم:
 ما اعالم سه روز اعتصاب غذا در اعتراض به شرایطى که برایمان فراهمآوردهاید مىکنيم .شرایطى که اصال انسانى نيست .ما مشکلى در مورد اینکه
اسامىمان را روى در بنویسيم نداشتيم و شما ما را به عمد در این شرایط قرار
دادهاید.
نگهبان پاسخ مىدهد:
 من به اولين سلول گفتم و آنها مىبایست به شما بگویند. آنها به ما نگفتند و وظيفه آنها نبود که بگویند ،خودتان مىبایست به مامىگفتيد.
 پيغام شما را به مدیر زندان خواهم داد.مجاهدین که حدودا  ۹۰نفر هستند اعالم اعتصاب غذاى نامحدود تا باز شدن در
سلولها مىکنند .عکسالعمل مجاهدین خيلى غيرعادى است .از روژین مىپرسم
آیا در جامعه و یا در زندان اتفاقى افتاده است که ما متوجه آن نشدهایم؟ چرا
رفتار آنها اینقدر تغيير کرده است و کامال متفاوت با قبل عمل مىکنند؟ ولى ما
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نمىتوانيم پاسخى به سواالتمان بدهيم .تا بحال همهشان تظاهر به تواب بودن
مىکردند ،هرچند برخى از آنها خود را تواب تاکتيکى قلمداد مىکردند .حاال
یک دفعه شروع کردهاند به حرکتهاى اعتراضى ،برخوردى که در سالهاى
گذشته هيچ وقت نکردهاند.
با اینکه فقط دو روز از اعتصاب غذا مىگذرد ولى خونریزى داخلى پيدا
کردهام و درد شدید معده و روده دارم .روز سوم است و روز مالقات است و ما
قصد داریم که از خانوادههایمان بخواهيم که در زندان بمانند و از رئيس زندان
در مورد علت اینکه ما را در این شرایط غير انسانى قرار دادهاند بپرسند .ولى
به ما مالقات نمىدهند و این خيلى ناراحت کننده است .بيچاره خانوادههایمان باید
خيلى نگران باشند .براى آمدن به گوهردشت خانوادهام باید راهى طوالنى را
بيایند و خيلى برایشان خسته کننده است .این همه راه را مىآیند و مىروند بدون
اینکه مرا ببينند.
هر وقت نگهبان ما را صدا مىکند که برویم غذایمان را بگيریم ،ما برای  ١۰نفر
غدا بر مىداریم .امروز رئيس زندان از بند بازدید دارد .مالى کریه شکلى
است .از بين ما که در دو طرف راهرو نشستهایم رد مىشود بى آنکه حرفى
بزند .مىرود ،نيم ساعت بيشتر طول نمىکشد که نگهبانان از ما مىخواهند که
وسایلمان را جمع کرده و منتظر انتقال باشيم .از اینکه از این شرایط خالص
مىشویم خوشحاليم.
ما را به بندى مىبرند که سه اتاق و یک سالن بزرگ دارد .بند ما به یکى از
بندهاى بزرگ چسبيده است .ما ده نفر اتاق متوسط را که چسبيده به سلولها است
بر مىداریم .بيست تا سلول انفرادی طرف چپمان است و چون در آخرین بند
زندان هستيم ،روبرویمان بيابان است .اتاق کوچک را تودهاىها و اکثریتيها
برداشتند و بزرگترین اتاق را مجاهدین .کنار پنجره مىروم و سرود
انترناسيونال را با سوت مىزنم که اگر کسى در سلول هست بداند که ما آمدهایم.
پسرى بلوزش را از پنجره اولين سلول به بيرون آویزان مىکند .بر روى
بلوزش نوشته است که دو سال است که در آن سلول است .او شروع به حرف
زدن با ما مىکند ولى چند لحظه بيشتر طول نمىکشد که متوجه مىشویم که
دچار اختالالت روانى است.
در اتاق جدید با سارا آشنا مىشوم .در رابطه با مجاهدین در سال ٦۰دستگير
شده ولى در زندان به نفى خدا و مذهب و مجاهدین رسيده است .حاال هم چون
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خودش را کمونيست مىداند با ما زندگى مىکند .دخترى زیبا ،کم سن ،محکم و
با اعتماد بنفس بنظر مىرسد .شخصيت جالبى دارد ،خيلى زود با هم دوست
مىشویم .در مورد مجاهدین و اینکه چرا دوست ندارد با آنها باشد و با آنها
تعریف شود برایم حرف مىزند.
 مجاهدین مىتوانند به همان راحتى که یک پاسدار کسى را مىکشد ،تو رابکشند .آنها هر کار براى سياستشان مىکنند ،برایشان هم مهم نيست کارى که
مىکنند چقدر غيرانسانى باشد .آنها فقط قدرت مىخواهند که مثل مالها رفتار
کنند .باالخره نظراتشان هم با رژیم یکى است ،هر دو مسلمانند.
از سارا که به خاطر اتهامش به اجبار تا به حال در بند توابين بوده است ،در
مورد آزادى آنها مىپرسم .اینکه آیا خيلى از توابين آزاد شدهاند؟ مىگوید:
 آره ،در عرض دو سال گذشت خيلى از توابين را که عمدتا از مجاهدینبودهاند آزاد کردهاند .براى همين دیگه از قزل حصار هم استفاده نمىکنند و همه
را توانسته بودند در بندهاى  ۲١٦اوین جا دهند.
 سارا جان از ابتدایى که به اوین آمدم یک سوال دارم که تا به حال نتوانستم ازهيچ کس بپرسم ،چون مجاهدها حاضر نيستند واقعيت را بگویند و غير مجاهدها
هم پاسخش را نمىدانند .سوالم این است که سياست تواب تاکتيکى در بين
مجاهدین چطور راه افتاد .آیا به طور خودبخودى راه افتاد و یا یک دستور
تشکيالتى بود؟ مىدانى وقتيکه من دستگير شدم ،اکثر افراد بند که بيشترشان هم
مجاهد بودند تظاهر به تواب بودن مىکردند .وقتى که از زندانيان قدیمى پرسيدم
که موضوع چيست گفتند که بعد از سرکوب شدید سال  ٦۰ابتدا مجاهدین و بعد
بخشى از چپىها تواب تاکتيکى شدند .سوال من این است که این سياست چطور
راه افتاد و آیا سياست تشکيالت مجاهدین بود؟
 من هم سال  ٦۰دستگير شدم .در ابتدا جو زندان هم مثل بيرون انقالبى بودیعنى زندانيان حاضر نبودند حتى اسم و یا آدرسشان را بدهند .اکثر زندانيان هم
خيلى جوان بودند ،بيشتر مجاهد و محصل بودند .پاسدارها هم جرات
برخوردهاى االن را نداشتند .ولى بعد از  ٣۰خرداد ٦۰که رژیم سرکوب
شدیدی را شروع کرد و هر روز تعداد زیادی از زندانيان را اعدام مىکرد و
شکنجهها خيلى وحشيانه شد ،از طرف تشکيالت این رهنمود آمد که بهتر است
دست از حرکتهاى تا کنونى برداریم و بطور تاکتيکى تواب شویم .دليلشان هم
حفظ نيرو بود .مىگفتند اگر تواب تاکتيکى نشویم همه مان را مىکشند .همين
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باعث شد که برخوردها تغيير کند .از آن به بعد همه مجاهدین در پاسخ به این
سوال که اتهامت چيست مىگفتند "منافق" .در صورتيکه تا قبل از سياست تواب
تاکتيکى همه در مقابل آن سوال مىگفتند ،سازمان مجاهدین خلق ایران.
٭٭٭
بعد از ظهر گرم و گرفتهاى است .بيشتر زندانيان خوابيدهاند .کتاب جالب
خواندنى نداریم ،کتابهایى هم که به کتابخانه سفارش دادهایم هنوز دریافت
نکردهایم .کنار پنجره مىنشينم ،هيچ کس در سلولهاى کنارمان نيست ،به جز
همان پسرى که در سلول یک است .در طرف راستم یک برج نگهبانى است که
پاسدارى در آن نشسته است .به نظر مىرسد که پنجرههاى ما را نگاه مىکند.
فکر نمىکنم که براى این نگاه مىکند که اگر کسى خواست فرار کند ببيند .چون
پنجرهها را پرده کرکره زخيم فلزى پوشاندهاند و امکان فرار صفر است .احتماال
مراقب است که زندانيان با یکدیگر تماس نگيرند .پاسدار داخل برج را نگاه
مىکنم ،گاهى مىایستد و گاهى روى صندلى مىنشيند .پشت برج نگهبانى هيچ
چيز بجز زمين لخت به چشم نمىخورد .نه درختى ،نه ساختمانى ،نه حتى یک
خيابان .بيابان است و بيابان .دوست دارم آنچه را که مىبينم طراحى کنم .کاغذ
و مدادى بر مىدارم .برج نگهبانى و پاسدار را مىکشم بعاله بيست تا سلول
طرف چپم را .زمين پشت نگهبانى را به شکل بيابان گونه با بوتههایى که اینجا
و آنجا روى زمين در آمدهاند مىکشم .در مقابلم در دور دست جادهاى است و
ساختمانهایى ،آنها را به روى کاغذ مىآورم .بيست تا پنجره سلولها را دقيقتر
مىکنم .سعى مىکنم تمام جزئياتى را که مىبينم روى کاغذ بياورم .احساس
خستگى مىکنم ،نزدیک یک ساعت است که دارم نگاه مىکنم و طراحى مىکنم.
چشمانم درد گرفتهاند چون باید از بين پرده کرکره یعنى از یک درز کوچک
بيرون را ببينم .احساس مىکنم که پاسدار توى برج نگهبانى دارد پنجره مرا
نگاه مىکند .نمىدانم که آیا تشخيص مىدهد که کسى پشت پنجره است یا نه .به
گوشهاى از اتاق مىروم و مىنشينم .ناگهان نگهبان زنى آرام وارد اتاق مىشود
و به کنار پنجره مىرود .نگهبان پنجره را چک مىکند و بعد از اینکه مطمئن
مىشود که شکسته نشده و محکم سرجایشان است ،به اطراف اتاق نگاه مىکند و
آرام از اتاق بيرون مىرود .احساس مىکنم خواب مىبينم .همهاش چند لحظه
است که نشستهام ،اگر نگهبان کمى زودتر آمده بود مچم را گرفته بود .براى
چى؟ براى کشيدن سلولهاى کنارى و پاسدار توى برج نگهبانى؟ یکى از
زندانيان مىگوید خيلى شانس آوردى ،وگرنه امشب را در سگدانى
مىگذراندى .متوجه مىشوم که همه چيزهایى را که در مورد این زندان شنيده

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

بودم فراموش کردهام .سگدانى اتاقک یک متر در یک مترى است که زندانى
تنها مىتواند در آن بنشيند و کامال تاریک است .دنيا در مورد آن برایم گفته بود،
او چند روزى را در آن گذرانده بود.
٭٭٭
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شاهد شکنجه
حاال بعد از بيست روز در این زندان تازه دارم احساس مىکنم کجا هستم و سعى
مىکنم که از شرایطم استفاده کنم .مىتوانيم از کتابخانه کتاب بگيریم و کتابهاى
اینجا با کتابهاى اوین و قزل حصار متفاوت هستند .کتابهاى جالبى در کتابخانه
اینجا هستند مثل کتابهاى برشت و پاولف که مىتوانيم آنها را سفارش دهيم .غذا
خيلى بيشتر از اوین است ،حداقل هميشه گرسنه نيستيم .مىتوانيم از فروشگاه
وسایل نسبتا بهترى بخریم .تنها چيزى که بد است این است که آب گرم نداریم و
چون هوا خيلى گرم است و پنکه و شوفاژ هم نداریم ،مجبوریم که روزى چند
بار دوش آب سرد بگيریم .بعالوه اینکه در اینجا نگهبانان با نگهبانان تمام
زندانهایى که تا بحال بودهام متفاوت هستند .نگهبانان اینجا از نظر فيزیکى
درشتتر هستند ،با دستهاى کلفت و گندهاى که اگر بزنند مىتوانند آدم را بکشند.
برعکس نگهبانان زندانهاى دیگر در مورد سياست و جریانات سياسى هم کمى
مىدانند .یادم مىآید یک بار در قزلحصار نگهبانى براى نام نویسى آمده بود و
نمىتوانست برخى از نامها را بنویسد و مىبایست برایش هجى کنيم .ولى در
اینجا به نظر مىرسد که نگهبانان متفاوت هستند .آنها آموزش دیدهاند که
زندانيانشان را بشناسند و خشن باشند و از زدن لذت ببرند.
احساس مىکنم درد پاهایم خيلى بيشتر شدهاند .هر روز درد زیادى در زانوهایم
دارم و بلند شدن و نشستن برایم دردناک هستند .از نگهبان مىخواهم که مرا به
دکتر ببرد .وقتى به بهدارى زندان مىرسم متوجه مىشوم که دکتر همانى است
که در کميته مشترک بود .خودش هم زندانى است ولى احساس نفرت نسبت به
مبارزین دارد .انگار با رفتن به جبهه دشمن انسانيت هم در او مرده است .شاید
هم ما را دوست ندارد چون گذشته خودش را در ما مىبيند .گذشتهاى که رژیم
در او شکانده و او را به موجودى مملو از تنفر تبدیل کرده است .مرا معاینه
مىکند و مىگوید هيچ مشکلى ندارى ،درد هم ندارى .به او مىخندم و او با
برافروختگى نگاهم مىکند.
یکى از هم اتاقىهایم مىگوید علت دردناک شدن پاهایم این است که روزى چند
بار دوش آب سرد مىگيرم .به او مىگویم که هوا خيلى گرم و طاقت فرساست و
اگر دوش نگيرم تحمل این همه عرق کردن را ندارم .مىگوید که اگر به دوش
آب سرد گرفتن ادامه دهم وضع پاهایم بدتر خواهند شد و فلج خواهم شد .سعى
مىکنم که روزى یک بار بيشتر دوش آب سرد نگيرم و احساس مىکنم که وضع
پاهایم دارند بهتر مىشوند.
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با سارا و روژین و شهناز حرف مىزنم که ما را بعد از مدتى حتما به اوین بر
خواهند گرداند و ما نباید فقط خودمان با خواندن این کتابها لذت ببریم .باید آنها
را رونویسى کنيم و براى دوستانمان به اوین ببریم .آنها موافقت مىکنند و از
لحظهاى که کتابها را دریافت مىکنيم نوبتى از روى آنها مىنویسيم .تا نيمه شب
بيداریم و رو نویسى مىکنيم و از این کار لذت مىبریم .وقت خيلى سریع
مىگذرد ،شاید چون ما خيلى سرمان شلوغ است .زمانى که در حال نوشتن و یا
خواندن نيستم و دارم اخبار تلویزیون را گوش مىکنم روى سنگ کار مىکنم.
یک سنگ سفيد دو سانت در سه سانت است .آنرا براى نينا درست مىکنم و
طرحى که روى آن کشيدهام به معنى ضرورت رابطه تئورى و عمل است .خود
سنگ را به شکل یک کتاب باز شده در آوردهام ،خيلى مراقبش هستم .در گشت
آنرا با دقت جاسازى مىکنم که نگهبانان پيدایش نکنند.
گاهى نگهبانان ما را از سالن اصلى زندان قدم زنان به هواخورى مىبرند .از
پنجرههاى راهرو هواخورىها را مىبينم و زندانيان پسر را که در حال قدم
زدن هستند .گاهى دوست دارم بایستم و تماشایشان کنم .گویى فراموش مىکنم
که خودم هم زندانىام .هيچوقت نمىشود که با آنها رو در رو حرف بزنيم .تنها
یکدیگر را نگاه مىکنيم و لبخندى کمرنگ و پنهانى رد و بدل مىشود و از کنار
هم مىگذریم .گویى یکدیگر را درک و احساس مىکنيم بى آنکه سخنى گفته
باشيم .در هواخورى متوجه مىشوم که مجاهدین ورزش جمعى مىکنند .آنها هم
ورزش جمعى را شروع کردند چون مردان مجاهد مدتى است که شروع
کردهاند .دنباله روى آنها از مردان مجاهد کامال قابل درک است .مرد ساالرى
در زندگى و کار سياسى آنها هميشه عریان بوده است .درک رفتار مجاهدین
برایم سخت شده است ،چون بيشتر آنهایى که دارند دسته جمعى مىدوند کسانى
هستند که خودشان را تواب معرفى کرده و به همکارى با رژیم افتخار
مىکردند .چطور ممکن است که با این سرعت تغيير کرده باشند؟ هر چند این
تغيير شخصيت و یا نظر نيست و تغيير تاکتيک است و بس .احساس خوبى
ندارم چون ما شاهد سرکوبشان خواهيم بود و از ما هم انرژى خواهد گرفت .ما
احتياج به آرامش داریم تنها آرامش ولى رژیم سرکوب آنها را شروع خواهد
کرد و دیدن آن و دیدن اینکه آنها چطور ورزش جمعى را کنار مىگذارند
اعصاب خرد کن است .از اینکه این همه شاهد پروسههاى مبارزه براى حقوق
و بعد عقب نشينى باشم ،خسته شدهام .بخصوص اینکه قدرت دخالت ندارم .دیدن
این پروسهها خيلى ناراحت کننده است بخصوص وقتى چپىها این کار را
مىکنند ،مثل جریان چادر رنگى.

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

٭٭٭
تا بحال دو بار مجاهدین در هواخورى ورزش دسته جمعى کردهاند .حاال داریم
به هواخورى مىرویم ،نمىدانم که به کارشان ادامه خواهند داد یا نه ،چون خبر
داریم که مجاهدین پسر را مىزنند .به هواخورى رسيدیم ،نگهبان مىگوید
چادرهایمان را برنداریم چون لشکرى مىآید که حرف بزند .همه ایستادهایم،
مردى وارد مىشود ،مثل غول است .هيکل درشت با دستهاى درشتى دارد رو
به مجاهدین صحبت مىکند.
 اگر کسى ورزش جمعى کند به قصد مرگ او را خواهيم زد.لشکرى مىرود ،مجاهدین با یکدیگر مشورت مىکنند و ورزش جمعى نمىکنند.
چند روز است که نگهبانان زندانيان مرد را به اتاقى که ته راهروى اصلى
زندان قرار دارد و از طرف اتاق مجاهدین به بند ما وصل است ،مىآورند.
نگهبانان تعداد زیادى زندانى را در آن اتاق چنان جا مىدهند که فقط بتوانند
بایستند و جایى براى نشستن نداشته باشند .اتاق پنجره و حتى هيچ درزى براى
هواگيرى ندارد .زندانيان اسم اتاق را حمام سونا گذاشتهاند .هر وقت که
نگهبانان زندانيان را در آن مىگذارند و در را مىبندند ،بعد از چند لحظه
زندانيان از کمبود هوا و تنگى نفس مىنالند .زندانيان در را مىکوبند که
نگهبانان باز کنند ولى نگهبانان پشت در ایستاده و متلک مىپرانند .زندانيان به
شدت عرق مىریزند و در مىزنند مىگویند که برخى حالشان بد شده است.
نگهبانان از پشت در از آنها مىخواهند که ورزش جمعى نکنند و به آنها فحش
مىدهند .تا آنکه همگى به حالت خفگى مىافتند و یکى از آنها به چانه زدن به
نگهبانان مىافتد:
 ورزش براى سالمتى مىکنيم. پس چرا گروهى ورزش مىکنيد؟ چرا تنهایى ورزش نمىکنيد؟ این یک حرکت گروهى نيست.وقتى نگهبانان در را باز مىکنند بيشتر آنها قادر به راه رفتن نيستند و روى
زمين مىغلطند.
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مشغول خوردن شام هستيم که صداهایى از پشت در مىشنویم .از پشت درى که
به راهروى اصلى باز مىشود ،ولى از زمانى که ما اینجا هستيم از آن استفاده
نکردهاند .صداى نگهبانان مىآید که از زندانيان مىخواهند که حرکت کنند.
یکباره صداى زدن مىآید و صداى ناله .صداهاى زدن بلندتر مىشود و نالهها
اوج مىگيرند .کسى نمىتواند غذایش را تمام کند ،همه سراپا گوش شدهایم.
شنيدن صداها غير قابل تحمل است ولى چه مىتوانيم بکنيم ،حتى با بستن
گوشهایمان صداها را خواهيم شنيد .صداى گریه و ناله مىآید ،بنظر مىرسد که
نگهبانان دارند به شدت زندانيان را مىزنند .احساس مىکنم برخى دست یا
پایشان شکسته شده است .نگهبانان با استفاده از شکنجه سعى دارند که زندانيان
را از ادامه ورزش جمعى عقب بنشانند .صداها شدت پيدا مىکنند ،بعضى از
نالهها ضعيف مىشوند ،نالههاى بلندترى از زندانيان دیگرى به گوش مىرسد.
احساس مىکنم جهنم را حاال دارم درک مىکنم .جهنم همان چيزى است که در
راهرو جریان دارد .به جاى آتش با کابل و شالق و مشت بدنها را مىسوزانند.
انگار همه نگاهبانان خدا شدهاند و همانطور که در قرآن آمده است انسان را
مىزنند ،مىسوزانند و مىکشند و باز هم او را زنده مىکنند تا باز هم شکنجهاش
کنند .شاید هم هيچگاه به پاى خدایشان نرسند و نتوانند شکنجههایى را که قرار
است در جهنم به انسان بدهند ،اینجا عملى کنند .گویى در ددمنشى به رقابت با
خدا برخواستهاند .مدتى مىگذرد ،تنها صداى ناله به گوش مىرسد .به نظر
مىآید که زندانيان شکنجه شده را به حال خودشان رها کرده و رفتهاند .از باالى
در اصلى بند و با استفاده از آینه راهرو را نگاه مىکنيم .زندانيان زیادى روى
زمين افتادهاند ،غرق خون هستند و ناله مىکنند .برخى بيهوش هستند ،خون به
همه جا پاشيده است.
شکنجه و ناله و صداى ضربات هر روزه شده است .هر روز بعد از ظهر نوبت
بندى است که آنروز ورزش جمعى کرده است .هر روز صداى کتک زدن و
ناله و گریه مىشنویم .دست و پاى زندانيان را مىشکنند و بعضىها را کور
مىکنند .صداى شکنجه و ناله اعصاب خرد کن شده است .بعد از چند روز
تصميم مىگيرم که به آن گوش ندهم و در جایى بنشينم که کمتر بشنوم .امروز
نگهبانى که ما را به هواخورى مىبرد دست راستش را با بانداژ بسته است.
معلوم است که در زدن زندانيان دستش ضربه خورده است .هر بار ما را به
هواخورى متفاوتى مىبرند .حاال در هواخورىاى هستيم که به بهدارى چسبيده
است .زندانيانى روى بعضى از تختها خوابيدهاند .یکى از زندانيان که نزدیک
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پنجره است صورت و یکى از پاهایش باندپيچى است .همچنان که روى تخت
خوابيده است با انگشتانش به ما مورس مىزند که:
 بعضى از زندانيان را مثل من کور کردند .دست و پاى تعدادى را مثل منشکستهاند .هر روز بندى را که ورزش جمعى کنند مىزنند .آنها کتک زدن را
آنقدر ادامه مىدهند تا ما کوتاه بيایيم ولى ما سعى مىکنيم که شکست نخوریم.
دوستانمان ادامه خواهند داد.
به نظر مىرسد وقتى انسان اميد و افقى پيدا مىکند توانش خارق العاده مىشود.
انگار مجاهدین به اميدى دست یافتهاند که برایش اینقدر توانمند شدهاند .چه
اميدى؟
به نظر مىرسد که نگهبانان امروز به عمد ما را به این هواخورى آوردهاند ،که
نتيجه شکنجهها و صداهایى را که این چند روزه شنيدهایم ببينيم .در حاليکه قدم
مىزنيم مىبينيم که تعدادى زندانى مرد به هواخورى روبروى ما مىآیند .در
بين ما و آنها تنها راهروى اصلى زندان قرار دارد .ما به آنها نگاه مىکنيم و آنها
ما را تماشا مىکنند .متوجه مىشوند که ما مجاهد نيستيم چون روسرى سرمان
نيست .یکى از آنها مراقب است اگر نگهبان آمد به بقيه بگوید و تعداد دیگرى در
مقابل ما ایستاده و یکى از آنها شروع به زدن مورس مىکند .ولى به خاطر
هيجانزدگى به جاى مورس زدن با انگشتش ،با تمام دستش مورس مىزند و
باعث خنده ما شده و نمىفهميم چه مىگوید .بعد از سالها احساس مىکنم که کاش
مىشد در کنارشان بنشينم و مثل زمانى که آزاد بودم با آنها حرف بزنم.
مىشنویم که اوضاع همه بندها آرام است .بعد از دو هفته شکنجه هر روزه،
زندانيان قانون را پذیرفتهاند .ولى بعضى از زندانيان بخاطر زخمى شدن در
شکنجه یا خودکشى ،در بهدارى زندان بسترى هستند .بعضى از زندانيان با آتش
زدن خود دست به خودکشى زدهاند چون احساس مىکنند که شکست خوردهاند.
شرایط بدى است.
یکى از زندانيانى که بين ماست سال پيش دستگير شده است .پيش او مىروم که
از اخبار بيرون تا قبل از دستگيریش و جریانى که با آن بوده است بپرسم.
مىگوید کار اصلى آنها نقد نظرات حزب کمونيست بوده است .خيلى برایم
عجيب است که تشکلى به جاى مبارزه با رژیم با سازمان دیگرى مبارزه کند.
از او مىپرسم که آیا فعاليت دیگرى هم به جز نقد حزب داشتهاند یا نه .مىگوید
تعدادمان زیاد نبود براى همين نمىتوانستيم در همه زمينهها فعال باشيم .باورم
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نمىشود که با رژیم مبارزه نمىکردهاند ،و در واقع با حزبى مبارزه مىکردند
که در حال مبارزه با رژیم بوده است .به او مىگویم که من هم یکى از آنها بودم
و معتقد به تشکيل حزب بودم ،ولى قبل از آنکه حزب تشکيل شود دستگير شدم.
از او مىخواهم در مورد نظرات اخير حزب و نقد خودشان برایم بگوید .او
برایم از حزب و نظرات و سياستهاى اخيرش مىگوید و من از اینکه کسى را
مىبينم که نظرات حزب را مىداند و خودش هم در مورد آن نظر دارد
خوشحالم .تمام حرفهایش را یادداشت مىکنم که براى دوستانم به اوین ببرم .او
متوجه نيست که مبارزه با حزبى که در حال مبارزه با رژیم است ممکن است به
کنار آمدن با رژیم ختم شود .شاید هم جزو سکتهاى چپى است که فکر مىکنند
مبارزه با کمونيستها از مبارزه عليه رژیم مهمتر است! شخصيتا آدم خوبى
است ،نمىدانم چرا و چطور چنين روش مبارزاتى را در پيش گرفته بوده است.
انگار وارونه بودن همه چيز در این دنيا در مورد مبارزان هم صدق مىکند.
در حال خوردن شام هستيم که با شنيدن صداى "چنگک" "چنگک" همه از جا
مىپریم و لباسهایمان را از پنجره به داخل اتاق مىکشيم .وقتى ما به این بند
آمدیم نگهبانان به ما گفتند که نباید لباسهاى شستهمان را در بيرون پنجره آویزان
کنيم .ولى ما این کار را مىکنيم چون جایى در اتاق براى آویزان کردن و
خشک کردنشان نداریم .هر از چند گاهى نگهبانان از بيرون از زندان با یک
چنگک بلند لباسها را پائين مىکشند و به ما بر نمىگردانند .به محض آنکه
نگهبانان شروع مىکنند لباسها را با چنگک پائين بکشند ،زندانيان به طرف
پنجره مىدوند و در حاليکه فریاد مىزنند چنگک ،چنگک ،لباسها را به داخل
مىکشند .به غير از جا نداشتن در اتاق ،بخاطر آفتاب مجبوریم که لباسها را
بيرون پنجره آویزان کنيم .لباسهایمان باید با آفتاب ضدعفونى شوند.
هواخورىمان هم آنقدر کوتاه است که نمىتوانيم لباسهاى شسته را به آنجا برده
و آفتاب دهيم.
نزدیک نيمه شب است و آماده خواب هستيم .یک دفعه نگهبانان وارد اتاق شده و
از ما مىخواهند که به سالن برویم .نمىدانم کى وارد شدند که ما نفهميدیم،
امکان پنهان کردن سنگ را ندارم ،توى قفسه زیر لباسهایم است .نگهبانان
مراقبند و حرکات همه را زیر نظر دارند .اگر ریسک کنم و به طرف قفسه رفته
و آنرا بردارم ممکن است که ببينند و آنرا بگيرند .با ناراحتى به سالن مىروم،
اگر پيدایش کنند که احتمالش زیاد است ،آنرا بر مىدارند و همه کارم به هدر
مىرود .همه زندانيان را در سالن جمع مىکنند و تعدادى نگهبان در حال گشتن
وسایلمان هستند .از اینکه تمام نوشتهها را مخفى کردهام و چيزى پيدا نخواهند

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

کرد خوشحالم ولى نگران سنگم هستم .تعدادى نگهبان مرد مشغول حرف زدن و
متلک پراندن به ما هستند .به نظر مىرسد که کارشان با پسرها تمام شده و حاال
از سر بيکارى به سراغ ما آمدهاند .یکى از نگهبانان طورى حرف مىزند که
انگار دارد در تاتر نقش بازى مىکند .سعى مىکنم نخندم ولى گاهى نمىتوانم
جلوى خندهام را بگيرم چون خيلى احمق جلوه مىکند .اداى دو مجاهد را در
مىآورد که از نظر سنى مثل مادر و دختر هستند و هریک سر بر پاى دیگرى
گذاشته و گریه مىکنند.
یکى از نگهبانان مىآید و سنگ مرا در دست او مىگذارد و چيزى در گوشش
مىگوید .او نمایش خود را قطع مىکند و سنگ را نشان همه مىدهد و مىپرسد
مال کيست .من سکوت مىکنم و او در حاليکه تک تک زندانيان را نگاه مىکند
مىگوید بگویيد این سنگ مال کيست؟ خوشبختانه فقط تعدادى از هم اتاقىهایم
مىدانند که مال من است .نگهبان مىگوید ما خواهيم فهميد که این مال کيست و
آن وقت صاحب آنرا حسابى تنبيه خواهيم کرد ولى اگر صاحب آن االن خودش
را معرفى کند کارى با او نخواهيم داشت .نگهبان مىگوید طرحى که روى
سنگ است طرح یک سازمان است .او به حرف زدن در مورد سنگ و طرح
روى آن ادامه مىدهد .به نظر مىرسد که معنى طرح را نفهميدهاند و فکر
کردهاند که چيز مهمى است.
بعد از چهار ساعت سر پا ایستادن و گوش دادن به مزخرفات نگهبانان ما را
رها مىکنند و مىروند .ما به اتاق مىرویم که وسایلمان را که همه روى زمين
در هم بر هم ریخته است جمع کنيم و بعد بخوابيم .حالم حسابى گرفته است ،این
اولين بارى است که سنگى را که روى آن کار مىکردم از دست دادهام .دیگر
کار سنگ نخواهم کرد.
حدود  ٦ماه است که اینجا هستيم ،در این زندان دست ساز شاه که نمایندگان خدا
روى زمين آنرا به ارث بردند و خوب از آن استفاده مىکنند .امروز نگهبانان از
ما خواستند که با تمام وسایلمان آماده باشيم .مىدانيم که به اوین بر گردانده
خواهيم شد .اینجا دیگر چيز دیدنى براى نشان دادن به ما وجود ندارد ،براى
همين ما را برخواهند گرداند .دختران مجاهد ورزش جمعى را قبل از آنکه به
طور جدى شروع کنند ،با تهدید لشکرى تمام کردند .زندانيان مرد شکست
خوردند ،برخى خودکشى کردند ومتاسفانه جان باختند ،برخى از آنها به خاطر
شکنجه زخمى هستند .به هر حال آنها هم دیگر ورزش جمعى نمىکنند .حاال
همه چيز در اینجا بر وفق مراد رژیم است .ما هم با زخمهایى پنهان بر
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وجودمان به اوین بر مىگردیم تا از جنایتى که شاهدش بودیم براى دوستانمان
بگویيم .شاید هرگز نتوانيم گریه و فریاد زندانيان زیر شکنجه را فراموش کنيم.
کتابهاى زیادى را که از کتابخانه زندان گرفتيم کپى کردیم تا براى دوستانمان
هدیه ببریم ،بهترین هدیهاى که در زندان مىتوان داد و یا گرفت .نگهبانان از ما
مىخواهند که از بند بيرون برویم .سوار اتوبوس مىشویم که دوباره به اوین
برگردیم .دوباره خيابانها و مردم را مىبينم و احساس مىکنم که همه چيز برایم
تازگى دارد .آدمها را ،لباسهایشان ،حالتهایشان ،طریقه راه رفتنشان را نگاه
مىکنم .از حالت راه رفتنشان مىشود احساس کرد که شادند و یا افسرده .در
چهره اغلبشان شادى نيست ،در راه رفتنشان گویى خود را مىکشند .فشار جنگ
و فقر و اختناق باید مردم را خسته کرده باشد .هر بار که از زندانى به زندانى
دیگر منتقل مىشوم ،تصور مىکنم که مردم جلوى اتوبوس را مىگيرند و ما را
آزاد مىکنند .چه تخيل شيرینى ،ولى مردم خودشان هم زندانىاند .چطور
مىتوانند ما را آزاد کنند؟ اول باید خودشان را از دست این رژیم آزاد کنند.
برگهاى درختان رو به زردى مىزنند و رنگ طالئى مىرود که همه جا را در
برگيرد .زیبایى پائيز با رنگهاى متنوعش را مىشود در بعضى از درختان دید.
انگار بعضى از درختان در مقابل آن مقاومت مىکنند ،همچنان سبز ماندهاند.
٭٭٭
پائيز سال  ٦٦است .به اوین مىرسيم ،نگهبانانى که مىشناسيمشان ما را با خود
مىبرند .ما را به ساختمان  ۲١٦مىبرند و به بند  ۲۰۹که بند سلولهاى انفرادى
است .نمىدانم که سلول خالى کم دارند و یا سياستشان این است که در هر سلول
سه نفر بگذارند .من و روژین و یکى از مجاهدین را در یک سلول قرار
مىدهند .من و روژین در مورد تنظيم رابطهمان با فاطى با هم مشورت مىکنيم
و تصميم مىگيریم که چون او را نمىشناسيم ،رابطه دوستانهاى با او برقرار
کنيم .ما تا حاال با یک مجاهد در یک سلول نبودهایم و در این اواخر اتاقشان در
بندها از ما جدا بوده است .و ما هم دوست داشتيم که هميشه از آنها جدا باشيم،
چون تا چندى پيش تواب بودند .ولى از آنجایى که فاطى را نمىشناسيم با او
حرف مىزنيم ،با هم غذا مىخوریم ،ما حتى برخى از اخبار را به او مىدهيم و
او هم اخبارى را به ما مىدهد .رابطه دوستانهاى با هم برقرار مىکنيم.صداى
ریزش آبى را مىشنوم و همچنان که مشغول تمييز کردن سلول هستم ،آنرا به
شکل یک آبشار تجسم مىکنم .به یاد دارآباد که نباید از اینجا دور باشد ،و آبشار
زیبایش مىافتم .خودم را تجسم مىکنم که در باالى کوههاى دارآباد هستم و
گوش به صداى آبشار سپردهام .صداى آب چقدر زیبا و آرام بخش است .از
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پنجره باال مىروم که ببينم صداى آب از چيست و مىبينم که یک شير آب باز
است .به روژین مىگویم که یک آبشار طبيعى پشت سلول است و خيلى قشنگ
است .روژین مشغول مورس زدن با سلول کنارى است و حرف مرا هم مورس
مىزند .اینکه یک آبشار زیبا پشت سلول است و آنها مىتوانند آنرا از باالى
پنجره ببينند .آنها مورس را قطع مىکنند که آبشار را ببينند ،من از پنجره پایين
مىآیم و روژین باال مىرود.
سلول تميز نيست ،تعداد زیادى سوسک در سلول است .همه سوسکها را
مىکشيم و قبل از آنکه وسایلمان را باز کنيم سلول را تميز مىکنيم .ولى به نظر
مىرسد که تعداد سوسکها تمام شدنى نيستند .هر روز صبح که از خواب بيدار
مىشویم تعداد زیادى از آنها توى سلول و روى پتو و لباسمان هستند و روژین
از آنها مىترسد .مبارزه با سوسکها هم باعث خندهمان شده و هم مشغله
فکرىمان .انگار در شهر سوسکها زندگى مىکنيم .هرچه مىکشيم تمامى
ندارند .بزرگند و بالدار و وقتى احساس خطر مىکنند با پریدن به جاى دیگر
فرار مىکنند.
سلول خيلى داغ است ،چون روى نانوایى است و نفس کشيدن در سلول خيلى
سخت است .رابطهمان با فاطى نمىتواند دوستانه باقى بماند .حدود یک هفته
است که در این سلول هستيم .شب گذشته چند بار از خواب بيدار شدم ،فاطى
داشت به من دست مىزد .هر بار که بخاطر دست زدن او بيدار شدم ،به او گفتم
که به کارش ادامه ندهد ولى او خود را به خواب مىزد .صبح دلم نمىخواست
که قبول کنم که او عمدا مزاحم من مىشد و خواب نبوده است .هيچ وقت ندیده
بودم که کسى بدون اجازه به دیگرى دست بزند .شب از روژین مىخواهم که
وسط بخوابد و در مورد مزاحمتهاى شب قبل فاطى چيزى به روژین نمىگویم.
نمىخواهم به او ذهنيت بدهم .بهتر است او امشب وسط بخوابد تا ببينم فردا
صبح چه مىگوید.
صبح روژین از من مىپرسد:
 پریشب فاطى مزاحم تو شد؟ آره ،مزاحم تو هم شد؟ باورم نمىشد ،خودش را به من مىماليد و تظاهر به خواب بودن مىکرد .چندبار به او گفتم که مزاحمم نشود ولى فایدهاى نداشت .باز هم به من دست مىزد یا
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خودش را به من مىماليد .من و روژین تصميم مىگيریم که با او حرف بزنيم.
به او مىگویيم حق ندارد شبها مزاحم ما شود .فاطى چيزى نمىگوید و ما خيال
مىکنيم که دیگر مزاحممان نخواهد شد .شب من وسط مىخوابم و فاطى دوباره
مزاحمم مىشود .چندبار بيدار مىشوم و به او تذکر مىدهم ولى فایدهاى ندارد،
خودش را به خواب مىزند .به او مىگویم که خيلى احمق است دست به کسى
مىزند که دوست ندارد .به او مىگویم براى من مهم نيست که دختر است و پسر
نيست ،کار او مثل تجاوز مىماند و نمىگذارم ادامه دهد .قبول مىکند و
مىخوابد.
شب بعد روژین وسط مىخوابد و دوباره فاطى خواب او را به هم مىزند و
روژین نمىتواند درست بخوابد .صبح من و روژین با هم حرف مىزنيم که
چکار کنيم ،چون این وضعيت نمىتواند به همين شکل ادامه پيدا کند .سلول
خيلى کوچک است ،براى یک نفر درست شده است ،وسایلمان هم در سلول
است .تا به حال به عرض سلول مىخوابيدیم .تصميم مىگيریم که عرض سلول
را به سه قسمت کنيم و بخوابيم .با پتوها دیوارى باریک بين جاى خودمان و
جاى فاطى مىکشيم .به او مىگویيم که آن قسمت متعلق به اوست و حق ندارد
مزاحم ما بشود .تقسيم سلول به این کوچکى خندهدار است .نگهبانان به محض
باز کردن در متوجه تقسيم سلول مىشوند و با دهان باز به آن نگاه مىکنند .ما
دیگر با فاطى حرف نمىزنيم ،باهم غذا نمىخوریم و وقتى غذا مىگيریم او
غذاى خودش را مىگيرد و ما مال خودمان را .به نظر مىرسد که این
تقسيمبندى براى اکبرى رئيس  ۲۰۹خيلى جالب توجه است .هر چند نمىداند که
موضوع چيست ولى در سلول را باز مىکند و به فاطى نگاه مىکند و ما را هم
نگاه مىکند .از قيافهاش پيداست که دارد از فضولى مىميرد و خيلى دوست
دارد بداند بين ما چه اتفاقى افتاده است.
چند روزى در صلح گذشته است و شبها با آرامش خوابيدهایم .ولى دوباره فاطى
شروع به آزار ما کرده است .او پایش را از روى پتوى بين ما و خودش به
طرف ما مىآورد که ما را لمس کند .نمىدانم بيمار است یا دوست دارد ما را
اذیت کند .به فاطى مىگویم:
 اگر دست از کارهاى احمقانهات بر ندارى به نگهبانان مىگویم که ما را جداکنند وگرنه دست به اعتصاب غذا مىزنم .رژیم خيلى دوست دارد که مشکل تو
را بداند و من هم به نگهبانان خواهم گفت که دیگر نتوانى مزاحم ما بشوى .اگر
یک بار دیگر یکى از ما را لمس کنى و یا پتو را هل بدهى و یا هر حرکت
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احمقانهاى بکنى هيچ حرفى به خودت نمىزنم ،در سلول را مىزنم و به
نگهبانان مىگویم موضوع چيست و از آنها مىخواهم که ما را از هم جدا کنند
یا اعتصاب غذا مىکنم.
مثل اینکه این تنها راهى بود که مىتوانست فاطى را سر جایش بنشاند .با
ناراحتى زیر پتو مىرود و شب و روز خواب است .دلم برایش مىسوزد که
نياز جنسى شدیدى دارد وامکان تامين آنرا ندارد .متاسفانه کارى هم نمىتوانيم
برایش بکنيم .طى دو سال گذشته که در بندمان تواب نبود متوجه این نوع رابطه
بين بعضى از زندانيان با یکدیگر شده بودم .ولى هميشه فکر مىکردم که طرفين
آزادانه وارد این رابطه شدهاند و تصور نمىکردم که روزى کسى بخواهد
خودش را به من تحميل کند.
از آنجایى که فاطى دیگر کارى با ما ندارد ،دوباره وضعمان عادى شده است .و
مشغول رونویسى کتابهایى هستيم که از گوهردشت با خود آوردهایم .تمام وقت
در حال رونویسى هستيم ،اینطورى هم از وقتمان استفاده مىکنيم و هم تعداد
نسخههاى کتابها را بيشتر مىکنيم .امروز مالقات داریم و قصد داریم که بخشى
از کتابهاى دست نوشته شده را با خود ببریم و اگر دوستانمان را دیدیم به آنها
بدهيم .یکى از دست نوشتهها را که از کتاب برتولت برشت است بين دو تا
جوراب مىگذارم و آنرا مىپوشم .روژین هم دست نوشته دیگرى را در خود
جاسازى مىکند .به مالقات مىرویم و در یک چشم به هم زدن و بدون رد و
بدل کردن حرفى آنها را به دوستانمان مىدهيم .اگر نگهبانان ببينند که ما با آنها
حرف مىزنيم و یا چيزى به آنها مىدهيم شکنجه خواهيم شد .در حالى از
مالقات بر مىگردیم که اخبارى داریم و برخى از دوستانمان را دیدهایم .مشغول
مورس زدن و رد و بدل اخبار مىشویم.
بيشتر از دو ماه است که در این سلول بىهوا و گرم هستيم .نگهبان در سلول را
باز مىکند و از ما مىخواهد که با تمام وسایل آماده باشيم .خيلى خوشحال
مىشویم ،بزودى پيش دوستانمان مىرویم .نگهبان ما را از ساختمان بيرون
مىبرد و به یک نگهبان مرد مىسپارد .او ما را به ساختمان جدیدى مىبرد که
از بيرون به نظر خيلى بزرگ مىآید .نگهبان زنى ما را به داخل ساختمان
مىبرد و از ما مىخواهد به دنبال او برویم .روژین در گوشم مىگوید که به
سلول دیگرى مىرویم .نگهبان درى را باز مىکند و از ما مىخواهد وارد شویم.
وارد مىشویم و چشمبندها را بر مىداریم .داخل سلولى هستيم متفاوت با قبلى،
تازه ساز و تميز .اوقاتمان تلخ است ولى مجبوریم دوباره وسایلمان را باز کنيم.
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مجبوریم سلول جدید را هم به دو قسمت کنيم که فاطى مزاحممان نشود .تمام
روز صداى رفت و آمد مىآید و معلوم است که همه زندانيان را از سلولهاى
 ۲۰۹به سلولهاى این بند که آسایشگاه نام دارد منتقل مىکنند .اینجا خيلى بهتر
است ،اميدوارم دیگر از آن سلولها و آن ساختمان استفاده نکنند.
صبح است و مشغول خوردن صبحانه که یک ليوان چاى ولرم همراه یک تکه
کوچک نان و یک تکه خيلى کوچک پنير است .چند ضربه به دیوار زده
مىشود ،براى فاطى است .فاطى جواب مىدهد ،بىاختيار همانطور که مشغول
خوردن هستم گوش مىدهم .مىشنوم که مورس به فاطى مىگوید که دیروز بند
باال که انفرادى مردان است گشت بوده است و ممکن است امروز ما را بگردند.
به روژین مىگویم که ممکن است امروز گشت باشد و باید هر چيزى را که در
جاى امن نيست جاسازى کنيم .ما مشغول رونویسى دوباره کتاب برشت هستيم و
باید نسخه اصلى را پنهان کنيم .فکر مىکنيم که جاى موقتى مىتوانيم آنرا
جاسازى کنيم و به فکر هندوانهاى مىافتيم که روز قبل خریدیم .هندوانه را
سوراخ مىکنيم و مقدارى از آنرا مىخوریم و دست نوشته بستهبندى شده را در
نایلون پيچيده و در آن مىگذاریم .روز مىگذرد و گشتى صورت نمىگيرد .روز
بعد نوشته را از هندوانه در مىآوریم با تعجب مىبينيم که آب هندوانه به جزوه
رسيده و به شکل خيلى عجيب در آمده است .کاغذهاى جزوه شبيه کپى شدهاند.
آنها را روى لوله داغ مىگذاریم و یکىیکى بعد از خشک شدن بر مىداریم و
جایشان را عوض مىکنيم.
٭٭٭
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اتاق دربسته
زمستان سال  ٦٦است و حدود یک ماه از انتقال به این سلول مىگذرد .روزنامه
و تلویزیون نداریم و با رونویسى الاقل از وقتمان استفاده مىکنيم .نگهبانان
دوباره از ما مىخواهند که وسایلمان را جمع کنيم و آماده انتقال باشيم .خيلى
خوشحاليم ،فکر مىکنيم این بار دیگر پيش دوستانمان مىرویم .ماهها است که
از آنها دوریم و دلمان خيلی تنگ شده است .به ساختمانى مىرسيم که برایم
تازگى دارد .اینجا را آسایشگاه مىنامند .نگهبانان ما را به اتاق پنج بند یک
مىبرند و در اتاق را هم مىبندند .ما  ٥نفر غيرمذهبى هستيم با  ٣٥نفر مجاهد
در اتاقى که ظرفيت  ٥نفر آدم را دارد .سارا هم همراه من و روژین در این اتاق
است .متاسفانه فاطى هم در این اتاق است .اتاق خيلى کوچک است ،وسایلمان
هم جا مىگيرند ،مشکل نشستن و خوابيدن خواهيم داشت .گوشه چپ اتاق را ما
غيرمذهبىها در اختيار مىگيریم .جاى خواب و نشستنمان همينجاست و بقيه
اتاق متعلق به مجاهدین است .اولين شب فاطى جاى خوابش را کنار جاى ما
مىاندازد .من و روژین هم با صداى بلند به همه مجاهدین مىگویيم که فاطى
حق ندارد کنار ما بخوابد .فاطى فکر نمىکرد که ما در مورد او علنا حرف
بزنيم وگرنه دست به چنان کار احمقانهاى نمىزد .ما کارگرى یک روز را انجام
مىدهيم و آنها کار پنج روز را .چرا که فقط جمعيت سالم اتاق کار مىکنند.
زندگى با مجاهدین به همان سختى زندگى با توابين است .رژیم هم مىداند که ما
دوست نداریم با آنها هم اتاق باشيم و عمدا ما را در کنار هم قرار مىدهد .حاال
بعد از سالها دوباره در کنار هم هستيم.
دنيا با رمز مخصوص بين خودمان که کسى چيزى از آن نمىفهمد به دیوار
مورس مىزند .او به همراه برخى از دوستانم در اتاق کنارى است .به یکدیگر
مىگویيم که در کجا براى هم نامه خواهيم گذاشت و عالمت اینکه نامه گذاشتيم
را تعيين مىکنيم .عالمتهایى که کامال علنى هستند ولى نه براى رژیم و نه براى
مجاهدین و نه براى کس دیگرى مفهومى ندارند .متوجه مىشوم که بهناز و
برخى دیگر از دوستانم در اتاقهاى دیگر هستند .براى آنها نامه مىنویسم و
جاهایى را براى گذاشتن و برداشتن نامه تعيين مىکنيم .همه آنها خيلى وقت
است که حکمشان تمام شده است و به همين دليل از ما حکمدارها جدا نگه داشته
مىشوند .علت اینکه عليرغم پایان یافتن حکمشان در زندان هستند این است که
با شرط آزادى موافق نيستند .حاال شرط آزادى امضاء برگه توبه نامه است .قبال
شفاهى بود ولى حاال کتبى شده است .براى آزادى آنها باید نامهاى را امضا کنند
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که متعهد مىشوند کار سياسى نخواهند کرد .باید برگهاى را امضا کنند مبنى بر
اینکه رژیم را قبول دارند و از جریانات سياسى متنفر هستند و گذشتهشان را
محکوم مىکنند .چهار تا اتاق پر از آنهاست ،زندانيانى که حاضر نيستند شرایط
آزادى را بپذیرند .نمىدانم چندتاى آنها و براى چه مدت تن به شرایط آزادى
نخواهند داد.
نينا ،نازلى ،آنا و راز در بند باال هستند .وقتى به هواخورى مىآیند به هم مورس
مىزنيم .و اگر آنها بتوانند به کنار پنجره ما مىآیند و برایم نامه مىآورند و نامه
مرا مىگيرند .ما هنوز هواخورى نداریم .اگر به ما هم هواخورى بدهند
مىتوانيم به نامه نگاریمان نظم بدهيم.
دنيا در یکى از نامههایش از من مىپرسد که آیا با راز رابطه دارم یا نه .دنيا
مىنویسد:
 یادم مىآید وقتى که به گوهردشت منتقل مىشدى رابطهاى با هم نداشتيد .اگرهنوز با هم رابطهاى ندارید در مورد آن فکر کن .راز دختر خوبى است ،وقتى
تو نبودى هر وقت احتياج داشتيم به ما کمک مىکرد.
نامه دنيا مرا به فکر فرو مىبرد و تصميم مىگيرم که رابطهام را با راز از سر
بگيرم .به نظر مىرسد که راز هم موافق است .امروز که آنها هواخورى داشتند
و وقتى نگهبان در هواخورى نبود و آنا به کنار پنجره آمد که با من حرف بزند،
وقت رفتنش به او گفتم که راز را صدا کند .راز آمد و با هم کمى حرف زدیم،
از او خواستم که برایم نامه بدهد و برایم از کارهایى که در  ۹ماه اخير کرده
بنویسد .به او گفتم که من هم برایش مىنویسم.
دوباره من و راز با هم رابطه داریم و برخى از روابطمان را با همدیگر تنظيم
مىکنيم .بهناز در اتاق دیگر بند ماست و اتاقش پنجرهاى به هواخورى ندارد.
ارتباط گيرى بهناز و راز سخت است چون باید با نخ نامه را از باال به پایين
بفرستند و کار مشکلى است .براى همين من مسئوليت گرفتن و دادن نامههاى
آنها را به عهده مىگيرم.
نزدیک یک هفته است که در این اتاق هستيم و داریم کم کم جا مىافتيم .در
عرض این یک هفته تمام سعى من سازمان دادن به روابطم بوده است .بعد از
هر انتقال تا چند روز از نفس مىافتم ولى این بار حالم بهتر است چون نزدیک
دوستانم هستم .هر بار که نگهبان در اتاق را براى دستشویى باز مىکند ،بعد از
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چند دقيقه در اتاق و دستشویى را مىبندد و بيست دقيقه بعد دوباره باز مىکند که
به اتاق بر گردیم .هر بار تعدادى از مجاهدین در اتاق مىمانند .احساس مىکنم
که هربار ما در دستشویى هستيم وسایلمان گشته مىشوند .ولى مطمئن نيستم،
باید مطمئن شوم ،بار دیگر که به دستشویى مىروم قبل از رفتن وسایلم را به
طریقى مىگذارم که اگر دست بخورند بفهمم .به دستشویى مىروم و وقتى بر
مىگردم متوجه مىشوم که وسایلم دست خوردهاند ،خيلى عصبانى مىشوم .با
روژین حرف مىزنم ،مىگوید بهتر است که دوباره امتحان کنيم .موافقت مىکنم
و از او مىخواهم که خودش این کار را بکند .وقتى از دستشویى بر مىگردیم
روژین مىگوید که وسایلش را گشتهاند .با هم حرف مىزنيم که چه باید بکنيم.
روژین مىگوید باید به آنها بگویيم که ما مىدانيم آنها وسایلمان را مىگردند و
باید دست از این کار بکشند .به او مىگویم درست نيست تنها ما دو نفر در مورد
این کارشان علنى حرف بزنيم .تازه مىتوانند بگویند که دروغ مىگویيم .به بقيه
هم مىگویيم و آنها هم خودشان امتحان مىکنند.
براى اولين بار هر پنج نفر دور هم جمع مىشویم و در مورد آن حرف مىزنيم.
به این نتيجه مىرسيم که باید موقع شام به آنها بگویيم که ما به کارى که مىکنند
واقفيم و باید دست از این کار بردارند .موقع شام که همه در حال غذا خوردن
هستيم شهره رو به آنها مىگوید که مىخواهد چيزى بگوید .همه سکوت مىکنند،
آنها شهره را نگاه مىکنند و شهره آنها را .شهره مىگوید:
 ما مىدانيم که در نوبتهاى دستشویى وسایل ما را مىگردید .دیگه بس است،این کار را نکنيد.
مىبينم که تعدادى از آنها از خجالت سرخ شدهاند .زن ميانسالى در بين آنهاست،
مىگوید:
 ما هرگز چنين کارى نمىکنيم.شهره مىگوید:
 زمانى که وسایل ما گشته شدهاند به جز دوستان شما هيچ کس در اتاق نبودهاست .براى مثال امروز وقتى ما در دستشویى بودیم وسایل من گشته شده است.
مىگویيد رژیم این کار را کرده است؟ ما مىدانيم که تعدادى از شما این کار را
کردهاید .از زمانى که ما به اینجا آمدهایم این کار را دارید مىکنيد .حاال هم بحثى
سر آن با شما نداریم فقط بهتان مىگویيم که دست از این کار بکشيد.
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زن ميانسال به گریه مىافتد ،به نظر مىرسد که براى او سخت است باور کند
چه دوستانى دارد.
٭٭٭
بعد از ظهر است و برخى از زندانيان خوابيدهاند .من هم مشغول نوشتن نامه
هستم .روژین مشغول مورس زدن با اتاق کنارى است .روژین دست از مورس
زدن مىکشد و به من خبر مىدهد که دوستش مىگوید که زهرا مىخواهد به من
مورس بزند .تعجب مىکنم و گوشم را به دیوار مىچسبانم .مجبورم مورس
معمولى بزنم چون تا بحال رابطهاى با زهرا نداشتهام و رمزى با هم نداریم .به
اطرافم نگاه مىکنم و احساس مىکنم که موقع بدى نيست .با اینحال پتویى به
دور خودم مىپيچانم و دستم را زیر پتو قرار مىدهم که کسى نتواند حرکت
دستم را بشمارد و از محتواى گفتگو خبردار شود .حال زهرا را مىپرسم .زهرا
مىگوید:
 نوشتههایى از جریانات راست در مورد ما در زندان مىچرخند .همينطورنقدهایى در مورد برنامه حزب کمونيست .خوب است که ما هم در مورد این
جریانات راست و نقدهاى آنها از برنامه بنویسيم.
پاسخ مىدهم:
 من هم دو تا از این نقدها را خواندهام ،هر چند براى من نبودند و من از طریقروابطم گرفتم .ولى فکر نمىکنم که درست باشد علنا به آنها پاسخ دهيم و علنا
چيزى بنویسيم و پخش کنيم .ما مىتوانيم در مورد برنامه آنها و نظراتشان و
مبارزهشان بخصوص در زندان هر جا و در هر رابطهاى که الزم باشد بحث
کنيم .الزم نيست در مورد آنها بنویسيم و به همه بدهيم که بخوانند .باالخره ما در
زندان هستيم و ممکن است براى فعاليتهایمان به زیر بازجویى برویم.
 ولى شرایط فرق کرده است ،کارگران زیادى در جامعه در حال اعتصابهستند .مردم در جامعه خيلى باز بر عليه رژیم حرف مىزنند .ما هم مىتوانيم
نظراتمان را علنا بنویسيم ،همينطور در مورد سياستهاى حزب کمونيست.
 نمىدانى کجا هستى؟ اگر رژیم یک نوشته آنچنانى پيدا کند ما را به زیربازجویى مىبرد .اوال شناساندن خودمان به رژیم کار درستى نيست .دوما من
نمىتوانم در مورد سياستهاى حزب کمونيست بنویسم .شش سال است که از آنها
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دور هستم و سياستهایشان را نمىدانم .چطور مىتوانم بجاى آنها حرف بزنم؟
وقتى من دستگير شدم هنوز تشکيل نشده بود .مىدانم که فعال هستند ولى من
چيز زیادى در مورد آن نمىدانم .من مىتوانم در مورد نظرات خودم حرف
بزنم ،هر چند حاضر نيستم علنا نظراتم را بگویم .به تو هم پيشنهاد مىکنم که
این کار را نکنى.
 من فکر کردم که ما مىتوانيم با هم این کار را بکنيم .ولى اگر تو حاضرنيستى این کار را بکنى خودم به تنهایى مىکنم.
 در موردش بيشتر فکر کن. آیا نوشته مرا خواندهاى؟ آرى. نظرت چيست؟ همهاش را نخواندم ،خيلى زیاد بود و من هم خيلى کار داشتم .مسئله این استکه نمىشود در مورد این چيزها با مورس تبادل نظر کرد .اگر در یک اتاق
بودیم مىتوانستيم در موردش حرف بزنيم .شاید در آینده در کنار یکدیگر قرار
بگيریم و بتوانيم حرف بزنيم.
 دارم چيز دیگرى مىنویسم ،آنرا بخوان و بگو که با آن موافقى یا مخالف. باشه.نگران زهرا هستم ،یکباره تصميم گرفته است که یک تنه و علنى نمایندگى
حزب کمونيست را در زندان بعهده بگيرد.
مدتى است که فکرم مشغول این است که چطور رابطهام را با دوستانم در بند
سه تنظيم کنم .اگر با یکى از آنها رابطه داشته باشم کافى است که از همه شان
نامه دریافت کنم .ولى مسئله این است که نمىخواهم موقع هواخورىشان از
پنجره استفاده کنم ،استفاده از نخ هم در شب خيلى عاقالنه نيست .همه اتاق
مىفهمند موضوع چيست و من به مجاهدین اعتماد ندارم .احساس مىکنم که آنها
اگر زیر فشار بروند به راحتى بر عليه ما حرف خواهند زد تا خودشان را حفظ
کنند ،همانطور که سالهاى اوليه کردند .اگر ما هم هواخورى داشتيم مىتوانستم
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ارتباط را تنظيم کنم .نمىدانم تا کى در این اتاق در بسته بدون هواخورى
خواهيم بود.
صبح است و بند سه در هواخورى هستند .من براى راز نامه دارم ،نامه من
براى او و آنا بعالوه نامههاى بهناز و روژین براى او .آنها را در یک قوطى
داروى خيلى کوچک جاسازى مىکنم که اگر کسى آنرا ببيند نتواند حدس بزند
که جاسازى است .بلوزم را از پنجره آویزان مىکنم ،این عالمت این است که
نامه دارم .راز مشغول قدم زدن است و منتظر وقت مناسب است که بياید و
بگيرد ولى نگهبان از جایش تکان نمىخورد .یک ساعت مىگذرد و آنها باید
هواخورى را ترک کنند .راز نزدیک باغچه جلوى پنجره ایستاده و با مورس به
من مىگوید که آنرا به طرف او پرت کنم .مىگویم کار درستى نيست .مىگوید
نگهبان نگاه نمىکند پرت کن ،هرجا بيفتد مىآیم و بر مىدارم .احساس مىکنم
که او عجله دارد که نامهها را حتما امروز بگيرد ولى به او اعتماد مىکنم و
قوطى را پرت مىکنم .روى زمين مىافتد ،جایى بين پنجره ما و باغچه .آنرا
نگاه مىکنم دلم شور مىزند که اگر نتواند بياید و ببرد ،چه اتفاقى خواهد افتاد.
نامههاى من و روژین با رمز نوشته شدهاند و کسى چيزى از آنها نمىفهمد .ولى
نامه بهناز با خط عادى نوشته شده است و نمىدانم مضمون آن چيست ،آیا
اطالعاتى در آن است؟ خيلى ناراحت هستم ،صداى نگهبان را مىشنوم که از
زندانيان مىخواهد که هواخورى را ترک کنند ،و قوطى همانجاست .حاال نوبت
بند دو است که به هواخورى بيایند و اگر آنها آنرا پيدا کنند حتما به نگهبانان
مىدهند .زندانيان بند دو یا تواب هستند و یا بریده .هواخورى تمام وقت در
اختيار آنهاست ،وقتى بند سه هواخورى دارد آنها به داخل بند مىروند .بند سه
روزى یک ساعت هواخورى دارد و بقيه وقت در اختيار بند دو است .مىبينم
که راز مىرود در حاليکه به پنجره اتاقم نگاه مىکند ،احساس مىکنم که اشتباه
بزرگى کردم.
زندانيان بند دو در هواخورى هستند ،مىبينم که زندانيان در همان قسمتى که
قوطى افتاده است قدم مىزنند .عصر نگهبان از آنها مىخواهد که به داخل بند
بروند ،خيلى غيرعادى است .چند لحظه بيشتر طول نمىکشد که پنج مرد به
داخل هواخورى مىآیند .آنها پشت پنجرههاى ما قدم مىزنند و انگار اندازهگيرى
مىکنند .حتما نگهبانان قوطى را پيدا کردهاند و حاال این مردها دارند با محاسبه
جایى که قوطى افتاده بود و فاصله آن با پنجره ها سعى مىکنند بفهمند که از
کدام اتاق انداخته شده است .خيلى نگرانم ولى چه کار مىتوانم بکنم؟ در نوبت
بعدى دستشویى براى بهناز مىنویسم که نامهاش به دست نگهبانان افتاده است.
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از او مىپرسم که آیا چيز مهمى در آن نامه بوده است؟ روز بعد پاسخ بهناز را
مىگيرم ،نوشته است جاى نگرانى نيست و چيزى که به رژیم کمکى بکند در
نامهاش نيست .حالم کمى بهتر شده است ،هر چند ممکن است همين باعث شود
که همهمان را بيشتر کنترل کنند و ارتباط برقرار کردن سختتر شود.
بعد از واقعه پرت کردن قوطى نامهها ،سه روز است که بند سه هواخورى
ندارند .فقط زندانيان بند  ۲از هواخورى استفاده مىکنند .امروز روز سوم است
که یک دیوار پالستيکى بزرگ در مقابل پنجرههاى ما دارند مىگذارند و به این
طریق پنجرههاى ما را از هواخورى جدا مىکنند و دیگر زندانيان بند ٣
نمىتوانند به کنار پنجرههاى ما بيایند .حاال دیگر مطمئن هستم که آنها نامههاى
ما را پيدا کردهاند و خيلى ناراحت کننده است .احساس مىکنم که وضعيت جدید
تقصير من است .روژین مىگوید:
 ناراحت نباش ،این اتفاق مىتوانست براى هر کسى بيفتد .این دیوار را هم دیریا زود مىگذاشتند.
نامهاى از دنيا دارم که نوشته است زهرا با نگهبانان در مورد وقت استفاده
دستشویى درگير شد و او را به سلول انفرادى بردند .براى او متاسف مىشوم،
هر چند او بارها و براى مدتهاى طوالنى به سلول رفته است و حتما مىتواند
آنرا تحمل کند.
چهار روز از واقعه پرت کردن قوطى نامهها مىگذرد .صبح است از صداهایى
که از هواخورى مىآید متوجه مىشوم که بند سه در هواخورى هستند .با
خوشحالى باالى پنجره مىروم که با راز مورس بزنم .هرچند مىدانم که او چه
خواهد گفت ولى آرزو مىکنم که چيز دیگرى بگوید .در گوشهاى از هواخورى
طورى با نازلى ایستاده است که هر کس مىتواند فکر کند که دارند با هم حرف
مىزنند .ولى او دارد با من مورس مىزند .راز مورس مىزند:
 نگران نباش ،نامهها را دارم .متاسفم که اصرار کردم آنرا پرت کنى.نمىتوانستم برایت پيغام بدهم که قوطى بدستم رسيده است.
باورم نمىشود ،با خوشحالى روژین را صدا مىکنم و خبر را به او مىدهم .با
مورس از راز مىپرسم:
 -چطور قوطى را بدست آوردى؟
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 دوستى در بند دو دارم ،از او خواستم که برود بردارد و برایم بياورد.هرچند خيلى خوشحالم که نامهها به دست رژیم نيافتادهاند و من مسئول دیوارى
که جلوى پنجره مىکشند نيستم ،ولى احساس بدى از درون مرا مىخورد.
احساس مىکنم بدون اینکه مطمئن باشم براى خودم ذهنى گرایى کردهام .احساس
مىکنم که جاى تنگ و روابط محدود مغز آدم را کوچک و بسته مىکند .این
اولين بارى است که اینطور ذهنىگرایيم را به وضوح مىبينم .نمىدانم که
تاثيرات دیگر زندان چيست و یا چه خواهد بود.
٭٭٭
حدود یک ماه است که در این اتاق هستيم .اتاقى که در بسته است و من باید
مراقب غذا و آب خوردنم باشم .مىدانم که چه ساعتهایى در براى دستشویى باز
مىشود ،و هميشه نيم ساعت قبل از باز شدن در آب مىخورم .هميشه احساس
مىکنم که تشنه هستم ولى آب نمىخورم ،در غير اینصورت نمىتوانم به
کارهایم برسم و باید تا باز شدن در اتاق براى دستشویى به خودم بپيچم .زندگى
صبحها برایم سختتر است .چون وقتى بيدار مىشوم خيلى تشنه هستم ولى آب
و چایى نمىخورم تا ساعت یازده ،چون در اتاق ما ساعت یازده و نيم باز
مىشود .بعضىها هر وقت که دلشان مىخواهد غذا مىخورند و آب مىنوشند.
این افراد تمام روز پشت در اتاق منتظر هستند که در باز شود و به دستشویى
بروند .آنها مدام تکان مىخورند که بتوانند ادرارشان را کنترل کنند ،هيچ کار
دیگرى نمىکنند .بعضى از زندانيان هم عليرغم نخوردن چایى و آب و با آنکه
غذا را مىشورند که چربىاش را نخورند ،بخاطر ناراحتى روده آرامش ندارند.
بيشتر غذاها روده آنها را ناراحت مىکند و هر ساعت احتياج به رفتن به
دستشویى دارند .متاسفانه چنين کسانى هم باید درد را در اتاق دربسته تحمل
کنند .یک سطل هم در اتاق هست که براى مواقع ضرورى است و معدود
زندانيان در بين دو وقت دستشویى از آن استفاده مىکنند .و با این کارشان نفس
کشيدن را غير قابل تحمل مىسازند .من هرگز احساس نکردهام که مىتوانم از
سطل استفاده کنم .لبهایم به خاطر کمبود آب هميشه خشک هستند ،با اینکه روى
آن کرم مىمالم با این حال آماده به خون افتادن هستند.
غروب است و هر کس مشغول کاریست .من هم دارم کتاب فيزیک مىخوانم.
این تنها کتابى است که مىتواند درکم را از دیالکتيک عميقتر کند .در اتاق باز
مىشود و دختر جوانى وارد مىشود .مجاهدینى که دم در نشستهاند دورهاش
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مىکنند ،مىتوانم صداى آنها و سوال و پاسخها را بشنوم .دختر خود را سار
معرفى مىکند .قيافهاش صميمى است و اعتماد بنفس از صورتش مىبارد.
مجاهدین از او مىپرسند که اتهامش چيست و از کدام زندان مىآید .صداى سار
را مىشنوم که مىگوید:
 عضو حزب کمونيست و پيشمرگه بودم .بخاطر یک عمل جراحى مجبور شدمکه مخفيانه به شهر برگردم ولى لو رفتم و دستگير شدم .براى چند ماه در
زندانهاى سنندج بودم .حاال به اینجا تبعيدم کردند و من هم همين را مىخواستم.
با تعجب نگاهش مىکنم .یعنى او یک سرباز سرخ است؟ دلم مىخواهد هرچه
زودتر با او حرف بزنم ،حتما همه نظرات و سياستهاى حزب را مىداند .خيلى
جوان است .او را در حاليکه یک کالشينکف حمل مىکند تجسم مىکنم .باید
دستگيرى برایش ضربه سختى بوده باشد .چون یکباره از اوج قدرت به پایين
افتاده است .از موقعيتى که پاسدارها را مىگرفته و گریه و التماس آنها را
مىدیده است ،یکباره تغيير موقعيت دادن و به دست پاسدارها افتادن باید احساس
خيلى بدى باشد .خيلى طول نمىکشد که در اتاق براى دستشویى باز مىشود .از
کنار سار رد مىشوم و اسمم را به او مىگویم و مىگویم از یک جریان هستيم.
مىبينم که سار خيلى خوشحال مىشود و مىخواهد سوال کند .به او مىگویم باید
تا برگشتن از دستشویى صبر کند و االن نمىتوانم با او حرف بزنم .با عجله به
دستشویى مىروم ،باید نامههایم را براى دوستانم جاسازى کنم و نامههاى آنها را
طورى که کسى نبيند از جاسازىها بردارم.
از دستشویى به اتاق بر مىگردیم و سار از دوران پيشمرگهاى براى همه
مىگوید .برایمان از کوههایى مىگوید که همراه پيشمرگههاى دیگر مىپيموده و
هر یک از ما سوالهایى از او داریم .در مورد آن دوستانم که مىدانم به کردستان
رفتند مىپرسم .سار در مورد آنهایيکه مىشناسد مىگوید .در مورد صابر
مىپرسم که او را از طریق خواهرش مىشناختم .صابر یکى از سازماندهان
محصلين معترض سنندج بود و بعد از سرکوبهاى سال  ٦۰رژیم به دنبال
دستگيرى او بود .صابر به تهران آمد که دستگير نشود .یکبار با او به سينما
رفتم و در یک قنادى بستنى خوردیم .مىخواستم با او حرف بزنم که در تهران
بماند و درس بخواند .ولى او اصرار داشت که به کوه برود و پيشمرگه شود .هر
چه با او حرف زدم فایدهاى نداشت ،تصميمش را گرفته بود .به او گفتم که خيلى
جوان است ،همهاش پانزده سال دارد و نباید االن چنين تصميمى بگيرد ،بگذارد
در  ١٨سالگى چنين تصميمى بگيرد .ولى فایدهاى نداشت و گفت وقتى دولت با
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مردم این طور رفتار مىکند ،من چطور مىتوانم چشمم را ببندم و به مدرسه
بروم و درس بخوانم.
سار در مورد صابر مىگوید:
 صابر در گروهى بود که حزب دمکرات به آنها حمله کرد و تعدادى را کشت.صابر در بين کشته شدگان بود .این اتفاق چهار سال پيش افتاد .بعد از آن براى
مدتى با دمکرات در جنگ بودیم .آنها ميگفتند شما اجازه انتقاد از سياستهاى ما
را ندارید و به همين دليل مىخواستند فعاليتهاى ما را محدود کنند و خود تنها
یکه تاز صحنه سياسى در کردستان باشند .نهایتا هم به نيروهاى ما حمله کردند
و جنگى سراسرى عليه ما در کردستان راه انداختند که هدفشان برچيدن ما بود
و خوشبختانه به شدت شکست خوردند و ناچارشدند که آتش بس پيشنهادى ما را
بپذیرند.
 وقتى صابرجان باخت چند سالش بود؟ هفده سال داشت ،کسى موافق مسلح شدن او نبود ولى خودش اصرار داشت.از سار در مورد زندانى که در آن بوده است مىپرسم و او مىگوید:
 مثل اینجا بود ،هرچند چيزى را که من آنجا دیدم نمىتوانم فراموش کنم وخيلى شبها کابوسش را مىبينم .حدود دو ماه پيش نگهبانان ما را چشمبسته به
هواخورى بردند ،نيمههاى شب بود .از زیر چشمبند دیدم که چراغهاى
هواخورى روشن و تعدادى زن و مرد در آنجا هستند .من همراه دوستم بودم،
فکر کردم مىخواهند ما را بترسانند .مىدانستم که دوستم منتظر اعدام است ولى
هيچ وقت فکر نمىکردم که او را جلوى من بکشند .ما را در یک ردیف قرار
دادند ،بعد از مدتى شروع به تيراندازى کردند .وقتى تيراندازى تمام شد چراغها
را خاموش کردند .چشمبند را برداشتم ولى چيزى نمىدیدم ،خيلى تاریک بود.
دوستم را صدا کردم ولى جوابى نمىشنيدم ،دوباره صدایش کردم .سعى کردم با
دستهایم لمس کنم ،نشستم و با دستانم دوستم را لمس کردم .صدایش کردم ،جواب
نمىداد .لمسش کردم ،دستم خيس شد ولى تاریک بود نمىدیدم که دستم با خون
خيس شده است .شوکه بودم نمىخواستم باور کنم که خون او بر دستم نشسته
است .نمىخواستم باور کنم که دوستم در کنارم مرده افتاده است .همچنان که
لمسش مىکردم متوجه شدم که موهایش روى صورتش است .موهایش را کنار
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زدم و صورتم را بر صورتش گذاشتم و براى اولين بار در زندگى با صداى بلند
گریه کردم.
٭٭٭
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زير بوته الله عباسى
صبح است و مشغول کتاب خواندن هستم ،صداى آدمهایى از هواخورى مىآید
که متفاوت با زندانيان بندهاى  ۲و  ٣به نظر مىرسند .احساس مىکنم صداى
خنده دنيا را مىشنوم .براى اطمينان از قفسه باال مىروم و از البالى
کرکرههاى آهنين هواخورى را نگاه مىکنم .زندانيان اتاق  ٦توى هواخورى
هستند .آرى دنيا با برخى دیگر از زندانيان در حال حرف زدن و خندیدن است.
آنها دارند پنجره ما را نگاه مىکنند ،دستم را از بين پردهها بيرون مىبرم و
برایشان دست تکان مىدهم .آنها هم برایم دست تکان مىدهند .بعد از تقریبا
یکسال آنها را مىبينم .به نظر به همان سرحالى قبل هستند .از قفسه پایين مىآیم
و به این فکر مىکنم که اگر بعد از اتاق آنها به اتاق ما هواخورى بدهند چه
مىتوانم بکنم .روژین مىگوید پس ما هم امروز هواخورى خواهيم داشت .سعى
مىکنم افکارم را متمرکز کنم و تصميم مىگيرم که محلى را براى جاسازى به
راز بگویم .ولى بار اول کجا بگذارم که براحتى بتواند بردارد و شک کسى را
هم برنيانگيزد؟ نامهاى با رمز خودمان مىنویسم که از این به بعد نامههایمان را
زیر بوته گل اللهعباسى خاک کنيم و من نامهام را با نخ قرمز ببندم و او با نخ
زرد ،و هر کدام با کشاندن نخ نامه را برداریم .در ضمن هر وقت که نامهاى
براى او دارم بلوز آبىام را در پشت پنجره آویزان خواهم کرد .وقتى هم که او
براى من نامه دارد دامن سبزش را روى بند لباس در هواخورى آویزان کند.
نامه را سریع مىنویسم و آنرا در یک صابون جاسازى مىکنم و بعد با آب دهان
سوراخ روى صابون را ناپدید مىکنم .صابون را در یک جاصابونى مىگذارم
که به هواخورى ببرم و آنرا در دستشویى هواخورى آویزان کنم .فکر مىکنم که
صابون شک هيچ کس را برنخواهد انگيخت .تازه اگر رژیم و یا هر آدم فضولى
نامهام را پيدا کند نمىتواند چيزى از آن بفهمد .هر کس هم یک جاصابونى دارد
و آنرا در دستشویى آویزان کرده است.
کنار پنجره مىنشينم و منتظر نوبت هواخورى خودمان مىشوم .پشت پنجره در
هواخورى یک باغچه است .در انتهاى باغچه چند بوته گل اللهعباسى هستند که
غروبها گلهاى آن باز مىشوند .گویى گلهاى اللهعباسى به نور حساس هستند
چون نزدیک غروب باز مىشوند و در سپيده دم بسته مىشوند .در روز گلهاى
اللهعباسى که شب پيش باز بودهاند مثل مشت بسته هستند .گلهاى دیگرى هم در
باغچه هستند ولى من گلهاى اللهعباسى را بيشتر از بقيه دوست دارم ،چون مرا
به یاد خانهمان مىاندازد .هميشه تعداد زیادى از آنها را در رنگهاى مختلف در
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باغچهمان داشتيم .پدرم هر سال بهار باغچه را پر از گل مىکرد و گل
اللهعباسى هم مىکاشت .یادم مىآید غروبها که همه گلهایشان باز مىشدند
دوست داشتم به کنارشان بروم و لمسشان کنم .جاى گلهاى اللهعباسى در باغچه
هواخورى هم نسبت به گلهاى دیگر بهتر است .در گوشهاى قرار دارند که از
قسمتهاى دیگر هواخورى کمتر مىشود آن قسمت را دید.
صداى نگهبان به گوش مىرسد که از اتاق شش مىخواهد که هواخورى را
ترک کنند .نيم ساعت هواخورى داشتند ،اميدوارم همهمان از این به بعد بطور
مرتب هواخورى داشته باشيم .در اتاق باز مىشود و نگهبان مىگوید که براى
نيم ساعت مىتوانيم از هواخورى استفاده کنيم .با جاصابونىام از کنار پاسدار
رد مىشوم و به هواخورى مىروم .جاصابونى را در دستشویى مىگذارم و
همراه روژین شروع به قدم زدن مىکنم و به پنجره هاى بند سه و اتاق شش
نگاه مىکنم .تعدادى از دوستانمان پشت پنجرههاى بند سه هستند و حرفهایى
مىزنند که ما را بخندانند .من و روژین در گوشهاى طورى مىایستيم که انگار
با هم حرف مىزنيم .براى راز با رمز بين خودمان مورس مىزنم که چيزى در
جاصابونى برایت گذاشتهام .مىپرسد چى؟ مىگویم یک صابون که در آن نامه
است ولى متاسفانه راز متوجه نمىشود .باالخره روژین را رها مىکنم به
دستشویى مىروم و جاصابونى را برداشته به هواخورى بر مىگردم و آنرا رو
به پنجره راز در هوا نگاه مىدارم .بعد بر مىگردم و آنرا در بين بقيه مىگذارم.
نمىدانم چرا اینقدر مطمئن هستم که نگهبانان سر از آن در نخواهند آورد .آنها
احمق هستند ،نمىتوانند حدس بزنند که چيزى در آن است .ممکن است فکر کنند
که خود جاصابونى که کار دست و هدیه است .در مورد بقيه زندانيان هم نگران
نيستم ،چون وقتى بند سه هواخورى داشته باشد دوستان من اولين کسانى خواهند
بود که وارد هواخورى مىشوند.
هر روز سار برایمان داستانهایى از مبارزات مردم در کردستان و مبارزات
پيشمرگهها در باالى کوهها و تاکتيکهاى رژیم براى کشتن آنها مىگوید .مثال
رژیم افرادى را بعنوان هوادار بين آنها مىفرستد تا در موقع مناسب کسى را
بکشند و یا با ریختن سم در غذاى عمومى تعدادى را به کشتن دهند .سار در
مورد یکى از آنها که توانست سم در غذاى کمپ بریزد مىگوید .اینکه تعداد
زیادى مسموم مىشوند ولى کسى جان نمىسپارد .هرچه سار بيشتر در مورد
مبارزات پيشمرگهها برایم مىگوید بيشتر در مورد آن فکر مىکنم .احساسى
درونم را مىخورد ،به این فکر مىکنم که چقدر این روش مبارزاتى درست
است و تا کى مىتواند ادامه پيدا کند؟ در طى سالهاى گذشته راز و بعضىهاى
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دیگر گاهى اخبارى از مبارزات پيشمرگهها مىآوردند و هر بار که موفقيتآميز
بود من هم خوشحال مىشدم .حاال سار یکى از آنهاست که با اینکه دستگير و
شکنجه شده است ،همچنان با عشق از شکل مبارزاتى گذشتهاش حرف مىزند.
وقتى از جزئيات زندگى و روابط آنها بخصوص روابط زن و مرد مىپرسم،
سار احساس مىکند که آن روابط و روش مبارزاتى را قبول ندارم و مىپرسد:
 هرچند نظر نمىدهى ولى سواالتت این ذهنيت را به من مىدهند که روشمبارزاتى ما را قبول ندارى ،درست مىگم؟
 وقتى انقالب شکست خورد مردمى که شناخته شده بودند براى اینکه دستگيرنشوند به خارج از کشور مىرفتند و تعدادى به کردستان رفتند ،فکر مىکردم که
این کار درست است .فکر مىکردم که مىتوانند مبارزه را در آنجا ادامه دهند،
هرچند خيلى هم روشن نبودم .یعنى نه از سر ضرورت سازماندهى مبارزه در
کردستان بلکه از سر اجتناب ناپذیر بودن فرار مبارزین به کردستان به مسئله
نگاه مىکردم .حاال که از تو مىشنوم که مبارزاتتان چه بوده و چگونه تعداد
زیادى جانشان را باختند ،فکر مىکنم این راهى نبود که مىبایست مىرفتيم .اگر
مردم در جایى دست به مبارزه بزنند ،وظيفه ما سازماندهى و ارتقاء مبارزهشان
است .ما نمىتوانيم خودمان انقالب را از کردستان شروع کنيم .همانطور هم که
مىبينى مبارزاتى که پيشمرگهها در کردستان بر عليه رژیم کردند منجر به
انقالبى نشد .احساس مىکنم این روش مبارزه قدیمى است .متعلق به زمانى بود
که رژیم ها سالحهاى کشتار پيشرفته را نداشتند .حاال رژیم مىتواند خيلى از
پيشمرگهها را با بمب بکشد بى آنکه کسى در دنيا بفهمد .تازه اگر هم بفهمند چه
مىکنند؟ فکر مىکنى هر کس چند سال مىتواند روى کوهها مبارزه کند؟ و یا
چند سال مبارزه آنچنانى براى سرنگونى یک رژیم الزم است؟ چند درصد از
مردم حاضرند براى طوالنى مدت چنين مبارزهاى را ادامه دهند؟ از همه مهمتر
اینکه چرا باید انسانهاى زیادى جانشان را از دست بدهند؟
سار ساکت است و فکر مىکند ،مىگوید:
 من برادرم را در آن مبارزات از دست دادم و خواهرم هنوز پيشمرگه است.اگر احتياج به عمل جراحى نداشتم حتما همانجا مىماندم .و تا هر وقت که
مىخواست طول بکشد به مبارزه ادامه مىدادم .این تنها راه مبارزه با رژیم بود.
درست است که همه مردم نمىتوانند این روش مبارزه را ادامه دهند .هر سال
تعدادى صف ما را ترک مىکردند و تعداد بيشترى به صفوف ما مى پيوستند.
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منظورم این است که برخى مبارزه را رها مىکردند و اسلحه را زمين
مىگذاشتند و به نزد خانوادههایشان بر مىگشتند .مىدانستند که دستگير و
شکنجه خواهند شد ولى وقتى اميدشان را از دست مىدادند مىرفتند .هرچند
تعدادى هم بودند که اگر از شرایط مبارزاتى خسته مىشدند حاضر به برگشتن
نبودند .چون نمىخواستند که بقيه و خانوادهشان به آنها بعنوان کسى که مبارزه
را کنار گذاشته یا به دوستانش پشت کرده نگاه کنند.
روزها مىگذرند و من و سار و سارا و روژین در کنار هم خوش مىگذرانيم.
سار متوجه شده است که ما هيچ رابطهاى با مجاهدین نداریم .او به من و روژین
انتقاد مىکند که شبى که وارد اتاق شده بود و مجاهدین او را دوره کرده بودند،
به اونگفتيم که نباید با آنها حرف بزند .روژین به او مىگوید:
 ما چطور مىتوانستيم به تو بگویيم که نباید با آنها حرف بزنى؟ تو باید تصميمبگيرى که با آنها حرف بزنى یا نه .آنها به تو گفتند که مجاهدینى هستند ،نگفتند؟
 گفتند ولى من نمىدانستم که شماها با هم حرف نمىزنيد.از سار مىپرسم که آیا آنها در زندان قبلى که او بوده با هم حرف مىزدهاند یا
نه؟ و سار جواب مىدهد:
 آره ،ما همه با هم حرف مىزدیم. خوب چه اشکالى دارد که هر کس بنابر نظر خودش عمل کند؟ اگر تو فکرمىکنى که کارى درست است همان کار را بکن .به دیگران نگاه نکن که چه
مىکنند ،خودت فکر کن و بنابر نظر خودت عمل کن .من فکر نمىکنم که آدم
باید تنها با کسانى که فکر مىکنه از نظر سياسى هم خط است حرف بزند .در
اینصورت دنيا خيلى کوچک و کسل کننده مىشد .آدمها تغيير مىکنند،
بخصوص در روابط خوب ،خيلىها در زندان تغيير کردند .هرچند در رابطه با
مجاهدین فقط یک درصد آنها تغيير کردند .سارا را ببين بعنوان یک مجاهد
دستگير شد ولى در زندان تغيير کرد و حاال با مجاهدین رابطهاى ندارد.
سار با تعجب به سارا نگاه مىکند و مىگوید من فکر کردم او از اول کمونيست
بوده ،از خيلى از چپىها ،چپتر است.
نوبت رفتن به دستشویى است و همه آمادهایم که در باز شود ،من هم نيمساعت
پيش چایىام را نوشيدهام که تا االن احتياجى به دستشویى نداشته باشم .وقت دارد
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مىگذرد ولى نگهبان در را باز نمىکند ،به نظر مىرسد که برایش مهم نيست.
من هم کمکم درد مثانهام شروع مىشود و اگر در را براى دستشویى باز نکند
هيچ کارى نمىتوانم بکنم .آنهایى که مشکل کليه و یا مثانه دارند و یا بخاطر
نوشيدن مایعات احتياج به دستشویى دارند از سطل استفاده مىکنند .شروع
مىکنم به در زدن ،پاسدار ایمانى در را باز مىکند و مىپرسد چه مىخواهم.
 وقت دستشویى ما گذشته. مىدانم ،بروید داخل اتاق تا خودم در را باز کنم.من و تعدادى از زندانيان بيرون اتاق هستيم .به داخل اتاق نمىرویم و مىگویيم
نوبت دستشویىمان است .ایمانى مچ دستم را مىگيرد و مىچرخاند و مرا به
داخل اتاق هل مىدهد .همه را همينطور به اتاق هل مىدهد .احساس درد شدیدى
در مچ دستم مىکنم .سعى مىکنم که روى چيزى تمرکز کنم ولى خيل سخت
است .باالخره سه ساعت دیرتر در باز مىشود .من به طرف دستشویى مىدوم
و وارد یکى از کابينها مىشوم .ولى قبل از اینکه شلوارم را پایين بکشم ادرارم
جارى مىشود .روژین را صدا مىکنم که برایم لباس بياورد ،مىخندد و برایم
مىآورد .بعد از پوشيدن لباسهاى تميز به کابينى مىروم که باید نامه دنيا را در
آن جاسازى کنم .متوجه مىشوم که نامهاى از او دارم .ولى نمىتوانم نامه را
بيرون بکشم ،سخت است .به اتاق بر مىگردم و یک انبردست در جيبم پنهان
کرده به دستشویى مىروم .به سختى با کمک انبردست آنرا در مىآورم ولى
کنترل دستم را از دست مىدهم و دستم محکم به دیوار مىخورد .بى اختيار از
درد ناله مىکنم ،مىنشينم تا از شدت درد کم شود .خوشحالم که کسى صداى
نالهام را نشنيد و مرا به آن حال ندید.
به اتاق بر مىگردیم ،نامهام را مىخوانم و بعد دور هم مىنشينيم و جوک
مىگویيم و مىخندیم .سارا پيشنهاد مچ انداختن مىکند .او از روژین و سار
مىبرد .حاال نوبت من است .سعى مىکنم ببرم ،ولى سارا خيلى قوىتر از من
است .سارا دستم را به طرف زمين فشار مىدهد و من مقاومت مىکنم .باالخره
سارا نه تنها دستم را به زمين رسانده بلکه رویم افتاده است .ناگهان درد شدیدى
در مچم مىپيچد و بىاختيار ناله مىکنم .سارا خود را کنار مىکشد و حالم را
مىپرسد.
نيمه شب است از درد شدید مچ دستم بيدار مىشوم .مىنشينم و آنرا ماساژ
مىدهم و مىتوانم دوباره بخوابم .ولى هر دو ساعت یکبار از درد بيدار مىشوم.
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هفتهاى دو بار براى نيمساعت هواخورى داریم .هر بار باید نامههایم را که در
یک بسته هستند از زیر بوته اللهعباسى بر دارم و بسته نامههاى خودم را خاک
کنم .حاال دیگر بوته اللهعباسى برایم تنها یک گل زیبا نيست که مرا به یاد
دوران بچگى و حياط خانهام مىاندازد .حاال بيشتر از هميشه دوستش دارم .حاال
همه اميدم را هربار زیر این گل زیبا چال مىکنم تا با آن دوستى را شاد کنم .و
هر بار به اميد آنکه نخ زردى زیر آن ببينم به هواخورى مىروم .هر بار به
دنبال موقعيت مناسب پاسدار را مىپایم و همراه ضربان قلبم نفس مىزنم ،تا
موقعيت مناسب را از دست ندهم .و هر بار بعد از آنکه نخ زرد را مىکشم
گویى غذاى روحم را یافتهام و باید بروم که هر چه زودتر آنرا بنوشم .گاهى
فکر مىکنم بدون این روابط زندگى در اینجا طاقت فرسا مىشد .در این روابط
یاد مىگيریم ،یاد مىدهيم ،عشق مىورزیم ،اميدوار مىمانيم و به مبارزهمان
ادامه مىدهيم .از همه مهمتر زندان را آنطور که هست احساس نمىکنيم .وقت
احساس کردنش را نداریم.
درد مچم هر روز بدتر مىشود و نگهبانان هم مرا به دکتر نمىبرند .با بعضى
کارها دردش غير قابل تحمل مىشود .بخاطر همين بعضى از کارهایم را با
روژین و سار و سارا عوض مىکنم .امروز مالقات داریم .از خانوادهام
مىخواهم که برایم مچ بند بياورند .خانوادهام مىپرسند که آیا هنوز درهاى
اتاقمان بسته هستند .مادرم طبق معمول گریه مىکند و برادرم به او مىگوید قول
ندادى که گریه نکنى؟
از مالقات بر مىگردیم ،هرچند مالقات خيلى خوشحالم مىکند ولى غمى هم در
وجودم بر مىانگيزد .دلم مىخواست مىتوانستم تنها قدم بزنم ولى جایى براى
قدم زدن نداریم ،جایى براى تنها بودن هم نداریم .دوست دارم در مورد دنياى
بيرون فکر کنم ،دنيایى که دیگر تصورش هم راحت نيست ،دنيایى که احساس
مىکنم دیگر نمىشناسمش .روژین به سراغم مىآید و مىگوید:
 پدرم دوباره گفت که خمينى سرطان معده دارد و حداکثر تا  ٦ماه دیگر زندهاست.
هر دو مىخندیم ،االن حدود شش سال است که هر چند وقت یکبار او مىگوید
که خمينى به زودى خواهد مرد و شماها هم آزاد خواهيد شد .شاید روزى پيش
گویىاش درست از آب در بياید ولى رابطهاى که او بين مرگ خمينى و آزادى
ما مىبيند جالب است.
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در برخى از نامههایى که بدستم رسيده است مىخوانم که تعدادى از زندانيانى
که حکمشان سالها پيش تمام شده بود و تا بحال بخاطر قبول نکردن شرایط
آزادى در زندان مانده بودند ،حاضرند شرایط را بپذیرند که آزاد گردند .آنها
آمادهاند که در بازجویى بعدى موضعشان را به رژیم اعالم کنند .هر  ٦ماه
یکبار همه ما بازجویى داریم و آنهایى که حکمشان تمام شده اگر شرط آزادى را
بپذیرند ،آزاد خواهند شد .نمىدانم آنهایى که به این نتيجه رسيدهاند که شرط را
بپذیرند و بروند چه وضع روحى دارند .فکر نمىکنم وضع روحى خوبى داشته
باشند ،چون پذیرش شرط آزادى بعد از سالها ماندن در زندان بخاطر عدم
پذیرش آن راحت نيست .از دست دادن انگيزه ادامه مبارزه براى آزادى بدون
شرط باید نتيجه پروسه مبارزاتىاى باشد که طى کردند .پروسهاى که مبارزه
براى چادر رنگى گل سر سبد آن بود ،و رژیم آنها را سرکوب کرد .هر چند
یک سال از مسئله چادر رنگى مىگذرد ولى باید گفت که رسيدن به یک نتيجه،
آن هم چنين نتيجه مهمى یک شبه نيست .براى برخى یکساله هم نيست ،تناقضى
گریبان فرد را مىگيرد و آنقدر فشار مىدهد که طى پروسهاى که زمان نقش
تعيين کنندهاى در آن ندارد ،فرد دیگر طاقت ادامه شرایط را ندارد .شرایطى که
ممکن است شکنجهاى هم در آن نباشد .منظورم شرایط بيرونى فرد نيست،
شرایط درونى فرد است .خالصى از تناقض یا با آلترناتيو مبارزاتى دیگرى
امکان دارد و یا با پذیرش شرط آزادى و خالص شدن از زندان که زمينه
تناقض است .بعضىها بعد از حرکت چادر رنگى که اوج مبارزاتى چپىها در
زندان بود دست از این نوع مبارزه کشيدند .این افراد با انتخاب نوع دیگرى از
مبارزه در حال رشد خود و رشد مبارزه در زندان هستند .نازلى و نينا و روژین
از این افراد هستند ،براى همين نه تنها در رابطه با شرط آزادى دچار تناقض
نمىشوند ،بلکه انگيزه مبارزاتىشان و انرژىشان هم بيشتر شده است .برخى از
آنهایى که دیگر انرژى و انگيزه ادامه مبارزه قبلى را ندارند حاال حاضر به
پذیرش شرط آزادىاند .نباید آنها را سرزنش کرد ،آن روش مبارزاتى را که
منجر به تخریب آنها شد باید سرزنش کرد .روش مبارزاتى که این انسانها را به
اینجا کشاند تا شرط آزادى را بپذیرند که معلوم نيست چه تعدادى از آنها در آینده
خود را به خاطر این کار خواهند بخشيد .در نامههایم مىخوانم که از همين االن
آنهایى که به این نتيجه رسيدهاند که شرط آزادى را بپذیرند خيلى غمگينند.
نمىدانم جریانات چپى چگونه مبارزهاى را در جامعه پيش مىبرند و آیا اصال
مبارزهاى را پيش مىبرند .تا آنجا که یادم مىآید بخشى از آنها هميشه سعى
مىکردند که در افراد و جناحهاى مختلف رژیم یکى را پيدا کنند و به آن اتکا
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کنند و یا از آن حمایت کنند .تئورىهایى را هم براى خود ساخته بودند که توجيه
کننده حمایتشان از این آخوند یا آن مال باشد .شاید علت اینکه آنها هميشه
چشمشان به باالست این است که اعتقادى به قدرت مردم ندارند .باور ندارند که
مردم مىتوانند و باید قدرت را در دست بگيرند .نمىدانم وقتى که بخاطر حمایت
از این بخش رژیم یا بخش دیگر مردم را در کنار خود نيابند چه خواهند کرد.
چگونه قادر خواهند بود مبارزهاى را پيش ببرند .و شاید هم مبارزهاى را پيش
نخواهند برد و به صرف بودن یک محفل خود را مبارز خواهند خواند.
٭٭٭
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زير بوته الله عباسى
صبح است و مشغول کتاب خواندن هستم ،صداى آدمهایى از هواخورى مىآید
که متفاوت با زندانيان بندهاى  ۲و  ٣به نظر مىرسند .احساس مىکنم صداى
خنده دنيا را مىشنوم .براى اطمينان از قفسه باال مىروم و از البالى
کرکرههاى آهنين هواخورى را نگاه مىکنم .زندانيان اتاق  ٦توى هواخورى
هستند .آرى دنيا با برخى دیگر از زندانيان در حال حرف زدن و خندیدن است.
آنها دارند پنجره ما را نگاه مىکنند ،دستم را از بين پردهها بيرون مىبرم و
برایشان دست تکان مىدهم .آنها هم برایم دست تکان مىدهند .بعد از تقریبا
یکسال آنها را مىبينم .به نظر به همان سرحالى قبل هستند .از قفسه پایين مىآیم
و به این فکر مىکنم که اگر بعد از اتاق آنها به اتاق ما هواخورى بدهند چه
مىتوانم بکنم .روژین مىگوید پس ما هم امروز هواخورى خواهيم داشت .سعى
مىکنم افکارم را متمرکز کنم و تصميم مىگيرم که محلى را براى جاسازى به
راز بگویم .ولى بار اول کجا بگذارم که براحتى بتواند بردارد و شک کسى را
هم برنيانگيزد؟ نامهاى با رمز خودمان مىنویسم که از این به بعد نامههایمان را
زیر بوته گل اللهعباسى خاک کنيم و من نامهام را با نخ قرمز ببندم و او با نخ
زرد ،و هر کدام با کشاندن نخ نامه را برداریم .در ضمن هر وقت که نامهاى
براى او دارم بلوز آبىام را در پشت پنجره آویزان خواهم کرد .وقتى هم که او
براى من نامه دارد دامن سبزش را روى بند لباس در هواخورى آویزان کند.
نامه را سریع مىنویسم و آنرا در یک صابون جاسازى مىکنم و بعد با آب دهان
سوراخ روى صابون را ناپدید مىکنم .صابون را در یک جاصابونى مىگذارم
که به هواخورى ببرم و آنرا در دستشویى هواخورى آویزان کنم .فکر مىکنم که
صابون شک هيچ کس را برنخواهد انگيخت .تازه اگر رژیم و یا هر آدم فضولى
نامهام را پيدا کند نمىتواند چيزى از آن بفهمد .هر کس هم یک جاصابونى دارد
و آنرا در دستشویى آویزان کرده است.
کنار پنجره مىنشينم و منتظر نوبت هواخورى خودمان مىشوم .پشت پنجره در
هواخورى یک باغچه است .در انتهاى باغچه چند بوته گل اللهعباسى هستند که
غروبها گلهاى آن باز مىشوند .گویى گلهاى اللهعباسى به نور حساس هستند
چون نزدیک غروب باز مىشوند و در سپيده دم بسته مىشوند .در روز گلهاى
اللهعباسى که شب پيش باز بودهاند مثل مشت بسته هستند .گلهاى دیگرى هم در
باغچه هستند ولى من گلهاى اللهعباسى را بيشتر از بقيه دوست دارم ،چون مرا
به یاد خانهمان مىاندازد .هميشه تعداد زیادى از آنها را در رنگهاى مختلف در
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باغچهمان داشتيم .پدرم هر سال بهار باغچه را پر از گل مىکرد و گل
اللهعباسى هم مىکاشت .یادم مىآید غروبها که همه گلهایشان باز مىشدند
دوست داشتم به کنارشان بروم و لمسشان کنم .جاى گلهاى اللهعباسى در باغچه
هواخورى هم نسبت به گلهاى دیگر بهتر است .در گوشهاى قرار دارند که از
قسمتهاى دیگر هواخورى کمتر مىشود آن قسمت را دید.
صداى نگهبان به گوش مىرسد که از اتاق شش مىخواهد که هواخورى را
ترک کنند .نيم ساعت هواخورى داشتند ،اميدوارم همهمان از این به بعد بطور
مرتب هواخورى داشته باشيم .در اتاق باز مىشود و نگهبان مىگوید که براى
نيم ساعت مىتوانيم از هواخورى استفاده کنيم .با جاصابونىام از کنار پاسدار
رد مىشوم و به هواخورى مىروم .جاصابونى را در دستشویى مىگذارم و
همراه روژین شروع به قدم زدن مىکنم و به پنجره هاى بند سه و اتاق شش
نگاه مىکنم .تعدادى از دوستانمان پشت پنجرههاى بند سه هستند و حرفهایى
مىزنند که ما را بخندانند .من و روژین در گوشهاى طورى مىایستيم که انگار
با هم حرف مىزنيم .براى راز با رمز بين خودمان مورس مىزنم که چيزى در
جاصابونى برایت گذاشتهام .مىپرسد چى؟ مىگویم یک صابون که در آن نامه
است ولى متاسفانه راز متوجه نمىشود .باالخره روژین را رها مىکنم به
دستشویى مىروم و جاصابونى را برداشته به هواخورى بر مىگردم و آنرا رو
به پنجره راز در هوا نگاه مىدارم .بعد بر مىگردم و آنرا در بين بقيه مىگذارم.
نمىدانم چرا اینقدر مطمئن هستم که نگهبانان سر از آن در نخواهند آورد .آنها
احمق هستند ،نمىتوانند حدس بزنند که چيزى در آن است .ممکن است فکر کنند
که خود جاصابونى که کار دست و هدیه است .در مورد بقيه زندانيان هم نگران
نيستم ،چون وقتى بند سه هواخورى داشته باشد دوستان من اولين کسانى خواهند
بود که وارد هواخورى مىشوند.
هر روز سار برایمان داستانهایى از مبارزات مردم در کردستان و مبارزات
پيشمرگهها در باالى کوهها و تاکتيکهاى رژیم براى کشتن آنها مىگوید .مثال
رژیم افرادى را بعنوان هوادار بين آنها مىفرستد تا در موقع مناسب کسى را
بکشند و یا با ریختن سم در غذاى عمومى تعدادى را به کشتن دهند .سار در
مورد یکى از آنها که توانست سم در غذاى کمپ بریزد مىگوید .اینکه تعداد
زیادى مسموم مىشوند ولى کسى جان نمىسپارد .هرچه سار بيشتر در مورد
مبارزات پيشمرگهها برایم مىگوید بيشتر در مورد آن فکر مىکنم .احساسى
درونم را مىخورد ،به این فکر مىکنم که چقدر این روش مبارزاتى درست
است و تا کى مىتواند ادامه پيدا کند؟ در طى سالهاى گذشته راز و بعضىهاى
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دیگر گاهى اخبارى از مبارزات پيشمرگهها مىآوردند و هر بار که موفقيتآميز
بود من هم خوشحال مىشدم .حاال سار یکى از آنهاست که با اینکه دستگير و
شکنجه شده است ،همچنان با عشق از شکل مبارزاتى گذشتهاش حرف مىزند.
وقتى از جزئيات زندگى و روابط آنها بخصوص روابط زن و مرد مىپرسم،
سار احساس مىکند که آن روابط و روش مبارزاتى را قبول ندارم و مىپرسد:
 هرچند نظر نمىدهى ولى سواالتت این ذهنيت را به من مىدهند که روشمبارزاتى ما را قبول ندارى ،درست مىگم؟
 وقتى انقالب شکست خورد مردمى که شناخته شده بودند براى اینکه دستگيرنشوند به خارج از کشور مىرفتند و تعدادى به کردستان رفتند ،فکر مىکردم که
این کار درست است .فکر مىکردم که مىتوانند مبارزه را در آنجا ادامه دهند،
هرچند خيلى هم روشن نبودم .یعنى نه از سر ضرورت سازماندهى مبارزه در
کردستان بلکه از سر اجتناب ناپذیر بودن فرار مبارزین به کردستان به مسئله
نگاه مىکردم .حاال که از تو مىشنوم که مبارزاتتان چه بوده و چگونه تعداد
زیادى جانشان را باختند ،فکر مىکنم این راهى نبود که مىبایست مىرفتيم .اگر
مردم در جایى دست به مبارزه بزنند ،وظيفه ما سازماندهى و ارتقاء مبارزهشان
است .ما نمىتوانيم خودمان انقالب را از کردستان شروع کنيم .همانطور هم که
مىبينى مبارزاتى که پيشمرگهها در کردستان بر عليه رژیم کردند منجر به
انقالبى نشد .احساس مىکنم این روش مبارزه قدیمى است .متعلق به زمانى بود
که رژیم ها سالحهاى کشتار پيشرفته را نداشتند .حاال رژیم مىتواند خيلى از
پيشمرگهها را با بمب بکشد بى آنکه کسى در دنيا بفهمد .تازه اگر هم بفهمند چه
مىکنند؟ فکر مىکنى هر کس چند سال مىتواند روى کوهها مبارزه کند؟ و یا
چند سال مبارزه آنچنانى براى سرنگونى یک رژیم الزم است؟ چند درصد از
مردم حاضرند براى طوالنى مدت چنين مبارزهاى را ادامه دهند؟ از همه مهمتر
اینکه چرا باید انسانهاى زیادى جانشان را از دست بدهند؟
سار ساکت است و فکر مىکند ،مىگوید:
 من برادرم را در آن مبارزات از دست دادم و خواهرم هنوز پيشمرگه است.اگر احتياج به عمل جراحى نداشتم حتما همانجا مىماندم .و تا هر وقت که
مىخواست طول بکشد به مبارزه ادامه مىدادم .این تنها راه مبارزه با رژیم بود.
درست است که همه مردم نمىتوانند این روش مبارزه را ادامه دهند .هر سال
تعدادى صف ما را ترک مىکردند و تعداد بيشترى به صفوف ما مى پيوستند.
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منظورم این است که برخى مبارزه را رها مىکردند و اسلحه را زمين
مىگذاشتند و به نزد خانوادههایشان بر مىگشتند .مىدانستند که دستگير و
شکنجه خواهند شد ولى وقتى اميدشان را از دست مىدادند مىرفتند .هرچند
تعدادى هم بودند که اگر از شرایط مبارزاتى خسته مىشدند حاضر به برگشتن
نبودند .چون نمىخواستند که بقيه و خانوادهشان به آنها بعنوان کسى که مبارزه
را کنار گذاشته یا به دوستانش پشت کرده نگاه کنند.
روزها مىگذرند و من و سار و سارا و روژین در کنار هم خوش مىگذرانيم.
سار متوجه شده است که ما هيچ رابطهاى با مجاهدین نداریم .او به من و روژین
انتقاد مىکند که شبى که وارد اتاق شده بود و مجاهدین او را دوره کرده بودند،
به اونگفتيم که نباید با آنها حرف بزند .روژین به او مىگوید:
 ما چطور مىتوانستيم به تو بگویيم که نباید با آنها حرف بزنى؟ تو باید تصميمبگيرى که با آنها حرف بزنى یا نه .آنها به تو گفتند که مجاهدینى هستند ،نگفتند؟
 گفتند ولى من نمىدانستم که شماها با هم حرف نمىزنيد.از سار مىپرسم که آیا آنها در زندان قبلى که او بوده با هم حرف مىزدهاند یا
نه؟ و سار جواب مىدهد:
 آره ،ما همه با هم حرف مىزدیم. خوب چه اشکالى دارد که هر کس بنابر نظر خودش عمل کند؟ اگر تو فکرمىکنى که کارى درست است همان کار را بکن .به دیگران نگاه نکن که چه
مىکنند ،خودت فکر کن و بنابر نظر خودت عمل کن .من فکر نمىکنم که آدم
باید تنها با کسانى که فکر مىکنه از نظر سياسى هم خط است حرف بزند .در
اینصورت دنيا خيلى کوچک و کسل کننده مىشد .آدمها تغيير مىکنند،
بخصوص در روابط خوب ،خيلىها در زندان تغيير کردند .هرچند در رابطه با
مجاهدین فقط یک درصد آنها تغيير کردند .سارا را ببين بعنوان یک مجاهد
دستگير شد ولى در زندان تغيير کرد و حاال با مجاهدین رابطهاى ندارد.
سار با تعجب به سارا نگاه مىکند و مىگوید من فکر کردم او از اول کمونيست
بوده ،از خيلى از چپىها ،چپتر است.
نوبت رفتن به دستشویى است و همه آمادهایم که در باز شود ،من هم نيمساعت
پيش چایىام را نوشيدهام که تا االن احتياجى به دستشویى نداشته باشم .وقت دارد
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مىگذرد ولى نگهبان در را باز نمىکند ،به نظر مىرسد که برایش مهم نيست.
من هم کمکم درد مثانهام شروع مىشود و اگر در را براى دستشویى باز نکند
هيچ کارى نمىتوانم بکنم .آنهایى که مشکل کليه و یا مثانه دارند و یا بخاطر
نوشيدن مایعات احتياج به دستشویى دارند از سطل استفاده مىکنند .شروع
مىکنم به در زدن ،پاسدار ایمانى در را باز مىکند و مىپرسد چه مىخواهم.
 وقت دستشویى ما گذشته. مىدانم ،بروید داخل اتاق تا خودم در را باز کنم.من و تعدادى از زندانيان بيرون اتاق هستيم .به داخل اتاق نمىرویم و مىگویيم
نوبت دستشویىمان است .ایمانى مچ دستم را مىگيرد و مىچرخاند و مرا به
داخل اتاق هل مىدهد .همه را همينطور به اتاق هل مىدهد .احساس درد شدیدى
در مچ دستم مىکنم .سعى مىکنم که روى چيزى تمرکز کنم ولى خيل سخت
است .باالخره سه ساعت دیرتر در باز مىشود .من به طرف دستشویى مىدوم
و وارد یکى از کابينها مىشوم .ولى قبل از اینکه شلوارم را پایين بکشم ادرارم
جارى مىشود .روژین را صدا مىکنم که برایم لباس بياورد ،مىخندد و برایم
مىآورد .بعد از پوشيدن لباسهاى تميز به کابينى مىروم که باید نامه دنيا را در
آن جاسازى کنم .متوجه مىشوم که نامهاى از او دارم .ولى نمىتوانم نامه را
بيرون بکشم ،سخت است .به اتاق بر مىگردم و یک انبردست در جيبم پنهان
کرده به دستشویى مىروم .به سختى با کمک انبردست آنرا در مىآورم ولى
کنترل دستم را از دست مىدهم و دستم محکم به دیوار مىخورد .بى اختيار از
درد ناله مىکنم ،مىنشينم تا از شدت درد کم شود .خوشحالم که کسى صداى
نالهام را نشنيد و مرا به آن حال ندید.
به اتاق بر مىگردیم ،نامهام را مىخوانم و بعد دور هم مىنشينيم و جوک
مىگویيم و مىخندیم .سارا پيشنهاد مچ انداختن مىکند .او از روژین و سار
مىبرد .حاال نوبت من است .سعى مىکنم ببرم ،ولى سارا خيلى قوىتر از من
است .سارا دستم را به طرف زمين فشار مىدهد و من مقاومت مىکنم .باالخره
سارا نه تنها دستم را به زمين رسانده بلکه رویم افتاده است .ناگهان درد شدیدى
در مچم مىپيچد و بىاختيار ناله مىکنم .سارا خود را کنار مىکشد و حالم را
مىپرسد.
نيمه شب است از درد شدید مچ دستم بيدار مىشوم .مىنشينم و آنرا ماساژ
مىدهم و مىتوانم دوباره بخوابم .ولى هر دو ساعت یکبار از درد بيدار مىشوم.
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هفتهاى دو بار براى نيمساعت هواخورى داریم .هر بار باید نامههایم را که در
یک بسته هستند از زیر بوته اللهعباسى بر دارم و بسته نامههاى خودم را خاک
کنم .حاال دیگر بوته اللهعباسى برایم تنها یک گل زیبا نيست که مرا به یاد
دوران بچگى و حياط خانهام مىاندازد .حاال بيشتر از هميشه دوستش دارم .حاال
همه اميدم را هربار زیر این گل زیبا چال مىکنم تا با آن دوستى را شاد کنم .و
هر بار به اميد آنکه نخ زردى زیر آن ببينم به هواخورى مىروم .هر بار به
دنبال موقعيت مناسب پاسدار را مىپایم و همراه ضربان قلبم نفس مىزنم ،تا
موقعيت مناسب را از دست ندهم .و هر بار بعد از آنکه نخ زرد را مىکشم
گویى غذاى روحم را یافتهام و باید بروم که هر چه زودتر آنرا بنوشم .گاهى
فکر مىکنم بدون این روابط زندگى در اینجا طاقت فرسا مىشد .در این روابط
یاد مىگيریم ،یاد مىدهيم ،عشق مىورزیم ،اميدوار مىمانيم و به مبارزهمان
ادامه مىدهيم .از همه مهمتر زندان را آنطور که هست احساس نمىکنيم .وقت
احساس کردنش را نداریم.
درد مچم هر روز بدتر مىشود و نگهبانان هم مرا به دکتر نمىبرند .با بعضى
کارها دردش غير قابل تحمل مىشود .بخاطر همين بعضى از کارهایم را با
روژین و سار و سارا عوض مىکنم .امروز مالقات داریم .از خانوادهام
مىخواهم که برایم مچ بند بياورند .خانوادهام مىپرسند که آیا هنوز درهاى
اتاقمان بسته هستند .مادرم طبق معمول گریه مىکند و برادرم به او مىگوید قول
ندادى که گریه نکنى؟
از مالقات بر مىگردیم ،هرچند مالقات خيلى خوشحالم مىکند ولى غمى هم در
وجودم بر مىانگيزد .دلم مىخواست مىتوانستم تنها قدم بزنم ولى جایى براى
قدم زدن نداریم ،جایى براى تنها بودن هم نداریم .دوست دارم در مورد دنياى
بيرون فکر کنم ،دنيایى که دیگر تصورش هم راحت نيست ،دنيایى که احساس
مىکنم دیگر نمىشناسمش .روژین به سراغم مىآید و مىگوید:
 پدرم دوباره گفت که خمينى سرطان معده دارد و حداکثر تا  ٦ماه دیگر زندهاست.
هر دو مىخندیم ،االن حدود شش سال است که هر چند وقت یکبار او مىگوید
که خمينى به زودى خواهد مرد و شماها هم آزاد خواهيد شد .شاید روزى پيش
گویىاش درست از آب در بياید ولى رابطهاى که او بين مرگ خمينى و آزادى
ما مىبيند جالب است.
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در برخى از نامههایى که بدستم رسيده است مىخوانم که تعدادى از زندانيانى
که حکمشان سالها پيش تمام شده بود و تا بحال بخاطر قبول نکردن شرایط
آزادى در زندان مانده بودند ،حاضرند شرایط را بپذیرند که آزاد گردند .آنها
آمادهاند که در بازجویى بعدى موضعشان را به رژیم اعالم کنند .هر  ٦ماه
یکبار همه ما بازجویى داریم و آنهایى که حکمشان تمام شده اگر شرط آزادى را
بپذیرند ،آزاد خواهند شد .نمىدانم آنهایى که به این نتيجه رسيدهاند که شرط را
بپذیرند و بروند چه وضع روحى دارند .فکر نمىکنم وضع روحى خوبى داشته
باشند ،چون پذیرش شرط آزادى بعد از سالها ماندن در زندان بخاطر عدم
پذیرش آن راحت نيست .از دست دادن انگيزه ادامه مبارزه براى آزادى بدون
شرط باید نتيجه پروسه مبارزاتىاى باشد که طى کردند .پروسهاى که مبارزه
براى چادر رنگى گل سر سبد آن بود ،و رژیم آنها را سرکوب کرد .هر چند
یک سال از مسئله چادر رنگى مىگذرد ولى باید گفت که رسيدن به یک نتيجه،
آن هم چنين نتيجه مهمى یک شبه نيست .براى برخى یکساله هم نيست ،تناقضى
گریبان فرد را مىگيرد و آنقدر فشار مىدهد که طى پروسهاى که زمان نقش
تعيين کنندهاى در آن ندارد ،فرد دیگر طاقت ادامه شرایط را ندارد .شرایطى که
ممکن است شکنجهاى هم در آن نباشد .منظورم شرایط بيرونى فرد نيست،
شرایط درونى فرد است .خالصى از تناقض یا با آلترناتيو مبارزاتى دیگرى
امکان دارد و یا با پذیرش شرط آزادى و خالص شدن از زندان که زمينه
تناقض است .بعضىها بعد از حرکت چادر رنگى که اوج مبارزاتى چپىها در
زندان بود دست از این نوع مبارزه کشيدند .این افراد با انتخاب نوع دیگرى از
مبارزه در حال رشد خود و رشد مبارزه در زندان هستند .نازلى و نينا و روژین
از این افراد هستند ،براى همين نه تنها در رابطه با شرط آزادى دچار تناقض
نمىشوند ،بلکه انگيزه مبارزاتىشان و انرژىشان هم بيشتر شده است .برخى از
آنهایى که دیگر انرژى و انگيزه ادامه مبارزه قبلى را ندارند حاال حاضر به
پذیرش شرط آزادىاند .نباید آنها را سرزنش کرد ،آن روش مبارزاتى را که
منجر به تخریب آنها شد باید سرزنش کرد .روش مبارزاتى که این انسانها را به
اینجا کشاند تا شرط آزادى را بپذیرند که معلوم نيست چه تعدادى از آنها در آینده
خود را به خاطر این کار خواهند بخشيد .در نامههایم مىخوانم که از همين االن
آنهایى که به این نتيجه رسيدهاند که شرط آزادى را بپذیرند خيلى غمگينند.
نمىدانم جریانات چپى چگونه مبارزهاى را در جامعه پيش مىبرند و آیا اصال
مبارزهاى را پيش مىبرند .تا آنجا که یادم مىآید بخشى از آنها هميشه سعى
مىکردند که در افراد و جناحهاى مختلف رژیم یکى را پيدا کنند و به آن اتکا
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کنند و یا از آن حمایت کنند .تئورىهایى را هم براى خود ساخته بودند که توجيه
کننده حمایتشان از این آخوند یا آن مال باشد .شاید علت اینکه آنها هميشه
چشمشان به باالست این است که اعتقادى به قدرت مردم ندارند .باور ندارند که
مردم مىتوانند و باید قدرت را در دست بگيرند .نمىدانم وقتى که بخاطر حمایت
از این بخش رژیم یا بخش دیگر مردم را در کنار خود نيابند چه خواهند کرد.
چگونه قادر خواهند بود مبارزهاى را پيش ببرند .و شاید هم مبارزهاى را پيش
نخواهند برد و به صرف بودن یک محفل خود را مبارز خواهند خواند.
٭٭٭
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بوى خون
در راهرو پلههایى قرار دارند که به هواخورى ختم مىشوند .یک شعار روى
دسته چوبى نردهها حک شده است که جدید به نظر مىرسد .شعار "فروغ
جاویدان" ،باید مجاهدین آنرا نوشته باشند .از برخوردهایشان و بحثهایشان که
گاهى به گوشمان مىرسد ،به نظر مىرسد که خوش بين هستند که سازمانشان
قدرت را در ایران بگيرد .آنها در بين خودشان این بحث را داشتهاند و از طریق
برخى از آنها به ما رسيده است .آنها در مورد اینکه آیا مردم هم آنها را
مىخواهند یا نه فکر نمىکنند .مردم بوسيله رژیم سرکوب مىشوند و قدرت
گرفتن مجاهدین و یا جابجایى رژیم با رژیمى دیگر انتخاب مردم نيست .به نظر
مىرسد که مجاهدین زندان با سازمانشان رابطه دارند و این رابطه باید از
طریق توابين احيا شود .مىشنویم که پایگاهشان در عراق است .آنها فکر
مىکنند که سازمانشان مىتواند با گرفتن قدرت به زودى آنها را آزاد کند.
مىتوانم تصور کنم که اگر همين امروز آنها قدرت را بگيرند ،وضع ما
کمونيستها هيچ فرقى نخواهد کرد .فقط نگهبانانمان تغيير خواهند کرد و آنها هم
بهتر از اینها با ما رفتار نخواهند کرد .یادم می آید سال  ۶١در اخبار
گزارشى دیدم در مورد دو پاسدارى که توسط مجاهدین قبل از کشته شدن
شکنجه شده بودند .فکر کردم پس مجاهدین هم شکنجه را قبول دارند و از آن
استفاده مىکنند .هيچ جریان انسانىاى نمىتواند شکنجه و اعدام را قبول داشته
باشد .حتى شکنجه و اعدام بدترین آدمهاى دنيا یعنى شکنجه گران را .اگر از من
بپرسند که در مورد سرنوشت بازجوهایى که شکنجهام کردهاند نظر بدهم ،جوابم
چه خواهد بود؟ مىخواهم که آنها را در مقابل دوربينهاى تلویزیونى بگذارند که
همه دنيا قيافههایشان را ببينند و براى همه شناسایى شوند .از آنها بپرسند که
چرا شکنجه کردند و چه احساسى موقع شکنجه کردن داشتند.
به مالقات مىرویم و مىشنویم که اعتراضات ضد رژیمى بيشتر شده .مىشنویم
که اعتصابات کارگرى زیادى بر عليه شرایط زندگى و کارى در جریان هستند.
حاال حدود دو سال است که تحرکات جدیدى در بين کارگران وجود دارند.
وقت اخبار است ،طبق معمول همه از اتاقها بيرون آمده و در راهرو نشسته و
به اخبار گوش مىدهند .چرا که در مورد حرکت مجاهدین از عراق به طرف
مرزهاى ایران است .آنها مسلح هستند و به طرف شهرهاى مرزى در حرکتند.
گویى این خبر همه را از خواب بيدار کرده است ،زندانيان یکدیگر را نگاه
مىکنند و مىپرسند موضوع چيست؟ ولى کسى جوابى ندارد .خمينى با نوشيدن
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"جام زهر" به جنگ پایان مىدهد و منتظرى را از جانشينى والیت فقيه برکنار
مىکند.
نمىدانيم موضوع چيست ،اوایل مرداد است ،امروز نگهبانان مرد به بند آمده و
تلویزیون را بردند و روزنامه هم دیگر دریافت نمىکنيم .از نگهبان در مورد
روزنامه مىپرسيم و او مىگوید که تا وقتى که رئيس زندان اجازه ندهد
روزنامه نخواهيم داشت.
از وقتى که روزنامه را قطع کرده و تلویزیون را بردهاند ،گاهى اخبار رادیو از
طریق بلندگوى اتاقها پخش مىشود .نمىدانم چه اتفاقى خواهد افتاد ،آیا مالقات
خواهيم داشت؟ احساس خوبى ندارم ،به نظر مىرسد همه به نوعى نگرانند ولى
کسى به روى خودش نمىآورد .همه از یکدیگر سوال مىکنيم ولى کمتر جوابى
دریافت مىکنيم .کسى نمىداند چه اتفاقى خواهد افتاد ،چرا نباید تلویزیون داشته
باشيم .در مورد آخرین خبرى که در تلویزیون دیدیم یعنى حمله مجاهدین از
عراق به ایران حرف مىزنيم و فکر مىکنيم که رژیم مىگذارد آنها به مرزهاى
ایران برسند بعد آنها را به زیر رگبار گلوله بگيرد .ولى حمله مجاهدین چه
ربطى به ما دارد که تلویزیونمان را بردند؟ مجاهدین بر عکس ما خيلى
خوشحالند .به نظر مىرسد که آزادى را مىبينند ،ولى ما نه تنها آزادى را
نمىبينيم بلکه بدبين و نگران هستيم.
روز مالقات است ولى کسى را براى مالقات صدا نمىکنند .همه عصبى و
نگرانند ولى هر کس سعى دارد آنرا در خود دفن کند و بروز ندهد .امکانات
خبرىمان خيلى کم است ،مثل آدمهایى مىمانيم که در جزیرهاى گم شدهاند .ما
در مورد دنياى بيرون هيچ نمىدانيم و خانوادههایمان هم از ما بىخبرند .حتما
خانوادههایمان بخاطر نداشتن مالقات خيلى نگرانند.
چند روزى است که مجاهدین را براى بازجویى صدا مىکنند و آنها مىروند و
بر مىگردند .امروز یکى از آنها در حالى که گریه مىکرد از بازجویى
برگشت .مىشنویم که گفته است آنها همهمان را خواهند کشت ،مردها را بعد از
بازجویى مىکشند .بعد از نيم ساعت دوباره او را براى بازجویى صدا مىکنند،
او مىرود و برنمىگردد .به نظر مىرسد چيزى دیده بوده که بخاطر آن
نگهبانان نخواستند که در بند بماند .ما چيز زیادى نمىشنویم چون رابطهاى با
مجاهدین نداریم و اخبار را از دیگران مىشنویم .نگران کننده است ،هر چند
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مجاهدین اصال نگران نيستند .آنها هنوز فکر مىکنند که به زودى آزاد خواهند
شد .ولى با قطع مالقات باید منتظر شرایط بدترى باشيم.
در هواخورى تنها قدم مىزنم .در حال تماشاى تعدادى از مجاهدین هستم،
احساس مىکنم که رفتارشان غير عادى است .مىبينم که از باالى دیوار
هواخورى که خيلى بلند است چيزهایى به درون ریخته مىشود ،قند هستند.
مىدانم که عالمت هستند ولى براى کى و چه خبرى را حامل هستند؟ چطور با
هم رابطه برقرار مىکنند؟ اطرافم را با دقت بيشترى نگاه مىکنم و متوجه
مىشوم که جنب و جوش درون مجاهدین عادى نيست .تعدادى از آنها به درون
ساختمان دستشویى توى هواخورى مىروند .از پنجره آن مىتوان بخشى از
تهران و کوههاى اطراف آن را دید و ما از آنجا براى پنهان کردن بستههاى
بزرگ مثل کتاب براى یکدیگر استفاده مىکنيم .تعدادى از آنها دم در مراقب
ایستادهاند که اگر نگهبان آمد به بقيه خبر دهند .شاید از طریق پنجره از توابينى
که در بين بندها کار مىکنند مثل آشپزها و یا نظافت چىها با نخ چيزى دریافت
مىکنند .بند دیگرى در کنار بند ما قرار دارد که زندانيان مرد در آن هستند.
مجاهدین با آنها هم مىتوانند رابطه داشته باشند ،ولى چطور؟ پس باید رابطه با
خارج از بند و از طریق دستشویى قدیمى باشد که االن داخل آنند .مجاهدین از
طریق توابها با تشکيالت بيرون رابطه دارند و اخبار به آنها مىرسد .زنجيرى
که یک سر آن مجاهد است و سر دیگرش تواب ،از حلقه رژیم مىگذرد.
روز جمعه است ،بلندگوى اتاق روشن مىشود و نماز جمعه را پخش مى کند.
آخوند رفسنجانى بعد از نماز شروع مىکند به بحث سياسى کردن .در نيمههاى
حرفش مىگوید :زندانيان ،ضد انقالبيون ،المذهبها باید کشته شوند .و حزبهللا با
شعارهاى خود خواست او را تایيد مىکنند .در کنار راز نشستهام ،به یکدیگر
نگاه مىکنيم .احتياجى به حرف زدن نيست ،هردو مىدانيم که چه مىشنویم و
باید منتظر چه باشيم .با قطع مالقاتها درهاى زندان را بستهاند که قصابىمان
کنند .احساس تنهایى شدیدى در این دنياى وحشى وجودم را در بر مىگيرد .راز
مىگوید واقعا همهمان را خواهند کشت؟ پاسخى به او نمىدهم ،نمىخواهم آنچه
را که شنيدم باور کنم .مىگویم بگذار ببينيم چه پيش مىآید .زندانيان کمتر در
مورد آن حرف مىزنند ولى به نظر مىرسد همه واقعيت را مىبينند ولى
نمىخواهند باورش کنند.
٭٭٭
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مىشنویم عملياتى در جریان است ،که رژیم مشغول کشتن زندانيان مرد است.
هرچند مجاهدین به یکدیگر تبریک مىگویند ولى بوى خون در هوا پخش شده
است .از مجاهدین مىشنویم که سازمان مجاهدین در حال پيشروى در
شهرهاست و در همه جا رژیم را از پا در آورده است و به تهران نزدیک
مىشود.
احساس مىکنم که بخشى از اخبار درست است و آن کشتار زندانيان است ولى
بخش دیگرش تحت تاثير ذهنىگرایى مجاهدین درست شده است .اگر خبر
کشتار درست باشد بخاطر شکست مجاهدین است نه پيروزیشان .نمىدانم چطور
کشتار زندانيان را باور کنم ،در واقع نمىخواهم باور کنم که رژیم دارد
انسانهایى را مىکشد که سالها در زندان بودهاند .بخشى از آنها حتى حکم ندارند
و فقط بخاطر نپذیرفتن شرط آزادى در زندان هستند .با دوستانم حرف مىزنم و
به این نتيجه مىرسيم که اگر رژیم نمىخواست دست به کشتار زندانيان بزند،
مالقاتها را قطع نمىکرد .شرایط بدى است ،به یاد زمانى مىافتم که منتظر
اعدامم بودم .در آن وقت اصال ناراحت نبودم ،آمادگى آنرا داشتم ،ولى حاال
خيلى غمگينم .نمىدانم علت آن این است که حاال همهمان را مىکشند و یا اینکه
حاال دوست دارم زنده بمانم .دوست ندارم بمىرم .زندگى را بيشتر از هميشه
دوست دارم.
٭٭٭
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کشتار دسته جمعى زندانيان
مىشنویم که رژیم تمام مجاهدین مرد را کشته است و حاال در حال برخورد به
زندانيان غيرمذهبى است .مىشنویم که برخورد به غيرمذهبىها متفاوت است.
یعنى رژیم شرایطى پيش پاى آنها گذاشته است و آنهایى که شرایط را مىپذیرند
اعدام نمىشوند .آنهایى که شرایط را نمىپذیرند بالفاصله اعدام مىشوند .باور
آن خيلى سخت است ولى اتفاقى که امروز افتاد نشان از حقيقت آن دارد .چهار
تا نگهبان براى سرکشى وارد بند شدند ،چيزى که سابقه نداشته است .نگهبانان
به شدت ترسيده به نظر مىرسند ،آنها دیگر به هيچ وجه تنهایى وارد بند
نمىشوند .حاال حتما سه و یا چهار نفره وارد بند مىشوند و در کنار هم قدم
مىزنند .قبل از این عمليات آنها به تنهایى براى سرکشى به بند مىآمدند.
رفتارشان که خيلى از ما مىترسند چيز کامال جدیدى است و هرگز ندیده بودم.
ولى اگر آنها در حال کشتن ما هستند چرا اینقدر از ما مىترسند؟ شاید از کارى
که مىکنند یعنى کشتار انسانهاى بىگناه مىترسند .از این مىترسند که روزى
باید پاسخگوى آن باشند.
مى شنویم که دادگاههایى در جریان هستند .از زندانى در مورد توحيد و اسالم
مىپرسند .اگر زندانى بگوید قبول ندارد ،بالفاصله اعدام مىشود .اگر بگوید
مسلمان است ،از او در مورد نماز مىپرسند ،اینکه مىخواند یا نه .اگر بگوید
نماز نمىخواند بالفاصله اعدام مىشود .رژیم دارد زندان را تصفيه مىکند.
نيمههاى شب است ،از صدا بيدار مىشوم .صداى شعار و راهپيمایى و کوبيدن
چکمه به زمين مىآید .صدا از محوطه زندان مىآید .باید پاسدارها باشند .شعار
مىدهند:
 "مرگ بر منافق ،مرگ بر کمونيست".آیا از کشتار مىآیند؟ آیا براى باال بردن روحيهشان شعار مىدهند؟
مىشنویم که شرایط زنده ماندن از این قرار است :انزجار دادن در بين زندانيان،
انزجار نسبت به جریانات سياسى بخصوص جریانى که فرد در رابطه با آن
بوده است .اعالم اینکه رژیم خوب است ،قبول اسالم و نماز خواندن و باالخره
رفتن به راهپيمایى در مقابل دفتر سازمان ملل .مىشنویم که بيشتر زندانيان مرد
شرایط را نپذیرفتهاند و اعدام شدهاند .مىشنویم که بخشى از زندانيان شرایط را
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زیر شکنجه پذیرفتهاند .معلوم مىشود که فقط بازجویى و اعدام در کار نيست،
شکنجه هم در کار است.
نگهبانان از ما مىخواهند که در اتاقهایمان باشيم .آنها مىآیند ،چهار تا با هم
براى سرشمارى مىآیند .در اتاق ما از همه در مورد اتهام ،نظر در مورد
رژیم ،اعالم انزجار ،اسالم و نماز خواندن مىپرسند .آنها از همه این سوالها را
مىکنند و چون این سوالها جدید نيستند اکثر افراد همان جوابى را که تا بحال
مىدادهاند ،مىدهند .نگهبان از نازنين در مورد حکمش مىپرسد ،اینکه به چند
سال محکوم شده است و نازنين پاسخ مىدهد:
 تا وقتى که شما در قدرت هستيد.ما مىخندیم ،او حکم ابد دارد.
نگهبان در مورد نظر نازنين مىپرسد و او پاسخ مىدهد:
 مارکسيست هستم .مواظب رفتارت باش ،روزى خواهد رسيد که باید به مردمدر مورد رفتارت پاسخ دهى .زمانى که دیگر هيچ قدرتى ندارید.
نگهبان به شدت بر افروخته شده و عرق کرده است .جوابش به نازنين نشان
دهنده عمق ترس اوست ،مىگوید:
 یک روز هم نوبت تو خواهد بود.خنده زندانيان اتاق را در بر مىگيرد و نگهبان بيشتر در خودش مىپيچد .تغير
حالت چهرهاش را به راحتى مىتوان احساس کرد .قادر نيست ترس را در
نگاهش پنهان کند .چهرهاش همچون آینه روحش تمامى حالتهایش را به نمایش
گذاشته است .ترس و استيصال بيشترین چيزى است که مىتوان در چهرهاش
دید .آنقدر هول شده که فراموش کرده است که خودش در قدرت است و نازنين
زندانيش است .گویى اعتماد بنفس نازنين به نگهبان الغا کرده است که تناسب
قوایى بين آنهاست .احساس ضعف نگهبان در مقابل برخورد نازنين باعث شد
که براى یک لحظه فراموش کند که نوبت نازنين براى زندانى بودن همين االن
است و با پایان یافتن این دوره ،نوبت خود زندانبان است که باید پاسخ کارهایش
را بدهد .برخورد نازنين در این موقعيت که بعضى از زندانيان تعدیلهایى در
پاسخ هایشان دادهاند ،جالب است .خونسردى و بى تفاوتىاش به فضاى پر از
شکنجه و اعدام تحسين برانگيز است.
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مجاهدین خود را براى سلول آماده مىکنند ،نه براى اعدام .فکر مىکنند که به
سلول منتقل خواهند شد و با کوتاه کردن موهایشان خود را براى آن آماده
مىکنند .نمىخواهند با موهاى بلند و کمبود امکان شستشوى آن در سلول مشکل
داشته باشند.
نگهبان از بلندگوى بند تعدادى از مجاهدین را براى بازجویى صدا مىکند.
نگهبان آنها را با خود مىبرد و ما رفتنشان را تماشا مىکنيم .آیا بر خواهند
گشت؟
چند روز است که عصرها صداى نگهبانان را مىشنویم که مىدوند و شعار
مىدهند .چرا این کار را مىکنند؟ آیا براى روحيه گرفتن این کار را مىکنند؟
نمىخواهم باور کنم که این دخترانى که از بندمان بردند اعدام شدهاند .نه
نمىخواهم باور کنم که در این دنيا انسان آنقدر بىارزش است که مىتواند به
خاطر نظرش کشته شود .رژیمى که این دختران را مىکشد باید خيلى ضعيف
باشد .وگرنه احتياجى به کشتن این جوانانى که نمىدانند حتى چطور مىتوان
مبارزه کرد ،نداشت .بعضى از آنها آنقدر ساده هستند که هر کارى را که
مسئولشان به آنها بگوید حاضرند بکنند .آنها آنقدر جوان مىميرند که حتى عشق
و تنفر واقعى را هم نتوانستند در زندگىشان احساس کنند .وقتى دستگير شدند
دانش آموز بودند .حاال بعد از پنج و یا شش سال در زندان اعدام مىشوند .چه
شانسى داشتند که در این بخش از دنيا متولد شدند و در بخش دیگرى از آن بدنيا
نيامدند.
وضع بند خوب نيست ،اکثر آدمها افسرده هستند .برخى تمام روز را مىخوابند،
فقط براى فرار از واقعيت تلخ .تمام کتابهایى که زمانى در دست زندانيان
مىگشت و مىبایست برایش وقت گرفت ،در قفسه کتاب هستند .کسى حوصله
کتاب خواندن را ندارد .بعضىها خود را با دور هم نشستن و داستان گفتن
سرگرم مىکنند .ترجيح مىدهند که خود را با یکدیگر سرگرم نگه دارند تا کتاب
بخوانند که تمرکز بيشترى مىطلبد .ما سعى مىکنيم که زندگى روزانه خود را
داشته باشيم .مدتى است که روى رابطه سياست و اقتصاد و فلسفه کار مىکنيم.
با یکدیگر در مورد آن بحث مىکنيم و آنچه را که در کتابها بدست مىآوریم به
یکدیگر مىدهيم .در مورد آن فردى و جمعى مىخوانيم ،مىنویسيم و حرف
مىزنيم.
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زندانيانى که مشکل روانى داشتند وضعشان بدتر مىشود .تيمى تشکيل مىدهيم
تا مراقب آنها باشيم که دست به خودکشى نزنند .هر چند ساعت یک نفر مراقب
آنهاست و هر کس که نوبتش تمام مىشود مسئوليتش را به نفر بعدى تحویل
مىدهد .به نظر مىرسد که مهين همه چيز را مىداند و نگران است .احتماال او
به این فکر مىکند که چون یک بار وقت دستگيریش نتوانسته شکنجه را تحمل
کند و اطالعاتى داده است که منجر به دستگيرى یک نفر شده است ،حاال هم
نخواهد توانست شکنجه را تحمل کند .هر چند او شرایط طاقت فرساى قبر را
تحمل کرد ولى به نظر مىرسد که توانایى خودش را نمىبيند .احتماال به همين
خاطر حالش روز به روز بدتر مىشود ،چون مطمئن نيست که بتواند شکنجه را
تحمل کند .شاید هم تحت تاثير همسرش قرار گرفته است .تا قبل از اینکه
مالقاتها قطع شوند هر بار همسرش به او مىگفت که شرایط آزادى را بپذیر و
بيا بيرون مبارزه را ادامه بده .نمىتواند تناقضى را که گلویش را مىفشارد حل
کند و روز به روز وضعش بدتر مىشود .با خودش حرف مىزند و غذا
نمىخورد .دیروز بعد از اینکه دوش گرفت لباس قشنگى را که همسرش برایش
آورده بود پوشيد ولى نتوانست بيشتر از چند دقيقه با آن بماند .رفت و لباسش را
دوباره عوض کرد .طى روز مهين سعى مىکند با تکهاى شيشه رگ دستش را
بزند ولى خوشبختانه مراقبش به موقع متوجه شده و با کمک زندانيان دیگر مانع
از آن مىشوند .مهين موفق به زدن رگش نمىشود ولى پوست و گوشت بخشى
از دستش را بریده است .فرى که دکتر است و با ما زندانى است ،دستش را
مىبندد.
دختر دیگرى در بند است که رفعت نام دارد از مجاهدین و خيلى جوان است.
وضع روحى خوبى نداشت ولى حاال وضعش بدتر شده است .به نظر مىرسد
رابطهاى بين اميال جنسى و دورى از واقعيتهاى تلخ و سخت است .از زمانى
که بخاطر وضعيت روحىاش در دنياى دیگرى زندگى مىکند ،نيازهاى
جنسىاش فعال شدهاند .و از آنجایى که کنترلى روى حرکاتش ندارد نمىتواند
جلوى بروز این نوع نيازهایش را بگيرد .گاهى سينههایش را از لباسش بيرون
مىگذارد .برادرش سال پيش بعد از شکست در مبارزه براى ورزش جمعى
دست به خودکشى زد و مرد.
نيمههاى شب پيش ،کسى که مراقب مهين و رفعت است متوجه مىشود که مهين
زیر پتو در حال تقال است .پتو را کنار مىزند ،مىبيند مهين سعى مىکند با
سنجاق سر رگهاى آن قسمت دستش را که قبال پاره کرده بود ،بيرون بکشد.
سنجاق را از مهين مىگيرد و مهين زیر لب به او فحش مىدهد.
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امشب نوبت من است که بيدار بمانم و مراقب مهين و رفعت باشم که صدمهاى
به خودشان نرسانند .مىبينم که رفعت دارد به اتاق ما مىرود .اتاق او جدا است.
به دنبالش مىروم .باالى سر سار رفته است و مىخواهد او را بيدار کند .سریع
به سراغ او مىروم و قبل از اینکه سار بيدار شود از رفعت مىخواهم که از
اتاق بيرون بياید .نمىخواهد از اتاق بيرون بياید ،به او مىگویم که این اتاق او
نيست و باید از اتاق بيرون بياید .او را به آرامى به طرف بيرون اتاق هدایت
مىکنم .او بيرون مىآید ولى مرا تهدید مىکند .مىگوید خواهى دید.
در راهرو قدم مىزنم و در مورد علت روانى شدن رفعت و مهين فکر مىکنم.
رفعت را نمىشناسم این اولين بارى است که با او در یک بندهستم .ولى مهين را
مىشناسم ،هميشه دوستش داشتم .مهين زیباست ،صورتى بچگانه دارد که
بيگناهى از آن مى بارد .مىدانم که وقتى دستگير شده است او را شکنجه
مىکنند و او که به شدت ترسيده بوده ،اطالعاتش را مىدهد که منجر به
دستگيرى یک نفر مىشود .بعد از آن مهين از کارى که کرده بوده آنقدر
ناراحت مىشود که براى تالفى آن به دفاع از مارکسيسم مىافتد .شاید دفاع از
مارکسيسم منجر به اعدامش شود ،ولى به او حکم ابد دادند .او هميشه از
مارکسيسم دفاع کرد و هميشه خودش را بخاطر آوردن آن فرد به زندان
سرزنش نمود .آرزو مىکرد که اعدام مىشد تا از سرزنش خود آزاد شود ولى
این اتفاق نيفتاد و او مىبایست به مبارزه ادامه دهد .او را به قبرها فرستادند و
او آن شرایط را براى ماهها تحمل کرد ،هر چند وقتى از قبرها آمد تا حدى از
نظر روانى لطمه خورده بود .یادم مىآید که وقتى به بند  ٧قزل رفتم او تازه چند
روزى بود که از قبرها برگشته بود .رو به دیوار تنها مىنشست .گویى
نمىتوانست کارى را که روزها و روزها از او خواسته بودند بکند ،براحتى
کنار بگذارد .یادم مىآید که ساعتها به تنهایى قدم مىزد .بارها خواستم با او
حرف بزنم ولى با لبخندى مهربان عذرم را خواست.

روز بعد هر جا که مىروم رفعت تعقيبم مىکند .کمى مىترسم ،هر چند خندهدار
هم به نظر مىرسد .نمىدانم که آیا واقعا قصد حمله به من را دارد و اگر حمله
کند چه باید بکنم .تنهایى به هواخورى نمىروم که اگر رفعت به دنبالم آمد تنها
نباشم .من و راز قدم مىزنيم ،رفعت به دنبالمان مىآید ولى کارى نمىکند.
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نگهبان از طریق بلندگوى بند نام بقيه مجاهدین را مىخواند که براى بازجویى
آماده شوند و از بند بيرون بروند .آنها آماده مىشوند ولى عجلهاى براى رفتن
ندارند ،هيچ کس عجلهاى براى مرگ ندارد .نگهبانان به دنبالشان مىآیند و آنها
را با خود مىبرند .آنها را در حال رفتن نگاه مىکنم ،احساس مىکنم که
خودشان نمىدانند چه چيز در انتظارشان است .شاید اطالعات درستى به آنها
نرسيده است .به نظر خيلى نگران نيستند .حاال هيچ مجاهدى در بند نيست ،ولى
هرگز راضى به نبودشان به این شکل نبودهام .چند روز پيش باز یکى از آنها به
دیگرى مىگفت که سازمان به زودى به تهران مىرسد و ما را نجات مىدهد،
رژیم چطور مىتواند ما را بکشد ،آنها در راه هستند .شاید هم همه این حرفها و
حالتهایشان تظاهر به بىخبرى است و همه چيز را مىدانند .شاید به این طریق
مىخواهند روحيهشان را حفظ کنند که ایستاده بمىرند.
نگهبان رفعت را به بند  ۲برد .مىدانيم که بزودى در آنجا خودش را خواهد
کشت ،چون کسى مراقب او نخواهد بود.
نامهاى از دنيا که هنوز در اتاق در بسته است دریافت مىکنم ،نوشته است:
 نمىخواهم باور کنم که رژیم همه زندانيان مرد را که شرایط را نپذیرفتهاندکشته است ،ولى این واقعيت این دوران است .رژیم درهاى زندانها را بسته
است تا بدون هيچ مزاحمتى همه ما را بکشد .همه مجاهدین را از اتاق من و بقيه
اتاقها بردهاند تا بکشند .هرچند خودشان نمىدانستند که مىروند تا اعدام شوند.
آنها سارا را هم به همراه مجاهدین بردند ،هر چند بارها به رژیم اعالم کرده بود
که دیگر مجاهدین و اسالم را قبول ندارد .او مىدانست که مىرود اعدام شود و
گفت که هيچ کارى نمىتواند بکند تا مانع آن شود .دلم برایش تنگ شده است،
وقتى او را مىبردند به او گفتم که من هم بعد مىآیم و او گفت اميدوارم که
نيایى .سارا آخرین آرزویش زنده ماندن ما بود .از اینکه آن ماهىهاى سرخ و
سياه کوچولو را که با هم درست کرده بودید ،در چند مالقات پيش به خانوادهاش
داد ،خوشحالم .دیروز چيزى شنيدم که مطمئن شدم که همه آنهایى را که بردند
کشتهاند .اميدوارم که تعدادى از ما زنده بمانيم و در مورد این روزها براى
مردم بگویيم .ولى اگر زنده ماندنمان مشروط به پذیرش آن شرایطى باشد که
برایم نوشته بودى و من هم در اینجا شنيدهام ،من هم زنده نخواهم ماند .دیروز
گوشم را به درز در گذاشته بودم و صداى رفت و آمد و حرف هاى نگهبانان را
گوش مىدادم که شنيدم پاسدار مومنى به پاسدار حميدى مىگفت بيا بریم ،حاج
آقا منتظر است .اگر دیر بریم عصبانى مىشود ،بيا باید بریم .حميدى به او
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مىگفت نمىتونم ،بوى خون حالم را بهم مىزنه ،دیگه نمىتونم ادامه بدم .چرا
آنها را مىکشيم؟ چرا ما باید جنازههاشون را توى کاميون بریزیم .من از
روحشان مىترسم ،شاید ما را نفرین کنند .صداى گریه حميدى را مىشنيدم.
مومنى به او گفت لوس نشو ،بزودى تمام مىشه ،حاال باید بریم .نمىخواهى که
حاج آقا را عصبانى کنى ،مىخواهى؟ صداى گریه حميدى در صداى پایشان که
مىرفتند گم شد .نمىدانم که در بند شما چه خبر است ولى در اتاق ما زندانيان
در مورد شرایط زنده ماندن حرف مىزنند و اینکه تا کجا مىتوانند کوتاه بيایند
یعنى چه شرایطى را مىتوانند بپذیرند .مىدانم که برخى از ما همان پاسخهایى
را خواهيم داد که تا به حال در بازجویىها دادهایم و کشته خواهيم شد .پرواز
عزیزم ،دوستت دارم و االن یکى از آن شرایطى است که بيشتر از هميشه
احتياج دارم که پيش تو بودم و با هم حرف مىزدیم .شاید در کنار هم بمىریم،
ولى بيشتر از هميشه دوست دارم که زنده بمانيم و بيرون از زندان مبارزه براى
برابرى و آزادى را ادامه دهيم .هر چند چنين چيزى دیگر یک خواب یا تجسم
زیباست و بس .دوستت دارم ،دنيا.
به هواخورى مىروم تا از حالت خفگى که با خواندن نامه دنيا بهم دست داده
رها شوم .به مجاهدینى فکر مىکنم که تا چند روز پيش با ما بودند و اعدام
شدهاند .نمىخواهم باور کنم که سارا اعدام شده است ،نه نمىتوانم اعدام او را
باور کنم .رژیم سارا را هم همراه مجاهدین اعدام کرد ،هر چند مىدانست که او
دیگر یک کمونيست است ولى نگذاشت او را با ما اعدام کند .براى رژیم هر چه
زودتر یکى کم شود بهتر است .آیا مردم مىدانند که در اینجا چه مىگذرد و هيچ
کارى نمىکنند؟ شاید نمىدانند .بزودى با تمام شدن عمليات پاکسازى زندانها
خواهند فهميد .آیا آنوقت مردم کارى خواهند کرد؟ و یا به این خشونتها عادت
داده شدهاند؟
کتابهایى را که در رابطه با کشتار کمونيستها و جهودها در آلمان در دوران
جنگ جهانى دوم خوانده بودم به یاد مىآورم .سکوت دنيا دست هيتلر و دولت
آلمان را باز گذاشت تا هزاران هزار انسان را بخاطر طرز فکرشان بکشند .اگر
دنيا سکوت نکرده بود خيلىها زنده مىماندند .در هر گوشهاى از جهان به مردم
یاد دادهاند که فقط به خودشان فکر کنند و اهميتى به شرایط زندگى دیگران
ندهند .دفعه پيش که کشتار دسته جمعى در ایران روى داد سال  ٦۰بود .رژیم
انسانهاى زیادى را در خيابانها و یا زندانها به رگبار گلوله بست ولى هيچ کس
صدایش هم در نيامد که بگوید در ایران چه مىگذرد .اگر سازمانى در جهان
وجود داشت که واقعا مسئلهاش دفاع از حقوق بشر بود چنين کشتارهایى روى

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

نمىداد .احمقانه است که سرنوشت هر انسانى به این بسته است که در کدام
گوشه دنيا متولد شده است .انسان در اروپا بخاطر طرز فکرش زندانى نمىشود
ولى در ایران اعدام مىشود .در دنياى احمقانهاى زندگى مىکنيم ،حتى در اروپا
هم کسى که در یک خانواده ثروتمند بدنيا مىآید سرنوشت متفاوتى نسبت به
کسى که در یک خانواده فقير بدنيا آمده خواهد داشت .به یاد پدرم مىافتم ،هميشه
مىگفت که باید زودتر از زندان بيرون بيایى و از ایران فرار کنى .پدرم فکر
مى کرد که ماندن در زندان برابر با اعدام شدن خواهد بود و من به او
مىخندیدم.
راز مىگوید بهناز نوشته است که در اتاق او برخى از زندانيان در مورد شرایط
زنده ماندن حرف مىزنند و به نظر مىرسد که برخى از آنها پاسخهایشان را به
سواالت تغيير خواهند داد.
نگهبان از بلندگو مىگوید همه زندانيان با چادر و چشم بند از بند بيرون بيایند.
از یکدیگر مىپرسيم نوبت ماست؟ حاال ما را خواهند کشت؟ کسى جوابى ندارد.
از بند بيرون مىرویم ،ما را به ساختمان دیگرى مىبرند .تعدادى از مدیران و
مسئولين زندان آماده ایستادهاند .همان سوالها را از همه مىکنند .برخى
پاسخهایشان را تغيير مىدهند .برخى به سوال آیا مارکسيست هستى پاسخ آرى
مىدهند .آنها فکر مىکنند حاال که دارند بخاطر مسلمان نبودن و نماز نخواندن
اعدام مىشوند بهتر است از مارکسيسم دفاع کنند .پاسخ من در مقابل سواالت
نظرى مثل هميشه "جواب نمىدهم" است.
٭٭٭
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شالق براى نماز
صبح است ،در حال خوردن صبحانه هستيم .نگهبان از بلندگو چند اسم را براى
بازجویى مىخواند .همه به هم نگاه مىکنند ولى گویى دیگر جاى سوالى باقى
نمانده .انگار همه مىدانند که حاال نوبت ماست ،ولى چرا فقط اسامى ده نفر را
خواندند؟ چرا همه ده نفر از جریانات حزب توده و اکثریت هستند؟ هر کس
سعى مىکند که صبحانهاش را تمام کند .با اینکه صبحانهمان خيلى کم است ولى
قورت دادن آن راحت نيست .آنهایى که باید بروند آماده مىشوند بروند و ما باید
منتظر خبر بمانيم .زمان خيلى آهسته مىگذرد و همه دچار هيجان هستند ،هيجان
زمان اعدام.
این بار زیاد طول نمىکشد تا بفهميم آنهایى را که از بند بردند در چه وضعيتى
هستند .شاید رژیم مىخواهد که ما بدانيم و پاسخهایمان را به سواالت بازجویى
تغيير دهيم .مىشنویم که آن ده نفرى که از بند برده شدند در سلول انفرادى
هستند و به همراه همه کسانى که تا حاال در سلول بودهاند زیر شالق هستند .به
این شکل که پنجبار در شبانه روز در وقت هر وعده نماز آنها را از سلولهایشان
بيرون مىآورند و هر بار پنج ضربه شالق به کمر آنها مىزنند .آنها تا زمانى
که اعالم کنند مسلمان هستند و نماز بخوانند ،شالق خواهند خورد .مىدانيم که
بعد از پذیرش اسالم و نماز خواندن ،از فرد مىخواهند که انزجار نامهاش را هم
بنویسد .آنا هم یکى از آنهایى است که زیر شکنجه است ،نمىدانم چه خواهد
کرد .شرایط بند خيلى بد شده ،شرایط اتاق دنيا هم همينطور ،در اتاقهاى دیگر
هم همه افسردهاند .مىشنوم که برخى آرزوى مرگ و یا اعدام به جاى شالق
خوردن را دارند .واقعا اعدام خيلى راحتتر از شکنجه است .شکنجه یعنى درد
ولى در اعدام با اولين گلوله حالت شوک به فرد دست مىدهد و احساس مىکند
که دارد پرواز مىکند .در اعدام بخاطر خونریزى آدم احساس درد نمىکند.
مىشنویم که رفعت در بند دو دست به خودکشى زده است .در اتاق نشستهام،
نمىدانم آیا چيزى باعث ناراحتى مهين شده است و یا اینکه دچار خياالت شده
است .او به دو نفر که در نزدیکى او نشستهاند و غرق حرف زدن هستند ،فحش
مىدهد .خيلى الغر شده است ،غذا نمىخورد .به نظر مىرسد تجسم به زیر
بازجویى رفتن او را شدیدا دچار تناقض کرده است .نمىدانم چطور اخبار به
گوش او رسيده ولى انگار این شرایط همه آن احساساتى را که موقع دستگيرى
داشته به او برگردانده است .به نظر مىرسد خيلى ترسيده است .نمىدانم چند بار
در روز رفتن خود به زیر بازجویى را ،مرور مىکند .این بار شکنجهگران
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اطالعات نمىخواهند ،مىخواهند که مسلمان باشى و نماز بخوانى .احساس
مىکنم که هر بار که در گوشه اتاق مىنشيند و به فکر فرو مىرود ،در حال
تجسم شالق خوردن خودش و صداى شنيدن محمد و خدا از زبان شکنجهگر
است .به نظر مىرسد که خودش را مىبيند که زیر شکنجه اسالم را مىپذیرد،
براى همين اصرار دارد که قبل از اینکه چنين اتفاقى بيفتد خودش را بکشد .ولى
چرا فکر مىکند که اگر به زیر بازجویى برود مقاومت نخواهد کرد؟ این طور
که پيداست تناقض ،ترس از شکنجه و عدم مقاومت او را به آن نقطه رسانده
است که باید هر چه زودتر خودکشى کند.
در هواخورى قدم مىزنم ،احساس تنهایى آزارم مىدهد .با اینکه در اینجا
دوستان خوبى دارم ولى فکر اعدام بخاطر عقایدم باعث شده که احساس کنم در
این دنيا تنهاى تنها هستم .همهمان تنها هستيم ،بخصوص آنهایى که در بيرون از
زندان همه روز را مىدوند که لقمهنانى بدست آورند .کاش بيرون از زندان بودم
و مىتوانستم به همه دنيا بگویم که قيمت زندگى در کشورى که رژیم اسالمى در
آن حکومت مىکند این است .این عاقبت کسى است که براى یک زندگى انسانى
مبارزه مىکند .من هم زیر شکنجه جان خواهم داد ولى چيزى را که باور ندارم
نخواهم پذیرفت .اگر غير از این کنم نمىتوانم با خودم زندگى کنم .چطور
مىتوانم در حالى زندگى کنم که از خودم بدم مىآید ،که از کارى که کردهام
خجالت مىکشم؟ وقتى که به زیر شکنجه بروم به آنهایى که دوستشان دارم فکر
خواهم کرد و این باعث مىشود که کمتر درد را احساس کنم .فکر کردن به
آنهایى که دوستشان دارم احساسات و مغزم را از جایى که هستم دور مىکند،
در حالى که آنها بر جسمم مىکوبند .فکر آنا رهایم نمىکند ،اگر با او بودم
نمىگذاشتم دست به کارى بزند که به سلول ختم شود .و اگر االن آنجا نبود ،زیر
شکنجه هم نبود .نمىدانم که آیا همسرش زنده مانده است ،یعنى شرایط را
پذیرفته است و یا جان باخته است .چه دنيایى و چه مذهبى ،آدمها را شالق
مىزنند که نماز بخوانند .هر چند این شکنجهها براى بریدن است ،براى دست
از مبارزه کشيدن است.
در این روزها هر چند همه فکر مىکنيم که آخرین روزهاى زندگىمان را
مىگذرانيم ولى سعى مىکنيم کارهایى را که هميشه مىکردیم ،انجام دهيم .کتاب
مىخوانيم و روابطمان را زنده نگه مىداریم و همين باعث مىشود که
روحيهمان را از دست ندهيم .متاسفانه بعضىها زندگى عادیشان را رها کردهاند
و هر روز بنا بر اخبار روز زندگى مىکنند که باعث مىشود هيجانشان بيشتر
شود .یک اتاق در بندمان است که در آن هميشه بسته است .متوجه مىشویم که
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مىتوانيم در آنرا باز کنيم .تعدادى مراقب مىایستند که اگر نگهبان آمد خبر
دهند .وارد اتاق مىشویم که ببينيم چه چيزهایى در آن هست .پرونده ،نامه،
گزارش و یک رادیو در اتاق مىبينم و با دیدن رادیو چيزى در دلم فرو
مىریزد .شاید بتوان با گوش دادن به رادیو فهميد که چه مىگذرد .خاک روى
همه چيز نشسته است .اینطور که به نظر مىرسد انبارشان است.
از گفتههاى سار مىدانم که حزب کمونيست رادیو دارد ولى موج آنرا نمىدانم.
پيش سار مىروم و از او مىپرسم و او در باره وقت رادیو و موج آن مىگوید و
اینکه با صدا و موج آن آشنایى دارد و بهتر است خودش سعى کند که آنرا پيدا
کند .با راز حرف مىزنم و اینکه باید سعى کنيم رادیو حزب را بگيریم و شاید
بتوانيم اخبارى کسب کنيم .راز موافق نيست که این کار را با افراد دیگر بکنيم.
به او مىگویم که دو نفرى هم نمىتوانيم آنرا انجام دهيم .حداقل سه نفر باید
مراقب بایستند که اگر نگهبان آمد خبر بدهند ،ولى راز موافقت نمىکند .با سار،
سونيا و روژین حرف مىزنم و آنها موافقند که این کار را بکنيم.
از روژین مىخواهم که در راه پلهها بایستد ،جایى که اگر نگهبانان از دفترشان
بيرون بيایند آنها را ببيند .سونيا مىتواند در راهرو بایستد ،جایى که هم روژین
را ببيند و هم مرا که در مقابل در اتاق مىایستم .اگر نگهبان از دفتر بيرون
بياید ،روژین به سونيا عالمت مىدهد و سونيا به من و من مىتوانم بالفاصله
سار را از اتاق بيرون بياورم .این کار را چند بار در زمانهاى متفاوت ولى
حدود ساعتى که بنا به گفته سار حزب برنامه دارد ،انجام مىدهيم ولى فایدهاى
ندارد .رادیو برخى از موجها را نمىگيرد و سار موفق به شنيدن آن نمىشود.
خبر ناراحت کنندهاى است ولى تصميم مىگيریم یک بار دیگر مراقب بایستيم
براى گشتن اتاق .این بار من به داخل اتاق مىروم ،مثل صندوقخانه مىماند که
هر چيز را که نخواستهاند آنجا ریختهاند .گزارشات جالبى پيدا مىکنيم .یکى از
گزارشات توسط یک نگهبان نوشته شده است:
 آنها را دیگر به تنبيه نفرستيد ،به سلول انفرادى نفرستيد .سرحال بر مىگردندو باعث مىشود که دیگران هم روحيه بگيرند .از سلول انفرادى بدون هيچ
اختالل روانى و مصممتر بر مىگردند .سلول انفرادى مفهوم ترسناکش را در
بين آنها از دست داده است و راحت تر از نسل قبل آنرا تحمل مىکنند.
این گزارش تاریخ دو سال پيش یعنى سال  ٦٥را دارد .گزارشاتى در مورد
زندگى روزمره ما هم هست .به نظر مىرسد که نگهبانان با تماشاى ما وقتشان
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را هدر نمىدهند .گزارشها نشان مىدهند که آنها هرچه که مىبينند و یا هرچه
را که ما از آنها مىخواهيم مىنویسند .یکى از گزارشات در مورد اتفاقى است
که براى یکى از نگهبانان افتاده است .از اسم امضا کننده مىفهميم که مربوط به
یکى از نگهبانان جوان و تازه کار است که براى رئيسش نوشته است .نوشته
است:
 پنج شنبه غروب به یک جشن عروسى رفته بودم .زمانى که در بين مردم دراتاق نشسته بودم متوجه شدم که برخى از مهمانان مرا به یکدیگر نشان داده و
چيزى در گوشى به یکدیگر مىگویند .ابتدا عکسالعملى نشان ندادم ولى بعد از
مدتى همه مهمانان جور خاصى نگاهم مىکردند .نمىتوانستم دیگر آنجا بنشينم.
جشن را ترک کرده و به طرف خانهام راه افتادم ،که متوجه شدم دو تا مرد
تعقيبم مىکنند .دویدم و پشت سرم را نگاه کردم تا مطمئن شوم که آیا مرا تعقيب
مىکنند و متوجه شدم که آنها هم به دنبال من مىدوند .سعى کردم مسيرم را
تغيير دهم ولى هر جا که مىرفتم آنها هم مىآمدند .خيلى ترسيده بودم ،به خانه
رفتم و از پشت پنجره دیدم که دارند خانهام را نگاه مىکنند .حاال مىدانند که کجا
زندگى مىکنم و از ترس دارم مىميرم .چه باید بکنم؟ چطور مىتوانم خانهام را
عوض کنم؟ خيلى مىترسم .خواهش مىکنم که به من بگویيد که چکار کنم.
خواهر شما ،فاطمه امامى.
نامه تاریخ چند ماه پيش را دارد .مقدارى کاغذ و تعداد زیادى خودکار بر
مىداریم و سيم برق که اگر بشود چایى درست کنيم .با استفاده از قاشق و سيم
برق آب را جوش مىآوریم .ولى قاشقى که داریم خوب نيست و در آب حل
مىشود و براى سالمتىمان خطرناک است .بنابراین از خير چایى داغ خوردن
مىگذریم .بعضى از هم اتاقىهایمان دوست دارند که رادیو را به اتاق آورده و
به آن گوش کنند ولى همنظرى در مورد آن نيست.
با منيژه که براى مهين خيلى نگران است حرف مىزنم ،مىگوید:
 ما با هم دوست بودیم ،من به او پول و لباس مىدادم .مىدانى که براى سالهامالقات نداشت .تا زمانى که همسرش از زندان آزاد شد مالقات نداشت .سال
پيش روزى به من گفت که دیگر نمىتواند با من حرف بزند چون من با برخى
از زندانيان دوست هستم که از نظر او ضد انقالب بودند .قبل از آن در مورد
مالقات با همسرش باهام حرف مىزد ،مىگفت که خيلى برایش آزار دهنده
است .بعد از هر مالقات به من مىگفت که دیگر به دیدنش نمىروم ،ولى هر بار
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که بلندگو نامش را براى مالقات مىخواند ،مىرفت .مهين بين احساسات و
نظرش در مورد او که بریده بود ،دچار تناقض شده بود .به هر حال این
همسرش بود که او را با سياست آشنا کرده بود.
مىدانى چطور؟ پسر عموى مهين بود .پدر مهين دو بار ازدواج کرد و مادر مهين آنها را ترککرد .حتى یک بار هم به مالقات مهين نيامد .مادر خوانده رفتارش با مهين
متفاوت از بچههاى خودش بود .از مهين مىخواست که روسرى سرش کند و
مىگفت که او خدمتکار خانه است .وقتى که با پسر عمویش ازدواج کرد با
مارکسيسم آشنا شد ،هرچند دوست داشت در مورد آن بشنود و قادر نبود در
مورد آن استدالل بياورد .هرچه که در مورد مبارزه و مارکسيسم یاد گرفت در
رابطه با همسرش بود که رفتارش با او انسانى بود .ولى بعد از دستگيرى تواب
و پس از مدتى آزاد شد .از آن ببعد هر وقت که به مالقات مهين مىآمد از او
مىخواست که انزجار بدهد و آزاد شود .مهين نمىتوانست به او بگوید که
مبارزه را دوست دارد و مىخواهد راه خودش را برود و اینکه دوست ندارد
انزجار بدهد .تناقض او را از درون مىخورد .وقتى در قبر بود حاجى باالى
سر او رفت و نظر او را در مورد مارکسيسم پرسيد .مهين به او گفت،
مارکسيسم علم رهایى طبقه کارگر است.
صبح است و در حال خوردن صبحانه هستيم .صداى نگهبان از بلندگو به گوش
مىرسد که مىگوید اسامى که خوانده مىشود براى بازجویى از بند بيرون
بيایند .سکوت همه جا را در بر مىگيرد ،مکث نگهبان تمام نمىشود .نگهبان
شروع به خواندن اسامى مىکند ،همه سراپا گوش شدهایم .دو باره اسامى ده نفر
و همه به جز یک نفر از جریانات حزب توده و اکثریت هستند .تمام چپىهایى
که زیر شکنجه هستند ،آنهایى هستند که مثل آنا از قبل در سلول بودهاند .این بار
همه مىدانيم که اسامى خوانده شده به کجا مىروند و چه سرنوشتى در
انتظارشان است .مىدانيم که مىروند شالق بخورند که یا بمىرند و یا اسالم و
نماز را بپذیرند .آنها تا زمانيکه شکنجه را تحمل کنند شالق خواهند خورد .وقتى
که دیگر نتوانند آنرا تحمل کنند باید شرایط را که پذیرفتن اسالم است قبول کنند.
هر بار که اذان از بلندگو پخش مىشود تصور مىکنم که آنا و بقيه زندانيان زیر
شکنجه هستند.
٭٭٭
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دندانم با من حرف مىزند
مهين خيلى عصبى است .یک انبردست پيدا کرده و مىخواهد با آن دندانش را
بکشد .مىگوید دندانم با من حرف مىزند و جهان گفته است اگر آنرا بيرون
بکشم ،دیگر با من حرف نخواهد زد .تعدادى از زندانيان سعى دارند که
انبردست را از دست او بگيرند ولى مهين تقال مىکند که آنرا از دست ندهد،
باالخره آنرا مىگيرند .هر بار که به دستشویى مىرود سرش را چنان محکم به
دستشویى مىزند که عليرغم صداهاى زیادى که در دستشویى و راهرو هست،
صداى آن بگوش مىرسد .کارش مرا هم عصبى مىکند ،تا قبل از شروع
اعدامها و شکنجهها حالش خوب بود ،الاقل نمىخواست دست به خودکشى بزند.
اگر شرایط تغيير نمىکرد ،اگر کشتار و شکنجه زندانيان را شروع نمىکردند،
مهين به این وضع نمىافتاد .ولى حاال ما چه کار مىتوانيم براى او بکنيم؟ هر
بار که به دستشویى مىرود بدنبالش مىرویم و از او مىخواهيم که سرش را به
دیوار نکوبد وگرنه به داخل دستشویى مىرویم .تنها با تهدید اینکه داخل
دستشویى خواهيم رفت دست از این کار مىکشد .مىدانم که راهى را براى
خودکشى خود پيدا خواهد کرد .هر چند ساعت یک نفر مراقب اوست که
صدمهاى به خودش نرساند .هيچ وقت در زندگى تا این حد احساس بيهودگى
نکرده بودم .مهين به هيچ کس اعتماد ندارد ،شاید تنها به جهان اعتماد دارد که
او هم اهميتى به مهين نمىدهد .شاید جهان هم دچار مشکالت روحى است که
خودش را از دیگران جدا مىکند و دوست دارد تنها باشد .هرچند او سعى مىکند
که تمایالتش را با سياست رنگ بزند ولى شاید تمام رفتارش تحت تاثير دوران
قبر است.هنوز گاهى مهين دم در اتاق کنارى مىایستد و جهان را نگاه مىکند.
کاش مىتوانستم بفهمم که با نگاه کردن به جهان چه مىبيند .گاهى وقتى جهان
را نگاه مىکند لبخندى محو صورت و لبانش را تحتالشعاع قرار مىدهد .مهين
به حمام مىرود که دوش بگيرد ولى زیر دوش شيشهاى را مىشکند .قبل از
اینکه رگ خود را بزند ،فردى که مراقب اوست مىفهمد و در حاليکه از
دیگران کمک مىخواهد سریع وارد کابين حمام مىشود که شيشه را از او
بگيرد .تعدادى تقال مىکنند که تکه شيشه را از دست او در بياورند ولى قادر
نيستند .با اینکه روزهاست که مهين غذا نخورده ولى زورش از آنها بيشتر
است .باالخره تکه شيشه را از مهين مىگيرند و او با تنفر به آنها نگاه مىکند.
خيلى ناراحت به نظر مىرسد ،تنها نشسته است و نگاهش به ما مثل نگاه فردى
به دشمنانش است.
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منيژه به سراغ جهان مىرود و از او مىخواهد با مهين حرف بزند ،نگذارد
دست به خودکشى بزند .جهان به او مىگوید متوجه نيستى ،او تصميمش را
گرفته است و کسى نمىتواند تصميم او را تغيير دهد.
روزها خيلى طوالنى تر به نظر مىرسند ،یک هفته مثل یک سال مىگذرد.
صبح است و دوباره نگهبان از بلندگو اسامىاى را مىخواند که براى بازجویى
بروند .دوباره اسامى ده نفر و همه از حزب توده .به نظر مىرسد که به اندازه
کافى از چپىها در سلول دارند .دیگر در این مواقع سوال هم از یکدیگر
نمىکنيم ،گویى همه مىدانيم که چه آیندهاى در انتظارمان است .سایه شکنجه
وضع عادى بند را به هم ریخته است.
مىشنویم که براى چند روز اول نگهبانان زن زندانيان را شالق مىزدند ولى
چون نمىتوانستند به اندازه کافى محکم بزنند ،حاال نگهبانان مرد آنها را
مىزنند .طالقانى را تجسم مىکنم ،نگهبان پيرى که هميشه مقنعهاش را طورى
سر مىکند که یک تار موهایش هم پيدا نباشد .او هميشه یک تسبيح در دست
دارد و در حاليکه با دعا خواندن در بهشت جا مىخرد زندانيان را به دستشویى
مىبرد .نمىدانم در این چند روزه که با یک دستش زندانيان را مىزده با دست
دیگرش هم تسبيح مىانداخته یا نه .حتما از هر ضربهاى که مىزده به همان
اندازه تسبيح انداختن لذت مىبرده است ،چون هر دو کار را براى رضایت خدا
انجام مىدهد .او یکى از مسلمانان واقعى است که من در عمرم دیدهام ،از
کسانى است که قلبا دوست دارد همه کافران را به همان جایى بفرستد که خدایش
در دنياى دیگر برایشان تدارک دیده است ،به قعر آتش و شکنجه و مرگ.
نگهبانان زن همراه همکاران مردشان مشغول کشتار مجاهدین بودند و حاال
مشغول شکنجه المذهبها هستند .قبل از اینکه به زندان بيایم هميشه فکر
مىکردم که زنان متفاوت با مردان هستند .فکر مىکردم که زنان به خشنى
مردان نيستند و کارهاى غيرانسانى نمىکنند .فکر مىکردم دليل اینکه دنيا با
نابرابرى و اختناق و جنگ و کشتار مهر خورده این است که مردان حکومت
مىکنند .ولى به نظر مىرسد که این مسایل ربطى به جنسيت ندارند بلکه ربط به
موقعيت اجتماعى فرد دارند .زنان موقعيت آنکه خود را نشان بدهند نداشتهاند،
وگرنه فرقى بين آنها و مردان نيست .حاال مىفهمم که با داشتن موقعيت کشتار و
شکنجه تفاوتى بين زن و مرد نيست .در واقع مسئله مربوط به قدرت است تا
جنسيت .وقتى به کسى قدرت کشتن و شکنجه دیگرى را مىدهند و به او
مىگویند که شغلش است ،فرد با توجيه اینکه شغلش است و یا شاید با لذت،
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شکنجه کند .حاال مىفهمم که زنان هم اگر موقعيتش را داشته باشند مى توانند به
اندازه مردان خشن باشند و ربطى به جنسيتشان ندارد .بلکه ربط به سيستم دارد،
این سيستم است که فرد را شکنجهگر مىکند .زنها هم مىتوانند به همان اندازه
که وسيله حفظ این سيستم هستند مورد استفاده قرار گيرند.
خبردار مىشویم که دو نفر از آنهایى که زیر شکنجه بودند دست به خودکشى
زدهاند و یکى از آنها جان داده است .مىشنویم که تعدادى از آنهایى که زیر
شکنجه بودند شرایط را پذیرفته و حاال نماز مىخوانند که شالق نخورند .آنا
یکى از آنهاست که بعد از چهارده روز شالق خوردن شرایط را پذیرفته و از
نظر روحى ضربه خورده است .کاش او را به بند ما برگردانند ولى شک دارم.
رژیم مىداند که اگر آنها را به بند ما بياورد بعد از مدتى نماز خواندن را کنار
خواهند گذاشت .آنها را به بند دو خواهند برد .بندى که افراد آن هميشه نماز
خواندهاند و شرایط آزادى را پذیرفتهاند .مىشنویم که در صورت پریود شدن
زندانيان ،شالق آنها براى یک هفته قطع مىشود .انگار اینهم نعمتى است!
قوانين خدا چه رنگارنگ است! زمانى قبل از اعدام به زندانى تجاوز مىکنند تا
به بهشت نرود .حاال شکنجه همان آدمها را به خاطر پریود بودن یک هفته
تعطيل مىکنند .واقعا سر در آوردن از این همه عدالت پيچ در پيچ خدا تخصص
باالیى مىخواهد!
ساعت  ۹شب است ،در راهرو قدم مىزنم و غرق افکارم هستم .نوبت سونيا
است که مراقب مهين باشد ،حال او روز به روز بدتر مىشود .مىبينم که سونيا
طورى که مهين متوجه نشود همه جا به دنبالش مىرود .مهين به حمام مىرود
تا دوش بگيرد ،سونيا او را هر دو سه دقيقه از زیر کابين چک مىکند .سونيا
نگران است ،به من که قدم مىزنم ملحق مىشود و مىگوید دوش گرفتنش
طوالنى شده ،هر بار از زیر در نگاه مىکنم که او متوجه نشود ،و مىبينم که
همچنان ایستاده است .سونيا تصميم مىگيرد که با گذاشتن صندلى در کابين
کنارى و ایستادن روى آن از باالى کابين مهين را نگاه کند .او مىرود و من
همچنان قدم مىزنم ،صداى فریاد کمکى در بند مىپيچد .صدا را مىشناسم
صداى سونياست که فریاد مىزند مهين رگش را زده.
تعداد زیادى به طرف حمام مىدوند و سعى مىکنند مهين را از کابين بيرون
بياورند ،مهين مقاومت مىکند .فرى همبندى زندانى که دکتر است ،مچ او را که
خون از آن روان است محکم مىبندد .مهين را نگاه مىکنم ،موهایش خيس است
و به زیبایى هميشگىاش است .با همه عصبانيتى که به خاطر مزاحمت دیگران
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در صورتش دیده مىشود و با اینکه مىخواهد از دست دیگران رها شود و
رفتارى وحشيانه از خود نشان مىدهد ولى بچگى و بىگناهى از صورتش
مىبارد .فرى مىگوید مچش احتياج به بخيه دارد ،باید به بهدارى برود.
همه مىدانيم که اگر مهين را از بند ببرند ،به بهدارى و یا هر جاى دیگر خيلى
زود موفق به خودکشى خواهد شد .چرا که کسى مراقب او نخواهد بود و او
زمان و مکان خودکشى را خواهد یافت .ولى ما چکار مىتوانيم بکنيم؟ با نگه
داشتن او در اینجا ،بعد از مدتى در کنار ما با از دست دادن خون خواهد مرد.
از نگهبان مىخواهيم که او را به بهدارى ببرد .نگهبان مىآید که او را ببرد.
نگاهش مىکنم ،زندگى را در چشمانش نمىبينم .احساس مىکنم آخرین بارى
است که او را مىبينم .پيش سونيا مىروم ،خيلى ناراحت است ،سعى مىکند که
جلوى اشکهاى جاریش را بگيرد .سونيا خود را سرزنش مىکند که چرا زودتر
متوجه آن نشد که مهين دارد با تيغ تراش مچ دستش را مىبرد.
 چطور مىتونستى متوجه بشى؟ نباید خودت را سرزنش کنى ،تو تقصيرىندارى ،به هر حال این کار را دیر یا زود مىکرد.
 وقتى از نزدیک او را نگاه کردم دیدم زیر دوش ایستاده است .چشمانش بستهولى لبخند پيروزى بر لبانش نقش بسته بود .دوش را با دستهایش گرفته بود که
نيفتد و آب خون را از دستش مىشست و مىبرد.
یک روز از خودکشى مهين مىگذرد و هيچ خبرى از او نداریم .در این شرایط
که رژیم در حال کشتار زندانيان است چه اهميتى به مرگ او مىدهد؟ چه
تالشى براى زنده نگه داشتنش مىکند؟ او را تنها خواهند گذاشت که خودش را
بکشد .بخشى از مهين که در این شرایط کشتار دسته جمعى در او قوى شد ،او
را مىکشد .مهين را مىکشد که دوباره زیر شکنجه نبرد ،که همچنان یک
مبارز ،یک مقاوم بميرد .خودکشى در زندان محصول شرایطى است که فشار
بىاندازه مىشود .مثل سال پيش که بعد از شکست حرکت ورزش جمعى و
سرکوب آن توسط رژیم ،تعدادى از مجاهدین دست به خودکشى زدند .نااميدى،
بى افقى ،بى کسى ،فشار طاقتفرسایى که بىپایان به نظر مىرسد ،باعث
مىشود که فرد به استقبال آرامش مرگ برود.
منيژه که براى مهين ناراحت است پيش جهان مىرود و به او مىگوید:
 -ما نتوانستيم دیشب بخوابيم.
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 چرا؟ مهين قبل از خودکشىاش مىخواست که تو باهاش حرف بزنى ،جلوى دراتاق تو ایستاده بود و نگاهت مىکرد ،که شاید تو باهاش حرف بزنى .او با ما
حرف نمىزد ،تو هم نمىخواستى با او حرف بزنى .تو تنها کسى بودى که او
حاضر بود باهاش حرف بزنه .همه مىدانستند که مىخواهد خودکشى کند ولى
تو با او حرف نزدى و کمکش نکردى که با تناقضش طور دیگهاى برخورد
کنه .او حتى بخاطر تو با ما حرف نمىزد ،تو او را به آن شرایط کشيدى -.مردم
کارى را که فکر مىکنند درست است انجام مىدهند .این ساده اندیشى است که
فکر کنى کسى مىتواند در چنان شرایطى نقشى بازى کند .او باالخره روزى
این کار را مىکرد.
به بند  ۲روزنامه مىدهند و راز آنرا طورى که کسى نبيند از دوستش مىگيرد.
به این طریق روزنامه بدستمان مىرسد ،هرچند نه همان روز ولى بهتر از
نداشتن آن است .همه صفحات را به دقت مىخوانيم ولى چيزى بدرد بخورى در
آن نيست .و یا شاید ما به دنبال چيزى مىگردیم که هرگز در روزنامههاى رژیم
پيدا نخواهيم کرد.
هر روز صبح منتظر هستيم که از بلندگو اسامى دیگرى خوانده شود .همه
آمادهاند که به زیر شکنجه بروند .براى خيلى از ما این اولين بارى نيست که
شکنجه را تحمل کردهایم و دست از مبارزه نکشيدهایم .تعدادى از زندانيان
گفتهاند که اگر به زیر شکنجه بروند شرایط را مىپذیرند .هر کس الاقل براى
خودش روشن کرده است که وقتى صدایش مىکنند چه برخوردى خواهد کرد.
مىشنویم که مهين خودش را در بهدارى زندان کشته است.
اوایل مهر سال  ٦٧است .مىشنویم که شکنجه براى مسلمان شدن بعد از آنکه
سومين گروه هم براى دوازده روز زیر شالق بودهاند قطع شده است .مىشنویم
که تعدادى از کسانى که زیر شکنجه بودهاند در اعتصاب غذا بسر مىبرند .از
یکدیگر مىپرسيم که چطور شکنجه را قطع کردهاند؟ چرا؟ موضوع چيست؟
حاال مىخواهند چکار کنند؟ کسى نمىداند .ولى آیا واقعا شالق را قطع کردهاند؟
یعنى ما را شکنجه نخواهند کرد؟ دوباره به یکدیگر لبخند مىزنيم و به آینده
اميدواریم .هرچند زخمهایى را براى هميشه حمل خواهيم کرد ،خاطره پروین و
مهين و از دست دادن دوستانمان با ما خواهند ماند .براى دنيا مىنویسم که
شکنجه قطع شده است ،مىدانم که خيلى خوشحال خواهد شد.
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در مورد زندانيانى که از بند براى شکنجه برده شدند حرف مىزنيم .اینکه به
جز یکى از آنها بقيه متعلق به حزب توده و سازمان اکثریت بودند .سازمانهایى
که تا قبل از دستگيریشان با رژیم همکارى مىکردند ،و حتى در زندان همراه
توابين براى جبهه لباس مىبافتند و قبول شرایط آزادى را تبليغ مىکردند.
چپىهایى که شکنجه شدند همه از قبل در سلول بودند .چرا رژیم چپىها را از
بند نبرد؟ بخاطر اینکه ما را متشکل نمىبيند؟ این واقعيت دارد که همه چپىها
متشکل نيستند .ما در گروههاى کوچکى هستيم که گاهى ربطى به سازمانى که
با آن بودهایم ندارد .در حالى که زندانيان سازمانهاى راست متشکل رفتار
مىکنند ،روابطشان تشکيالتى است .فکر مىکنيم که علت اینکه رژیم از بند آنها
را برد این بود که آنها متشکالند .از آنجایى هم که آنها متشکل برخورد مىکنند
عکسالعملشان هم به شکنجه راحتتر بود .برخى از آنها زیر شکنجه شرایط
را نپذیرفتند .وقتى شالق متوقف شد برخى از آنها در اعتصاب غذا بودند.
٭٭٭
صداى نگهبان از بلندگو به گوش مىرسد که از همه زندانيان بند مىخواهد با
چادر و چشمبند از بند بيرون بروند .نگهبانان ما را به ساختمان دیگرى مىبرند.
تعدادى از مدیران زندان نيز حضور دارند .یکى از آنها رو به زندانيان مىگوید
آنهایى که مىخواهند آزاد شوند و حاضرند نمازشان را بخوانند و بر عليه
گروهشان انزجار بنویسند ،اینجا بایستند .آنهایى که نمىخواهند آزاد شوند به
طرف دیگر سالن بروند.
بى هيچ تردیدى به طرف دیگر سالن مىروم .ولى این تنها من نيستم که بى هيچ
مکثى به راه افتادهام .از آنجا که در کنار هم راه مىرویم و همزمان تصميم
گرفتهایم که به طرف دیگر سالن برویم گویى همه یک تن هستيم .به پشت سرم
نگاه مىکنم .تنها یک نفر آنجا ایستاده که با قبول شرایط آزاد شود .به بند بر
مىگردیم در حاليکه هنوز نمىدانيم سرنوشتمان چه خواهد بود .تمام ماههاى
گذشته پر از نااميدى بود ،ولى براى آنهایيکه مطمئن بودند که شرایط را
نخواهند پذیرفت و براى آنکه خودشان باشند خواهند مرد ،زندگى راحتتر بود.
براى آنهایى که مطمئن نبودند چه خواهند کرد و یا تصميم گرفته بودند که اگر
براى شکنجه صدایشان کنند شرایط را خواهند پذیرفت ،و آنهایى که مطمئن
نبودند که بتوانند شکنجه را تحمل کنند ،زندگى خيلى سخت بود .گویى آنهایى که
مىدانستند در هر صورت به شرایط رژیم تن نخواهند داد دلهره کمترى داشتند.
چرا که تصميمشان را گرفته بودند و تنها دلهرهشان مردن بود .مرگى که به هر
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حال روزى مىآید بخصوص اگر در مبارزه باشى .ولى براى آنهایيکه مطمئن
نبودند که آیا شرایط را خواهند پذیرفت و یا تصميم گرفته بودند که در صورت
نزدیک شدن به اعدام از نظرشان کوتاه بيایند ،دوران سختى بود .چرا که آنها از
شکستن مىترسيدند ،چيزى که در نهایت ممکن بود به آن تن دهند تا زنده بمانند.
آبان ماه است و پائيز را مىشود در باغچه هواخورى دید .برگهایى رو به
زردى مىروند و برگهایى که قبال زرد شدهاند رو به سرخى مىروند .گویى
سبزى جایش را به رنگهاى آتش مىسپارد .باغچه مىرود که یکپارچه سرخ و
نارنجى و زرد شود.
در بند باز مىشود و برخى از آنهایى که زیر شکنجه بودند وارد بند مىشوند.
همه مال اعضاى گروههاى راست هستند .آنهایى که شرایط را نپذیرفتهاند توسط
بعضى از زندانيان دوره مىشوند تا وقایعى را که بر آنها رفته است بشنوند.
اکثر آنها الغر شده و درد دارند .بعضى از آنها بخاطر شکنجه و اعتصاب غذا
به شدت الغر و ضعيف هستند.
یکى از آنها زن ميانسالى است که شرایط را زیر شکنجه پذیرفته است .مىشود
احساس کرد که رفتارش تغيير کرده است .او از آن آدمهاى خودخواهى بود که
به دیگران از باال نگاه مىکرد .و از آنجایى که موقعيت کاریش به او یک اعتماد
بنفس بورژوایى داده بود ،عادت داشت که بگوید صد تا مثل شما زیر دست من
بودند .به نظر مىرسد که از درون هم شکسته است .دیگر آن زن خودخواه قبلى
نيست و از باال به دیگران نگاه و برخورد نمىکند .بيشتر ساکت است و تنها
مىنشيند .بنظر مىرسد که چيزى را در خود دیده است که قبال به آن واقف نبود.
البته این رفتار همه آنهایى نيست که زیر شکنجه کوتاه آمدهاند .یکى از آنها که
خيلى جوان تر است و عادت دارد که مراقب ما باشد که چه مىکنيم ،اصال
تغيير نکرده است .همان که در گوهردشت به زندانيان مرد شکایت برخى از
زندانيان را مىکرد که با او حرف نمىزنند .حاال هرچند که شرایط را زیر
شکنجه پذیرفته است ولى همچنان سرحال است .با اینکه قبول کرده است که
نماز بخواند ،نمىخواند .رژیم قصدش فقط شکاندن زندانيان بود وگرنه مىداند
که در بند ما کسى نماز نمىخواند .همينقدر که آنها زیر شکنجه قبول کردند که
نماز بخوانند و انزجار بنویسند براى رژیم کافى بود.
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با روژین قدم مىزنم ،حرفهاى عجيبى مىزند ،شاید هم به نظر من عجيب
مىآیند .مىگوید - :باید دليلى داشته باشد که رژیم ما را نکشت ،ولى همه
مردهاى غيرمذهبى را که شرایط را نپذیرفتند ،کشت.
 منظورت چيه؟ مردها براى رژیم خطرناک بودند ،اگر ما هم به همان اندازه برایش خطرناکبودیم ،ما را هم مىکشت.
 چرا اینطور فکر مىکنى؟ همه ما از یک جنبش آمدیم و دیدیم که در بينمردان زندانى نيز مثل ما گرایشات متفاوتى در رابطه با مبارزه عمل مىکرد.
شاید فکر مىکنى که آنها بهتر بودند چون مرد بودند؟ وگرنه تفاوتى بين ما و
آنها نبود .بود؟ چه تفاوتى بود؟
 اگر آنها از ما قوىتر نبودند و براى رژیم خطر بيشترى نداشتند ،پس چرا همهآنهایى را که شرایط را نپذیرفتند اعدام کرد ولى ما را نکرد؟ چرا همه ما را
زیر شالق هم نبرد؟
 اگر دست رژیم بود همهمان را مىکشت .ولى به نظر مىرسد که رژیم احتياجدارد که تعدادى از زندانيان را هم زنده نگه دارد .براى روزى که مىخواهد
اداى دمکراتيک در بياورد و زندانيان را آزاد کند .البته رژیم سعى کرد ما را
هم به یک مشت زندانى حرف گوش کن تبدیل کند .رژیم خودش هم ترسيده
است .مطمئن هستم که خانوادههاى زندانيان به ادارات مختلف رجوع کردهاند و
علت قطع مالقات را جویا شدهاند .طریق نگاه کردن به اینکه ما زنده هستيم آن
راهى نيست که تو انتخاب کردهاى .من خوشحالتر از آنم که برایم مهم باشد چرا
رژیم مرا زنده گذاشته است .همانطور که روزنامه کيهان از قول یکى از مالها
نوشته بود ،بنابر قران ،مردان المذهب باید کشته شوند و زنان باید در هر وعده
نماز شالق بخورند تا اسالم را بپذیرند .ولى این توجيه آنها براى رفتار غير
انسانىشان است و ما نباید به دنبال توجيه آنها بيفتيم .تازه مگه خيلى از زندانيان
مرد را قبل از اعدام شکنجه نکردند؟ علت اینکه رژیم همه مردانى را که شرایط
را نپذیرفتند اعدام کرد به خاطر برتر بودن آنها نبوده است .رژیم مىخواست
تصفيه کند و کرد .هر دوى ما مىدانيم که مردان برتر از زنان نيستند .تو مدتى
طوالنى سلول انفرادى را تحمل کردى و من ميزان شالقى را که بعضى مردان
نمىتوانند تحمل کنند .هر دوى ما برخى از آن مردان را و این زنان را
مىشناسيم .جنسيت ربطى به این مسایل ندارد .بذار یک سوال ازت بکنم ،رژیم
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تمام زنان مجاهد را اعدام کرد ،چرا آنها را اعدام کرد و ما را نکرد؟ آیا آنها هم
از ما برتر بودند؟ خودت هم مىدانى که برخى از آنها بچه بودند که دستگير
شدند و وقت اعدامشان جوان و ساده بودند .خودت مىدانى که برخى از آنها در
سالهاى اوليه تواب بودند و حتى در اعدام زندانيان هم کمک کرده بودند.
روژین چيزى نمىگوید ولى احساس مىکنم که همچنان فکر مىکند که مردان
برتر از ما بودهاند وگرنه ما هم االن زنده نبودیم .احساس مىکنم که برخى از ما
زنان هم بدون آنکه بدانيم آلوده به شووینيسم مردانه هستيم .آیا این طرز فکر را
که مردها برترند روژین از جامعه نگرفته است؟
٭٭٭
مىگویند آنا پشت ميلههاى بند است و مىخواهد مرا ببيند .نمىدانم کى به بند دو
منتقل شده است ،به طرف در مىروم .باید از ميلهها باال برویم ،نزدیک سقف
مىتوانيم صورت یکدیگر را ببينيم و رو در رو حرف بزنيم .کمى برایم سخت
است ،پاهایم درد مىگيرند ،آنا باالى ميلههاست .یکدیگر را مىبوسيم .نگاهش
مىکنم ضعيف و الغر شده است.
 حالت خوبه؟آنا فقط نگاهم مىکند ،به محض آنکه مىخواهد حرف بزند اشک از چشمانش
روان مىشود.
 خيانت کردم ،بيشتر از چهارده روز نتوانستم شکنجه را تحمل کنم. کارى که تو کردى خيانت نيست ،تو زیر شکنجه قبول کردى اداى نمازخواندن را در بيارى .تو اسم و یا آدرس کسى را ندادى ،و صدمهاى هم به کسى
نرساندى .تو بر عليه اميال خودت حرف زدى ،ولى چکار مىتوانستى بکنى؟
زیر شکنجه بودى ،چهارده روز هم آنرا تحمل کردى .پشتت چطور است؟
 شرایطى بود که خودم را آزمایش کنم ،ببينم چقدر انقالبى هستم .ولى نتوانستمشکنجه را تحمل کنم و چيزى هم پيدا نکردم که خودم را بکشم.
 خيلى خوشحالم که وسيله خودکشى پيدا نکردى .به پسرت فکر کن ،او به تواحتياج دارد .تحمل شکنجه تنها عالمت انقالبى بودن نيست .خودت هم اینرا
مىدانى .خودت مىدانى که برخى از آنهایى که شکنجه را تحمل کردهاند اهدافى
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چندان متفاوت از رژیم ندارند .نتيجهگيرى اشتباه نکن .نباید فکر کنى که شانس
مبارزه بر عليه فقر و نابرابرى را از دست دادهاى .هر وقت که بخواهى
مىتوانى مبارزه را ادامه دهى.
در حاليکه گریه مىکند ،مىگوید:
 نمىدانم چطور مىتوانم با احساساس گناه و خجالتى که دارم زندگى کنم .منشرط آزادى یعنى اعالم انزجار بر عليه حزب را پذیرفتهام .پذیرفتهام که براى
خداى آنها که از آن متنفرم نماز بخوانم .از خودم بدم مىآید.
از فشار گریه نمىتواند حرف بزند.
 این رژیم است که باید خجالت بکشد نه تو .خودت هم مىدانى که اگر شکنجهنبود شرایط را نمىپذیرفتى ،رژیم هم مىداند .مىدانى که اگر همه ما را به زیر
شکنجه مىبردند ،خيلى از ماها هم سرنوشت تو را داشتيم .وقتى که آزاد شدى
به مردم نگاه کن ،تشخيص خواهى داد که خيلى از آنها مثل تو هستند .شاید هم
اگر اینجا بودند چهارده روز هم تحمل نمىکردند .تازه خيلى از زندانيان وقتى
که در سالهاى  ٦١تا  ٦٣دستگير شدند به خاطر شرایط بندها که پر از تواب
بود ،قبول کردند که نماز بخوانند و شرایط آزادى را هم قبول کردند بدون آنکه
زیر شالق باشند.
با اینکه آنا همچنان گریه مىکند ،ولى احساس مىکنم که حالش بهتر است.
اشکهایش را پاک مىکنم و به او مىگویم که دوستش دارم.
 من بيشتر دوستت دارم .وقتى که برم کتم را به تو مىدهم. نه ،خودت بيرون به آن احتياج دارى. ولى دوست دارم به تو بدمش ،اینطورى خوشحال مىشم .ولى اگر دوستندارى آنرا بپوشى ،چون من شرایط را پذیرفتهام ،نگيرش.
به چشمهایش نگاه مىکنم و مىگویم:
 من کار تو را آنطورى که خودت مىبينى نمىبينم و مشکلى با اینکه دوست توباشم و یا اینکه کت تو را بپوشم ندارم .ولى مىدانم که ثروتمند نيستى و خودت
بيرون به آن احتياج دارى ،هوا سرده.
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 ولى دوست دارم آنرا به تو بدهم .خواهش مىکنم. باشه ،گرمترین کت بند بود ،سعى مىکنم ازش لذت ببرم ،ممنونم.یکدیگر را مىبوسيم ،او همچنان گریه مىکند و از من مىخواهد که در حاليکه
او آنجا ایستاده است بروم .طرف چپ او راه پلههاست و اگر بيفتد به طبقه پائين
سقوط خواهد کرد .یکى از دستانم دست او را گرفتهاند که ميلهها را چسبيده
است .با اینکه درد در پاهایم پيچيده است ولى نمىروم ،به او مىگویم:
 زندگىات را با گریه خراب نکن ،سعى کن خوش باشى. چطورى؟ مبارزه داشت به زندگىام مفهومى مىداد که آنرا هم ازم گرفتند.مجبورم کردند که شرایط را بپذیرم.
 این که بخواهى به مبارزه ادامه دهى یا نه به خودت مربوط است .هيچ کسقادر نيست مبارزه را از تو بگيرد .هيچ ربطى به رژیم ندارد و فکر نکن که
ارزش مبارزه کردن را ندارى .تو مىتوانى هر وقت که دوست دارى مبارزه
کنى .فکر نکن که با قبول شرایط زیر شکنجه امکان مبارزه را براى هميشه از
دست دادهاى .چيزى که رژیم مىخواهد این است که تو مبارزه را کنار بگذارى
ولى تو مىتوانى کنار نگذارى .اتفاقا تمام فشارى که به تو در این چند ماهه
آورده فقط و فقط براى همين است .براى این است که تو را قانع کند که دست از
مبارزه بکشى .ولى یادت باشه که اگر شالق نبود تو االن این احساس را نداشتى.
 اینطورى فکر مىکنى؟ آره ،این دست خودت است که مبارزه کنى یا نه .همهاش به خودت مربوطاست و بس.
 وقتى اسمم را بخوانند کت را برایت مىفرستم .دوستت دارم.یکدیگر را مىبوسيم و او مىرود .دلم مىخواهد که با صداى بلند گریه کنم ولى
زندانيان اطرافم هستند ،نگاهم مىکنند و طبق معمول احساس مىکنم که مراقبند
که ضعفى ببينند تا بر عليهام از آن استفاده کنند .مثل هميشه سعى مىکنم
احساساتم را پنهان کنم ،به اتاقم مىروم ،باالى قفسه مىنشينم و به هواخورى
نگاه مىکنم .آنا را مىبينم که با سرى خميده قدم مىزند و فکر مىکند .در درونم
گریه مىکنم ،گریهاى که اشک و صدایى ندارد .گریه از بينىام جارى مىشود و
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آنرا با دستمال کاغذى پاک مىکنم .چقدر خوب است که کسى نمىداند چه
احساسى دارم .امسال چه سالى است .سال شکنجه و کشتار دسته جمعى
زندانيان .امسال سال مرگ و ترور است .سالى که هزاران زندانى را تنها
بخاطر چگونگى افکارشان کشتند و شکنجه کردند .سالى که بيشتر از هميشه به
آزادى خون پاشيدند و سال  ٦۰را در تاریخ ایران تکرار کردند .سالى که یکبار
دیگر اسالم را در انسان کشى در کنار نازیسم قرار داد.
٭٭٭
به نظر مىرسد که دیگر کشتارى در کار نيست ولى هر کس مىتواند احساس
کند که ما دیگر همانهایى که بودیم نيستيم .مىشنوم که بند یک را دارند منتقل
مىکنند .همه آنها زندانيانى هستند که حکمى ندارند و فقط بخاطر عدم قبول
شرایط آزادى در زندان ماندهاند .زندانيان بند دو در هواخورى هستند که
نگهبانان از آنها مىخواهند که به داخل بند بروند تا زندانيان بند یک بيایند و
وسایلشان را جمع کنند .حدس زده مىشود که آنها را به گوهردشت مىبرند.
ولى چرا؟ آیا کشتار تمام نشده؟ نگران دنيا و بقيه هستم .کى برخواهند گشت؟ آیا
برخواهند گشت؟ منتظر هواخورى خودمان هستم که ببينم دنيا برایم نامهاى
گذاشته است یا نه.
باالخره نوبت هواخورى ما مىرسد ،سریع مىروم و عالمت نامه داشتن از دنيا
را مىبينم .بلوزش را روى بند گذاشته است یعنى از او نامهاى دارم .بلوز او را
بر مىدارم و به طرف بوته گل اللهعباسى مىروم که حاال یعنى در وسط روز
گلهایش مثل مشتهاى گره کرده بستهاند .دنيا نوشته است:
 پرواز عزیزم ،نگهبانان به ما گفتند که وسایلمان را جمع کرده و منتظر انتقالباشيم .ما از آنها خواستيم که وسایلمان را از هواخورى برداریم و تا زمانيکه در
اتاق را باز کنند برایت مىنویسم .همه فکر مىکنند که داریم به گوهردشت منتقل
مىشویم .همانطور که مىدانى زندانيان سياسى را به قزل حصار نمىبرند.
پرواز عزیزم ،کاش مىشد براى چند لحظه یکدیگر را ببينيم و با هم حرف
بزنيم .اگر امکان اینرا نداشتم که گاهى تو را از البالى پردههاى آهنين نگاه کنم،
تا حاال قيافهات را هم فراموش کرده بودم .زندانيان نگران هستند ،فکر مىکنند
که ما را براى اعدام دارند مىبرند ،زمانى که همه فکر مىکردیم که کشتار و
شکنجه پایان یافته است .هرچند من فکر نمىکنم که ما را براى اعدام به آنجا
ببرند .مىتوانند ما را همينجا هم اعدام کنند مثل خيلىهاى دیگر .من سالهاى
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زیادى در گوهردشت بودهام و احساس مىکنم که مثل هميشه ما را براى تنبيه به
آنجا مىبرند .این بار به خاطر اینکه شرایط آزادى را بپذیریم .و تو مىدانى که
رژیم هم مىداند که با بردن ما به آنجا بعضىها شرایط را خواهند پذیرفت.
همانطور که تو و تعدادى را سال پيش به گوهردشت بردند و وقتى که از آنجا
برگشتيد بعضىها شرایط را پذیرفتند .این طبيعت شکنجه روانى است که در
گوهردشت همه از آن رنج مىبرند .دوستت دارم ،دنيا.
معلوم است وقتى که نگهبان در اتاقشان را باز کرده است دنيا نامه را تمام کرده
است .نامه دنيا را جاسازى مىکنم .آنرا در چند ناليون مىپيچانم و بعد در دل
یک ابر ظرف شویى مىگذارم و در دستشویى پشت ميلههاى پنجره که قابل دید
نيست جاسازى مىکنم .باید آنرا نگه دارم .مىترسم که آخرین نامهاش باشد .با
حفظ آن مىتوانم دوباره آنرا بخوانم.
به هواخورى بر مىگردم و به پنجرههاى خالى اتاقهاى پائين نگاه مىکنم .به یاد
سارا مىافتم ،پر از زندگى بود .چقدر با شخصيت بود .آیا دنيا و بقيه را خواهند
کشت؟ ولى مگر عمليات کشتار تمام نشده؟ پس چرا شالق زدن براى نماز را
قطع کردند؟ اگر عمليات قطع شده چرا آنها را به گوهردشت بردهاند؟ دایره
چراهاى بىپاسخ دیوانهام مىکنند .اگر روزى زنده بمانم و این قاتلها به دست
مردم بيفتند ،من چه رفتارى با آنها خواهم داشت؟ آیا مىتوانم آنها را بکشم؟ آیا
مىتوانم کسى را که بازجو بود و مرا شکنجه کرد بکشم؟ آیا حاضرم حکم
اعدامشان را صادر کنم؟ آیا حاضرم اسلحه در مقابلشان بگيرم و ماشه را
بچکانم؟ نه قادر نيستم .نه ،من حاضر نيستم کسى را بکشم حتى این آدمکشها را.
دوست دارم زندگى ببخشم .زندگى بدهم .نه من مرگ پخش نخواهم کرد .اینها
نمىتوانند مرا هم مثل خودشان آدمکش کنند.
ولى اگر روزى سران رژیم به همراه شکنجهگران و خالصه اراذل و اوباش
رژیم به دست مردم بيفتند که باالخره چنان روزى خواهد رسيد و از من هم
بپرسند که با آنها چه باید کرد ،پاسخم چه خواهد بود؟ نمىتوانم به اعدامشان
رضایت بدهم .بهترین کار به دادگاه کشاندن آنها است که نمایش آن در همه دنيا
پخش شود .اگر دنيا از زبان خودشان بشنود که چه کارها کردهاند ،کافى است.
دادگاهى عادالنه و انسانى مىتواند آنها را به اتهام شکنجه و اعدام به زندانهاى
غير ابد محکوم کند .مخالف زندان ابدشان هم هستم ،با زندان ابد اميدشان را از
دست خواهند داد .ولى من مخالف زندان هم هستم .کاش سال  ٥٧مردم وقتى به
زندانها حمله کردند که زندانيان را آزاد کنند ،همه زندانها را هم خراب
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مىکردند .حاال هم باید همه زندانها را خراب کنند .آنوقت با این آدم کشها چه
باید کرد؟ مىشود همهشان را در یک منطقه حفاظت شده جمع کرد تا در آنجا
کار کنند و زندگى کنند .اگر جامعه عادالنه و انسانى باشد مىتوانند در کنار
خانواده و مردم زندگى کنند .مخالف انواع زندانهایى هستم که حاال وجود دارند.
زندانى باید از تمامى امکانات موجود در جامعه استفاده کند .زندانى باید در
پروسهاى قرار گيرد که بتواند به جامعه انسانى برگردد و براى رسيدن به این
کار نمىتوان با محروم کردنش از امکانات زندگى به این هدف رسيد .به این
معنى من به نوعى از زندان رضایت مىدهم که منطقهاى است که محافظت
مىشود و زندانى از آن محيط نمىتواند بيرون برود .ولى تمامى اعضاى
خانوادهاش باید بتوانند پيشش بيایند و اگر خواستند با او زندگى کنند .دکتر و
درمان و امکانات تحصيل و رفاهى که در جامعه است باید شامل حال آنها هم
بشود.
جامعهاى که مىخواهد انسانى باشد نمىتواند براى اعضاى مجرمش قفس
حيوانى درست کند .زندان به معنى واقعى کلمه باید محل بازیافتن همه توانایىها
و خالقيتها براى زندانى باشد .همه شکنجهگران فعلى هم باید ببينند که مىشود
جامعه را متفاوت با الگوى آنها انسانى سازمان داد .اگر به جاى سرکار آمدن
جمهورى اسالمى حکومت انسانى مىآمد و ساواکىها را به جاى اعدام به
دادگاهى عادالنه مىسپرد ،خود شاه هم ناچار مىشد گواهى بدهد که جامعهاى
که او سازمان داده بود شایسته انسان نبود .جمهورى اسالمى به جاى این کار
آنها را به جوخههاى اعدام وحشيانه سپرد تا به این طریق جنایاتشان را هم در
گور کرده باشد و مردم چيزى از آن ندانند .جمهورى اسالمى به جاى هزاران
ساواکى ،صدها هزار جانى و شکنجهگر و زندانبان را تحویل جامعه داد.
جمهورى اسالمى شکنجهگران قبلى را به صفحه تلویزیون نياورد که
شکنجهگران امروزى با دیدن آنها خود را در آنها نبينند و به کارى که ممکن
است به آن بغلتند فکر نکنند .در آنصورت شاید کمتر کسى امروز حاضر مىشد
نقش شکنجهگر را بازى کند .چه مىشد اگر دنيا شاهد سيستمى بود که در آن
هيچ انسانى در کشتن جنایتکاران و شکنجهگران قبلى ،خودش به شکنجهگر و
جنایتکار تبدیل نمىشد؟ این تصویر من از جامعهاى است که دارم برایش
مبارزه مىکنم .جامعهاى عارى از ستم و زور ،این سوسياليسم من است.
جامعهاى آزاد ،برابر و مرفه.
خندهدار است ،معلوم نيست که اصال زنده بمانم و دارم نقشه محاکمه زندانبانان،
رئيس جمهور ،وزرا و بازجوها را مىکشم .شاید هم بخاطر همين که احساس
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امنيت ندارم و ته دلم هنوز فکر مىکنم اعدام خواهم شد ،دارم در مغزم انتقام
مىگيرم .ولى مىدانم که من مثل اینها نمىشوم .من آدم کش نمىشوم .نه! حتى با
تکهتکه کردنم هم قادر نخواهند بود مرا مثل خودشان بکنند .من در پروسهاى که
حکم اعدامى صادر شود و ماشهاى کشيده شود ،هرگز شرکت نخواهم کرد .من
به سطح این آدم کشها تنزل نخواهم کرد .از من چيزى مثل خودشان نخواهند
ساخت.
روزها در بىخبرى مىگذرند .وقتى که هواخورى داریم احساس مىکنم که
چيزى گم کردهام .به پنجرههاى بند یک نگاه مىکنم که همچنان با یک دیوار
یوناليت پوشانيده شدهاند .کشتار زندانيان مرد را دوباره احساس و تجسم مىکنم.
خيلى نگرانم ،نمىدانم که دنيا و بهناز و بقيه در گوهردشت چه وضعيتى دارند.
از وقتى که بوى خون همه جا را برداشته است و روحيه زندانيان تغير کرده
است ،انگار هوا براى نفس کشيدن کم مىآورم .در فرار از محيطم گاهى خود
را به امواج خياالت و رویاهایم مىسپارم .رویاى آزاد بودن و آزاد زیستن ،فکر
آزاد بودن از همه بندهاى دنيا چقدر شيرین است .در دریاى پرتالطم رویاهایم
خودم را به دست مردم از زندان آزاد مىکنم .انسان دیگرى مىشوم ،نه ،همه
مردم مىشوم .باشعار زندانى سياسى آزاد باید گردد ،به طرف زندانها رژه
مىرویم .به طرف زندانهاى اوین ،گوهر دشت ،قزل حصار ،کميته مشترک و
زندانهاى دیگر مىرویم .قبل از رسيدن به هر زندانى زندانبانان با شنيدن
عظمت گامهایمان فرار را بر قرار ترجيح داده و ناپدید مىشوند .درهاى زندانها
را مىشکنيم و زندانيان را در آغوش مىگيریم .چقدر این زندانيان آغوشمان را
دوست دارند ،گویى سالهاست محبت ندیدهاند .آنگاه موسيقىمان قهقهه و دست
زدن مردم است و همه مىرقصيم .رقص آزادى چه زیباست .در صفهاى
ميليونى به سر قبر آنانى مىرویم که در راه برابرى و آزادى انسانها جان
باختند .به آنها قول مىدهيم که به یادشان دقيقهاى سکوت نکنيم ،که همه عمر
مبارزه کنيم .به آنها قول مىدهيم که در انتقام از اعدامشان به اعدام پایان خواهيم
داد .به آنها قول مىدهيم که در انتقام براى شکنجههایى که شدهاند ،به شکنجه
پایان خواهيم داد .به آنها قول مىدهيم که براى پایان دادن به شکنجه ،همه
زندانها را خراب خواهيم کرد و بر روى آنها پارک خواهيم ساخت با
باغچههایى به اندازه سلولهاى انفرادى .و در هر سلول یک گل با رنگى متفاوت
مىکاریم .فضاى بزرگ اوین را مجسم مىکنم که روى آن هر دو متر در یک
متر و نيم آن گلهاى رنگى متفاوتى کاشته شدهاند .یک سلول پر از الله سرخ
خواهيم کاشت ،دیگرى الله زرد ،آن یکى رز سرخ و یکى هم به یاد مجتبى پر
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از رز زرد درشت که گل مورد عالقهام است .در اطراف این پارکها درختان
سرو را به یاد یاران از دست رفتهمان خواهيم کاشت .به آنها قول خواهيم داد که
زندگىاى سازمان دهيم که هدفش نه کسب سود که تامين رفاه جامعه است.
جامعهاى که آزادى فرد مبناى آزادى جامعه است .جامعهاى که در آن ابتکار و
خالقيت به جاى رقابت ،لذت به جاى حسادت حاکم است .جامعهاى که به جاى
پول ،انسانيت در آن حکومت مىکند .جامعهاى که هدفى به جز خوشبختى
انسانها ندارد .جامعهاى که هيچ آدمى مال آدم دیگرى نيست و برابرى زن و
مرد و کودک اولين منشور آزادى آن است.
٭٭٭
در بين خودمان در مورد تاثير حرکت مجاهدین و راه افتادن آنها از عراق به
طرف ایران براى فتح حکومت به روش هزاره پيش ،حرف مىزنيم .اینکه
حرکت آنها چه تاثيرى در فراهم آوردن شرایطى که رژیم بتواند زندانيان را
اعدام کند ،داشت .و یا شرایطى که رژیم مجبور شد بعد از  ٨سال به جنگ
پایان دهد چه بود؟ رژیم شرایط پایان دادن به جنگ را پذیرفت ،شرایطى را که
هميشه مىگفت هرگز نخواهد پذیرفت .شاید رژیم دیر یا زود زندانيان را
مىکشت ولى مىبایست شرایط آنرا مىیافت .وگرنه چرا تا قبل از این دست به
کشتار زندانيان نزد؟ یادم مىآید یک بار که ما را به زور به حسينيه برده بودند،
الجوردى گفت:
 ما نمىگذاریم که شماها زنده از اینجا بيرون بروید .ما اشتباهى را که شاه کردنمىکنيم .در زمان شاه تعداد کمى زندانى آزاد شدند و هر کدام یک گروه درست
کردند .اگر یک روز بگذاریم شماها بيرون بروید ،سازمان زیادى را درست
خواهيد کرد .براى همين ،قبل از چنان روزى همهتان را خواهيم کشت .ولى
رژیم نتوانست قبل از حمله مجاهدین از عراق به ایران و پایان جنگ چنين کند
و شاید قادر نمىشد بعد از این هم دست به چنين کشتارى بزند .از طرف دیگر
رژیم از حمله مجاهدین و قبول شرایط پایان جنگ که مىتوانست سالها پيش
صورت بگيرد و به جنگ خاتمه دهد ،عصبانى است .و چه کسانى مىتوانند
بهتر از زندانيان باشند تا رژیم عصبانيتش را بر سرشان بریزد.
روزنامه دو روز پيش را که راز از دوستش در بند دو گرفته است مىخوانيم.
اخبارى در رابطه با عفو زندانيان توسط خمينى در روزنامه است .اینکه همه
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زندانيان به جز هزار نفر که قاتل هستند ،در سالروز انقالب آزاد خواهند شد.
مىخندیم و مىگویيم ما جزو آن هزار نفر هستيم.
٭٭٭
پائيز  ٦٧است و سرماى پائيز امسال مثل سرماى زمستان است .خبر مىرسد
که زندانيان بند یک که منتقل شده بودند به بند برگشتهاند .نمىدانم چطور
مىتوانم صبر کنم تا یک نامه از دنيا به دستم برسد که بدانم بر آنها چه گذشته
است .خوشحالم که دوباره کنار ما هستند ،وقت به کندى مىگذرد ،ولى باالخره
بعد از ظهر مىشود و نوبت هواخورى ما مىرسد .با نينا در جایى از
هواخورى مىایستم که اگر دنيا به باالى قفسه برود ما را ببيند .دنيا بوسيله
مورس با انگشتانش حال ما را مىپرسد .مىپرسم حالتان خوب است؟ دنيا
مورس مىزند آره ،ما خوبيم ،االن نمىشه حرف بزنيم ،برایت مىنویسم.
نگهبان از بلندگو مىگوید که مىتوانيم نامهاى به خانوادهمان نوشته و از آنها
بخواهيم که هفته آینده به مالقاتمان بيایند .خيلى خوشحالم ،بعد از چهار ماه
مالقات خواهيم داشت ،ولى احساس مىکنم که یک سال است که خانوادهام را
ندیدهام .احساس مىکنم که خيلى وقت است که مالقاتها قطع شدهاند ،نمىدانم
خانوادهام چه احساسى دارند .با شنيدن اینکه مىتوانيم به خانوادههایمان نامه
بنویسيم که به مالقاتمان بيایند احساس امنيت مىکنم .احساس مىکنم که دوران
کشتار و شکنجه به پایان رسيده است وگرنه مالقاتها شروع نمىشد.
با ثریا قدم مىزنم ،به او مىگویم بزودى آرش را در مالقات خواهى دید ،حاال
ده سالش است و به همان خوش تيپى.
 مطمئن نيستم که به دیدنم بياید .آرش دوست ندارد که به زندان بياید .سالهاىاوليه خانوادهام او را قانع مىکردند که بياید .وگرنه خودش دوست نداشت که
بياد .وقتى متوجه شدم از خانوادهام خواستم که او را به حال خودش رها کنند .به
آنها گفتم فقط به او بگویيد که امروز روز مالقات است و اگر خواست بياریدش،
در غير اینصورت از او نخواهيد که بياید .گاهى براى ماهها او را نمىدیدم ولى
اینطورى ترجيح مىدادم تا ناراحتى او را .چند ماه یکبار به دیدنم مىآمد .مىدانم
که چرا دوست ندارد به دیدنم بياید .به یاد تمام خاطراتى مىافتد که با من در
زندان داشت .یعنى آن  ٨ماهى که با من در زندان بود.
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امروز صبح همه اتاقهاى بند یک به نوبت هواخورى دارند ،از باالى قفسه
نگاهشان مىکنم ،از اینکه زنده هستند خوشحالم .بعد از ظهر نوبت هواخورى ما
خواهد بود.
نگهبان در بند را براى هواخورى باز مىکند و من که پشت در منتظر بودم به
سوى هواخورى مىدوم .احساس مىکنم کارم ناشيانه بوده و با اینکه اولين نفر
هستم که وارد هواخورى مىشوم ولى به طرف نامهام نمىروم و وانمود مىکنم
که دارم دور هواخورى مىدوم .مىبينم که نگهبان هم به دنبالم به هواخورى
آمده و نگاهم مىکند .وقتى که احساس مىکند که دارم فقط مىدوم به دفترش
مىرود .ولى دیگر هواخورى شلوغ شده است و نمىتوانم نامه را بردارم .با
راز قدم مىزنيم و با خوشحالى حرف مىزنيم .زندانيان را نگاه مىکنم ،احساس
مىکنم وقت مناسبى است به راز مىگویم که به دنبالم بياید .به قسمت گلهاى
اللهعباسى مىروم و نامه را برمىدارم .راز هم از بهناز نامه دارد ،به قسمت
دیگر هواخورى مىرویم و او هم نامهاش را بر مىدارد .به بند بر مىگردیم که
نامههایمان را بخوانيم .کتابى را بر مىدارم و نامه را در بين آن مىگذارم و
شروع به خواندن مىکنم .در حالى که نامه را مىخوانم دلم مىخواهد که گریه
کنم ولى چطور مىتوانم؟ ما حتى حق گریه کردن هم نداریم .ما نمىتوانيم و
نباید احساسات انسانى داشته باشيم .باید هميشه خودمان را متفاوت با آن چيزى
که هستيم نشان دهيم .خودمان را آدمهایى نشان دهيم که هرگز ناراحت
نمىشویم ،هيچ وقت شاد نمىشویم .دنيا نوشته است:
 پرواز عزیزم ،فکر مىکردم که دیگر یکدیگر را نخواهيم دید .نمىدانى چقدرخوشحالم که به اینجا برگشتهایم .ما را به گوهردشت بردند .این بار زندان
متفاوتى بود .هر کس مىتوانست خون را بر در و دیوار زندان احساس کند .در
بندى که من بودم نامهها و لباسهایى را پيدا کردم که متعلق به زندانيان مرد قبل
از رفتن به سوى جوخههاى اعدام بودند .در گوهردشت ما را دوبار بازجویى
کردند و به ما گفتند که ما را هم مثل زندانيان مرد خواهند کشت .از ما هم همان
سواالتى را که از مردها قبل از اعدامشان پرسيده بودند ،کردند .اسم ،اتهام ،کى
حکممان تمام شده است ،مسلمان هستيم و یا مارکسيست ،با گروه موافقيم و یا
رژیم را قبول داریم ،حاضریم نماز بخوانيم و آیا حاضریم شرایط آزادى را
بپذیریم؟ لشکرى به ما گفت "همه کسانى را که با ما همکارى نکردند دار زدیم.
دوستانتان را کشتيم ،شما را هم مى کشيم .آنهایى را که گردنشان کلفت بود
کشيدیم تا گردنشان نازک شد ".ما فکر مىکردیم که مىخواهند ما را هم بکشند.
توانستيم با تعدادى از زندانيان مرد که زنده مانده بودند حرف بزنيم .آنها گفتند
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که  ٧٥درصد از زندانيان مرد را کشتهاند .بخاطر اینکه یا مجاهد بودهاند و یا
المذهب و حاضر نبودند اسالم را بپذیرند و تن به شرایط بدهند .یکى از آنها
گفت که دیده است نگهبانان اجساد را که در بستههایى که دو طرف آن بسته شده
بودهاند ،به درون ماشين مىانداختهاند .و برخى از زندانيان درون کيسهها زنده
بودهاند و برخى ناله مىکردهاند .او گفت که هر چند روز یک بار آنها ماشين را
پر مىکردند و از زندان بيرون مىبردند که در جایى خالى کنند .بوى اجساد به
مشام آنها مىرسيده است .پرواز عزیزم این چند روز زندگى در گوهردشت
تجربه تلخى بود و فکر مىکنم که ما را به آنجا بردند که بترسانندمان .حاال
برخى که سالها شرایط آزادى را نپذیرفته بودند ،آن شرایط را خواهند پذیرفت.
عزیزم یکى از نامههایى را که در بند پيدا کردم ضميمه نامهام مىکنم ،اميدوارم
که از خواندن آن ناراحت نشوى .دنيا .نامه دیگر را باز مىکنم ،به نظر مىرسد
که با دستانى لرزان نوشته شده است .شروع به خواندن مىکنم و اشکهایم
سرازیر مىشوند .از اینکه تعداد کمى از افراد اتاق حضور دارند خوشحالم .نامه
اینطور شروع مىشود:
 خواهر بسيار عزیزم ،حاال من هم مثل بقيه مىروم که اعدام شوم .شکنجه راتحمل کردم ،هرچند راحت نبود .تحقير آميز و دردناک بود .تمام تنم درد مىکند.
با شالق به تمام تنمان زدند .ممکن است فکر کنى که چرا؟ براى اینکه حاضر
نيستم نماز بخوانم و به تظاهراتى بروم که براى حمایت از رژیم قرار است راه
بيندازند .براى اینکه مىخواهم خودم باشم .آنها مىخواهند که یکى از آنها بشوم.
از مواجه شدن با مرگ مىترسم ،هرچند شاید راحتتر از آن چيزى باشد که تا
بحال با آن مواجه بودهام .هرچند تجربه جدیدى خواهد بود! خواهر عزیزم
هيچوقت فکر نمىکردم که شاهد اعدام انسانها بخاطر طرز فکرشان باشم .من
هيچ وقت به خدا اعتقاد نداشتم و نماز نخواندم ولى هيچوقت فکرش را هم
نمىکردم که این رژیم به نام خدا و مذهب مردم را بکشد .هيچوقت در زندگىام
آنقدر که امروز از مذهب متنفرم ،متنفر نبودهام .همه دوستانم اعدام شدهاند و
حاال من هم به آنها مىپيوندم .فکر مىکنم که همه ما را با هم دفن خواهند کرد
در جایى که تو هرگز نخواهى دانست .براى من هم مهم نيست که کجا دفن
بشوم .وقتى مردهام مهم نيست کجا خوابيدهام .خواهر عزیزم مىدانم که هرگز
این نامه بدستت نخواهد رسيد ،براى همين هرچه که دلم مىخواهد مىتوانم
برایت بنویسم .هرچه را که دوست دارم به تو بگویم مىتوانم بنویسم بدون آنکه
نگران ناراحت شدنت باشم .در این لحظات بيشتر از هميشه دلم مىخواست که
کنار هم بودیم .دلم مىخواست که مىتوانستيم مثل آنوقتها که کنار باغچه
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خانهمان مىنشستيم و پچپچ مىکردیم ،حرف بزنيم .بخصوص وقتى که تو از
وضعيتى که داشتى ناراحت بودى .من هيچ وقت راضى به رفتار متفاوتى که
پدر و مادرمان با تو نسبت به من داشتند نبودم .از اینکه عالقهشان را به من
نشان مىدادند ولى به تو نشان نمىدادند خوشحال نبودم .نمىگذاشتند که تو آزاد
باشى و هر جا که دوست دارى برى .در صورتيکه من آزاد بودم و توجيهشان
این بود که تو دختر هستى .یادت هست که من هميشه طرف تو را مىگرفتم؟
ماندن در طرف تو یکى از دالیلى است که باعث مىشود اعدام را بپذیرم .اگر
شرایط آنها را بپذیرم که از اعدام فرار کنم ،به طرف آنها رفتهام که متضاد با
طرف توست .یادت هست که مىگفتى اینها در قدرتند که زنها را هرچه بيشتر و
بيشتر تحقير کنند؟ خواهر عزیزم نمىتوانم شرایط آنها را بپذیرم و همچنان
سربلند زندگى کنم .براى پذیرش شرایط آنها باید ابتدا چيزى را در درون خودم
بکشم .زندگى در حالى که نيمه زندهام برایم سخت است ،نمىتوانم چنين کارى
را بکنم .اگر شرایطشان را بپذیرم از خودم متنفر خواهم بود ،چطور مىتوانم
زندگى کنم در حالى که از خودم بدم مىآید؟ دوست دارم که با عشق زندگى کنم
نه با تنفر .تنفر از خودم منجر به تنفر از دیگران خواهد شد و این آن چيزى
است که من نمىتوانم تحمل کنم .حاال که براى تو مىنویسم حالم بهتر است و
بهتر با مرگم روبرو خواهم شد .اميدوارم که زندگى طوالنى و خوشى داشته
باشى .اميدوارم با خبر اعدام من زیاد ناراحت نشوى .مطمئن هستم که اگر در
شرایط من قرار داشتى ،همين کار را مىکردى .با تمام قلبم دوستت دارم.
نامه نام ندارد .گویى زندانى مىدانسته که براى خودش ،براى خواهرش که در
دلش است نامه را مىنویسد .گویى مىدانسته که خواهرش هم توان خواندن نامه
او را نخواهد داشت .شاید هم مىدانسته که هرگز به دست خواهرش نخواهد
رسيد .شاید هم آنرا بعنوان هر زندانى سياسى نوشته است که به خاطر
اعتقاداتش جان مىسپارد .این یکى از آخرین نامههاست .آخرین نامه آخرین
نامهها کى و در کدام سرزمين و با چه زبانى نوشته خواهد شد؟ کى انسان آنقدر
متمدن خواهد شد که انسان دیگرى را نکشد؟ باید نامه را در جاى امنى بگذارم
که رژیم آنرا پيدا نکند و آب و هوا آنرا از بين نبرند .آنرا با کاغذ و نایلون
مىپيچانم و در یک ابر مىگذارم و در دستشویى پنهان مىکنم .براى سالها
جایش امن خواهد بود ،شاید روزى مردم آنرا پيدا کنند.
٭٭٭
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آذر ماه  ٦٧است .تغيير شرایط پر از وحشت را مىشود احساس کرد .نمىدانم
در عرض این چند ماهه چه تعدادى از زندانيان را کشتهاند .چند روزى است که
هيچ اتفاق خاصى نيفتاده است .دو روز دیگر مالقات خواهيم داشت و بعد از
مدت طوالنى خانوادههایمان را خواهيم دید.
صبح است ،از هواخورى بر مىگردم که صبحانه بخورم .از پلهها باال مىآیم،
قبل از اینکه وارد سالنى که به پلهها چسبيده بشوم مىبينم روى یخچال که
روبروى در ورودى است یک گلدان گل سيکلمين قرار دارد .نمىتوانم چشم از
گلهاى گلدان بردارم .احساس مىکنم که این گلها را خيلى دوست دارم ،مرا به
یاد چيزى مىاندازند ،چه چيز؟ احساس عجيبى نسبت به آن دارم ،دلم مىخواهد
که ببوسمشان .زیباترین صحنه ایست که در عرض چند ماه گذشته دیدهام .سالن
خالى است .همه در اتاقهایشان سر سفره صبحانه نشستهاند .به آن نزدیک
مىشوم و لمسش مىکنم ،خيلى زیباست .بویى ندارند ،قرمزى گلبرگهایش به
سياهى مىزنند .سالها پيش وقتى که در انگليس بودم این گل را بارها و بارها
دیده بودم ولى هرگز تا این اندازه مبهوت زیبایيش نشده بودم .جدا از زیبائيش
مرا به یاد صحنهاى مىاندازد که دختران فرار مىکردند .مرا به یاد دخترانى
مىاندازد که در تظاهرات از دست پاسدارها فرار مىکردند و موهایشان در هوا
موج مىزد .تازه یک سال از انقالب نگذشته بود که رژیم روسرى سر کردن را
اجبارى اعالم کرد .به خيابانها ریختيم که اعتراضمان را بر عليه این قانون
نشان دهيم .حزبهللا ،پاسدارها و اراذل و اوباش رژیم به ما حمله کردند ،به ما
مىگفتند تن فروش .زنان فرار مىکردند و حزبهللا به دنبالشان مىدوید که آنها
را بزند .موى زنان در هوا مثل گلهاى این گلدان بود .در تخيالتم هستم که راز
به دنبالم مىآید ،مىبيند که ایستادهام و گلدان را تماشا مىکنم .مىگوید:
 بيا غذا تمام شد. این گلدان از کجا آمده است؟ چند تا از زندانيان مالقات داشتند و نگهبانان به خانوادههایشان گفته بودند کهمىتوانند براى بچههایشان گل بخرند .یکى از خانوادهها این را براى دخترشان
خریدند ،او هم آنرا در اینجا گذاشته است.
عصر است و مشغول خواندن کتاب در باره تاتر برتولت برشت هستم .نگهبان
از بلندگو مىگوید که آماده باشيم و همه زندانيان یکىیکى به دفتر بروند .کتاب
را مىبندم ،از این شرایط خسته شدهام .نزدیک ساعت خواب است ولى دست از
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سرمان بر نمىدارند .به راهرو مىروم تا ببينم کسى مىداند که موضوع چيست.
مىشنوم که زمانى معاون زندان در دفتر است .زندانيان یکى بعد از دیگرى
مىروند و با برگشتن اولين نفرها مىفهميم که بازجویى است ،و همان سوالها.
فکر مىکردم که شرایطمان مىرود تا مثل قبل از اعدامها معمولى شود ولى مثل
اینکه امکان پذیر نيست .همه عصبى هستند .هرچند مطمئن هستم که امشب هيچ
اتفاقى براى ما نخواهد افتاد چون فردا مالقات داریم و آنها هم مىدانند که فردا
در مالقات خواهيم گفت .خوب پس موضوع چيست؟ کسى نمىداند و دایره
سوالهاى بىخاصيت در هوا مىچرخد .نوبت من مىرسد ،مىروم و زمانى را
مىبينم .همان سوالها را مىپرسد و من هم مثل هميشه به سواالت نظرى جواب
نمىدهم .بازجویى تا نيمه شب طول مىکشد.
امروز مالقات داریم ،احساس هيجان دارم .عصبى هستم مىدانم که خانوادهام
مثل خيلى خانوادههاى دیگر در عرض چند ماه گذشته شرایط سختى داشتهاند.
نگهبان از بلندگو اسامى را مىخواند و هربار سکوت بر بند حاکم مىشود .به
خانوادههایى فکر مىکنم که به مالقات فرزندانى که اعدام شدهاند ،مىآیند.
نمىدانم چه تعداد از آنها قادر خواهند بود که خبر را تحمل کنند .اسمم را
مىشنوم که از بلندگو خوانده مىشود .به سالن مالقات مىرسم که به حدود
بيست تا کابينت تقسيم شده است .به داخل یکى از کابينها مىروم و منتظر
مىمانم .صداها را مىشنوم که نزدیک مىشوند ،نگهبانان درى را که
خانوادههایمان پشت آن هستند باز کردهاند .مىبينم که خانوادهها دارند مىدوند،
با عجله داخل مىشوند ،با درد و ناباورى به داخل کابينها نگاه مىکنند تا
فرزندانشان را ببينند .مىبينم که خانوادهام دارند چنان مىدوند که براى یک
لحظه نزدیک است از کابينم رد شوند .مىایستند و نگاهم مىکنند ،نزدیکتر
مىآیند و برادرم گوشى را بر مىدارد تا حرف بزنيم .احساس مىکنم که
خانوادهام دوست دارند نگاهم کنند تا ببينند آیا واقعا زندهام .حالت نگاه کردنشان
متفاوت از هميشه است .گویى صورتم را مىکاوند .گویى مىخواهند در صورتم
بخوانند که در این چند ماهه بر ما چه رفته است .پدرم سعى مىکند که گریه
نکند ولى صورتش خيس اشک است و مدام با دستش آنرا پاک مىکند .مىگویند:
 مىدانستيم که در زندان چه مىگذرد ،تنها کارى که توانستيم بکنيم این بود کهبپرسيم که تو زندهاى یا نه .تازه چند روز پيش فهميدیم که زنده هستى ،ولى
باورمان نمىشد .به آنها مىگویم که تمام مجاهدینى که در بند ما بودند ،اعدام
شدند .تلفنم قطع مىشود ،صداى یکدیگر را نمىشنویم .یکى از نگهبانان به
کابينم مىآید و مىگوید:
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 در مورد خودت حرف بزن.تلفن وصل مىشود ،در حالى که مادرم برایم حرف مىزند پدرم سعى مىکند که
با لبهایش چيزى بگوید ولى چون خيلى هيجان زده است نمىتوانم لب خوانى
کنم .مادرم مىگوید:
 نگهبانان گفتند که مىتوانيم برایت گل بخریم ،ولى خانوادهها گفتند که فروشگل براى پوشاندن کشتارشان است و ما نباید بخریم ،خيلىها نخریدند .ما هم
تصميم گرفتيم که از خودت بپرسيم ،اگر مىخواهى االن بخریم و از نگهبان
بخواهيم که بهت بدهد.
 نه ،نمىخواهم و از اینکه به حرف دیگران هم توجه کردید خوشحالم.تلفنها قطع شدند ،نگهبانان از ما مىخواهند که سالن را ترک کنيم ولى کسى به
آنها گوش نمىدهد .همه در کابينها ایستادهایم و خانوادههایمان را نگاه مىکنيم.
نگهبانان طرف خانوادهها از آنها مىخواهند که سالن را ترک کنند ولى آنها هم
از جایشان تکان نمىخورند .یکدیگر را نگاه مىکنيم ،اعتماد نمىکنيم که همه
چيز همينطور خواهد ماند و دوباره دو هفته آینده یکدیگر را خواهيم دید.
نمىخواهيم یکدیگر را از دست دهيم ،یکدیگر را تماشا مىکنيم .نگهبانان
خانوادهها را به طرف در هل مىدهند .خانوادهام با دستشان برایم بوسه
مىفرستند و در حاليکه تا آخرین لحظه مدام بر مىگردند و نگاهم مىکنند ،به
طرف در مىروند .گویى نمىخواهند آخرین لحظه دیدن را هم از دست بدهند.
بيچاره خانوادههایمان .اینها سمبل مقاومت هستند .بىآنکه انتخاب کرده باشند به
مبارزهاى در غلطيدهاند .مبارزهاى که در آن بيشتر از ما رنج مىبرند.
در بند بعضى از زندانيان آرام گریه مىکنند ،به اتاق خودم مىروم .نازلى در
مورد مالقاتش مىگوید:
 خانوادهام خبرى در مورد محمد نداشتند ،آنها از من در مورد او پرسيدند.گفتند که برایش پول دادند و نگهبانان هم پول را گرفتهاند .خانوادهام گفتند که
براى آخرین بارى که محمد را دیده بودند ،او به آنها گفته بوده است که این
آخرین مالقاتمان خواهد بود .خواهرم به او گفته بوده است که این هم موج است
و مىگذرد .محمد به او گفته بوده ،نه این طوفان است ،با خود مىبرد .آخرین
مالقات آنها بعد از مالقات ما با خانوادههایمان بوده است و به نظر مىرسد که
مىدانستند که اوضاع چگونه پيش خواهد رفت.
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از نازلى در مورد برادرش ،محمد پرتوى مىپرسم ،کى دستگير شد و چه مدتى
زمان شاه در زندان بود و اگر مىتواند یکى از نامههایش را برایم بخواند .نازلى
مىگوید:
 محمد  ٧سال زندانى شاه بود ،یکى از نامههایش را برایت مىخوانم .این نامهرا در تاریخ  ١٦اسفند سال  ٦٦نوشته است:
"با شروع سالى جدید مرورى بر وقایع سال گذشته کرده و تلخىها و
شيرینىهایش را به یاد مىآورم ،نه همچون مسافرى در قطار که تماشاگر
طبيعت از پشت پنجره باشد و نه چون نقاشى که در هم رفتگى رنگهاى تصویر
را دليلى جز خود نمىبيند ،بلکه چون قایقرانى در رودخانه پرتالطم که اگر بداند
و اگر بکوشد مىتواند نقشى محدود ولى مهم در هدایت قایق و نه تنها قایق ،در
این تالطم را به عهده گيرد .من از تلخىها ریسمانى خواهم بافت و با آن از
پستىها و بلندىهاى این راه پر نشيب و فراز خواهم گذشت ،نه بدون افتادنى،
زخمى و یا شکستى ،که چنين آثارى بر بدنهایمان فراوان بوده و خواهد بود.
انتظارم ،از سختىها نهراسيدن از واقعيت نگریختن و به آن تسليم نگشتن ،قدم
استوار در راه دنيایى نو برداشتن .این است آرزو .فرا رسيدن سال نو را تبریک
مىگویم".
نازلى ادامه مىدهد:
 محمد در شهریور  ٦١دستگير شد ،چند ماه قبل از آنکه من دستگير شوم .آنهاروى همان پاى او که زمان شاه صدمه دیده بود زدند .سال  ٥۰نگهبانان به پاى
او شليک کرده بودند و پاى او دو تا گلوله خورده بود .براى مدتها پایش فلج
بود ،استخوان پایش خورد شده بود.
از نازلى در مورد مصاحبه محمد در حسينيه در سال  ٦۲مىپرسم .شنيدم که
بعدها از انجام آن متاسف بود .نازلى مىگوید:
 آرى ،به او گفتند که اگر در حسينيه اعالم انزجار کند اعدام نخواهد شد .بعد ازمصاحبهاش به ما مالقات دادند .از او پرسيدم چرا این کار را کرد؟ و او گفت،
چرا نه؟ من یک جمله گفتم و همه مىدانند که واقعيت را نگفتهام و یک تاکتيک
بوده است .چرا باید یک نفر اعدام شود بخاطر نگفتن آن؟ اگر زنده بمانم
مىتوانم مبارزه را ادامه دهم .ولى اگر اعدام شوم چه فایدهاى دارد دیگر
نمىتوانم مبارزه کنم .به او گفتم خود عدم اعالم انزجار یک مبارزه است.
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اصولمان چه مىشود؟ من از تو یاد گرفتم که آدم نباید اصولش را نادیده بشمارد.
محمد گفت ،آن موقع فرق مىکرد ،زمان شاه متفاوت بود ،اینها خيلى وحشى
هستند .به او گفتم .چه فرقى مىکند؟ اصول ما یکى است .در بند ما هر روز
نگهبان مىآید ما را مىزند و یا ما را از بند بيرون مىبرد که بزند .مهم نيست،
مىتونم تحمل کنم .با تردید نگاهم کرد و گفت ،واقعا؟ نگهبانان ما را از هم جدا
کردند ،بعدا از مادرم شنيدم که محمد از دیدن من خيلى خوشحال بوده است و
دلش مىخواسته که مرا دوباره ببيند .بعد از آن براى مدتى طوالنى او را ندیدم،
چون من در قبر و یا سلول بودم .او را دوباره در سال  ٦٥دیدم ،که گفت ،در
مورد انزجار تو درست مىگفتى .آن مالقات خيلى کوتاه بود و ما همش
مىخندیدیم .نگهبان کنار ما نشسته بود و به ما گفت که در مورد سياست حرف
نزنيم .بخاطر این مىبایست طورى حرف بزنيم که مشخص نشه که حرف
سياسى مىزنيم براى همين خندهدار بود ،خيلى خوب بود .بعد از آن یک بار
دیگر او را دیدم .سال پيش در سالن مالقات پشت شيشه مالقات داشتيم .آنروز
بهم گفت که با تعدادى دیگر روى برنامه حزب کمونيست ایران کار مىکنند و
آنرا قبول دارد ،ولى تشکيالتى را که بود نمىتواند قبول داشته باشد.
٭٭٭
زندانيان سعى مىکنند که به زندگى روزمره زندان یعنى به کارهایى مثل
خواندن و بحث کردن برگردند .ولى به نظر مىرسد براى آنهایى که در دوران
اعدامهاى دستجمعى عادت گذشته را کنار گذاشته بودند حاال راحت نيست که
دوباره به نظم قبلى برگردند .زندانيان هنوز بيشتر حرف مىزنند تا اینکه
مطالعه کنند .شاید حرف زدن به آنها کمک مىکند تا فشارى را که در عرض
چند ماه گذشته به آنها آمده است ،تخليه کنند .از حاال مىدانيم که در بازجویى
آینده تعدادى از زندانيان شرایط آزادى را خواهند پذیرفت .همانطورى که دنيا
نوشته است برخى از زندانيان که خيلى جوان هستند و حکمشان سالها پيش تمام
شده است و در گوهردشت ترسيدند ،شرایط آزادى را دیر یا زود خواهند
پذیرفت .احساس مىکنم که بيشتر زندانيان از نظر روانى همانهایى نيستند که
قبل از کشتار دسته جمعى بودند .گاهى به گوشه اتاق که جاى نشستن مهين بود
نگاه مىکنم .نمىتوانم صورتش را با آن زیبایى و بىگناهى که در آن بود
فراموش کنم.
حاال دوباره روزنامه داریم و احساس مىکنم که زندانيان بيشتر از قبل روزنامه
مىخوانند و حتى بيشتر از کتاب روزنامه مىخوانند .شاید بدون آنکه متوجه
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باشند به دنبال نشانه مىگردند ،نشانه تغيير و یا اتفاقى که ممکن است بيفتد.
کسى نمىداند که بدنبال چه مىگردد ولى انگار روزنامه تنها کانال اتصال ما با
دنياى خارج است.
امروز دومين مالقات بعد از کشتار را داریم .همه آنهایيکه همسر و یا
برادرانشان در زندان هستند و هنوز خبرى در رابطه با آنها ندارند ،منتظر این
مالقات هستند تا بفهمند آنها زندهاند یا نه .صبح است ،نگهبان از بلندگو اسامى
سرى اول مالقات را مىخواند .بعد از یک ساعت بر مىگردند و یکى از
زندانيان در حالى که گریه مىکند به نازلى مىگوید که همسرش اعدام شده است
و محمد هم اعدام شده است نازلى مىگوید مىدانستيم ،نباید گریه کنيم ،خيلىها
را کشتهاند ،فقط خانوادههاى ما را نکشتهاند.
نازلى از مالقات برمىگردد و مىگوید مادرم گفت که به بعضى از خانوادهها
ساک لباس بچههایشان را دادند ،ولى به ما ندادند .اميدوار بود که محمد زنده
باشد .به او گفتم که ممکن است همه را کشته باشند .خيلى سعى کردم که نشان
ندهم که مىدانم که محمد اعدام شده است .خواهرم تلفن را گرفت و به او گفتم
که مىدانم که محمد اعدام شده است و او گفت که او هم مىداند .گفت که به او
گفتهاند که مىتواند برود و ساک او را بگيرد ولى او هنوز به مادر نگفته است.
زندانيان زیادى شنيدهاند که همسرانشان و یا برادرانشان اعدام شدهاند .همسر
فرى هم اعدام شده است .زندانيان به دیدن آنهایى مىروند که کسى را از دست
دادهاند ،ولى مطمئن نيستم که این کار به کسى کمکى کند .شاید من جزو معدود
کسانى هستم که کسى را در زندان نداشتم و اعدامى ندادهام .فضاى بند خيلى بد
است .روز کارگرى نازلى است ،نينا از او مىخواهد که اجازه بدهد بجاى او
کار کند ولى نازلى گوش نمىدهد و مىخواهد خودش کارش را انجام دهد .به
نظر مىرسد که نينا نمىداند که االن کار بهترین چيز براى نازلى است تا از
افکارش و غصه از دست دادن برادرش فرار کند .مىخواهد که کار کند تا
مشغول باشد .مادرانى که در اتاق یک در بند ما هستند و اتهامشان بهایى بودن
است به دیدن نازلى و بقيه کسانى که در اتاق ما هستند و کسى از خانوادهشان را
در کشتار دستهجمعى از دست دادهاند ،مىآیند.
نازلى براى از دست دادن برادرش گریه نمىکند ،ولى مىشود دید که خيلى
ناراحت است .همه ما عادت کردهایم که احساساتمان را سرکوب کنيم .ولى اگر
همه کسانى که کسى را در اعدام دسته جمعى از دست دادهاند گریه مىکردند،
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بند چه وضعى پيدا مىکرد؟ از مالقاتها خبر مىرسد که خانواده برخى از اعدام
شدگان قبرى دسته جمعى را یافتهاند و برخى از مادران خاک را کندهاند تا جسد
پسرانشان را ببينند و اعدامشان را باور کنند .مىشنویم که پاسداران به آنها حمله
کرده و آنها را کنار کشيدهاند و خاک آورده و قبر را با خاک بيشتر پوشاندهاند.
مىشنویم که جمعهها خانوادهها به آنجا مىروند و گل مىبرند .بر سر قبر دسته
جمعى مىنشينند و در مورد فرزندانشان فکر مىکنند و حرف مىزنند .قبر دسته
جمعى در خاوران است و همه المذهبها را در آنجا خاک کردهاند ،خانوادهها
نام قبرستان را هم خاوران گذاشتهاند.
هوا سرد است ولى من کت گرم آنا را دارم ،مدتى است که او آزاد شده است.
متوجه مىشوم که فقط من و دوستانم کت آنا را مىپوشيم و از آن لذت مىبریم.
بقيه افراد اتاق حاضر نيستند آنرا بپوشند .از خودم مىپرسم چرا؟ تا سال پيش،
یعنى تا قبل از اعدامها و شکنجه براى پذیرش اسالم و نماز خواندن ،یعنى تا
زمانيکه آنا هم در بند ما بود و شرایط آزادى را نپذیرفته بود ،همه افراد اتاق
کت او را مىپوشيدند .در آن زمان هر وقت در هواخورى باز مىشد ،اولين نفر
کت آنا را مىپوشيد چون گرمترین کت بود .ولى حاال در قفسه مىماند تا یکى
از ما که مىخواهيم به هواخورى برویم آنرا بپوشيم .هرچند دوست دارم که
هميشه در هواخورى آنرا بپوشم ولى دليلى که دیگران آنرا نمىپوشند به نظرم
احمقانه مىآید .حاال کت را پوشيدهام و به هواخورى مىروم ،بعد از مدتى نازلى
هم به هواخورى مىآید ،با هم قدم مىزنيم .به نازلى مىگویم:
 متوجه هستى که هيچ کس به جز ما حاضر نيست این کت را بپوشد؟ آره ،آنها دوست ندارند کت کسى را که انزجار داده بپوشند.وقتى که روزنامه مىآید ،به صفحه تسليت نگاه مىکنيم که قبال هيچ وقت این
کار را نمىکردیم .به دنبال آگهى تسليت براى اعدام شدگان مىگردیم .از متن
بعضى از تسليتها پيداست که اعدامى هستند .نازلى عکسى را در روزنامه
نشانم مىدهد که در صفحه تسليت است و مىگوید:
 مىدانم که او در کشتار عمومى چند ماه پيش همراه محمد و بقيه اعدام شدهاست .حاال مادرش عکس او را در روزنامه انداخته است .اسم او منصور است.
او دخترى را دوست داشت و آن دختر عاشق او بود .هر دو قبل از اینکه
ازدواج کنند دستگير شدند .دختر در بند من و منصور در بند محمد بود .براى
مدتى من و محمد پيغامبر آنها بودیم .یک بار قبل از آزادیش از من خواست که
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از منصور بپرسم که آیا هنوز دوستش دارد و مىخواهد که او برایش صبر کند
یا نه .منصور پاسخ داد که منتظر من نباش ،ما حتى زندگى با هم را شروع
نکردیم و نمىدانم براى چه مدت در زندان خواهم بود ،سعى کن خوش باشى.
٭٭٭
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شرايط عادى مىشود؟
نگهبانان از ما مىخواهند که به اتاقهایمان برویم .چند نگهبان مرد تلویزیونى را
آورده و در جاى آن که قبل از کشتار دستجمعى قرار داشت مىگذارند و
مىروند .به نظر مىرسد که زندانيان خوشحالند ،به هر حال داشتن و نداشتن
تلویزیون هم نشانهاى از شرایط بود .هربار وقت اخبار همه در راهرو جمع
مىشویم و در مقابل تلویزیون مىنشينيم .مثل قبل گویى چيزى در اینجا تغيير
نکرده است .از دریچه تلویزیون دنياى خارج از زندان مثل قبل است .گاهى در
بين اخبار گزارشاتى در مورد دورانى که ما تلویزیون نداشتيم مىبينيم .مثال
حمله مجاهدین از عراق به ایران ،که فروغ جاویدان نامش را گذاشتند و چيزى
جز راه مرگ نبود .یک دام و یا خيال ،تصور گرفتن قدرت و بعد مواجه شدن با
ارتش ایران .تلویزیون نشان مىدهد که اجساد مجاهدین دختر و پسر در
خيابانها ریخته است .حالت تهوع پيدا مىکنم و از رهبران مجاهد که چنين
تاکتيکى را ریختند و نيروهایشان را به کشتن دادند در حاليکه خودشان زندهاند،
بدم مىآید .نمىدانم باقى مانده نيروى مجاهدین که زندهاند به چنين تاکتيکى
چطور فکر مىکنند ،تاکتيک فرستادن نيروها به مرگ.
بلندگو روشن مىشود و سخنرانى خمينى پخش مىشود .او در سخنرانىاش
زندانيان را مورد عفو قرار مىدهد .به یکدیگر نگاه مىکنيم ،سوال موضوع
چيست از صورت اکثر آدمها مىبارد.
به نظر مىرسد که شرایط بند به حالت عادیش بر مىگردد .زندانيان سعى
مىکنند که زندگى روزانهشان را همانطور مثل قبل از اعدامها بگذرانند .هرچند
هيچ یک از ما دیگر همانى نيستيم که بودیم ،ما شرایطى را از سر گذراندیم که
بعضىها تحمل کابوسش را هم ندارند .شاید بعضى از ما را قوىتر کرد و
بعضىها را هم ضعيفتر .یک بعد از ظهر سرد بهمن ماه سال  ٦٧است .نگهبان
از بلندگو مىخواهد که همه براى بازجویى آماده باشند .یکباره شرایط بند
متفاوت مىشود ،کسى نمىداند که کجا و چرا مىرویم .زندانيان از یکدیگر
مىپرسند ،عمليات پاکسازى زندان تمام نشده؟ از بند بيرون مىرویم و به
ساختمان دیگرى وارد مىشویم .رئيس زندان و چند پاسدار زشت روى
منتظرمان ایستادهاند .از ما مىخواهند که بنشينيم و رئيس زندان شروع به
سخنرانى مىکند .مىگوید مهم نيست که حکمتان چقدر است و چند سال از آن
مانده است .هرکس که اعالم انزجار بر عليه گروهش بکند آزاد خواهد شد .این
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حکم عفو زندانيان توسط امام خمينى است .رئيس زندان همچنان حرف مىزند و
از ما مىخواهد که به آن فکر کنيم.
به بند بر مىگردیم ،احساسى دارم ولى جرات بيان آنرا ندارم .احساس مىکنم که
بخاطر اعدامها فشار زیادى روى رژیم است و مىخواهد از دست ما خالص
شود .رژیم سعى کرد که ما را به پذیرش شرط آزادى بکشاند ولى موفق نشد.
حاال از روشهاى دیگرى استفاده مىکند ولى در انتها ممکن است بگذارد بدون
شرط برویم .در راهرو قدم مىزنم و فکر مىکنم .وقت خواب است و بند ساکت
است ،بيشتر زندانيان خوابند .راز به من مىپيوندد و مىپرسد:
 به چى فکر مىکنى؟نگاهش مىکنم و مىگویم:
 احساس مىکنم که وارد دوره دیگرى مىشویم .منظورم این است که دیر یازود ما را هم آزاد خواهند کرد .مىبينى آنهایى را که حکمشان هم تمام نشده با
انزجار آزاد مىکنند .بعد از آن ممکن است آنهایى را که حکمشان سالهاست تمام
شده بدون شرط آزاد کنند و بعد از آنها نوبت ما خواهد بود .ولى کى؟ نمىدانم،
ممکن است سالها طول بکشد.
اخبار از تلویزیون پخش مىشود و خيلى از زندانيان در راهرو نشستهاند و آنرا
نگاه مىکنند .هر چند که ممکن است فکرشان جاى دیگرى باشد ،ولى جسمشان
اینجاست ،کنار ما .اخبار نشان مىدهد که بعد از حکم عفو خمينى ،تعدادى از
زندانيان در مقابل دفتر سازمان ملل راهپيمایى دارند .دوربين سعى مىکند که
چهرههایشان را نشان دهد در حاليکه دارند از ماشين پياده مىشوند .زندانيان
سعى مىکنند که صورتشان را پنهان کنند ،نگهبانان به آنها مىگویند که
صورتشان را نشان دهند .یکى از زندانيان سعى مىکند که صورتش را زیر
کالهش پنهان کند و یکى از نگهبانان به او مىگوید که کالهش را بردارد و زیر
آن قائم نشود .احساس مىکنم که تحقير مىشوند ،نگهبانان آنها را در دایره خود
دارند .دوربينها سعى مىکنند که صورت آنها را نشان دهند .نمىدانم که مردم
مىدانند که آنها بخاطر شکنجه و اعدام نشدن به آن تظاهرات آمدهاند یا نه .آیا
حاال مردم مىدانند که اگر دست خود این زندانيان بود حاضر نبودند به آن
تظاهرات بيایند؟ دوربين زندانيان زن را نشان مىدهد ولى این بار آنها شانس
آوردهاند چون چادر به سر دارند و کسى نمىتواند چهرهشان را تشخيص دهد.
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آنها هم سعى مىکنند که چهرهشان را بپوشانند ،آنها به تظاهرات رفتند که آزاد
شوند.
آنهایى که همسر و یا برادرشان اعدام نشدهاند مىتوانند با آنها مالقات داشته
باشند .برخى از زندانيان از رفتن به مالقات آنها خوشحال نيستند .آنها فکر
مىکنند که برادر و یا همسرشان نمىبایست که شرایط اعدام نشدن را بپذیرند.
با یکى از زندانيان که دوست ندارد به مالقات همسرش برود و این بار دوم
است که مىتواند به مالقات او برود ولى از این کار خوددارى مىکند ،حرف
مىزنم .از او در باره آن مىپرسم و اینکه باالخره چه مىخواهد بکند .مىگوید:
 نمىدانم ،بعد از اینکه این همه کشته شدهاند چون شرایط را نپذیرفتهاند ،برایمراحت نيست که بروم او را ببينم که با قبول شرایط زنده مانده است .هرچند
نازلى باهام حرف زد و بهم گفت که برخوردم نسبت به او درست نيست .نازلى
گفت که رژیم آنها را تحقير کرده است و تو هم دارى او را تحقير مىکنى و با
این کار او را به طرف رژیم هل مىدهى .او در مورد برادرش باهام حرف زد
که شش سال پيش شرط اعدام نشدن را پذیرفت و بعد متوجه شد که اشتباه کرده
است .نازلى گفت که مىتوانم کار او را بعنوان یک اشتباه ببينم و چه اشکالى
دارد که بروم و او را ببينم؟ بهش فکر مىکنم ،شاید بار دیگر بروم و او را ببينم.
مىشنویم که خانوادههاى آنهایى که اعدام شدهاند هر جمعه به خاوران مىروند و
گل مىبرند و سرود مىخوانند .پاسدارها به آنها حمله مىکنند و مراسم آنها را به
هم مىریزند .مىشنویم که مجاهدین را چون مسلمان بودهاند در بهشت زهرا
دفن کردهاند.
در حال خواندن کتابى هستم ،نازلى مىآید و کنارم مىنشيند .مىگوید:
 اشکالى ندارد کنارت بنشينم؟مىگویم نه .او مشغول نوشتن چيزى مىشود ،من هم کتاب مىخوانم .نيم ساعت
بعد نازلى نفسى از ته دل مىکشد و با شيطنت مىگوید:
 تمام شد.مىگویم ،ولى من تمام نکردم .مىگوید:
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 مىدانى براى کى داشتم مىنوشتم؟ داشتم پاسخ سواالتى را که سودى ازم کردهبود ،مىنوشتم.
با تعجب نگاهش مىکنم و مىپرسم ،با او رابطه دارى؟ نازلى مىگوید:
 هم آره و هم نه .یک رابطه کتبى است ،هيچ کس نمىداند و دوستانشنمىتوانند تحت فشارش قرار دهند.
 خيلى جالب است ،چند وقته که این کار را مىکنيد؟ سالهاست .او از من سوال مىکند و یا برایم مىنویسد و نامهاش را زیر ساکمن مىگذارد .بعد من آنرا بر مىدارم و برایش نامه مىنویسم و زیر ساک او
مىگذارم .ما هرگز با هم حرف نمىزنيم .مىدانى که در روابط آنها حرف زدن
با ما خيلى بد است .یک بار او نامهاى برایم نوشت و سواالتى کرد و ما این
رابطه را ادامه دادیم .هردویمان مىدانيم که اگر با هم حرف بزنيم ،دوستانش را
از دست خواهد داد و مجبور به قطع رابطه خواهد بود.
نمىتوانم جلوى خندهام را بگيرم.
 هردویتان خيلى زرنگ هستيد.نازلى مىرود و مىبينم که با نگاهى به اتاق و دیدن اینکه کسى حواسش نيست،
نامه را زیر ساکى مىگذارد که باید ساک سودى باشد .سودى یکى از چپيها
است که در دفاع از چادر رنگى به تنبيه رفت .او هم یکى از آنهائيست که
مبارزه را تنها در دفاع از چنين حقوقى مىبينند و در این راه دوستان زیادى را
از دست دادهاند .برخى از همراهان آنها کال انرژىشان را از دست داده و با
قبول شرایط آزاد شدهاند و برخى مثل نازلى با تغيير بينششان از آنها جدا شده و
به ما پيوستند .روابط در اینجا موضوع جالبى براى فکر کردن است .برایم باور
کردنى نيست که آدم رابطهاى را اینطور مخفى نگه دارد که دچار مشکالتى در
روابط دیگرش نشود .آنهم نه مشکلى از طرف رژیم بلکه از طرف دوستان .از
اینکه روابطم کامال با آنها متفاوت است خيلى خوشحالم .ما هرگز تائيدیه از
یکدیگر براى روابطمان و یا کارى که مىکنيم ،نمىخواهيم .هر کس در
روابطش و کارى که مىکند آزاد است .یادم مىآید که گاهى اوقات برخى از
دوستانم ایراد مىگرفتند که چرا با فالن آدم حرف مىزنم و یا با فالن کس
دوست هستم و من هم هميشه مىگفتم به خودم مربوط است .ولى چقدر تاسف
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انگيز است که آنها در بين خودشان هم آزاد نيستند .وقتى آزادى را براى
خودشان هم به رسميت نمىشناسند ،چطور ممکن است براى مخالفانشان به
رسميت بشناسند؟
انگار زمستان امسال سردتر به نظر مىرسد ،شاید بخاطر اینکه برخى از
دوستانمان امسال با ما نيستند .یا اعدام شدند و یا دست به خودکشى زدند و یا
شرایط را در دوره اعدام و شکنجه پذیرفته و یا بعد از آن پذیرفتند و آزاد شدند.
زندانيانى مثل شيال که هميشه به همراه باد حرکت کرده اند ،و بنابر شرایط و با
نگاه به بقيه دست به عمل زده اند ،حاال شرایط را پذیرفته و یا آزاد شده اندو یا
در بند دو منتظرند که آزاد شوند .شيال هم حاال در بند دو است ،او شرایط را
پذیرفته که بر عليه گذشته اش و سازمانی که با آن کار می کرد بنویسد تا آزاد
شود .ولى بازجو از او بيشتر خواست ،از او خواست که در تظاهرات مقابل
سازمان ملل شرکت کند .شيال ابتدا آنرا نپذیرفت تا اینکه به او مالقاتى با
همسرش دادند .در آن مالقات همسرش به او گفت که دست از این حرکات
بردارد .او به شيال گفته بوده است:
 شرکت در راه پيمایى در مقابل سازمان ملل را قبول کن ،من هم مىروم .اگرتو هم بيایى ما را آزاد خواهند کرد و مىتوانيم برویم و دوباره با هم زندگى
کنيم .من به تو احتياج دارم ،دوستت دارم و نمىخواهم که بدون تو برم .بچه
قشنگى داریم ،دست از این کارها بردار .خواهش مىکنم به تظاهرات بيا.
بعد از مالقات شيال قبول مىکند که به راهپيمایى برود ،همان که از تلویزیون
پخش شد .شيال نمونه زندانىاى است که یا به دنبال شرایط و یا بدنبال این و آن
مىافتد .افرادى مثل او که نمىدانند چه مىخواهند و چه باید بکنند و مدام به
دیگران نگاه مىکنند و یا گوش مىدهند تا تصميم بگيرند ،متاسفانه کم نيستند.
فکر مىکنم خودشان هم از رفتار خودشان رنج مىبرند ،دنبالهرو بودن
بخصوص در شرایطى مثل زندان به خود فرد بيشتر از دیگران ضربه مىزند
ولى به نظر مىرسد که نمىتوانند جز این عمل کنند .آنها اینطورى تربيت
شدهاند و شخصيتشان به این شکل ساخته شده است.
٭٭٭
نوبت هواخورى بند ماست ،خيلى سرد است .مىروم و قدم مىزنم تا وقت
مناسبى برسد و نامهام را از جاسازى در آورده و به بند بروم و آنرا بخوانم.
مىبينم که شيرین در حال قدم زدن است و احساس مىکنم که مراقبم است .خيلى

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

سرد است بعد از مدتى تصميم مىگيرم که به بند برگردم و بعد که شيرین به بند
برگشت دوباره به هواخورى بيایم و نامهام را بردارم .باالى قفسه مىنشينم و در
حالى که کتاب مىخوانم هواخورى را از بين پردههاى آهنين چک مىکنم تا ببينم
شيرین هواخورى را ترک مىکند یا نه .ولى او همچنان قدم مىزند ،مىترسم که
وقت را از دست بدهم و در هواخورى بسته شود بىآنکه نامه دنيا را برداشته
باشم .دوباره به هواخورى مىروم ،خيلى سرد است ،کاش یک دستکش گرم
داشتم .چند بار کارهایى مىکنم فقط براى اینکه شيرین را امتحان کنم ببينم مرا
مىپاید یا نه و متوجه مىشوم که آرى مراقبم است .خيلى عصبانى هستم،
نمىدانم چه کنم .خوشحال بودم که توابى در بندمان نيست و هر کارى که دوست
دارم مىتوانم انجام دهم .ولى حاال کسى پيدا شده که از روى فضولى مىخواهد
جاسازى نامهام را یاد بگيرد و شاید هم بخواهد بار دیگر نامهام را بردارد.
هرچند او نمىتواند آنرا بخواند چون با رمز نوشته شده است ولى نمىخواهم
جاسازىام را از دست بدهم .من قدم مىزنم و او هم قدم مىزند ،تنها ما دو نفر
در هواخورى هستيم .هوا تاریک مىشود و سردتر ،اگر مىتوانستم راز را صدا
کنم مىتوانستم از او بخواهم که مراقب آمدن نگهبان باشد و خودم به درون
باغچه بروم و بدون اینکه شيرین جاسازى را بفهمد آنرا برداشته و بيرون بيایم.
ولى من و راز سر مسئلهاى بحث داشتيم و از هم دلخور هستيم ،بخاطر همين از
او کمک نمىگيرم.
نمىدانم از دوستانم چه کسى االن بيکار است که صدایش کنم .بهتر است طورى
که شيرین متوجه نشود بداخل باغچه بروم و نامهام را بردارم .نگاهش مىکنم و
در لحظهاى مناسب به درون باغچه مىروم و نگاهش مىکنم .او مرا نمىبيند
ولى من او را از پشت شاخهها و برگها مىبينم .دارد اطراف را نگاه مىکند ،به
این فکر مىکند که کجا غيبم زده است ،به بند مىرود .با خوشحالى نخ نامه را
مىکشم ولى نخ تکان نمىخورد .سعى مىکنم که نامه را در بياورم ولى خاک
یخ زده است و دستهایم هم یخ زدهاند ،قادر نيستم نامه را در بياورم .باید به بند
برگردم و یک پيچ گوشتى بياورم که خاک را بکنم .به بند مىروم ،شيرین دم در
ایستاده است و با دیدن من نمىتواند تعجب خود را نشان ندهد .به اتاقم مىروم و
پيچگوشتى را در جيبم مىگذارم و به هواخورى مىروم .شيرین که همچنان دم
در بند ایستاده بود پشت من به هواخورى مىآید .براى نيم ساعت قدم مىزنم
احساس مىکنم که تا مغز استخوانم یخ زده است ،دلم مىخواهد گریه کنم .هيچ
کس به جز من و شيرین در هواخورى نيست او مرا مىپاید و من هم در پى
فرصتى براى بيرون کشيدن نامهام هستم .در لحظهاى که او دور مىزند به
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درون باغچه مىروم و بىحرکت مىایستم ،نگاهش مىکنم .دوباره ایستاده است
و نگاه مىکند ،قدم مىزند و نگاه مىکند .بىحرکت مىمانم که صدایى توليد
نشود و او نفهمد که در باغچه هستم .همچنان که با کنجکاوى اطرافش را نگاه
مىکند به بند مىرود.
شروع به کندن خاک مىکنم و به نامه مىرسم ،مال خودم را مىگذارم .نگرانم
که مبادا نگهبان سر برسد .کارم را تمام مىکنم و به بند بر مىگردم ،شيرین دم
در ایستاده است .با دیدن من باز هم نمىتواند تعجب خود را پنهان کند .خوشحالم
ولى احساس مىکنم که دلم مىخواهد گریه کنم .گریه از تنهایى ،از سرما ،از
اینکه کسى تعقيبم مىکند که در مورد او نمىتوانم به همه بگویم .به خودم
مىگویم انتظار اینکه همه زندانيان مثل هم باشند غلط است .به هر حال زندانى
بودن به معناى هيچ چيزى نيست .برخى از عناصر رژیم کنونى زمان شاه
زندان بودند .آیا چون در زندان بودند باعث شد که به مالها نپيوندند و در قدرت
سهيم نشوند؟ الجوردى هم در زندان بود و حاال او از هر کس بيشتر مشغول
کشتن زندانيان است .او سالها رئيس اوین بود و حاال رئيس سازمان زندانهاست.
زندانى بودن فرد او را انقالبى نمىکند .مهم این است که اهداف او چيست و چه
ربطى به منافع و زندگى مردم دارد .حالم بهتر است ،کتابى بر مىدارم و نامه
دنيا را در بين آن مىگذارم و شروع به خواندن مىکنم .این کارم یعنى گذاشتن
نامه در بين یک کتاب و خواندن آن مرا به یاد بچگىام مىاندازد .در آن زمان
خانوادهام درک درستى از مطالعه نداشتند و من مجبور بودم کتاب داستان را در
بين کتاب درسىام بگذارم و بخوانم .خانوادهام فکر مىکردند تنها باید کتاب
درسى را خواند و من براى اینکه دچار مشکل نشوم و در سواالت پدر و مادرم
گير نکنم همين کار را مىکردم که در اینجا مىکنم .یادم مىآید یک بار کتاب
خيلى هيجانانگيز بود و من ساعتها در حال مطالعهاش بودم .پدرم که فکر
مىکرد دارم کتاب درسىام را مىخوانم ،چون آنرا مىدید ،به من گفت حاال یک
کمى هم خستگى در کن .و من خندهام گرفته بود چون او هميشه از اینکه من به
درس خواندن اهميت نمىدادم ناراضى بود.
روزهاى سال نو است ،آنهایى که معموال براى سال نو چيزهایى آماده
مىکردند ،دوست ندارند امسال تدارکى ببينند .فکر مىکنند که دوستان زیادى را
از دست دادهایم و نباید جشن بگيریم .عيد را جشن نمىگيرند .نازلى و مهسا
مقدارى سبزه سبز کردهاند تا بهار را خوش آمد گفته باشند .دو تا سبزه به شکل
ستاره سبز مىکنند که یکى از آنها خوب رشد مىکند .و یکى از آنها خراب
مىشود .انگار یکى سمبل آنهایى بود که در دوران اعدامها جان باختند و دیگرى
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سمبل ماست که هنوز زندهایم .نازلى و مهسا با خرما و کشمش کيک درست
مىکنند و سعى مىکنيم خوش باشيم.
٭٭٭
اوایل فروردین  ٦٨است .فردین یکى از تودهاى هایى را که حکم اعدام داشت
صدا مىکنند .تمام این سالها او را اعدام نکردند .حتى سال پيش هم او را با بقيه
اعدام نکردند که بتوانند بگویند هيچ زن غيرمذهبى را اعدام نکردند .حاال او را
اعدام مىکنند ،ماهها بعد از اعدام دسته جمعى .نمىدانم چند نفر مثل سارا در
بين اعدام شدگان بودند که رژیم هم مىدانست مجاهد نيست.
تا قبل از کشتار جمعى ما هر شش ماه یکبار بازجویى داشتيم ولى حاال هر چند
روز یکبار باید به سواالتى مبنى بر اینکه نظرمان چيست و یا حاضریم انزجار
بدهيم یا نه ،پاسخ دهيم .امروز هم دوباره نگهبانان از همه پرسيدند که اگر کسى
حاضر است که شرایط آزادى را بپذیرد همين امروز آزاد خواهد شد.
نگهبانان از همه بند مىخواهند که وسایلمان را جمع کرده و به بند یک برویم.
مثل هميشه نگران جدا شدن از یکدیگر هستيم .هرچند من خوشحالم چون
نزدیک دنيا و بقيه دوستانم که در بند یک هستند خواهم بود ،ولى دوست ندارم
که در اتاق در بسته باشم .سه تا از اتاقهاى بند یک پر از زندانيانى هستند که
مدتهاست حکمشان تمام شده و سه تاى آنها خالى هستند .ما را هم در سه اتاق
دیگر جا مىدهند .راز و نينا و سونيا در اتاق من نيستند .من و نازلى و سار و
چند تا از دوستان دیگر در کنار یکدیگر هستيم .دوباره اتاق را تميز مىکنيم و
هر چيز را طورى مىگذاریم که کمترین جا را بگيرد .اتاق کوچک است و
مشکل وسایلمان را داریم .کارگران روز از ساکنين اتاق مىخواهند که همه
بنشينند و در مورد ساکها تصميم بگيرند که با آنها چه کنيم ،کجا بگذاریم که
کمتر جا را اشغال کنند .یک تخت سه طبقه در اتاق هست که مثل هميشه از
تخت وسط براى وسایل آشپزخانه مثل ظروف استفاده مىکنيم .تخت سه و یک
مىتوانند براى نشستن در روز و خوابيدن در شب استفاده شوند .و استفاده از
آنها در شب نوبتى است و همه آنرا دوست دارند بخصوص تخت سه را که با
رفتن به آن آدم احساس مىکند که تنهاست .مىنشينيم که حرف بزنيم ،هر کس
پيشنهادى مىدهد ،همه ساک دارند .بيست نفر هستيم و موقع خواب باید کنار هم
مثل ماهى ساردین در قوطى بخوابيم .شاید سه نفر بتوانند در این اتاق به راحتى
زندگى کنند .کارگران روز در مورد ساکها مىپرسند و همه مىگویند چارهاى به
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جز اینکه روى تخت سه بچينيم نداریم .فکر مىکنم خيلى وحشتناک مىشود،
نامههایم را به دنيا و راز و نينا کجا بنویسم؟ نازلى هم به آن احتياج دارد.
مىگویم مىتوانيم یک فاصلهاى بين تخت و دیوار بگذاریم و با کمک طناب و
چوب ساکها را در آن فاصله تا سقف بچينيم .مىتوانيم با ایجاد سوراخهایى در
سقف و رد کردن طناب مانع از افتادن ساکها شویم.
به جز دوستانم همه مخالفت مىکنند و من هم مىدانستم که مخالفت خواهند کرد
ولى چارهاى نداشتم .وقت نبود که به کس دیگرى بگویم که او پيشنهاد کند تا
مخالفت نکنند .قبل از اینکه موضوع طرح شود به آن فکر نکرده بودم براى
همين نتوانستم از دهان کس دیگرى آنرا پيشنهاد کنم که مورد قبول واقع شود.
در مواقع دیگر وقتى که خواستهام کارى صورت گيرد هرگز خودم آنرا پيشنهاد
نکردهام ،چون مىدانستم که راى نخواهد آورد .هميشه قبل از جلسه اتاق آنرا به
سونيا و یا کس دیگرى مىگفتم که پيشنهاد را طرح کند و خودم هم عکسالعملى
نشان نمىدادم ،اینطورى همه زندانيان با آن موافقت مىکردند .بخاطر دالیل
سياسى آنهایى که تصميم مىگيرند و بقيه قبول مىکنند ،هرگز حرف مرا
نخواهند پذیرفت .حاال هم مىگویند نه ،امکان نداره اونطورى بشه درستش کرد.
بعضىها به پيشنهادم مىخندند که کسى با آن موافقت نکند .ولى من نمىتوانم
بگذارم که تخت سه را با ساکها اشغال کنند .مىگویم مطمئن هستم که مىتوانيم
ساکها را طورى که گفتم بچينيم ،و با توجه به اینکه اتاق کوچک است و جاى
کافى براى خواب نداریم بهتر است که آنرا امتحان کنيم .دوستانم مىگویند آره
بهتر است امتحان کنيم .کارگران روز از من مىپرسند:
 مىتونى خودت این کار را بکنى؟مىخندم چون این طور که پيداست هيچ یک از کارگران روز حاضر نيستند
کمک کنند .در حالى که این کاریست که هميشه کارگر روز مىکند .کار سختى
است ،اکثر ساکها خيلى سنگين هستند و ما ماهى یکبار آنها را باز مىکنيم.
مىگویم نمىتوانم تنها این کار را بکنم .نازلى مىگوید او هم کمک مىکند ولى
کافى نيست .معموال این کار را پنج نفر انجام مىدهند .سار و مهسا هم مىگویند
حاضرند کمک کنند .به نظر مىرسد که باید با دوستانم این کار را بکنم .اتاق
تصميم مىگيرد که براى امروز آنرا به ما بسپارد و اگر نتوانستيم آنرا بچينيم،
کارگران فردا آنها را روى تخت سه خواهند چيد .همه اتاق از گروههاى متفاوت
چپى هستند و مىبينم که آنها هميشه تصميمشان را قبل از اینکه پيشنهادى را
بشنوند گرفتهاند ،بخصوص اگر پيشنهاد کننده از خودشان نباشد.
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ما احتياج به طناب داریم و باید سقف را سوراخ کنيم که با نشستن روى تخت
سه سخت نيست .بين سقف ما و کف اتاق بند باالیى یک فاصله است .با سوراخ
کردن سقف مىتوانيم یک چوب و یا یک تکه آهن را در آن طورى بگذاریم که
بتواند طناب را نگه دارد .با چوب و با کمک طنابهایى که از سقف آویزان
کردهایم در فاصله بين تخت و دیوار طبقههایى مىسازیم .ساکها را طورى
مىچينيم که کامال امن باشند و امکان افتادن نداشته باشند .جاى اضافى هم براى
چيزهاى دیگر درست مىکنيم و ظاهر ساکهاى چيده شده هم خوب است .جاى
خيلى کمى گرفتهاند ،در واقع آنها را در هوا قرار دادهایم .همه زندانيان به جز
آنهایيکه از نظر سياسى مرا قبول ندارند مىگویند خيلى جالب است .خيلى
خوشحالم ،احساس مىکنم که شکست خوردند ،هم در تحقير پيشنهادم و هم در
اشغال تخت سه.
٭٭٭
دوباره سعى مىکنم که خودم را با شرایط تطبيق دهم .زندگى در اتاق دربسته و
شلوغ ،خواندن کتاب و نامه نوشتن راحت نيست ،همينطور حرف زدن با
دوستانم .نزدیک پایان ماه رمضان سال  ٦٨است .ماه رمضان براى ما ماه
گرسنگى است .به اندازه کافى غذا نداریم و در طى روز غذاى کمى به بدنمان
مىرسد .هرچند اهميت نمىدهم ،تا زمانيکه مىتوانم کار سياسىام را بکنم،
یعنى براى دوستانم بنویسم و نامه دریافت کنم ،شرایط برایم مهم نيست.
امشب قرار است جاهاى خواب تغيير کنند .جاهاى خواب هفتهاى یک بار
مىچرخند .من کنار دیوار را انتخاب مىکنم .به نظر مىرسد که کسى آنرا
دوست ندارد چون نزدیک پنجره است و موش از اینجا وارد اتاق مىشود .ولى
من اینجا را دوست دارم چون مىتوانم در طى شب بنشينم و به دیوار تکيه داده
و نامه بخوانم و یا بنویسم .هرچند امشب نمىتوانم این کار را بکنم چون چراغ
اتاق خراب است و چشمک مىزند .امشب مجبورم زودتر بخوابم ،بعد از تمام
کردن نامه راز و بسته بندى آن و گذاشتن آن در جيبم که صبح زود در نوبت
دستشویى بتوانم آنرا در جاسازى دستشویى بگذارم که بهترین وقت براى این
کار است چون هم نگهبان و هم زندانيان خواب آلود هستند .مىخوابم ،قبل از
اینکه چشمم را ببندم مىبينم که رطيلى دارد از رختخوابم رد مىشود ،در یک
لحظه که چراغ چشمک مىزند آنرا مىبينم .سعى مىکنم که آنرا با دستم بکشم
چون چيز دیگرى ندارم ،ولى قبل از آن ،رطيل دستم را مىزند .دردش باور
کردنى نيست ،نمىتوانم آنرا تحمل کنم و بطور ناخودآگاه محکم جاى گزیده شده
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را مىمالم که از درد بکاهم ولى فایدهاى ندارد .نمىتوانم بخوابم و نمىدانم که
چه کنم .نازلى کنارم خوابيده است و فرى که دکتر است کنار او خوابيده است.
ولى نمىتوانم خودم را راضى کنم که یکى از آنها را بيدار کنم و خوابشان را
بهم بزنم .وقت مىگذرد و من نشستهام و دستم را مىمالم .نزدیک باز شدن در
اتاق براى دستشویى است .فرى بيدار مىشود و به ساعتش نگاه مىکند ،منتظر
باز شدن در مىنشيند .از من مىپرسد:
 نخوابيدى؟ نه.نگهبان در را باز مىکند .فرى از من مىپرسد:
 چرا بيدارى؟ یک رطيل نيشم زد و خيلى درد دارد.فرى از من مىخواهد که با او بيرون رفته که دستم را در نور مناسبى ببيند.
دستم قرمز شده و باد کرده است .فرى مىگوید:
 مى بایست مرا بيدار مىکردى ،مىتوانستم زهر را با مکيدن بيرون بکشم.چرا بيدارم نکردى؟ به نگهبان بگو که فردا اول وقت به بهدارى ببرتت.
دستم را به نگهبان نشان مىدهم و به او مىگویم که درد دارم و باید به دکتر
بروم .مىگوید باشد.صبح مىشود و من که نتوانستهام از درد بخوابم از نگهبان
مىخواهم که مرا به بهدارى زندان ببرد .ولى نگهبان مرا براى دکتر صدا
نمىکند .بعدازظهر به نگهبان این شيفت مىگویم که درد دارم و باید به دکتر
بروم .دستم را که باد کرده و قرمز است به او نشان مىدهم و او هم مىگوید
باشد .ولى مرا براى دکتر صدا نمىکنند ،روز بعد هم همينطور ،کسى اهميت
نمىدهد .چند روز طول مىکشد تا درد دستم مىرود.
روز مالقات است ،من و سار را با هم صدا مىکنند .پدر سار به کابينم مىآید و
حالم را مىپرسد .مىگوید که برایم لباس داده است .از او تشکر مىکنم .جوان و
سرحال است و احساس مىکنم که مدرن و روشن است .خانوادهام در مورد راز
و نينا مىپرسند و به آنها مىگویم که در اتاق دیگرى هستند ولى مىدانم که
حالشان خوب است .جالب است حاال بعد از نزدیک به هفت سال در زندان
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بودن ،خانوادههایمان با هم دوست شدهاند .به هر حال مشکل همهشان یکى است
و شاید بهتر یکدیگر را درک مىکنند .بعد از هر مالقات براى یکدیگر
مىنویسيم و من تعدادى نامه براى خواندن دارم که بخاطر آنها خيلى خوشحالم.
براى همين منتظر فردا هستم که نامههایم را بردارم .لباسهایى را که خانواده
هایمان برایمان دادهاند دریافت مىکنيم .پدر سار برایم یک بلوز زیباى سبز تيره
و یک شلوار سبز روشن داده است.
٭٭٭
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مبارزه با مرگ
صبح است اشتهاى صبحانه را ندارم ،ولى بخاطر نوبت دستشویى مىخورم،
حالت تهوع پيدا کردهام .پشت در منتظر نوبت دستشویى ایستادهام که بروم و باال
بياورم .نگهبان در را باز مىکند و من به طرف دستشویى مىدوم .وارد یکى از
کابينهاى دستشویى مىشوم و باال مىآورم ،احساس مىکنم که بهتر شدهام .ولى
وحشت تمام وجودم را در بر مىگيرد ،چون همهاش خون است ،خون باال
آوردهام ،خون تازه .تمام زمين را خون پوشانده است ،دوست ندارم نگاهش کنم،
ولى مجبورم آنرا تميز کنم .زمين را با آب مىشویم ،و از کابين بيرون مىآیم و
دهانم را مىشویم .دهانم بوى خون مىدهد ،چند بار دهانم را با آب مىشویم.
پيش فرى مىروم و به او مىگویم که چه اتفاقى افتاده است .فرى مىگوید:
 به نگهبان بگو که خون باال آوردى ،باید برى دکتر.به نگهبان مىگویم و او مىگوید باشد براى دکتر صدایت مىکنيم .به دستشویى
بر مىگردم و نامههایم را بر مىدارم.
تخت سه خالى است ،از آن باال مىروم و در آنجا نشسته و شروع به خواندن
نامههایم مىکنم .مىدانم که اخبارى در آنها خواهند بود چون دیروز مالقات
داشتيم .راز نوشته است:
 خانوادهام خوب بودند .اتفاقى در کردستان افتاده است .صدیق کمانگر ازاعضاى رهبرى حزب کمونيست و از رهبران محبوب مردم در کردستان،
بوسيله محافظش کشته شده است .او در جریان قيام و بعداز آن ،در شهر سنندج
به مثابه رهبر شهر عمل کرد و تقابلش با جریان اسالمى مفتىزاده و مرتجعين
شهر و نيروهاى رژیم ،او را به محبوبيت باالیى رساند .محافظش قبال پيشمرگ
بوده است و بعدا تسليمى تواب شده بوده .بعد از آزادى پيش دوستانش
برمىگردد و از آنها مىخواهد که او را ببخشند و آنها هم به او شانس دیگرى
مىدهند .او دوباره به گروه مىپيوندد ،براى مدتى تحت نظر بوده است ،تا اینکه
فکر مىکنند که او آدم خوبى است .بعد از سه سال مىگذارند که محافظ صدیق
کمانگر شود .در لحظهاى که آن دو تنها بودهاند ،به صدیق تيراندازى کرده و او
را مىکشد .به نظر مىرسد که رژیم از او خواسته است که به حزب بپيوندد و
اعتماد آنها را کسب کند تا بتواند در موقع مناسب صدیق را بکشد.
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نامه راز را کنار مىگذارم و به فکر فرو مىروم .صدیق کمانگر را هيچوقت
نمىشناختم ولى دخترش را در زندان کميته مشترک دیده بودم .گالله کمانگر را
همراه عمهاش بعنوان گروگان دستگير کرده بودند که صدیق کمانگر خودش را
تسليم رژیم کند .حاال گالله باید ده سال داشته باشد ،اميدوارم بتواند از دست دادن
پدرش را تحمل کند .باورم نمىشود که حزب به افرادى که تواب شده بودند تا
این حد اعتماد کند .که بتوانند در حزب باشند در حاليکه براى رژیم دارند کار
مىکنند .اینکه فرد حق داشته باشد بر عليه رژیم مبارزه کند متفاوت از این است
که امکان دوبارهاى به او داده شود که به انقالب ضربه بزند .هر کس حق دارد
که بر عليه رژیم مبارزه کند ،عليرغم اینکه در گذشته چه کرده است .ولى ما
نباید به کسى که قبال دشمنىاش را نشان داده اعتماد کنيم.
اخبارى هم در نامههایم در مورد اعتصابات کارگرى هست که با خواندن آنها
احساس خوبى بهم دست مىدهد .فکر اینکه مردم بعد از آنهمه سرکوب دوباره
دست به اعتراض مىزنند دل گرم کننده است .به یاد زوئى مىافتم که با سخت
شدن شرایط و دستگيرى تعداد زیادى از کارگران کمونيست ،نامش را تغيير داد
و شناسنامه دیگرى درست کرد .او با اسم جدید باز هم مشغول کار شد تا به
متشکل کردن کارگران ادامه دهد.
وقت نامه نوشتن براى دوستانم است ولى برایم راحت نيست که این کار را
بکنم .معدهام درد مىکند و حالت تهوع دارم ،دوست دارم بخوابم .به زور خودم
را نگه مىدارم و نامههاى کوتاهى مىنویسم .اواسط روز دیگر حالم خيلى بد
شده ،احتياج به دستشویى دارم ولى باید تا نوبت بعدى صبر کنم ،دوست ندارم
از سطل استفاده کنم .دوست ندارم غذا بخورم ولى کمى مىخورم که ضعيف
نشوم .در را براى دستشویى مىزنم ولى نگهبان باز نمىکند ،اسهال دارم .فرى
به سراغم مىآید و حالم را مىپرسد و مىگوید:
 از سطلى که در اتاق است و براى آنهایيست که احتياج دارند ،استفاده کن .تاوقت دستشویى صبر نکن ،از سطل استفاده کن.
 نه ،نمىتوانم.باالخره در براى دستشویى باز مىشود و متوجه مىشوم که اسهال خونى دارم.
به نگهبان مىگویم که باید پيش دکتر بروم و او هم مىگوید باشد.
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تنها یک روز از خون ریزى معدهام گذشته است ولى آنقدر احساس ضعف دارم
که به زور مىنشينم و کارهاى نوشتنى و خواندنىام را مىکنم .اسهالم بدتر شده
است و همراه خون است .نمىتوانم غذا بخورم ،با خوردن غذا بالفاصله باال
مىآورم .دوباره به نگهبان مىگویم که احتياج به دکتر دارم .احساس مىکنم که
حالم بدتر است ،معده درد شدیدى دارم ،بىاختيار مىخوابم.
پنج روز از اولين خون ریزى معدهام مىگذرد و همچنان خون ریزى دارم .در
این مدت چيزى نخوردهام و درد نمىگذارد کارى کنم ،بيشتر مىخوابم .نوبت
دستشویى اتاق ماست ،از دوستانم نامه دارم ،آنها را بر مىدارم و روى در با
رمزى که بين خودمان است برایشان مىنویسم که تا اطالع بعدى برایم نامه
ننویسند.
نوبت بعدى دستشویى مىبينم که دنيا روى در با رمزمان برایم نوشته است:
 براى دستت احتياج به بانداژ دارى؟ شيوا مىگوید که حتما مچ دستت دردمىکند.
دوست ندارم به آنها بگویم که حالم خوب نيست ،براى همين مىنویسم:
 من احتياجى به بانداژ ندارم ولى فکر کنم شيوا براى زبانش الزم دارد ،براىاو بفرست .آنها در یک اتاق نيستند و ارتباط آنها هم با نامه است .چقدر دلم
برایشان تنگ شده است .به اتاق مىروم و سعى مىکنم که نامههایى را که صبح
برداشتهام بخوانم ولى نمىتوانم .کمى مىخوانم و مىخوابم ،دوباره بعد از مدتى
مقدارى دیگر از نامهام را مىخوانم و دوباره مىخوابم.
روزها مىگذرند و من نه غذا مىخورم و نه آب ،اگر بخورم باال مىآورم .وقتى
غذا و بخصوص چایى را به اتاق مىآورند باال مىآورم .بوى آنها باعث مىشود
که باال بياورم ،اسيد معده را باال مىآورم که مثل زهر تلخ است و گلو و دهانم
را مىسوزاند و تلخ مىکند .فرى معاینهام مىکند و مىگوید:
 زخم اثنى عشر است ،باید به دکتر برى ،احتياج به درمان دارى.مىگویم:
 بارها به نگهبانان گفتم و آنها مىبينند که حالم بد است ولى اهميتى نمىدهند.درنوبت دستشویى فرى به نگهبان مىگوید که وضع من خيلى وخيم است و احتياج
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به دکتر دارم .نگهبان مىگوید باشد ولى براى دکتر صدایم نمىکنند .روز بعد
نازلى از نگهبان مىپرسد چرا مرا پيش دکتر نمىبرند .نگهبان مىگوید:
 به من مربوط نيست ،خانم رحيمى مسئول بند تصميم مىگيرد.اتاق خيلى گرم است ،آرزوى یخ دارم .دوست دارم یخ روى شکمم و توى دهانم
بگذارم ولى به ما هيچ وقت یخ نمىدهند .هر بار که در براى غذا و چاى باز
مىشود باال مىآورم .بوى کافور چایى به شدت حالم را به هم مىزند .هيچ وقت
تا حاال بوى آنرا اینطورى احساس نکرده بودم با اینکه خودم هم آن را
مىنوشيدم .هر بار مایع سبز تلخى را باال مىآورم که گلویم را مىسوزاند و مزه
تلخى آن بيشتر حالم را بهم مىزند .احساس ضعف شدیدى مىکنم و دیگر
نمىتوانم به تنهایى دوش بگيرم ،نازلى مرا به حمام مىبرد و مىشوید .دیگر به
دستشویى رفتنم هم با کمک دوستانم است .مدام خوابيدهام و نازلى سعى مىکند
که با یک پارچه خيس خنکم کند .احساس مىکنم که وضعيتم روى بقيه اتاق
تاثير گذاشته است ،و آنها از دیدن اینکه یک نفر در مقابل چشمشان دارد
مىميرد ،ناراحتند.
٭٭٭
نازلى مىگوید:
 امروز روز مالقات است و تو باید به خانوادهات بگى که احتياج به پزشک ودارو دارى.
 باشه ولى آنها به حرف خانوادهام هم گوش نمىکنند ،هر کارى که دوست دارندمىکنند.
به مالقات مىروم و خانوادهام با دیدن من وحشت مىکنند ،مىپرسند چه اتفاقى
افتاده است که اینقدر الغر و رنگ پریده شدهام .به آنها مىگویم که خون ریزى
معده داشتهام و مرا به دکتر نبردهاند .پدرم بشدت عصبانى شده است و به رژیم
فحش مىدهد ،مىگوید:
 اگر مىخواهند تو را هم بکشند چرا مثل بقيه با یک گلوله خالصت نمىکنند؟چرا اینطورى شکنجهات مىکنند؟
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از اینکه خانوادهام را اینطور ناراحت مىبينم متاسفم ولى نمىدانم چه بگویم .آنها
با چشمان گریان کابين مالقات را ترک مىکنند .مىدانم که پدرم به سازمانها و
افراد زیادى رجوع خواهد کرد تا مرا به بيمارستان ببرند.
اتاق خيلى گرم است ،تنها هواکش اتاق هم کار نمىکند ،دلم مىخواهد یخ بجوم.
تمام وقت خوابيدهام و نازلى مراقبم است .فرى او را راهنمایى مىکند و از اینکه
دکتر است ولى نمىتواند کمکى به من بکند ،ناراحت است .حاال مدتى است که
بدون کمک نمىتوانم راه بروم.
صبح است نگهبان از من مىخواهد که آماده رفتن به بهدارى شوم .نازلى مرا تا
دم در اتاق کمک مىکند ،نگهبان مرا به بهدارى مىبرد و در یکى از اتاقها
مىخواباند .دکترى مىآید ،باید پاسدار باشد ،ریشو است .سواالتى مىکند و مرا
معاینه مىکند ،به او مىگویم که بيشتر از دو هفته است که خون باال آوردهام و
درد شدید دارم و نمىتوانم آب و غذا بخورم .دکتر از نگهبان مىخواهد که
آزمایشاتى از من بکند و سرم بهم وصل کند .آزمایش مدفوع خونریزى را تائيد
مىکند و آنها سرم به من وصل مىکنند .در واقع درمانى در کار نيست و فقط از
طریق سرم به بدنم آب مىرسانند .هرچند روز یکبار لباسهاى کثيفم را به
نگهبان مىدهم که به اتاق برده و لباس تميز بياورد .مىدانم که دوستانم آنها را
خواهند شست و لباس تميز برایم خواهند داد .دکتر به نرس مىگوید که روزى
دو بار ،یکى صبح یکى شب بهم مسکن تزریق کنند .دو شيفت نرس هستند ،یک
شيفت پاسدارى است که حاضر نيست دستش به من بخورد .وقتى به او مىگویم
که وقت آمپول مسکنم است مىگوید باشه ،به یکى از نگهبانان زن مىگویم بياید
و بهت تزریق کند .اکثر اوقات در این شيفت نگهبان زنى که بتواند تزریق کند
پيدا نمىشود و یا حاضر نيست بياید .درد را تحمل مىکنم و سعى مىکنم بخوابم.
شيفت دیگر یک پسر جوان است ،حدود  ١۹ساله که با دقت سرمم را عوض
مىکند و آمپول مسکن به من مىزند .احساس مىکنم که با دیگران فرق دارد ،به
نظر مىرسد که در یک خانواده فقير بزرگ شده است .از او مىپرسم:
 چرا در بهدارى زندان کار مىکنى؟ بخشى از خدمت سربازىام است ،ماه دیگر تمام مىکنم .چند وقت است که درزندان هستى؟
 -حدود هفت سال.
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احساس مىکنم که حالت صورتش تغيير مىکند .با ناراحتى مىپرسد:
 چرا؟ براى اینکه غذا را براى همه مىخواستم نه فقط براى پولدارها .آزادى وبرابرى براى مردم مىخواستم ،براى زن و مرد و بچه ،براى همه .خواست
بدى است؟
نگاهش مىکنم ،سعى مىکند صورتش را مخفى کند .بىآنکه حرفى بزند از اتاق
بيرون مىرود.
روزها مىگذرند و من با سرمى که در دست دارم خوابيدهام .براى رفتن به
دستشویى باید از اتاق بيرون بروم .نگهبان زن به اتاق آمده که لباسهاى کثيفم را
با خود به بند ببرد .در واقع او براى دیدن نرسى مىآید که حاضر نيست به من
آمپول مسکن بزند .در گوشى با هم حرف مىزنند و ریسه مىروند ،من بهانه
خوبى براى او هستم که از بند به دیدن این موجود زشت و احمق بياید .شير
سرم را مىبندم و به دستشویى مىروم .در دستشویى متوجه مىشوم که شير باز
شده و خون دارد بيرون مىریزد .زمين و لباسهایم خونى شدهاند ،هول مىشوم
دستم را باال مىگيرم خونریزى قطع مىشود .بيرون مىآیم ،آنها در راهرو
نشستهاند .با دیدن من که دستم و لباسم خونى است به سراغم مىآیند و سرم را
دوباره وصل مىکنند .بلوز زیبایم که پدر سار برایم فرستاده بود خيس خون
است ولى چون سبز تيره است نشان نمىدهد .لباسهایم را عوض مىکنم و در
نایلونى مىگذارم که نگهبان ببرد .نگرانم که وقتى دوستانم لباسهایم را مىشویند
و آب تشت خونى مىشود چه احساسى بهشان دست مىدهد .به نگهبان مىگویم
که احتياج به دوش گرفتن دارم و او مىگوید که دفعه آینده که مىآید مرا براى
دوش گرفتن خواهد برد.
بيشتر از یک هفته است که در بهدارى هستم ،در این اتاق خالى که خستهام کرده
است .کاش پيش دوستانم بودم .شيفت کارى نرس احمق است که حاضر نيست
به من آمپول بزند .پيرمردى که تلفنچى بهدارى است به اتاقم مىآید و مىگوید
اگر مىخواهى آمپولت را بزنم .مىگویم بزند ،در حالى که آمپولم را مىزند
مىگوید:
 به کسى نگو که من زدم .من تلفنها را جواب مىدهم و چند روز پيش تلفنپدرت را به بهدارى وصل کردند که به او بگویم تو اینجا هستى و تحت درمانى.
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من نمىتوانستم به پدرت بگویم که تو را اینجا گذاشتهاند که بمىرى ،تلفن کنترل
مىشد .اگر شماره تلفن خانهتان را بهم بدى از بيرون زنگ مىزنم و با پدرت
حرف مىزنم .به او مىگویم که درمانى در کار نيست و اینجا گذاشتنت که
بمىرى.
نگاهش مىکنم ،احساس ناراحتى را در صورتش مىبينم .براى اولين بار
احساس دیگرى نسبت به او پيدا مىکنم ،همسن پدرم است .مىگویم:
 متاسفانه شماره تلفن را بياد نمىآورم .کاش بياد مىآوردم ولى یادم نيست. اگر بعدا یادت آمد بهم بگو ،از این به بعد هم در این شيفت من بهت آمپولمىزنم.
٭٭٭
نگهبان مىآید و مرا به بند مىبرد که سر فرصت براى دوش گرفتن صدایم کند.
نازلى کمکم مىکند تا دوش بگيرم .در حين دوش گرفتن در مورد لباس خونىام
مىپرسد و برایش توضيح مىدهم .مىپرسد که آیا هيچ درمان مىشوم یا نه .به
او مىگویم که فقط سرم بهم وصل کردهاند .در حاليکه نازلى مرا مىشوید،
نگهبان پشت در کابين ایستاده و مرتب مىگوید سریعتر .به نازلى مىگویم عجله
دارد که زودتر پيش آن پاسدار کریه برود .با دوش گرفتن سرحال مىآیم و
دوباره به اتاق بهدارى بر مىگردم.
هرچند روز یکبار جاى سرم را عوض مىکنند .امروز نرس سعى مىکند که
سرم را وصل کند ولى نمىتواند .خونم سفت شده است و آب وارد خونم
نمىشود .دست دیگرم را امتحان مىکند ولى فایدهاى ندارد .جاهاى مختلف
دستانم را با فرو بردن سوزن در آن امتحان مىکند ،و من فقط نگاه مىکنم.
یکدفعه عصبانى مىشود و مىگوید هيچى هم نمىگوید .اتاق را ترک مىکند.
براى آنها عجيب است که با فرو کردن سوزن به جاهاى مختلف دستم
عکسالعملى نشان نمىدهم .نمىفهمند که در مقایسه با درد معدهام درد سوزن
هيچى نيست .نرس با یک دکتر بر مىگردد ،دکتر چند بار سوزن را به جاهاى
مختلف مىزند ولى به خاطر سفت شدن خون فایدهاى ندارد .باالخره پایم را
امتحان مىکند و آب وارد خونم مىشود.
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صبح است ،بيدار شدهام و به در نگاه مىکنم شاید کسى به درون اتاق بياید .یکى
از نگهبانان طبق معمول صبحانه برایم مىآورد ،با اینکه مىداند که نمىخورم،
اگر بخورم باال مىآورم .متوجه چشمانش مىشوم که سرخ هستند .به نظر
مىرسد که خيلى گریه کرده است ،با اینکه در زندان کار مىکند ،احساس دارد
و چيزى ناراحتش کرده ،ولى چى؟ نمىدانم .پاسدار مرد مىآید که سرمم را که
دارد تمام مىشود عوض کند .این هم گریه کرده است ،چشمانش سرخ و ورم
کردهاند .چى شده؟ کسى مرده؟ کى؟ نکنه خمينى مرده؟ حتما او مرده وگرنه چرا
همه شان گریه کردهاند؟
طى روز همهشان عصبانى و وحشى هستند ،کسى حاضر نيست مسکن مرا
تزریق کند و به من فحش مىدهند .عصر به من مىگویند که وسایلم را جمع
کرده و به بند بر گردم .وسایلم را جمع مىکنم و یکى از نگهبانان مرا به اتاق بر
مىگرداند .دوستانم با دیدن من تعجب مىکنند چون حالم بهتر نشده و مرا
برگرداندهاند .مىپرسم:
 خمينى مرده که همهشان ناراحت و وحشى شدهاند؟ آرى ولى چرا تو را به اتاق بر گرداندهاند؟احساس ضعف شدیدى دارم .روز مالقات است و از اینکه خانوادهام مرا
اینطورى مىبينند ناراحت هستم .پوست و استخوان شدهام و اگر آنها مرا
اینطورى ببينند خيلى ناراحت خواهند شد .روى تخت یک خوابيدهام و آرام باال
مىآورم .معموال اواسط روز نوبت مالقاتم است ولى امروز صدایم نمىکنند،
همه به مالقات مىروند به جز من .نازلى از مالقات آمده مىگوید:
 به مادرم گفتم که به خانوادهات بگویند که رژیم تو را در اتاق رها کرده کهبمىرى .از مادرم خواستم کارى کند.
بعضى از زندانيان به خانوادههایشان گفتهاند که شاهد مرگ من هستند .یکى از
زندانيان از مالقات بر گشته مىگوید:
 پدرم گفت که نگهبانان به خانوادهات گفتهاند که امروز مالقات ندارى .وخانواده تو هم گفتهاند بدون مالقات زندان را ترک نخواهند کرد و اگر مالقات
به آنها ندهند خودشان را آتش خواهند زد .از شنيدن این حرفها براى خانوادهام
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ناراحت هستم .رژیم نمىخواهد که خانوادهام مرا به این حال یعنى در حال مرگ
ببينند.
عصر شده است فکر مىکردم که دیگر امروز مالقات نخواهم داشت .نگهبان در
اتاق را باز کرده و مرا براى مالقات صدا مىکند .نازلى کمکم مىکند تا دم در
بروم و نگهبان مرا به سالن مالقات مىبرد .اتاق نينا در حال استفاده از
دستشویى و حمام هستند .مىشنوم که زندانيان نينا را صدا مىکنند که بياید و مرا
ببيند .صداى نينا را مىشنوم که ناراحتى از آن مىبارد ،ناراحت از اینکه
نگهبان مرا مىبرد و خودم قادر به راه رفتن نيستم .در سالن مالقات صندلىاى
برایم مىآورند چون قادر به ایستادن نيستم .کاش خانوادهام هرگز مرا اینطورى
نمىدیدند .با دیدن من وحشت زدهاند و باورشان نمىشود .مىپرسند که چرا
درمانم نمىکنند .مىگویم چون شغلشان کشتن است یا با گلوله و یا با عدم درمان.
پدر و مادرم گریه مىکنند ،برادرم سعى مىکند که گریه نکند .به آنها مىگویم
که نگران نباشيد خوب مىشوم و خودم هم مثل آنها مىدانم که دارم به آنها
دروغ مىگویم ولى چه کنم؟ پدرم به رژیم فحش مىدهد و مىگوید که به ادارات
مختلف رفته است و آنها قول دادهاند که درمانم کنند.
براى مدتى نمىتوانم قيافه خانوادهام را در حالى که کابين مالقات را ترک
مىکردند فراموش کنم .نمىدانم احساس از دست دادن من را مىشد در
صورتشان خواند ،و یا درد اینکه کارى از دستشان ساخته نيست .احساس مىکنم
که تنها من زیر شکنجه نيستم ،خانواده و دوستانم هم هستند .حاال یک ماه
مىشود که هيچ آب و غذایى به بدنم نرسيده و مدام باال مىآورم .حالم وخيمتر
شده است .فرى از زندانيان مىخواهد که با من حرف نزنند تا انرژى از دست
ندهم .هر بار که در براى دستشویى باز مىشود دوستانم از نگهبان در مورد من
مىپرسند که چرا مرا به بيمارستان نمىبرند و نگهبان مىگوید که دست او
نيست .درد شدید دارم ولى دیگر به خوابيدن در حالى که درد دارم عادت
کردهام .نازلى در حال حرف زدن با فرى است ،مىگوید نمىفهمم ،هيچى
نمىخورد ولى باال مىآورد و احتياج دارد که به دستشویى برود .نمىتوانم
حرفهایشان را دنبال کنم ،نمىتوانم ذهنم را کنترل کنم .دهانم آنقدر خشک است
که نمىتوانم حرف بزنم ،مىخوابم.
دو روزى است که مرتب نگهبان در اتاق را باز مىکند و مرا نگاه مىکند و
دوباره در را مىبندد و مىرود .گویى منتظر مرگم هستند .شاید به رئيس زندان
گزارش مىدهند.
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بيدار مىشوم ،نازلى کنارم نشسته است .شروع مىکند به نوازش موهایم و
چقدر دوست دارم .این چيزى است که در اینجا نداریم .در روزهاى اوليه زندان
دست زدنمان به یکدیگر به معناى همجنسگرایى بود و مىتوانست منجر به
شکنجه شدنمان شود .حاال ما آنچنان عادت کردهایم که با اینکه توابى در اتاق
نيست ،دست به هم نمىزنيم .عادت کردهایم که احساساتمان را به یکدیگر بروز
ندهيم ،هرگز یکدیگر را بغل نمىکنيم .همهمان از کمبود محبت رنج مىبریم
ولى نشان نمىدهيم .نازلى موهایم را نوازش مىکند و من به گذشته و آینده فکر
مىکنم که دیگر هر دو برایم خاکسترى هستند ،معنى زیادى ندارند .به نازلى
مىگویم:
 خسته شدهام. از چى خسته شدى؟ از زندگى مرده مانند .نمىتوانم هيچ کارى بکنم .از این همه خوابيدن خستهشدهام .کاش تمام مىشد.
٭٭٭
غروب است ،حاال نزدیک چهل روز از شروع بيمارىام مىگذرد .نگهبان در
اتاق را باز مىکند و از من مىخواهد که با او بروم .کمکم مىکند ،از راهرو
مىگذریم .مرا به دفتر مىبرد و روى صندلى مىنشاند .رحيمى رئيس بند پشت
ميزى نشسته است .نگهبان بيرون مىرود ،رحيمى مىگوید:
 مىدانم چرا معدهات خونریزى کرده است .بخاطر اختالفاتى است که در اتاقدارید .علت آن فشارى است که در اتاق روى توست.
 علت خونریزى معدهام کمبود غذا در ماه رمضان بود .معدهام درست بعد ازآن خونریزى کرد .چون در آن یک ماه به اندازه کافى غذا نداشتيم.
 به هر حال اگر بخواهى مىتوانى به خودت کمک کنى .اگر بر عليه سازمانانزجار بنویسى درمانت مىکنيم ،شاید هم آزادت کنيم .چند دقيقه پيش زمانى
رئيس زندان با من حرف زد و گفت که اگر انزجار بنویسى خودش تو را فردا
صبح به بيمارستان خارج از زندان خواهد فرستاد .و بعد هم از بيمارستان آزاد
خواهى شد.
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 حق من است که درمانم کنيد .شما زندانيان را یا با گلوله مىکشيد و یا با عدمدرمانشان .براى من مهم نيست که چطور مرا مىخواهيد بکشيد ،ولى چيزى
نخواهم نوشت که درمانم کنيد.
 خودت مىدانى ،برو و فکر کن. احتياجى به فکر کردن ندارم .خيلى وقت پيش در موردش فکر کردهام.فکر مىکنم که آرى من حتى قبل از دستگيریم به آن فکر کرده بودم که هرگز بر
عليه نظرم و احساسم حرفى نزنم .به اتاق بر مىگردم و گفتگویم را با رحيمى
براى اتاق مىگویم.
صداى نازلى را مىشنوم که به فرى مىگوید با نگهبان حرف بزن و بعنوان یک
دکتر به او بگو که باید به او سرم وصل بشود وگرنه مىميرد .فرى مىگوید:
 دیگه براى سرم دیره ،حاال احتياج به بيمارستان دارد .خونش سفت شده وسرم نمىگيرد.
نازلى گریه مىکند.
یادم مىآید که سال پيش هم از یکى از زندانيان خواستند که انزجار بدهد تا
بتواند برود و مادرش را ببيند .مادرش در حال مرگ بود و نمىتوانست براى
مالقات به زندان بياید .او مىدانست که تنها آرزوى مادرش دیدار اوست و تنها
آرزوى او هم دیدار مادرش بود ولى شرط را نپذیرفت .بعد از مدتى مادرش
مرد .رژیم هر وقت که بتواند از انزجار بعنوان یک اسلحه براى خرد کردن
زندانيان استفاده مىکند.
از برخورد رحيمى یک روز گذشته است ،فرى در کنارم مىنشيند و در مورد
پيشنهاد رحيمى حرف مىزند .مستقيما نمىگوید که شرط درمان یعنى انزجار را
قبول کنم ولى احساس مىکنم که به نظرش باید شرط را بپذیرم که نمىرم .به او
مىگویم که ترجيح مىدهم بميرم تا انزجار بنویسم .مىگوید:
 فکر مىکنم باید بدانى که نهایتا تا دو روز دیگر هشيار خواهى بود .بعد قبل ازاینکه بمىرى براى چند روز بيهوش خواهى بود.
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چيزى نمىگویم و او آنقدر ناراحت است که نمىتواند حرف دیگرى بزند.
مىرود و تنها مىنشيند که در قلبش گریه کند ،طورى که کسى صداى گریهاش
را نشنود .نگاهش مىکنم ،هميشه دوستش داشتهام .هرچند احساساتش را نشان
نمىدهد ولى خيلى حساس و مهربان است .به حرفهایش فکر مىکنم اینکه تا
هفته آینده زنده نخواهم بود .ولى آدم چقدر سریع مىميرد .بعضىها که اعتصاب
غذا کردند تا هفتاد روز هم نمردند .شاید علت اینکه من بعد از چهل و چند روز
مىميرم این است که همچنان خونریزى معده دارم .یعنى نه تنها غذا به بدنم
نمىرسد بلکه خون از دست مىدهم .به آنهایى که در زندان بخاطر عدم درمان
مردهاند فکر مىکنم و آنهایى که سال پيش بخاطر عدم انزجار اعدام شدند و
دوستانم که سالهاى  ٦۰و  ٦١جان باختند .احساس مىکنم آدم وقتى از نظر
جسمى ضعيف مىشود عاطفىتر مىشود و بيشتر به محبت نياز دارد .به مرگم
فکر مىکنم که پایان درد خواهد بود .به فرى نگاه مىکنم ،با اشاره سر به او
مىگویم که پيشم بياید ولى او خيلى ناراحت است و نگاهم مىکند ولى تکان
نمىخورد .با اشاره دوباره از او مىخواهم که پيشم بياید .مىآید و نگاهم مىکند،
منتظر است که حرف بزنم .با صدایى که از ته چاه مىآید مىگویم:
 رژیم مىخواهد مرا بکشد و من نمىخواهم بميرم .کمکم کن آب و غذا بخورم،تصميم گرفتهام که دیگر باال نياورم.
نگاهم مىکند .گویى دیوانهاى را مىبيند ،دستش را روى معدهام مىگذارد و
معاینهام مىکند ،مىگوید:
 معدهات ناآرام است ،نمىتوانى کنترلش کنى ،به محض نوشيدن آب باالخواهى آورد .چند روز پيش امتحان کردیم یادت نيست؟ تو باید به بيمارستان
بروى .درمان درست و حسابى الزم دارى.حرف زدن برایم سخت است ،انرژى
زیادى ازم مىگيرد و حالت تهوع بهم دست مىدهد .نگاهش مىکنم و به سختى
مىگویم:
 بيا فکر کنيم که باال نمىآورم .چطور مىتوانى طورى بهم آب بدهى که اصالتکان نخورم؟ بهت مىگم باال نخواهم آورد ،بيا امتحان کنيم.
نگاهم مىکند ،ناباورى در صورتش پيداست ،مىگوید:
 -باشه ،بهت طورى آب مىدهم که تکان نخورى.
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فرى کمى عسل در آب حل مىکند و به نازلى و دوستان دیگرم مىگوید که سرم
را کمى به آرامى بلند کنند .بعد یک قاشق چایخورى آب عسل را به دهانم
مىریزد .آب شيرین بوى خوبى مىدهد .آنها به آرامى سرم را دوباره روى
زمين مىگذارند که آب در معدهام تکان نخورد ،باال نمىآورم .حالت تهوع دارم
ولى سعى مىکنم که باال نياورم .از قدرت تمرکزم استفاده مىکنم .چشمانم را
مىبندم و به چيزهایى فکر مىکنم که مرا از محيطم دور مىکنند .دیگه غرق
شدن در تخيالت برایم آسان است ،کارى که در لحظات سخت بهم کمک مىکند،
بخصوص وقتى درد دارم .هر دو ساعت یک بار دوستانم مرا بلند مىکنند و
فرى یک قاشق آب عسل به دهانم مىریزد و من به خواب و یا تخيالتم فرو
مىروم تا قاشق بعدى .احساس مىکنم که همه افراد اتاق به مبارزهاى که با
مرگ دارم چشم دوختهاند ،مىخواهند ببينند که رژیم یعنى مرگ موفق مىشود
یا من.
٭٭٭
سه روز است که آب عسل مىخورم و احساس مىکنم که دارم زنده مىشوم .از
وقتى که تصميم گرفتهام که باال نياورم ،فقط دوبار باال آوردهام .یکبار وقتى که
داشتم آب عسل را قورت مىدادم و در باز شد و بوى کافور چایى در اتاق پيچيد
و بار دیگر امروز وقتى که کمپوت خوردم.
چيزهاى جدیدى به رژیم غذایىام اضافه مىشوند .حاال کمى پنير هم در روز
مىخورم .فرى چيزهاى تازهاى را به رژیم غذایىام اضافه مىکند ولى نمىتوانم
غذایى را که بقيه مىخورند بخورم .مدتهاست که به معدهام غذا نرسيده است و
به آن عادت ندارد .اگر در سلول انفرادى بودم تا حاال مرده بودم .مطمئنم که
دليل زنده بودنم این است که در بين دوستانم هستم ،بخصوص فرى و نازلى.
مدام در حال خوردن هستم .هر ساعت فرى چيزى مىآورد که بخورم .نازلى
روى در کابين یکى از دستشویىها براى دوستانمان نوشت:
 پرواز دارد زنده مىشود ،عسل و کمپوت الزم دارد.بار دیگر که در براى دستشویى باز مىشود ،مىبينيم که قفسه کنار اتاق که
براى دمپایىهاست پر از عسل و کمپوت است .نگهبانان مىدانند که براى من
است ولى چيزى نمىگویند ،دوستانم آنها را به داخل اتاق مىآورند .خوشحالم،
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دوستانم با من حرف مىزنند و برایم روزنامه مىخوانند و مجبور نيستم که مدام
بخوابم ،هرچند ضعيفم و مدام دراز کشيده ام.
حدود یک هفته است که چيزهایى مى خورم ولى قادر به خوردن غذاى گرم
نيستم .امروز مالقات داریم و من هيجان دارم که هر چه زودتر خانوادهام را
ببينم .آنها زودتر آمدهاند ،نگهبان صدایم مىکند و من با پاهاى خودم هرچند آرام
از اتاق بيرون مىروم .خانوادهام با ناباورى نگاهم مىکنند و مىبينند که بهتر از
بار پيش هستم .خواهرم از چگونگى درمانم مىپرسد و از اینکه حالم بهتر است
خوشحال است .فکر مىکنند که درمانم کردهاند ،چون پدرم پيش افراد مختلفى
رفته است .به پدرم مىگویم متاسفم که آنقدر این در و آن در زدى ولى مرا
درمان نکردند .و به من گفتند که اگر انزجار بدهم درمانم خواهند کرد .پدرم
مىگوید پيش آنهایى که بهم قول دادند که تو را به بيمارستان خواهند برد مىروم
و بهشان مىگویم که دروغگو هستند .به او مىگویم که دیگر احتياجى به آنها
ندارم و حالم خوب است .به آنها مىگویم که اگر در سلول انفرادى بودم حتما
مىمردم ،شانس آوردم که پيش دوستانم بودم.
گرماى تابستان طاقت فرساست .اخبار درجه هوا را  ٤۲سانتى گراد اعالم کرد.
ولى این هواى بيرون است ،هواى اتاق خيلى گرمتر از بيرون است .همه بى
حال افتادهاند .با اینکه نمىتوانم راه بروم ولى دلم مىخواهد که هواکش را تعمير
کنم .کنارش مىنشينم و با یک پيچگوشتى سعى مىکنم که پيچهایش را باز کنم تا
درش را بردارم .مىدانم که از برق سر در نمىآورم ،ولى کمى فيزیک در
زندان خواندهام .تا حاال هم کار اینطورى نکردهام ولى اتاق خيلى گرم و غير
قابل تحمل است .معدهام همچنان داغ است و مىسوزد ،دلم مىخواهد که یخ
بجوم .اگر بتوانم هواکش را تعمير کنم مىتواند یک کمى خنکم کند .سعى مىکنم
که پيچها را باز کنم ولى زورم نمىرسد ،نيرویش را ندارم .یکى از زندانيان به
سراغم مىآید ،معموال با یکدیگر حرف نمىزنيم .همسرش سال پيش در کشتار
دسته جمعى اعدام شد ،در حالى که هشت سال حکم داشت و زندانى زمان شاه
هم بود .او فيزیک خوانده است و شاید بداند که این هواکش چطور کار مىکند.
مىپرسد:
 چکار مىخواهى بکنى؟ -مىخوام هواکش را تعمير کنم.
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چيزى نمىگوید ،پيچگوشتى را از دستم مىگيرد و پيچها را باز مىکند .در را
پائين مىگذاریم ،فرى مىآید پيشم و مىگوید:
 نباید خودت را خسته کنى ،این جور کارها را نباید بکنى .باید انرژىات رانگه دارى ،هنوز خيلى ضعيف هستى ،باید دراز بکشى و استراحت کنى.
 مىدانم ولى از دراز کشيدن خسته شدهام ،دوست دارم کارى بکنم و بيشتر ازهرچيز خيلى داغم و باید هواکش را تعمير کنم.
 باشه ولى خيلى خودت را خسته نکن.داخل هواکش را نگاه مىکنيم ،از هم اتاقىام مىپرسم:
 مىدانى این چطورى کار مىکند؟ نه.حدسهایمان را به یکدیگر مىگویيم ،بعد برق را قطع مىکنيم و کمى دستکارى
مىکنيم ،آب در آن مىریزیم و راههاى مختلفى را امتحان مىکنيم .یکبار که
برق را وصل مىکنيم مىبينيم که کار مىکند .خيلى خوشحالم ،جلوى آن
مىنشينم ،فقط قسمتى از اتاق را خنک مىکند ،از کنارش نمىروم .از بيرون
خنکم مىکند و مانع از آن مىشود که داغى معدهام را مثل قبل احساس کنم.
مزه خيلى چيزها را دیگر نمىتوانم تحمل کنم ،مزه آب هم برایم تهوع آور است.
نازلى پيشنهاد خرید سن کوئيک از فروشگاه را مىدهد که با آب قاطى کرده و
بتوانم آنرا بنوشم .هرچند برخى از زندانيان مثل همان سالهاى اوليه زندان این
نوع خریدها را بورژوایى مىبينند .ولى ما اهميتى نمىدهيم ،خيلى از آنهایى که
تئوریزه کننده چنين نظراتى بودند که چه باید خرید و چه نباید خرید تا حاال آزاد
شدهاند .هر چند سنتها باقى مىمانند و هر کسى جرات شکاندنشان را ندارد .از
نازلى در مورد دوستانمان در اتاقهاى دیگر مىپرسم ،احساس مىکنم که مدتى
طوالنى است که از آنها بىخبرم .نازلى مىگوید:
 همه خوبند ،ولى راز رابطهاش را با من قطع کرده است.با تعجب مىپرسم:
 -چرا؟
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 با جهان دوست شده است .دو هفته پيش ،ده روز بعد از آخرین نامهاى کهبراى او داده بودم ،وقتى برایش دوباره نامه داده و پرسيدم چرا پاسخ نامهام را
نداده است ،و آیا بيمار است ،برایم نوشت که نمىخواهد به رابطهمان ادامه دهد.
به خاطر اینکه مرا انقالبى نمىبيند و بهتر است که رابطهاى نداشته باشيم.
همين ،بعد از آن من هم برایش نامه ندادم .فکر کردم او اینطورى
مىخواهد.برخورد راز را باور نمىکنم ،رابطهاش را با جهان و دیدن ما به
عنوان ضدانقالب باور کردنى نيست .فکر مىکردم که او هرگز نمىتواند آن
ایدئولوژى را که برخى گروهها مثل گروه جهان دارند که هرکس با ما نيست،
دشمن ماست و دشمن ،ضدانقالب است ،بپذیرد .ولى انگار نظرات هم مثل
آتشاند و ممکن است به بام هر خانه سياسى رخنه کنند و آنرا بسوزانند .و شاید
فقط بام را ویران نکند .دوستان راز به کدام سو خواهند رفت؟ با او خواهند ماند
یعنى نظرات جهان را خواهند پذیرفت و یا راز را رها کرده و با ما مىمانند.
نمىدانم ،هرچند برخى از آنها شخصيت رفتن با نظرات جهان را ندارند .کسى
مثل سونيا ممکن است نتواند از نظر ایدئولوژیک جهان را رد کند ولى
شخصيت انساندوستانهاش مانع از پذیرش نظرات جهان است .سونيا نمىتواند
انسانها را از دریچه ایدئولوژى قضاوت کند براى همين نمىتواند از نظر
تئورى با راز برود.
وضع جسمىام بهتر شده است ،به گروه کارى اتاق پيوستهام و برخى از کارها
را که قادر به انجام آنها هستم مىکنم .براى نينا و دنيا نامه مىنویسم و از آنها
مىخواهم که برایم بنویسند ولى کوتاه بنویسند چون هنوز نمىتوانم براى مدت
طوالنى روى چيزى متمرکز بشوم .دوست داشتم براى برخى دیگر هم نامه
بدهم ،مثل سونيا ،ولى فعال قادر نيستم .نامههاى دنيا و نينا خوشحالم مىکنند.
براى راز نامه نمىدهم .دوست ندارم حرفى بين مان رد و بدل شود که
رابطهمان را خرابتر از این کند .اگر خواست خودش برایم مىنویسد .ولى او که
حتما حاال مىداند حالم بهتر است برایم نمىنویسد .مىشنوم که راز با سونيا هم
که در یک اتاق هستند حرف نمىزند و این برایم ناراحت کننده است .هم براى
سونيا و هم براى راز نگرانم.
نازلى یک حلقه طالیى زیبا نشانم مىدهد و مىگوید که یکى از دوستانش که در
یکى از اتاقهاى دیگر است ،آنرا برایش از یک سکه پنج تومانى درست کرده
است .خيلى قشنگ است و کامال اندازه انگشتش است .باورم نمىشود که با
دست چطور آنرا صيقل دادهاند .باید ماهها کار برده باشد.
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کمکم دارم زندگى عادىام را شروع مىکنم .نگهبان مىگوید که براى بهدارى
آماده شوم .دلم مىخواهد که به او بگویم که احتياجى ندارم ولى از آنجایى که
مىدانم مشکلم کامال رفع نشده و ممکن است دوباره معدهام خون ریزى کند،
چيزى نمىگویم .فرى مىگوید:
 از دکتر بخواه که برایت غذاى مخصوص بنویسد ،نمىتوانى براى هميشه فقطعسل و پنير و نان بخورى .بدنت احتياج به غذا دارد ،به دکتر بگو که نمىتوانى
غذاى زندان را بخورى.
همراه نگهبان زن وارد اتاق دکتر مىشوم ،پاسدار نيست .دکتر متخصص است،
به نظر مىرسد که فعاليتهاى پدرم موثر واقع شدهاند .به نظر مىرسد که آقاى
دکتر نمىداند که در زندان جمهورى اسالمى نشسته است .معاینهام مىکند و در
مورد خونریزى و درمانى که شدهام مىپرسد .وقتى مىگویم که چون من قبول
نکردم انزجار بدهم درمانم نکردند ،مىگوید:
 باید آندوسکپى شوى ،بدون گزارش آن من نمىتوانم وضعيت فعلى معدهات رابفهمم .تا بار دیگر که بعد از آندوسکپى مىبينمت فقط غذاى مخصوصت را
بخور ،ویتامينهایت را هم حتما بخور.
 کدام ویتامين؟ کدام غذاى مخصوص؟ من فقط پنير و عسل با نان مىخورم کهاز فروشگاه مىخریم.
با تعجب نگاهم مىکند و مىپرسد:
 غذاى مخصوص بهت نمىدهند؟ نه. وقتى به سالن غذا خورى مىروى که غذایت را بخورى ،روى ميز کناربشقابت قرصهاى ویتامين آماده نيستند که تو بخورى؟
نگاهش مىکنم ،براى یک لحظه فکر مىکنم مسخرهام مىکند ،ولى حالت
نگاهش بهم مىگوید که کامال جدى است.
 ما نه سالن غذاخورى و نه ميز و نه ویتامين داریم ،ما روى زمين غذامىخوریم.
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با ناراحتى نگاهم مىکند و مىپرسد:
 هر روز بهت ماست مىدهند؟ نه.نگهبان به صدا در مىآید:
 دروغ مىگوید ،هر هفته به آنها ماست مىدهيم. راست مىگوید ،هر هفته دو قاشق ماست به ما مىدهند .ولى حاال یخ بيشتر ازهر چيزى احتياج دارم چون معدهام خيلى داغ است و اگر یخ داشتيم مىتوانستم
با جویدن آن معدهام را خنک کنم .مىشه برایم یخ بنویسيد؟
 حتما ،ولى باید گوشت هم بخورى ،االن خيلى برایت الزم است. ولى ترجيح مىدهم که نخورم چون اسهالم را شدیدتر مىکند و با سه باردستشویى رفتن در روز نمىتوانم آنرا با دردى که دارم تحمل کنم.
با تعجب نگاهم مىکند و مىپرسد:
 چرا بيشتر از سه بار به دستشویى نمىروى؟احساس مىکنم که خيلى از دنياى زندان دور است .مىگویم:
 چون در اتاقمان بسته است و نگهبانان سه بار در روز براى نيم ساعت در راباز مىکنند که از دستشویى و حمام استفاده کنيم .یکبار هم نيمه شب در را باز
مىکنند که همهمان خواب هستيم .به هر حال این تعداد دستشویى رفتن برایم
کافى نيست .به اندازهاى که احتياج به آب دارم نمىتوانم بنوشم و از وقتى که نان
و پنير مىخورم اسهالم شدیدتر شده .و انتظار براى دستشویى خيلى دردناک
است.
با ناراحتى مىپرسد:
 چه مدت است که در این شرایط هستى؟ یعنى پشت درهاى بسته. -این دوره اخير هشت ماه مداوم است.

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

دکتر سرش را تکان مىدهد ،احساس مىکنم که قيافهاش با لحظهاى که وارد
اتاق شدم کامال متفاوت است ،درد را مىشود در صورتش دید .فکر مىکنم که
زندان را تنها در فيلمهاى غربى دیده است که در مقایسه با شرایط ما آنها زندگى
خوبى دارند .او در ليستى که برایم نوشته یخ را هم نوشته و اضافه کرده است
که مانع از خون ریزى دوباره معدهام خواهد شد .نوشته است که باید هر وقت
احتياج به دستشویى دارم بتوانم از آن استفاده کنم .او ليست را مىخواند و من
مىخندم چون ليست چيزهایى است که مردم فقير هم در ایران ندارند .واى به
حال ما که در زندانيم ،ليست چيزهایى که از وقتى که در زندانم آنها را ندیدهام.
مىپرسد:
 چرا مىخندى؟ چون اینها را به من نخواهند داد.نگهبان با تنفر نگاهم مىکند و مىگوید:
 دروغگو ،بيا ،باید بریم.در حاليکه نگهبان چادرم را مىکشد که مرا با خود ببرد ،به دکتر نگاه مىکنم و
از او تشکر مىکنم .دکتر مىگوید:
 معدهات وضع خوبى ندارد ،باید مراقبش باشى وگرنه ممکن است دوبارهخونریزى کند .موفق باشى.
لبخندى به دکتر مىزنم و به دنبال نگهبان مىروم .نگهبان مرا به بند برده در
اتاق را باز مىکند و مرا به درون اتاق هل مىدهد.
بنابر دستور دکتر غذاى مخصوص بهم مىدهند .برنج با مرغ و یا گوشت قرمز.
ولى مرغ را اصال نمىتوانم بخورم چون کبود است و حالم را بهم مىزند .انگار
قبل از کشتنش شکنجهاش کردهاند .ماست هم به من مىدهند و مىتوانم از
فروشگاه کمپوت و نان سوخارى بخرم .فرى مراقب خوردن و نوشيدنم است .از
وقتى که پنير مىخورم ،همه دوستانم پنيرشان را براى من نگه مىدارند .هرچه
به آنها مىگویم که به آن ميزان پنير احتياجى ندارم گوش نمىدهند و مىگویند
که آنها مىتوانند چيزهاى دیگر بخورند و احتياجى به آن ندارند .از آن موقع
نازنين هم پنيرش را برایم کنار گذاشته است .او از من مىخواهد که پنير او را
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هم استفاده کنم به او مىگویم که به اندازه کافى دارم و نيازى به بيشتر از آن
ندارم .ناراحت مىشود و مىگوید:
 اگر نخورى من به حساب اختالف سياسىمان مىگذارم. ولى من هيچ مشکلى با تو ندارم. پس آنرا هم استفاده کن.قبول مىکنم و از او تشکر مىکنم .نمىدانم دوستانش چه عکسالعملى به کار او
نشان خواهند داد .نازنين هم یکى از چریکهاست ولى با بقيهشان فرق دارد.
خصوصيات خاص خودش را دارد .زندانى شاه هم بوده است و با بقيه متفاوت
است .همين کارش که اگر کارى را بخواهد بدون در نظر گرفتن نظر بقيه انجام
مىدهد ،رفتارى است که در بقيهشان نمىبينى .بقيهشان مرا ضدانقالب مىبينند
که نباید با من حرف بزنند .در این روزها که خوابيده بودم هيچ کدام پيشم نيامدند
که حالم را بپرسند .یک پرده نامرئى بين ما است و حاال نازنين که هميشه بنا بر
احساسات انسان دوستانهاش رفتار مىکند از من مىخواهد که پنيرش را ،یعنى
بخشى از غذایش را بخورم .مطمئن هستم که دوستانش کارش را قبول ندارند.
نازنين تنها کسى است که همه نگهبانان و رئيس زندان را یعنى از باال تا پائين
همهشان را مسخره مىکند .او تيپى نيست که تنها آن نگهبانانى را که در بين
خود نگهبانان هم توسرى خور هستند ،مسخره کند .اعتماد بنفسش باالست و
سلول انفرادى را بىهيچ مشکلى تحمل مىکند .با لبخند به سلول مىرود و با
خنده بر مىگردد .گاهى احساس مىکنم که به فعاليتهاى من و نازلى آگاه است.
خيلى از شبها که همه خوابند و من و نازلى تا دیر وقت بيدار مىمانيم و نامه
مىنویسيم ،او هم کتاب مىخواند.
نگهبان مرا به بهدارى مىبرد که از معدهام عکسبردارى کنند .دو تا پاسدار
مرد زشترو در اتاق هستند ،از من مىخواهند که لباس مخصوص بهدارى را
بپوشم .هرچند با آنها راحت نيستم ولى هرچه مىگویند انجام مىدهم .از من
مىخواهند که براى عکسبردارى یک مایع سفيد غليظ را بخورم .خوردن آن
برایم امکان پذیر نيست ولى مىگویند که بدون آنکه آنرا بخورم نمىتوانند معدهام
را عکسبردارى کنند .یکى از آنها دیگرى را دکتر خطاب مىکند ،هرچند به
قيافهاش نمىآید که دکتر باشد .یک ليوان از آن مایع را مىنوشم ،مىگویند کافى
نيست ،یک ليوان دیگر هم مىنوشم و آمادهام که باال بياورم .از من مىخواهند
که پشت دستگاهى بایستم و خودشان از طرف دیگر داخل آنرا نگاه مىکنند و
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حرف مىزنند .چيزى را به یکدیگر نشان داده و ریسه مىروند .حالت تهوع
شدید دارم و مىخواهم باال بياورم و آنها مىگویند یک دقيقه مانده که تمام شود.
بعد از مدتى دیگر نمىتوانم تحمل کنم به طرف سطل آشغال مىدوم و باال
مىآورم .از من مىخواهند که دوباره از آن مایع بخورم و من قبول نمىکنم،
اعتمادى بهشان ندارم .در حاليکه حالت تهوع دارم مرا به اتاقم مىفرستند.
زندگى در اتاق دربسته خيلى برایم سخت شده است .گاهى براى فرار از درد و
اسهال مىخوابم .فرى مىگوید:
 نباید خودت را خسته کنى ،بيشتر استراحت کن .بدنت هنوز به وضعيت قبل ازخون ریزى نرسيده است.
به او مىگویم باشه .ولى در عمل به او گوش نمىدهم و نيمههاى شب بيدار
مىشوم که نامههایم را بخوانم و یا بنویسم و یا کتاب بخوانم .گاهى به نازلى نگاه
مىکنم و آرزو مىکنم که سالمتى و قدرت او را داشتم .با اینکه در قبر بوده و
بارها در سلول انفرادى بوده است ،ولى وضع جسمى خوبى دارد.
در مالقات به خانوادهام در مورد دکتر متخصص مىگویم و سواالت او در
مورد اتاق غذا خورى و ویتامين .پدرم مىگوید که پيش افراد متفاوتى رفته است
و در مورد وضعيت من با آنها حرف زده است .با اینکه مىدانم که دیدن دکتر
متخصص فقط بخاطر دوندگىهاى او بوده است به او مىگویم که این کارها را
نکند .مىگوید هر کارى از دستش بر بياید مىکند که مرا از زندان بيرون ببرد.
پدرم مىگوید که گروهى از حقوق بشر به دیدن زندانها خواهند آمد .به او
مىگویم که خيالت راحت باشد ،رژیم نمىگذارد که آنها ما را ببينند .تنها توابها
را به آنها نشان خواهند داد .خواهرم مىگوید که آنها نام مرا بهمراه نامهاى
دیگرى دارند و از رژیم خواهند خواست که ما را هم ببينند.
نازلى از مالقاتش مىگوید:
 مادرم گفت زهرا را بخاطر ناراحتى روانى آزاد کردهاند و او گاهى به دیدنمادرم مىرود .بيشتر اوقات حالش خوب است ولى گاهى که حالش بد مىشود،
شروع به شکستن پنجرهها مىکند و مىخواهد که به خودش صدمه برساند .در
این مواقع خانوادهاش او را به بيمارستان مىبرند و بسترىاش مىکنند .براى
مدتى در بيمارستان مىماند تا حالش خوب شود .زهرا در یک کارخانه کار
مىکند و برایمان سالم رسانده است.
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به یاد حرفهاى زهرا مىافتم ،سال پيش که از سلول به اتاقش برگشت مىپرسيد
صداى مردم را نمىشنوید؟ دارند شعار مىدهند زندانى سياسى آزاد باید گردد.
کاش مىتوانستم بفهمم که چطور چنين صدایى را در مغزش مىشنيد .فکر
مىکنم چيزى در مورد مغز انسان و قدرت آن نمىدانم .اینکه چگونه کار مىکند
و چطور مىشود که انسانهایى مثل زهرا و یا مهين دچار اختالالت روانى
شوند؟ چه تغييراتى در مغز باعث مىشود که رفتار یک نفر در مدت کوتاهى تا
این حد تغيير کند؟ چطور او صداى تظاهرات کنندگان را مىشنيد و برایش
عجيب بود که دیگران صدا را نمىشنوند؟
٭٭٭
نگهبان مرا براى بهدارى صدا مىکند ولى از ساختمان ۲١٦بيرون مىرویم.
همراه یک نگهبان زن در ماشينى مىنشينم ،پاسدار مسلحى به جز راننده در
ماشين است .خيابانها را پشت سر مىگذاریم ،احساس غریبى دارم .گویى هرگز
این بيرون را ندیدهام .همه چيزش برایم جالب است .انگار هرگز آدم ندیدهام.
احساس دورى شدیدى نسبت به آنچه که مىبينم ،مىکنم .احساس مىکنم که دور
از دسترسى است ،دست نيافتنى است .رنگها و درختان و مردم و آسمان را با
چشمانم مىنوشم .ولى سير نمىشوم .تشنهترم مىکند .همه چيز برایم تازگى
دارد ،لباس مردم ،رنگ صورتشان ،رنگ در خانهها و تزئين مغازهها .احساس
مىکنم از کره دیگرى آمدهام .نمىدانم این احساس فاصله از دنياى بيرون بخاطر
اعدامهاى سال پيش است و یا دوره بيماریم که تا لب مرگ رفتم و برگشتم .به
ميدان تجریش مىرسيم و به بيمارستان تجریش مىرویم .مرا به یکى از بخشها
مىبرند .دستبند به دستانم نيست ولى از زیر چادر نگهبان زن محکم مچ دستم را
گرفته است .بيمارستان شلوغ است ،مردم را نگاه مىکنم .آنها هم مرا نگاه
مىکنند ولى نمىدانند که زندانى هستم .با اینکه از کنارشان رد مىشوم ولى
احساس مىکنم که فرسنگها فاصله بين من و آنهاست .فاصلهاى نامرئى،
فاصلهاى که مچ دستم را به درد آورده است .دلم مىخواهد که فریاد بزنم و
بگویم که از قتلگاه انسانها مىآیم .به اتاقى مىرسيم ،به نظر مىرسد که آنها
منتظرمان هستند .پاسدار مسلح با نرس حرف مىزند .نرس دخترى زیبا،
جوان ،خوشرو و مهربان به نظر مىآید .نرس با دکتر که جوان و اصالح کرده
و خوش تيپ است حرف مىزند .نرس بر مىگردد و به من مىگوید که داخل
شوم ،نگهبان زن مىخواهد که وارد اتاق شود .نرس مىگوید:
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 متاسفم شما نمىتوانيد داخل شوید .دکتر حاضر نيست جلوى پاسدار مریض راببيند .مریض باید تنها وارد اتاق شود.
پاسدار مسلح مىگوید:
 نگهبانش باید داخل شود ،ما اینجا مىایستيم ولى او باید همراهش بياید تو.نمىتوانيم زندانى را براى یک دقيقه هم دور از چشممان بگذاریم ،خطرناک
است.
با شنيدن لفظ خطرناک بىاختيار مىخندم ،نرس نگاهى به من مىکند و مىگوید:
 باید با دکتر حرف بزنم.نرس بعد از چند لحظه بر مىگردد و مىگوید:
 متاسفم ،اگر شما داخل اتاق شوید دکتر مریض را نمىبيند .فقط مریضمىتواند داخل اتاق بياید.نگهبانان با یکدیگر حرف مىزنند و باالخره مىگذارند
که تنها داخل اتاق شوم .با خوشحالى وارد اتاق مىشوم .از اینکه دکتر در مقابل
پاسدارها کوتاه نيامد احترامم را بر مىانگيزد .نرس دستم را مىگيرد و در
مورد آندوسکپى و کارى که دکتر مىخواهد بکند ،توضيح مىدهد .رفتارش با
من با عشق و محبت است .من بيشتر از اینکه متوجه حرفهایش بشوم محو رفتار
دوستانهاش هستم .مىپرسد:
 چند سال است که در زندان هستى؟ هفت سال.مىبينم که اشک در چشمانش جمع مىشود .در مورد کشتار سال پيش مىپرسد:
 خيلىها را کشتند؟ آره .حداقل دوسوم زندانيان مرد را کشتند .همه مجاهدین بند ما را هم کشتند.دکتر با محبت نگاهم مىکند ،با آنها احساس راحتى مىکنم .از گلویم لولهاى را
به معدهام مىفرستند ،دکتر کامپيوترى را نگاه مىکند و نت بر مىدارد .نرس
پشت سرم ایستاده و با دستش ،دستم را نوازش مىکند .گلویم درد گرفته است،
نرس مىگوید که براى مدتى گلویم درد خواهد داشت .برایم آرزوى موفقيت
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مىکنند و از من مىخواهند که مراقب خودم باشم و من هم از آنها تشکر
مىىکنم .بعد از سالها با احساس غرور و خوشى خاصى از اتاق بيرون مىآیم.
تمام این سالها رژیم ما را تحقير کرده است و حاال براى اولين بار مردم عادى
را مىبينم که رفتارشان همراه با عشق و محبت و احترام است.
در راه برگشتن به زندان مردم را که از خيابانها مىگذرند نگاه مىکنم .برایم
مهم نيست اگر به بيمارستان آمدنم هم منجر به درمانم نشود ،همينکه آمدم از
نظر روانى خيلى از زخمهایم را ترميم کرد .دیدن رفتار سرد و بدون احترام
دکتر و نرس با پاسدارها و رفتار محبتآميزشان نسبت به من برایم خيلى دوست
داشتنى بود .تفاوت رفتارشان با من نسبت به پاسدارها و بعد رفتار دوستانهشان
با من مثل مرهمى بود که بر روى زخمهایم گذاشته باشند .زخمهایى که دیده
نمىشوند و نتيجه زندگى در زندان و تحقير شدن مداوم هستند .شرایطى که مرا
مقصر مىداند و تاثيرش بر من آنچنان بوده است که خودم را براى چيزهایى که
خارج از کنترلم هستند سرزنش کنم .به اتاقم مىروم با گفتنىهاى زیادى در
مورد نرس ،دکتر و مردمى که در خيابانها دیدم.
٭٭٭
نامهاى از سونيا دارم نوشته است:
 از اینکه حالت بهتر شده است خيلى خوشحالم .فکر مىکردم از دستت مىدهيمو خيلى ناراحت کننده بود .من خوبم ولى خوش نيستم ،در واقع وضع خوبى
ندارم .مىدانى که در این اتاق به جز من و راز کسى دیگر از دوستانمان نبود.
حاال راز هم با جهان دوست شده است و با من حرف نمىزند ،هيچ رابطهاى
نداریم .با اینکه سر سفره راز و جهان مىنشينم ولى باهام حرف نمىزنند .از
رابطهاى که با راز داشتم هيچ نمانده .گویى مرا نمىبيند ،هيچ حرفى با من
نمىزند .مىدانى که اکثر زندانيان در این اتاق چپىهایى هستند که با من حرف
نمىزنند .جهان همه به جز دنبالهروهایش را ضدانقالب مىبيند .من هم تنهاى
تنها هستم .فقط کتاب مىخوانم ،کاش این وضعيت زودتر تمام شود.
خيلى براى سونيا ناراحت مىشوم ولى براى راز هم متاسفم .گاهى احساس
مىکنم جهان با بىاعتنایى به دیگران و ضدانقالب خواندنشان دارد از آنها انتقام
مىگيرد .انتقام چه چيز را؟ دیگران با او چه کردهاند؟ شاید او هم نياز دارد
فشارى را که رژیم به او آورده به شکلى تخليه کند و چه کسى بهتر از بقيه
زندانيان؟ ولى چطور راز به دام او افتاده است؟ راز حتى جزو آنهایى نبود که
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تنها مقاومت کند ،او به مبارزه در زندان اعتقاد داشت .از ابتداى دستگيریمان
من و راز فکر مىکردیم که مىتوانيم مبارزه را در زندان ادامه دهيم و در این
راه فعاليت مىکردیم .بينش ما از مبارزه و مقاومت با بقيه متفاوت بود .هدف
زندانيان دیگر مقاومت بود و نهایتا سازماندهى مقاومت که بنظرم بيشتر اوقات
هم موفق نبودند .چون آنها با جهان بينى دیگرى به مقاومت نگاه مىکردند و ما
قادر بودیم که اینرا ببينيم .ما مىدانستيم که آنها شکست خواهند خورد و هدف ما
متفاوت بود .ما به تشکل فکر مىکردیم ،به سازماندهى مبارزه در زندان فکر
مىکردیم .به اینکه بحثهایمان چه باید باشند و اینکه چگونه از نظر روحى به
زندانيان کمک کنيم فکر مىکردیم .مشغله فکرى ما سازماندهى روابط پایدار در
زندان بود .حاال راز هم همه این مبارزه را به اتهام ضدانقالبى بودن رها کرده
است .دیگر به اینکه بقيه چه مىکنند اهميتى نمىدهد ،محيطى که در آن زندگى
مىکند برایش مهم نيست .وقتى به دوستان قدیمىاش یعنى من و سونيا اهميت
نمىدهد ،چطور مىتواند به محيطش اهميت بدهد؟ وقتى من و راز با هم بودیم،
هر دو فکر مىکردیم که جهان قدرت تخریبى دارد و قادر است انسانى را دیوانه
کند و یا بشکند .هيچ وقت فکر نمىکردم که با جهان دوست شود .نگرانش هستم
چون فکر نمىکنم که یک رابطه ساده باشد .رابطه با جهان نقطه عطفى براى
وارد شدن به گروه اوست .و هر کس که با او دوست شود بعد از مدتى پشت به
دوستان قبلىاش مىکند .همه اینها با این ذهنيت اتفاق مىافتند که بقيه ضدانقالب
هستند .فرد به این دليل با دوستانش قطع رابطه مىکند که توسط گروه جهان
پذیرفته شود .برایم عجيب است که فردى مثل راز که توانایىهاى زیادى دارد
به گروه جهان پيوسته است.
٭٭٭
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تالش براى ارتباط با بيرون
حالم بهتر است و آرزوهایم به کاسه سرم ضربه مىزنند .تمام این سالها یکى از
آرزوهایم این بود که با دوستانم و با حزب در بيرون از زندان ارتباط بگيرم.
گاهى از یکى از آنها خواستم که برایم نامه بدهد ،نظرات جدید را بدهد ولى
هرگز چيزى دریافت نکردم .هميشه آرزو داشتم که نوشتههایى از آنها به دستم
مىرسيد .در اینجا که کتاب و مجله و روزنامههایى که دلم مىخواهد را ندارم،
هميشه احساس کمبود مىکنم .از نازلى مىپرسم:
 آیا از دوستان بيرون از زندانت خواستهاى که چيزى برایت بدهند؟ آره ،هربار سایه پاسخ مىدهد که ممکن است موجب خطر برایم شود. فکر نمىکنى که مىتوانيم براى حزب بنویسيم؟ منظورم این است که مىتوانيمنامهاى براى سایه بدهيم و از او بخواهيم که به حزب بدهد.
 چرا مىتوانيم این کار را بکنيم .ولى مسئله این است که نامه را چطور بنویسيمکه اگر به دست رژیم افتاد سر از آن در نياورد.
 مىتوانيم با مورس بنویسيم و بعد از اینکه نامه به دستش رسيد ،کد مورس رابرایش بفرستيم.
 در این صورت احتياجى به کار دوم نيست ،شعرى بود که هر دومان دوستداشتيم .مىتوانيم آن شعر را به عنوان کد استفاده کرده و وقتى نامه به او رسيد
من فقط اسم شعر را به او خواهم رساند.
براى اولين بار احساس آرامش خاصى مىکنم .نازلى مىپرسد:
 نامه را چطور بنویسيم که شبيه نامه نباشد؟ باید فکر کنيم ،بلوزى دارم که چهار خانه است مىتوانيم از آن استفاده کنيم.با یک خودکار روى بلوز در فاصلههاى الزم بين خانهها عالمت مىگذاریم و
تمام پشت بلوز را پر مىکنيم .اميدواریم که سایه بفهمد که با رمز نوشته شده
است و بتواند آنرا بخواند .توسط یکى از زندانيان که با خانواده اش مالقات دارد
بلوز را به بيرون از زندان مىفرستيم.
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زمان مىگذرد ولى هيچ پيغامى از سایه به ما نمىرسد ،نمىدانيم که چه اتفاقى
براى بلوز افتاده است .تصميم مىگيریم که نامه دیگرى بنویسيم .اینبار آنرا به
شکل یک تابلوى کوبلن بر اساس طرح قایقرانان ونگوک در مىآوریم .هر روز
یکى از ما به تخت سه مىرویم و براى چند ساعت کارمان دوختن کوبلن است.
سعى مىکنيم که زندانيان هم نبينند که کوبلن مىدوزیم ،چون این کارى نيست که
ما معموال مىکنيم .کوبلن دوزى معموال کار آنهایى است که کار دیگرى ندارند
انجام دهند .ما سرمان شلوغ تر از آن است که خودمان را با کوبلن دوزى
سرگرم کنيم .مشکل این است که نمىتوانيم به دیگران بگویيم که این یک کوبلن
معمولى نيست .براى همين نمىگذاریم کسى ببيند که چه مىکنيم .بخاطر
شرایطى که در زندان گذراندیم فکر مىکنيم که باید این کار را مخفيانه انجام
دهيم .هرچند باعث مىشود که دیگران برخورد خوبى با ما نداشته باشند ولى
این در مقابل اینکه روزى رژیم بفهمد که ما چکار کردهایم و بخواهد براى آن
سرکوبمان کند هيچ است.
نازلى مىگوید:
 راز برایم نامهاى داده است و کتاب دیوید یافى را خواسته است .برایشنمىفرستم ،براى اینکه دارد از من استفاده مىکند .به من گفت که نمىخواهد با
من رابطه داشته باشد .ماههاست که از او نامهاى نداشتهام ،حاال از من کتاب
مىخواهد .به هيچ عنوان برایش نمىفرستم ،مهم نيست چه فکرى خواهد کرد.
روز بعد نازلى نامه دیگرى از راز دریافت مىکند که خيلى ناراحت کننده است.
نامه راز مثل برخورد گروه جهان به ماست که فحش مىدهد .از اینکه مىبينم
یکى از آنها شده خيلى ناراحتم.
٭٭٭
دوباره با نامه نوشتن و خواندن سرم حسابى شلوغ شده .نامههاى دوستانم از
اتاقهاى دیگر و نازلى که در یک اتاق هستيم .شاید خندهدار به نظر برسد ولى
گاهى نوشتن بهتر از حرف زدن است .در نوشتن آدم بيشتر فکر مىکند و با
دقت بيشترى نسبت به حرف زدن مىنویسد .گاهى در خواندن هم آدم توجه
بيشترى دارد تا در گوش دادن .بنابراین من و نازلى هم در مورد مسائلى حرف
مىزنيم و در مورد بعضى مسائل براى هم مىنویسيم ،هرچند نوشتن وقت
بيشترى از هردوىمان مىگيرد .دارم نامه نازلى را مىخوانم ،در مورد رابطه
من با یکى از دوستانم که در اتاق دیگرى است برایم نوشته است .اینکه با
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نوشتن و رابطه داشتن با او وقتم را هدر مىدهم .نازلى فکر مىکند که نباید در
رابطه با آن فرد وقت بگذارم ولى نامهاش مرا قانع نمىکند.
اواخر سال  ٦٨است و ما همچنان در این اتاق دربسته زندگى مىکنيم .صبح
است و ساعت سکوت و وقت مطالعه است ،هرکس سرش به خواندن چيزى
گرم است .من نزدیک قفسه نشستهام که پرده اى آنرا پوشانده است .نازلى کنارم
نشسته است ،مىگوید به یکى از نوشتههایى که در جاسازى است احتياج دارد.
به او مىگویم که مراقب باشد تا من دربياورم .نازلى پرده را طورى مىگيرد که
کسى متوجه نشود من چکار مىکنم .اتاق را نگاه مىکند که اگر کسى خواست
از قفسه استفاده کند به من بگوید که دست از کارم بکشم .نمىخواهيم که دیگران
جاسازىمان را بدانند .مىدانيم که اگر دیگران آنرا یاد بگيرند ،آنقدر آنرا به
شکل علنى و مبتدى استفاده خواهند کرد که به زودى رژیم هم آنرا کشف خواهد
کرد .پشت پرده طورى دراز مىکشم که دستم به انتهاى قفسه برسد .کار سختى
است ولى باالخره موفق مىشوم ابرى را که در آنجا جاسازى کردهام در بياورم.
بسته را از داخل ابر در مىآورم و ابر را در ساکم مىگذارم .ابر چيز خوبى
براى جاسازى است چون مىتوان آن را در هر فضایى قرار داد .به نازلى
مىگویم که به این طرف پرده بياید و بسته را بگيرد .پرده را کنار مىزند ،دستم
را که بسته در کف آن است باز کرده و به طرف او دراز مىکنم .نازلى به کف
دستم نگاه مىکند و ناگهان جيغى کشيده و فرار مىکند .با تعجب نگاهش مىکنم
که در آنسوى اتاق ایستاده و نگاه مىکند ،دیگران را نگاه مىکنم .احساس مىکنم
که زندانيان با خشم نگاهمان مىکنند گویى دو گناهکار دیدهاند .نازلى با ناراحتى
بر گشته کنارم مىنشيند و مىگوید ببخشيد ،بسته شبيه سوسک بود .بسته را نگاه
مىکنم ،حدود سه سانت در یک سانت است که با نایلون سياه و نخ سياه
بستهبندى شده است .چهار نخ مشکى آویزان از چهار سوى آن قيافه سوسک را
به آن مىدهند .نمىتوانم جلوى خندهام را بگيرم ،هردو ریسه مىرویم و
نمىتوانيم به یکدیگر نگاه کنيم و نخندیم.
٭٭٭
ما را به بند  ٤از بندهاى  ۲١٦منتقل مىکنند ،یکى از چهار بندى که تا دو سال
پيش در آنها بودیم .بعد از اینکه ما را از اینجا بردند مردها را به اینجا آورده
بودند .بعضى از مردها از این بندها براى اعدام رفتهاند .نگهبانان ما را در
اتاقى جا داده ،در را بسته و مىروند .فکر کردیم شاید وقتى که انتقالى تمام شود
درهایمان را باز مىکنند ولى چنين اتفاقى نمىافتد .دوباره در یک اتاق شلوغ
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بدون امکانات دستشویى هستيم .دوباره باید اتاق را تميز کرده و همه چيز را
طورى در جایى بگذاریم که کمترین فضا را اشغال کند .من و نازلى در مورد
اینکه مردها در این بندها بودهاند و باید نوشتههایى پنهان کرده باشند حرف
مىزنيم .باید اتاق و دستشویى و حمام را خوب بگردیم.
روز بعد از انتقالى است ،نگهبان در را براى هواخورى باز مىکند ،من
نمىروم و در اتاق مىمانم .همه جاى اتاق را مىگردم و در زیر شوفاژ جایى را
پيدا مىکنم که چيزى را در آن مىتوانم تکان دهم .به سختى دو نوشته از آنجا
در مىآورم .یکى از نوشتهها نقد برنامه حزب کمونيست است .در نوشته
نمىتوان نام جریان فرد نقد کننده را دید ولى از محتواى نقد پيداست که باید
متعلق به اکثریت یا راه کارگر باشد .نوشته دیگر در مورد روابط زندانيان
است .و از آنجا که در مورد زندانيان مرد است برایمان مشخص نيست که در
مورد چه کسانى است .ولى این مشخص است که هردو نوشته مال افرادى از
یک جریان هستند.
به مرور هر گوشهاى از دستشویى و حمام را مىگردیم .نقاشى رنگ و روغنى
از مسعود رجوى ،رهبر مجاهدین پيدا مىکنيم .دیدن نقاشى خيلى متاسفم مىکند
از اینکه فردى چنان ریسکى در زندان بکند و عکس یک آدم را بکشد .نقاشى
رجوى فکرم را مشغول کرده است .به این فکر مىکنم که چرا برخى قدرت
خودشان را نمىبينند و مدام به دنبال رهبرسازى و قهرمانسازى هستند.
رهبرسازى منجر به دنبالهروى از رهبر مىشود .این طریقه زندگى سياسى را
در اینجا هم براحتى مىتوان دید ،که برخى دوست دارند نقش رهبر را بازى
کنند و برخى دوست دارند رهبرى پيدا کرده که به آن تکيه کنند .چرا انسانها
قادر نيستند یک رابطه دو طرفه که هر دو طرف به نسبت نيازشان در آن
رابطه تامين شوند ،برقرار کنند؟ نمىدانم علت در غلطيدن به یکى از این دو
شخصيت چيست ولى مىبينم که مثال جهان دوست دارد که نقش رهبر را بازى
کند .او با دیگران طورى رفتار مىکند که این جایگاه براى خودش حفظ شود.
همه دنبالهروهایش هم او را سجده مىکنند .در حالى که در رابطه با دیگران
سعى مىکنند خودشان هم هرچند کوچک ولى یک رهبر باشند .ولى از آنجا که
روش زندگى آنها مورد قبول دیگران نيست و فعاليت سياسى هم ندارند ،ایزوله
شدهاند .در حاليکه در مورد یکى از چپىهاى دیگر فرق مىکند ،او هم دوست
دارد که نقش رهبر را بازى کند .و از آنجا که روش زندگى و کار سياسىاش
خودبخودى است مورد پسند خيلىهاست .او آینده را نمىبيند و درکى از
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ضرورتهاى مبارزاتى ندارد ،ولى دیگران را تشویق به دنبالهروى از خود
مىکند .هرچند بعد از جریان چادر رنگى او هم دورش خالى شده است.
من و نازلى همه جا را مىگردیم ولى نوشتهاى از کسانى که از نظر سياسى به
ما نزدیک باشند پيدا نمىکنيم .شاید جاسازىهایشان فراتر از تجسم ماست و قادر
به پيدا کردن نوشتههاى آنها نيستيم .در حاليکه نوشتههایى پيدا کردهایم که متعلق
به افراد جریانات دیگر است .یک دفترچه از مجاهدین پيدا کردهایم که در آن
زندگى روزمره یک مجاهد توضيح داده شده است .اینکه ساعت چند باید از
خواب بيدار شود ،چه مدت باید ورزش کند ،کى باید بخوابد ،چه باید بخواند و
کال از صبح تا شب چه باید بکند .چند دست لباس باید داشته باشد ،حتى مشخص
کرده است که چند تا لباس زیر باید داشته باشد .طریق زندگىاى که براى یک
مجاهد در این دفترچه ترسيم شده است از زندگى در ارتش و سربازخانه بدتر
است.
بيشتر از یک سال است که در اتاقهاى دربسته زندگى مىکنيم و به ندرت آسمان
را مىبينيم ،چون هواخورى هم هفتهاى یکبار براى نيم ساعت داریم .پنجرهها
از نيمه آن جوش خوردهاند که کامال باز نشوند و شيشههاى آن از هر دو طرف
رنگ شدهاند که بيرون را نبينيم .دلم براى دیدن آسمان بخصوص در شب تنگ
شده است .دلم براى گلهاى قشنگ تنگ شده ،براى گلهاى اللهعباسى باغچهمان
که هر بهار پدرم در کنارشان گلهاى بنفشه مىکاشت .دلم براى گلهاى
اللهعباسى بند آسایشگاه هم که تا مدتى پيش آنجا بودیم تنگ شده است .باغچهاى
که نامههایم را در آن جاسازى مىکردم .اتاق خيلى شلوغ است و با اینحال گاهى
احساس تنهایى مىکنم ،دلم مىخواست که الاقل روزى یک ساعت هم تنها بودم.
نيمههاى شب است با لرزیدن زمين از خواب بيدار مىشوم .مىنشينم ،دیگران
هم بيدار شدهاند .نازلى کنارم خوابيده است ،بيدار شده مرا نگاه مىکند.
مىپرسد:
 چى شده؟ یک جایى زمين لرزه شده. -چيزى نيست ،بخواب.
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دراز مىکشم ولى ذهنم آرام نمىگيرد ،مردم را مىبينم که در زیر
ساختمانهایشان در حال جان دادن هستند .احساس مىکنم که حالم بد است ولى
مجبورم که دراز کش بمانم ،جایى براى نشستن و یا راه رفتن نيست.
صبح است ،در حال خوردن صبحانه هستيم .بلندگوى اتاق روشن مىشود و
اخبار پخش مىشود .مىگوید در اثر زمين لرزه دیشب در شمال ایران تعداد
زیادى از مردم جان داده و یا زخمى شدهاند .مىگوید که مردم زخمى احتياج به
خون دارند و از مردم مىخواهد که خون بدهند .همينطور از مردم مىخواهد که
غذا و پتو و چيزهاى دیگر براى منطقه زلزلهزده بفرستند .کسى نمىتواند
صبحانهاش را تمام کند ،برخى هنوز شروع نکرده بودند .وقتى که نگهبان در
اتاق را براى دستشویى باز مىکند ،بعضى از زندانيان به او مىگویند که
حاضرند خون بدهند.
من و نازلى مشغول دوختن کوبلن که در واقع یک نامه زیباست هستيم .مىدانيم
که هر از چند گاهى زندانيان مالقات حضورى دارند و ما منتظریم که کوبلن
تمام شده و آنرا به یکى از دوستانمان که مالقات حضورى دارد بدهيم که از
طریق خانواده او به دست کسى برسد که قرار است آنرا براى سایه دوست
نازلى در خارج از ایران بفرستد .کسى نمىتواند بفهمد که رنگ دریا ،آسمان و
قایقها در کوبلن چيزى مىگویند .کسى نخواهد فهميد که کوبلن از شرایطمان
مىگوید .از نياز به تغذیه فکرى و ضرورت دریافت نظرات جدید حزب
مىگوید .به جز سایه که با دریافت آن باید آنرا ترجمه کند.
نگهبان مى گوید که دوباره وسایلمان را جمع کرده و موقتا به بند سه برویم.
مىخواهند که اتاق را رنگ کنند .باید وسایلى را که براى چند روز الزم نداریم
در وسط اتاق گذاشته و روى آنها را بپوشانيم .به بند  ٣رفته و دوباره اتاق را
تميز مىکنيم ولى در وقت شام غذا دریافت نکرده و گرسنه و خسته افتادهایم .از
انتقال متنفرم ،در این چند ساله مدام از این زندان به زندان دیگر و یا از این
اتاق به اتاق دیگر منتقل شدهایم و هميشه نفسمان را بریده است .انتقال برایم به
معناى از دست دادن دوستانم هم هست ،بعالوه خسته شدن و براى چند روز
مریض شدن .هرچند این بار دوستانم را از دست ندادهام ،ولى با دنيا و نينا در
یک بند نيستيم .آنها هم مثل ما در اتاق دربسته هستند ولى در بندى دیگر.
نمىدانم چه مىکنند و چطورند ،امکان نامه نگارى به شکل قبل را از دست
دادهایم .تنها در مواقع مالقات و یا جاسازى در بهدارى مىتوانيم براى یکدیگر
بنویسيم.

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

امروز مالقات داریم ،خانوادههایمان کمى خوشحالند .مىگویند یک گروه حقوق
بشر به تهران آمده است و قرار است بيایند ما را ببينند .ولى ما باور نمىکنيم که
رژیم بگذارد آنها ما را ببينند .خانوادههایمان از ما مىخواهند که وقتى که به
دیدنمان مىآیند با آنها حرف بزنيم .آنها خوش بينند که شاید این گروه روى رژیم
فشار بياورد که ما را آزاد کنند.
چند روزى از انتقالمان به این اتاق گذشته است ،دوباره نگهبان از ما مىخواهد
که وسایلمان را جمع کرده و به اتاق قبلى در بند  ٤برگردیم .براى من بخاطر
بيمارىام که از سر گذارندم خيلى خسته کننده است ولى باید تحمل کنم .به اتاق
قبلى بر مىگردیم و باز هم پشت درهاى بسته مىمانيم .رنگ کردن اتاقها هم
باید بخاطر بازدید گروه حقوق بشر باشد ،ولى رژیم نخواهد گذاشت که ما را
ببينند .ولى چرا اتاق ما را هم رنگ کردهاند؟ آنهم چه رنگ مسخره و بى
کيفيتى .وقتى به دیوار دست مىزنيم دستمان رنگى مىشود .شاید رژیم مىترسد
که نتواند ما را از چشم آنها پنهان کند .به هر حال اگر گروه حقوق بشر به
ساختمان  ۲١٦وارد شوند و به راهروى اصلى قدم بگذارند خواهند دید که چهار
در به راهرو باز مىشوند که هر یک به یک ساختمان دو طبقه منتهى مىشوند.
هر یک از این طبقهها یک بند هستند ،پس اگر آنها به راهروى  ۲١٦وارد شوند
رژیم نمىتواند مانع دیدارشان از بند ما شود .در این حالت رژیم نمىتواند به
آنها بگوید که فقط بندهاى یک و دو را ببينند که بخشى از آن خالى است و در
بخشى از آن توابها هستند.
در بند چند تا از اتاقها خالى هستند و یکى از اتاقها پر از وسایل است .یکبار که
نوبت دستشویىمان بود دیدم که نگهبان در آن اتاق را باز کرد و چيزى در آن
گذاشت و دوباره در را بست .اتاق پر از وسایل آن زندانيانى باید باشد که یک
سال و نيم پيش رژیم اعدام کرد .وگرنه تا قبل از انتقال مردها به این بند وقتى
که ما در اینجا بودیم همه اتاقها پر از زندانى بود .از آنجایى که حاال در این بند
به جز اتاق ما تنها اتاق یک است که پر از زندانى است و اگر به آن نزدیک
شویم نگهبانان که در دفتر هستند صدایمان را خواهند شنيد ،در نوبتهاى
دستشویى نگهبان در راهرو نمىماند و به دفتر مىرود.
به این اميد که وسایل نوشتن ،کتاب و چيزهاى دیگرى پيدا کنيم نقشه گشتن اتاق
را مىکشيم .سار در گوشهاى از راهرو مىایستد که به محض آمدن نگهبان
بتواند او را دیده و ما را خبر کند .نازلى در کنار در مىایستد ،در را با قاشق
باز مىکنم و وارد اتاق مىشوم .ميز قشنگى مىبينم که معلوم است با دست
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درست شده است .زندانيان مرد باید آنرا قبل از اعدامشان درست کرده باشند.
ميز را برداشته و به نازلى مىدهم که به اتاق خودمان ببرد .قبل از اینکه چيز
بدرد خور دیگرى پيدا کنم نازلى صدایم مىکند .نگهبان چيزى احساس نمىکند و
هر یک از ما مشغول کارهایمان مىشویم .ميز خيلى خوبى است ،براى نوشتن
و خواندن مىتوانيم از آن استفاده کنيم.
چند روزى است که دو تا کبوتر سفيد مشغول ساختن النهاى با شاخههاى خشک
در پنجره اتاقمان هستند .با تميز نکردن پنجره مراقب هستيم که نترسانيمشان.
امروز درست کردن النه تمام شد و خانم روى آن نشسته است .به نظر مىرسد
که مىخواهد تخم بگذارد .این دو کبوتر براى همه افراد اتاق جاجالب هستند.
پيداست که کبوتر ماده تخم گذاشته است ،کبوتر نر برایش غذا مىآورد .دیدن
رابطه عاشقانهشان زیباست .این تنها پدیده طبيعى است که در اینجا مىبينيم.
یک هفتهاى از خوابيدن کبوتر روى تخمش مىگذرد .نيمههاى شب است ،با
صداهاى ناهنجارى از خواب بيدار مىشوم .همه بيدار شدهاند و به پنجره زل
زدهاند .کبوتر از این طرف به طرف دیگر مىپرد و گربهاى چاق و چله در
تالش است که او را بگيرد .از کبوتر خون مىچکد .روى پنجره پر ریخته،
پنجره را خونى کردهاند .همه مان یخ زدهایم .گربه و کبوتر هر دو صداهاى
ناهنجارى از خود در مىآورند .تخمهاى کبوتر زیر تقالهایشان مىشکنند .انگار
خودمان را مىبينيم که بوسيله پاسدارها داریم وحشيانه تکهتکه مىشویم .همه از
دیدن این صحنه افسردهایم ،از دیدن خودمان در حال مردن .کبوتر سفيد سمبل
آزادیست ،مثل خودمان و ما داریم جلوى چشم خودمان مىميریم .سال  ٦٧جلوى
چشمم زنده مىشود ،با زندانيان چنين کردند .گربه کبوتر بيجان و خونين را به
دندان گرفته از بين ميلهها مىرود .شاید مىرود که تولههایش را غذا دهد و ما
مىمانيم و پنجرهاى که به آن خون پاشيده شده است .مىخوابم و پتو را به روى
صورتم مىکشم و در سکوت اشکم را که گویى زندانى بوده ،رها مىکنم.
٭٭٭
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ديوار گالين دوپول
صبح است ،به راهروى اصلى مىرویم که چایىمان را بياوریم و چيز عجيبى
مىبينيم .در بين راهروى  ۲١٦یک دیوار است ،که آنرا نصف کرده است .حاال
در هر طرف دیوار فقط دو در هست که هر یک به یک بند دو طبقه راه دارد.
دیوار را براى این رژیم کشيده است که بتواند ما را از چشم گروه حقوق بشر
پنهان کند .حاال وقتى که گروه به راهروى  ۲١٦بيایند تنها دو در مىبينند ،دو
درى که به بندهاى یک و دو منتهى مىشوند .رژیم تاکتيک جالبى براى پنهان
کردن ما از چشم آنها زده .گروه حقوق بشر در بندهاى یک و دو تعدادى تواب
خواهند دید که اعتراضى به رژیم و کشتارهایش ندارند .ولى خانوادهها اسامى
ما را به گروه دادهاند .اگر گروه تعدادى از این اسامى را به رژیم بدهد و
خواهان دیدار با آنها باشد رئيس زندان چه جوابى خواهد داد؟
نگهبان اسم یکى از زندانيان را که سال پيش همسرش اعدام شده است مىخواند
که براى بازجویى آماده باشد .مطمئن هستيم که این باید در رابطه با گروه حقوق
بشر باشد ،حتما خانوادهاش اسم او را به گروه دادهاند .زندانى با چادر و چشمبند
پشت در آماده است ولى نگهبان نمىآید که او را ببرد .بازدید گروه حقوق بشر
باید امروز باشد .به هر حال گالين دوپول ،نماینده حقوق بشر سازمان ملل در
ایران امروز از زندان بازدید کرد .و شاید نداند که بخشى از زندان را و
زندانيان را ندیده است.
٭٭٭
صبح است و وقت سکوت .هر کس مشغول خواندن چيزیست .صداهایى از
راهرو مىآید ،باید زندانيان جدیدى را به بند آورده باشند .از صداها پيداست که
به اتاق چهار دارند مىروند .دوست داریم که بدانيم آنها چه کسانى هستند .آیا از
دوستانمان هستند؟ خيلى طول نمىکشد که بفهميم ،یک ساعت از انتقالشان
نگذشته است که صدایشان از هواخورى به گوش مىرسد .همه به طرف
پنجرهها مىرویم و هواخورى را نگاه مىکنيم .حدود ده تا زن بسيار جوان
هستند ،زیبا با لباسهاى قشنگ و گران قيمت .از سنشان احساس مىکنيم که نباید
سياسى باشند .نازنين به باالى پنجره مىرود و از آنها سواالتى مىکند .یکى از
آنها مىگوید مراقب باش یک جاسوس بين ماست .به نظر مىرسد که به ما خيلى
راحت اعتماد مىکنند ولى به خودشان اعتماد ندارند .همان شخص بعد از کمى
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قدم زدن و جک گفتن با دوستش شروع مىکند به پاسخ دادن به سواالت نازنين.
مىگوید:
 همهمان در یک خانهاى بودیم که مال آقایان وزرا بود .مرتب به خانه مىآمدندو دوستانشان را هم مىآوردند و ما از آنها پذیرایى مىکردیم .آنها برایمان لباس
مىخریدند و در سالى که گذشت مشکلى نداشتيم .نمىدانم چرا دیشب پاسداران
به خانهمان حمله کردند و همه ما را دستگير کردند.
نازنين سن او را مىپرسد.
 پانزده سال دارم .همه ما بين  ١۴تا  ١٧سال هستيم.به نظر مىرسد که مىدانند زیاد در اینجا نخواهند ماند ،چون شادند و بازى
مىکنند و مىخندند .باالخره وزرا دلشان برایشان تنگ مىشود و پول مىدهند و
آزادشان مىکنند .دستگيریشان باید بخاطر اختالفات جناحى رژیم باشد .هر
جناحى گاهى بر عليه جناح دیگر کارى شبيه کشف و دستگيرى اینها انجام
مىدهد تا امتيازى نسبت به دیگرى پيدا کند.
یک روز از دستگيرى زندانيان اتاق چهار مىگذرد .وقتى به دستشویى مىرویم
متوجه مىشویم که لوله برخى از آفتابهها خونى است .آفتابه ها را تميز مىکنيم
و استفاده مىکنيم .بعد از دستشویى یکى از هم اتاقىها مىگوید که باید مراقب
شيوع بيمارى باشيم .اگر امکان دارد آفتابههایى را که اتاق چهار استفاده مىکنند
استفاده نکنيم .برخى مىپرسند چرا و او مىگوید بخاطر اینکه لوله برخى از
آفتابهها خونى بودهاند و اگر ما از آنها استفاده کنيم ممکن است بيمارى بگيریم.
باورم نمىشود که این دختران جوان آفتابه را با آقاى وزیر یکى گرفتهاند .شاید
هم فرق آنچنانىاى برایشان نداشته باشند.
بيشتر اوقات زندانيان اتاق چهار در هواخورى هستند و شلوغ مىکنند ،یا بازى
مىکنند و یا با یکدیگر دعوا مى کنند .کارهاى خندهدارى مىکنند که ما تا حاال
ندیدهایم .دامنهایشان را باال مىزنند و تنشان را به یکدیگر نشان مىدهند.
باالخره خيلى جوان و پر انرژى هستند .نگهبان پشت بام آنها را نگاه مىکند و
آنها هم چيزهایى به او مىگویند و با یکدیگر مىخندند.
روز مالقات است .از خانوادهمان مىشنویم که گروه حقوق بشر از اوین دیدن
کرده است و از ما مىپرسند که آیا آنها را دیدهایم یا نه .با شنيدن اینکه رژیم
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دیوارى در راهروى  ۲١٦کشيده که ما را از چشم آنها پنهان کند ،عصبانى شده
و مىگویند که به گروه خبر خواهند داد .ما اعتقادى به گروههایى که از سازمان
ملل مىآیند ،نداریم .ولى خانوادههایمان اميدوارند که شاید چنين گروهى بتواند
فشار آورده و منجر به آزادى ما شوند .خانوادههایمان نمىدانند که سرنوشت ما
بيشتر از هرچيز در دست مردم است .اگر کارگران براى حقوقشان بلند شوند و
خواهان آزادى ما نيز بشوند ،قبل از هر فشار بينالمللى آزاد خواهيم شد.
مىشنویم که یکى از زندانيان که بخاطر بيمارى در بيمارستان بسترى بوده،
آزاد شده است .به این ترتيب که خانوادهاش از رئيس زندان مىخواهند تا او را
موقتا آزاد کنند .رئيس زندان او را براى دو ساعت به خانه مىفرستد .وقتى که
بر مىگردد به او و خانوادهاش مىگویند که اگر انزجار بنویسد آزادش مىکنند و
او هم مىنویسد.
زندانيان اتاق چهار باید در حال آزاد شدن باشند ،چون سر و صداهاى زیادى از
راهرو مىآید .کمتر از دو هفته در این اتاق بودند ،و حاال هم مىروند که از
آقایان وزرا پذیرایى کنند .چه کسى مىداند تا کى این وضع را خواهند داشت و
کى با شرایطى روبرو خواهند شد که هيچ نوع حمایتى نخواهند داشت .چه
زمانى براى طوالنى مدت به زندان خواهند افتاد و یا سنگسار خواهند شد؟
نمىدانم که آیا خودشان هم به اینکه چقدر دارد از آنها سو استفاده مىشود واقفند
یا نه.
هفتهاى یکبار هواخورى داریم که بعد از ساعت دستشویى است .هر بار نگهبان
مىگوید که وقت دستشویىمان تمام شده و در دستشویى را مىبندد و مىگوید که
مىتوانيم به هواخورى برویم .بيشتر اوقات تنها من و نازلى و سار و دو یا سه
نفر دیگر به هواخورى مىرویم که قدم بزنيم .بقيه نمىآیند چرا که تعدادى هنوز
در دستشویى هستند .همه مىدانيم که وقت دستشویى کم است .هيچ چيز در اینجا
به اندازه کافى نيست ،حتى هوایى که آنرا تنفس مىکنيم و یا غذایى که به ما
مىدهند .جایى که هر کس دارد برایش کافى نيست ،ولى نباید هفتهاى یک بار
هواخورى را هم در اعتراض به کم بودن وقت دستشویى از دست بدهيم .از
آنجایى که ما دوست داریم به هواخورى برویم وقتى که نگهبان مىگوید که وقت
تمام شده در دستشویى نمىمانيم .این هم شاید مربوط به نگاه متفاوتمان به
مبارزه است که هر کجا که مىرویم برخوردمان به مسائل متفاوت است .حتى
زندگى شخصىمان هم یعنى برخوردمان به غذا خوردن و خوابيدن و کتاب
خواندن و استفاده از وقت و رفتارمان با دوستانمان هم متفاوت است .آنها مبارزه
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را در محدودیتهایى که رژیم برایمان تعيين مىکند ،پيدا مىکنند .از اینرو این هم
وسيلهاى براى مبارزه مىشود .و ما سعى مىکنيم که از شرایطمان حداکثر
استفاده را کرده که مبارزه و خودمان را رشد دهيم.
دوختن کوبلن تمام شده است ،یک تابلوى زیباست و آماده آزادى .روز مالقات
است آنرا به یکى از دوستانمان که مالقات حضورى دارد مىدهيم که به
خانوادهاش بدهد .او از مالقات بر مىگردد و مىگوید که به پدرش داده است و
به فردى که باید برسد ،خواهد رساند .از اینکه توانستيم آنرا به بيرون زندان
بفرستيم خوشحاليم .در مورد آن حرف مىزنيم و اینکه متاسفانه نتوانستيم چيز
زیادى بنویسيم چون یک تابلوى کوچک بود .تصميم مىگيریم که یک نامه دیگر
بنویسيم و در مورد روش جاسازى آن و طریقى که بتوانيم بيشتر بنویسيم حرف
مىزنيم .تصميم مىگيریم که یک تل پهن درست کنيم که با دوختن طرح روى
پارچه مىتوانيم چيز زیادى هم روى آن بنویسيم .شروع به کار روى آن
مىکنيم ،براى آنکه پارچه مناسب را پيدا کنيم .از آنجایى که دنيا و نينا در بند ما
نيستند و نمىتوانم برایشان بنویسم ،وقت بيشترى دارم که مىتوانم از آن براى
دوختن تل استفاده کنم.
در اتاق باز مىشود ،پاسدار مىگوید سفارش ميوه بدهيد .چند ميوه را نام
مىبرد ،توت فرنگى هم جزو آنهاست .مسئول فروشگاه اتاق قيمت ميوهها را
مىپرسد .قيمت توت فرنگى ارزان است .ما چهار نفر یک کيلو توت فرنگى
سفارش مىدهيم .بقيه اتاق که خریدشان با هم است در مورد خرید توت فرنگى
بحث مىکنند .دو نفر از آنها از بقيه مىخواهند که توت فرنگى بخرند.
استداللشان این است که از بقيه ميوهها ارزانتر است .نمىگویند که از بقيه
ميوهها خوشمزهتر هم است .بقيه مخالفت مىکنند.
ميوهها را تحویل مىگيریم .چون نمىشود توت فرنگى را زیاد نگه داشت،
همهاش را شسته و مىخوریم .از اینکه بقيه زندانيان این ميوه خوشمزه را
نمىخورند متاسفم .آنها بخاطر این آنرا نخریدند که فکر مىکنند خرید توت
فرنگى بورژوایى است .نمىدانم توت فرنگى هم خودش مىداند که بورژوا بدنيا
آمده است یا نه .دلم براى آن دو نفرى که اصرار داشتند توت فرنگى بخرند،
مىسوزد .آن دو در جمعى هستند که ابتدا ترین حقوق آنها را هم به رسميت
نمىشناسد .چه اشکالى داشت که براى آن دو نفر مىخریدند و بقيه نمىخریدند؟
آیا این جزو حقوق آن دو نبود که بنابر نظر و تمایلشان خرید کنند؟ چرا آن دو
نفر مىبایست به نفع بقيه کوتاه بيایند؟ آیا مسئله اقليت و اکثریت در یک جمع،
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آنهم در مورد خصوصىترین مسئله یعنى خوردن را هميشه باید به این طریق با
راىگيرى حل کرد؟ آیا باید هميشه اقليت در مقابل نظر اکثریت کوتاه بياید؟
نمىشود که هر کدام نظر خود را عملى کنند؟ بخصوص در چنين مسئلهاى که
خرید توت فرنگى توسط دو نفر و یا براى دو نفر صدمهاى به بقيه نمىزد.
صبح است و ساعت سکوت ،هر یک از ما هم مثل بقيه زندانيان مشغول خواندن
و یا کارى هستيم .من و نازلى و سار و زیبا در کنار یکدیگر نشستهایم و هر
یک مشغول کار خودمان هستيم .یکباره مىشنوم که یکى از چپىها مشغول
فحش دادن به سار است .متعجبم ،چرا اینکار را مىکند .بعد از جدا شدن از
توابها یعنى سالهاست که شاهد چنين صحنهاى نبودهام .ما هرگز به یکدیگر
فحش نمىدهيم حتى اگر از دست هم عصبانى باشيم .سار مىخواهد که فحشهاى
او را پاسخ دهد .قبل از اینکه دهان باز کند به او مىگویم:
 توجهى نشان نده ،نگاهش هم نکن ،کار خودت را ادامه بده ،و هيچى نگو.سار با برافروختگى مىپرسد:
 چرا؟ دارد بىخود مىگوید .اتهام مىزند ،چرا نباید جوابش را بدهم؟ ما با آنها دعوا نداریم .او خيلى عصبانى است ،اگر جوابش را بدهى ممکناست بياید و تو را کتک بزند .تو هم او را خواهى زد؟
نازلى به سار مىگوید:
 به نظر مىرسد که او مىخواهد با ما دعوا کند و تو تنها یک بهانه هستى کهدعوا را شروع کند .ما نباید دنبال او بيفتيم ،بهتر است محل نگذاریم.
بيچاره سار ،از ناراحتى سرخ شده است و خيلى ناراحت به نظر مىرسد ولى به
کتاب خواندنش ادامه مىدهد .هرچند همه مىتوانند حدس بزنند که سار نمىداند
چه مىخواند .جواهر به فحش دادن ادامه مىدهد .آرام به سار مىگویم:
 جالب است که ببينيم در پاسخ ندادن ما عاقبت چه خواهد کرد.جواهر باید از نظر روانى وضع بدى داشته باشد .بعد از مدتى فحش دادن به
سار و پاسخ نگرفتن از سار ،به گریه مىافتد و با صداى بلند گریه مىکند.
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دوستانش سعى مىکنند که او را آرام کنند ،ولى او احتياج دارد که خشمش را
بيرون بریزد ،براى نيم ساعت گریه مىکند .سار آرام به ما مىگوید:
 هيچ چيزى نمىتوانستم به او بگویم که باعث شود این همه گریه کند.٭٭٭
در بحثهایمان در مورد شرایط جدید حرف مىزنيم .اینکه چرا رژیم در این بند
تنها دو اتاق را با ما اشغال کرده و در بند  ٣هم دو اتاق را با زندانيانى که
حکمشان تمام شده و بقيه اتاقها خالى هستند و تعدادى هم در سلولهاى انفرادى
هستند .اینکه ضرورت این شرایط چه بوده است و چه ربطى به بازدید گروه
حقوق بشر دارد .بازیدى که یکبار انجام شده و قرار است بار دیگرى هم
صورت گيرد .ما نمىدانيم که بازدید بعدىشان کى خواهد بود ولى
خانوادههایمان گفتند که گروه به آنها گفتهاند که بزودى بازدید دیگرى خواهند
داشت .شرایط جدیدى را که قبال وجود نداشت مىبينيم .یکى فشار بينالمللى که
خود را در بازدید این گروه حقوق بشر نشان مىدهد .دیگرى جدا کردن ما از
یکدیگر است ،طورى که نتوانيم با هم ارتباط داشته باشيم .چرا؟
من و نازلى نامه دیگرى براى حزب نوشتهایم .البته به شکل رمز که یک تل
زیباست .باید این یکى را هم مثل قبلىها بيرون بفرستيم .هنوز نمىدانيم که آیا
بلوز و یا تابلو به دست سایه رسيده است یا نه .شاید در مالقات بعدى بفهميم.
نوشتن این نامهها خيلى سرحالم آوردهاند ،بخصوص اینکه در مقابل چشمان
نگهبانان سعى کردهایم به بيرون از زندان نامه بدهيم .این کار قدرت تشکل را
بيشتر به من نشان مىدهد ،حتى اگر این تشکل تنها از چند نفر تشکيل شده باشد.
هرچند هميشه در زندان در روابط سازمان داده شده بودهام .روابطى که
مىتوانستيم براى یکدیگر در اتاقها و بندهاى دیگر بنویسيم ولى ارتباط برقرار
کردن با بيرون از زندان چيز دیگرى است.
٭٭٭
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بوى آزادى
روز مالقات است ،با برگشتن اولين سرى مالقاتىها خبرى در بين همه زندانيان
مىپيچد .اینکه برخى از زندانيانى که در سلولهاى انفرادى بودهاند و حکمشان
سالها بود که تمام شده بود ،بطور موقت بدون هيچ شرطى آزاد شدهاند .مىشنویم
که به خانههایشان رفته و سه هفته دیگر باید به زندان برگردند که یا انزجار
بنویسند و یا به سلول برگردند .برخى از زندانيان یعنى چپىها مىگویند که این
هم فشار دیگرى روى زندانيان است که انزجار بدهند .ولى براى من نشان از
چيز دیگرى دارد ،بوى آزادى ،هواى آزادى را دارد .فکر مىکنم که رژیم
شروع به آزاد کردن زندانيان کرده است و ابتدا آنهایى را آزاد مىکند که
مىبایست سالها پيش با تمام شدن حکمشان آزاد مىشدند .فکر مىکنم که
مىتوانند بعد از سه هفته به زندان برنگردند .همه زندانيان در مورد این مسئله
حرف مىزنند و هر کس نظرى دارد .برخى از زندانيان مىگویند که به این
شکل یعنى براى سه هفته بيرون نخواهند رفت .ما با یکدیگر حرف مىزنيم و
مىگویيم که هر وقت که رژیم ما را بدون هيچ شرطى آزاد کند بيرون خواهيم
رفت .مهم نيست که بعد از مدتى بياید و دستگيرمان کند ولى خودمان هم به
زندان برنخواهيم گشت .براى ما مهم نيست که بهانه رژیم براى این آزادى
چيست ،ما فقط حاضر به نوشتن و یا پذیرفتن شرطى براى آزادىمان نيستيم.
مىدانم که همه زندانيان این نکته را که ما مىبينيم نمىبينند .اینکه رژیم دیگر
نمىتواند ما را براى مدت طوالنى در زندان نگه دارد و مىخواهد هر چه
زودتر از شرمان خالص شود .چپىها فکر مىکنند که رژیم هرگز بدون گرفتن
انزجار ما را آزاد نخواهد کرد و آزادى ما تنها و تنها به قيام مردم وابسته است.
روزها متفاوت مىگذرند ،الاقل براى من متفاوتند .احساس مىکنم که تمام اميدم
براى دیدن دنياى بيرون دارد نزدیک مىشود .همه زندگى روزمرهمان را
مىکنيم ولى احساس مىکنم که من انرژى بيشترى دارم ،چون اميدوارترم.
هرچند نگاه به آینده سایه سال  ٦٧را هم با خود دارد ،سال اعدام دسته جمعى
زندانيان را مىگویم .نمىدانم که آیا هرگز قادر به فراموش کردن آن روزها
خواهم بود و یا خاطره و زخمهاى آن روزها را تا زنده هستم حمل خواهم کرد.
چهره مهين همچنان در خاطرم است که گویى دیروز او را با آن لبخند محوش
دیدهام .انگار هنوز هم در کنار در اتاق پهلویى ایستاده و با عشق جهان را نظاره
مىکند.
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نگهبان در را باز مىکند و مىگوید که با چادر باشيم .ناصریان شالق زن ،یکى
از جالدان سال ٦٧وارد اتاق مىشود و مىگوید:
 تصميم داریم زندانيان را با هر حکمى که دارند در صورت تقاضاى مرخصىموقتا آزاد کنيم .کسى هست که حاضر به نوشتن تقاضاى مرخصى باشد؟
تودهاىها و اکثریتىها دستشان را باال مىکنند ،ناصریان اسمشان را یادداشت
مىکند و از اتاق بيرون مىرود .احساس خوشى وجودم را در بر مىگيرد همه
چيز نشانه آزادى بدون شرط در آینده نزدیک دارد .طولى نمىکشد که نگهبان به
دنبال آنهایى که حاضر شدند تقاضاى مرخصى بنویسند مىآید .آنها مىروند و
من از خودم مىپرسم که آیا آنها را دیگر خواهم دید؟ شک دارم.
نظر ما نسبت به شرایط کنونى ،اینکه رژیم مىخواهد همهمان را آزاد کند و این
کارها آخرین تالشش براى شکاندن آنهایى است که ترک دارند .اینکه رژیم دارد
تالش مىکند آخرین کسانى را هم که فکر مىکنند بدون انزجار آزاد نخواهند شد
به دادن انزجار بکشاند .و اینکه بعد از همه اینها ما هم بدون شرط آزاد خواهيم
شد به گوش بقيه زندانيان رسيده است .آنها در روابطى که به گوش ما برسد
مىگویند که خيلى خوشبين هستيم و بدون نوشتن انزجار آزاد نخواهيم شد .به
دوستى که بحثهاى آنها را برایم نقل مىکند ،مىگویم که خواهيم دید .مىبينم که
ما بيشتر از بقيه انرژى داریم و اميدوارتر هستيم .چرا؟ چون به آزادى خوشبين
هستيم؟
زمان به مالقاتهایمان گره خورده است ،مالقات یعنى اخبار آزادى و اخبار تازه.
روز مالقات است ،در سالن مالقات متوجه مىشوم که برخى از زندانيان
منجمله خودم با خانوادههایمان مالقات حضورى داریم .خوشحالم به کابين
مىروم و پدر و مادر و برادرم را مىبوسم .این اولين بارى است که پدر و
مادرم را بعد از هفت سال و نيم ،بدون دیوار شيشهاى بينمان مىبينم .آنها هيجان
زدهاند ،پدرم سعى مىکند که گریه نکند و این باعث مىشود که نتواند حرف
بزند .فقط نگاهم مىکند ،نگهبانان در حال قدم زدن و پائيدن ما هستند .در حالى
که تظاهر به بوسيدن مادرم مىکنم یک گردنبند که از سنگ درست شده است را
به گردن او مىاندازم .سنگى است که راز در یکى از تولدهایم بهم هدیه داده
بود .زمانى که هنوز ما را ضد انقالب نمىدید و یکى از ماها بود .طرح سنگ
کره زمين است که یک پيچ دور آن است .خيلى زیباست و خيلى کار روى آن
شده است .ماهها پنهانى از چشم من روى آن کار مىکرد .مادرم با تعجب نگاهم
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مىکند ،به او مىگویم این هدیه با ارزشى برایم هست ،آنرا برایم حفظ کن .در
مورد دنياى بيرون حرف مىزنيم و پدر و مادرم مىگویند:
 خواهرانت از ما مىخواهند که براى دیدن آنها به اروپا برویم .ولى نمىتوانيمتو را در اینجا رها کرده و برویم.
 من حالم خوب است و خيلى دوست دارم که بروید و از خواهرانم و دوستانماخبارى براى من هم بياورید .خواهش مىکنم که بروید.
پدرم مىگوید:
 چطور مىتوانم بروم ،همه این سالها به آنها گفتم که به محض آزاد شدن توخواهم رفت .ولى تو هنوز اینجایى ،من چطور مىتوانم بروم و تو را در اینجا
رها کنم ،ممکن است تو را هم بکشند.
 شرایط تغيير کرده و فعال وقت کشتن نيست .خواهرانم هم نياز به دیدن شمادارند.
برادرم مىگوید:
 مىفرستمشان.خوشحال مىشوم .نگهبان مىآید و مىخواهد که جدا شویم ،دلم نمىخواهد که
بروم ،هيچ کس دوست ندارد که جدا شود .نگهبان اصرار مىکند و ما یکدیگر
را مىبوسيم و جدا مىشویم .قبل از رفتن ،پدرم مقدارى کاکائو که توانسته از
فروشگاه زندان بخرد به دستم مىدهد .کاکائوها را مىگيرم و از اینکه فراموش
نکرده است که چقدر کاکائو دوست داشتم خندهام مىگيرد.
مثل هميشه بعد از مالقات خبرهاى خوب و بد زیادى به گوش مىرسد .سار
ناراحت است ،پدرش دستگير شده است .مىپرسم:
 چرا؟ نمىدانم. -فعاليت سياسى داشت؟
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 فکر مىکنم داشت .هرچند هرگز نگفت ،ولى هميشه فکر مىکردم که دررابطه با حزب فعال است.
مىشنویم که به نام مرخصى تعداد بيشترى آزاد شدهاند و برخى از آنها برگشته
و انزجار دادهاند که دیگر در زندان نگه داشته نشوند .مىشنویم که زیر فشار
خانواده بودهاند که نمىخواستند دخترشان را دوباره از دست بدهند .خيلى
ناراحت کننده است ،آیا اینها درک نمىکنند که وقت آزادى است ،که رژیم ما را
براى مدت طوالنى نگه نخواهد داشت؟ آنها  ٧و یا  ٨سال در زندان ماندند چون
نمىخواستند که انزجار بدهند .حاال موقع آزادىشان بيشتر از هر وقت از ماندن
در زندان مىترسند و دارند انزجار مىنویسند .روژین و بهناز که ماهها در
سلول انفرادى بودهاند جزو آنهایى هستند که انزجار دادهاند که دوباره به زندان
برنگردند .به یاد فشارهایى مىافتم که آنها تحمل کردند ولى انزجار را نپذیرفتند.
اميدوارم از نظر روحى به خاطر انزجار نوشتن در وضعيت بدى نباشند.
برایشان متاسفم چون آنها بارها سلول را تحمل کردند ولى به نظر مىرسد که
دیگر خسته شدهاند .مىشنوم که سپيده هم بعد از چند روز آزادى موقت آمده و
انزجارش را داده است .همان کسى که وقتى از سلول انفرادى به زندان قزل
حصار آمد و من از دیدنش خوشحال شدم و به او سالم کردم .و او که مرا
بخاطر عدم همراهيم در حرکتهاى آنها ضدانقالب مىدید ،نه تنها جواب سالمم
را نداد ،بلکه با نگاهش بهم گفت که خفه شوم .خبر مىرسد که مهوش هم
انزجار داده و آزاد شده است .حکم او هم سالهاست که تمام شده و فقط بخاطر
عدم پذیرش شرط آزادى در زندان مانده بود .هرچند با هم دوست نبودیم ولى
هميشه او را دوست داشتم ،او هرگز خودش را برتر از ما نمىدید .من حتى
وقتى بيمارى داشتم پيش او مىرفتم و از او کمک مىخواستم .او انسانها را تنها
از زاویه تفکر سياسىشان نمىدید و بر مبناى آن ،با دیگران خط و نشان
"انقالبى" نمىکشيد .یادم مىآید که یکبار که در سلول بودم ،روز مالقات او را
دیدم .او نمىبایست با من حرف مىزد ،به سوى او دویدم و بخشى از پوست
صورتم را که مدتى بود به شدت مىسوخت به او نشان دادم و از او پرسيدم که
چه باید بکنم .او نگاهش کرد و با دستش پوستم را معاینه کرد و گفت خشک
نگهشندار ،هميشه کرم بهش بزن .و این وقتى بود که اگر نگهبان او را مىدید
که با من حرف مىزند ،ممکن بود او را به سلول بفرستد .چون ما در یک بند
نبودیم و نمىبایست با یکدیگر حرف مىزدیم.
٭٭٭

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

مىشنویم که از اتاق یک دارند برخى را منتقل مىکنند .راز و سونيا هم در آن
اتاق هستند ،این همان اتاقى است که راز را در کنار جهان گذاشت و او را
آنچنان تغيير داد .من و نازلى با یکدیگر حرف مىزنيم که ممکن است جدایمان
کنند ،قبل از آنکه حرفمان تمام شود در باز مىشود و نگهبان با یک ليست وارد
اتاق مىشود .اسامى برخى را مىخواند نازلى ،فرى و زیبا و تعداد دیگرى در
ليست هستند و باید بروند .من و نازلى یکدیگر را مىبوسيم و آرزو مىکنيم که
یکدیگر را بيرون از زندان ببينيم .جدایى از نازلى برایم سخت است .او در تمام
مدتى که مریض بودم و وضع بدى داشتم کنارم بود .او هر کارى که از دستش
برمىآمد برایم انجام داد و حاال دلم خيلى برایش تنگ مىشود ولى چه مىتوانم
بکنم ،زندان یعنى جدایى .فرى را مىبوسم و از او براى کمکهایش در دورهاى
که بيمار بودم تشکر مىکنم .آنها مىروند و هرچند احساس مىکنم که براى
طوالنى مدت در زندان نخواهيم بود ولى غم تمام وجودم را در بر مىگيرد.
هميشه از جدایى بدم آمده ،و باعث ناراحتىام شده است .دوست ندارم هيچ کارى
بکنم ،مىنشينم و به دنياى بيرون فکر مىکنم .در اتاق باز مىشود و نگهبان از
ما مىخواهد که وسایلمان را جمع کرده و به اتاق یک برویم .به اتاق یک
مىرویم ولى نگهبان در اتاق را نمىبندد .یعنى از این به بعد در اتاقمان باز
خواهد بود ،این یکى جاى خوشحالى دارد .سونيا و راز را در اتاق یک مىبينم.
سونيا از دیدن من خيلى خوشحال است و راز خيلى افسرده است .چرا؟ شاید
بخاطر جدایى از جهان ناراحت است ،شاید احساس تنهایى مىکند .نمىتوانم او
را اینقدر افسرده ببينم ،او هرگز اینطورى نبود ،هميشه سرحال بود .این حال او
باید نتيجه رابطهاش با جهان باشد.
زندگى دیگرى را در اتاق  ١شروع مىکنيم ،خوبىاش این است که در اتاقمان
باز است .سونيا و راز سر سفره غذاى اتاق نمىنشينند .از سونيا در مورد آن
مىپرسم ،مىگوید:
 وقتى که از شما جدا شدیم راز سر سفره اتاق ننشست .از من هم خواست کهننشينم ،من هم قبول کردم هرچند همان موقع هم به نظرم کار احمقانهاى مىآمد.
مثل جهان او هم مىخواست اینطورى با بقيه مرز بکشد ،ابتدا نمىدانستم که این
مرز کشى مرا هم در بر خواهد گرفت .هنوز هم من با او مىنشينم چون
تنهاست ،هرچند با من حرف نمىزند ولى برایش ناراحتم.
طریقى که ما غذایمان را مى خوریم هميشه اینطور بوده است که به نسبت تعداد
افراد اتاق سفرهاى به شکل نيم دایره پهن می کنيم .هميشه اینطور بوده که افرادا
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از جریانات راست به ترتيب از طرف راست سفره مىنشستند ،تا اینکه در سر
دیگر سفره جای ما بود .شکل نشستنمان در اتاق هم همينطور است ،قسمت
راست اتاق را هميشه تودهاىها و اکثریتىها پر کردهاند و ما در قسمت چپ
نشستهایم .آنهایى که هم با راستها رابطه دارند و هم سعى مىکنند که با چپىها
رابطه داشته باشند معموال در وسط اتاق و یا وسط سفره مىنشينند.
چند روزى است که در این اتاق هستيم ،تعدادمان نسبت به قبل کمتر است،
بيست نفر هستيم .بيشتر دوستانم در اینجا نيستند ،فقط سونيا و منيژه و سار
هستند .دیدن راز که افسرده است برایم خيلى سخت است .سعى مىکنم که
دوباره با او وارد رابطه شوم و متوجه مىشوم که او هم دوست دارد .با او
حرف مىزنم و به او کمک مىکنم که از حالت تنهایى و افسردگى بيرون بياید.
٭٭٭
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زندانيان عادى
شب است ،آماده خواب مىشویم ،صداهایى از سالنى که به بندمان چسبيده به
گوش مىرسد .دم در اتاق مىروم و سالن را نگاه مىکنم .تعداد زیادى زن پشت
در ایستادهاند .آنها را نگاه مىکنم و آنها هم با تعجب ما را نگاه مىکنند .ما نسبت
به آنها تميز و شيک به نظر مىرسيم .فقر از صورتهاى زرد و رنگ پریدهشان
و لباسهاى کهنهشان مىبارد .نگهبان مىآید و در را باز مىکند و آنها وارد
راهرو شده و یکدیگر را هل مىدهند .از دیدنشان خوشحالم ،خيلى وقت است که
مردم معمولى را ندیدهام .سالهاست که این همه آدم ندیدهام .یکى از آنها ما را به
دیگرى نشان مىدهد و مىپرسد اینها هم قاچاقچىاند؟
زیر پتویم مىخزم در حاليکه مىشنوم که در هر اتاقى چهل نفر جا داده شدهاند.
آنها مخلوطى از قاچاقچى و دزد و تنفروش و قاتل هستند .صبح کارگر اتاقمان
پيش آنها مىرود که در مورد نظافت بند یعنى توالت ،حمام و راهرو صحبت
کند .نگاهشان مىکنم ،منيژه در راهرو ایستاده و به آنها مىگوید خواهش مىکنم
گوش کنيد .کسى گوش نمىکند ،هر کس با دیگرى حرف مىزند .منيژه دوباره
همان جمله را مودبانه تکرار مىکند ولى کسى نمىشنود .همهمه اجازه نمىدهد
کسى صداى او را بشنود .یکى از آنها که شاهد سعى منيژه است ،داد مىزند
خفه شوید ،خانم مىخواهند با ما حرف بزنند .تمام راهرو را سکوت در بر
مىگيرد ،نمىتوانم جلوى خندهام را بگيرم .منيژه مىگوید:
 باید با هم بنشينيم و نظافت بند را برنامه ریزى کنيم .اگر شما تعداد افراد سالمخودتان را که قادر به کار کردن هستند بشمارید و یک نفرتان پيش من بياید
مىتوانيم با هم برنامه نظافت را بریزیم.
آنها موافقت مىکنند و دوباره همهمه راهرو را در بر مىگيرد .برخى از آنها
پيش ما مىآیند و مىگویند که مواظب وسایلمان باشيم ،چون بين آنها دزد هست.

نيمههاى شب است ،همه خوابيدهاند ،در راهرو قدم مىزنم .بخاطر مدت طوالنى
زندگى در اتاق دربسته دوست دارم قدم بزنم .گاهى آنقدر قدم مىزنم که احساس
مىکنم دیگر پاهایم قادر به برداشتن قدمى دیگر نيستند .حاال هم پاهایم توانشان
را از دست دادهاند باید بروم و بخوابم ،قبل از آن به دستشویى مىروم .در حال
شستن دستهایم هستم که سایه کودکى را احساس مىکنم که در حال شستن
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دستهایش است .نگاهش مىکنم ،یک دختر رنگ پریده ،به نظر  ۹ساله مىآید.
خواب مىبينم و یا واقعى است؟ دوباره نگاهش مىکنم و مىپرسم:
 -.اینجا چکار مىکنى؟ اسمت چيه؟
براى یک لحظه صورتم را نگاه مىکند و سرش را پائين مىاندازد .مىگوید:
 زندانى هستم .اسمم مهرى است. چطور امکان دارد؟ تو بچه هستى ،باید در خانه باشى.زمين را نگاه مىکند و سرش آنقدر پائين است که قوز کرده است .مىگویم:
 اتهامت چيه؟با خجالت مىگوید:
 تنفروشى.تعجب مىکنم ،مىپرسم:
 کى گفته؟ چند سالته؟ دوازده سال.ناراحتى تمام وجودم را در بر مىگيرد .بغلش مىکنم و مىگویم:
 نگران نباش عزیزم .تو نمىتوانستى تن فروش باشى ،سنش را ندارى .ولىاگر سن یک زن را هم داشتى و تن فروشى کرده بودى باز هم نمىبایست
خجالت بکشى.
با تعجب مىگوید:
 ولى همه آنها از نگهبان خواستند که ما را در بند جدایى بگذارد .مىگفتند ازبودن با تنفروشها خجالت مىکشند.
 -منظورت چه کسانى است؟
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 همه .دزدها ،قاتلها و قاچاقچىها. چقدر حکم دارى؟ پنج سال و صد ضربه شالق. براى چى؟ هر جمعه برادرم مرا مجبور مىکرد که به خانه صاحبکارش بروم .دوستنداشتم بروم ولى مجبورم مىکرد ،اگر نمىرفتم مرا مىزد .براى دو سال
مىرفتم ،تا شش ماه پيش که پاسدارها به خانهمان آمدند و مرا دستگير کردند.
 برادرت را هم دستگير کردند؟ نه ،خانه نبود. چند سال مدرسه رفتى؟با خجالت مىگوید:
 مدرسه نرفتم ،هميشه کار کردم ،لباس مىشستم و یا در خانه ها نظافتمىکردم.
 حاال اگه بخواهى در زندان وقت دارى که خواندن و نوشتن را یاد بگيرى.حاال دیر است و باید برى بخوابى .من در اتاق یک هستم ،فردا بعد از ظهر بيا
پيشم که در موردش حرف بزنيم ،باشه عزیزم؟
 باشه.مهرى که انگار خشکش زده تکان نمىخورد .مىبينم زیر چشمى مرا که از
دستشویى بيرون مىآیم نگاه مىکند.

صبح در حاليکه صبحانه مىخوریم ،در مورد مهرى به بقيه مىگویم .و تا بعداز
ظهر هر از چند گاهى دوستانم مىگویند دوست تازهات چک مىکند که ببيند
هنوز اینجایى یا نه .در اتاق را نگاه مىکنم و مىبينم که مهرى نگاهى به درون
اتاق مىاندازد و سریع مىرود .بعد از ظهر دوباره مىآید و نگاهى به درون
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اتاق مىاندازد ،با اشاره به او مىگویم که صبر کند و با او به گوشهاى رفته و
مىنشينيم .مىپرسم آیا دادگاهى شده است .مىگوید:
 آره .ماه گذشته دادگاه داشتم. در خانه حسين چى بود؟ چه اتفاقى مىافتاد؟با صدایى پائين مىگوید:
 چيزهاى بدى بود .هر بار التماسش مىکردم که کارى با من نداشته باشد ،ولىگوش نمىداد .مىگفت ساکت باشم و تلویزیون نگاه کنم ،وگرنه شکایتم را به
برادرم خواهد کرد.
 حاال هم تو را دستگير کردهاند؟ حسين را هم دستگير کردهاند؟ نه .مال در دادگاه باور نکرد که من نمىخواستم بروم و از ترس برادرممىرفتم .مىگفت اگر خودم نمىخواستم ،مىتوانستم پيش پاسدارها بروم و کمک
بخواهم .نمىدانستم که مىتوانستم این کار را بکنم.
 اگر مىدانستى ،مىرفتى؟در حاليکه سرش را تکان مىدهد مىگوید:
 از آنها مىترسيدم. تعجبى ندارد ،ببين کجا فرستادنت .بچهاى به سن تو باید در مدرسه باشد نهزندان .چرا مدرسه نرفتى؟
 وقتى هفت سالم بود مادرم مرد .مرا به خانه یک سرهنگ فرستادند که کارکنم .بعد از دو سال که برگشتم ،برادرم گفت که باید کار کنم و درآمدى داشته
باشم .او جمعهها مرا به خانه صاحبکارش مىفرستاد .روزهاى دیگر هم مرا به
خانه دیگران مىفرستاد که رختشویى کنم و برادرم پولش را مىگرفت .یک
بستنى هم برایم نمىخرید ،هربار که مىخواستم ،مىگفت روز بعد خواهد خرید،
ولى هيچ وقت نخرید .نمىخواستم که دختر بدى باشم ،نمىخواستم که تن فروش
باشم ،تقصير من نبود که بدکاره شدم.
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 تو بدکاره نيستى ،کار بدى نکردهاى .برادرت و صاحبکارش و مال و دادگاه ودولت کارى کردند که تو اذیت بشى .اینکه امروز در زندانى تقصير خودت
نيست ،تقصير همه آنهاست .تمام رنجى که کشيدى تقصير آنهاست ،اینکه از
بچگىات لذت نبردى و بازى نکردى و مدرسه نرفتى تقصير آنهاست .هيچکدام
از ما بد نيستيم ،و هيچ کدام از ما نمىبایست در زندان باشيم ،حاال هم که
اینجایى ،مىتوانى خواندن و نوشتن را در اینجا یاد بگيرى.
 چطورى؟ کسى که مرا دوست ندارد .همه زنهاى اتاقم فحشهایى را به منمىدهند که پاسدارها مىگویند .کسى با من حرف نمىزند .چه کسى به من درس
مىدهد؟
 من.سرش را بلند مىکند و به صورتم زل مىزند ،سرخ شده است .مىگوید:
 ولى نگهبانان به ما گفتند که نباید با زندانيان اتاق شما حرف بزنيم .به شما همگفتهاند که با ما حرف نزنيد؟
 نه ،به ما نگفتند چون مىدانند که به حرفشان گوش نمىکنيم .ولى ما بایدمراقب باشيم که پاسدارها ما را با هم نبينند .مىتوانيم بعد از ظهرها زیر طناب
لباسها همدیگر را ببينيم.
 باشه. از هم اتاقىهات برام بگو.مهرى زنى را که در حال قدم زدن است با انگشت نشانم مىدهد ،قدبلند و کمى
چاق است.
 اسم او فيروزه خانم است ،یکبار یکى از نگهبانان را وقتى که بهش فحش داد،کتک زد .بعدش توى سالن در مقابل همه شالقش زدند .ما را مجبور کردند که
نگاه کنيم ،چاره دیگرى نداشتيم .خيلى بد بود ،دست و پاهایش را به تخت بستند
و پنج تا پاسدار مرد به نوبت با یک شلنگ کلفت بهش مىزدند .همهشان عرق
مىریختند .مىبایست به نوبت بزنند ،براى خودشان هم سخت بود .شالق را دور
سرشان مىچرخاندند و در حاليکه على و حسين و فاطمه را صدا مىکردند ،به
کمر او مىزدند .صداى فيروزه خانم در نيامد ،فقط خوابيده بود ،تکان هم
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نمىخورد .فکر کردم که مرده است ،اشکهایم بىاختيار جارى بودند .صداى
شالقها خيلى وحشتناک بود ،گوشهایم را با دستهایم گرفته بودم ولى باز هم
صداى شالق را مىشنيدم .مطمئن بودم که فيروزه را کشتهاند .پاسدارى که از
او کتک خورده بود ،ماده سگ ،نشسته بود و تماشا مىکرد .آرزو داشت که
فيروزه خانم گریه کند .داشت براى صداى ناله فيروزه خانم مىمرد .مىخواست
ببيند که گریه مىکند و جيغ مىکشد ،فيروزه خانم هم مىدانست .صد ضربه
شالق به او زدند و او تکان نخورد .وقتى تمام شد ،بلند شد ،چادرش را تکان داد
و در مقابل آن ماده سگ نشست .آنجا نشست و به او زل زد ،خيلى جالب بود.
نگهبان خيلى عصبانى بود ،در حاليکه فحش مىداد فرار کرد .بعد یکى از زنها
خواست که به پشت فيروزه خانم کرم بزند .یکى از آنها پيرهنش را باال زد،
پشتش را دیدم .کامال سرخ و سياه بود ،جاى شالقها را مىشد دید .وقتى دیدم
حالم بهم خورد .ولى او به روى خودش هم نمىآورد که درد دارد ،اکثر زنها
عصبى بودند .بهش مىگویند فيروزه خانم ،نميگویند فيروزه.
احساس مىکنم که یکى از دوستانم را پيدا کردهام ،دلم مىخواهد که هرچه
زودتر با او حرف بزنم .نگهبانى وارد راهرو مىشود و مهرى مىگوید که بهتر
است برود .از هم جدا مىشویم.
مىبينم که فيروزه خانم در هواخورى تنها قدم مىزند ،راهم را عوض کرده و
در کنارش راه مىروم و مىگویم:
 در مورد شکنجهاى که در جلوى زندانيان شدى شنيدم و اینکه خيلى شجاعانهتحملش کردى.
با لبخندى مىگوید:
 اتاق یکى هستى ،مگه نه؟ آره. توى هواخورى بودیم ،نگهبان هم به هواخورى آمد .برخى از زندانيان درمورد وضعيتمان شروع کردند با او حرف زدن .اینکه غذاى کافى نداریم و
وسایل نظافت و غيره نداریم .نگهبان طبق معمول شروع کرد به آنها فحش
دادن .گفت ،شما تنفروشيد ،همهتان را مىبایست مىکشتيم .نمىبایست شما
"فاحشه"ها را زنده نگه مىداشتيم که حاال غذا بخورید .عصبانى شدم ،نزدیکتر
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رفتم و گفتم ،فکر مىکنى خودت کى هستى؟ اگه اسلحه نداشتى االن شلوارت را
خيس کرده بودى .نگهبان گفت ،مواظب دهنت باش "فاحشه" .نفهميدم چکار
مىکنم ،یقهاش را گرفتم و روى هوا بلندش کردم و به زمين کوبيدمش .زندانيان
دیگر مرا از روى او بلند کردند ،ولى دیر شده بود از دماغش خون مىآمد .در
حاليکه فرار مىکرد گفت ،به گریه ات مىاندازم .من هم داد زدم ،خواهيم دید.
 خيلى درد داشت؟ آره ،ولى تو باید بيشتر از آن شکنجه شده باشى ،همهتان تجربهاش کردهایدمگه نه؟
 نه .همه نه .برخى از ما هم تجربه کردهایم .از اتهامت برام بگو. قاتل همسرم را کشتم.با تعجب نگاهش مىکنم .محبت از صورتش مىبارد .چگونه مىتواند قاتل باشد؟
 خيلى دوستش داشتى ،نه؟ آره .مرد متفاوتى بود .انتخابش کرده بودم ،همدیگر را مىخواستيم .جوان کهبودم روزى به خانه رفتم و به مادرم گفتم روز جمعه یک آقایى براى غذا به
خانهمان مىآید .گویى مطمئن نبود درست شنيده است ،مادرم پرسيد ،کى؟ گفتم
مردى که مىخواهم باهاش ازدواج کنم .مادرم دیوانه شد ،او هميشه مىخواست
که مرا به این و آن شوهر دهد ولى من زیر بار آنگونه ازدواج نمىرفتم .عاقبت
آنچنان ازدواجى را در زندگى پدر و مادرم و دوستانم دیده بودم .مىخواستم
براى عشق ازدواج کنم و همين کار را هم کردم .همدیگر را دوست داشتيم ،همه
چيزم بود .پانزده سال با هم زندگى کردیم و او هرگز یک کلمه نامهربانانه به
من نگفت ،هيچ وقت صدایش را یا دستش را به رویم بلند نکرد .برعکس
دوستانم که هرچند وقت یکبار از دست همسرانشان کتک مىخوردند ،همهشان
بهم حسودى مىکردند .براى همين وقتى که کشتنش ،مکث نکردم .اسلحهاى پيدا
کردم و قاتلش را کشتم ،هيچوقت هم از کارى که کردم پشيمان نشدم .یک شب
هم بخاطرش دچار بىخوابى نشدهام .مىدانستم کارى که مىکنم درست است،
عدالت را پياده کردم.
 -چرا قاتلش را به دادگاه نکشوندى؟
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 کشوندمش .یک سال هم طول کشيد ولى جناب قاضى را خرید و نظر دادگاهاین شد که مدرکى بر عليه او ندارند .او راست راست مىگشت و همسر من زیر
خاک بود .تو تا حاال کسى را کشتهاى؟
 نه. هيچ یک از سياسىهاى اتاقتان هم آدم نکشتهاند؟ نه. پس براى چى دستگيرتون کردن؟ همه ما را بخاطر طرز فکرمان دستگير کردن .خيلىها بخاطر نظرشان اعدامشدند .چند ساله که اینجایى؟
 پنج ساله ،ده سال دیگه هم باید بکشم .اولش فکر مىکردم که نمىتونم دوامبياورم.
٭٭٭
احساس خوبى دارم ،در عرض چند روز گذشته دوستان خوبى پيدا کردهام.
دوست دارم با آنها حرف بزنم و به نظر مىرسد آنها هم همصحبتى با مرا
دوست دارند .ولى نگرانم ،برخى از هم اتاقىهایم قصد اعتصاب غذا بخاطر
همبند بودن با زندانيان عادى را دارند .فکر مىکنم از شنيدن خبر اعتصاب غذا
خيلى ناراحت بشوند .سونيا مىگوید آنها امروز اعتصاب غذایشان را اعالم
خواهند کرد.
رژیم ما را با زندانيان عادى قاطى مىکند که تظاهر به این کند که زندانى
سياسى ندارد .ولى اینکه رژیم چه بگوید ،مهم است؟ از کى ادعاهاى رژیم
اهميت پيدا کردهاند؟ رژیم اسالمى تا کنون هزاران انسان را تنها بخاطر
عقایدشان و یا بخاطر اینکه المذهب بودهاند کشته است .این رژیم منکر اعدام
آنها بخاطر عقایدشان است .این رژیم هميشه گفته است که زندانى سياسى ندارد.
ولى مردم مىدانند و همه دنيا مىداند که دروغ مىگوید .این ادعاى همه
رژیمهاى دیکتاتورى است .اگر رژیم با گذاشتن ما در کنار زندانيان عادى
مىخواهد ما را تحقير کند ،اشتباه مىکند .چون من از بودن در کنار اینها اصال
احساس حقارت نمىکنم لذت هم مىبرم .اینها مردمى هستند که بخاطر فقر دست
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به دزدى و تنفروشى زدهاند .رژیم باید با داشتن چنين زندانيانى احساس حقارت
کند .اگر ما هدف رژیم را درک کنيم ،مىتوانيم آنرا به ضد خودش تبدیل کنيم.
رژیم نمىخواهد که ما با این زندانيان حرف بزنيم .آنها را هم تهدید کردهاند که
با ما حرف نزنند .رژیم ما را از جامعه جدا کرده که با مردم حرف نزنيم و حاال
خودش مردم را کنار ما گذاشته.
توى هواخورى قدم مىزنم ،فيروزه مىآید و با من قدم مىزند ،احساس مىکنم
ناراحت است .مىپرسم:
 چرا پکرى؟ کاش ما را اینجا نمىآوردند .هرچند بودن در کنار تو باعث افتخارم است ومىتوانم تا آخر عمرم چنين شرایطى را تحمل کنم .ولى این یک حقيقت است که
ما مثل هم نيستيم و بودن ما در بند موجب تحقير شماست.
 چى مىگى؟ چرا فکر مىکنى که ما اینقدر با هم فرق داریم و با بودن با شماهااحساس حقارت مىکنم؟ تو گفتى که بيشتر هم اتاقىهایت تن فروش هستند .من
هم بهت گفتم که من تنفروشها را آنطورى نمىبينم که آدمهاى مذهبى آنها را
مىبينند .مگر این بيچارهها در زندگىشان به کى زور گفتهاند و ضرر
رساندهاند؟ اینها آدمهاى شریف جامعهاند که از سر فقر و بد بختى و بيکارى و
ندارى به این روز افتادهاند و هيچ تقصيرى در زندگى خودشان و جامعه ندارند.
به خودت نگاه کن ،اگر عدالت انجام شده بود و قاتل همسرت را دستگير
مىکردند تو االن اینجا بودى؟ چرا فکر مىکنى که ما با هم فرق داریم؟ اگر
عدالتى در کار بود هيچ یک از ما اینجا نبودیم ،نه من و نه تو.
 اگر اینطور فکر مىکنى پس چرا به خاطر بودن با ما اعتصاب غذا کردهاید؟ من در اعتصاب غذا نيستم .برخى از هم اتاقىهایم هستند و من از ته قلبمخالف این کارشانم.
چهره فيروزه تغير مىکند ،خنده به لبانش مىنشيند و مىگوید:
 ولى من شنيدم که زندانيان اتاق یک در اعتصاب غذا هستند ،نمىدانستم کههمهتان نيستيد.
نمىدانم چه جوابى بدهم ،در سکوت قدم مىزنيم.
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 چرا آنها اعتصاب کردند و شماها نکردید؟ ابتدا باید بگم که کال خيلى از افکار و روش مبارزه ما با هم متفاوت است .درمورد این مسئله هم آنها فکر مىکنند که با بودن در کنار زندانى عادى هویت
سياسىشان را از دست مىدهند .فکر مىکنند که حقشان است که بعنوان زندانى
سياسى به رسميت شناخته شوند ،نه زندانى عادى.
 تو اینطور فکر نمىکنى؟ نه .من هویتم را از رژیم و یا بودن با این و آن نمىگيرم .هيچ دليلى هم براىجدا بودن از زندانى عادى نمىبينم .اگر من قدرت انتخاب داشتم اصال
نمىخواستم که در زندان باشم و یا سالهاى اوليه مىخواستم که از توابها جدا
باشم و در سالهاى بعدى از مجاهدین .اگر قدرت این را داشتم که سلول و بندم را
خودم تعيين کنم مىخواستم که از آنها جدا باشم ،چون بودن با آنها برایم خيلى
سخت بود ولى بودن با شماها به من زندگى مىدهد .توابها مدام مراقبمان بودند
و در موردمان گزارش مىدادند که چه مىکنيم .خيلىها بخاطر گزارشات آنها
شکنجه شدند و هيچ یک از زندانيان سياسى و منجمله همينها که عليه بودن با
شما دست به اعتصاب غذا زدهاند ،براى جدا شدن از آنها اعتصاب غذا نکردند.
چون آنها به اصطالح سياسى بودند ،ولى وقتى با زندانى عادى قرار مىگيرند
اعتراض دارند حتى اگر هيچ صدمهاى هم به آنها نزنند .چطور من مىتوانم
چنين سياستى را بپذیرم؟ وقتى که با توابها و مجاهدین بودیم خيلى اذیت شدم
ولى حاال احساس مىکنم که در جامعه زندگى مىکنم .بودن و یا نبودن با زندانى
عادى نقشى در هویت من ندارد .تازه این بحث هم مسخره است که گویا رژیم
ميخواهد به این شيوه ادعا کند که زندانى سياسى ندارد .دنيا مىداند اینها کارشان
فقط زندان و شکنجه و کشتار است و نسلى را نابود کردهاند.
 از اینکه در اعتصاب نيستى خوشحالم .وقتى شنيدم که اتاق یک در اعتصابغذا است چنان احساس بىارزشى کردم ،که در زندگىام نکرده بودم .آرزو
کردم که مرده بودم .کاش من هم یکى از شماها بودم.
 در چشم من تو یکى از ما هستى .اگر فکر مىکنى نيستى ،سعى کن که بشى.سعى کن که حقوقت را بشناسى و براش مبارزه کنى و این کاریه که تا حاال هم
کردهاى .طورى که تو در مورد همسرت حرف زدى به من این ایده را داد که
خواهان برابرى زن و مرد هستى .اگر سعى کنى که با چنان فکرى زندگى کنى
که هيچ مردى حق زدن همسرش را ندارد ،تو هم یکى از ما هستى.
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فيروزه مرا مىبوسد و مىگوید:
 تو به من اميدوارى و قدرت مىدى ،دلم مىخواد که بيرون از زندان ببينمت.در سکوت قدم مىزنيم ،پس از مدتى مىپرسم:
 هميشه تهران زندگى کردى؟ وقتى با خانوادهام بودم آره ،نزدیک کارخانه شير پاستوریزه زندگى مىکردیم.ولى بعد از ازدواج به کرمانشاه رفتيم .دوست داشتم تهران بمونم ،هم بخاطر
خانوادهام و هم اینکه آنجا را بيشتر دوست داشتم ولى نمىتونستيم از پس
خرجمون بر بيایيم.
 چرا از کرمانشاه خوشت نمىآمد؟ اعدامهاى خيابانى در ميدان اصلى شهر که همه ببينند.از طرز نگاه کردنم احساس مىکند که باورش نمىکنم و باور هم نمىکنم.
مىپرسم:
 منظورت اینه که رژیم زندانيان را در جلوى چشم مردم اعدام مىکرد؟ آره .آنجا رسم بود .هرچند وقت یک بار مردم را در آنجا آویزان مىکردند.دليلشان هم این بود که وقتى مردم ببينند ،دیگر کار خالف نمىکنند.
 عکس العمل مردم چه بود؟ از دیدن چنان صحنههایى عصبانى نمىشدند؟ همه براى تماشا نمىرفتند .بعضىها که حزباللهى بودند ،بعضىها همکنجکاو بودند که ببينند و به طرف ميدان مىدویدند که ببينند چطور دارشان
مىزنند.
 بعدا برام بيشتر بگو .االن با مهرى قرار درس خواندن دارم.در حاليکه ذهنم به دار زدن در مال عام مشغول است و اینکه رژیم با این کارش
روحيه وحشىگرى را در بين مردم مىبرد ،به زیر طنابهاى لباس در هواخورى
مىروم ،جایى که قرار است مهرى را ببينم و کالس داریم .مهرى منتظرم
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نشسته است ولى افسردگى از صورتش مىبارد ،به صورتم نگاه نمىکند .از
حالت ناراحتىاش احساس مىکنم که باید بخاطر اعتصاب غذا باشد .مىپرسم:
 حالت خوبه؟ آره همه تمرینهایى را که داده بودى انجام دادم.دفترش را باز مىکند .مىپرسم:
 چرا اینقدر ناراحتى؟ براى اینکه تو دوست ندارى با ما باشى .هم اتاقىهایم گفتند که اتاق یکىهابخاطر همبند شدن با تنفروشان دست به اعتصاب غذا زدهاند.
 من در اعتصاب نيستم ،برخى از هم اتاقىهایم هستند .گوش کن مهرى براىمن بودن با یک تنفروش و یا دوستى با یک تنفروش خجالتآور نيست .اگر
براى پاسدارها و برخى از هم اتاقىهات ،بودن با تنفروشها خجالتآور است
این مشکل آنهاست ،مشکل من نيست .مسئله دیگه اینه که هم اتاقىهاى من هم
نمىخواهند که فشارى به شماها بياورند ،مىخواهند به رژیم فشار بياورند .آنها
فکر مىکنند که رژیم با گذاشتن ما در کنار هم مىخواهد داشتن زندانى سياسى
را نفى کند و فکر مىکنند که باید در مقابل این کار رژیم اعتراض کنند .به
هرحال من با بحثشان موافق نيستم و هيچوقت هم بخاطر بودن با یک زندانى
دوست داشتنى مثل تو اعتصاب غذا نکردهام.
حالت صورتش خيلى سریع تغيير مىکند ،مىگوید:
 پس تو غذا مىخورى؟ آره. یک دقيقه صبر کن.مهرى به طرفى مىدود ،مىبينم که دارد با چند تا از هم اتاقىهایش حرف
مىزند .آنها که زنانى مسن و هر یک در زمينهاى ماهر هستند در حال خوردن
چيزى هستند و مقدارى از آن را به او مىدهند .مىبينم که مهرى با تردید
مىگيرد ،بر مىگردد و مىگوید:
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 بهشون گفتم که تو در اعتصاب غذا نيستى ولى باور نمىکنند .به من کشمشدادند و گفتند که از تو بخواهم که بخورى.
احساس مىکنم که مهرى از اینکه با او بازى مىکنند خيلى ناراحت است و هم
اتاقىهایش هم دارند نگاه مىکنند .دست او را باز مىکنم و مقدارى کشمش بر
مىدارم و مىخورم ،مهرى مرا و بعد آنها را نگاه مىکند .مىگویم:
 خودت را اذیت نکن ،به حرف دیگران گوش نده ،کارى را که خودت فکرمىکنى درسته بکن .اجازه نده که آنها با احساساتت بازى کنند .تو عمرى
طوالنى در پيش دارى ،در حاليکه بچگى را هم تجربه نکردهاى .سعى کن
خونسرد باشى و نذارى که اذیتت کنند .این رژیم کثيف تو را در بين این همه
زن ميانسال که هر یک در یک چيزى مهارت دارند و سعى مىکنند با تو بازى
کنند ،گذاشته .تو مىبایست در یک جاى امن باشى ،که ازت مراقبت بشه ،نه در
این زندان کثيف.
 مىترسم که ما را از هم جدا کنند. متاسفم ولى این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد .شنيدهام که رژیم شروع به آزادکردن آنهایى کرده که حکمشان سالهاست تمام شده ،بعد ما را هم آزاد خواهد
کرد .تو باید سعى کنى که قوى باشى ،اميدوارم قبل از اینکه از این بند برم تو
خواندن و نوشتن را یاد بگيرى .در اینصورت ناراحت جدایىمان نخواهم بود.
به خواندن و نوشتن ادامه مىدهيم ،احساس مىکنم که دوستش دارم .احساس
لذت بخشى است ،به سختى چنين احساسى را در زندان داشتهام .ما هميشه
احساساتمان را سرکوب کردهایم و گاهى فکر مىکنم که دیگر احساس هم
نمىکنم .حاال احساس مىکنم این دختر کوچولو را که نياز شدیدى به توجه دارد،
دوست دارم .گویى من هم احتياج به کسى براى محبت کردن و محبت دیدن،
دارم .یاد گرفتن خواندن و نوشتن به او اعتماد به نفس خواهد داد ،چيزى که
شدیدا کم دارد و باعث خوشحالى من هم مىشود.

توى هواخورى قدم مىزنم و به اعتصاب غذا فکر مىکنم .این سنتى که در
بعضى از کشورهاى دیگر هم هست .سنتى که فرد در آن به جاى سازماندهى
مبارزه ،به گروگانگيرى جسم خود روى مىآورد .اعتصاب هم شبيه خودکشى
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است که به خود فرد صدمه مىزند .در این سنت ،ضربه زدن به خود وسيله
رسيدن به هدف است .چرا برخى فکر مىکنند که زندگىشان هيچ ارزشى ندارد
و باید خودشان را بخاطر اهداف جزئىشان بکشند؟ یادم مىآید وقتى که ما گال
گرفته بودیم و تقریبا همه بند از خارش رنج مىبردند و مسئولين زندان دکتر
متخصص برایمان فراهم نمىکردند ،تصميم گرفتيم که از خانوادههایمان
بخواهيم که اعتراض کنند .تعدادى از خانوادهها از جمله پدرم پيش ميثم رئيس
زندان رفتند و همين باعث شد که برایمان متخصص بياورند و بند را ضد
عفونى کنند .به این طریق بعد از تقریبا یکسال از دست گال نجات پيدا کردیم.
چرا در ابتداى بيمارىمان از خانوادههایمان نخواستيم که اعتراض کنند؟ چرا
براى مسائل دیگر این کار را نکردیم؟ چرا در دفاع از حقوقمان ،زندانيانى
پيشنهاد اعتصاب غذا را مىدهند و حاضرند تا مرگ هم بروند؟ ولى کسى
پيشنهاد سازماندهى خانوادهها و مردم را نمىدهد؟ علت آن باید ترکيبى از
ناتوانى و بىاعتقادى نسبت به سازماندهى اعتراض اجتماعى مردم باشد .شاید
همين ضعف باعث مىشود که فرد به نيرو و توان جسم خود برگردد و آنرا به
گرو بگذارد .به ميزانى که این بىاعتقادى به سازماندهى مبارزات مردم بيشتر
است ،سنتهایى چون اعتصاب غذا بيشتر عمل مىکنند.
عملکرد امروز ما در زندان نمىتواند جدا از عملکردى باشد که در بيرون
داشتيم .در بيرون از زندان هم گروههایى که هر یک از ما با یکى از آنها
بودیم ،کارى به سازماندهى مبارزات مردم نداشتند .در ابتداى انقالب سازمان
فدائى بعنوان بزرگترین نيروى چپ ،توانست مردم زیادى را به خيابان بکشاند.
ولى از سازماندهى شان براى تغيير جامعه ناتوان بود .حرف و برنامهاى
برایشان نداشت .نتوانست مردمى را که آماده مبارزه براى رفاه و آزادى بودند،
سازماندهى کند .بقيه سازمانهاى چپ دیگر هم به همين طریق ناتوان از
سازماندهى مبارزات مردم بودند .مثال زنان در اعتراض به قوانين ضد زن
بيرون ریختند و این گروهها بىتفاوت از کنارشان گذشتند .طبيعى است که کار
سياسى را در سازمانى که بودیم یاد گرفتيم .و از آنجایى که این گروهها در
بيرون از زندان عاجز از سازماندهى امرى در جامعه بودند ،ما هم نمىتوانستيم
چنان مشغلهاى ،آنهم در زندان داشته باشيم.
چطور مىتوانستيم جز این کنيم؟ جنبش چپ سالها زیر اختناق شاه مجبور بود
در جمعهاى کوچک خود را سازمان دهد .براى همين بعد از انقالب هم نتوانست
عادت حاشيهنشينى خود را کنار گذاشته و درگير سازماندهى مبارزات مردم
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شود .و این ناتوانى در سطح اجتماعى مصادف شد با پروسهاى که رژیم با
سرکوبهاى روزمرهاش انقالب را شکست داد.
مایى که در بيرون از زندان قادر به سازماندهى مردم نبودیم طبيعى بود که در
زندان هم یا چنين مشغلهاى را نداشته و یا قادر به چنان کارى نباشيم .در غير
اینصورت ما بهترین کانال ارتباطگيرى با مردم را داریم .خانوادههاى ما
مىتوانند فاصله ما را با مردم پر کنند .ما دهها هزار زندانى با همين تعداد
خانوادهمان ،در این سالها مىتوانستيم مردم را در دفاع از حقوق زندانى سياسى
به خيابان بکشانيم .البته اگر درکش را داشتيم .مىتوانستيم کميتهها ،انجمنها و
جمعهاى متعدد دفاع از خود را در بين آنها ایجاد کنيم .مىتوانستيم از آنها
بخواهيم که دسته جمعى همه جا بروند و اعتراض کنند .این کار را نکردیم،
چون مشغلهمان نبود .شاید اگر چنان می کردیم ،در سال  ٦٧بالفاصله بعد از
بسته شدن در زندانها و قطع مالقاتها خانواده هایمان مىتوانستند با فشارهاى
متشکلمتشکلشان به رژیم ،مانع از آنهمه کشتار شوند .شاید اگر در این سالها
جریانى در بيرون از زندان وجود داشت که مشغلهاش سازماندهى مردم در
اعتراضاتشان بود ،مىتوانست در سازماندهى خانوادههایمان در کميتههاى دفاع
از زندانيان سياسى هم نقش بازى کند .و به این طریق ما نيز چشممان به
مبارزهاى متفاوت باز مىشد .در آنصورت شاید عمليات سال  ٦٧رژیم با
اعتراضات جهانى و داخلى روبرو مىشد و در نطفه خفه مىشد .به هر حال ما
هم از جنبشى مىآیيم که همچنان مبارزهاش ربطى به سازماندهى مبارزات مردم
ندارد .به همين خاطر هم براى اعتراض به راه انداختن تنها و تنها به نيروى در
بند خود مراجعه مىکنيم و به فکر اعتصاب غذا مىافتيم .این کار از اراده و
قدرت ما نيست ،از ضعف و ناچارى و ناتوانى در سازماندهى اجتماعى است.
٭٭٭
اکثر زندانيان عادى که با آنها حرف مىزنم بر عليه یکدیگر حرفهایى مىزنند
که یک جور هستند .یکدیگر را متهم به همجنسگرایى مىکنند و به من مىگویند
که مراقب باشم .برایم خندهدار است چرا که فکر نمىکنم هيچ یک از آنها بخاطر
همجنسگرا بودن با من حرف بزنند .علت اینکه دوست دارند با من حرف بزنند
این است که کنجکاوند بدانند که یک زندانى سياسى چطور فکر مىکند و چطور
زندگى مىکند .با اینکه پاسدارها به آنها گفتهاند که با ما حرف نزنند ولى فيروزه
در مقابل پاسدارها با من حرف مىزند .هر وقت که فيروزه مرا مىبيند شکل
تفنگ به دستش ميدهد و با آن تفنگ خيالى به طرفم بوسه شليک مىکند .به او
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مىگویم این کار را نکند ولى گوش نمىدهد و مىگوید چرا؟ دوستت دارم.
دوست داشتن گناهه؟
دختر زیبایى به تازگى به اتهام تن فروشى به زندانيان عادى پيوسته است.
مىبيند که با برخى از آنها حرف مىزنم ،خودش مىآید و برایم حرف مىزند.
مىگوید:
 تا چند سال پيش زندگى خوبى داشتم ،همسرم در یک اداره کار مىکرد .چندسال پيش کارش را از دست داد .تا قبل از آن موافق کار کردن من نبود ،ولى با
از دست دادن کارش موافقت کرد که من هم بدنبال کار بگردم .نتونستم کارى
پيدا کنم ولى مدتى که به دنبال کار مىگشتم مردى بهم پيشنهاد کرد که با پذیرایى
از مردان پول بگيرم .در آن زمان من پيشنهاد او را رد کردم و یک چرخ
خياطى خریدم و شروع به دوختن لباس کردم .همسرم هم کارى پيدا کرد ولى
حقوقش کم بود و پولى که من در مىآوردم با حقوق او روى هم بزور خرجمان
را مىگذراند .بچهام مریض شد و ما پول خرید دارو نداشتيم ،نمىدانستم چه
بکنم .به آن مرد زنگ زدم و به او گفتم که به پول احتياج دارم .به من گفت او
را ببينم و عکسى از خودم به او بدهم .گفت به محض اینکه مردى مرا بخواهد با
من تماس خواهد گرفت .عکس مرا هم در آلبومش گذاشت که دور مىچرخاند و
مردان از روى آن زنى را انتخاب مىکردند و او ترتيب مالقاتشان را مىداد.
بعد از آن دو یا سه بار در هفته مرا صدا مىکرد ،البته در طى روز که همسرم
خانه نبود .من به خانهاى مىرفتم که مال او بود و در یکى از اتاقها براى چند
ساعتى بودم و از مردى که مىخواست ،پذیرایى مىکردم .به همسرم مىگفتم که
پول حاصل کار خياطى است .براى دو سال همه چيز معمولى بود .یک روز در
آن اتاق منتظر یک مرد احمق بودم که بياید و به من بشاشد و برود ،که در باز
شد و همسرم آمد تو .دیوانه شده بود ،مىخواست مرا بکشد ،جيغ کشيدم و آن
مرد به کمکم آمد .بعد از آن نتوانستم به خانه بروم .ازم شکایت کرد و حاال هم
اینجا هستم.
 همسرت چطور فهميد که در آن خانه کار مىکنى؟ دوستانش به او گفته بودند که مىتواند مثل خودشان با زنى باشد .او هم ازصاحبکارم مىخواهد تا آلبوم را به او نشان دهد که یکى را انتخاب کند ،او هم
عکس مرا شناخته و مرا انتخاب مىکند ،آن مرد هم به من زنگ زد که در آن
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روز آنجا باشم .نمىدانم که بار اولش بود که به سراغ تن فروشها مىرفت یا نه،
چون صاحبکارم چند تا آلبوم داشت.
درکش مىکنم ،تنش را بخاطر خریدن دارو براى بچهاش فروخته است و حاال
باید زندانى بکشد .مىپرسم دادگاه رفته است یا نه ،مىگوید:
 نه. همسرت را دوست داشتى؟طور خاصى نگاهم مىکند که انگار دیوانهاى دیده است و مىگوید:
 من براى عشق ازدواج نکردم ،هيچ کس براى عشق ازدواج نمىکند .من همازدواج کردم چون مجبور بودم ،نمىتونستم بيشتر از آن در خانه پدرم بمانم.
همسرم هم مثل بقيه هميشه به من مىشاشيد .هيچ لذتى از زندگى با او نبردم.
همهشان مثل هم هستند ،فقط از ما استفاده مىکنند .ما هم مثل بقيه با هم زندگى
مىکردیم ،ولى این به این معنى نيست که عاشقش بودم .نه هيچ وقت عاشقش
نبودم ،فقط عاشق بچهام بودم که حاال باید زیر دست نامادرى بزرگ بشه.
احساس ناراحتى برایش مىکنم ولى نمىدانم چه بگویم .احساس مىکنم که
هميشه هر چه را که به او گفتهاند پذیرفته است براى همين تنفر و عصبانيت دو
چيزى است که بيشتر از هرچيز مىشود در او دید .گویا قيافهام ناراحت دیده
مىشود ،مىگوید:
 ببخشيد ،نمىخواستم که ناراحتت بکنم ،این زندگى من است و آینده هم برایممهم نيست .شاید تا پایان زندگىام در اینجا بمانم ،اهميت نمىدم سعى مىکنم
خوش باشم .حاال هم به اتاقم مىرم و با بقيه مىرقصم.
مرا تنها مىگذارد ،احساس غمى تمام وجودم را در برگرفته است .انسانها را
نگاه مىکنم ،چرا آنها اینجا هستند؟ اینها مىبایست بيرون باشند و آزاد باشند که
به هر شکلى که دوست دارند زندگى کنند .با چنين رژیم اسالمى فقط مخالفان
سياسى نيستند که تحت فشارند ،همه مردم در عذابند .چه اشکالى داشت که اینها
هم آزاد مىگشتند .باالخره این گناه خودشان نيست که تنفروشند ،تقصير دولت
است که تامينشان نکرده است .اگر این سيستم نبود خيلى از اینها االن اینجا
نبودند.
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روزها مىگذرند و من سعى مىکنم که از شرایطم لذت ببرم .زنى به نام آسمان
در اینجاست که در آشپزخانه کار مىکند ،ساکت است و از صبح تا شب مشغول
کار است .قدى بلند با هيکلى تقریبا الغر دارد و سنش باید حدود چهل سال باشد.
حکمش همراه کار اجبارى است ،او یکى از آنهایى است که به همه بندها
مىرود .از فيروزه در مورد او مىپرسم و او مىگوید که قابل اعتماد است .به
سراغش مىروم و از او مىپرسم که آیا مىتواند نامه مرا به دوستم در بند دیگر
بدهد و او پاسخ مثبت مىدهد .با اینکه بار اولى است که با هم حرف مىزنيم
ولى برخوردش خيلى دوستانه است ،انگار مرا مىشناسد .نامهام را به او مىدهم
و از او مىخواهم که به دنيا بدهد .عصر در حاليکه از کنارم رد مىشود،
مىگوید که نامه را داده است.
دو روز از نامه دادنم براى دنيا مىگذرد .آسمان از کنارم رد مىشود و مىگوید
که به دنبالش بروم ،در جلوى دیگران حرف نمىزند .به دستشویى مىرود و من
هم به دنبالش مىروم ،کسى در اینجا نيست .دستش را باز مىکند و چيزى در
دستم مىگذارد و سریع از دستشویى بيرون مىرود .نمىدانم که تشکرم را شنيد
یا نه .نامه نينا است ،بخشى از آن ناراحت کننده است .نوشته است:
 آفتاب در اتاق ماست ،مىدانى که او یکى از دوستان راز بود .من و او ازبيرون یکدیگر را مىشناختيم و در زندان هميشه با هم حرف مىزدیم .مدتى
پيش به سراغم آمد و گفت که دیگر نمىخواهد با من حرف بزند و در گروه ما
نخواهد ماند چون افراد گروه ضدانقالب هستند .همان داستان قدیمى گروه جهان.
به او گفتم که اشتباه فکر مىکند ولى هر طور که درست مىداند عمل کند .بعد
از آن آفتاب خودش را از ما جدا کرد و با نيکو هم که زمانى دوست صميمى
بودند حرف نمىزند .نيکو هم از این کار او آنقدر عصبانى است که مدام در پى
بهانه است که با او دعوا کند .به نيکو مىگویم که برخورد آفتاب به خودش
مربوط است و او نباید دخالت کند ولى گوش نمىدهد .آفتاب غذایش را از
کارگر اتاق نمىگيرد و مىخواهد که در قابلمه بماند که خودش آنرا بردارد.
وقتى که نيکو کارگر اتاق است ،غذاى آفتاب را در قابلمه نمىگذارد و تقسيم
مىکند .آفتاب هم در این روزها غذا نمىخورد .نمىدانم چکار کنم ،از نيکو
پرسيدم که چرا از اینکه آفتاب غذا نخورد ،لذت مىبرد و او گفت ،او هم
مىتواند غذایش را مثل بقيه از کارگر اتاق بگيرد .پریروز به طرف یکدیگر
بشقاب پرت کردند و زندانيان عادى داشتند از پشت پنجره نگاهمان مىکردند،
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باور کردنى نبود .خيلى احمقانه است ،آفتاب خودش را کامال ایزوله کرده است،
با من هم حرف نمىزند .یادت هست که ما با هم مرتب بحث و برخورد داشتيم،
با هم کتاب مىخواندیم .حاال او حاضر نيست ادامه دهد که براى من هم مهم
نيست ،ولى نگرانش هستم .او سعى مىکند که مرزش را با دیگران هرچه
پررنگتر کند و بقيه هم سعى مىکنند او را اذیت کنند ،اميدوارم این شرایط زیاد
دوام نياورد.
به روابط گروه جهان فکر مىکنم .وقتى که راز جهان را پذیرفت ،دوستانش هم
مىبایست یا نظرات و پراتيک جهان را بپذیرند و یا مىبایست کنار گذاشته
شوند .بنابراین برخى از آنها ترجيح دادند که با قهرمانشان بمانند و بقيه را
دشمن ببينند .تمام روابطشان شکل رهبر و دنبالهرو را دارد .جهان رهبر شماره
یک است و راز و چند تاى دیگر دنبالهروهاى صف اول هستند .براى فردى
مثل آفتاب حاال جهان رهبر اول است و راز رهبر دوم است ،و شاید هم براى او
راز تنها قهرمان باشد .این روابط باال و پائينى یک رابطه دو طرفه است که هر
دو طرف رابطه را راضى نگه مىدارد .یکى دوست دارد که به دنبالش بيفتند و
دیگرى احتياج به این دارد که به دنبال کسى باشد که به او احساس امنيت
مىدهد .شکستن این حلقه باعث از دست دادن چيزى براى رهبر است و دنباله
رو هم بخاطر از دست دادن امنيتش دچار افسردگى مىشود .شاید چنين روابطى
به دنبالهرو اعتماد بنفس مىدهد و به رهبر احساس قدرت ،و همين باعث
مىشود که چنين روابطى مدام بازسازى شوند.
آسمان با من حرف نمىزند ،برایم قابل درک است .او نمىخواهد که نگهبانان و
یا بقيه زندانيان به او مشکوک شوند .معموال به یکدیگر صبحبخير و شببخير
مىگویيم .امروز نامهاى از دنيا برایم آورد و گفت که آنها را امروز از بند به
سلول مىبرند .آسمان تمام وقت در حال کار کردن است ،با آدمهاى کمى حرف
مىزند .وقتى غذا تقسيم مىکند ،اول به اتاق ما مىدهد .حالت برخوردش با ما
ناراحتم مىکند ،اکثرشان مثل او ما را برتر از خودشان مىبينند.
به رمزى که فقط خودمان مىفهميم دنيا نوشته است:
 پرواز عزیزم ،مىدانم که دیر یا زود بيرون خواهم بود .شاید قبل از تو ،چونبه نظر مىرسد که فعال دارند زندانيانى را آزاد مىکنند که حکمشان سالهاست
تمام شده است .به خانهتان خواهم رفت و به خانوادهات خواهم گفت که به رئيس
زندان فشار بياورند و کارى کنند که زودتر آزاد شوى .فکر مىکنم که حاال
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فشار خانوادهها تاثير دارد .از اینکه بعد از  ۹سال بدون شرط از زندان آزاد
مىشوم و مىتوانم به مبارزه ادامه دهم خوشحالم .مرا هم به زودى به سلول
خواهند برد تا بعد از مدتى آزادم کنند .همانطور که مىدانى زندانيان را قبل از
آزادیشان چند ماهى در سلول مىگذارند .پرواز عزیزم علت نوشتن این نامهام
این است که یکى از دوستانم که فاميلم هم است ،دستگير شده است و در بند
پائين توست .ما سالها با یکدیگر دوست بودیم و بعد از دستگيریم هميشه به
خانوادهام سر زده است و اگر آنها احتياج به چيزى داشتهاند دریغ نکرده است.
نامش روشنک است و فکر مىکنم که از نظر روحى وضع خوبى ندارد،
مىتوانى با او حرف بزنى؟ مىدانم که در یک بند نيستيد و باید برایت سخت
باشد که با او تماس بگيرى ولى فکر مىکنم که او الزم دارد در مورد ما بداند.
در ضمن ترسيده است و حرف زدن با تو ممکن است برایش خوب باشد .شش
ماه در سلول انفرادى بوده است و فکر مىکند که همراه همسرش اعدام خواهد
شد .سالم مرا به او برسان .مىبوسمت ،دنيا.

وقت درس خواندمان با مهرى است ،تمرینهایش را آنقدر زیاد انجام مىدهد که
فکر کنم هرگز آن لغات را فراموش نخواهد کرد .احساس مىکنم از یاد گرفتن
خواندن و نوشتن خيلى لذت مىبرد .من هم از اینکه مىبينم تالش مىکند،
خوشحالم .اميدوارم قبل از اینکه از زندان بيرون برود بتواند خواندن و نوشتن
را یاد بگيرد .درس را تمام مىکنيم و از دنياى بيرون حرف مىزنيم .دنيایى که
مىبایست دور از دستگيرى و دلهره باشد .دختر جوانى به طرفمان مىآید و
سالم مىکند .مهرى مىگوید که او سه روز پيش دستگير شده است .از او
مىپرسم:
 چند سالت است؟ سيزده. چرا دستگير شدى؟ با یک مردى زندگى مىکردم.متوجه نمىشوم ،مىپرسم:
 -ببخشيد ولى نمىفهمم ،خانواده نداشتى که باهاشون زندگى کنى؟
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 داشتم ،ولى دو ساله که باهاشون زندگى نمىکنم .یازده سالم بود که از خانهفرار کردم.
 چرا؟ هر روز و یا یک روز در ميان مادرم مرا مىزد ،خيلى بد مىزد .دیگهنمىتوانستم تحمل کنم .یک روز که مرا خيلى بد زد و خون از بينىام روان بود
از خانه فرار کردم .همينطور قدم زدم و زدم ،عصر یک روز تابستانى بود.
صبح روز بعد وقتى بيدار شدم دیدم که زیر درختهایى در پارک هستم.
مىترسيدم که پليس مرا دستگير کند و به خانوادهام بدهد تا مادرم آنقدر مرا بزند
که بميرم .تا چند روز توى پارک و یا اطراف آن پنهان مىشدم .وقتى که
گرسنهام بود از نانوایىها و یا مغازهها گدایى مىکردم که چيزى بدهند بخورم.
بعد از چند روز یکى از مغازهدارها شروع کرد به سوال کردن از من .اسم
واقعىام را بهش نگفتم و در مورد خانواده و آدرسم به او نگفتم .او گفت که به
زودى پليس مرا پيدا خواهد کرد .التماسش کردم که به پليس نگوید ،گفت
نمىگویم ولى اگر در خيابان باشى پليس پيدایت خواهد کرد .به من گفت که
مىتوانم به خانهاش بروم و او مراقبم خواهد بود من هم قبول کردم .او تنها
زندگى مىکرد ،از من مىخواست که خانهاش را تميز کنم و برایش غذا درست
کنم .بهم گفت که از خانه بيرون نروم که کسى مشکوک نشود .دو روز بعد یک
شب که خواب بودم به من تجاوز کرد ،داشتم از ترس مىمردم .گریه مىکردم و
جيغ مىکشيدم و کمک مىخواستم ،او دستش را روى دهانم گذاشت و هر کارى
که مىخواست کرد .به خونریزى افتادم ،روز بعد چون خون ریزىام قطع
نمىشد مرا به دکتر برد و دکتر چند تا بخيه اون پائين زد .براى چند روز
همهاش خوابيده بودم و حالم بد بود .از او هم خيلى مىترسيدم ولى جایى براى
رفتن نداشتم .بعد از آن به من گفت که نمىخواهد مرا اذیت کند و حاال یک زن
هستم .براى چند روز کارى بهم نداشت ولى بعد از آن دوباره شروع کرد و هر
شب بهم تجاوز مىکرد .اگر به حرفش گوش نمىدادم مرا مى زد .بعد از مدتى
دیگر برایم مهم نبود چکار مىکند و مىگذاشتم هر کار که مىخواهد بکند .بعد
از شش ماه یک شب مرا با خودش بيرون برد و مرا به مردى دیگر سپرد .آن
مرد مرا به خانهاش برد و همان کارى را با من کرد که مرد قبلى کرده بود .از
آن به بعد براى شش ماه او مرا به آدمهاى مختلف مىداد که همان کار را با من
بکنند .مریض و خيلى ضعيف بودم ،نمىدانستم چه کنم و یا کجا بروم .از
پاسدارها مىترسيدم ،از خانوادهام هم مىترسيدم .یک روز که او در مغازهاش
بود از خانهاش فرار کردم و به خيابان اصلى آمدم که به تهران بيایم .از راننده
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ماشينى که مىگذشت خواستم و او هم قبول کرد .او تنها بود ،سواالت زیادى
مىکرد که نمىتوانستم جواب بدهم .مىپرسيد کجاى تهران مىروى و سواالت
دیگر و من نمىتوانستم جواب بدهم ،چون هيچ جاى تهران را بلد نبودم .بعد
پرسيد چرا صورتت را زیر چادر قایم کردهاى؟ چادرم را از سرم کشيد و گفت
تو که خيلى جوانى .سنم را پرسيد و من دروغکى گفتم پانزده سالم است .از من
پرسيد مىخواهم او مراقبم باشد و کمکم کند و من چون جایى نداشتم گفتم آره .او
گفت با خانوادهاش زندگى مىکند و نمىتواند مرا به آنجا ببرد .مرا به خانهاى
برد که در آنجا چهار تا دختر جوان دیگر هم بودند .هفتهاى دو بار او به همراه
مردانى دیگر مىآمد و هر کار که مىخواستند با ما مىکردند و مىرفتند .بعد از
چند روز مردى آمد و بعد از آنکه هر کار خواست با من کرد ،با آن مرد حرف
زد و مرا به خانه خودش برد .تا سه روز پيش در خانه او بودم ،او از من
استفاده مىکرد ولى به بدى مرد اولى نبود .خانهاش را تميز مىکردم و برایش
آشپزى مىکردم .مرا نمىزد ولى شبها خيلى بد بود ،نمىگذاشت بخوابم.
نگاهش مىکنم ،صورت زردش محروميت کشيدگى روانى و فيزیکى شدیدى را
نشان مىدهد .نمىدانم چه بگویم ،فقط نگاهش مىکنم ،مشغول حرف زدن با
مهرى است .به مهرى نشان مىدهد که مىتواند بخواند ،هرچند غلط مىخواند
ولى مهرى تشخيص نمىدهد .با هم مىخندند ،با هم شوخى فيزیکى مىکنند و هم
دیگر را هل مىدهند .به آنها لبخند مىزنم ولى غم تمام وجودم را در بر گرفته
است.
٭٭٭
وقت درس خواندن با مهرى است ،به جایى که قرارمان است مىروم ،ولى او
غایب است .نگرانم ،مىروم و داخل اتاقش را نگاه مىکنم .بعد از ظهر است و
وقت خواب نيست ولى تعدادى زیر پتو هستند ،نمىدانم آیا مهرى هم یکى از
آنهاست یا نه ،صورتشان را نمىبينم .همه جا را نگاه مىکنم ،دستشویى و حمام،
همه جا را ولى پيدایش نمىکنم .فيروزه را هم نمىبينم ،آسمان را مىبينم از او
در مورد مهرى مىپرسم و او پاسخ مىدهد:
 توى اتاقش زیر پتوست .از صبح تا حاال داره گریه مىکنه .نگهبان امروزصبح با او حرف زد ،بهش گفت که اگر یکبار دیگر در کنار تو بنشيند و یا با تو
حرف بزند ،حکم شالقش را اجرا خواهند کرد .به او گفت که صد ضربه شالقى
را که باید قبل از آزادیش بخورد حاال به او خواهند زد .از صبح دارد گریه
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مىکند ،از اینکه نمىتواند با تو باشد و شالق نخورد ناراحت است .ما هم
نمىتونيم جلوى گریهاش را بگيریم.
 مىتونى بهش بگى که مىخوام ببينمش؟ به دستشویى دوم برو و در را ببند و تابلوى شستن را بزن.به دستشویى مىروم و در را مىبندم .سه تا کابينت است که هر سه پر هستند،
زندانيان بيرون مىآیند و از دستشویى بيرون مىروند .عالمت شستن را هم
پشت در گذاشتهام که کسى وارد نشود .مهرى مىآید ،چشمانش باد کردهاند و
مثل بچهاى مىماند که دارد مىميرد .بغلش مىکنم و سعى مىکنم که آرامش
کنم ،هقهق مىکند .سعى مىکنم گریه نکنم ،هرچند آنقدر دلم پر است که دوست
دارم با صداى بلند گریه کنم .احساس مىکنم در چنان دنياى کثيفى زندگى
مىکنيم که هيچ کسى حتى با عشق هم نمىتواند آنرا تميز کند .مهرى همچنان
گریه مىکند ،موهایش را نوازش مىکنم و به او مىگویم:
 فکر کردى کجا هستيم؟ زندان یعنى جدایى ،زندان یعنى در کنار هم بودن ولىاجازه حرف زدن و لمس کردن نداشتن .بهت گفته بودم که دیر یا زود ما را از
اینجا خواهند برد .چه اهميتى داره اگر براى چند روز آینده هم با هم حرف
نزنيم؟ نگران نباش ما درسمان را ادامه نخواهيم داد و تو هم شالق نخواهى
خورد .هنوز خيلى جوانى که به زیر شکنجه بروى.
مهرى در حاليکه گریه مىکند ،مىپرسد:
 آنها تو را شکنجه کردند؟ آره. خيلى درد داشت؟ آره ،ولى همانطور که مىبينى زنده هستم ،زیر شکنجه نمردم.به او نمىگویم که تعدادى زیر شکنجه مردند ،براى مهرى زود است که بداند.
مىپرسد:
 -چرا تو را زدند؟
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 دوستانم را مىخواستند. چيزى را که مىخواستند گرفتند؟ نه ،ترجيح مىدادم که بمىرم تا اینکه دوستى را به اینجا بياورم.همچنان که در بغلش هستم فشارم مىدهد و مىگوید:
 توى خيالم مادرم هستى ،کاش مادرم بودى. من هم همين احساس را نسبت به تو دارم ،احساس مىکنم دخترم هستى .حاالهم با هم دوستيم ،حتى اگر اجازه نداریم با هم حرف بزنيم .این یک احساس در
قلبمان است ،آنها نمىتوانند احساسمان را از ما بگيرند .مىتونن؟
 نه ،نمىتونن. پس سعى کن قوى باشى ،نذار تو را ضعيف ببينند .نذار که فکر کنند تو را باقوانين و یا قدرتشان خرد کردهاند .سعى کن که زنده بمونى و از زندان بيرون
برى .زندگى درازى در پيش دارى ،باید سعى کنى از آن لذت ببرى ،نذار
زندگيت را خراب کنند.
 ولى فکر مىکردم که دارم خوندن و نوشتن یاد مىگيرم .اینطورى ،بىسواد ازخودم متنفرم.
 خوشحالم که این را مىشنوم ،اگر از بيسواد بودن متنفرى ،با آن مبارزهخواهى کرد .حاال سعى خواهى کرد که خواندن و نوشتن را یاد بگيرى .از هم
اتاقىهایت بپرس ببين کى مىتونه بهت خواندن و نوشتن یاد بده .اگر بخواهى
بزودى یاد مىگيرى ،من بهت به اندازه کافى دفتر و مداد و خودکار خواهم داد،
برو یک معلم براى خودت پيدا کن.
همه این حرفها در مقابل آسمان زده مىشود .هرچند سعى مىکند که خودش را
مشغول شستن دستشویى جلوه دهد ولى مىبينم که تمام حواسش پيش ماست.
آسمان مىگوید:
 -ببخشيد ولى من باید به آشپزخانه بروم ،االن هم دارم دیر مىروم.
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مهرى را مىبوسم و از آسمان تشکر مىکنم .آسمان بيرون دستشویى را نگاه
مىکند و به من مىگوید که بروم.
٭٭٭
زندانيان بند پائين را نگاه مىکنم ،دخترى تنها قدم مىزند .او باید تنها زندانى
سياسى بند پائين باشد .وقتى زندانيان بند پائين در هواخورى هستند ما نباید به
هواخورى برویم .از سونيا مىخواهم که مراقب باشد و اگر نگهبان آمد با پرتاب
کردن چيزى به قسمتى که نشستهام خبرم کند .به هواخورى مىروم و به سراغ
روشنک ،خودم را به او معرفى مىکنم و به او مىگویم که دنيا از من خواسته
است که با او حرف بزنم .با تعجب و کمى شک نگاهم مىکند .به او مىگویم:
 دنيا در بند دیگرى است ولى برایم در مورد رابطهاش با تو نوشته است.نگران حکمت نباش ،اعدام نخواهى شد.
 ولى همسرم را حتما مىکشند.خيلى غمگين به نظر مىآید ،مىگویم:
چرا اینقدر مطمئن هستى؟ االن شرایط با وقتى که ما دستگير شدیم فرق کرده.
در آن زمان اصال مهم نبود که چند سال فعاليت سياسى دارى .اگر از نظر
سياسى جوان بودى و گذشتهات را با اعالم انزجار رد مىکردى زنده مىماندى،
در غير اینصورت مثل بقيه اعدامت مىکردند .ولى حاال شرایط فرق کرده ،بين
ما یک پيشمرگه است که سه سال پيش دستگير شد و انزجار هم نداده است و ده
سال حکم گرفته است .او مبارزه مسلحانه با رژیم کرده ،در حاليکه در دوره ما
اگر در پرونده کسى اسم اسلحه استفاده نشده بود حکمش اعدام بود .مطمئن هستم
که حکم همسرت هم اعدام نخواهد بود.
قانع نمىشود ،خيلى ترسيده است و مىبينم که خيلى شکنجه شده است .از او
مىپرسم که آیا دادگاه رفته است ،مىگوید:
 آره ،منتظر گرفتن حکم هستم. خوشحالم که تا حاال فعال بودهاى .آیا کارگران و یا مردم زیادى در حالمبارزهاند؟
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 آره ،خيلىها فعالند .ولى چون حق تشکل نداریم مبارزه خيلى سخت است وهمه کارها را باید مخفيانه انجام دهيم .حقوقمان کفاف زندگىمان را نمىدهد و
دیگر نمىتوانيم از پس مخارج دور هم جمع شدنمان هم بر بيایيم .منظورم جمع
شدن به اسم جشن تولد براى بحث و سازماندهى کارهایمان است .حاال جمع
شدنهاى اینطورى خيلى گران است ،این وضع مبارزه را سختتر کرده است.
 دوست دارى باز هم با هم حرف بزنيم؟ آره ،خواهش مىکنم پيشم بيا .کسى را که بتونم در مورد این مسائل با اوحرف بزنم در اینجا ندارم.
 مىدانى که اگر نگهبان ما را با هم ببيند برایت بد مىشود؟ برایم مهم نيست ،جایى بدتر از زندان نيست که بخواهند مرا به آنجا ببرند،هست؟ اگر خودت هم بخواهى دوست دارم که بيایى و با هم حرف بزنيم.
 براى من خيلى با ارزش است که با تو حرف بزنم .بيشتر از سه سال است کههيچ زندانى جدیدى ندیدهام .دوست دارم برایم از دنياى بيرون و مبارزاتش بگى.

نگهبان امينى به اتاقمان آمده و مىگوید اگر کتاب بخواهيم مىتوانيم سفارش
دهيم .این اولين بارى است که ما در زندان مىتوانيم کتاب بخریم .سالهاى قبل
وقتى در قزل حصار بودم توابها چنين امکانى داشتند ولى ما هرگز نداشتيم.
مسئول فروشگاه از اتاق مىخواهد که هر کس نام کتابى را که مىخواهد به او
بدهد که او همه را یکجا به نگهبان بدهد ،هر کس مىتواند فقط یک کتاب بخرد.
من و سونيا ،سار ،منيژه و راز دور هم جمع مىشویم و تصميم مىگيریم که هر
یک کتاب متفاوتى را که فکر مىکنيم جالب است ،سفارش دهيم .مىگویم:
 من دوست دارم کتابى را سفارش دهم که هميشه دلم مىخواسته بخوانم ،هرچندمىدانم که آنها برایم نخواهند خرید .ولى دوست دارم آنرا سفارش دهم ،که هم به
آنها نشان بدهم که ژست دمکرات نمىتوانند بگيرند و هم اینکه من هنوز
کمونيستم .کتاب دیالکتيک طبيعت ،اثر فردریک انگلس را سفارش مىدهم.
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ما کتابهایى را که مىخواهيم در یک کاغذ نوشته و به فرد مسئول فروشگاه
مىدهيم .این در حالى است که در مقابل اسم کتابى که خواستهام ،اسم خودم را
هم نوشتهام .بعد از مدتى مىآید و مىگوید:
 من نمىتوانم این را به نگهبان بدهم. مسئلهاى نيست من مىدهم.ليست کتابها را به امينى مىدهم ،او ليست ما را مىگيرد و ليست اتاق را هم
مىگيرد .او مىداند که وقتى دو تا ليست سفارش است معناى آن این است که در
مورد آن اختالف نظر بوده است.

چند روزى از سفارش کتابها مىگذرد ،امروز کتابها را آوردهاند ،همانطور که
مىدانستم کتاب من جزو آنها نيست .برایم مهم نيست ،چون مىخواستم بعد از
آنهمه که دستشان را در خون شستند ،ببينند که مبارزه را نتوانستهاند از بين
ببرند.
به سونيا مىگویم که مراقب باشد و به دیدن روشنک مىروم .حاال هر وقت که
به هواخورى مىآید باال را نگاه مىکند ،پنجره ما را .به هواخورى و پيش او
مىروم .تعجب مىکند و خيلى خوشحال مىشود .به او مىگویم که برویم پشت
سکوى لباسشویى ته هواخورى بنشينيم که کسى ما را نبيند و در عين حال
بتوانيم قله کوه را ببينيم .در مورد خودم و در مورد دنيا مىپرسد ،وقتى به او
مىگویم که دنيا جزو آنهایى بود که هرگز حکمى دریافت نکرد و بخاطر
انزجار ندادن  ۹سال است که در زندان است ،ناراحتى تمام صورتش را پر
مىکند .مىگوید:
 یعنى مدرکى بر عليه او پيدا نکردند؟ نه ،خودش زیر بازجویى چيزى نگفت .آنها هم مدرکى بر عليه او پيدا نکردند.ولى با این حال شرط آزادیش را اعالم انزجار گذاشتند که او حاضر به انجام آن
نشد.
 -تو هم لو نرفتى و حکم نگرفتى؟
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 وضع من فرق داشت .من براى دو سال فعاليت سياسى  ۰١سال حکم گرفتم.براى چند دقيقهاى در سکوت قله کوه را نگاه مىکنيم .مىپرسم ،بچه دارى؟
مىگوید:
 آره ،دخترم  ۹سالش است ،وقتى که دنيا دستگير شد من در مرخصى براىوضع حمل بودم.
 از دخترت برام بگو. من هيچوقت با او در مورد حجاب ،منظورم روسرى و اینکه چقدر از آن بدممىآد حرف نزدم ،ولى او هم از آن متنفر است .دوست ندارد سرش کند .سال
پيش مدیر مدرسهاش صدایم کرد و به من گفت که دخترت به محض بيرون
رفتن از مدرسه روسریش را بر مىدارد .به من گفت که با او حرف بزنم و
بگویم که نباید این کار را ادامه دهد .به مدیرش گفتم که او بچه است و من
نمىتوانم به او این حرف را بزنم ،و چه اشکالى دارد اگر آنرا درست سر
نمىکند؟ مدیر گفت اگر او به این کارش ادامه دهد ما سال آینده او را ثبت نام
نخواهيم کرد چون روى بچههاى دیگر هم تاثير مىگذارد .مجبور شدم به او
بگویم که باید روسرى را روى سرش نگه دارد تا وقتى که به خانه مىرسد،
وگرنه نمىگذارند که درس بخواند.
 مدرسه دیگرى نبود؟ چرا ،ولى همهشان مثل هم هستند .مدرسههاى دیگر خيلى از ما دور بودند.نمىتوانستم او را به مدرسه دیگرى ببرم ،بخاطر خرج راه و بخاطر زمانى که
مىبرد .من مىبایست بعد از گذاشتن او در مدرسه به کار بروم .اگر مىخواستم
او را به مدرسه دورترى ببرم ،کارم را از دست مىدادم.
 دختران جوانى که روسرى را دوست ندارند زیادند؟ خيلى هستند ،ولى مىدانى که اگر بخاطر بدحجابى کسى را دستگير کنندشالقش مىزنند .قانونا  ٧٤ضربه شالق برایش گذاشته اند  .دختران زیادى را
بخاطر اینکه روسریشان را عقب مىزنند دستگير مىکنند .این دختران روسرى
را دوست ندارند ولى سر کردنش اجبارى است .یک بار خواهرم را مامورین
نهى از منکر نگه داشتند و به او گفتند که روسریش را جلو بکشد و او نکشيد.
یکى از آنها که یک مرد جوان بوده ،خودش روسرى خواهرم را جلو مىکشد و
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با پونز فيکسش مىکند .خون روى صورت او روان مى شود و او به همراه
دوستانش به آنها فحش مىدهد و تعدادى پسر به نهى از منکرىها حمله مىکنند.
خالصه درگيرى مىشود و تعدادى هم دستگير مىشوند ،خوشبختانه مردم
خواهرم را فرارى داده بودند .اتفاقات اینطورى در محلهها زیاد مىافتد ولى
چون در روزنامهاى نوشته نمىشود ،فقط مردم محل خبردار مىشوند.
٭٭٭
روز مالقات است ،مىدانم که خانوادهام از مسافرت آمدهاند و حتما برایم کلى
خبر دارند .به سالن مالقات مىروم و هيجان دارم .به کابين مىروم ،تلفن را
برداشتهام و منتظرم که خانوادهام زودتر بيایند .صداهایى بگوش مىرسد ،یعنى
در ورودى سالن خانوادهها را باز کردهاند .خانوادهها در حال دویدن هستند که
دقيقهاى را هم از دست ندهند .پدرم دارد مىآید ،به نظر خوشحال نيست .از او
مىپرسم که آیا سفر خوبى داشته است؟ جواب مىدهد:
 در حاليکه مىدانستيم تو هنوز در زندانى چطور مىتوانستيم خوش باشيم؟مىدانى که دارند زندانيان را اگر انزجار بنویسند آزاد مىکنند؟
از این حرف پدرم خيلى تعجب مىکنم ،این اولين بار است که با من اینطورى
حرف مىزند .مىگویم:
 آره مىدانم .اگر مىخواستم من هم بنویسم ،سالها پيش مىنوشتم.اشک پدرم روان مىشود و مىلرزد ،مىگوید:
 دوستان سابق تو را به من نشان دادند و به من گفتند که آنها در اروپا دارندخوش مىگذرانند .دیسکو مىروند و مىرقصند در حاليکه تو اینجا پشت ميلهها
هستى .به خودت فکر کن ،همانطور که آنها به خودشان فکر مىکنند.
مىفهمم که احتماال کسانى که فکر مىکنند من براى دیگران مبارزه مىکنم پدرم
را تحت تاثير قرار دادهاند .شاید هم از نوع همين توابين زندان بودهاند منتها از
نوع خارج کشورىاش .به این شيوه به جاى محکوم کردن سرکوبگرى رژیم،
امثال مرا نادان جلوه مىدهند و پدر بيچارهام را هم عليه من تحریک کردهاند.
حاال یادم مىآید که بازجویى به یکى از زندانيان گفته بود ،شما در زندان دارید
مىپوسيد و رهبرانتان دارند در خارج کيف مىکنند .به این شيوه هم عليه من و
باورهایم و هم عليه زندانيان دیگر تبليغ منفى مىکنند .مىگویم:
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 گوش کن ،یادت هست من هم در انگليس بودم ،من هم به دیسکو مىرفتم ومىرقصيدم .همانوقت که من در آنجا در خوشى زندگى مىکردم ،انسانهایى در
همين زندان بودند .منظور تو این است که من نمىبایست در آن زمان خوش
باشم چون مردمى در زندان بودند؟ اگر دوستانم دارند در اروپا در خوشى
زندگى مىکنند من خيلى خوشحالم .خوشحالتر مىشوم اگر بدانم که مىرقصند،
یعنى اینقدر زنده دل هستند .اگر من هم به جاى آنها بودم سعى مىکردم که
خوش باشم .آیا آنوقت از من مىخواستى که خوش نباشم؟ چرا فکر مىکنى که
کارى که آنها مىکنند درست نيست؟ چرا فکر مىکنى که باید ناراحت باشند و یا
خودکشى کنند چون ما در زندان هستيم؟ این که من اینجا هستم تقصير آنها نيست
و من نمىخواهم که آنها برایم ناراحت باشند .آرزویم اینه که آنها زندگى خوشى
داشته باشند .مىدانم که یک نفر این حرفها را به تو زده است که تو و مرا
ناراحت کند ولى تو نباید به حرف دیگران گوش کنى.
پدرم گریه مىکند و مىگوید:
 از آمدن و دیدن تو پشت ميلهها خسته شدهام .تا زمانى که اینجا هستى ،امنيتنخواهى داشت .یک روز هم ممکن است ساک وسایلت را به دستم بدهند و به
من بگویند که بعد از اینهمه سال تو را هم کشتهاند .دیگه تحمل این وضع را
ندارم.
 از شنيدن آن متاسفم ولى اگر اینطورى فکر مىکنى به دیدنم نيا .مىخوام کهشاد باشى ،نمىخوام که اینطورى ناراحت ببينمت و به من بگى کارى را بکنم
که سالهاست رژیم مىخواد بکنم .ترجيح مىدهم که مالقاتى نداشته باشم تا اینکه
اینطورى داشته باشم .ولى مىخواهم بدانى که اگر کمى بيشتر تحمل کنى ،آنها ما
را آزاد خواهند کرد .شاید تا سال دیگر ما اینجا نباشيم .ولى اگر به من فشار
بيارى آنها هم اینرا مىبينند و ممکن است مرا بدون شرط آزاد نکنند و باعث
مىشود که بيشتر در اینجا بمانم.
 آنها با ما حرف زدند ،گفتند که اگر بچههایتان توبه کنند همين امروز آزادشانمىکنيم .گفتند که بدون انزجار نوشتن آزاد نمىکنند.
 گوش کن ،آنها دارند روى شماها فشار مىآورند که ناراحتتان کنند که روى مافشار بياورید .چون باید ما را آزاد کنند ،پس تحمل داشته باش ،بهت قول مىدم
که تا عيد بيرون خواهم بود.
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تلفن قطع مىشود ،نفهميدم چرا مادرم نيامده بود .پدرم اشک ریزان مىرود،
دیدن او به این وضع قلبم را به درد مىآورد.
بعد از مالقات مىفهمم که پدر سار اعدام شده است .او نمىداند و خانوادهاش
نمىخواهند به او بگویند .خانوادهاش به او مىگویند که پدرش در زندان است.
در صورتيکه یک ماه بعد از دستگيریش اعدام شده است .فکر مىکنم که این
کار خانوادهاش که به او نمىگویند ،درست نيست ،حق اوست که بداند .سار در
مورد پدرش فکر مىکند ،در مورد او حرف مىزند .پدرش در تخيالت او نقش
یک انسان زنده را بازى مىکند .او باید بداند که پدرش اعدام شده است ولى من
دل گفتنش را به او ندارم .فکر مىکنم خانوادهاش باید به او بگویند ،من نمىتوانم
این کار را بکنم.

روزها مىگذرند و من وقت خواندن کتابهاى جالبى که خریدهایم را دارم .با
فيروزه حرف مىزنم و او در مورد زندگىاش ،عشقش و لحظات سختى که
داشته است برایم مىگوید .با زندانى دیگرى که خيلى پير است حرف مىزنم ،او
قاچاقچى مواد مخدر بوده است و خودش هم معتاد بوده است .از او در مورد
روشهاى جاسازى مواد مىپرسم .مىخندد و مىگوید:
 مىخواهى در آینده قاچاقچى بشى؟او در مورد دورانى که در زندان گوهردشت بوده است مىگوید:
 در آنجا بوسيله یکى از نگهبانان به ما مواد مىرسيد .نگهبان به یکى اززندانيان مرد در بند پائين مىفروخت و او هم طى شب بين ما پخش مىکرد و
پولش را هم مىگرفت .با آمدن به اینجا آن امکان را هم از دست دادیم و چند
روز اول خيلى برایم سخت بود.
 چطور سهمتان را از بند پائين از او مىگرفتيد؟ راحت ،یک نخ از پنجره آویزان مىکردیم و او بسته را به آن مىبست و نخ راسه بار مىکشيد .ما هم نخ را باال مىکشيدیم و جشن مىگرفتيم.
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به این فکر مىکنم که ما هم از همين روش براى گرفتن و رساندن نامه به
دوستانمان استفاده مىکردیم .ولى خرید مواد مخدر از نگهبان در زندان خيلى
جالب است.
٭٭٭
نگهبان به در اتاق مىآید و مىگوید که وسایلمان را جمع کرده و از بند بيرون
برویم .از یکدیگر مىپرسيم به کجا؟ فکر مىکنم که به سلول انفرادى مىرویم
که بعد از مدتى آزاد شویم .سعى مىکنم به سرعت وسایلم را جمع کنم که وقت
دیدن مهرى و فيروزه را هم قبل از رفتن داشته باشم .پيش فيروزه مىروم که
براى آخرین بار او را ببينم .کمى حرف مىزنيم ،مىگوید:
 اوین اسمش بزرگ است ولى خودش کوچک است .اما با همه کوچکىاشآدمهاى بزرگى را در خود دارد .آشنا شدن با تو یکى از بهترین خاطرات
زندگىام است که هرگز فراموش نخواهم کرد.
یکدیگر را مىبوسيم و من از او مىخواهم که مراقب مهرى باشد .با آرزوى
موفقيت براى یکدیگر از هم جدا مىشویم .مىروم که مهرى را پيدا کنم ،آسمان
را مىبينم ،از من مىخواهد که به دنبالش بروم .مهرى در دستشویى منتظرم
است ،گریه مىکند .آسمان در دستشویى را مىبندد و بيرون مىایستد که اگر
نگهبان آمد خبرمان کند .مهرى را بغل مىکنم و از او مىخواهم که مراقب
خودش باشد و سعى کند که خواندن و نوشتن را یاد بگيرد .کاغذى بهم مىدهد و
مىگوید:
 براى تو درستش کردم.کاغذ را مىگيرم و بازش مىکنم ،یک نقاشى بچه گانه است .کبوترى در حال
پرواز است .زیر آن نوشته شده است:
 به تنها دوستم. ولى من تنها دوست تو نيستم ،فيروزه و آسمان هم دوستانت هستند .بهتره کههمين حاال که در کنارشان هستى بدانى که دوستانت هستند .سعى کن خوش
باشى ،این چيزى است که رژیم دوست ندارد و بخاطر شاد نبودن تو را در اینجا
گذاشته است .باید سعى کنى که خوش باشى ،نگذار که تحقيرت کنند ،به خودت
افتخار کن .تو انسان خوبى هستى.
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احساس بدى دارم ،احساس مىکنم که بچهام را در دنياى بدى مىگذارم و
مىروم .احساس مىکنم که در اینجا نخواهم بود که کمکش کنم ،هرچند وقتى هم
که در اینجا بودم اجازه کمک کردن به او را نداشتم .یکدیگر را مىبوسيم و من
مىروم و مهرى در کابين دستشویى مىماند که دل سير گریه کند ،احتياج به
گریه دارد .از آسمان تشکر مىکنم ،بغلم مىکند و آرزوى آزادى برایم مىکند،
من هم برایش آرزوى آزادى مىکنم.
٭٭٭
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روياى آزادى
در سلول انفرادى هستم .بعد از بودن با آنهمه آدمهاى مختلف ،تنها بودن زیاد
جالب نيست .هرچند براى اولين بار است که در سلول همه وسایلم را دارم،
کاغذ و مداد و خودکار دارم و مىتوانم کتاب بخوانم .همه اینها نشانههایى هستند
از اینکه در سلول بودنمان نه بخاطر شکنجه بلکه براى آزادى است .نمىدانم
وقتى که به مالقات مىروم چطور خانوادهام را قانع کنم که ما را براى شکنجه
به سلول نياوردهاند .آنها بيشتر از ما از سلول مىترسند ،شاید چون مزهاش را
نچشيدهاند .هر روز بعد از ظهر به تبادل نظر دو نفر گوش مىکنم که بوسيله
مورس است .آنها مورس معمولى را استفاده مىکنند ،تنها جاى ردیفها را تغيير
دادهاند .براى همين بدون هيچ مشکلى همه حرفهایشان را مىشنوم .در مورد
سياست حرف مىزنند ،به هم خبر مىدهند و در مورد حمله صدام به کویت که
در حال حاضر در جریان است حرف مىزنند .شنيدن مورس آنها براى من
خوب است چون از همه دوستانم دور هستم و امکان تماس و خبر گيرى را
ندارم .راز در یکى از سلولهاى راهروى دیگر است .زیبا و سونيا در راهروى
من هستند ولى در سلولهاى جلویى هستند و خيلى از من دورند .چند بار سعى
کردم که با آنها تماس بگيرم ،با مورس و یا با حرف زدن و هر بار نگهبان داد
زد "خفه شو" و آمد ببيند که کى بوده است .سونيا بستهاى برایم فرستاد که کتابى
در آن بود که من نخوانده بودم ولى من فکر کردم که کتاب پاولف در آن است
که قبال بود .به نگبهان گفتم که اشتباه شده و از او خواستم که آنرا به زیبا بدهد.
سونيا سعى کرده بود که قبل از آن به من بگوید که چه کتابى در بسته است ولى
نتوانسته بود .بعد از آنکه من بسته را نگرفتم یک بار که نگهبانان در بند نبودند
برایم از راه دور با شيشه مورس زد و من هم جوابش را دادم ،ولى دیگر دیر
شده بود کتاب از دستم رفته بود .این مورس راه دور جالب است .مىشود با بند
دیگر هم از این طریق ارتباط برقرار کرد .البته اگر نگهبانى در بندها نباشد
وگرنه همانطور که ما صدا را مىشنویم ،آنها هم مىشنوند .براى مورس راه
دور با شيشه مربا محکم به زمين سلول مورس مىزنيم .و صداى آن آنقدر بلند
است که در تمام بند مىپيچد.
روز مالقات است ولى نگهبانان مرا صدا نمىکنند .بعد از ظهر از یکى از
نگهبانان مىپرسم که چرا براى مالقات صدایم نمىکنند؟ مىگوید:
 امروز مالقات ندارى ،چون دیروز مورس زدى و یکى از زندانيان را همصدا کردى .یادت نيست که حميدى به در سلولت زد؟
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خيلى ناراحتم ،بخاطر خانوادهام و احساسى که حاال دارند ،بخصوص اینکه حتما
فهميدهاند که در سلول هم هستم .عصر شده است نگهبان با عصبانيت در را باز
مىکند و مىخواهد که با او بروم .مالقات دارم ،خواهرم مىگوید:
 نمىخواستند به ما مالقات بدهند ،ما هم گفتيم که بدون مالقات به خانهنمىرویم .در ضمن دنيا و تعدادى دیگر بدون شرط آزاد شدهاند .دنيا برایت سالم
رسانده است.
آنقدر خوشحالم که احساس مىکنم هيچ وقت اینقدر خوشحال نبودهام .به خانوادهام
مىگویم که اگر تحمل کنند من هم مثل آنها آزاد خواهم شد .احساس مىکنم که
حال پدرم بهتر از مالقات قبل است ،ولى مىبينم که حرف نمىزند ،افسرده
است .براى خانوادهام ناراحتم ،ولى چکار مىتوانم بکنم؟ اميدوارم که بفهمند که
این تقصير رژیم است که آنها هم در کنار من رنج مىبرند.

بعد از ظهر است ،زندانيان بند باال در حال حرف زدن با یکدیگر هستند .از
یکدیگر در مورد پروندههایشان راهنمایى مىگيرند و دليل دستگيریشان را
مىگویند .یکى از آنها از مسئولين سپاه پاسداران است که بخاطر کاله بردارى
دستگير شده است .به نظر مىرسد که در سلول انفرادى است و بخاطر همين
خيلى ترسيده است و نمىتواند تنهایى را تحمل کند .به نظر مىرسد که اینها
زندانيان جدید هستند که به جاى مورس زدن با هم حرف مىزنند .هرچند هر
روز بعد از ظهر صداى مورس هم از بند باال به گوش مىرسد که باید متعلق به
زندانيانى باشد که مدتى است که در زندان هستند.
هرچند در سلول و تنها هستم ولى خوشحالم ،به دنيا فکر مىکنم و شرایط
جدیدش .به پسر نينا فکر مىکنم که حاال باید به مدرسه برود .نمىدانم
برخوردش با نينا چطور خواهد بود .هرچند نمىداند که نينا ماهها تکان نخورد،
راه نرفت که مبادا او را از دست بدهد .به زندگى خودم در بيرون از زندان در
 ٨سال پيش فکر مىکنم و اینکه حاال با آن بيگانهام .به خانوادهام فکر مىکنم و
احساس مىکنم که برایم بيگانهاند ،احساس مىکنم که دیگر آنها را نمىشناسم.
مىروم تا زندگى جدیدى را شروع کنم ،روابط جدید با افراد خانواده و دوستان
قدیمىام .مىدانم که بعضى از دوستانم در تمام این سالها به خانوادهام سر
زدهاند ،ولى احساس مىکنم که آنها را نمىشناسم .وقتى که به خانه بروم به دیدنم
خواهند آمد ،چه برخوردى باید با آنها داشته باشم؟ آیا من هم مثل آنها هستم؟
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دوستشان دارم؟ نمىدانم ،احساس مىکنم که آنها را نمىشناسم ،حاال برایم غریبه
هستند .خاطرات زیادى از دوستان و حتى خانوادهام به یاد نمىآورم و احساس
خاصى هم نسبت به آنها ندارم .نمىدانم که تاثير زمان طوالنى ندیدن آنها است و
یا تاثير زندان .در حالى از زندان بيرون خواهم رفت که بخشى از وجودم را در
اینجا بجا خواهم گذاشت ،زبان بيان احساساتم را .عادت کردهام احساساتم را
نشان ندهم .احساس مىکنم که دیگر نمىدانم رابطه عاطفى و یا عشق چيست.
ولى آیا روابطى که در اینجا داشتم و دارم عاطفى نبود و نيست؟ پس چرا نسبت
به کسانى که در بيرون هستند احساسى ندارم ،هرچند دلم مىخواهد که هر لحظه
بيرون باشم .احساس مىکنم دوستانى که در زندان داشتهام برایم از تمام روابطم
با ارزشتر هستند ،هرچند عادت کرده بودم که احساساتم را به آنها نشان ندهم و
آنها هم همينطور بودند.
روزها مىگذرند .پائيز سال  ۶۹است ،بعد از ظهر است و طبق معمول
نگهبانان چرت مىزنند .همسایههایم طبق برنامه هر روزه بعد از ظهرها در
حال مورس زدن هستند و من بىآنکه بخواهم مىشنوم .دراز کشيدهام و گوش
مىکنم ،یکى مورس مىزند:
 نازنين در اعتراض به حمله صدام به کویت در اعتصاب غذا است.باورم نمىشود ،ولى حتما حقيقت دارد وگرنه جزو اخبارشان نمىبود .به نازنين
فکر مىکنم ،هميشه دوستش داشتهام ،هرچند مبارزه سياسىاش چيزى است که
در ذهن من نمىگنجد .اميدوارم که اعتصاب غذایش محدود باشد که به جسمش
صدمه نرسد .همچنان که فکر مىکنم مورس را هم دنبال مىکنم .سوال و
پاسخها روشن مىکنند که اعتصاب غذاى نازنين نامحدود است.
٭٭٭
رژیم زندانيان مرد را که مثل ما بودند اعدام کرد و حاال برایش مهم نيست که ما
همانهایى هستيم که بودیم .اینکه ما هنوز کمونيستيم و رژیم بعد از آنهمه کشتار
ما را آزاد خواهد کرد .آیا رژیم با آزاد کردن ما مىخواهد خودش را دمکراتيک
نشان دهد؟ احساس مىکنم که برخى از زندانيان نمىدانند که اوضاع چيست و
نمىدانند چه باید بکنند .آنها هميشه به یک آزادى کالسيک فکر کردهاند ،آزادى
به دست مردم ،شاید بخاطر همين آمادگى رفتن را ندارند .آنها هميشه فکر
کردهاند تنها بوسيله قيام مردمى امکان آزادى بدون شرط را دارند .تجربهشان از
زندان شاه هم همين بود ،زندانيان بعد از قيام مردم و حملهشان به زندانها آزاد
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شدند .به خاطر همين طرز فکر است که برخى از آنها بعد از سه هفته بيرون
بودن آمدند و انزجار نوشتند.
شب است ،آماده مىشوم که بخوابم ،صداهایى از راهرو شنيده مىشود .به نظر
مىرسد که نگهبانان دارند زندانيان جدیدى را به سلولهاى خالى مىبرند.
کنجکاوم که بدانم آنها کى هستند ،آیا از زندان دیگرى منتقل شدهاند؟ یا اینکه
همين حاال دستگير شدهاند؟ احساس مىکنم که در هر سلولى چند نفر را قرار
مىدهند .از سلول کنارى من صداى حرف زدن دو نفر مىآید .صداى نگهبانان
به گوش مىرسد که دارند راهرو را ترک مىکنند .با مورس به دیوار مىزنم و
مىپرسم کى هستى؟ آنها هم به دیوار مىزنند ولى بدون معنى ،معلوم است که
مورس نمىدانند ،مثل وقتى که من دستگير شده بودم .مىشنوم که یکى از آنها
دیگرى را صدا مىکند و از طرف دیگر راهرو صدایى پاسخ او را مىدهد .از
یکدیگر مىپرسند که آیا تنها هستند و هر یک مىگویند که با یک نفر دیگر
هستند .یکى از زندانيان از آنها مىپرسد آیا سياسى هستند و آنها پاسخ مىدهند
نه .آنها را بخاطر بودن با مرد دستگير کردهاند و بقيهشان مىخندند.
حوصلهام سر رفته ،کتاب جالبى که نخوانده باشم ندارم .ساکم را مىگردم ،یک
تکه چرم پيدا مىکنم .آنرا با تيغ مداد تراش به شکل یک کيف مىبرم و شروع
به دوختن آن مىکنم .هرچند دوختن برایم سخت است ،چون از وقتى که مچم
ضربه خورده است برخى کارها برایم دردناک است .سنگ کوچکى هم دارم که
مىتوانم روى آن کار کنم .دو طرف سنگ را با استفاده از سنگ پا صاف
مىکنم .بعد یک طرف سنگ بخشى از یک شعر برشت را مىنویسم .در طرف
دیگر یک ستاره دنبالهدار ،یک بچه ستاره مىکشم .چند روز طول مىکشد تا
روى آن کار کنم چون مچم زود درد مىگيرد.
بعد از ظهر است و نگهبانان در راهرو نيستند ،یکى از زندانيان جدید شروع به
خواندن مىکند و چه صداى قشنگى دارد .به نظر مىرسد دختر جوانى است ،دو
تا آهنگ با صداى دلنشينش مىخواند و سکوت مىکند .ناگهان از بند باال صداى
مردانهاى شروع به خواندن مىکند و چه صداى زیبایى دارد .دلم مىخواهد
خواندنش تمام نشود ،وقتى تمام مىکند برایش دست مىزنم ،دیگران هم دست
مىزنند .حاال پسر دیگرى شروع به خواندن مىکند ،هرچند صدایش مثل اولى
نيست ولى دوست دارم که بشنوم ،سالهاست که چنين آوازهایى نشنيدهام .بيشتر
آهنگهاى عاشقانه مىخوانند ،همه سر تا پا گوش شدهاند ،هيچ صدایى به جز
آواز به گوش نمىرسد .خواننده بند باال تمام مىکند و دوباره دخترى که قبال هم
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دو آهنگ خوانده بود شروع مىکند .باید سه تا سلول با من فاصله داشته باشد،
یک آهنگ عاشقانه غمگين مىخواند .صدایش خيلى زیباست ،صداى در توالت
در راهرو مىپيچد ،باید یکى از سلولهاى سر راهرو آنرا محکم زده باشد که
همه بفهمند که نگهبانان به راهرو آمدهاند .ولى متاسفانه دختر متوجه این رمز
نمىشود .با صداى بلند مىگویم "هس" کس دیگرى هم هيس مىگوید ولى دختر
متوجه نمىشود .سایه نگهبانان را از زیر در مىبينم که از کنار سلولم رد
مىشوند .صداى باز شدن در سلولى به گوش مىرسد و صداى نگهبانى که به
یک زندانى فحش مىدهد .صداى کتک زدن دخترى که مىخواند ،مىآید .سه تا
نگهبان به جانش افتادهاند و با زدن او خود را سير مىکنند .صداى ناله و گریه
زندانى بهمراه کتک به گوش مىرسد .نگهبانان آنقدر او را مىزنند که خودشان
از نفس مىافتند .یکى از آنها مىگوید این درسى بود که بفهمى کجا هستى .براى
این بود که بدونى در "فاحشه" خانه نيستى.
روز مالقات است ،خانوادهام خوش بينتر از هميشهاند که ممکن است قبل از
پایان حکمم که دو سال دیگر است ،آزاد شوم .پدرم مىگوید:
 قرار مالقات با پيشوا رئيس زندان دارم .دنيا بهم گفته است که اگر پيش پيشوابروم ممکن است آزادت کند .بعضى از خانوادهها قرار مالقات با او دارند.
خانوادهها مىگویند که اگر پيشوا را ببينيم ممکن است با آزادى بچههایمان
موافقت کند .در ضمن گروه حقوق بشر با سرپرستى گالين دوپول قرار است به
زودى از اوین بازدید کنند.
بعد از ظهر خسته کنندهاى است ،نمىتوانم افکارم را از دنياى بيرون آزاد کنم.
نمىدانم در صورت آزادى در بيرون چکار خواهم کرد .باید به دنبال کار
بگردم ،چه جور کارى؟ آیا توان هشت ساعت کار و دو ساعت هم رفت و آمدش
رادارم؟ باید توانش را داشته باش نمىتوانم به خانوادهام وابسته باشم .حاال ٣۲
سالم است و باید روى پاهاى خودم بایستم .ولى چه جور کارى مىتوانم بکنم؟
چه کارى را بلد هستم؟ دو سال در یک دندانپزشکى کار کردهام ولى حاال آن
کار را هم نمىتوانم بکنم .دیگر نمىتوانم خون ببينم .با دیدن خون حالت تهوع به
من دست مىدهد ،قبال اینطورى نبودم .احساس مىکنم که زندان خيلى مرا تغيير
داده است ،مثل قبل قوى نيستم .شاید نباید حاال به مشکالت بيرون از زندان فکر
کنم ،هنوز اینجا هستم .ولى مىدانم که بزودى بيرون خواهم بود و نمىتوانم به
آن فکر نکنم .فکر بيرون خيلى قشنگ است هرچند دلهره هم دارد .صداى
مورس همسایههایم را مىشنوم ،گوش تيز مىکنم که شاید خبرى از نازنين
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داشته باشند .اخبارى رد و بدل مىشود ،یک خبر این است که کامال موثق است
که دنيا و برخى دیگر بدون شرط آزاد شده اند .مورس ادامه مىدهد بخاطر
پایان جنگ ،نازنين اعتصابش را تمام کرده است.
٭٭٭
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شب آخر زندان
شب است ،آماده مىشوم که بخوابم ،صداهایى از پشت در و از راهرو به گوش
مىرسند .رختخوابم را پهن مىکنم و روى آن مىنشينم و گوش تيز مىکنم.
احساس مىکنم که در راهرو خبرهایى است .در سلول باز مىشود ،یکى از
نگهبانان زن مىگوید:
 چادرت را سر کن ،رختخوابت را جمع کن ،حاج آقا اینجا هستند. وقت خوابه.صداى سرفه مردانهاى از پشت در مىآید .چادر را سر مىکنم و مىایستم ،دست
به رختخوابم نمىزنم .پيشوا در مقابل در ظاهر مىشود و من بىاختيار به یاد
هيتلر مىافتم .بخاطر نامش ،به هيتلر هم مىگفتند پيشوا ،ولى این پيشوایى که دم
در سلول ایستاده فقط مىتواند کاریکاتور آن یکى باشد .هيچ شباهت قيافهاى و
ابهت هيتلر را ندارد .الغر و قد کوتاه است و جثه کوچکى دارد .چند تا پاسدار
ریشوى احمق هم همراه او هستند و چنان در و دیوار سلول را برانداز مىکنند
که انگار سلول ندیدهاند .و یا شاید به شورتم که از طنابى در وسط سلول آویزان
است زل زدهاند .و یا شاید گلهاى بنفش خوشگلى که توى یک شيشه مربا هستند
و پشت پنجره است چشمشان را گرفته است .گلها را هفته پيش بعد از مالقات
یواشکى از باغچه نزدیک سالن مالقات چيدم .پيشوا شروع به حرف زدن
مىکند و پنج تا نر دیگر چشم از شورتم که باالى سرم آویزان است بر
نمىدارند .پيشوا مىگوید:
 مادرت مریض است ،پدرت را امروز دیدم و از من خواست که تو را آزادکنم .به او قول دادهام که اگر انزجار بنویسى آزادت مىکنم .حاضرى بنویسى؟
 نه. مادرت برایت مهم نيست؟ به خودم مربوط است .در مورد آن بحثى با شما ندارم.یکى از همراهانش مىگوید:
 -هنوز کمونيسته ،مىخواد به جریانش وفادار بمونه.
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پيشوا با نگاه و گفتن چيزى زیر لب از او مىخواهد که خفه شود ،مرد حرفش
را تمام نکرده مىرود پشت پيشوا مىایستد .پيشوا مىگوید:
 در حالى که تو به خانوادهات اهميت نمىدهى ،من دلم برایشان مىسوزد .اگرتقاضاى مرخصى بنویسى مىگذارم بروى.
 نمىنویسم. به نظر مىرسد که دوست ندارى بيرون بروى و ما باید به زور از زندانبيرونت کنيم.
 دوست دارم برم بيرون ،و هروقت که در را باز بگذارید بيرون خواهم رفت.ولى براى آزادیم هيچ شرطى را نمىپذیرم.
 ولى ما باید یک کاغذى داشته باشيم که نشان دهد که تو در زندان نيستى .اگرفردا یک کسى بياید و بخواهد تو را ببيند ،من چطور مىتوانم بگویم که در
زندان نيستى؟ باید کاغذى باشد که نشانشان دهم که از زندان رفتهاى.
به دليل احمقانهاش فکر مىکنم و خندهام را در دل نگه مىدارم .به او مىگویم:
 وقتى که آزاد شوم مىتوانم برگه خروج از زندان را امضا کنم.پيشوا به چشمانم نگاه مىکند ،من هم به چشمانش نگاه مىکنم .بعد از مکثى
مىگوید:
 باشه ،فردا مىرى خانه.سعى مىکنم عکسالعملى نشان ندهم ،همچنان نگاهش مىکنم .ولى از خوشى در
پوستم نمىگنجم.
از سلول بيرون مىرود و در بسته مىشود .باورم نمىشود .دوست دارم فریاد
بزنم و به دنيا بگویم ،به دوستانم بگویم ،به همه بگویم که این آخرین شب زندانم
است .به دیوارها نگاه مىکنم ،این دیوارها باید شاهد زندانيان زیادى بوده باشند.
شاهد زندانى شدن چه کسانى در آینده خواهند بود؟ بعد از من چه کسى به این
سلول خواهد آمد؟ به پنجره نگاه مىکنم و به آن گلهاى وحشى بنفش ،چقدر
قشنگ هستند ،انگار هيچوقت اینقدر زیبا ندیده بودمشان .یعنى فردا شب در این
سلول نمىخوابم .یعنى فردا شب زندانى نخواهم بود .سلولم را با دقت بيشترى
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نگاه مىکنم .انگار سلول هم زیبا به نظر مىرسد ،گویى همان سلول دیروزى
نيست .دیوارها هم همان دیوارهاى دیروزى نيستند .از سلولم بدم نمىآید .آینهام
را از ساکم در مىآورم و به آن نگاه مىکنم ،چقدر تغيير کردهام؟ هشت سال
پيش که به زندان آمدم موهایم سياه بود ،حاال نصفشان سفيد است .ولى دوستشان
دارم ،سفيدیش زیباست .نمىدانم چه کنم ،نمىتوانم بخوابم ،دوست دارم برقصم
ولى نباید این کار را بکنم ،اگر نگهبان از چشمى ببيند؟ نه دوست ندارم احساسم
را بدانند .گوش تيز مىکنم ،دیگر صدایى از راهرو نمىآید .نمىتوانم ساکت
بمانم باید به دیگران هم بگویم که امشب آخرین شبى است که در این سلول ،در
این زندان خواهم بود .از پنجره باال مىروم و همسایهام را صدا مىکنم .او هم
یکى از آن چپىهایى است که مبارزه براى چادر رنگى را با اعتصاب غذاى
طوالنى پایان داد .ولى ما هميشه با هم سالم و عليک داشتهایم .او به باالى
پنجره مىآید و من با خوشحالى تمام گفتگویم با پيشوا را برایش مىگویم و او
مىگوید:
 پس قبول کردى که امضا کنى. نه ،من خودم پيشنهاد امضاء برگه خروج از زندان را به او دادم .من برگهاىرا بر عليه نظراتم و یا نظرات دیگران امضا نمىکنم.
به او شب بخير مىگویم و پایين مى آیم ،احساس عصبانيت و دلخورى مىکنم.
حاال زندانيان ممکن است فکر کنند که من دارم مشروط بيرون مىروم .ولى چه
اهميتى دارد که آنها چه فکرى خواهند کرد؟ مهم این است که من دارم بدون
شرط آزاد مىشوم .باید خوشحال باشم ،باالخره دارم به شکلى آزاد مىشوم که
هميشه آرزویش را داشتهام .به رختخوابم مىروم ولى نمىتوانم بخوابم ،باید
سعى کنم که بخوابم ،که فردا سر حال باشم .ولى نمىتوانم بخوابم ،خندهدار
است ،من هرگز مشکلى با خوابيدن نداشتهام ولى حاال خوابم نمىبرد .هيجان
نمىگذارد بخوابم .به بيرون فکر مىکنم ،به خانه ،به باغچه ،به گلهاى
اللهعباسى باغچهمان ،به همسایهها ،به خيابانها و به موسيقى .باید سعى کنم
موسيقى کار کنم ،خواندهام که به رشد مغز کمک مىکند .سالها در یک محيط
کوچک بودن و دوستان محدود داشتن باعث محدود نگرىام شده است و باید به
خودم کمک کنم که تغيير کنم.
صبح خيلى زود بيدار مىشوم ،قبل از اینکه نگهبان چایى تقسيم کند .متفاوت از
روزهاى دیگر که وقتى در سلولم را باز مىکند ،بيدار مىشوم .باید لباسم را
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عوض کنم .باید زیباترین لباسم را بپوشم .بلوز زیبایى را که نينا به من داده بود
با شلوار مشکى که راز به من داده بود ،مىپوشم .کمى کرم به صورتم مىزنم،
دوست دارم زیبا باشم ،جورابهاى تميزى مىپوشم و آماده مىنشينم .زمان
برعکس من عجلهاى ندارد .نگهبان در را باز مىکند و یک ليوان چاى بو گندو
به من مىدهد و دوباره در را مىبندد .نمىدانم کى براى آزادى صدایم خواهند
کرد .نمىدانم چطور به خانوادهام خواهند گفت که بيایند و مرا ببرند .فکر دنياى
بيرون از سرم بيرون نمىرود .دیگر نمىتوانم به زندان فکر کنم ،هرچند هنوز
در اینجا هستم ولى احساس مىکنم که متعلق به اینجا نيستم .زمان آهسته
مىگذرد .ساعت ده صبح نگهبان در را باز مىکند و مىگوید:
 چيزهایى را که مىخواهى با خودت ببرى جدا کن و بقيه را توى ساکت بگذارو در سلول بگذار بماند.
جلوى در ایستاده و تماشایم مىکند .نمىدانم از آزاد شدن من خوشحال است یا
ناراحت ،شاید هم احساسى نداشته باشد .هر چند احساساتش را نشان نمىدهد
ولى نباید خوشحال باشد که اعدام نشدهام و حاال آزاد مىشوم .او هم یکى از
آنهایى است که زندانيان را مىزد و یکى از آنهایى است که جنازههاى زنان
اعدام شده را طى کشتار دسته جمعى مىبایست در کاميون بگذارد .آماده
مىشوم ،مقدار کمى از وسایلم را در یک کيسه پالستيکى مىگذارم و بقيه را در
ساک که در سلول بماند .بلوز زیبایى که پدر سار برایم داده بود با خودم مىبرم.
به کيفى که ساختم نگاه مىکنم و احساس مىکنم که دوست ندارم آنرا بردارم،
احساس مىکنم که متعلق به زندان است .با اینکه مىدانم که دیگر بر نخواهم
گشت و وسایلم را هم به من نخواهند داد ولى بيشتر وسایلم را مىگذارم که
بمانند .فقط سنگى را که براى هستى درست کردهام در کف دستم مىگيرم که
اگر مرا گشت نتواند آنرا پيدا کند .از سلول بيرون مىروم و او بدنبالم مىآید.
وسایلم و بدنم را مىگردد و بعد مرا از بند بيرون برده و به نگهبان مردى که در
بيرون بند منتظر است ،مىسپرد .مىبينم راز هم اینجاست به همراه یک زندانى
دیگر .من و راز سعى مىکنيم که در کنار یکدیگر راه برویم ،نگهبان اهميتى
نمىدهد ،شروع به حرف زدن مىکنيم .راز مىپرسد:
 فکر مىکنى کجا داره ما را مىبره؟ آزادى .امروز آزاد خواهيم شد! -در مورد چى حرف مىزنى؟ از کجا مىدانى؟
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 دیشب پيشوا پيش تو نيامد؟ نه. دیشب به سلول من آمد و به من گفت که امروز آزاد خواهم شد .نمىدانى کهخيلىها بدون قيد و شرط آزاد شدهاند؟
 مىدانم.به ساختمانى مىرسيم ،نگهبان از ما مىخواهد که در جایى بنشينيم و خودش
مىرود .من و راز مشغول حرف زدن هستيم ،نگهبانان از ما مىخواهند که
حرف نزنيم ولى ما گوش نمىدهيم .نگهبانى راز را به قسمت دیگر سالن مىبرد
و مرا به اتاقى مىبرد که به سالن چسبيده است .از زیر چشمبند سعى مىکنم که
اتاق را ببينم .از زیر چشمبند مىبينم که زنى در گوشهاى نشسته است .مىپرسم:
 تازه دستگير شدى؟ نه .دو روز پيش دستگير شدم ،تا حاال هم توى کميته بودم ،امروز به اینجاآوردنم .نمىدانم با من چه خواهند کرد.
 علت دستگيریت چيه؟ با مردى بودم ،گفتند که شالقم مىزنند ،تو را هم شالق زدهاند؟ خيلى درددارد؟
 درد دارد ولى مىتوانى تحمل کنى ،من هم تحمل کردم ،نگران نباش ،فکرشبيشتر از خودش آدم را مىترساند.
 تو هم با مردى بودى؟ در جریان ما مرد هم بود ،راستش بيشتر مرد بودند. چه جریانى؟ گروه کمونيستى. -کمونيست هستى؟
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 آره. کى دستگير شدى؟ هشت سال پيش. شوخى مى کنى .هشت سال اینجا بودى؟ فقط در این زندان نبودم ،ولى آره  ٨سال در زندان بودم. چطور تونستى تحمل کنى؟ امکان نداره من بتونم تحمل کنم. مىتونى.نگهبان مىآید و داد مىزند:
 خوش مىگذره؟ نمىدانيد که نباید حرف بزنيد؟نگهبان زندانى را با خود مىبرد و من در این اتاقکى که دو طرفش با شيشه
درست شده است تنها هستم .از زیر چشمبند مىتوانم مردمى را که در سالن
نشستهاند ببينم که منتظر نوبتشان نشستهاند .بعد از مدتى نگهبان به سراغم مىآید
و مىگوید:
 بيا به خانوادهات تلفن کن و بگو که دو تا ضامن و سند یک خانه بياورند و تورا با خود ببرند.
 شماره تلفنشان را نمىدانم. خوب ما چکار مىتونيم بکنيم؟ شماره هيچ یک از افراد خانواده و فاميلت رامىدانى که زنگ بزنى و شماره خانهتان را بگيرى؟
 نه ،هيچ شمارهاى را به یاد نمىآورم .ولى خانواده راز شماره تلفن خانواده مرادارند .از راز بخواهيد که شماره مرا هم از خانوادهاش بگيرد.
پاسدار طورى نگاهم مىکند که انگار دیوانه مىبيند .صدایش را مىشنوم که
دارد با پيشوا حرف مىزند و گزارش حرفهاى مرا به او مىدهد .پيشوا به او
مىگوید که مرا به همراه راز به پاى تلفن برده و بگذارد که شمارهام را از
خانواده او بگيرم .نگهبان از من مىخواهد که به دنبال او بروم ،راز را هم
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مىآورد .در اتاق کوچکى هستيم ،به راز مىگوید که مىتواند به خانوادهاش
زنگ بزند و بگوید که به قيد ضمانت آزاد خواهد شد .من هم از راز مىخواهم
که شماره تلفن مرا هم از آنها بگيرد .راز زنگ مىزند و بعد از توضيح آنکه
مىخواهند آزادش کنند و بعد از اینکه خانوادهاش از شوک بيرون مىآیند،
شماره مرا هم مىگيرد .نوبت من است که زنگ بزنم ،هيجان تمام وجودم را در
بر گرفته است .شماره را مىگيرم ،دستم مىلرزد ،احساساتى دارم که هرگز
نداشتهام .صداى زنگ تلفن را مىشنوم ،مادرم گوشى را بر مىدارد ،مىگوید:
 الو؟ مامان جان ،سالم؟او صدایم را نمىشناسد و مىگوید:
 سالم. مامان جان چطورى؟ خوبم ،تو چطورى؟ من خوبم ،بهتر از هميشه هستم .مىتوانم امروز به خانه بيایم اگر، بفرمائين ،ما خانه هستيم. مامان جان این من هستم ،پرواز. حال شما خوبه؟ مامان اینها خوبند؟ مامان جان من پرواز هستم.باز هم مرا با کس دیگرى اشتباه مىگيرد و سراغ خانوادهام را مىگيرد.
مىگویم:
 مامان من پرواز هستم از زندان زنگ مىزنم. تو پرواز من هستى؟ -آره مامان ،دارم ميام خانه.
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مادرم دچار هيجان شده و نمىتواند حرف بزند .خواهرم را صدا مىکند و به او
مىگوید:
 بيا این پروازه ،نمىفهمم چى مىگه ،داره مىآد خونه ،تو باهاش حرف بزن.ببين چى مىگه.
خواهرم گوشى را مىگيرد و مىپرسد:
 دارن آزادت مىکنن؟ دارى مىآیى خونه؟ آره ،با ضمانت حاضرند آزادم کنند ،دو نفر ضامن مىخواهند و سند یکملک.
خواهرم قربان صدقهام مىرود و با هيجان مىگوید:
 باشه ،تو خوبى؟ هيچ جایى نرو ،همانجایى که هستى باش ،ما تا دو ساعتدیگه آنجا خواهيم بود که تو را بياریم خونه.
 باشه ،پس مىبينمت.مرا از پشت تلفن مىبوسد.
راز را نگاه مىکنم و مىبينم که مثل من خيلى خوشحال است .راز  ٨سال پيش
یک روز قبل از من دستگير شد و هر دو در یک گروه فعال بودیم ،حاال هم در
یک روز آزاد مىشویم .نگهبان از ما مىخواهد که به سالن برگشته و دور از
یکدیگر بنشينيم .یک ساعت مىگذرد ،سالن خيلى شلوغ شده است .نگهبان از ما
مىخواهد که به سلول برگشته تا خانوادهمان که آمدند صدایمان کنند .هر دوى ما
را به سلول برده که منتظر بمانيم ولى این یک انتظار معمولى نيست ،زمان در
سلول من نمىگذرد .نمىدانم چه کنم ،راه مىروم .دوباره مىنشينم ،دوباره بلند
مىشوم و راه مىروم .نمىتوانم فکرم را روى یک چيز متمرکز کنم .به همه
چيز فکر مىکنم .نمىتوانم آرام بگيرم .بر خالف زندگى هر روزهام در سلول
که نظمى داشت ،امروز سرگردانم.
عصر نگهبان در را باز مىکند و از من مىخواهد که با او بروم و مرا به یک
نگهبان مرد در بيرون از بند مىسپرد .خانوادهام باید در زندان باشند ،هوا
تاریک شده است .به ساختمان مىرسم ،نگهبان از من مىخواهد که قبل از وارد
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شدن به سالن چشمبند را به او بدهم .وارد سالن مىشوم ،پدرم را مىبينم ،مادرم،
خواهرم و پسر عمویم توى سالن هستند .مادرم مرا بغل مىکند و مىبوسد،
نمىتواند حرف بزند ،انگار شوکه است .پدرم را که این بار از خوشى اشک
مىریزد ،مىبوسم ،همينطور خواهرم را .با پسر عمویم دست مىدهم همانطور
که سالها پيش با یکدیگر دست مىدادیم .در حالى که دستم را مىفشرد مىگوید:
 ما نباید دست بدهيم. چرا؟مىخندد ،متوجه مىشوم که بنابر قوانين اسالمى ما نباید دست بدهيم ،مىخندم.
به خانواده راز سالم مىکنم ،مادر راز مىآید و یکدیگر را مىبوسيم .پدرم پيشوا
را نشان مىدهد که دارد از دور ما را تماشا مىکند ،و مىگوید دارد نگاه
مىکند .پيشوا را نگاه مىکنم و به پدرم مىگویم:
 نگران نباش ما آزادیم.بنظر مىرسد که خانوادهام نگرانند که او نظرش را عوض کند .خواهرم
مىگوید:
 از صبح ما را منتظر نگه داشتند تا بازدید گالين دوپول از زندان تمام شود. پس علت آزادى ما فشار جهانى است.نگهبان از من مىخواهد که برگه خروجم را امضا کنم.
در حاليکه از در زندان بيرون مىرویم به آسمان تاریک نگاه مىکنم و احساس
مىکنم که ستارهها روشنتر از وقتىاند که توى زندان مىدیدمشان .این چند قدم
هم اینقدر تاثير دارند؟ خانوادهام مرا به طرف ماشينى راهنمایى مىکنند .همسر
خواهرم ساعتهاست که در اینجا منتظر است ،یکدیگر را مىبوسيم .داخل ماشين
مىشوم و قبل از اینکه چيزى ببينم احساس مىکنم که روى چيزى نشستهام .یک
سبد گل تازه است که بخشى از آنرا له کردهام .مادرم آنرا مىگيرد و روى پایش
مىگذارد و مىگوید:
 اشکالى نداره ،در خانه هم گل هست .ما اینرا آوردیم که وقتى که تو رامىبينيم بهت بدهيم ولى نگهبانان نگذاشتند آنرا به داخل بياوریم.
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به طرف خانه حرکت مىکنيم ،از شمال تهران ،از اوین که در بين کوهها قرار
دارد به طرف شهر مىرویم .همچنان که از خيابانها مىگذریم احساس مىکنم که
دارم متولد مىشوم .همه چيز را با چشمانم مىنوشم ،به مردم نگاه مىکنم و به
خانوادهام .در چهره تکتک خانوادهام اثر فشارهاى ایستادن در صفهاى
مالقات و رفتارهاى بد پاسداران و عدم اطمينان از اینکه روزى به خانه بر
خواهم گشت را ،مىبينم .با نزدیک شدن به خانه همسر خواهرم دستش را روى
بوق مىگذارد که خوشحالى و جشنش را به گوش همه برساند .مىپرسم:
 آیا همسایهها مىدانند که من زندان بودم؟مادرم پاسخ مىدهد:
 نه ،من به آنها گفتم که تو به انگليس برگشتهاى. چه خوب ،وقتى نزدیک خانه مىشویم خواهش مىکنم که هيچ سر و صدایىراه نيندازید ،تا برسيم داخل خانه .نمىخواهم که کسى بداند که در زندان بودهام
و حاال آزاد شدهام.
خواهرم مىپرسد:
 چرا؟ یادت نيست بعضى از همسایههایمان حزباللهى و پاسدار بودند و اگر آنها درمورد گذشتهام بدانند ،سعى خواهند کرد که ببينند چکار مىکنم و کجا مىروم و
در موردم گزارش بدهند .ترجيح مىدهم که در موردم ندانند ،اگر پرسيدند
بگویيد که از انگليس برگشته است.
پسر عمویم مىگوید:
 به نظر مىرسد که نمىخواهى دست از مبارزه بکشى. معلومه که نه.پدرم مىگوید:
 ولى حاال هيچ کس بر عليه رژیم تظاهرات نمىکند .تو هم نباید زندگيت را بهخطر بيندازى ،براى تو کافى بود.
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 من هم قصد راه انداختن تظاهرات ندارم .حاال مىخواهم استراحت کنم وخوش بگذرانم .اگر همسایهها در موردم بدانند ممکن است مزاحمم بشوند.
خانوادهام موافقت مىکنند که با رسيدن به خانه سرو صدا راه نيندازند و به کسى
نگویند که در این هشت ساله کجا بودهام .جلوى در خانه مىایستيم ،وارد خانه
مىشویم ،باغچه زیبایمان را مىبينم .خواهر زادهها و برادر زادههایم و برخى
از افراد فاميل که در خانه منتظرند ،به حياط مىآیند و من از دستشان فرار
مىکنم و به درون خانه مىدوم و آنها هم به دنبال من به درون خانه مىآیند،
یکدیگر را مىبوسيم .همه تغيير کردهاند ،در طى این سالها فقط مىتوانستم پدر
و مادر و خواهر و برادرم را ببينم .خانوادهام از خوشحالى گریه مىکنند و من
فقط مىخندم ،خيلى خوشحالم.
از پدرم در مورد اینکه چطور پيشوا را قانع کرد که بگذارد من بيرون بيایم
مىپرسم و او مىگوید:
 بعد از مالقات دفعه پيش وقتى که به خانه برگشتم خيلى خسته بودم ،دیر همشده بود .یک راست به رختخواب رفتم و خوابيدم ،کابوس داشتم ،تو به دام یک
مار خيلى بزرگ افتاده بودى و از من کمک مىخواستى .با وحشت از خواب
بيدار شدم ،مىدانستم که در سلول تنها هستى .فکر کردم که باید از آنجا بيرونت
بيارم .روز بعد به سراغ برخى از مقامات دولتى رفتم و باالخره قرار مالقاتى
با پيشوا بهم دادند که دیروز دیدمش .او به من گفت که نمىتواند بدون انزجار تو
را آزاد کند ،به او گفتم که تو نخواهى نوشت .خيلى ناراحت بودم نمىتوانستم
جلوى اشکم را بگيرم .خواهرت با او حرف زد و به او گفت پدرم در راه زندان
پير شده است .خواهرت به پيشوا گفت ،ما پرواز را مىشناسيم ،او هرگز کارى
را که دوست نداشته باشد نمىکند .اگر او را تا آخر عمرش هم نگه دارید بر
عليه نظراتش نخواهد نوشت .ولى اگر آزادش کنيد ما با او حرف مىزنيم که
دیگه دست از مبارزه بکشد .پيشوا هم قبول کرد و گفت اگر که بر عليه رژیم
فعاليت کند خيلى زود به اینجا بر خواهد گشت.
براى پدرم ناراحت مىشوم ،کاش خانوادهام بخاطر زندانى شدن من اذیت
نمىشدند .خانوادهام در مورد چيزهاى مختلف زندان مىپرسند ،در مورد
سالهاى مختلف و شرایط مختلف آن .به محض تکان خوردن و یا جابجا شدنم
عکس مىگيرند.
٭٭٭
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دنياى بيرون ،زندان بزرگ
با اینکه شب دیر خوابيدم ولى صبح زود بيدار مىشوم ،مىبينم که پدرم دارد
آماده مىشود که بيرون برود .مى پرسم:
 کجا مىروى؟ دیروز وقت نشد که برم و یک گوسفند بخرم .حاال دارم مىرم که بخرم وبخاطر آزادیت سر ببریم.
از شنيدن حرفش حالم بد مىشود ،مىگویم:
 خواهش مىکنم این کار را نکن ،من نمىتوانم چنين صحنهاى را ببينم ،دوستندارم چنين صحنهاى را ببينم و یا بهش فکر کنم.
پدرم از دیدن حالت من ناراحت مىشود و مىگوید:
 باشه ،من بخاطر تو مىخواستم این کار را بکنم ،اگر تو دوست ندارى،نمىکنم.
چه سنت خشنى ،چقدر از این سنتها بدم مىآید .به خواهران و برادران و
دوستانم در خارج از ایران زنگ مىزنم و آنها از آزادیم خوشحال مىشوند .به
دوستانم زنگ مىزنم ،دنيا باور نمىکند که این صداى من است .مىگوید که
فردا صبح مىآید که مرا ببيند .دوست دارم دوستانم را که آزادند ببينم ،فکرم
مشغول این است که حاال چه باید بکنيم.
هستى به من زنگ مىزند و به او مىگویم خيلى دوست دارم او را ببينم و اینکه
بارها در زندان به او فکر کردهام .او حاال در انگليس پناهنده است .احساساتم
نسبت به او همان است که  ٨سال پيش قبل از جدایى بوده است .نمىدانم که آیا
هنوز مبارزه مىکند یا نه ،از او مىپرسم و او جواب مثبت مىدهد و باعث
خوشحاليم مىشود .دلم مىخواهد که هرچه زودتر او را ببينم ،خيلى حرف داریم
که بزنيم .شرایط او برعکس من بود ،او در کردستان آزادى و قدرت داشت .باید
اعتماد بنفس خوبى داشته باشد ،برعکس ما که همه چيز براى از بين بردن
اعتماد بنفسمان بود .او باید پيچيدهتر شده باشد و پر از شوق باشد ،متفاوت از
من که بخاطر سالها در یک اتاق بودن مغزم کوچک شده است .همانطور که من
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از پس اعدام هزاران زندانى آزاد شدهام ،او هم از پس کشته شدن هزاران انسان
در کردستان بدست رژیمهاى ایران و عراق زنده مانده است.
چند روزى است که آزاد هستم ،به خانواده نازلى زنگ مىزنم و خواهرش به
دیدنم مىآید .به او مىگویم که مىتوانند به پيشوا فشار بياورند تا نازلى را آزاد
کند .آنها به دیدن پيشوا مىروند و مىتوانند نازلى را آزاد کنند .ولى خانوادهاش
نگرانند که دوباره او را به زندان برگردانند .خانواده من هم نگرانند .به آنها
مىگویم که نباید زندگىمان را با نگرانى خراب کنيم .به دیدن نازلى مىروم،
خانوادهاش خيلى خوشحالند .عکس مرد جوانى را روى دیوار مىبينم ،حدس
مىزنم عکس محمد باشد .مادر نازلى عکس را از دیوار بر مىدارد و به کنارم
مىآید ،مىگوید این عکس محمد است .چه زن شجاعى است ،از دست رفتن
بچهاش را که پانزده سال او را پشت ميلههاى زندان دیده است تحمل مىکند.
هشت سال در زندانهاى شاه و هفت سال در زندانهاى رژیم اسالمى .احساس
مىکنم که تنها اميدش آزادى محمد بود که باعث مىشد دیدن او را پشت ميلهها
تحمل کند .ولى حاال او را هم اعدام کردهاند ،مادر نازلى مىگوید:
 هر جمعه به سر قبرش مىرم .همه خانوادههایى که بچههاشون اعدام شدندمىآن .در مورد بچههامون که دیگه با ما نيستند با هم حرف مىزنيم.
تعدادى از دوستانم به دیدنم مىآیند و در مورد زندگى تازهمان با یکدیگر حرف
مىزنيم .زیبا مىگوید:
 وقتى از خانوادهام خواستند براى آزادیم دو نفر ضامن بياورند ،نمىدانستند بهکى بگویند .کسى را نداشتيم ،پدرم در کارخانهاش به کارگران مىگوید که
دخترش بخاطر دو تا ضامن در زندان مانده است .تعدادى از کارگران از او
مىخواهند که آنها را بعنوان ضامن به زندان ببرد .پدرم با دو تا از همکارانش
به زندان آمد و مرا با خودش برد .وقتى به خانه رسيدم مادرم خوابش برد و
براى سه روز از خواب بيدار نشد .نگرانش شدیم و دکتر باالى سرش آوردیم،
دکتر گفت که چيزیش نيست ،فقط شوکه شده.
نيکو وقتى دستگير شد  ١۵سال داشت و حاال بعد از  ٨سال آزاد شده است .او
چند ماه زودتر از من آزاد شده چون حکمش خيلى وقت پيش تمام شده بود،
مىگوید:
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 وقتى آزاد شدم ،خانوادهام مرا از زندان برداشته به طرف خانه آمدیم .وقتى بهخيابانمان رسيدیم ،دیدم که خانهمان چراغانى شده است و همه جا پر از گل
است .همه همسایهها در خيابان بودند و جلوى خانه ما ،یک گوسفند در مقابل
ماشينمان سر بریدند .آنها مرا بوسيدند و وقتى که به درون خانه رفتيم جشن
بود .شيرینى پخش مىکردند و همه مىرقصيدند .از من هم خواستند که برقصم،
ولى من بلد نبودم .خيلى هيجان زده بودم ،هيچ کس را نمىشناختم ،وقتى که من
دستگير شده بودم همه آنها یا بچه بودند و یا خيلى جوان بودند .تا چند ساعت
پيش در سلول انفرادى بودم ،براى همين سر و صدا برایم غيرقابل تحمل شده
بود .به آشپزخانه رفتم و در پشت یخچال یک جایى پيدا کردم و در آنجا پنهان
شدم تا یک کمى آرامش پيدا کنم .بعد از چند دقيقه خانوادهام صدایم کردند ولى
من جواب ندادم ،همه جا را گشتند و باالخره مرا پيدا کردند .از من مىپرسيدند
آیا دارم قایم موشک بازى مىکنم .درک نمىکردند که احتياج به یک فضاى آرام
دارم .تا نيمههاى شب در کنارشان نشستم و جشنشان را تماشا کردم.
 سردردت چطوره؟ از پنج سال پيش بعد از آنکه نگهبانان با شالق به سرتزدند ،سر دردهاى شدید داشتى.
 پيش متخصص رفتم و از سرم عکس گرفتند ،دکتر گفت که ترکى در کاسهسرم داشتهام و به خاطر ضربه کابل خونریزى داخلى داشتهام .دکتر گفت که
خون تا حد زیادى جذب شده است ولى کامال جذب نشده و براى چند سال آینده
هم نباید خودم را خسته کنم .حاال دارم نيمه وقت کار مىکنم ولى گاهى
سردردهاى خيلى شدید مىگيرم.
 نمىتوانى براى مدتى کار نکنى تا بهتر بشى؟ نه ،پدر و برادرهایم در کارخانه کار مىکنند ،ولى نمىتوانيم از پس خرجمانبر آیيم .نمىخواهم که من هم فقط به هزینه اضافه کرده باشم.

نازلى را مىبينم ،مىگوید:
 زهرا به دیدنم آمده بود ،حالش خوب بود .گاهى حالش بد مىشود و دربيمارستان مىخوابد .در یک کارخانه کار مىکند.
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مىشنوم که مالقات نينا قطع شده است و خانوادهاش نگرانند .مىشنوم که پسر
عزیزش که آنقدر دوستش داشتم در کنار پدرش در اروپاست .کاش یک روزى
ببينمش ،نمىدانم درک خواهد کرد که مادرش چقدر سختى کشيد تا او را حفظ
کند و چقدر دوستش داشت.
یکى از دوستانم که او را از قبل از زندان مىشناختم به دیدنم آمده است .دختر
کوچکى دارد که به نظر مىآید مشکل دارد .مىگوید:
 وقتى که حامله بودم ،صداهاى زیاد آژیر ضد هوایى و صداى انفجار مىآمد.هر بار که صداى ضدهوایىها مىآمد نگران مىشدم و مىگفتم این بار نوبت
خانه ماست که روى سرمان فرو بریزد .بعد از آنکه بچهام متولد شد و متوجه
شدم که ناراحتى دارد ،او را به دکتر بردم .دکتر گفت که خيلى از بچههایى که
در طى جنگ بدنيا آمدند ،مشکل دارند .دکتر گفت که نگرانىهاى مادران باردار
در دوران جنگ ،تاثيرات زیادى روى بچههایشان داشته است.
احساس مىکنم که بخاطر در زندان بودن ،من جنگ را مانند مردم لمس نکردم.
حاال وقتى که مردم مجروح را مىبينم که تا قبل از جنگ اینقدر زیاد نبودند،
احساس مىکنم که رژیم تنها اعدام و شکنجه نکرده است .هزاران مجروح
جنگى را نيز به جا گذاشته است که احساس مىکنند بدنشان را در راه بيهودهاى
ناقص کردهاند.
در بين کسانى که به دیدنم مىآیند زن مسنى است که توسط دخترش با او آشنا
شدهام و در شهر دیگرى زندگى مىکند و بعد از آزادیم به من زنگ زد و گفت
که به دیدنم خواهد آمد .از او خوشم مىآید .هرچند مذهبى است و مىداند که من
کمونيست هستم ولى دوست دارد که با هم حرف بزنيم .به من مىگوید این رژیم
اسالمى نيست و دخالت مذهب در دولت غلط است .مىخواهد مرا قانع کند که
اسالم بهتر از آن است که من در زندان دیدهام ،به او پاسخ مىدهم:
 مادر این اسالم واقعى است ،تو باور داشته باشى یا نه ،این اسالم است که آنهادارند عملى مىکنند .اگر به یک دختر قبل از اعدام تجاوز مىکنند ،بنابر قوانين
اسالمى است .اگر ما را مىزدند چون مسلمان نيستيم بنابر اسالم است.
 ولى این قوانين براى هزار و چهارصد سال پيش بوده است نه براى االن ،آنهادارند از آن سو استفاده مىکنند .به هر حال مىخواهم به تو بگویم که در ازاى
هر سالى که در زندان بودهاى ،یک هزار متر زمين در بهشت دارى ،یعنى
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هشت هزار متر مربع زمين در بهشت دارى .تو بيشتر از آنهایى که قرار است
به جهنم بروند رنج بردهاى.
نمىتوانم جلوى خندهام را بگيرم و جالب اینجاست که ناراحت هم نمىشود .به او
مىگویم:
 ولى من نمىخواهم که در مرگم ثروتمند باشم ،مىتوانم زمينى را که در بهشتدارم بفروشم؟ تو کسى را که بخواهد زمين در بهشت بخرد مىشناسى؟ دوست
دارم همهاش را بفروشم ،پول هم الزم دارم.
مىخندد.

منيژه به دیدنم مىآید و مىگوید:
 یک تاکسى گرفتم که به خانهتان بيایم .وقتى که به اینجا رسيدم ،پنج تومان بهراننده دادم و به او گفتم که بقيهاش هم مال خودش .او طور عجيبى نگاهم کرد و
گفت ،بقيهاش مال خودت ،کرایه راهت را بده .پرسيدم کرایهام چقدر مىشود؟
گفت سی تومن .از او عذر خواهى کردم و گفتم آخرین بارى که این راه را آمدم
 ٣تومن دادم .داشتم پول در مىآوردم که راننده پرسيد ،کى بود؟ گفتم  ٨سال
پيش .پرسيد این چند ساله کجا بودى؟ گفتم در زندان .خيلى ناراحت شد و گفت
که کرایه نمىگيرد ،برایم آرزوى موفقيت کرد و رفت.
مىشنوم که نينا آزاد شده است ،مىروم و او را مىبينم ،در مورد آزادیش
مىگوید:
 براى یک ماه مالقات نداشتم و چون در سلول انفرادى بودم خبر آزادى تو راهم نشنيدم .در یکى از روزهاى مالقات که به من مالقات ندادند ساعت  ٥بعد از
ظهر نگهبان به من گفت که براى بازجویى بروم .بازجویى همان سوالهاى
تکرارى در مورد نظرات و در آخر اینکه آیا حاضرى انزجار بدهى ،بود .گفتم
انزجار نمىدهم .گفتند خوب به خانوادهات زنگ بزن بگو دو نفر ضامن و یک
سند خانه بياورند و تو را ببرند .به آنها گفتم کسى را ندارم که ضامنم بشود و
پدرم هم تازگى عمل داشته است و نمىتواند این همه راه را بياید .ناصریان هم
در اتاق بود گفت به خواهران و یا برادرانت زنگ بزن بگو بيایند ضامن بشوند.
گفتم من قبال از آنها پرسيدهام و هيچ کس حاضر نيست ضامنم بشود.
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 چرا این حرف را زدى؟ براى اینکه نمىخواستم براى بقيه دردسر درست کنم .مىدانستم که خيلىهاحاضرند ضامنم بشوند ولى فکر کردم که درست نيست .چون نمىخواستم در
ایران بمانم و مىخواستم هرچه زودتر به همسر و پسرم بپيوندم .ناصریان گفت
پس باید به سلولت برگردى .گفتم باشه و منتظر شدم که مرا به سلولم برگردانند.
براى مدتى در اتاق بازجویى تنها بودم ،تا اینکه نگهبانى آمد و از من خواست
که به دنبالش بروم .فکر کردم مرا به سلول مىبرد .وقتى که به در زندان
رسيدیم او به من گفت که برگهاى را امضا کنم که سه روز دیگر به زندان بر
خواهم گشت .من برگه را امضا کردم ،نگهبان زنى بدنم را گشت و بعد در
خيابان بودم .پول کمى در جيبم داشتم و دمپایى هاى بزرگ زندان را به پا
داشتم .داشتم فکر مىکردم که چه کنم .دیدم زن ميانسالى با یک مرد جوان دارند
مىآیند .آنها که به من رسيدند پرسيدند که من کى هستم و کجا مىخواهم بروم.
من در مورد آزادیم به آنها گفتم و آنها گفتند که حاضرند مرا به هرکجا که
مىخواهم ببرند .مرد آمده بود تا ضامن مادرش شود که بخاطر هوادارى از
مجاهدین دستگير شده بود .از او پرسيدم که آیا سيگار دارد و او سيگارى بهم
داد .بعد از سالها ترک اجبارى سيگار یک دفعه ميل به سيگار در وجودم زبانه
کشيد .او یک کاميون داشت و من از او خواهش کردم که اگر ممکن است دم در
یک کفش فروشى نگه دارد که کفش بخرم .او مرا به یک کفش فروشى برد و
گفت که مىخواهد خودش هم بخرد .مىدانستم که منظورش این است که پول
کفش مرا بدهد به او گفتم که پول دارم .پرسيد چقدر پول دارى گفتم هزار و
دویست تومان .گفت که این پول را براى رفتن به خانه احتياج خواهى داشت و
خالصه نگذاشت پول کفش را خودم بدهم .وسط تهران از آنها جدا شدم چون هم
نمىخواستم برایشان مشکل ایجاد کنم و هم اینکه به همه چيز شک داشتم و
نگران بودم .به خانه یکى از فاميلهایم رفتم ،این تنها آدرسى بود که مىشناختم.
در عرض  ٨سالى که در زندان بودم منطقه تغيير نکرده بود .وقتى مرا دیدند
شوکه شدند .بعد از چند دقيقه حرف زدن ،به برادرم زنگ زدند و او به همراه
دوستش براى دیدن و بردنم آمد .خانوادهام گفتند که بهتر است سر سه روز با
ضامن به اوین برویم ولى من موافق نبودم .خودم تنهابى به اوین رفتم ،در
حاليکه پدرم در لوناپارک منتظرم بود .در زندان به آنها گفتم که من برگشتهام و
کسى را هم براى ضمانت ندارم .مرا به همان اتاق بازجویى بردند و ناصریان
آمد و گفت که پس باید به سلول بروى .تا عصر در آنجا منتظر ماندم که مرا به
سلول ببرند .شب ناصریان آمد و گفت برو و یک ماه دیگر با ضامن برگرد.
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برگهاى مبنى بر اینکه یک ماه دیگر بر مىگردم را امضا کردم و رفتم .تاریک
بود ،پدرم هم در لوناپارک نبود ،به خانه رفتم و دیدم که همه ناراحتاند .پدرم
بعد از مدتى انتظار به در زندان آمده بوده و در مورد من پرسيده بوده است و
آنها به او گفته بودند که دخترت دوباره دستگير شده است .پدرم به خانه مىرود
و وقتى که چند ساعت بعد مرا دیدند باورشان نمىشد.
 حاال دو هفته از یک ماه گذشته است ،چه کار مىخواهى بکنى؟ تا زمانى که باید خودم را معرفى کنم خارج از ایران خواهم بود.٭٭٭
سعى مىکنم خودم را با شرایط جدیدم وفق دهم ،به دنبال کار مىگردم ،هرچند
دوست دارم درس هم بخوانم .پدرم مىگوید که مجبور نيستم کار کنم و اگر مایلم
مىتوانم درس بخوانم .در مورد رفتن به دانشگاه تحقيق مىکنم و متوجه مىشوم
که باید برگهاى از کميته محل ببرم که نشان دهد که در زندان نبودهام و یا باید
انزجار دهم .راه درس خواندن به رویم بسته است ،بهتر است به دنبال کار
بگردم .کار پيدا کردن راحت نيست ،همه جا برگه از کميته مىخواهند .باالخره
کارى در یک اداره خصوصى پيدا مىکنم ،هرچند حقوقش خيلى کم است و فقط
پول رفت و آمد و ناهارم را تامين مىکند .ولى کار را قبول مىکنم چون بهتر از
در خانه نشستن است .باید تلفن جواب بدهم و گاهى نامه تایپ کنم .هر روز
براى  ٨ساعت به محل کار مىروم و بيشتر اوقات فقط کتاب مىخوانم .دو
ساعت هم راه رفتن و برگشتنم طول مىکشد و با اینکه در محل کار اکثرا فقط
کتاب مىخوانم ولى خيلى برایم خسته کننده است .با وجود این حاضر نيستم آنرا
از دست بدهم .شروع به یاد گرفتن پيانو مىکنم و براى تمرین یک کيبورد
مىخرم .فکر مىکنم با موسيقى یاد گرفتن بتوانم مغزم را فعال کنم .به یک
کالس تندخوانى هم مىروم که کمى سرعت خواندنم را باال مىبرد .همه این
کارها را بخاطر فعال کردن مغزم مىکنم ،اميدوارم فایدهاى داشته باشد.
چند روزى است که تلفن مشکوکى به من مىشود .او مردى است که مىخواهد
با من حرف بزند و مىگوید که مرا از قبل از دستگيریم مىشناسد .مىگوید که
با هم دوست بودهایم و من مىدانم که دروغ مىگوید .از او مىپرسم که کجا
یکدیگر را مىدیدیم و چه فعاليتى داشتيم .مىگوید ،بهتر است که همدیگر را
ببينيم و حضورا با هم حرف بزنيم ،مخالفت مىکنم .او هر روز زنگ مىزند که
مرا قانع کند که با او قرار بگذارم .و من مىدانم که یکى از بازجوهاى اوین
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است ولى نمىخواهم به او بگویم که من هم مىدانم او کيست .هر بار به او
مىگویم که نمىخواهم او را ببينم و از او مىخواهم که زنگ نزند ولى گوش
نمىکند .خانوادهام مىگویند که بهتر است با او قرار بگذارم و بعد آنها چند نفر
را ببرند که او را حسابى بزنند .من مخالفت مىکنم ،مىدانم که او تنها نمىآید.
با پاسدارهایى براى دستگيریم مىآید .آدمهایى را در زندان دیدم که براى بار
دوم به همين روش و به اتهام اینکه مىخواستند با تشکيالتشان ارتباط بر قرار
کنند دستگير شده بودند .او دوباره زنگ مىزند به او مىگویم که دست از این
کار احمقانهاش بردارد وگرنه به کميته زنگ مىزنم و در مورد او گزارش
مىدهم .عصبانى مىشود و مىگوید من یکى از آنها هستم .به او مىگویم پس گم
شو و بعد از این مکالمه او دیگر زنگ نمىزند .ولى هم خودم و هم نازلى و
برخى دیگر از دوستانم متوجه شدهایم که تعقيب مىشویم.
٭٭٭
وضع خوبى ندارم و ناراحت هستم ،چون با خانوادهام زندگى مىکنم و هر بار
که از خانه بيرون مى روم مادرم مرا بازجویى مىکند .به سواالتش پاسخ
نمىدهم ولى او نگران است که دوباره دستگير شوم .به او مىگویم که دارد نقش
نگهبان را بازى مىکند و خوب نيست ولى درک نمىکند .به او مىگویم که
احتياج دارم آزاد باشم و در این خانه آزاد نيستم .مادرم گریه مىکند و مىگوید
که دیگر تحمل دستگيریم را ندارد .نمىدانم چه کنم ،باید از آنها جدا شوم .ولى
چطور؟ حقوقم کفاف اجاره یک اتاق را هم نمىدهد .احساس نااميدى مىکنم،
نمىدانم چه باید بکنم .خواهرانم از من مىخواهند که به اروپا بروم ولى دوست
ندارم این کار را بکنم .دوست دارم در ایران بمانم و به مبارزه برعليه رژیم
ادامه دهم.
مىشنوم که مهوش در مطبى کار مىکند ،مىروم او را ببينم .مىدانم که از
نوشتن انزجار ناراحت است .به اتاق مهوش مىروم ،نمىداند که به دیدنش
مىروم ،سر بلند مىکند که بيمارش را ببيند .متوجه مىشود که من هستم،
یکدیگر را مىبوسيم .در مورد کارش مىگوید:
 یک سال است که در اینجا کار مىکنم ،اعصاب خرد کن است .هر روزحداقل یک دختر جوان مىخواهد پردهاش را بدوزم که باکره شود .با آنها بحث
مىکنم که کارشان درست نيست ،و اینکه این حقشان است که قبل از ازدواج
سکس داشته باشند .مىگویند که بدون باکره بودن نمىتوانند ازدواج کنند.
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مىگویند اگر باکره نباشند در شب ازدواج به دست خانواده خودشان و یا خانواده
شوهر کشته خواهند شد .از یک طرف دوست ندارم آنها را باکره کنم و از
طرف دیگر دیدن این همه جوان که مشکالت اینطورى دارند و باید با دروغ
زندگىشان را سامان دهند ناراحت کننده است .دیدن وحشىگرى آدمها نسبت به
دخترانشان و عدم آزادى زنان آدم را افسرده مىکند .به آنها مىگویم که براى
تثبيت آنچه که هستند مبارزه کنند و به مردانى که قرار است با آنها ازدواج کنند
بگویند که باکره نيستند و نباید بخاطر باکره بودن با آنها ازدواج کنند .ولى
فایدهاى ندارد ،مىگویند نمىتوانند چنين کارى بکنند و مردى حاضر به ازدواج
با آنها نخواهد بود .به هر حال من هم نمىتوانم پرده دوزى کنم .فکر مىکنم
اشکالى ندارد که احتياج به عمل داشته باشد.
نمىدانم چه بگویم ،احساس مىکنم که عصبى است ،مىگویم:
 هم حق با توست و هم با آنها ،این وضع مردم ماست .این جوانان نرس و یادکترى پيدا خواهند کرد که پردهشان را بدوزد .بدون آن زنده نخواهند ماند،
احمقانه است .نگران نباش ،اگر دوست ندارى بدوزى ،ندوز .کسان دیگرى
هستند که این کار را براى آنها خواهند کرد .باالخره چند تا بخيه شرف و اعتبار
خانوادهشان را حفظ خواهد کرد .مىدانى که باکره بودن براى آنهایى که زن را
بخشى از وسایل خانه مىبينند چقدر مهم است .این نشانه فرهنگ اجتماعى است
که زن را انسان نمىبيند.

روابط جدیدى با کارگران کمونيست و مبارزانى در قسمتهاى دیگر جامعه پيدا
مىکنم .در واقع اینها کسانى هستند که با شنيدن از دیگران به دیدنم مىآیند .یکى
از آنها اولين بار که همدیگر را مىبينيم ،مىپرسد:
 راسته که تو بدون شرط از زندان آزاد شدهاى؟ یعنى انزجار ندادى؟ یعنىرژیم شماها را با اینکه کمونيست هستيد آزاد کرده؟
 آره.سوالش برایم جالب است ،من هم تا چند سال پيش فکر مىکردم که آزادى بدون
شرط از زندان جمهورى اسالمى ممکن نيست .از اینکه تمام این سالها اینها
دستگير نشدهاند ،خوشحالم.
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حاال که روابط جدیدم اميدوارى و شوق زیادى به زندگىام وارد کردهاند ،تحت
تعقيب بودن نگرانم مىکند .از خانهاى در منطقه کارگرى بر مىگردم ،براى
اطمينان از اینکه تحت تعقيب هستم یا نه به یک مغازه ميوه فروشى مىروم.
وقتى که وارد مغازه مىشوم ،پاسدار زشت روى ریشویى که شکل همه
پاسدارهاست و گویى که کپى شده بقيه است ،وارد مغازه مىشود .در حاليکه
یک سيبزمينى گنده در دست دارد به من نزدیک شده مىپرسد:
 به نظرت این خوبه یا نه؟براى برخى دوستان و کارهایم پوشش مناسبى دارم ولى نه براى همه آنها.
دنيا را مىبينم و در باره دیدن مهوش برایش مىگویم ،مىگوید:
 من هم او را دیدم ،به من گفت که خانوادهاش مزاحمش هستند .گفت کهخواهرش به او مىگوید ،من بچهات را بزرگ کردهام و تو را نمىشناسد ،او
فکر مىکند که من مادرش هستم .مهوش مىگفت که پسرش فکر مىکند که اگر
او دوستش داشت در زندان نمىماند و بخاطر او بيرون مىآمد .مهوش از اینکه
هر ماه باید خودش را معرفى کند ناراحت است .گفت ،هر بار بازجویىام
مىکنند و در مورد بيمارانم مىپرسند و در مورد زندگىام .گفت از همه چيز بدم
مىآید ،هيچ چيزى برایم باقى نمانده ،اگر انزجار نداده بودم حاال زندگىام فرق
مىکرد .انزجار پایان زندگى سياسىام بود ،از نظر سياسى مردهام .بخاطر همين
هم رژیم هر بار به خودش اجازه مىدهد که مرا بازجویى و تحقيرم کند.
دنيا مکث مىکند و بعد ادامه مىدهد:
 راستش خيلى نگرانش هستم ،هيچوقت در زندان او را تا این حد ناراحت ندیدهبودم.
به مهوش فکر مىکنم و اینکه چرا خودش را نمىبخشد .او  ٧سال در زندان بود
و بيشتر این سالها را بخاطر ننوشتن انزجار در زندان ماند .حاال نباید خودش را
بخاطر نوشتن آن سرزنش کند ،هر کسى اشتباه مىکند .او هم باید کارش را یک
اشتباه ببيند و خودش را ببخشد .برایش متاسفم ،او اولين کسى نيست که بخاطر
زندانى کشيدن خانوادهاش بر عليهاش هستند .اکثر کسانى که بچه داشتهاند به
نوعى همين مشکل را دارند .یادم مىآید که برخى از پدرها به دیدن فرزندانشان
نمىآمدند ،چون فکر مىکردند که بچههایشان نباید در زندان مىماندند و باید با
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قبول کردن انزجار آزاد مىشدند .آنها این حق را براى بچههایشان قائل نبودند
که خودشان تصميم بگيرند .براى همين هم بچههایشان را تحت فشار قرار
مىدادند و رژیم هم این کارشان را دوست داشت .در واقع رژیم هميشه از
خانوادههایمان مىخواست که ما را تحت فشار قرار دهند که انزجار بدهيم.
هرچند حاال مىفهمم که وقتى ما در زندان بودیم خانوادهها هم تحت فشار زیادى
قرار داشتند .خيلى از خانوادهها بخاطر از دست دادن بچههایشان و یا دیدن آنها
پشت ميلهها دچار ناراحتىهاى روانى شدهاند .باید براى آنها خيلى سخت بوده
باشد ،ده دقيقه فرصت داشتند که بچههایشان را نگاه کنند و با آنها حرف بزنند.
در حاليکه براى آن ده دقيقه مىبایست ساعتها در راه باشند و ساعتها در زندان
منتظر بمانند .یک روزشان براى ده دقيقه صرف مىشد و مىبایست
برخوردهاى غيرانسانى نگهبانان و مسئولين زندان را هم ندیده بگيرند تا
خودشان هم دستگير نشوند .سردرد و خستگى بعد از هر مالقات به مرور دچار
افسردهگىشان کرده است .حاال مىفهمم که این تنها ما نبودیم که بخاطر زندانى
بودن اذیت شدیم ،خانوادهها شاید بيشتر آزار دیدهاند .چرا که ما شاید انتظار
زندان را داشتيم ولى آنها انتظار پروسهاى را که طى کردند ،نداشتند .خيلى از
خانوادهها بعنوان گروگان دستگير شدند تا بچههایشان خودشان را معرفى کنند.
آنها شکنجه شدند و برخى از آنها زیر شکنجه مردند.

چند ماه است که در این محل کار مىکنم ،امروز بهم گفتند که دیگر نيازى به من
ندارند .مىدانستم که اخراجم خواهند کرد ،چون چند روز پيش رئيس به من
گفت که کتابهاى غير قانونى براى خواندن به اینجا نياورم .به من گفت که وقتى
که بيرون بودم قفسهام را گشته است و دیده است که کتابى آنجاست که قانونا در
کتابفروشىها به فروش نمىرسد .قبول کردم که کتابهاى قانونى را با خود براى
خواندن بياورم .ولى از اینکه در غياب من قفسهام را گشته بود ،ناراحت شدم و
متوجه شدم که بزودى کارم را از دست خواهم داد .دليل اینکه قفسهام را گشته
بود این بود که تصادفى توسط یکى از دوستانش که براى دیدن او آمده بود فهميد
که من در زندان بودهام.
از نينا نامه دارم ،نوشته است:
 یک هفته بعد از دیدن تو به خانه یکى از دوستانم رفتم و براى چند روز آنجابودم .یک قاچاقچى مرا به اروميه برد ،مرد پيرى بود براى همين وقتى که
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پاسدارها اتوبوس را نگه داشتند از من سوالى نکردند .در یکى از روزهاى
زمستان ساعت  ٨صبح به اروميه رسيدیم .چند روزى در اروميه بودیم .لباس
کردى به تن داشتم ،براى همين براى یک غریبه مشکل بود که بفهمد کرد نيستم.
در خانهاى که بودیم پدر بزرگ و مادر بزرگ و بچه و نوههایشان با هم زندگى
مىکردند و خيلى مهربان بودند .مرد خانه کمى فارسى بلد بود و من هم کمى
آذرى بلد بودم و سعى مىکردیم با هم حرف بزنيم .وقتى که در مورد زندگىام
گفتم و اینکه مىروم که به خانوادهام بپيوندم ،بخصوص به پسرم که وقتى  ۹ماه
داشته است مجبور بودم که او را از خودم جدا کنم ،خيلى ناراحت شدند و سعى
کردند همدردى نشان دهند .سه شب آنجا بودم ،قاچاقچى گفت که بعنوان همسرم
با من همسفر است و وقتى که پاسدارها جلویمان را مىگيرند نباید حرف بزنم.
خيلى سرد بود و برف همه جا را پوشانده بود .قاچاقچى گفت که امروز هيچ
گشتى نبوده است و فکر مىکند که گشتى نداشته باشيم .کمى که از شهر دور
شدیم چراغ ماشين گشت را دیدم ،قلبم به شدت مىزد .فکر کردم که امشب در
اوین خواهم بود .ماشين ما از کنارشان رد شد ،پاسدارها عالمت ایست دادند.
ماشين ایستاد و عقب رفت و جلویشان ایستاد .پاسدارها از راننده در مورد
مقصدمان پرسيدند و بعد از ما هم همان سواالت را کردند ،قاچاقچى جوابشان را
داد .بعد از اینکه همان جوابها را شنيدند گفتند که برویم .وقتى که حرکت کردیم
به آنها گفتم که خيلى ترسيده بودم و آنها گفتند که خودشان هم ترسيده بودند ولى
نقششان را خوب بازى کردند .بعد از دو ساعت رانندگى به طرف مرز ماشين
از کار افتاد و آنها نتوانستند درستش کنند .معلوم نبود اشکال ماشين سرماى
شدید بود و یا چيز دیگرى .خيلى سرد بود و پاهایم داشتند بىحس مىشدند .بعد
از یک ساعت به طرف خانه یک چوپان راه افتادیم .آنها به من مىگفتند که
خيلى نزدیک است ،ولى نزدیک نبود .بعد از یک ساعت راهپيمایى در برف
سنگين به خانه او رسيدیم .مرد جوانى به ما کمک کرد ،چند پيرمرد و پيرزن
هم در آن خانه بودند .قاچاقچى به آنها گفت که شب را باید در آنجا بمانيم ولى
من نگران بودم و نمىتوانستم قبول کنم .گفتم ماشين را نزدیک اینجا رها
کردهایم و پاسدارها مىتوانند اثر پاهایمان را دنبال کنند و به اینجا بيایند .آنها
قبول کردند که برویم و دو تا اسب از چوپان قرض کردند .نيمههاى شب بود که
به طرف دهکدهاى در آن نزدیکىها حرکت کردیم .براى چهار ساعت اسب
سوارى کردیم ولى وقتى که به آنجا رسيدیم نمىتوانستم پاهایم را تکان دهم،
پاهایم یخ زده بودند .آن دو مرد مرا به روى شانههایشان گذاشتند و مرا به خانه
بردند .اهالى آن خانه هم خيلى مهربان بودند ،زنان پاهایم را ماساژ دادند و به
من گفتند که پاهایم را در تنور که در آنوقت خاموش بود بگذارم .ولى با اینکه
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درد شدید داشتم آن کار را نکردم ،از درد نمىتوانستم بخوابم .نزدیک صبح
خوابم برد و بعد از دو ساعت بيدار شدم و صبحانه خوردیم و دوباره حرکت
کردیم .این بار قاچاقچى همراهم نيامد چوپان مرا با خود برد و طى راه با هم
حرف مىزدیم و به من مىگفت که پاهایم را تکان دهم .چوپان خيلى مهربان
بود ،در بين راه نان و پنير خوردیم و عصر ساعت  ٦به یکى از دهکدههاى
مرزى رسيدیم .به خانهاى رفتيم که ساکنين آن پير بودند و همسایهها به دیدنمان
آمدند .از دیدن من که لباس کردى به تن داشتم ولى زبان آنها را نمىفهميدم
تعجب مىکردند .با زن پيرى مىتوانستم آذرى حرف بزنم .وقتى که داستان
زندگىام را برایشان گفتم برایم آرزوى موفقيت کردند ،خيلى مهربان بودند .دو
روز در آنجا بودم تا قاچاقچى دیگرى بياید و همه ما را به آن طرف مرز ببرد.
یک روز یکشنبه همهمان آماده حرکت شدیم .آنها یک جفت چکمه بلند براى من
تهيه کردند ،به همراه جورابها و لباس پشمى .پاهایم را از زیر زانوها تا رانهایم
را با نایلون پوشاندند .پنج نفر بودیم ،پسر جوانى با دو تا قاچاقچى ایرانى و یک
قاچاقچى ترک همراهم بودند .یکى از آنها جلوى من راه مىرفت و من پاهایم را
جاى پاى او مىگذاشتم .برف تا باسن من روى زمين نشسته بود و اگر به من
کمک نمىکردند از سرما مىمردم .راه مىرفتيم و مىرفتيم و همهاش برف بود
و تپههاى سفيد از برف که تمامى نداشتند .بخاطر سرما نمىتوانستم چشمم را
ببندم ،مژههایم از سرما به هم مىچسبيدند .هوا خيلى سرد بود ولى من از گرما
داشتم مىسوختم ،در مشتهایم برف مىگرفتم تا خودم را خنک کنم .نيمههاى شب
به غارى رسيدیم و آتش روشن کردیم و چایى و نان و خرما خوردیم که به ما
انرژى داد .دوباره راه افتادیم ،به هر تپهاى که مىرسيدیم یکى از قاچاقچىها
قسم مىخورد که این آخرین تپه است و مقصد پشت تپه بعدى است .آنقدر خسته
بودم که چند بار دیگر حاضر به قدم برداشتن نبودم و آنها مرا حمل مىکردند تا
دوباره بتوانم راه بروم .نزدیک یکى از دهکدههاى ترکيه بودیم که صداى سگها
را شنيدیم .فکر کردم که رسيدیم ولى خطر تمام نشده بود .گله سگها ما را
محاصره کردند ،نمىتوانستم تکان بخورم .یکى از قاچاقچيان نان از کيفش در
آورد و در جاهاى مختلف پرت کرد و سگها به نانها حمله کردند و آنها مرا
کشيدند .ساعت چهار صبح به خانهاى رسيدیم که ترک بودند .خوشحال بودم
هرچند خيلى خسته بودم .روز بعد با یکى از قاچاقچىها به شهر وان و بعد به
آنکارا رفتم .بخاطر فعاليتهاى همسر و دوستانم فقط چند روز در ترکيه ماندم.
حاال در کنار همسر و پسرم هستم.
٭٭٭
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من و نازلى سعى مىکنيم که با حزب کمونيست تماس بگيریم ،هرچند حاال
مىدانيم که یکپارچه نيستند .در واقع نمىدانيم آیا کسانى که قبال مىشناختيم با
حزب کمونيست هستند و یا جدا شدهاند .ارتباط گرفتن با آنها راحت نيست ،براى
سایه پيغام مىدهيم و او پاسخ مىدهد:
 وضعيت شما االن امن نيست و ما نمىتوانيم شما و دوستانمان را به خطربيندازیم.
معنى این حرف این است که نوشتهاى از آنها بدستمان نخواهد رسيد .این
وضعيت خيلى عصبانىمان مىکند .آنها نمىفهمند که چقدر ما احتياج داریم که
بدانيم بحثهایشان چيست و علت جدایى چيست و در این چند ساله بر آنها چه
گذشته است .چند تا نامه بوسيله کسانى که به اروپا مىروند برایشان مىنویسيم.
ولى پاسخى نمىدهند ،به نظر مىرسد که یکدیگر را درک نمىکنيم .از کس
دیگرى مىشنویم که سایه که رابط ما با حزب بود اصال فعال نيست .او به ما
نگفت که فعال نيست و ما را با این توجيه که وضعيتمان امن نيست در تاریکى
نگه داشت .مىفهميم که هيچ یک از نامههایمان که از طریق سایه براى حزب
فرستاده بودیم ،بدست حزب نرسيده است .سایه حتى نفهميده بود که آنها نامه
هستند ،فکر کرده بود یادگارى هستند .نامههایى که به آن سختى از زندان بيرون
فرستادیم که از طریق سایه به حزب برسد ،چه به سرشان آمده؟ شاید آن کوبلن
را به عنوان یک تابلو به دیوار اتاقش آویزان کرده است.
در خانه در حال مطالعه هستم ،پدرم از بيمارستان برگشته است .وقت دکتر
داشت .در حاليکه اشک در چشمانش جمع شده به اتاقم مىآید و مىگوید:
 قبل از اینکه وارد بيمارستان شوم ،پدر یکى از زندانيان را دیدم که درمالقاتها مىدیدمش .دختر او یک ماه زودتر از تو آزاد شد .ما هميشه در مورد
شما از یکدیگر مىپرسيدیم .امروز وقتى او را دیدم و حال دخترش را پرسيدم
گفت ،آنها را کشتند ،همهشان را کشتند ،نکشتند؟
نمىدانم پدر کدام یک از زندانيان را دیده است ولى مىتوانم درک کنم که پدر آن
زندانى آزاد شده از چه مرگى حرف مىزند .او انتظار داشته است که دختر ٨
سال پيشش را به خانه ببرد .ولى یکباره متوجه مىشود که آن دختر وجود
ندارد ،آن شخصيت مرده است .شخصيتى دیگر را مىبيند که با آن بيگانه است.
بخصوص اگر زندانى آزاد شده از آن تيپهاى انزوا طلب باشد ،درک او براى
خانوادهاش سختتر است.
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با دوستانم در مورد اینکه تعقيب مىشویم حرف مىزنيم و اینکه بخاطر آن
نمىتوانيم فعاليت زیادى داشته باشيم .خانواده زیبا با ما تماس مىگيرند و
مىگویند که بعد از پنج ماه بيرون بودن ،زیبا را دوباره دستگير کردهاند .دنيا
مىگوید که تعقيب مىشود .باید تصميم بگيریم ،اگر به این شکل به مبارزه عليه
رژیم ادامه بدهيم خيلى زود دستگير خواهيم شد .تنها دو راه در جلویمان است،
یک راه مخفى شدن و زندگى با نام دیگر و ندیدن خانواده و دوستان و شروع
یک زندگى جدید و روابط جدید است .براى تغيير نام و به قيافه نرس و کارگرى
که از شهر دیگرى آمده در آمدن ،احتياج به پول زیادى داریم .براى چنين کارى
احتياج به روابطى داریم که ما را در بين خود جا دهند و ما نداریم .اگر با حزب
رابطه داشتيم با کمک آنها مىتوانستيم این کار را بکنيم .اگر قبل از زندان بود
به راحتى مىتوانستيم این کار را بکنيم چون هر یک از ما روابط زیادى در بين
کارگران و مردم مناطق محروم داشتيم .با یکدیگر حرف مىزنيم و مىگویيم که
نمىتوانيم چنين کارى بکنيم ،امکانش را نداریم .تنها راه ادامه مبارزه ،خارج
شدن از ایران است ولى همهمان آنقدر پول نداریم که به قاچاقچى بدهيم .مشکل
اولمان این است که همهمان ممنوعالخروج هستيم .ولى کسانى هستند که
مىتوانند در این رابطه کمکمان کنند .آنهایى که پول دارند مىتوانند با پيدا
کردن قاچاقچى از کشور خارج شوند .آنهایى که پول ندارند سعى کنند که با
کمک دوستانشان خارج شوند.
مىشنوم که مهوش دست به خودکشى زده است .به مشهد رفته یک اتاق در هتل
گرفته و خودش را در اتاق دار زده است .او نخواسته است که براى
صاحبخانهاش در تهران مشکل درست کند .خيلى برایم ناراحت کننده است.
مىدانم که نوشتن انزجار یکى از دالیلى بود که خودش را برایش سرزنش
مىکرد .ولى اگر خانوادهاش از او حمایت مىکردند و کمکش مىکردند االن
زنده بود .چقدر آدمها مىتوانند با یکدیگر رفتار غيرانسانى داشته باشند .یادم
مىآید که مهوش خيلى از اوقات در سلول انفرادى بود چون حاضر به همکارى
با رژیم نبود .آنها هميشه از او مىخواستند که بعنوان یک دکتر در زندان کار
کند و او هرگز نپذیرفت .نمىدانم حاال خانوادهاش چه فکر مىکنند و چه
احساسى دارند .پسرش حتما با شنيدن خبر ناراحت شده است ،هرچند شاید
هرگز بعنوان مادر دوستش نداشته است .شاید پسرش به دوستانش بگوید که
خالهاش مرده است .وقتى مهوش دستگير شد بچهاش خيلى کوچک بود و
رابطهشان نمىتوانست زنده بماند .براى بچهها به مالقات آمدن سخت بود ،از
آنهمه پاسدار مسلح مىترسيدند .از گشتن خانوادهها و خودشان و انتظار بىپایان
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و دیدن پدر و مادرشان پشت شيشه و تمام شدن مالقات قبل از شروع شدن آن،
مىترسيدند .این شرایط براى بچهها خيلى سخت بود و افسردهشان مىکرد،
براى همين خيلى از زندانيان از خانوادههایشان مىخواستند که بچهها را به
مالقات نياورند.
ذهنم مشغول مهوش است و احساس مىکنم که اگر او را درک مىکردند خودش
را نمىکشت .هرچند حاال احساس مىکنم که این تنها مهوش نبود که درکش
نمىکردند .احساس مىکنم که ما را هم درک نمىکنند ،مىدانم که مهوش
مشکالت بيشترى داشت و اگر مشکل بچهاش را نداشت شاید االن زنده بود .من
و بقيه مشکالت مهوش را نداریم ولى احساس مىکنيم که درکمان نمىکنند.
احساس مىکنم که دیگران فکر مىکنند که ما باید مثل گذشته قوى باشيم و مثل
آنها زندگى کنيم .آنها انتظار دارند که ما مانند خودشان اجتماعى و مثل قبل از
زندان باشيم .ولى احساس مىکنم که من همان فرد قبل از زندان نيستم .تاثير
زندان روى افراد متفاوت بوده است .قبل از زندان من از داشتن دوستان زیاد
لذت مىبردم ولى حاال دوست ندارم تمام وقتم را با دیگران باشم .برخى از
دوستان قدیمىام به سراغم مىآیند ولى دیگر قادر نيستم که رابطه را نگه دارم.
احساس مىکنم که از آنها دور شدهام ولى آنها با من مثل قبل رفتار مىکنند.
خيلى مهربانند ولى این براى پر کردن فاصلهاى که زمان نقش چندانى در آن
نداشته است ،کافى نيست.
٭٭٭
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شروعى دوباره
سال  ١٣٧۲است توانستهام پاسپورت و ویزا براى یکى از کشورهاى اروپایى
بگيرم و بليطم را طورى خریدهام که در لندن توقف داشته باشم .مىخواهم که
در لندن تقاضاى پناهندگى کنم ،چون قبال در انگليس بوده و کسانى را در آنجا
دارم .مىروم به آنجا که زندگى جدیدى را شروع کنم.
هواپيما در فرودگاه لندن مىنشيند ،به همراه مسافران پياده مىشوم .در پائين
پلههاى هواپيما دو نفر کارمند اداره مهاجرت ایستادهاند و به مسافران مىگویند
آنهایى که ویزا دارند به طرف راست بروند و آنهایى که ترانزیت هستند به
طرف چپ بروند .من هم باید به طرف چپ بروم ولى به طرف راست مىروم
و بعد از آنکه از راهرویى مىگذرم به سالن بزرگى مىرسم که ته آن ميزهایى
قرار دارند و افرادى در پشت ميزها نشستهاند .هيجان زدهام ،نمىدانم چه باید
بکنم .یک کارمند اداره مهاجرت را مىبينم ،از او مىپرسم که آیا پليس است و
او مىگوید آره .پاسپورتم را به او مىدهم و مىگویم که پناهنده هستم .مىگوید:
 ما پناهنده نمىخواهيم.باورم نمىشود ولى دارد مرا به طرف راهرویى که از آن آمدهام هل مىدهد.
خيلى ترسيدهام ،مرا چند متر به عقب رانده است و پاسپورتم را به دستم داده
است .مىگوید:
 به هواپيمایى ایران برو تا کارت را درست کنند ،ما پناهنده نمىخواهيم.دارم به راهرویى که از آن آمدهام ،مىرسم .او مىخواهد مرا به ایران برگرداند.
در یک لحظه جاخالى داده و فرار مىکنم ،با تمام توانم مىدوم و خودم را به
ميزها مىرسانم .پيش یکى از آنها که زن سياه پوستى است مىروم و پاسپورتم
را به او مىدهم و مىگویم که پناهنده هستم .او دیده است که من تمام راه را
دویدهام و افسر دیگر هم تا جایى به دنبالم دویده و بعد ول کرده و رفته است.
مىگوید:
 نگران نباش ،اینجا بشين.در حاليکه مطمئن نيستم که در امان هستم مىنشينم .بعد از چند لحظه مىبينم که
مرد ریشویى از مقابلم رد مىشود و مرا نگاه مىکند .احساس مىکنم که
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کارمندها به او گفتهاند که بياید و مرا نگاه کند .چند لحظه بيشتر طول نمىکشد
که صدایى به زبان فارسى از پشت سرم مىگوید:
 اگر مشکلى دارى مىتوانيم در موردش حرف بزنيم .با من به هواپيمایى ایرانبيا ،مشکلت را حل خواهيم کرد.
احساس مىکنم که در بخش جاسوسى ایران گير افتادهام .به او فحش مىدهم و
از او مىخواهم که برود گم بشود .احساس تنهایى و ناراحتى مىکنم ،نمىدانم
چه باید بکنم ،به کنار ميز مىروم و به افسر مىگویم که احساس امنيت نمىکنم.
مىبينم که مرد ایرانى به یکى از افسرها مىگوید که من به حرف او گوش
نمىدهم .متوجه مىشوم که آنها او را خبر کردهاند که بياید و با من حرف بزند و
قانعم کند که با او بروم تا با هواپيماى بعدى مرا به ایران بفرستند و از فرودگاه
به زندان .احساس مىکنم که دنيا در کوبيدن انسانهایى مثل من متحد است .به آن
افسر مىگویم که در اینجا نمىنشينم چون احساس امنيت ندارم .مرا به اتاقى
مىبرد که براى مصاحبه منتظر باشم .کسان دیگرى هم از کشورهاى مختلف
در این اتاق هستند .دوست دارم تلفن بزنم ولى پول خرد ندارم .از پسر سياه
پوستى مىخواهم که اسکناسم را خورد کند و او مىگوید که پول خورد به اندازه
کافى ندارد ولى مىتواند پول تلفنم را بدهد .آدمهاى این اتاق متفاوتند ،مهربانند و
نگران به نظر مىآیند ،مىفهمم که همه در شرایط من هستند.
٭٭٭
هستى هم در لندن زندگى مىکند .به دیدنم مىآید ،از دیدن او خوشحالم .بعد از
 ١۲سال او را مىبينم و احساسم نسبت به او تغيير نکرده است .ولى هر چه
بيشتر با او حرف مىزنم احساس مىکنم که هر دو تغيير کردهایم ولى در دو
جهت متفاوت .بعضى حرفهایش مرا به یاد توابهاى زندان مىاندازد .غمى
وجودم را در بر مىگيرد ،چه اتفاقى براى او افتاده است که به این شکل تغيير
کرده است؟ از او در مورد شرایطش در کردستان مىپرسم و او برایم از
جنگها ،قدرت و ضعفهایشان مىگوید .ولى طرز حرف زدنش ،آناليز کردنش به
روش یک مبارز نيست .از او مىپرسم که آیا فعاليت سياسى دارد؟ و او همه
جریانات را نفى مىکند و مىگوید که حاضر نيست با آنها کار کند .مىگویم،
خوب چرا به روشى که خودت قبول دارى فعاليت نمىکنى؟ مىگوید ،تنهایى
نمىتواند کارى انجام دهد .به او مىگویم ولى همينکه بر عليه مبارزین
مىگویى ،خودش یک کارى است! همه تحليلش از گذشته تنها و تنها نقد انقالب
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و انقالبيون است .کارى بر عليه رژیم و یا این دنيایى که اکثر انسانهایش دارند
زجر مىکشند ،نمىکند .در واقع همه حرف و فعاليتش بر عليه انقالب است ،بر
عليه آنهایى است که در حال مبارزهاند .با مخالفت با آنها منفعل بودن خودش را
توجيه مىکند .ولى مرا دوست دارد و فکر مىکند که من با دیگران فرق دارم
چون در زندان بودهام و به دوستانم خيانت نکردهام .به او مىگویم که من فرقى
با دیگران ندارم ،من هم یک کمونيست بودم که رژیم مىخواست از بين ببرد.
از اینکه هستى دیگر یک مبارز نيست ناراحت نيستم ،از اینکه بىطرف
نایستاده و انقالب را مىکوبد ،ناراحتم .مىدانم که اشکاالت زیادى داریم ولى ما
مبارزه کردیم و وقتى که کسى کارى انجام مىدهد طبيعى است که اشتباه هم
بکند .تنها آنهایى که کارى انجام نمىدهند ،اشتباه نمىکنند .چه مىتوانم به او
بگویم؟ بعد از چند بار دیدن یکدیگر حرفى براى هم نداریم .چون او متوجه شده
است که من از مسخره کردن انقالبيون خوشم نمىآید و دیگر این کار را
نمىکند .حاال مىبينم که احساس قبلىام را نسبت به او ندارم .از این بابت
خوشحال نيستم ،احساس مىکنم که چيزى را از دست دادهام ،یک دوستى با
ارزش را .ولى کارى نمىشود کرد ،من او را بخاطر شخصيتى که داشت
دوست داشتم ،شخصيتى که هيچى از آن در او نمانده است .فکرم مشغول این
است که چه چيز باعث شد که برخى از مبارزین در خارج از زندان تواب
شوند .در زندان شاهد این بودم که رژیم بوسيله شکنجه برخى را تواب کرد.
مىدانم که اگر در زندان شکنجه نبود ،پدیدهاى به نام تواب هم شکل نمىگرفت.
همانطور که در سالهاى آخر کسى دیگر خودش را تواب معرفى نمىکرد ،چرا
که فشار کمتر شده بود .وقتى که در زندان بودم شماره توابان بنابر شرایط و
شدت فشار رژیم باال و پائين مىرفت .براى مردم بيرون از زندان هم باید
همينطور بوده باشد ،آنها هم فشار زیادى را تحمل کردند .بخصوص آنهایى که
در کردستان مىجنگيدند ،آنها هم زمانهایى شرایط بدى داشتند .پس پشيمان شدن
برخى از مبارزه با رژیم باید اجتناب ناپذیر بوده باشد .ولى نظرشان چطور
تغيير کرده است؟ آنها زمانى معتقد بودند که رژیم براى این سر کار است که
مردم را فقيرتر کند و آزادى را از مردم بگيرد .فکر نمىکنند که رژیم حاال حتى
بدتر از ابتداى سرکار آمدنش است؟ رژیم خيلىها را کشت و شکنجه کرد تا
مردم را از مبارزه باز ایستاند و مبارزین را به این نتيجه برساند که اشتباه
کردهاند و باید بروند و زندگىشان را بکنند .به نظر مىرسد که در رابطه با
برخى رژیم موفق بوده است .نمىتوانم سنگى را که براى هستى درست کردهام
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به او بدهم .احساس مىکنم که او همان شخصى نيست که من آن سنگ را برایش
درست کردم.
٭٭٭
یکسال از آمدنم به انگليس مىگذرد و به عنوان پناهنده سياسى پذیرفته شدهام .در
هندون کالج مشغول زبان خواندن هستم ،احساس مىکنم که کالسى که مرا در
آن گذاشتهاند پائين تر از سطح من است .با معلمم حرف مىزنم تا مرا به کالسى
که هم سطح من است ،بفرستد و او مىگوید:
 کالس دیگر که در سطح توست براى پناهندهها نيست ،براى اروپایىهاست.اگر مىخواهى که کالس بيایى باید در همين کالس که هستى بمانى.
این مناسبات و سيستم راسيستى را باور نمىکنم ،به معلمم مىگویم که حاضر
نيستم وقتم را هدر بدهم .پيشنهاد مىکند که به قسمت دیگرى از این کالج که
خيلى به من دور است بروم ،الاقل مىتوانم در کالس هم سطح خودم بنشينم.
هرچند برایم مشکل است ولى بخاطر یاد گرفتن زبان مىروم ولى متاسفانه این
یکى هم بدتر از دیگرى است .معلممان خوب است ولى روش درس دادنش
طورى است که گویى ما از دنياى دیگرى آمدهایم که حتى بلد نيستيم از تلفن
استفاده کنيم .با او حرف مىزنم ،مىگوید:
 متاسفم ،من احساس حقارتى را که در این کالس دارى درک مىکنم ولى مننمىتوانم هرچه که دلم مىخواهد درس بدهم .به ما گفتهاند که این چيزها را
درس بدهيم.
در این کالس هم نمىتوانم بمانم و با پيدا کردن افرادى براى تبادل زبان یعنى یاد
دادن فارسى و یاد گرفتن انگليسى سعى مىکنم که زبانم را بهتر کنم.
فرقى نمىکند که کجا زندگى مىکنى ،دیدن بىعدالتى آزار دهنده است .آدم باید
قلب نداشته باشد که این همه بيخانمان را در خيابانهاى لندن ببيند و ناراحت
نشود .همه جا سيستم غيرانسانى است .شرایط زندگى من خيلى بدتر از یک
انسان معمولى است ،چون یک پناهنده هستم .انسانى هستم که باید زندگىام را
در سى و چند سالگى از صفر شروع کنم ،و راحت نيست .مىبينم که سختى
چنين زندگى خيلىها را شکسته است .به نظر مىرسد که دیگران پناهنده بودن
را درک نمىکنند .زندگى دور از خاطرات و احساسات را درک نمىکنند .این
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جامعه ما را در مبارزه براى یک زندگى رها کرده است که قوانين مبارزهاش
را هم نمىدانيم .نمىدانم که سيستم در اینجا چگونه عمل مىکند .براى همين
خيلى از مواقع احساس بىافقى و نااميدى وجودم را در بر مىگيرد .هيچ کمکى
به پناهنده نمىشود تا زندگىاش را طورى شروع کند که در ادامه زندگى
قبلىاش باشد.
٭٭٭
حدود  ٦سال است که از زندان آزاد شدهام ولى هنوز الاقل شبها در آنجا هستم.
کابوس زندان رهایم نمىکند و گاهى صبحها آنقدر خستهام که احساس مىکنم که
باید تمام روز را بخوابم .هرچند خودم را مجبور مىکنم که بلند شوم و مثل مردم
معمولى زندگى کنم .مىدانم که گذشته یعنى زندان رهایم نکرده است ،طى روز
هم برخى چيزها زندان و شکنجه را برایم تداعى مىکنند .صداى زنگ خانه و یا
صداى تلفن گاهى چنان مرا از جا مىپرانند که گویى براى دستگيریم آمدهاند.
گاهى حتى دوست ندارم آنهایى را که در زندان مىدیدم یعنى دوستانم را هم
ببينم .شاید چون در زندان از همه طرف آزار دیدم و دوست ندارم که به یاد
بياورم .در زندان مجبور بودم که احساساتم را پنهان کنم ،سرکوب کنم .در آنجا
نمىتوانستم شادى و ناراحتىام را نشان دهم .مثل انسانها در جامعه آزادى نشان
دادن احساساتم را نداشتم و گاهى احساس مىکنم که هنوز هم همانطور هستم.
بخاطر کابوسهایم به موسسهاى به نام مدیکال فندشن مىروم که براى کمک به
شکنجه شدگان است و زن مهربانى را براى مدتى مىبينم .او برایم توضيح
مىدهد که چرا کابوس مىبينم و اینکه چرا این کابوسها را به این شدت در
زندان نداشتم ولى در اینجا دارم.
٭٭٭
سال  ١٣٦٧است دنيا زنگ مىزند و مىگوید که دچار مشکل شده است و باید
از ایران بيرون بياید .مىدانم که اگر او را دستگير کنند اعدامش خواهند کرد و
یا براى سالها نگهش خواهند داشت .او احتياج به پول دارد که بيرون بياید ،به او
قول مىدهم که برایش آماده کنم.
بيشتر دوستانم از ایران بيرون آمدهاند .دنيا بوسيله یک قاچاقچى به ترکيه و از
آنجا با مشکالت زیادى به یونان رفت و حاال در آلمان منتظر جواب
پناهندگىاش است.
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٭٭٭
سال  ١٣٧٧است ،امروز یکى از دوستانم از ایران زنگ زد و گفت که زهرا
دست به خودکشى زده و جان باخته است .نمىدانم اگر زهرا اینجا بود
مىتوانست از شر ناراحتى روحىاش خالص شود یا نه .شاید اگر در اینجا بود
الاقل دست به خودکشى نمىزد .زهرا زندانى دو رژیم بود ،رژیم شاه و رژیم
اسالمى و دومى او را دیوانه کرد.
سالها مىگذرند و من مشغول تحصيل روانشناسى هستم .سعى مىکنم به سواالتى
که مغزم را مشغول کردهاند ،پاسخ دهم .اینکه سيستمها در همه دنيا چطور از
روانشناسى استفاده مىکنند .آمریکا جنگى یک طرفه را بر عليه عراق و
یوگسالوى به نام صلح و دمکراسى راه انداخته است و سازمان ملل هم وسيلهاى
بيش نيست ،اروپا هم در کشتار مردم بيگناه شرکت مىکند .خوشبختانه جنبش
ضد جنگ وجود دارد و من هم مىتوانم همراه دهها هزار انسان دیگر در
خيابانهاى لندن بر عليه جنگ شعار دهم .هيچ یک از کانالهاى تلویزیونى اخبار
تظاهرات ضد جنگ را پخش نمىکنند ،حتى وقتى که سى هزار نفر در
خيابانهاى لندن بر عليه آن شعار مىدهند .نشان ندادن حتى یک صحنه از
تظاهرات مخالفين جنگ در تلویزیونها باید بخاطر دمکراسىاى باشد که در
اینجا حکومت مىکند .همان دمکراسىاى که تمام کانالهاى خبرى دنيا را در
چنگ چند تا از پولدارترینها گذاشته است.
سال  ١٣٧٨است ،دنيا از آلمان زنگ زده مىگوید که تقاضاى پناهندگىاش رد
شده و در خطر دیپورت است ،برگه دیپورتش را به او دادهاند .مىگوید که
بطور قاچاقى به لندن مىآید .نمىدانم که چه زمانى انسانهایى مثل او بعد از
سالها زندانى کشيدن قادر خواهند بود که در جایى با فراغت زندگى کنند.
درکم از دمکراسى غربى رشد مىکند .حاال که مردم در ایران برعليه رژیم
برخاستهاند ،کانالهاى خبرى انگليس از اصالح شدن رژیم و از دمکراسى
اسالمى مىگویند! اینها همان بلندگویانى هستند که براى جلوگيرى از به چپ
رفتن ایران ،جانور ناشناسى به اسم خمينى را به عنوان رهبر به مردم حقنه
کردند و اسالم سياسى را براى اولين بار به قدرت رساندند .ایران سالهاست که
آبستن تحوالت مهم است ،ميدوارم که قبل از هرچيز مردم بدانند که تنها با قدرت
خودشان مىتوانند شرایطشان را به طور واقعى تغيير دهند .حاال مىبينم که به
اندازه کافى همه امکانات اقتصادى براى ایجاد یک دنياى آزاد و برابر و شاد
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براى همه فراهم هست .فقط مردم باید در گرفتن سهمشان مصمم باشند و از آن
کوتاه نيایند .مسکن و طب مجانى ،بيمه بيکارى ،تحصيل مجانى ،کال رفاه و
آزادى بىقيد و شرط سياسى باید اوليه ترین خواستهاى مردم باشد.
دنيا در انگليس است ولى تقاضاى پناهندگيش در اینجا هم رد شده است و بنابر
قانون دابلين باید به آلمان برگردد .مهم نيست که آنجا چقدر برایش ناامن خواهد
بود .او را بازداشت کردند که دیپورتش کنند ولى به کمک وکيلش توانست با قيد
ضمانت آزاد شود .ولى چه مىتواند بکند؟ دنيا مىداند که مثل خيلىهاى دیگر
جایى در اروپا بعنوان پناهنده ندارد .مىداند که اگر به ایران هم برود دستگير
خواهد شد.
٭٭٭
اخبار ایران را از طریق اینترنت و خواندن برخى روزنامههاى داخلى و
خارجى دنبال مىکنم .مىخوانم که طاهر احمدزاده پدر مجتبى دوباره در زندان
است .چرا؟ چند سال از عمرش را یک انسان باید بخاطر نظراتش در زندان
سپرى کند؟ طاهر احمدزاده باید قدیمىترین زندانى سياسى جمهورى اسالمى
باشد.
نازلى و نينا را مىبينم و در مورد تاثيرات زندان حرف مىزنيم .هرچند حاال ۹
سال است که از زندان بيرون آمدهایم ولى گویى همين دیروز بود که زیر طناب
لباسها با هم یواشکى حرف مىزدیم که کسى نشنود .نازلى را در طى این مدت
چند بار دیدهام ولى نينا را ندیده بودم .وقتى او را مىبينم احساس نمىکنم که
خيلى وقت است او را ندیدهام .احساساتمان نسبت به یکدیگر همانطور که قبال
بود مانده است ،با همان صميميت و نزدیکى با یکدیگر حرف مىزنيم که در
زندان حرف مىزدیم .چيزى در روابطمان است که آنرا حفظ مىکند و آن
اعتماد و عشق است .نازلى از تاثيرات زندان مىگوید:
 از آنجایى که در زندان مجبور بودم که شکنجه را تحمل کنم و هيچى نگم،احساس مىکنم که رفتارم را تغيير داده است .حاال مجبور نيستم سختى را تحمل
کنم ولى در مقابلش هم نمىایستم .تحملش مىکنم ،رنج مىکشم و هيچ نمىگویم.
گاهى از دست خودم عصبانى مىشوم ،از رفتارم از اینکه تحمل مىکنم و هيچ
نمىگویم خشمگين مىشوم .گاهى به خودم مىگویم که نباید این وضع را تحمل
کنم ،چرا تحمل مىکنم؟ ولى نمىتوانم خودم را از آن جدا کنم .مىدانم که علت
این رفتارم نتيجه دورانى است که در زندان بودهام .اینکه مجبور بودم شکنجه
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را تحمل کنم و چيزى نگویم .آن شرایط تمام شده ولى من همان عکسالعمل را
حفظ کردهام و نمىتوانم رفتار دیگرى داشته باشم .قبل از زندان اینطورى نبودم،
حاضر نبودم چيزى را تحمل کنم و چيزى نگویم .حاال وقتى که کسى ناراحتم
مىکند فکر مىکنم که او شرایط بدى داشته است و باید درکش کنم .به این شکل
احساساتم را سرکوب مىکنم و چيزى نمىگویم .یادت هست بعد از کشتار جمعى
سال  ٧٦وقتى که در مورد اعدام محمد شنيدم ،آنقدرى که احتياج داشتم نتوانستم
گریه کنم .هنوز هم نتوانستهام برایش گریه کنم ،حتى وقتى که تنها بودهام.
هرچند خيلى وقت پيش در زندان بودیم ولى به نظر نمىرسد که خيلى وقت از
آن گذشته است .شکنجه چيزى نيست که تحملش کنى و فراموشش کنى ،تمام
عمرت باهات خواهد ماند.
مىدانم که زندان سایهاش را بر زندگى همهمان انداخته است .خودم را مىبينم
که حساستر از قبل از زندان هستم .مىدانم که همه ما زخمهایى بر بدن و
ذهنمان و احساساتمان داریم .درک این وضعيت روحى ما براى دیگران راحت
نيست .آنها فکر مىکنند که ما سالها پيش دستگير شدهایم و هر چه بوده متعلق به
گذشته بوده است .و اگر در مورد آن حرف بزنيم به این معناست که در گذشته و
هنوز در زندان زندگى مىکنيم .مسئله فکر کردن و حرف زدن در مورد آن
نيست .گذشته ما با ماست ،در احساساتمان ،تصميم گيریهایمان ،در خواب و
خوراکمان است .و تاثيراتش را تا مرگ با خود حمل خواهيم کرد .گذشته ما را
ساخته است .در رویاهایمان ،اهدافمان ،احساساتمان و روابطمان نقش دارد.
همانطور که زندگى و برخورد امروزمان ،آیندهمان را خواهد ساخت .گذشته در
آیندهمان هم نقش دارد و زدودن تاثيرات منفى این گذشته آسان نيست.
همه ما از کمبود محبت رنج مىبریم و ما بيشتر از انسانهایى که هرگز تحقير
نشدهاند ،که هرگز شکنجه نشدهاند به عشق و محبت نياز داریم .شاید در کنار
مبارزه براى یک دنياى برابر ،تنها عشق بتواند زخمهاى شکنجه و تحقير و
تاثيرات روانى زندان را درمان کند .ولى کسى نمىتواند عشق را بخرد ،در هر
جایى پيدا نمىشود و پيدا کردنش هم راحت نيست .دنيا را طورى ساختهاند که
آدمها باید براى زندگى روزانهشان بدوند تا زنده بمانند .براى همين عشق بخشى
از زندگى انسانها نيست ،وقتى برایش ندارند و یا یاد گرفتهاند آنرا نداشته باشند.
خوشبختانه در انگليس بر خالف ایران مىتوان عشق را بدون تعهد ازدواج
داشت.
٭٭٭

زير بوته اللهعباسى

نسرین پرواز

آن زندانيانى که قبل از دستگيریشان بچه داشتند و یا بچهشان در زندان متولد شد
و مجبور شدند که بچهشان را از خود جدا کرده و به خانواده بسپارند ،شاید بيش
از افرادى مثل من ضربه خورده باشند .فشار روى آنها تمام نشده است ،چون
برخى از آن بچهها حاال درک نمىکنند که چرا مادرشان در کنارشان نبوده
است .آنها فکر مىکنند که مادرشان آنها را رها کرده است .آنها رنجى را که
مادرشان مىبایست در جدا کردن بچه از خود بکشند درک نمىکنند .برخى از
این بچهها حتى از پدر و مادرشان متنفر هستند .آنها نمىتوانند بپذیرند که این
آدمها پدر و مادرشان هستند چرا که با پدر بزرگ و مادر بزرگشان و یا کسان
دیگرى بزرگ شدهاند .آنها در این گمراهى هستند که پدر و مادرشان آنها را
دوست نداشتهاند .بىآنکه بدانند با تنفرشان و یا رابطه برقرار نکردن با پدر و
مادرشان از آنها انتقام مىگيرند .دوست دارند آنها را نادیده انگارند و محبتى
نسبت به آنها نشان ندهند .البته خيلى از این پدر و مادرها وقتى که بعد از سالها
دورى در کنار بچههایشان قرار گرفتند خودشان هم مشکل داشتند .آنها بخشى از
احساساتشان را در زندان کشتند تا بتوانند دورى بچهشان را تحمل کنند .یکباره
خود را با یک بچه ده و یا پانزده ساله دیدند که  ٨و یا  ۹سال از او دور بودهاند.
براى آنها هم درک اینکه نمىتوانند مثل همه پدر و مادرها به بچههایشان محبت
کنند سخت است .اکثر آنها احتياج به کمک فکرى و روانى دارند ،هم پدر و
مادرها و هم بچه ها .ولى متاسفانه در فرهنگ ایرانى دیدن روانپزشک و
روانشناس به معنى این است که فرد دیوانه است .براى همين آدمها ترجيح
مىدهند که سختى را تحمل کنند تا اینکه کمک بگيرند .برخى از این زندانيان
بعد از آزادىشان مجبور شدند که با خانوادههایشان بجنگند تا بچههایشان را پس
بگيرند .خانوادههاى آنها سالها با این بچه بودهاند و مثل بچه خودشان آنها را
بزرگ کردهاند و حاال برایشان سخت است که آنها را از دست بدهند .در چنين
شرایطى نمىتوان کسى را سرزنش کرد ،زندانيان آزاد شده بچههایشان را
مىخواهند .از طرف دیگر مادر و پدر بزرگها و خالهها و عمهها و عموها و
دایىهایى که براى سالها این بچهها را بزرگ کردهاند و به آنها عشق ورزیدهاند
جدایى برایشان سخت است .این بچهها را به جاى بچههاى از دست داده خود
دیدهاند و نمىخواهند که دوباره از دستشان بدهند .در چنين شرایطى آدمها
یکدیگر را سرزنش مىکنند بجاى آنکه مقصر اصلى را که رژیم است سرزنش
کنند.
دادگاه عالى اعتراض دنيا را رد کرد و چارهاى به جز برگشتن به آلمان و
دیپورت از آنجا به ایران را ندارد .ولى ما دیگر نمىتوانيم همدیگر را از دست
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بدهيم .او نمىتواند دوباره در خطر دستگيرى قرار گيرد .براى همين دنيا هم به
خيل انسانهایى مىپيوندد که همچون سایهها در تمام کشورها زندگى مىکنند.
حاال امنيت دارد ،در آخر دنيا زندگى مىکند .آنجایى که انسانها هویتى ندارند،
آیندهاى ندارند ،پاسپورتى براى مسافرت ندارند و حقوقى براى دفاع کردن از آن
ندارند .دنيا در جایى زندگى مىکند که نامى ندارد ،آدرسى ندارد .جایى که آدمها
اسمى ندارند ،مذهبى ندارند ،شغل درست و حسابىاى ندارند و کسى نمىتواند
آنها را دیپورت کند .دنيا تمام روز سخت کار مىکند که بتواند زنده بماند ولى
الاقل ما مىتوانيم همدیگر را ببينيم و خطر دستگيرى باالى سرش نمىچرخد.
ليسانس روانشناسىام را تمام کرده و مشغول خواندن فوق ليسانس روابط
بينالمللى هستم .در حالى که مشغول درس خواندن هستم ،سعى مىکنم که از
نظر سياسى هم فعال باشم .احساس مىکنم تنها راه تغيير این دنيا و خودم مبارزه
است .از وقتى که مقاالتى مىنویسم و سخنرانىهایى داشتهام ،احساس مىکنم که
زندگىام تغيير کرده است .عشق به تغيير این دنياى ناعادالنه به دنيایى که همه
انسانها در رفاه و آزادى زندگى کنند به زندگىام انگيزه مىدهد .تحرک سياسى
باعث شده است که راحتتر بتوانم تاثيرات منفى زندان را در خودم درک کنم و
بتوانم از زندگىام لذت ببرم .حاال مىبينم که مبارزه ضرورت زندگى من است
و بدون آن زندگىام خالى خواهد بود .بىمصرف و نااميد خواهم بود.
٭٭٭
سال  ١٣٨۰است و حدودا دو سالى است که تظاهرات زیادى بر عليه رژیم در
ایران صورت مىگيرند .هرچند ارتش و اراذل و اوباش مسلح رژیم مردم را به
رگبار بسته و یا دستگير مىکنند ،ولى دامنه مبارزات وسيع تر مىشود .جالب
اینجاست که در طى چند ماه گذشته در بعضى از شهرها در حين تظاهرات
مردم مسجد و مراکز اسالمى و قرآن به آتش کشيدهاند .وقتى که اولين بار شنيدم
که مردم قرآن آتش زدهاند ،احساس کردم که این همان آتشى است که رژیم
بوسيله کابل به کف پاى مردم مىنشاند .آرى این همان آتش است که از کف پاى
من و دیگران راه افتاده و دارد مسجد و قرآن مىسوزاند .روزى دامن رژیم
اسالمى را هم خواهد گرفت و چيزى به جز خاکستر از آن باقى نخواهد گذاشت.
دوران حکومت اسالمى نشان داد که مذهب بيشتر از افيون به درد دولتها مى
خورد و بهترین اسلحه بر عليه مردم است.
٭٭٭
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