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 مقدمه: 

داد عدم شناختم از پديده زندان بود. از اينرو يکى از اهدافم در زندان  يکى از مسائلى که مرا در زندان رنج مى

هميشه آن بود که اگر روزى آزاد شوم درباره آن بنويسم. و بارها در مورد آن فکر کردم. به توصيف در و 

با يکديگر انديشيدم. در آن هشت سال که زندان مرا از هواى   ديوار، اتاق شکنجه، بازجو و روابط زندانيان 

اش خواهم نوشت. ولى وقتى  آزاد جدا ساخته بود بارها به خودم گفتم که در اولين فرصت بعد از آزادى درباره 

پيرامونم بلکه پشت سرم و حتى دور    توانستم بنويسم، يعنى ديوارهاى زندان نهخود را در شرايطى ديدم که مى 

از وجودم بودند، متوجه شدم که نوشتن در باره آن هنوز رويايى بيش نيست. رويايى که در دوره زندان مثل  

اش  توانستم دربارهعملى انتقامى در وجودم شعله کشيده بود. ولى اکنون اگر چه از آن دور شده بودم، هنوز نمى

دانستم در ود هولناکتر از آن بود که بتوانم براحتى ترسيمش کنم. از آن گذشته، نمىبنويسم. آنچه بر من رفته ب

مورد کدام سال، کدام واقعه و اعدام کدام دوست بايد بنويسم. آيا در مورد رژيمى بايد بنويسم که مشاهدات من  

 کرد. تر مىمن تنگ ها و سنتها که زندان رژيم را براى از سيل جنايات آن است و يا از زندان دگم قطره

به هر رو آزادى از آن چهارديوارى به معناى آزادى واقعى من نبود. نه بخاطر آنکه ايران خود يک زندان  

کردم قادر نخواهم بود که همه چيز را، همه  برزگ است. نه بخاطر اينکه قلم نويسندگى نداشتم، بلکه فکر مى

ام کرده بودند، گى بعضى از سنتهاى مبارزاتى را که محاصرهتجربگى خودم و گنديدجنايات رژيم را و همه بى

 بر روى کاغذ بياورم.  

سال ذره ذره جمع شده بود زمان   ٨ام از درون ديوارها به معناى آزادى روحم نبود. خشمى که طى  آزادى  

مىطوالنى شدن  آزاد  براى  مبارزهترى  زندان  منفى  تاثيرات  از  شدن  آزاد  مىخواست.  سخت  اين طلباى  يد. 

بيدار  با  بود  اين پروسه خود همراه  داشت.  تاثيرات منفى زندان زمانى طوالنى الزم  از  آزاد شدن  مبارزه و 

کند. نسلى که در زندگى مهابا از آزاديش دفاع مىشدن انگيزه انتقال تجربياتم به نسل جوان که خوشبختانه بى

ايستروزمره استوار  و  نخورده  شکست  ولى  ديده  سرکوب  مىاش  را  حقوقش  و  از اده  بايد  که  نسلى  خواهد. 

و  بگشائيم  زبان  شدگان  ما سرکوب  که  است  پذير  امکان  در صورتى  اين  و  بگيرد  درس  پيشينيانش  شکست 

بگوييم بر ما چه رفت. زبان به سخن بگشائيم و هر يک به سهم خود هم از جنايات رژيم بگوئيم و هم از بى 

لطبع يکى از اهداف من درک و تشريح روندى بود که آن گونه طى شد و تجربگى ها و اشتباهات خودمان. با

 اى ديگر. نه به گونه

اميد به گسترش آن اين دنياى نابرابر و  کتابی به نام   ۹۵باعث شد که در سال     عشق به مبارزه براى تغيير 

م. و امروز زندان را به  بينم که در آن دوران هنوز از فضاى زندان آزاد نشده بود"زندان" نوشتم. اکنون مى

ام که در دست داريد. امروز زندان براى من موضوعى است که به گذشته مربوط  اين گونه بر کاغذ رسم کرده

نمىمى تعريف  سياسى  زندانى  بعنوان  را  هويتم  من  و  مبارزه  شود  و  اسالمى  جمهورى  عليه  بر  مبارزه  کنم. 

زندگى بيکارىبراى  گرسنگى،  از  کسى  آن  در  که  زندگىاى  به  نبرد  رنج  نابرابرى  و  آزادى  عدم  معنا  ،  ام 

بخشد. نوشتن در مورد زندان برايم مثل هر عرصه ديگرى است که مى توان در آن از جنايات رژيم گفت  مى

 اش پافشارى کرد. و بر ضرورت سرنگونى

دوباره تجربه کردم.  نوشتن کتابى که در دست داريد براى من پروسه افت و خيزهايى بود که در آن زندان را  

هايمان  هاى اعدام و به ياد آخرين بوسههايى مثل بردن دوستانم به سوى جوخهبا وقايعش، با مرور کردن صحنه

اى که در  گريستم. شايد پروسه تکاملى اين کتاب پروسه تکامل نگاه من به زندان نيز بوده است. چرا که نسخه

ى تازه متولد شده است، نسبت به جنين در شکم مادر. واضح است دست داريد نسبت به نسخه اول آن مثل کودک

تواند روايت از زندان نوشته شود. در يک واقعه همه شاهدان و يا کسانى که  که به تعداد زندانيان آزاد شده، مى

نايات  دانم به اين نکته اشاره کنم که من تمام ج بينند. الزم مىدر آن واقعه شرکت دارند يک منظره يکسان نمى

در آن   ديده و شنيده  ٨رژيم را که  اين کتاب نگنجاندهساله  در  ديگران هم  ام،  از  احساس کردم و  ام. چرا که 

ديگر مى از سوى  ندارد.  آن همه جنايات را در يک کتاب  خواستم کتابم حالت  شنيدم که کسى تحمل خواندن 

ى و ترسناک نيستم، بخشى از آنچه را که شاهدش  داستان گونه داشته باشد. و از آنجا که طرفدار داستانهاى جناي

تر باشد. از اينرو بايد خاطر نشان کنم که نه من و نه اين  بودم به نگارش در نياوردم تا شايد خواندن آن راحت

شماره  حتى  آنها  از  که  هستند  آنهايى  واقعى،  شاهدان  نيستيم.  اسالمى  جمهورى  زندانهاى  واقعى  شاهد  کتاب 

نم نيستند  قبرى هم برجا  قادر  از زندان  آزادى  از سالها  آنهايى هستند که هنوز پس  انده است. شاهدان واقعى 

آنهايى اسالم،  زندانهاى  واقعى  شاهدان  نگشايند.  سخن  به  لب  هرگز  شايد  و  بگويند  از  سخن  هنوز  که  اند 



3 

 

اند که هنوز هايىزنند. شاهدان واقعى آنبرند و هر از گاهى دست به خودکشى مىهاى روحى رنج مىناراحتى

 شوند. شبها در زندانند و با کابوس و تشنج و خيس عرق بيدار مى

   

ميالدى شروع کردم. در پروسه نوشتن اين کتاب تعدادى از دوستانم به   ١۹۹۹نوشتن اين کتاب را در تابستان  

توى )يکى از شخصيتهاى  دانم که از محمد فتاحى، نازلى پراند. در اينجا الزم مىاشکال مختلف مرا يارى کرده

اى مرا در پيچ و خمهاى نگارش اين کتاب کمک کردند  اين کتاب( و فاتح شيخ االسالمى که هر يک به گونه 

نينا و سونيا براى کمکهاى بى دريغشان  نامهاى  به  اين کتاب  دو تن از شخصيتهاى  از  تشکر کنم. همينطور 

 کنم.  تشکر مى

  ۲۰۰١نسرين پرواز اکتبر 

   

 اى ديگر:  مقدمه 

اى اشاره کنم و آن اينکه: قبل از نوشتن اين کتاب وقايعى  در مقدمه چاپ اول اين کتاب فراموش کردم به نکته

را که در زندان تجربه کرده بودم و بحثهايى را که با دوستانم در آنجا داشتم، با بعضى از دوستان سابقا زندانيم 

دتا همان دوستانى هستند که در پايان مقدمه بر چاپ اول از مرور کرده و محاورات را ضبط کردم. اينها عم

 خواستم تنها به حافظه خودم اتکا کرده باشم. ام. علت اين کار اين بود که نمىآنها تشکر کرده

مى کتاب  اين  در  که  را  برخوردهايى  و  بحثها  که  سازم  نشان  خاطر  بايد  اينجا  دوران در  به  مربوط  خوانيد 

که آن شرايط تاريخى تغيير کرده است، انسانهاى آن دوره نيز حتما کم و بيش تغييراتى  خاصى است. همانطور  

اين را بگويم که اگر امروز در مبارزهاند. حداقل در مورد خودم مىکرده ام بر عليه جمهورى اسالمى توانم 

زنگرى روندى که دستگير شوم، آن پروسه را به گونه ديگرى طى خواهم کرد. چرا که از آن دوران و از با

تر خواهد کرد. بالطبع اين بار با اعتماد بنفسى باالتر و مغزى پر  ام را غنى ام که مبارزهطى شد درسهايى گرفته

 تر به جنگ ارتجاع در قدرت و فرهنگ خواهم رفت.  انديشه

ام، که داشته   هاى زيادى از کشورهاى مختلفبه دنبال انتشار چاپ اول اين کتاب که به سرعت تمام شد، نامه

ام که در اينجا از هاى زيادى به من شده است. تلفنهاى پرمحبت زيادى از دوستان و آشنايان داشتهدر آنها محبت

 کنم.  همه آنها بسيار تشکر مى

از ميان اين دوستان تعداد زيادى مرا تشويق به گذاشتن اين کتاب در شبکه اينترنت کردند، تا مردم بيشترى،  

ران بتوانند آنرا بخوانند. بايد اشاره کنم که به کمک دوست عزيز بهروز اشکاالت ديکته ايی  بخصوص در اي

 تشکر می کنم. در اينجا از ايشان  ودستوری اين کتاب نيز تا حدودی تصحيح شد.

 

   ۲۰۰۳نسرين پرواز، تابستان 

  

 

 

 

 



4 

 

  سال اعدام

ها اند. خيلىم زيادى دستگير و اعدام شدهاست. شرايط سياسى خيلى سخت شده. مرد  ٦۰يک روز پائيزى سال

شان را به شکل مخفى پيش ببرند. در عرض يک سال گذشته سازمان رزمندگان آزادى کنند که مبارزهسعى مى

مى هر کس سعى  است.  شده  بحران  دچار  رژيمى  جريانات ضد  از  خيلى  مثل  هم  کارگر  افراد  طبقه  که  کند 

اح پيدا کند. من و مجتبى  را  انقالبى  همفکرش  مارکسيسم  فراکسيون  نام  به  ديگرى يک گروه  تعداد  مدزاده و 

ايم. قصد ما سازماندهى آن بخش از رزمندگان است که به برنامه اتحاد مبارزان کمونيست تمايل  تشکيل داده

دارند. يک هفته از آخرين روزى که مجتبى را ديدم و با هم حرف زديم گذشته است. زنگ نزده، من هم به  

زند. به من گفت  اى از او ندارم. خيلى دلخورم چون قول داده بود که بهم زنگ مىمسائل امنيتى شماره  خاطر

کميته تصميم گرفته از اين به بعد کس ديگرى رابط من باشد. خبر برايم ناراحت کننده بود چون مجتبى رابط  

 من با کميته مرکزى بود. از او پرسيدم: 

 خوام خودت رابطم باشى.  کنيم. من مىهم کار مىچرا؟ يک سال است که ما با  -

 من موافق تصميمشان نبودم، خيلى هم بحث کرديم ولى آنها اصرار کردند.   -

 زديم. مجتبى گفت: با ناراحتى قدم مى

 توانيم هر وقت خواستيم همديگر را ببينيم.  جاى نگرانى نيست، ما مى -

 قول مى دى که همديگر را ببينيم؟  -

خ مىمجتبى  قول  گفت  و  مىنديد  نگاه  بود  پيدا  اجبارى  روسرى  زير  از  که  موهايم  به  که  حالى  در  کرد دم. 

 پرسيد: 

 کى موهاتو کوتاه کردى؟   -

 ام را تغير بدم. دو روز پيش. فکر کردم خوبه يک کمى قيافه -

پياده توى  رنگ  همه  و  قرمز  و  زرد  برگهاى  مىروى  قدم  زيبايى  رو  آهنگين  صداى  و  بجا زديم  خود  از 

 ها داد و پرسيد: گذاشتيم. مجتبى اخبارى در مورد دستگيرىمى

 جاى امنى دارى؟   -

مى  - زندگى  جديدى  جاى  مىآره  تو  فقط  هم  را  کارم  محل  و  نامهکنم  و  دانى.  رسيده  دستم  به  هوشى  از  اى 

ن هم به آنها بپيوندم. نظرت  سازند و خواسته که مخواسته او را ببينم. گفته است که جريان جديدى را دارند مى 

 چيه؟ 

 مجتبى به فکر فرو رفت و بعد از کمى سکوت گفت: 

رفتم. بمان و جريانمان را هر کارى که از نظر خودت درسته بکن. ولى من اگر جاى تو بودم به ديدنش نمى  -

 درست کن. 

 داد تکرار کردم:  ار مىداديم که جدا شويم و او مثل هميشه دستم را محکم فشدر حاليکه با هم دست مى

 قول بده که بهم زنگ بزنى.   -

 زنم.  مى -
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کردم که چند روز بعد به من زنگ خواهد زد تا همديگر را ببينيم ولى هر يک از سويى رفتيم و من فکر مى

داشتنى دوست  انسان  مجتبى  نمىنزد.  است،  دوستىاى  شايد  خواهم  شده،  مريض  شايد  بدهم.  دست  از  را  اش 

زند منتظر شده. اميدوارم که هيچکدام از اين مسائل برايش پيش نيامده باشد. هر بار که تلفن زنگ مىدستگير  

 شنيدن صداى او هستم.  

داند که من آنجا روم، شايد او از مجتبى خبر داشته باشد. شايد بيايد خانه زوئى، مىامشب به ديدن زوئى مى

شد چى؟ ولى حتما از او خبرى دارد. اين روزها هر کس براى  خواهم بود. اگر زوئى هم از او خبر نداشته با

کند که دستگير شده است. در عرض چند ماه گذشته خيلى از دوستانم يکى دو روز هم غيبش بزند آدم فکر مى

شده شده دستگير  اعدام  سريع  خيلى  آنها  از  برخى  و  از  اند  زيادى    ۳۰اند.  شدت  اعدامها  و  دستگيريها  خرداد 

اکثرا هم جوان هستند. هر روز مى  اند.گرفته اعدام شده است.  ديگرى  آن  يا  شنوم که دوستى دستگير شده و 

آيا   دارد.  ادامه  هنوز  که  بود  پيش سال شروع جنگ  اعدام جوانان. سال  است، سال  اعدام  امسال سال  انگار 

 اعدام هم ادامه پيدا خواهد کرد و يا تنها ويژگى امسال است؟ 

افتم. زوئى کارگر کفش ملى  نيم بيشتر شده، دلشوره دارم. به طرف خانه زوئى راه مىغروب شده است. نگرا

کند  است، کارگر کمونيست و سازمانده مبارزات کارگرى است. مجتبى ما را با هم آشنا کرد. زوئى تالش مى

حرفهاى او کارگران را حول يک سرى از حقوقشان متحد کند. او خيلى با تجربه است و من از گوش دادن به  

 زنيم.  خوانيم و در مورد آن حرف مى اى مىبرم. گاهى با هم کتاب و يا مقالهلذت مى

مى قيفى  بستنى  يک  برسم  زوئى  خانه  به  اينکه  از  خانهقبل  کليد  بر  خرم.  کار  از  دير  او  دارم، چون  را  اش 

شوم و در را  رد اولين اتاق مىکنم، واگردد. به من گفته بود ممکن است کسى در خانه باشد. در را باز مىمى

 پرسد: دانم کيست. از اتاق کنارى کسى مىکنم کسى در اتاق کنارى هست، نمىبندم. احساس مىمى

 تو هستى پرواز؟  -

 دهد:  دهم. صدا ادامه مىزنم جواب مثبت مىام را ليس مىدر حاليکه بستنى

 اى؟ خبر را شنيده -

 پرسم: آيد. با صداى لرزان مى ريزد. صدا از گلويم بيرون نمىکنم چيزى در دلم فرو مىاحساس مى

 چه خبرى؟  -

 مجتبى و مصطفى چهار روز پيش دستگير شدند. آنها چيزى همراهشان نداشتند ولى شناسايى شدند.  -

زند ولى شوکه هستم. سستى و ضعفى تمام وجودم را احاطه کرده است. مرد پشت در دارد همچنان حرف مى

کنم.  خواهم بشنوم. مغزم قادر به تجزيه و تحليل محيطم نيست. به دستم نگاه مىگويد. نمىشنوم چه مىمن نمى

اتاق مىبستنى اطراف  به  استکان چاى ام آب شده و روى دستم روان است. نگاهى  با چند  اندازم. يک سينى 

مى سينى  توى  را  بستنى  است،  اتاق  توى  سماور  يک  مى جلوى  احساس  ليس کنگذارم.  را  تلخى  خيلى  چيز  م 

نمىزده دلم مىام.  بگويم.  گلولهدانم چه  ولى بغض همچون  بزنم  زار  بلند  با صداى  را خواهد  گلويم  اى سفت 

مى مى خفگى  احساس  مىفشرد.  آرزو  است.  اشک  خيس  همه کنم. صورتم  يا  و  باشد،  اشتباه  خبر  که  اش کنم 

اقعا دستگير شده؟ يعنى االن زير شکنجه است؟ يعنى ديگر خواب باشد. دلم خيلى برايش تنگ شده است. آيا و

نمى ديد؟  نخواهم  را  نمىاو  احساس  را  زمان  گذشت  است.  سخت  برايم  اعدامش  تصور  افکارم دانم.  کنم. 

خواهد از همه اين تجسمها رها  کنم. دلم مىمغشوش است. بى آنکه بخواهم، مجتبى را زير شکنجه تجسم مى

ندا  شوم. را  قيافهتحملشان  ياد  به  افکارم را کنترل کنم.  نيستم  قادر  استخوانى و  اش مىرم. ولى  افتم. صورت 

او مى  به  با چشمان مهربانش جذابيت خاصى  اراده خشنش  به نفس و  اعتماد  به مخالفان  دهد.  اش، برخوردش 

نمى عصبانى  مخالف  نظر  شنيدن  از  وقت  هيچ  است.  جالب  برايم  مىسياسى  سعى  بحثشود.  با  منطقى    کند 

کند. برخوردش برايم آموزنده است. رفتار شخص مخالفش را به فکر وادارد. هيچ وقت مخالفينش را تحقير نمى

آورم. بخصوص اش را نسبت به انسانها که نشان از عشق او نسبت به آنهاست به ياد مى دوستانه و صميمانه

فاوت از برخوردش با رفقاى مرد نيست. و  برخوردش به رفقاى زن برايم با ارزش است. برخوردش با آنها مت

شود در رفتارش ديد. با  کند. درکش از برابرى زن و مرد را مىاين چيزى است که او را از محيطش جدا مى
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او، اسم  اينکه با خط سياسى و سيستم فکرى برادرش مسعود مرزبندى کرده بود ولى به خاطر عالقه  اش به 

بودتشکيالتى گذاشته  مسعود  را  جمهورى  اش  زندانى  خودش  حاال  و  بود  کرده  اعدام  شاه  رژيم  را  مسعود   .

اسالمى است. مجتبى همراه مصطفى يکى از صميمى ترين دوستانش دستگير شده است. مجتبى جدى به نظر  

 کنند.  کردم که همديگر را کامل مىآمد، در حاليکه مصطفى شوخ و شيطان بود. گاهى احساس مىمى

   

مى  در  مى  آيد،صداى  پاک  را  اشکهايم  باشد.  زوئى  مى بايد  باز  را  در  چهرهکنم.  در  را  غم  مىکند،  بينم. اش 

بغلم مى نديده بودم.  اين حد غمگين  تا  را  او  اشکمان روان  کند. بىهرگز  بدل کنيم، هر دو  آنکه سخنى رد و 

 شود. مى

   

مى دير  چيزها حرف مىشب  خيلى  مورد  در  و  برايم  خوابيم  زوئى  مجتبى  زنيم.  خانوادگى  زندگى  مورد  در 

از نظر سياسى فعال بودهمى اينکه  آنکه  گويد،  از  قبل  نيمه شب،  بودند.  اعدام شده  برادرانش زمان شاه  اند و 

 دانيم که او اعدام خواهد شد.  خواب ما را از اين دنياى پر از کشتار دور کند، هر دو مى

  ٭ ٭ ٭ 
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 دستگيرى  

گذرد و من هنوز اعدام او را باور است. يک سال از اعدام مجتبى مى  ٦١زى گرم و دلپذير سال  يک روز پائي

اند، که بعضى از آنها را در ميتينگها و کوه نورديها ديده بودم، ولى اعدام مجتبى را  ها اعدام شده کنم. خيلىنمى

م که هر آن ممکن است پيدايش شود  نمى خواهم باور کنم. دوست دارم فکر کنم دوست خوبى به نام مجتبى دار

روم. قرار است برايم ترتيبى بدهد که از  و به حرفهايم گوش دهد. امروز براى آخرين بار به ديدن هوشى مى

در   بتواند  که  ديد  را خواهم  ديگرى  تغيير سازماندهى شخص  بخاطر  باشد.  رابطم  ديگر  نفر  بعد يک  به  اين 

افرادى که مى  افرادى که من مى شناسم کمکم کسازماندهى  هاى متفاوتى  معترض کارخانه  شناسم کارگرانند. 

مى زندگى  منطقه  يک  در  که  مىهستند  آنها  کارشانکنند.  محيط  انسانى  غير  شرايط  با  مبارزه  براى   خواهند 

متحد شوند. در عرض چند ماه گذشته در مورد اينکه بايد يک حزب تشکيل دهيم و يا فعاليتمان را به همين 

کنم موافق تشکيل نى بودن در گروههاى مختلف ادامه دهيم، بحث کرديم. گروهى که من با آنها کار مىشکل يع 

 حزب هستند و حاال شکل جديدى از سازماندهى در دستور کار قرار دارد.  

يکى از دوستانم "هستى" هم به کردستان رفته است. از طريق تشکيالت، "هستى" يک نامه برايم داده است و  

 توانستم پاسخش را بدهم. هستى که قبال بارها به کردستان رفته بود برايم نوشته است:   من هم

هاى همه جا گشتى  . اينبار خيلى سخت توانستم از شهر خارج شوم. شرايط نسبت به گذشته خيلى سخت شده  -

مى دستگير  را  او  شوند  مشکوک  کسى  به  اگر  و  هستند  کردستاسپاه  آزاد  مناطق  در  حاال  همراه کنند.  ن، 

مىکمونيست زندگى  آزادانه  مردم،  و  از ها  اثرى  اينجا  در  اينکه  بخصوص  است.  شده  تنگ  برايت  دلم  کنم. 

کنيم. جلسات و تجمعات وسيع برگزار  پاسدار و حزب هللا و اسالم نيست و هر طور که دوست داريم زندگى مى

له در اينجا، يعنى جنوب  کنند. کومهنرانى مىله براى مردم سخشود که در آنها مسئولين و فرماندهان کومهمى

هوادار وسيعا  مردم  فعاليتهايش،  تاثير  تحت  و  است  سياسى  نيروى  قدرتمندترين  فعال کردستان،  هستند.  شان 

 هاست.  شهرها در روز تحت کنترل نيروهاى رژيم و شبها تحت کنترل پيشمرگه

اى را  يها زياد است. از او پرسيدم که آيا پرسشنامهکنم، چون دستگيربراى هستى نوشتم که احساس امنيت نمى

خيلى   آن  کردن  پر  و  ديدن  از  من  نه؟ چون  يا  است  ديده  داده،  همه  به  جديد  سازماندهى  براى  تشکيالت  که 

تواند از آنها  کنم اگر بدست رژيم بيفتند خيلى مىاى در آن بود که فکر مىناراحت شدم. سواالت غير ضرورى

 استفاده کند.  

   

کنم  گويم که اگر اتفاقى افتاد به تشکيالت خبر دهد. در حاليکه خواهرم را ترک مىنام هوشى را به خواهرم مى

دهم که شب، قبل از آنکه به خانه بيايم شيرينى دانمارکى بخرم. بايد سوار اتوبوس شوم تا سر به او قول مى

پوشاند به تن دارم. يک روسرى کوچک نيز سر  قرارم با هوشى بروم. يک روپوش آبى که تا زانوهايم را مى

شوم. گروهى از نوجوانان شستشوى مغزى داده شده در  گذرم و منتظر اتوبوس مىام. از ميدان کرج مى کرده

آيند تا سوار اتوبوس شده و به جبهه بروند که حال تظاهرات در خيابان اصلى کرج هستند. به طرف ميدان مى

ساله هستند. قبل    ١۴يا    ١۳سوزد. بيشترشان حتى موى صورتشان در نيامده يعنى  ى کشته شوند. دلم برايشان م

اند که روى آن هللا اى به دور سرشان بستهرند. همه پارچه روند تا بمىاز آنکه مزه زندگى را چشيده باشند، مى

 سوى مرگ بفرستد؟  تواند آنها را داوطلبانه به انديشم چه چيز به جز خدا و مذهب مىنوشته شده است. مى

   

مى خيابانى  وارد  شده  پياده  اتوبوس  آن از  انتهاى  به  زنان  قدم  سو  اين  از  من  دارم.  قرار  هوشى  با  که  شوم 

هاى خيابان به يکديگر خواهيم رسيد. خيابان درازى است  روم و او از سوى ديگر خواهد آمد. جايى در نيمه مى

هاى زيادى در خيابان در حال م زنان در حال رفت و آمدند و ماشينهايى هستند. مردم قدو اينجا و آنجا مغازه

تابد و گرماى لذت بخشى دارد. يک ساعت ديگر با دوست ديگرى در محل حرکت هستند. آفتاب همچنان مى

اى را به او  ديگرى قرار دارم. کارم با هوشى طوالنى نيست، بايد قرارم را از او بگيرم و نامه جاسازى شده

مىنامهبدهم.   و  است  من  منطقه  از  خارج  که  است  کارگرى  مشخصات  دارم  هوشى  براى  که  با  اى  خواهد 

افرادى در منطقه خودش ارتباط برقرار کند. اسم او و اسم کارخانه در نامه است تا افرادى که در آن کارخانه  

دمها به يکديگر به اين  کنم که اين شکل سازماندهى يعنى وصل کردن آهستند با او تماس بگيرند. احساس مى
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دهد. ولى چه راهى درست است؟ کارگرى که مشخصاتش  شکل درست نيست و خطر دستگيرى را افزايش مى

دارم،   بدى  احساس  باشد؟  داشته  ارتباط  کوکب  با  همچنان  که  دارد  اشکالى  چه  است.  کوکب  فاميل  دارم  را 

دانم هوشى پياده اشکالى ندارد. با اينکه مى  اى را سر قرار بياورم ولى هوشى گفت کهدرست نيست چنين نامه

مىمى چک  را  ماشينها  مدام  نيمهآيد،  در  حاال  مىکنم.  را  هوشى  معموال  که  جايى  هستم،  خيابان  ديدم. هاى 

بينم که عقب ماشينى نشسته است. دو نفر ديگر هم در ماشين  کنم هوشى را مىهمانطور که ماشينها را نگاه مى

به   مرا  او  نشان مىهستند،  نشسته  کنارش  که  فرو مىفردى  دلم  نگاه مىدهد.  اطرافم  به  راه ريزد.  هيچ  کنم، 

احساس مى  نيست.  نامه فرارى  به  بدستشويى بروم.  بايد  دارم و  اسهال  کنم و اى که همراهم است فکر مىکنم 

کا آن  وقت  اول  فردا  نامه،  آن  پيدا کردن  با  و  خواهند گشت  دستگيريم مرا  به محض  در محل  اينکه  را  رگر 

کارش دستگير خواهند کرد. چه اشتباهى کردم که آنرا با خودم آوردم ولى بايد خونسرد باشم. وقت کافى براى 

 از بين بردنش ندارم. نامه داخل يک سيگار جاسازى شده ولى ممکن است آنها حدس بزنند و آنرا باز کنند.  

خواهد که با او بروم.  آيد و از من مى از آن بيرون مىايستد، مردى با لباس شخصى  ماشين در نزديکى من مى 

مى او  شناسايىاز  کارت  که  مىخواهم  بيرون  جيبش  از  را  کارتش  او  دهد.  نشانم  را  با صورتى  اش  و  آورد 

مى نگاه  من  مقابل  در  آنرا  آميز  نمىتمسخر  مىدارد.  کنارم  از  که  مردمى  به  ببينم.  درست  نگاه  توانم  گذرند 

احساسمى در مى  کنم.  آنها  مثل  زدن  قدم  براى  آزاديم،  براى  دلم  است.  شده  تنگ  ديدنشان  براى  دلم  که  کنم 

ام برايش شيرينى دانمارکى بخرم تنگ شده است. دلم  کشد. دلم براى خواهرم که به او قول داده خيابان پر مى

خواهد افتم. دلم مىى مىبراى قدم زدن روى برگهاى زرد که صداى آهنگينى دارند، لک زده است. به ياد مجتب

مى دستگير  دارند مرا  آى مردم  بزنم:  دستگير مىداد  دارند مرا  شما  مقابل  در  اينجا  گلويم خشک  کنند،  کنند. 

نمى در  که مىآيد. کاش مىاست و صدايم  هم  مردمى  و  نيست  فرارى  راه  هيچ  ولى  کنم  فرار  گذرند  توانستم 

دارم جلوى چشمشان دستگيرنمى ايستادهمى  دانند که من  آستينم را شوم. مثل مجسمه  آن مرد در حاليکه  ام و 

خواهد که به داخل ماشين بروم. خواند. از من مى گرفته است، گويى با نگاهش افکار پريشانم را در صورتم مى 

مى بوى  نگاهش  پاسدارهاست.  بقيه  با  متفاوت  کامال  سبيل،  و  ريش  بدون  و  بلند  قد  دارد.  خوبى  قيافه  کنم، 

احساس مى عطر را  هلم مى ش  ماشين  از من مىکنم. بطرف  و  جلو  دهد  که سوار شوم. روى صندلى  خواهد 

هم پشت رل مى مى او  نشستهنشينم،  در پشت  لباس شخصى  با  ديگرى  پاسدار  و  را  نشيند. هوشى  ماشين  اند. 

زانويم بگذارم.   خواهد که سرم را روىآيد، از من مى کند، به محض آنکه ماشين به حرکت در مى روشن مى

گيرد و بعد از ام را مى خورم، دم اسبى خيلى سخت است که در اين حالت بمانم ولى به محض اين که تکان مى

گويم  دهد. نگران آن نامه کوچک هستم ولى به خودم مى بازى کردن با آن سرم را به روى زانوهايم فشار مى 

 که بايد خونسرد باشم.  

کند و صداى بسته شنوم. ماشين حرکت مىزند. صداى باز شدن درى را مىبوق مىايستد و  ماشين در جايى مى

خواهد با چشمان بسته از ماشين بيرون بيايم. ايستد. راننده از من مىرسد. ماشين دوباره مىشدن در بگوش مى

 زند: خواهد بايستم و داد مىاز من مى

 بند.  چشم -

کند و از من  گويد به دنبالش بروم. در اتاقى را باز مىهد که ببندم. مىدبندى به من مىبعد از چند لحظه چشم

 خواهد داخل شوم.  مى

 اينجا بايست و دست به چشم بند نزن.  -

کشم. در اتاق کوچکى که خالى است و تنها يک بخارى ديوارى  بند را باال مىکنم در بسته شد. چشماحساس مى

لرزند. سيگار  آورم. دستانم مىکنم. بسته سيگار را در مىکيفم را باز مىدر آن است، تنها هستم. به سرعت در  

هاى ها معلوم نشوند. خردهکنم که نوشتهکشم و آنقدر آنرا ريز مىآورم. کاغذ کوچک را بيرون مىرا در مى 

ت شد. احساس ايستم. خيالم راحکشم و کنار در مىبند را مثل قبل پائين مىريزم. چشمکاغذ را پشت بخارى مى

 گنجم.  کنم. از خوشى در پوستم نمىپيروزى مى

 گويد داخل شوم. کند و مىخواهد به دنبالش بروم. در ديگرى را باز مىشود و راننده از من مىدر باز مى

 بند را بردار که از صورتت عکس بگيريم.  چشم -
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اند. يک ميز در اتاق است و  اند و به من زل زده   اى ايستادهدارم، تعداد زيادى پاسدار در گوشه بند را برمىچشم

گيرد. پرسد. از سه جهت از صورتم عکس مىمرد چاقى در مقابل آن نشسته است. اسم و سن و آدرسم را مى

 کند. مى گويد: کند و همه چيز را به دقت معاينه مىگيرد. کيفم را روى ميز خالى مىساعت و کيفم را مى

 بند بزن.  چشم -

ح مى در  که  چشمالى  مىخواهم  ليز  سرم  روى  از  روسرى  بزنم  را  شانه بند  روى  و  مىخورد  همه  هايم  افتد. 

گويد روسرى را سر کنم و مرا از  روند. راننده به من مىاند از خنده ريسه مىپاسدارهايى که در گوشه ايستاده

 برد.  اتاق بيرون مى

 گويم: کند به بازجويى. مىدر راهرو شروع مى

 شوند و بايد به آنها بگويم که اينجا هستم. ام زنگ بزنم، آنها نگرانم مىخواهم به خانوادهمى -

 کردى؟  شه زنگ بزنى. در آن خيابان چه مىحاال نمى -

 شدم. خواستم برم خريد، داشتم از آنجا رد مىمى -

 کنم.  االن وقت ندارم باهات حرف بزنم. برو فکر کن، فردا صدات مى -

با کسى حرف مىآهس از من مىگويد. صداى زنى را مى فهمم چه مىزند و من نمىته  او شنوم که  با  خواهد 

 بروم. 

   

پرسد آيا  کند. مىکند. يک اتاق بزرگ است، مرا تفتيش بدنى مىرويم. درى را باز مىهاى زيادى باال مىاز پله 

گردد، از زير چشم ا عوض کنم. وقتى پاهايم را مىدهد که نوارم راى مىعادت ماهانه هستم و نوار بهداشتى

بينم. خيلى عجيب است، تا بحال چنين چيزى نديده بودم. صورتش را چنان با مقنعه بند، سر و صورتش را مى

خواهد به  دهد و مىگيرد و يک جفت دمپايى به من مىتوان ديد. کفشهايم را مىپوشانده که تنها چشمانش را مى

شويم که در هر دو طرف آن زنان با چادر و کند. وارد راهرو مىدرى اتاق را از راهرو جدا مى دنبالش بروم.  

اند. وسط راهرو يک راه باريک براى رفت و آمد  اى از يکديگر نشستهبند روى پتوهاى کوچک با فاصله چشم

از کنارشان مى احساس مىباز است. در حاليکه  بعگذرم  آمده است.  درد  به  قلبم  با  ها دراز کشيدهضىکنم  اند 

ام. پاهاى برخى باندپيچى است و خون از البالى باندها بيرون  پاهايى آنقدر بزرگ و سياه که تا به حال نديده

خواهم گويم مىاى که در آنجاست بنشينم. به او مىگويد روى پتوى خالىزده است. وسط راهرو پاسدار زن مى

مى بروم.  دستشويى  دنبالبه  به  به  گويد  کدام  هر  که  دارند  قرار  هم  مقابل  در  دو  راهرو  انتهاى  در  بروم.  ش 

گويد سريع تر. وقتى از توالت بيرون  شوم، مىشوند. وارد يکى از آنها مىفضايى با سه کابين توالت ختم مى

د کنم. و خواهد ساکت بنشينم، اگر چيزى خواستم دستم را بلنکند و از من مىآيم مرا به همان پتو هدايت مىمى

 دست به چشم بند نزنم.  

   

پتو مى ولى نمىروى  ديگر شب شده  امروز فکر مىنشينم. حاال  وقايع  به  اينکه  دانم چه ساعتى است.  و  کنم 

مى او  حتما  حاال  نداشتيم.  غمى  و  خواهرم  کنار  در  بودم،  خانه  در  ساعت  اين  ديروز  ديگر  چطور  که  داند 

سوزد، بايد خيلى ناراحت باشد. حتما با کمک خانواده تمام کتابها و  رايش مىام. دلم بگردم و دستگير شدهبرنمى

خورديم. هر  هاى شرابى را که گاهى با هم مىبرد. همينطور شيشههايى را که در خانه داريم از بين مى نوشته

ور که قرارمان داند من آدرس خانه را نخواهم داد ولى مطمئنم خانه را پاکسازى خواهد کرد. همانطچند او مى

بود آدرس پدرم را دادم، که اگر آنجا بروند کسى را جز او پيدا نخواهند کرد. نزديک يک سال بود که ما در  

 کرديم. اى ديگرى زندگى مىخانه اجاره
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کنم و اينکه حاال چقدر ناراحت هستند. به خود ام فکر مىچراغها کم نور شدند، بايد نيمه شب باشد. به خانواده

مىاميد تا وارى  ولى  دارم  هرچند شک  باشند.  کرده  دستگير  خيابان  آن  در  اشتباهى  را  هوشى  کاش  که  دهم 

شنوم، با  کشم. صدايى از باالى سرم مىام که او قرار مرا لو داده است نبايد چيزى بگويم. دراز مىمطمئن نشده

 پرسد: ام است، دختر شجاعى که مىدهم. همسايهدقت گوش مى

 ر شدى؟ کى دستگي -

 امروز عصر.   -

 چرا دستگيرت کردند؟  -

 دانم.  نمى -

فهمى چرا اينجايى. ولى از زدن نترس، زننت، زير شالق مىاند. وقتى مىفهمى چرا دستگيرت کردهفردا مى   -

 فقط ده ضربه اول درد دارند. اگر ده ضربه اول را تحمل کنى بقيه را هم راحت تحمل خواهى کرد. 

 زند:  چسبيده به راهرو داد مى صدايى از اتاق

 خفه شو.  -

بند  ام را ببينم. خوابيدن با چشمکنم بخوابم و خواب خواهر و خانوادهسکوت همه جا را پر کرده است. سعى مى

خواند. شنوم که شعر جان مريم چشمهاتو باز کن، نورى را مىاى را مى راحت نيست. صداى خفيف زندانى

 شود.  نيدن آن دلتنگيم براى دنياى بيرون بيشتر مىصدايش غمگين است و با ش

 ٭ ٭ ٭  

دهد. زياد  آيد. يک ليوان قرمز رنگ پالستيکى پر از چاى به من مىصبح شده، زن پاسدارى با کترى چاى مى 

توانم آنرا بنوشم. ليوان پالستيکى از سرخى، ته رنگى بيشتر  داغ نيست ولى آنقدر بد مزه و بد بو است که نمى

دانم چند زندانى تا  ش نمانده. اليه سياهى همه جاى آنرا پوشانده و خطهايى جا بجاى آن حک شده است. نمىبراي

گذرد ولى تا بحال هزاران هزار انسان زندانى اند. تنها سه سال و نيم از عمر رژيم مى بحال با آن چايى نوشيده

توانم براى مدت طوالنى به کنم ولى نمىکر مىاند. نگرانم و افکارم مغشوش است. به همه چيز فو اعدام شده

دانند يا نه. زندانبان،  دانم آيا چيزى مىدانم براى بازجويى صدايم خواهند کرد. هنوز نمىچيزى فکر کنم. مى

افتم. کنم و راه مى خواهد با او بروم. روسرى را سر مى ايستد و از من مى زنى با چادرى مشکى در مقابلم مى

بند در دو طرف راهرو با فاصله از يکديگر  بينم که با چشمروم زنان را مىبه دنبال زندانبان مىهمانطور که  

خواهد از در ديگر بيرون بروم و منتظر  شويم. زندانبان از من مىاند. وارد اتاق چسبيده به راهرو مىنشسته

 بايستم.  

 پرسد: شناسم مىا مىاى نگذشته که همان راننده ديروزى که ديگر صدايش رچند دقيقه

 فکرهاتو کردى، حاضرى مثل يک دختر خوب همه سواالت مرا جواب بدى؟   -

آيد و زند. زندانبان زن بيرون مىگويم. راننده به همان درى که من از آن بيرون آمدم چند ضربه مىچيزى نمى

 گويد:  اى مىبا صداى تحقير شده

 بله برادر؟   -

 تونم اينطورى لخت ببرمش پائين.  يک چادر بهش بده، من نمى -

 برادر چادر اضافى نداريم.   -
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 گويد:  پاسدار مرد با تحکم مى

 برو چادر يکى از زندانيان را بگير و بيار.   -

مى برمىزندانبان  چادرى  با  مىرود،  من  به  و  مىگردد  سرم  مىدهد.  پائين  طبقه  به  مرا  راننده  از  کنم.  برد. 

مى سحياطى  وارد  و  مىگذريم  ديگرى  مى اختمان  اتاقى  به  مرا  مى شويم.  من  از  و  صندلى  برد  روى  خواهد 

دانم در مورد چه چيز حرف گويم نمىکنم. مىپرسد چند سال است با اين جريان دارم همکارى مىبنشينم. مى

بزند. از زير  خواهد با من حرف  آيد و از او مىرود، بعد از مدتى با هوشى مىگذارد و مىزند. مرا تنها مىمى

 گويد: اند. هوشى مىآيد هنوز شالق نخوردهتوانم ببينم که بنظر مىبند تنها پاهاى هوشى را مىچشم

دانند، تو هم بهتره  اند. من هم شب قبل از دستگيرى تو دستگير شدم. اينها همه چيز را مىهمه دستگير شده  -

 خواهند. کب را مىدونى بگى. آنها بهار و کو در مورد دوستانت هر چى مى

 آيد: راننده به صدا در مى 

 و بقيه را.  -

است. مثل يک   انسان شکست خورده  دارد. صدايش مثل يک  با گذشته فرق  چقدر برخورد و صداى هوشى 

 دهد:  انسان ترسيده و نا اميد. هوشى ادامه مى

 بهتره قرارت را بدى.  -

 راننده: 

 آدرسشون را.   -

فقط اسم همين دو نفر را برده و آنها از بقيه دوستانم خبر ندارند. هوشى حتى بيست  اينطور که پيداست هوشى  

برد و چهار ساعت هم بعد از دستگيريش مقاومت نکرده و بالفاصله قرار مرا لو داده. راننده او را با خود مى

ند. چه بايد بکنم؟ آنها  دانم هوشى مرا به دست آنها داد که از شکنجه فرار کو من دوباره تنها هستم. حاال مى

خواهند مرا هم مثل او کنند. نه موفق نخواهند شد. حاضرم بميرم ولى کسى را به اينجا نياورم. ياد بيرون از  مى

 دهند. کنم تمام سلولهاى بدنم براى هواى بيرون جان مىافتم، احساس مى زندان مى

 ند. ک آيد، راننده است، شروع به پرسيدن مىصداى بازشدن در مى 

 کنند؟  چه مدتى است که هوشى رابط توست؟ کوکب و بهار کجا زندگى مى -

 گذرد. اى با سکوت مىتوانم فکر کنم. چند دقيقهدانم چه بگويم، آنقدر از برخورد هوشى دلخورم که نمىنمى

 خواهى حرف بزنى بچه محصل؟ براى ما خيلى راحته که زبونت را باز کنيم.  نمى -

 گويد: گذارد و مىقابلم روى دسته صندلى مىمقدارى کاغذ م

آم و اگر کاغذها را سفيد شناسى. يک ساعت ديگه مىاى که مىهمه چيز را بنويس، در مورد خودت و بقيه  -

 دونم باهات چکار کنم. ببينم مى

را تجسم  اند، بخصوص مجتبى. دستگيرى و شکنجه شدنش  افتم که اعدام شدهرود و من به فکر دوستانم مىمى

دانم که در اين زندان هم بوده، يا فقط در اوين بوده است. دفعه اولى که هوشى را ديدم و در مورد کنم، نمىمى

داند بهتر است کارم را عوض کنم. به او گفتم  مجتبى حرف زديم، به من گفت چون مجتبى محل کارم را مى

نيست اينطورى فکر کنى. آنروز چيزى به هوشى   مطمئن هستم که مجتبى مرا لو نخواهد داد و او گفت: درست 
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رد تا اينکه مرا لو دهد، چون او چنين آدمى دهد زير شکنجه بمىنگفتم ولى مطمئن بودم که مجتبى ترجيح مى

 شناخت که براى رژيم خيلى بيشتر از من اهميت داشتند.  نبود. او آدمهاى زيادى را مى

شود. کاغذهاى سفيد و شيرين هستم. راننده دوباره وارد اتاق مىگذرد و من غرق خاطرات تلخ  وقت سريع مى

رويم و از ساختمان خارج شده و دو باره وارد  ها پائين مىخواهد با او بروم. از پلهکند و از من مىرا نگاه مى

اند.  ا ايستادهبينم که تعدادى مرد هم آنجبند مىاى بايستم. از زير چشمگويد در گوشهشويم. مىساختمان قبلى مى

انديشم در ايران براى همه چيز صف است، صف نان، روغن، گوشت، مرغ،  اين بايد صف شکنجه باشد. مى

مى  عجيبى  حتى شکنجه. صداهاى  چيز  نمىهمه  که  مى شنوم  احساس  ولى  دهم  تشخيص  دارد  توانم  کسى  کنم 

بروم. قبل از اينکه وارد اتاق شوم،    خواهد به دنبالششوند. راننده از من مىخورد. صداها قطع مىکتک مى

شوم، کوچک است و يک تخت  اند. وارد اتاق مى آيند، سياه و باد کردهبينم که از اتاق بيرون مىپاهايى را مى

چوبى در آن قرار دارد و بخشى از زمين را خون تازه و خشک شده پوشانده است. بوى خاصى در اتاق پيچيده  

کنم حالتم را نشان ندهم.  دهد ولى سعى مىوى شکنجه. حال تهوع بهم دست مىاست. بوى خون، بوى عرق و ب 

نمىاز من مى  تکان  بخوابم.  تخت  بروى شکم روى  براى  خواهد  دارم،  حالت شوک  نخواهم،  آنکه  نه  خورم، 

 کنم.  همين توجهى به حرفهاى او نمى

مى مىهلم  در  را  و جورابهايم  تخت  روى  پاهايدهد  که  حالى  در  مىآورد.  بنظرش کوچک  که  را  به  م  رسند 

 گويد: اى مىدهد با حالت مسخرهپاسدار ديگر نشان مى

 ببين به چى بايد بزنيم.  -

مى  از يک طرف  و  را گرفته  دستهايم  حاليکه خودش  مىدر  ديگر  به طرف  را  پاهايم  ديگرى  و کشد،  کشد 

پائين تخت مى به  آنقدر مىمحکم  را  احساسبندد. دستهايم  تنم جدا مىمى  کشد که  از  با  کنم  را  شوند. دستهايم 

کنم  توانم نفس بکشم، احساس مى کنم. نمىبندد، درد عجيبى در شانه هايم احساس مىدستبند به باالى تخت مى

از تنم دور مى تنگتر مىشوند. سعى مىکه دستهايم  شود و به مچهايم فشار  کنم دستهايم را بکشم ولى دستبند 

خورد، کف پاهايم بشدت  شنوم و ناگهان چيز سنگينى به کف پاهايم مىکافته شدن هوا را مىآورند. صداى شمى

آيند. با هر  شکند و ضربات يکى پس از ديگرى بر کف پاهايم فرود مىسوزند. دوباره صدايى هوا را مىمى

يى بدنم از خودم  خورد. گوضربه به کف پاهايم تنم چون برگى پائيزى که اسير گردبادى شده است، تکان مى

اند. صداى "يا زهرا"، "خدايا به نام تو"، "يا  کنم پاهايم در آتشام. احساس مى نيست، انگار يک پارچه درد شده

دهد،  گر، انرژى زدن مىشکافد. تنفر از دين که به شکنجهعلى" و "حسين" با هر ضربه شالق مغزم را مى

پاشند. از شدت درد چنان شوکه  تخوانهايم، تمام بدنم از هم مى کنم استمام وجودم را پر کرده است. احساس مى

شود و با زنند يا نه. با تکانهايى که با هر ضربه شالق به بدنم وارد مىدانم آيا هنوز دارند مرا مىام که نمىشده

مى را  گوشم  که  "حسين"  و  "على"  نام  و  هوا  در  شالق  مىنفير  احساس  مىآزارند،  دارند  پکنم  اهايم  زنند. 

آتش گذاشته مى آنها  بر  آتش مىسوزند، گويى  انگار مرا بر روى  احساس مىاند.  دارم مىدوانند.  و  کنم  ميرم 

رم، چرا که اين درد قابل تحمل نيست. آنها مرا خواهند کشت ولى کاش قبل از اين شکنجه اميدوارم زودتر بمى

 کشتند. ها مرا مى

   

نشيند. در حالى که خودش را در گودى زند روى تخت مىنفس نفس مىشود. راننده که  شالق زدن قطع مى

مى پشتم  روى  را  دستش  داده،  جا  مى کمرم  لم  و  مى گذارد  روشن  سيگارى  و  حاال دهد  اينکه  فکر  با  کند. 

 شنوم:  شود. صدايش را مىخواهد با سيگار بسوزاندم مو بر تنم سيخ مىمى

 کشمت.  کنند وگرنه امروز مىيرى. بگو بهار و کوکب کجا زندگى مىتو خيلى جوانى، زوده که زير شالق بم  -

دقيقه مىاى صبر مىچند  باره شروع  دو  بزنم.  يا من حرفى  تمام شود  تا سيگارش  قبل مىکند  مثل  زند. کند. 

گيرد و کند. ولى از طرز زدن او راضى نيست، دوباره شالق را مى شود و با همکارش جا عوض مى خسته مى

 کند.  زند و با هر ضربه "خدا" و "پيغمبر" را صدا مى زنى. محکم مىيد يواش مىگومى
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کنم به خاطراتم فکر کنم. به مجتبى، به على و بقيه دوستانم. زنند، سعى مىدانم چه مدتى است که مرا مىنمى

نمى نمى ولى  درد  دهم.  تمرکز  افکارم  به  مى توانم  باز  زدن  شالق  از  اگذارد.  مىايستند.  نفس حساس  از  کنم 

نشينم،  گويند بلند شوم و از اتاق بيرون بروم. روى تخت مىکنند و به من مىاند. دستها و پاهايم را باز مىافتاده

افتم که سال پيش  شود پاهاى خودم هستند. خيلى بزرگ و بنفش هستند. ياد على مىبينم. باورم نمىپاهايم را مى

روم و دنش را ديده بود و گفت که بزرگ و بنفش بوده است. از اتاق بيرون مىاعدام شد و يکى از دوستانم ب

فهمم مرد است. روند که شالق بخورند. از اينکه چادر ندارد مى بينم که به داخل اتاق مىپاهاى ديگرى را مى 

زنم دم مىخواهند در آن پاگرد کوچک در جا قدم بزنم و اين کار خيلى دردناک است. همچنان که قاز من مى

مى  شکنجه  دارد  که  را  مرد  مىصداى  نمىشود،  است.  استفاده  حال  در  مدام  اتاق  اين  نظرم  به  دانم شنوم. 

بوده زندانى  تعداد  چه  مردن  و  شدن  شاهد شکنجه  مىديوارهايش  ديوارها  اگر  آيا  اند.  بگويند،  توانستند سخن 

 انسانها قادر بودند بشنوند؟  

بندند. ولى من مثل بار اول شوکه نيستم. از زير  ردانند. دوباره دستها و پاهايم را مىگمرا دوباره به اتاق بر مى

ها کلفت هستند، برخى  توانم ببينم که کابلهايى با ضخامتهاى متفاوت از ديوار آويزان هستند. بعضىبند مىچشم

آنها که با هر ضربه    کنم به ضربات و نفيرشان در هوا و صداىنازک. حتما دردشان متفاوت است. سعى مى

کنم و پدر و مادرم را وقتى که زنند توجهى نکنم. خواهرم را در خانه تجسم مىامامان و پيغمبران را صدا مى 

دانستند که من فعاليت سياسى دارم.  کنم، آنها نمىالعملشان را تجسم مىشنوند. عکس خبر دستگيريم را از او مى 

آيد و گويد محکم بزن. کنارم مىزند به او مى نفس مىدر حاليکه نفس  دهد وراننده شالق را به همکارش مى

 گويد:  مى

 رى.  زنيمت که بمىخواهى حرف بزنى؟ بهتره حرف بزنى وگرنه آنقدر مىنمى -

 گويم امکان ندارد، من از آنهايى نيستم که دوستانم را لو دهم.  به خودم مى

 بياريم؟  تونيم به حرفتدونى که مىکرى هرزه؟ نمى -

بر مى باعث مىبه خاطراتم  بود. چى  هم يک مرد  است، مجتبى  هم يک مرد  اين  اينقدر گردم.  آدمها  که  شه 

دادند. اينکه وقتى با "کمونيسم" آشنا ام معنا مىکنم که به زندگى ام فکر مى متفاوت باشند؟ به فعاليتهاى سياسى

و مرد و برابرى انسانها باور دارد، پذيرفتم چقدر به زندگى اى که به برابرى زن  شدم و آنرا بعنوان تنها ايده

کردم مثل يک گياه از دنيا نخواهم رفت. دنيا را تغيير  کردم که هدفى دارم، فکر مىاميدوار شدم. تازه فکر مى

شوند، هيچ کس بيشتر از ديگرى خواهم داد. دنيايى خواهم ساخت که در آن زنها بخاطر جنسيتشان تحقير نمى

واهد داشت و کسى گرسنه نخواهد خوابيد. دنيايى که در آن زندانى نخواهد بود تا فردى از شکنجه کردن  نخ

 لذت ببرد. دنيايى که در آن خدايى نيست تا انسانى را انرژى شکنجه کردن دهد.  

ن تکان آيم. با هر ضربه شالق بدنم چناخورد و صداى "يا محمد" بخودم مىبا ضربه سنگينى که به پايم مى 

نظر مى مى به  ندارم.  بدنم  اختيارى روى  هيچ  نيست.  مال من  که گويى  ديگرى خورد  کابل  با  مرا  رسد حاال 

دانم چگونه  شوند. نمىخورد. آتش کف پاهايم هرچه بيشتر مىزنند چرا که با هر ضربه بدنم بشدت تکان مىمى

ريا بگذارم. شايد دريا هم نتواند آتش پاهايم را  خواهد پا در آب، نه، در د کنم. دلم مىاين سوزش را تحمل مى 

استخوانم را مى تا مغز  ندارد ولى  آتشى که شعله  ياد راهنمايى همسايهخاموش کند.  به  افتم که  ام مىسوزاند. 

خواست به من توانايى تحمل بدهد وگرنه مطمئن  ديشب به من گفت تنها ده ضربه اول دردناک خواهند بود. مى

توانم سکوت کنم، بعد از هر دانست که هر ضربه از ضربه قبلى دردناکتر است. ديگر نمىمىهستم خودش هم  

 اند.  زنم و آنها به نفس نفس افتادهضربه فرياد مى 

   

اى دارم. عادت ماهانه هستم و احتياج  کنند. وضع ناراحت کنندهکشند و اتاق را ترک مىدست از شالق زدن مى

اند. درد تمام بدنم اند و رفته يم ساعتى باشد که مرا همينطور دست و پا بسته رها کرده به دستشويى دارم. بايد ن

کنند و  خواهم به دستشويى بروم. دست و پايم را باز مىگويم که مىگردند. مىرا در برگرفته است. آنها برمى

م بايستم. از زير چشم بند  کنم روى پاهاينشينم و سعى مىخواهند به دنبالشان بروم. روى تخت مىاز من مى

را نمىپاهايم را مى آنها  دمپايىشناسم. تالش مىبينم،  آنها نمىکنم  در  پاهايم  بپوشم ولى  را  دو  هايم  روند. هر 



14 

 

پوشم،  گردد. آنها را به سختى مىهاى مردانه بزرگى بر مىرود و با دمپايىخندند. يکى از آنها مىپاسدار مى

 اى خودم هستند، اينقدر بزرگ و سياه و دردناک. شود اينها پاهباورم نمى

   

رويم، از يکى از درهايى که به خواهد بدنبالش بروم. از اتاق بيرون مىبازجو، همان راننده ديروزى از من مى

شويم که شب قبل در آن خوابيدم. با اين کنيم. وارد راهرويى شبيه راهرويى مىشود عبور مىراهرو باز مى

د که  نشستهتفاوت  يکديگر  از  فاصله  با  و  دو طرف  در  يکى مردها  اين  برخى چشمر  برخى اند.  و  دارند  بند 

تواند آنها را تشخيص دهد. پوشاند. کسى نمىها مىکالهى به سر دارند که تمام سر و صورت آنها را تا شانه

بخود مى درد  از  با اکثرشان  آنها  سياه.  و  بزرگ  است،  باندپيچى  پاهايشان  بشنوند  پيچند،  را  يد صداى شالقها 

اتاق شکنجه دارند. حتما فريادهاى مرا هم شنيده و همراه صداى شالق، شکنجه شده با  اند. چون فاصله کمى 

بيرون در منتظر مىديگر فرياد نخواهم زد. داخل دستشويى مى ام قطع شده  ايستد. عادت ماهانهشوم، بازجو 

آيم، بازجو مرا به همان پاگرد پشت اتاق  سن قرمز هستند. بيرون مىاست، ولى ادرارم قرمز است. پاهايم تا با

 خواهد در جا قدم بزنم، کارى که خيلى دردناک است. گرداند و از من مىشکنجه بر مى

   

خواهد بدنبالش بروم. دوباره در همان اتاق، دستها و پاهايم را  گردد و از من مىگذرد، بازجو بر مىمدتى مى

گيرم. سعى  رسد گاز مىزنم، گاهى بخشى از دستم را که به دهانم مىزنند. فرياد نمىحکمتر مىبندند و ممى

ندهم. به مجتبى فکر مىکنم به درد و شالق و صداى بازجو که خدا و پيغمبر را صدا مى مى کنم،  کند گوش 

 اند.  جه او را کشتهها را تحمل کرد و بعد هم اعدام شد. شايد هم زير شکناينکه چطور همه اين شکنجه

شناسم حواسم را پرت  کنم روى افکارم متمرکز شوم ولى بازجو با سواالتش در مورد کسانى که مىسعى مى

گويد محکم بزن. صداى  دهد و مىزند. بعد از مدتى کابل را به همکارش مىتر مىکند. بخاطر سکوتم محکممى

مى را  در  شدن  بسته  و  مىباز  فکر  بازجشنوم،  خانوادهکنم  به  رفت.  بيرون  مىو  فکر  شيرينى  ام  به  و  کنم 

مى تکان  شدت  به  هر ضربه  با  بدنم  بخرم.  رفتن  خانه  به  از  قبل  بود  قرار  که  هاى دانمارکى  واژه  و  خورد 

آيد يکى از دوستانمان که دستگير شده بود قرار دروغى داده بود و کنند. يادم مىام مى"على" و "محمد" ديوانه 

توانم فرار کنم ولى دانم که نمىتوانم قرار دروغى بدهم. هرچند مىبود. اگر خيلى فشار بياورند مى  فرار کرده

نشيند، در شنوم. بازجو کنارم مىتوانم داشته باشم. دوباره صداى باز و بسته شدن در را مىتخيلش را که مى 

 پرسد: حاليکه همکارش در حال زدن است، مى

  زاده کيه؟مجتبى احمد -

 سال پيش مسئولم بود.   -

 االن کجاست؟  -

 سال پيش اعدام شد.   -

 رفتى؟ اى، نمىرفتهاش مىدانم که به خانه اش کجاست؟ مىديدى. کجاست؟ خانهدانم که زوئى را هم مىمى -

 کند. برد. هيچوقت نفهميدم کجا زندگى مىاش مىمى رفتم، ولى هميشه مرا چشم بسته به خانه -

 کنه؟  ارخانه کار مىکدام ک -

 کنه.  دانم، هيچ وقت به من نگفت کجا کار مىنمى -

 کنند؟ بهار و کوکب کجا زندگى مى -

 ديديم. کنند. ما هميشه در خيابان يکديگر را مىدانم کجا زندگى مىنمى -
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 قرار بعديتان کى هست؟   -

 فردا، ساعت چهار.   -

 سد کجا؟ پرگويد زدن را قطع کند و مىبه همکارش مى

گويم. اى است که از مدتها پيش تشکيالت گفته بود که در آنجا قرار نگذاريم، مىاسم خيابانى را که جزو منطقه

شود چه برسد به آنکه در آن قرار بگذارد، چرا که از مدتها خيابانى وسط تهران که هيچ مبارزى از آن رد نمى

دانم فردا  ا را درست کردم که از شکنجه فرار کنم. نمىپيش تحت نظر پاسداران است. اين داستان قرار فرد

ساعت وقت دارم استراحت     ۲٤آورند. مهم نيست، تقريبا  وقتى بفهمند قرار دروغ بوده چه بالئى به سرم مى

 کنم.  

مى  ديگرى  اتاق  به  غذا مىمرا  برايم  و  نمىبرند  ولى  آنها مىگذارند  بخورم.  بخورم. توانم  را  غذايم  تا  روند 

اى براى خودکشى پيدا کنم شايد وسيلهزنم تا اتاق را بهتر ببينم. به دور و برم نگاه مىبند را کمى باال مىشمچ

کنم. آنها که قرار است بعد از شکنجه مرا بکشند، بهتر است خودم قبل از شکنجه بيشتر خودم را بکشم. چشمم 

کنم که پريز را از ديوار روم. سعى مىبه سراغش مىدارم و  افتد، با خوشحالى قاشقم را برمىبه پريز برق مى

مى فشار  زورم  تمام  با  نيست.  راحتى  کار  ولى  برسد  سيم  به  دستم  تا  کنم  هردو جدا  قاشق  و  پريز  آورم، 

شود. باورم گيرم. ولى جريان برق تنها به دستانم منتقل مىشکنند. با خوشحالى سيمهاى لخت را بدست مى مى

کشد. سيمها در دستم هستند که در باز ام ولى جريان برق مرا نمىلخت را در دستم گرفتهشود که سيمهاى  نمى

 گويد:  دهد، مى شود، در حاليکه هلم مىشود. با ديدن من گويى شوکه مىشود، بازجو وارد مىمى

 کنى؟ ديوانه هستى؟ رهبرت هم اينقدر شکنجه را تحمل نکرد.  چکار مى -

 زند. اين حرف را به همه مى گويد ودانم دروغ مىمى

پرسد آنها را  دهد و مىگذارد و کاغذهايى را نشانم مى خواهد روى صندلى بنشينم. غذا را کنار مى از من مى 

دانم مال  گويم نمىشناسم يا نه. يکى از آنها نامه من به هستى است که به تشکيالت دادم که به او برسانند. مىمى

دهم مال خواند که تشخيص مىاى را مى، شايد هم برايش مهم نيست. بخشى از نوشتهکندکيست، انگار باور مى

 گذارد. دانم نوشته کيست. مقدارى کاغذ سفيد جلويم مىگويم نمىخودم است. مى

کنى  اى، چند سال است با آنها کار مىشناسى، چقدر پول به تشکيالت دادهفعاليتهايت را بنويس. افرادى که مى -

 مورد تحصيالتت.  و در 

روم چه اتفاقى خواهد کنم. فردا بعد از آنکه با آنها به آن قرار دروغى مىرود و من به فردا فکر مىبازجو مى

 افتاد؟  

مى آنها  که  فعاليتهايى  و  افراد  مورد  مىدر  پرسيدند،  بودم  شکنجه  زير  وقتى  و  را  دانند  چيزهايى  نويسم. 

نويسم و اينکه کوکب  کند و اطالعاتى در آنها نيست. در مورد قرار فردا مىنويسم که هيچ کمکى به آنها نمىمى

شناسند. در مورد خيابانى که داند که اين دو اصال يکديگر را نمىيا بهار به سر قرار خواهند آمد. بازجو نمى

شناسم و چند ماه نويسم. خيابانى در وسط تهران که آنرا بخوبى مىقرار است يکى از آنها را در آنجا ببينم مى

گويد هيچ چيز بدرد بخورى کند و مىآيد، کاغذها را نگاه مىام. بعد از مدتى مىاست هيچ قرارى در آن نداشته 

 ام. ننوشته

دهد. درد وحشتناکى تمام بدنم را در بر  گذارد و فشار مىدر مقابلم ايستاده است، کفشهايش را روى پاهايم مى

پرد و خودش را کنار  دهم. با اين کارم از جا مى گذارم و هلش مى را روى رانش مىاختيار دستم  گيرد. بىمى

 شوم که دستم را روى رانش گذاشته بودم و شايد بخاطر آن از جا پريد. کشد. متوجه مىمى

ت. اند راه رفتن برايم سخت و دردناک اسگرداند. بخاطر طاولهايى که زير پاهايم بوجود آمدهمرا به بند بر مى

رود. نگهبان زن گذارد و مىشوند. او مرا در اتاق نگهبانى مىاند و انگار به زمين کوبيده مىپاهايم سنگين شده

کنم. از اينکه داستان قرار فردا را  ام احساس راحتى مىبرد. از اينکه اينجا نشستهمرا به سوى پتوى کوچکم مى
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فردا خيابانها و مردم رادرست کرده ديد. نمى  ام خوشحالم.  احساس  دوباره خواهم  دانم ساعت چند است ولى 

 پرسد:  کشم. همسايه کنجکاو مىکنم شب شده. دراز مىمى

 اطالعاتت را دادى؟   -

 اطالعاتى نداشتم که بدهم.  -

کنم شايد کس ديگرى حرفهايمان را بشنود، مثال  کنم که راستش را بگويم. احساس مىدانم چرا اعتماد نمىنمى

 ام.  روم خيلى خستهسدار. زود به خواب مىيک پا

 ٭٭٭  

با يکديگر حرف مىشوم، صداى برخى از زندانيان را مىصبح زود بيدار مى آرام  آرام  زنند. ولى  شنوم که 

توانم تا بعد از  توانم افکارم را تمرکز دهم و گوش کنم. حواسم به قرار دروغين امروز است و از اينکه مىنمى

 م، خوشحالم.  ظهر استراحت کن

دهد سر کنم. کسى که خواهد با او بروم. چادر کسى را به من مى بايد حدود ساعت سه باشد، نگهبان از من مى 

ها پايين خواهد دنبالش بروم. از پله کرد منتظر من است. از من مىديروز در شالق زدن به بازجو کمک مى

خواهد که بايستم، رفت و آمد  ى باز هستم. از من مىکنم در فضاگذريم. احساس مىرويم، از راهرويى مىمى

از کنارم احساس مى خواهد سوار ماشين شوم. در صندلى  گذرد، کسى از من مىکنم. مدتى مىزندانبانان را 

نشسته مىعقب  احساس  نشستهام،  کسانى  دو طرفم  هر  در  مىکنم  من  از  زانوهايم  اند.  روى  را  سرم  خواهند 

بند نشود. صداى باز شدن درى  شويم کسى در خيابان متوجه من و چشماختمان خارج مىبگذارم تا وقتى از س

 کند. شنوم، ماشين حرکت مىرا مى

توانستم بروم خانه، کاش  رسد. کاش مىصداى ماشينها از نزديک، صداى آدمها از دور و نزديک به گوش مى

و خيابانهاى  ميان  در  بايد  بود.  کابوس  دو روزه يک  اين  از من مىهمه  باشيم.  را  سط شهر  بند  خواهند چشم 

شوم که به صورتم زل  دارم متوجه چشمانشان مىبردارم و معمولى بنشينم. به محض آنکه چشم بند را بر مى

 اشان جوان هستند، شايد زير بيست سال. دهند. همهاند. با ديدنم سرشان را به عالمت تاسف تکان مىزده

 گويد:  يکى از آنها مى

 اين خيابانى است که کوکب يا بهار قرار است تو را ببينند. کجاى خيابان قرار است منتظرت بايستد؟  -

 بينيم.  کند و معموال يک جايى در اواسط خيابان همديگر را مىاو از انتهاى خيابان شروع به قدم زدن مى  -

اند، اگر قرار بود من  دلى جلو نشستهاشان کالشينکف دارند. غير از راننده دو نفر روى صنبه جز راننده همه

بدهم کجا مى  لو  را  اين فکرم که متوجه موتور سوارى مىکسى  در  پاسدارها  گذاشتندش؟  اين  با  بايد  شوم که 

زند. زنى در پياده رسيم، راننده دور مىراند. به آخر خيابان مىباشد. گاهى در جلو، گاهى در عقب ماشين مى

 رو در حال راه رفتن است. 

 اين است؟  -

 نه.  -

 شود.  آيد و از کنار ماشين رد مىزن جوانى از دور مى 

 اين است؟  -

 نه.  -
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 مطمئن هستى؟  -

 آره.  -

بند بزنم و سرم  خواهند دوباره چشمگويند بهتر است برگرديم. از من مىبعد از چند بار خيابان را دور زدن مى

دهد. نگرانم سيم است، گزارش مىزدن با کسى از طريق بى  را روى زانو بگذارم. يکى از آنها مشغول حرف

 کند. حاال بازجو با من چه مى

 خواهد به دنبالش بروم. دهم که از من مى رسيم، صداى بازجو را تشخيص مىبه محض آنکه به زندان مى

 هرزه، او را نشان ندادى.   -

 نيامد.   -

 دروغگو.  -

خواهد روى تخت دراز بکشم و دست و پايم را تا  ق شکنجه. از من مىدهد بطرف پاگرد و بعد به اتاهلم مى

 زند: آيد، داد مىبندد. به نظر خيلى عصبانى مىتواند محکم مىآنجا که مى

دانم با تو دروغگو چه کار کنم. وقتى خواستى آدرسشان را بدهى بگو تا شالق را قطع کنم. با تمام توانش  مى  -

آورد. تنم با هر ضربه مثل برگى که دستخوش توفان شده  د و بر کف پاهايم فرود مىچرخانشالق را در هوا مى

از نفس مىمى از مدتى  از او مىافتد، کابل را به همکارش مىپرد. بعد  خواهد که محکم بزند. شروع دهد و 

 کند به حرف زدن با من. مى

 خيلى احمق هستى، حتى رهبرت هم اينقدر شالق را تحمل نکرد.  -

 گويد.  گويد و اينرا به همه مىمطمئن هستم دروغ مى

 کنيم.  اعدامت مى -

زنند.  زند. اينبار تنها به کف پاهايم نمىگيرد و با تمام توان مى زند. خودش شالق را مى نفس مىهمکارش نفس

اينها چطور   تواند انسان ديگرى را بزند؟ زندگى شخصىزنند. چطور يک انسان مىاز کف پا تا رانهايم را مى 

بچه مى و  همسر  با  رفتارشان  دارند؟  بچه  و  همسر  باشد؟  لذت تواند  من  زدن  کتک  از  آيا  است؟  شان چگونه 

نمىمى را  اينکار  وگرنه  حتما،  واژهبرند؟  اتاق کردند.  در  ضربه  هر  با  پيغمبران  بقيه  و  محمد  و  خدا  هاى 

 ام.  نفر نبودهکنم تا کنون به اين حد از مذهب متپيچد و من احساس مىمى

   

شنوم. درد مداومى تمام بدنم را در کند مىشکند و بر پاهايم اصابت مىمدتى است صداى شالقى که هوا را مى

کنم. هرچند هنوز هم با هر ضربه بدنم  بر گرفته است ولى ديگر مثل قبل با هر ضربه، درد زيادى احساس نمى

شود. ر و ناتوان که زير پاها له شود. صداى شالق قطع مىاختياخورد. مثل برگى بىمثل يک برگ تکان مى

کند. خودکارى در دست دارد و مشغول نوشتن روى کف  بينم که بازجو پاهام را نگاه مىبند مىاز زير چشم

نمى احساس  هم  آنرا  ولى  است  پاهايم  انگشتان  و  بيرون مىپاها  اتاق  از  دنياى کنم.  به  تنهاييم  در  و من  روند 

اند؟ تا کى مرا خواهند زد؟ به هر حال  انديشم. چند نفر در اين اتاق جان داده کنم مىدر آن زندگى مى  کثيفى که

 هر چيزى پايانى دارد ولى پايان شکنجه من دستگيرى دوستانم نخواهد بود. 

ينند دست و  بالعملى از من نمىکشند و چون عکسآيند و دوباره با خودکار بر کف پاهايم مىآنها بدرون اتاق مى

کنم  نشينم. سعى مىخواهند بلند شوم و به دنبالشان بروم. به سختى روى تخت مىکنند. از من مىپايم را باز مى

اند با دستانم توانم. پاهايم را که سنگين شدهپاهايم را از روى تخت بلند کرده و به روى زمين بگذارم ولى نمى

دانم  کنم بايستم ولى قادر نيستم پاهايم را تکان دهم. نمىارم. سعى مى گذکنم و در مقابلم روى زمين مىبلند مى
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افتاده است، نمى اتفاقى  توانم راه  ايستم ولى نمىگيرم و مىخواهم ضعف نشان دهم، دستم را به ديوار مىچه 

 بروم. 

 خواهى؟  عصا مى -

 نه.  -

کنم راه بروم ولى قبل از آنکه به زمين م. سعى مىدانم چرا بايد عصا بخواهتوانم بله بگويم و نمىدر اينجا نمى

شود و پيرمردى را کشد در باز مىرود، چند لحظه بيشتر طول نمىنشينم. بازجو بيرون مىبيفتم روى تخت مى

گيرم و از روى تخت خواهند روى آن بنشينم. دستم را به ديوار مى بينم. از من مىبا يک گارى جلوى در مى

خواهد که از روى  ها از من مى برد و جلوى پله نشينم. پيرمرد مرا به راهرو مىوى گارى مىشوم. ربلند مى

بلند شوم. يکى از زندانبانان زن منتظر من است، همان که تمام صورتش را پوشانده و فقط چشمانش   گارى 

مى احساس  مىپيداست.  خجالت  صورتش  دادن  نشان  از  مىکنم  ديشب  ياد  به  چرا؟  از افتم  کشد،  تا  دو  که 

گفت که او مهرى حيدرزاده يکى از رهبران زدند. يکى از زندانيان داشت مىزندانيان در مورد او حرف مى

سازمان پيکار بوده است. آنها سال پيش دستگير شدند و خيلى از آنها اعدام شدند. مهرى تواب شد و حاال با 

اين سلولها زندگى مى از  يکى  در  با رژيم همکارى مىکند. مهرى و شوه همسرش  کنند، هرچند ممکن  رش 

کند، برايش سنگين هستم، از نفس است که بعد از همه اينها اعدام هم بشوند. مهرى مرا تا باالى پله ها حمل مى 

 گذارد. برد و روى پتو مىکند و دوباره مرا روى دست مىافتاده است. نفسى تازه مى

برد. در هاى ته سالن مى کند و به درون يکى از دستشويىمرا بلند مى  خواهم به توالت بروم. دوبارهگويم مىمى

کابين از  مىيکى  قرارم  مىها  و  مىدهد  کمک  آيا  مىپرسد  مىخواهم.  نه.  دستشويى  گويم  بيرون  در  و  رود 

دادهمى ديوار تکيه  به  به جلو هل مىايستد. در حالى که  با دست  را  پايم  راام يک  ديگرم  پاى  بعد  به  دهم و   .

کنم.  توانم روى دستشويى بنشينم براى همين لباسم را خيس مىدهم. نمىسختى خود را روى دستشويى قرار مى

کنم. قرمزى ادرارم بايد بخاطر شالق باشد، به خودم دلدارى  ادرارم کامال قرمز است، از ديدن آن وحشت مى 

ده هستند. دوست ندارم نگاهشان کنم. شلوارم را  دهم که مهم نيست. پاهايم تا باالى رانهايم سياه و ورم کرمى

مى مىباال  صدا  را  نگهبان  و  مىکشم  مهرى  مىکنم.  بلند  دوباره  مرا  و  راهرو آيد  وسط  جايم  سر  به  و  کند 

از کنترل من دراز شدهبرد. به ديوار تکيه دادهمى از پتو قرار ام و پاهايم خارج  اند و تا وسط راهرو خارج 

مى فکر  نمىکدارند.  من  ولى  ندارد  را  نشستن  اينطورى  اجازه  کسى  زانو  نم  چهار  و  کنم  خم  را  پاهايم  توانم 

 کنند پاهايم را ببينند.  رسد زندانيان با پس و پيش کردن سرشان سعى مىبنشينم. به نظر مى

 اطالعات دادى؟   -

 اطالعاتى نداشتم که بدم.  -

آيد و  خواهد کسى بغلم کند و نوازشم کند. مهرى مىيد، دلم مىآرود و من خوشم مىام مىام قربان صدقه همسايه

دهد که دور از همه است. کاش همانجا  برد و روى پتويى قرارم مى کند و به ته راهرو مىمرا دوباره بلند مى

 ماندم.  کنار بقيه مى

ام و ند. من دراز کشيدهکگردد و شروع به پانسمان پاهايم مىاى در دست برمى بعد از چند لحظه مهرى با جعبه 

توانم سر و صورت او را که به غير از چشمانش پوشيده است ببينم. او طاولهاى زير پاها و بند مىاز زير چشم 

دهد و پرد. به کارش ادامه مى زند و او به عقب مىترکاند، خون به طرف او فواره مى انگشتانم را با قيچى مى

کنم و احساس  مانم خيلى وحشتناک است. به دوستانم که بيرونند فکر مىکنم. اگر فلج بمن دردى احساس نمى

در بر مى تمام وجودم را  آورند  در  از من  نتوانستند  اينکه اطالعاتى  از  تازگى لذت  برايم  احساسى که  گيرد، 

نداشته احساسى  چنين  هرگز  کرد.  دارد.  را حس  پيروزى  چنين  لذت  تا  بود  شرايطى  چنين  در  بايد  گويى  ام. 

کند.  گيرد که ترس از فلج شدن رهايم مىحساس قدرت بخاطر حفظ اطالعاتم تمام وجودم را چنان در بر مىا

شان ادامه دهند. به محض آنکه پانسمان پايم تمام  توانند از آزاديشان لذت ببرند و به مبارزهدوستانم بيرونند، مى

 روم.  شود به خواب مىمى

 ٭ ٭ ٭  
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کنم، دنيايى که خيلى دور است و  ام. به دنياى بيرون فکر مىم و مدام دراز کشيدهحدود يک هفته است فلج هست

فهمم چه زنند. گاهى مىشنوم، آرام با يکديگر حرف مىهايم را مىشايد هرگز آنرا نبينم. گاهى صداى همسايه

فاصله مى آنها زياد است نمىگويند ولى چون  با  بيشتر مواام  آنها حرف بزنم.  با  دنياى توانم  قع فکرم مشغول 

دانند، اين  دانند من کجا هستم؟ حتما نمىام و اينکه آيا آنها مىکنم، به خانوادهبيرون است. به دوستانم فکر مى

استفاده   آن  از  است و طورى  شاه  کميته مشترک زمان  اينجا  است.  بغل گوش مردم  است،  زندان وسط شهر 

 ان است. کنند که مردم ندانند مرکز شکنجه زندانيمى

مى چه  بمانم  فلج  شد.  اگر  خواهم  اعدام  بقيه  و  على  و  مجتبى  مثل  زود  يا  دير  هم  من  هيچ، چون  شايد  شود؟ 

اند. اجازه  کنم مرا از دنيا جدا کردهبند خيلى کسل کننده است. احساس مىبعضى وقتها دراز کشيدن آنهم با چشم

ه جز براى رفتن به دستشويى و يا بازجويى اجازه راه ندارم ببينم، اجازه ندارم حرف بزنم و حرفى بشنوم. ب

توانم راه بروم. بايد براى اين چند قدم يعنى از جايم تا دستشويى هم  رفتن هم ندارم. هرچند تا دستشويى هم نمى

م  توانستتوانستم نقاشى کنم. يا کاغذ و قلم داشتم و مىمرا حمل کنند. کاش کتابهايى براى خواندن داشتم و يا مى

 توانستم موسيقى گوش کنم.  براى خانواده و دوستانم نامه بنويسم. کاش راديويى داشتم و مى

رفت بى آنکه گرماى  . غروب يک روز جمعه بود و هوا دلپزير. آفتاب مى۵۹به ياد گذشته ها می افتم، پاييز  

شد د شيرينى کشيده مىگشتم. تمام عضالتم در درلذت بخشش را با خود ببرد. از يک کوهنوردى جمعى برمى

کردم. دوست داشتم به خانه بروم و استراحت کنم تا روز بعد سر حال به محل کار بروم. و احساس خستگى مى

ولى به مجتبى قول داده بودم که او و مهرداد را بعد از کوهنوردى ببينم، مهرداد خواسته بود که مرا ببيند. به  

م و دوست ندارم او را ببينم. ولى مجتبى خواهش کرد که براى آخرين  مجتبى گفتم که من حرفى با مهرداد ندار

زدم آنها را  بار مهرداد را مالقات کنم. بخاطر مجتبى موافقت کردم. وقتى داشتم به طرف محل قرارمان قدم مى

ماشين  ديدم. توى ماشين منتظر من نشسته بودند. آنها هم مرا ديدند، مهرداد از صندلى جلو بلند شد و به عقب  

مى  و  بودم  آنجا  اينکه  از  کرديم.  احوالپرسى  و  سالم  هم  با  نشستم.  جلو  صندلى  روى  حرفهاى رفت.  بايست 

ها با درختان سرسبز راند، جاده  مهرداد را گوش بدهم خوشحال نبودم. مجتبى ماشين را به طرف بيرون شهر

د را با اينکه پشت نشسته بود احساس  و گلهاى پراکنده در کوه و دشت زيبايى خاصى داشتند. بوى عرق مهردا

کردم. بوى عرق او ضد عرق و ادکلن مجتبى را تحت الشعاع قرار داده بود. پنجره را کمى پائين کشيدم که  مى

 شکست. باالخره مجتبى به مهرداد گفت:  بوى عرق مهرداد آزارم ندهد. هيچکس سکوت را نمى

 پرواز خسته است، شروع کن.  -

 کنى؟  زدواج مرا قبول نمىچرا پيشنهاد ا -

 خواهم ازدواج کنم. چون دوستت ندارم و نمى -

کنى پدر و مادر ما وقتى با هم ازدواج کردند همديگر را دوست داشتند؟ چه اشکالى دارد که ما هم  فکر مى  -

 ازدواج کنيم؟ وقتى مرا بشناسى عاشقم خواهى شد.  

 شى؟  ثل پدر و مادر تو نيستم. متوجه نمىخواهم ازدواج کنم، و م مسئله اينه که من نمى -

 زد. مهرداد همينطور حرف مى

 کنى؟ کنى؟ باالخره يک روز مجبورى ازدواج کنى. چرا ازش فرار مىکنى کجا دارى زندگى مىفکر مى -

 خوام ديگه ببينمت. کنم و نمىخوام ازدواج کنم. من با تو ازدواج نمىبه خودم مربوطه که چرا نمى -

اينکه رفتى فروشگاه  با من مثل يک شئى برخورد مى  تو  - کنى، مثل يک جفت کفش و يا يک پيراهن. مثل 

 تونى اينطورى زندگى کنى.  خواهم. تو نمىخواهم، آنرا مىگى اينرا نمىمى

شنيدم. به ياد برخوردهايش افتاده بودم. او مسئول جمع  زد ولى من حرفهايش را نمىمهرداد همچنان حرف مى

بود و در عرض چند ماه اول من مشکلى با او نداشتم. بعد از مدتى او از من خواست که با هم بيرون برويم    ما

خاصى نسبت به او نداشتم، براى همين هر    و خارج از جمع يکديگر را ببينيم. پسر خوبى بود ولى من احساس
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مى او  به  نمىبار  و  دارم  کار  يکگفتم  از  مهرداد  ببينم.  را  او  زحمت  توانم  مىخانواده  خودش کش  و  آمد 

جثه داشت.  دانشگاهى  با  تحصيالت  گاهى  بود.  شده  تزئين  سبيل  با  هميشه  که  صورتى  با  داشت  کوچک  اى 

مى بازى  نمى سبيلش  خوشم  کارش  اين  از  که  من  و  مىکرد  سعى  و آمد  مهربان  آدمى  نکنم.  نگاهش  کردم 

ودخواه نبود و خصوصيات خوبى داشت. ولى براى  صميمى بود. براى دوستانش حاضر بود هرکارى بکند. خ

اينکه زن و مردى بتوانند از دوستى و يا زندگى با يکديگر لذت ببرند، خوب بودن دو طرف آنها کافى نيست.  

نمى که  هستند  خوب  آدمهاى  از  ولى  خيلى  بود.  آنها  از  يکى  مهرداد  هم  من  براى  کنند.  زندگى  هم  با  توانند 

نمى او  بمانم،  توانسمتاسفانه  که  گفت  من  به  جلساتمان  از  يکى  از  بعد  کند.  درستى  برخورد  احساساتش  با  ت 

خواهد با من ازدواج کند. گفتم از اينکه اين  خواهد با من حرف بزند. به من گفت که مرا دوست دارد و مىمى

مراق خواستم  او  از  ندارم.  او  به  نسبت  احساسى  من  ولى  متاسفم  خيلى  آمده  پيش  برايش  که  مسئله  باشد  ب 

مان تاثير نگذارد و او قول داد که هيچ تاثيرى نخواهد گذاشت. ولى هربار  احساسش در رابطه و کار سياسى

گذاشت تا به ازدواج با  فشار مى  خواست که بمانم و حرفهايش را بشنوم. عمال مرا تحتبعد از جلسه از من مى 

نگذارد من جمع را ترک خواهم کرد. او توجهى به   او رضايت دهم. به او گفتم که اگر آن برخوردها را کنار

اينکه او را  از  آنقدر مرا عصبى کرد که يکبار بعد  حرف من نکرد و به من گفت که خيلى خودخواه هستم. 

ترک کردم تصميم گرفتم که ديگر به جمع او نروم. از آن زمان در گروه مجتبى بودم. و چقدر از اين بابت 

 خوشحال بودم. 

دانست که حواسم کرد مرا راضى به ازدواج با خودش کند. نمىداد مدام حرف مى زد و سعى مىآنروز مهر

 آيد مجتبى حرف مهرداد را قطع کرد:  جاى ديگرى است و حوصله حرف زدن با او را ندارم. يادم مى

 خواستى بگويى، پرواز شنيد و حرفى نداره که بزنه. بهتره همينجا تمامش کنى.  هرچه مى -

ت دلپذيرى برقرار شد. مجتبى ماشين را نگه داشت و مهرداد با گفتن شب بخير رفت. نگاهش نکردم ولى سکو

چشمانم پر از اشک شد. هرچند دوستش نداشتم ولى دلم برايش سوخت. او از آن مردانى بود که به نام آزادى و 

ذارى، تمکين و بردگى جنسى گيرند. و حتما سهم زن را در ازدواج خدمت گبرابرى، براى زنان تصميم مى 

 اش به زن و زندگى نبود. بينند. متوجه نگاه مردساالرانهمى

ام رانندگى کرد که مرا برساند. از اينکه مجبور شدم کردم. مجتبى به طرف خانهاحساس خستگى شديدى مى

نبود. مت  اين برخورد عقب مانده خاص مهرداد  تاسف کرد.  ابراز  را بشنوم،  از  حرفهاى مهرداد  اسفانه خيلى 

باشد. شرايطى که  اجتماعى ضد زن  بايد شرايط  آن هم  دارند. علت  را  برخورد  به زنان همين  مردها نسبت 

نابرابرى زن و مرد اولين پايه آن است. شرايطى که در آن زن هيچگونه استقالل اقتصادى ندارد. تا در خانه  

م ازدواج  وقتى  است.  برادر  يا  و  پدر  به  وابسته  است  خودش پدر  ندارد  اجازه  اوست.  باالسر  شوهر  کند  ى 

کند.  تصميم بگيرد چرا که از نظر اقتصادى، سياسى و اجتماعى مستقل نيست. در اين شرايط مرد انتخاب مى

دليل مهرداد هم فکر مى او  به همين  نداشت.  به احساسات من  او شوم. توجهى  انتخاب  تسليم  بايد  کرد که من 

 و را ببينم و حرفهايش را بشنوم ولى کماکان اصرار داشت.  دانست که دوست ندارم امى

 ٭ ٭ ٭  

توانم آرام آرام راه بروم هرچند دردناک است کنم بهتر هستم. مىگذرد و احساس مىها مىسه هفته از بازجويى

نمى فلج  اينکه  از  قدمولى  پتو  متر  نيم  در  متر  يک  فضاى  در  يعنى  دارم  که  جايى  در  خيلى خوشحالم.   مانم 

برند ولى مرا تا به حال نبرده اى يک بار زندانيان را به حمام مىزنم و همچنان احساس ضعف دارم. هفتهمى

 خواهم دوش بگيرم.  گويم مىدهم، به نگهبان مىکنم بو مىاند. احساس مى

راى پيش گيرى از دهد تا کف پاهايم را تا مچ پاها در آنها بپيچم. شايد بنگهبان دوکيسه نايلون با کش به من مى 

بندم که زير دوش خيس نشوند. مرا با پوشانم و با کش مىکنند. پاهايم را با نايلونها مىعفونت اين کار را مى

مى راهرو  بيرون  به  مىخود  و  مىبرد  احساس  باشم.  منتظر  هستند.  گويد  منتظر  هم  ديگرى  زندانيان  کنم 

دهد. ش برويم. او مرا با فاصله از بقيه در عقب صف قرار مى خواهد به دنبالگردد و از ما مىزندانبان بر مى

آنها ببرند. از ساختمان بيرون مىآيد همهبه نظر مى اتاق  از  شان از يک اتاق هستند، کاش مرا هم به  رويم، 

افتادهفضايى عبور مى زند تندتر بيا ولى ام، زندانبان داد مىکنيم که در حال ساختمان سازى است. من عقب 

شويم که به چند کابين تقسيم شده است و خواهد صبر کنند تا به آنها برسم. داخل سالنى مىتوانم. از بقيه مىمىن

گويد پانزده دقيقه دهد و مى اند. هر يک از ما را در يک کابين قرار مىجلوى هر کابين به جاى در پرده گذاشته
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گويد  ام. وقت تمام شده است، مىتوانم، خيلى خسته ى کنم با سرعت خود را بشورم ولى نموقت داريم. سعى مى

زند و مرا که زير  آيد پرده را کنار مىروند ولى من زير دوش هستم. به کابينم مىبيرون بياييد. بقيه بيرون مى

 کند. دوش هستم نگاه مى

 اينجا هتل نيست هر طور دلت خواست دوش بگيرى، زود بيا بيرون.  -

لباس مىاهم کنم، بىتمام مى او  به  آنها راه مىپوشم و بيرون مىيت  افتند و من هم به  آيم. بقيه منتظر هستند، 

زند  ام، زندانبان با عصبانيت داد مىافتم. دوباره عقب افتادهروى از نفس مىروم. بعد از کمى پيادهدنبالشان مى

 زند. مانند برسم، پاسدار غر مىمنتظر مى خواهد به او بگويم خفه شود. آنهاتوانم. دلم مىتندتر بروم ولى نمى

   

اى براى مشغوليت فکرى و جسمى  گذرند و من در حاليکه چشمهايم بسته است، هيچ عامل بيرونىروزها مى

مى سعى  هرچند ندارم.  محبوسم.  راهرو  اين  در  است  ماه  يک  حدود  کنم.  زندگى  خاطراتم  و  روياها  با  کنم 

شوند باد سردى به داخل راهرو  ها باز و بسته مىربار که در دستشويىروبروى بخارى بزرگ هستم ولى ه

دارد. به لرزاند. فکر نگرانى خانواده، از اينکه ندانند کجا هستم، دست از سرم برنمىآيد که تمام بدنم را مىمى

گويد اين مسئله به ىام زنگ بزند و يا بگذارد خودم با آنها حرف بزنم. مگويم که به خانوادهيکى از نگهبانان مى

گويم به ات زنگ بزنى بايد با بازجويت حرف بزنى. به او مىخواهى به خانوادهبازجويت ربط دارد، اگر مى

از دو ساعت پاسدار از من مى با او کار دارم. تقريبا بعد  خواهد به دنبال او بروم و بيرون بازجو بگويد که 

تشخيص   را  بازجو  صداى  بمانم.  منتظر  مىمىراهرو  من  از  سر  دهم،  که  را  تومانى  پنج  يک  سِر  خواهد 

خواهد دستش به من بخورد. يک دار است نمىديگرش در دست خودش است بگيرم و به دنبال او بروم. خنده

 برد.  بست. مرا به ساختمان بازجويى مىگرفت و به تخت مىماه پيش خودش دستها و پاهايم را با دستانش مى

 منو ببينى؟  براى چى خواستى -

 ام زنگ بزنم، آنها نگرانم هستند، الاقل به آنها بگوييد که من اينجا هستم.  خواهم به خانوادهمى -

خواهى به گذشته خجالت آورت اعتراف کنى و در مورد ضدانقالبيون بيرون اطالعاتى بدى. فکر کردم مى  -

بونت بيرون بکشيم. حاال هم اگر آدرس بهار و تونيم از زفکر نکن خيلى زرنگى که به ما اطالعات ندادى. مى 

 گذارم با خانوادت حرف بزنى. کوکب را بدى مى

 ديدم. کنند، من هميشه آنها را در خيابان مىدانم کجا زندگى مىنمى -

دهم کشد تا تشخيص مىدرخشند. چند لحظه طول مى هايى در سرم مى خورد و ستارهناگهان سرم به ديوار مى 

بازجو   آن  که  که  باعث شد  ديوار  به  اصابت سرم  است.  اصابت کرده  ديوار  به  و سرم  است  به سرم کوبيده 

ستارهستاره همان  اينها  کنم  فکر  ببينم،  را  در مصاحبهها  توابين  که  هستند  آن حرف  هايى  از  تلويزيونى  هاى 

 زنند. چه اشتباهى کردم که خواستم او را ببينم. خودم را به تله انداختم. مى

 ٭ ٭  ٭ 

بينىآب نمىريزش  قطع  مىام  زندانبان  هستم.  خورده  سرما  مدام  و  باشم. شود  آماده  بازجويى  براى  که  گويد 

ام خواهند بگذارند که به خانوادهام کنند. شايد هم مىخواهند بازجويىدانم براى چه مىاحساس بدى دارم، نمى

آيد، مانم تا اينکه بازجو مىدود يک ساعت منتظر مىکند. حزنگ بزنم. پاسدار مرا به بيرون راهرو هدايت مى

مى بازجويى  ساختمان  به  مرا  است.  دستگيرى  اول  روز  راننده  صندلى  همان  روى  اتاقها  از  يکى  در  برد، 

مىمى احساس  نمى نشينم.  که  را  صدايى  هستند.  آنجا  هم  ديگرى  زندانيان  از  کنم  يکى  صداى  بايد  و  شناسم 

مى باشد  کبازجوها  مىشنوم  کسى  از  مىه  تشخيص  را  هوشى  صداى  کند.  معرفى  را  خودش  تا  دهم خواهد 

زند.  اند حرف مىهرچند کامال با صدايى که من به آن عادت داشتم متفاوت است. مثل انسانى که او را شکسته

اينکه باعث شکل ابراز پشيمانى مىگيرى تشکلاز  زندانى توانم چادر  بند مىکند. از زير چشممان بوده است 

نمى ولى  ببينم  را  ديگرى  از من مىزن  بازجوى هوشى  برنمىدانم کيست.  بردارم.  را  بند  دارم. خواهد چشم 
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مى در  صدا  به  خودم  مىبازجوى  امر  من  به  و  چشمآيد  که  مىکند  بردارم.  را  برنمىبند  بازجو گويم،  دارم. 

 گويد:  مى

 گم بردار.  بهت مى -

با فشار شکنجه و تحقير   خواهم صورتدارم. نمىبر نمى آنها  او نيست،  اين صورت واقعى  ببينم.  هوشى را 

بند را از چشمم بردارد و من سرم را عقب کند که با دست خود چشماند. بازجوى هوشى سعى مىآنرا تغيير داده

مىمى کنار  را  او  دست  بازجويم  مىکشم.  او  از  و  مىزند  احساس  باشد.  نداشته  کارى  من  با  نم  کخواهد 

 گويد:  خواهند نسبت به يکديگر قدرت نمايى کنند. بازجويم به او مىمى

 مهم نيست، ولش کن.  -

 شنوم. خواهند ادامه دهد. صداى هوشى را مى از هوشى مى

گرفته خيلى براى خودم متاسف ام کومله با دولت عراق رابطه داشته و از آن کمک مالى مىاز وقتى که شنيده -

 هستم. 

خواهد  سوزد دلم مىشود که اين رفتار اوست. با اينکه دلم برايش مى کند. باورم نمىرف زدن گريه مى همراه ح

کنم چيزى که شنيده اصال آنقدر مهم نيست که چنين رفتارى از خودش که به او بگويم که خفه شود. فکر مى

کنم که برايم تازگى دارد و  مى اى نسبت به او در خودم احساس  پيش اين بازجوها نشان دهد. احساس دوگانگى

خواهد که خفه شود و هم اينکه دلم بشدت آيد و دلم مىدرکش برايم راحت نيست. هم از کارش بشدت بدم مى

 سوزد و ناراحتش هستم. برايش مى

 پرسد: بازجويم از من مى

 کنى؟  چى فکر مى -

 دهم. جوابى نمى

 کرى؟  -

 گيرم.  ا مى ام ادامه دارد، دماغم رآب ريزش بينى

 کنى؟ گريه مى -

 ام. نه، سرما خورده -

 تونى حرف بزنى!  پس بعضى وقتها هم مى -

بند را باال  کنم کسى در اتاق نيست. چشمکند. احساس مىبرد و خودش اتاق را ترک مىمرا به اتاق ديگرى مى

باز وکشم و مىمى در  از مدتى  بعد  با من چه خواهند کرد؟  تنها هستم.  را بسته مى  بينم  بازجو  شود. صداى 

پرسد و من سکوت  کنند. نظرم را در مورد حرفهاى هوشى مىاى ديگر مرا مسخره مىشنوم که همراه عدهمى

 گويد: دهم. يکى از آنها مىپرسد و من جوابى نمىکنم. در مورد جريانم مىمى

 خواد که حرف بزنه، مثل عروسها.  البد زير لفظى مى -

گويند. بقيه اند و هر کدام چيزى مىروند. بايد شش يا هفت نفر باشند، مرا دوره کردهخنده ريسه مىشان از  همه

 خندند.  مى
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مى مدتى  از  مىبعد  نگهبان  مىروند،  خود  با  مرا  و  احساس  آيد  دارم.  قرار  کوچکم  پتوى  روى  دوباره  برد. 

توانم داشته باشم؟ نبايد از رفتارشان  ماهايى مىنکنم هرچند تحقيرم کردند. چه انتظارى از چنين آدم راحتى مى

خواست خانه بودم در کنار خانواده، دلم برايشان تنگ شده، خواست اينجا نبودم. دلم مى ناراحت شوم. دلم مى

 بخصوص براى خواهرم.  

از نگهبانان مى ببرد. از خواهد مرا به يکى از سلولها  گويد وسايلم را جمع کنم و منتظر باشم. شايد مىيکى 

ام به يکى از سلولها منتقل شوم تا بتوانم زندانيان ديگر را نيز ببينم و با آنها حرف  ابتداى دستگيرى آرزو داشته

بار که  ببرد. يک  آنجا  به  اميدوارم مرا  آن هستند.  در  پانزده زندانى  بزنم. نزديک جاى من سلولى هست که 

کر فراموش  دستشويى  به  آنها  بردن  از  بعد  مورد نگهبان  در  آنها  زدم.  آنها حرف  با  ببندد  را  سلولشان  در  د 

اند و تواب شدند. آن زندانى که در آن هستيم برايم گفتند و همچنين در مورد آن دو نگهبانى که قبال سياسى بوده

مى کامال  را  صورتشان  که  نفرى  نمىدو  و  يعنى  پوشانند  کارشان  همين  ببيند.  را  صورتشان  کسى  گذارند 

 دهد چقدر از تواب شدنشان شرمنده هستند.  ورتشان نشان مىپوشاندن ص

 * 
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 سلول خونين  

روم که با  گنجم، مىخواهد به دنبال او بروم. از خوشحالى در پوستم نمىعصر شده است، زندانبان از من مى

گى ديگرى را شروع خواهم کرد. بند باشم، زندزندانيان ديگر باشم. مجبور نخواهم بود که شبانه روز با چشم 

کند که چهار سلول در آن قرار دارد. نگهبان در يکى از  در وسط راهرو، راهروى کوچکترى آنرا قطع مى

شود. توى يک سلول دارم، در بسته مىبند را برمىخواهد که داخل شوم. چشم کند و از من مىسلولها را باز مى 

اينکه کسى در سلول نيست حسابى دلخورم. پکر به کوچک قرار دارم، يک و نيم متر در دو   از  متر است. 

رسد کنم، سلول کثيفى است. پنجره کوچکى روى ديوار نزديک سقف است که دستم به آن نمى اطرافم نگاه مى

آيد. وحشت تمام  کنم و نفسم بند مىاند تا آسمان ديده نشود. به ديوارها نگاه مىو از بيرون روى آنرا پوشانده

گيرد. ديوارها خونى هستند. اول فکر کردم کثيف هستند ولى حاال اثر انگشتان دستى که ودم را در خود مىوج

مى  را  است  بوده  مىخونى  نظرم  به  مىبينم.  تکيه  ديوار  به  را  دستش  زندانى  که  ولى  آيد  شود  بلند  که  داده 

تان و دستى که خونى بوده است ديده  توانسته چرا که از فاصله يک مترى روى ديوار تا زمين، اثر انگشنمى

شود. بعضى جاها اثر پنج انگشت کامال مشخص است. وحشت تمام وجودم را فرا گرفته است. آيا کسى را مى

کشته اينجا  مى در  ذهنم  از  جواب  بدون  سوال  هزاران  کشيده اند؟  زجر  اينجا  در  که  زنى  براى  دلم  گذرند. 

دانند. در کتابى در مورد  هلويى تماس بگيرم، آنها حتما در مورد او مىتوانستم با سلولهاى پسوزد. کاش مىمى

 کنند، خوانده بودم ولى آنرا بلد نيستم.  مورس که زندانيان براى تماس گرفتن از آن استفاده مى

افتاده نمى بوده  اينجا  قبال  اتفاقى براى زنى که  که چه  نفهمم  ديوار کنارتا  به  آرام بگيرم. چند ضربه  ى توانم 

مىمى داده  پاسخ  ضرباتى  و  معنىزنم  کنارى  سلول  از  متقابل  ضربات  نه  و  من  ضربات  نه  ولى  اى  شوند. 

زنم  کنم که بايد در مورد ديوارهاى خونى با کسى حرف بزنم. چند ضربه ديگر به ديوار مىندارند. احساس مى

 پرسم: و مى

 دانيد که قبل از من چه کسى اينجا بوده است؟ شما مى -

 آره، خانمى آنجا بود. اسم تو چيه؟  -

 پرواز هستم، اسم تو چيه؟  -

 من پرى هستم.   -

 دانى چه اتفاقى براى او افتاده؟ آخه ديوارها خونى هستند. مى -

 دونم، ولى او حامله بود، شايد بچه را انداخته است.  نمى -

 خبر دارى زنده است يا در اينجا رهاش کردند تا بميره؟ مرده؟  -

باش  نمى  - مواظب  درضمن  نکنى.  فکر  بهش  کن  سعى  نباش.  نگران  باشه.  خوب  حالش  که  اميدوارم  دونم. 

 دهد. کنى، مىهست. اسمش مژگان است و گزارش کارهايى را که مى ٧توابى در سلول 

يزى  ام. پرى هم ديگر چام را هم در خطر انداخته ام و همسايهکنم که ريسک کردهگويم، احساس مىچيزى نمى

 رسد. کنم که او تنها نيست، صداى حرف زدنشان هرچند نامفهوم به گوش مىگويد. احساس مىنمى

   

اى که در اين سلول بوده و احتياج به کمک داشته و کسى به او کمک نکرده  توانم بخوابم، فکر زن حامله نمى

را شکنجه کردند و همين باعث سقط کند. پاسدارها دوست دارند که ديگران عذاب بکشند. حتما او  رهايم نمى

جنين شده است. تقريبا يک سال پيش بود که روزى يکى از دوستانم بهم گفت که يکى از دوستانش به اسم ياس  

خواهد از  اند. از دوستم پرسيدم آيا ياس مىدر تظاهراتى دستگير شده است و سه تا پاسدار به او تجاوز کرده
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خواهد در موردش حرف بزند. پاسدارها به او گفته بودند که اگر حرفى بزند ىآنها شکايت کند؟ گفت نه، او نم 

  ١٥او را خواهند کشت. ياس به پدر و مادرش هم نگفته بود. از دوستم سن ياس را پرسيدم و او گفت به زودى  

م با ياس  شود. دو ماه بعد دوستم گفت که ياس حامله است و احتياج به کمک براى کورتاژ دارد. دوستسالش مى

کردند. به او قول دادم که به دنبال امکان کورتاژ بگردم. به سراغ خيلى از آدمها رفتم. در يک کارخانه کار مى

شناختم کمک خواستم. برخى از آنها شماره تلفن دکترهايى که حاضر به کورتاژ از دکتر و يا نرسهايى که مى

که مى پولى  ميزان  ولى  دادند  بودند  آکردن  نمىخواستند  که  بود  زياد  به سراغ نقدر  کنيم.  تامين  آنرا  توانستيم 

دکترى رفتم که مرا دوست داشت و زمانى خواسته بود که با من ازدواج کند و من رد کرده بودم. او به من  

مى که  بود  او  گفته  پيش  نداشتند  خوبى  مالى  وضع  که  را  دوستانم  گاهى  و  بفرستم  او  براى  مريض  توانم 

اش کردم ممکن است در مورد اين مسئله هم بهم کمک کند. هر چند دوست نداشتم که به خانه  فرستادم. فکرمى

ام کرد. باالخره بروم ولى رفتم. از ديدن من خيلى خوشحال شد و سوالهاى زيادى در مورد وضع کار و زندگى

با دوستانش حامله نشده؟  ام. رنگ صورتش پريد و پرسيد: آيا در رابطه  به او گفتم که براى چه به ديدنش رفته 

از عکس  که  ياس همهمن  گفتم  بودم  به شدت عصبانى شده  او  هم  العمل  دارد. چنان روابطى  پانزده سال  اش 

فکر   يا  ندارد؟  آيا حق کورتاژ  داشته؟  رابطه  با کسى  دلخواه خودش  به  هم  اگر  دارد  اشکالى  تازه چه  ندارد. 

ه بايد بچه را نگه دارد؟ شايد هم باور ندارى که پاسدارها به کنى اگر به دلخواه خودش با کسى رابطه داشتمى

بچه برسد تجاوز مىدختر  دستشان  که  نمىاى  اجازه  بهت  فکرت  اينکه کنند؟ طرز  ببينى،  را  واقعيت  که  دهد 

توانم کمکى به او بکنم. او را در حالى ترک کردم که به شدت از  پاسدارها تجاوزگر هستند. گفت: متاسفم نمى

او رفتهبدم مى   خودم اکثريت کار مىآمد که پيش  با جريان  او  از هر نوع ام. شنيده بودم که  کند، جريانى که 

کرد، گفت که ديگر با آن جريان  ورزد. ولى وقتى او از من خواستگارى مىهمکارى با رژيم خوددارى نمى

کرد. او هم مثل رژيم قبول نداشت مىکرد يا نه چون مثل آنها فکر  نيست. مهم نيست که او با آن جريان کار مى

 که هر زنى بايد حق کورتاژ داشته باشد. 

به ديدن يکى از دوستان تشکيالتى تا دکتر را که  يادم هست که  تلفن دو  ام رفتم که يک نرس بود. او شماره 

توانيم ما نمى  خواهند کهکردند به من داده بود. به دوستم گفتم که هر دوى آنها ميزان پولى را مىکورتاژ مى

تواند مقدارى آسپيرين توى رحمش بگذارد تواند روش ديگرى را امتحان کند. مىتهيه کنيم. او گفت که ياس مى

تواند به اسم کسى که ازدواج کرده است پيش دکترى برود و درخواست و منجر به خون ريزى شود. بعد مى

ريزى کند او را کورتاژ خواهند کرد. براى مدتى    اى خونکورتاژ کند، و در آن صورت يعنى وقتى زن حامله

تواند از شر مشکلش راحت شود. ولى متاسفانه با اين  کردم که با چنين کارى ياس مىخوشحال بودم. فکر مى

آور کار هم مسئله حل نشد. به جز آنکه دريچه رحم ياس زخمى شد و تخليه ادرار برايش دردناک و سوزش

توانستيم کسى را که حاضر باشد پول کمى بگيرد و کورتاژ کند پيدا کنيم.  ما نمىشده بود. وقت مى گذشت و  

نمى هم  مادرش  و  پدر  و  گذاشت  ماهگى  پنج  به  پا  و  ياس  بود  نگران  شديدا  ياس  است.  حامله  او  که  دانستند 

وردن داشت  اى که جاى نشستن و چاى و شيرينى خدانست چه بايد بکند. خواستم که او را ببينم. در قنادىنمى

اش بود  داد. شايد بخاطر شرايط بد زندگىسال بيشتر نشان نمى  ١۳،  ١۲يکديگر را ديديم. دختر زيبايى بود که  

 داد. به او گفتم: که رشد کافى نکرده بود و کم سن نشان مى

کورتاژ براى   تمام تالشم را براى يافتن امکانات کورتاژ کردم ولى امکانى پيدا نکردم و حاال ديگر دير شده و  -

تو خطرناک است. مجبورى که نگهش دارى، بچه که گناهى نکرده، اين حاال بچه توست و بايد از او مراقبت  

 کنى.  

هاى افتم و تمام صحنه خوره ياد آن شب مىتوونم بچه خودم بدونمش. هر بار که در شکمم وول مىچطور مى  -

مى تکرار  و  زنده  برايم  شب  بودآن  شب  اواسط  مى  شوند.  را  پاسدارها  صداى  بازى  و  داشتند  آنها  شنيدم. 

دانستم کردند که در بازى اول شوند. نمىرسيد. هر کدامشان سعى مىشان به گوشم مىکردند و صداى قهقهمى

خواهند اول شوند. تا اينکه به نوبت اول و دوم و سوم شدنشان به من تجاوز کردند. آنها به من گفتند که  چرا مى

خورد  کشندم و من به آنها باور دارم. هر بار که اين بچه تکان مىکنند و مىبزنم دوباره دستگيرم مى اگر حرفى

 خوامش.  کنم که از آن متنفرم. نشان آنهاست، بچه آنهاست، بچه من نيست، من نمىاحساس مى

 دانم، ولى گناه اين بچه چيه؟ مى -

نه تجاوز آنها را به ياد بياورم؟ اگر بچه را نگه دارم خاطره  گناه من چيه؟ چرا من بايد براى تمام عمرم صح  -

 تونم فراموش کنم. هر بار که نگاهش کنم به ياد آن خوکها خواهم افتاد. تجاوز را نمى
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 تونى از دستش بدى.  متاسفم ولى ديگه دير شده و نمى -

دانم چيست. از بينم که نمىگناهش مىکردم که چيزى در صورت بىمرا نگاه کرد و چيزى نگفت. احساس مى

ام و از هم جدا شديم. ديگر او را نديدم، و تنها از دوستم در مورد من تشکر کرد که دنبال امکان کورتاژ بوده

مى مىاو  را  گلويم  بغض  حرفهايش  آورى  ياد  با  هم  هنوز  از  پرسيدم.  يکى  با  که  فهميدم  بعد  مدتى  فشرد. 

کرده است که مسئله حاملگى را توجيه کند. چند ماه بعد، در اوايل   کارگران کمونيست کارخانه شان ازدواج

رود. بعد از تولد بچه آنها شهر را  امسال شنيدم که نزديک وضع حملش، ياس با همسرش به شهر ديگرى مى

با کنند و به تهران بر مىترک مى آيا سالم هست يا نه. دوستم  اينکه  گردند. از دوستم در مورد بچه پرسيدم، 

 گاه عجيبى گفت:  ن

شود  گذارد. وقتى که مطمئن مىقبل از آنکه سوار ماشين شوند و بيايند، ياس يک قرص توى دهان بچه مى  -

گذارد. همسرش قبول کرده بود که در تصميم او دخالتى نکند و با  که او مرده است او را در سطل آشغالى مى

 رفت. فاصله از او مى 

ياد ح  افتادم. وقتى ياس به من گفت که نمىبا شنيدن حرفهاى دوستم  تواند بچه را نگه دارد باور  رفهاى ياس 

کردم وقتى بچه بدنيا بيايد او را دوست خواهد داشت. شايد او را و خاطره تلخ تجاوز را درک  نکردم. فکر مى

سوال مسافران که  گشتم. يکباره با کردم. بعد از شنيدن خبر بچه ياس در تاکسى نشسته بودم و به خانه برمىنمى

توانستم ياس  پرسيدند، متوجه شدم که اشکهايم بدون صدا جارى هستند. احساس خاصى داشتم، نمىحالم را مى 

مى نکرد،  تجربه  را  زندگى  هرگز  که  کودکى  آن  براى  دلم  ولى  کنم  سرزنش  هم را  ياس  براى  دلم  سوخت. 

 سوخت. او خيلى جوان بود.  مى

 ٭٭٭  

کند و چايى در ليوانم  نگهبان مشغول پخش چايى است. نگهبان مردى در را باز مىشوم،  از خواب بيدار مى

مىمى او  از  مى  پرسمريزد.  ديوارها  به  نگاهى  چيست؟  ديوار  بودن  خونى  مىعلت  و  نمىاندازد  دانم.  گويد 

ست و پنجه نرم  مانم و فکر زنى که در اينجا با درد دبندد و من باز در سلول خونين تنها مىنگهبان در را مى

کند با کمک گرفتن از ديوار روى پاهايش بلند شود و دارد. زنى را که سعى مىکرده دست از سرم بر نمىمى

افتادم. ياس جوان که  خورد، جلوى چشمم مجسم مى هربار به زمين مى  اين سلول به ياد ياس  با آمدن به  کنم. 

 آورم. ادش مىام فراموشش کنم و حاال دوباره به يهميشه سعى کرده

   

مى نگهبان  هستم.  سلول  اين  در  که  است  روز  دو  نمىحاال  باشم.  بازجويى  آماده  چيز گويد  چه  براى  دانم 

مى  باز  را  در  نگهبان  شد.  خواهم  مىبازجويى  او  دنبال  به  بند  چشم  و  چادر  با  بند کند،  بيرون  به  مرا  روم. 

کشد. به ساختمان گيرد و مرا به دنبال خودش مىمى برد، پاسدارى منتظرم است. او بخشى از چادر مرا  مى

کوبد،  نشينم، ناگهان محکم بر سرم مىبرد. روى يک صندلى مىرسيم، مرا به يکى از اتاقها مىبازجويى مى

 بينم.  دوباره ستاره مى

بهشت هم  شه به  گوش کن، براى ما کارى نداره تو را و بقيه کافرها رو بکشيم. تازه کشتن شماها باعث مى  -

همسايه  با  تو  که  طرزى  اون  با  کشت،  بايد  را  تو  مىبرويم.  حرف  نمىات  کشتت.  بايد  توى زنى،  که  دونى 

زندانى؟ و نبايد بدون اجازه ما حرف بزنى؟ به تو هيچ ربطى نداره ما با زندانى قبلى سلول تو چکار کرديم و  

 تو هم اجازه ندارى در موردش با ديگران حرف بزنى. 

 پرسم: کند. مىغول زنى است که او دارد در موردش امر و نهى مىفکرم مش

 زنده است؟  -

 شود. براى چند لحظه سکوت برقرار مى

 ات گفت حامله بود و سقط جنين کرد، تقصير ما نبود.  بله زنده است. همانطور که همسايه -
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دهم، به آن زن  ولى من گوش نمى   کند.کند در مورد اسالم و اينکه چقدر خوب است سخنرانى مىاو شروع مى

مى خانوادهفکر  به  باشد.  زنده  نيست  معلوم  اينکه  و  کشيده  که  دردى  و  مى کنم  فکر  حرف ام  ميان  در  و  کنم 

 ام زنگ بزنم.  توانم به خانوادهپرسم مىزدنهاى او مى

 نه، اين به بازجوت مربوطه و اين طور که پيداست ازت راضى نيست.   -

 گرداند.  نکه اگر دوباره با کسى تماس بگيرم مرا شکنجه خواهند کرد، مرا به سلول برمىبعد از تهديد اي

 ٭ ٭ ٭  

کنم. دنيايى که گويى  روند و من به دنياى بيرون فکر مىآيند و مىروزها از پس يکديگر بى هيچ تفاوتى مى

است. بعد از ظهرها شهر  ديگر دست يافتنى نيست. دنيايى که خيلى دور واقع شده است و دور از دسترسى  

زنند "سبزى"، "هندوانه" ولى انگار صداى آنها  شنوم که داد مىخلوت تر است و صداى دست فروشان را مى 

اى است که خيابانها را و خانواده و  کنم مدت خيلى طوالنىرسد. احساس مى از يک دنياى ديگر به گوش مى

اى برد که افتم، آن زمانى که در انگليس بودم و معلمم مرا به جلسه هاى دور مىام. به ياد گذشتهدوستانم را نديده

طرفداران حقوق حيوانات گذاشته بودند. در آنجا بود که آرزو کردم کاش گروهى هم بود که از حقوق انسانها  

هم عضوش مىدفاع مى من  و  مىکرد  اسبهايى حرف  در مورد  آنها  وقتى  به شدم.  دور  راههاى  از  که  زدند 

کردم که خيلى از انسانها در شوند، به اين فکر مىشوند و اينکه آنها در راه چقدر اذيت مىس آورده مىانگلي

آيد که معلمم در مورد کنند. يادم مىکنند ولى آنها فقط به حيوانات فکر مىشرايط بدترى از آن اسبها زندگى مى

فتم که احتياجى به خدا ندارد، با تعجب نگاهم خدا پرسيد و گفت که خودش به خدا ايمان دارد و وقتى به او گ

 اش آشنايم کرد، آنها خيلى مهربان بودند.  اش دعوت کرد و با خانوادهکرد. او مرا به خانه

ديدم. بخاطر افتم که به خدا اعتقادى نداشتم ولى خودم را يک کمونيست هم نمىبه ياد دوران قبل از انقالب مى

علي تبليغات زيادى بر  آنها مىاينکه  بود.  دولت و مذهبيون  از طرف  گفتند که شوروى يک کشور ه کمونيسم 

مى يادم  ديکتاتورى.  يعنى  سوسياليسم  و  است  مىسوسياليستى  عصبانى  دستم  از  وقتى  مادرم  به  آيد  که  شد 

که    گفتم اگر هر کارىگفت استالين. و من به او مى رفتم به من مىدادم و راه خودم را مى حرفهايش گوش نمى

مىمى مى گفتى  صدايم  چى  آنوقت  زمان  کردم  آن  تا  که  آمد  بازار  به  زيادى  کتابهاى  انقالب  بخاطر  کردى؟ 

ممنوع بودند. در آن زمان کتابهاى مارکس و انگلس و ديگران را خواندم و فهميدم که من هم کمونيست هستم، 

ف که  بود  آن زمان  در  انسانها هستم.  آزادى  و  برابرى  به  معتقد  بچگى  چون  از  که  و مرد  برابرى زن  هميدم 

ام بوده است تنها و تنها در سوسياليسم به طور کامل متحقق خواهد شد. آن زمان بود که احساس اعتماد  مسئله

ام دارم، و آن مبارزه براى تحقق آزادى و برابرى بنفس بيشترى کردم و احساس کردم که هدفى براى زندگى

بودم که بجنگم. در غير  ام جناست. هر چند سراسر زندگى بيرون، همه جا مجبور  در  بودم، در خانه،  گيده 

 خواستند که طرز فکرشان را به من حقنه کنند. اينصورت همه مى

ام را دوست داشتم ولى با همه آنها هم راحت نبودم. به غير از زوئى که کارگر کمونيست بود دوستان سياسى

ام ازش  کردم که اگر بفهمند برعليهسالى در انگليس بودم. احساس مىدانستند که يک  هيچ يک از دوستانم نمى

بلوزم که  استفاده مى فقط بخاطر رنگ  داشتم. بعضى ها  پوشيدنم مشکل  لباس  در مورد  کنند. همينطورى هم 

بهم مى بود  اگر مشکى مىسفيد  نمىگفتند سوسول.  فرقى  براى زوئى  نداشت.  اشکالى  از  پوشيدم  که من  کرد 

کنم و عمل و هدفم چيست. شايد علت اينکه ه کارگرى بودم يا نه. براى او اين مهم بود که چگونه فکر مىخانواد

ديد که خيلى  کرد اين بود که اين واقعيت را مىزوئى روى يک فرد با موقعيت فاميلى و شغليش قضاوت نمى

افراد جامعه از يک مشت مال حمايت مى فهمم چطور يک مشت مال  ى نمىکنند. ولاز کارگران هم مثل بقيه 

که خيلى را  آدم  همه  اين  به توانستند  دولتهاى غربى  اگر  چند  بزنند. هر  بودند گول  کرده  هم تحصيل  هايشان 

نمى کمک  را  آخوندها  انقالب  راحت  چقدر  دارند.  نگه  و  بگيرند  را  حکومت  نبودند  قادر  هرگز  آنها  کردند 

 شکست دادند. 

هايى آيد که با حرف زدن با دوستانم و نامهار شاه من در انگليس بودم. يادم مىو دوره انقالب و فر  ٥٧سال   

آيد که يکى از دوستانم برايم نوشته کردم. يادم مىرسيد، حال و هواى انقالب را احساس مىکه از آنها بدستم مى

گلوله قرار نگيرد. نوشته  بود که در خيابان گير کرده بوده است و پشت ماشينى پنهان شده بوده تا مورد اثابت  

آيد ريختند ولى او توانسته بود که جان سالم به در ببرد. يادم مىبود که زنان و مردان مثل برگ روى زمين مى

مى داشتند مطرحش  که  ديدم  را  خمينى  قيافه  انگليس  تلويزيونهاى  از  وقتى  انقالب  که  رهبر  بعنوان  و  کردند 
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تواند شناسد، چطور مىکردم اين پيرمرد را که کسى نمىشد. فکر مىىکردند، مو بر تنم سيخ ماش مىمعرفى

اند؟ وقتى که راديو بى بى سى براى خمينى رهبر مردمى باشد که بر عليه فقر و نابرابرى و اختناق بلند شده

در کردم. آنقخواست مردم را قانع کند که خمينى رهبر آنهاست، احساس خطر مىکرد و در واقع مىتبليغ مى

کنند تا انقالب را به  روشن نبودم که بدرستى درک کنم که دارند از يک آدم به شدت ارتجاعى رهبر سازى مى

مى همينکه  ولى  بکشانند.  مىشکست  مردم  خورد  به  رهبر  بعنوان  دارند  را  مذهبى  پيرمرد  يک  دهند ديدم 

کردم ضدزن است. براى همين فکر مىدانستم که اسالم  شد، چون مىترسيدم. نگرانيم براى زنان بيشتر مىمى

که اگر خمينى به ايران برود و در قانون گذارى نقش داشته باشد حتما وضع زنان خيلى بد خواهد شد. اشتباه 

توانستم بکنم؟ من هم زود به ايران آمدم ولى از آنجا که در همه جاى دنيا  کردم ولى در آن زمان چه مىنمى

يا سرم دولتها و  آدمهايى مثل من منعکس نمىايهمطبوعات دست  شود. مطمئن هستم که داران است، نظرات 

ها مثل من از آمدن خمينى نگران بودند ولى امکان رساندن صدا و نظرشان را به مردم نداشتند. مدتى خيلى

انات  هايى بدهند. ولى متاسفانه امک ديدند بتوانند متشکل شده و روزنامهطول کشيد تا آدمهايى که خطر را مى

اين روزنامه ها را   انسانهاى کمى  آنقدر نبود که بتوانند در تيراژ باال چاپ و پخش کنند. در نتيجه  آدمها  اين 

 شدند.  خواندند و اکثريت مردم با دروغهاى رژيم بمباران مىمى

آمده بودم. شنيدم که تظاهراتى بر عل  ٥٨تابستان سال    انگليس  از  تازه چند ماهى بود که  يه بستن  بود و من 

کرد مردم بودند. مردم عصبانى از  روزنامه آيندگان است. در عمرم چنان تظاهراتى نديده بودم. تا چشم کار مى

دادند که ناگهان رگبار  دانستند که اين شروع اختناق است. همه شعار مىبستند. حتما مىاى را مىاينکه روزنامه

شدند و گرد و غبار زد و خورد فضاى  ها پاره مىزنامهسنگ و آجر از همه سو به طرف جمعيت آغاز شد. رو

اللهى ها با چوب و چاقو و شيشه  کردم. حزبديدم باور نمىهايى را که مىرعب و وحشت را حاکم کرد. صحنه

بين جمعيت ريختند. دختر و پسرى در مقابلم بودند که معلوم بود با هم دوستند. پسر را با چاقو زدند و وقتى 

اش را با يک تکه شيشه پاره کردند. خون بر چانه دختر دويد، احساس کردم حالت  اض کرد گونهدختر اعتر

کردم که رگبار سنگ بطرف جمعيتى که من هم يکى از آنها  اى ايستاده بودم و تماشا مىتهوع دارم. در گوشه

تم و تظاهرات همان گشبودم جارى شد. تخته طراحى همراهم بود، چون از کالس طراحى جلوى دانشگاه برمى

اى طول نکشيد که تخته با ضربه يک آجر سوراخ  جا بود. نشستم و تخته را جلوى صورتم گرفتم. چند دقيقه 

اى نداشتند ولى  هاى ديگر. مردم اسلحه کشيد مثل خيلى شد. يعنى اگر تخته را نداشتم حتما کارم به بيمارستان مى

اللهى مرحزب  و  بودند  سرد  سالح  به  مسلح  مرگ  ها  دم  تا  بگيرند  را  اختناق  جلوى  بودند  آمده  که  را  دمى 

مغازهمى مغازهزدند.  مى داران  را  مىهايشان  پنهان  آنها  درون  و  مغازهبستند  کمک شدند.  مردم  به  داران 

يا در مغازهمى به سويى مىکردند که فرار کنند و  پنهان شوند. هر کس  هاى دويد، من هم به طرف کوچهها 

اش چند ماه بعد از قيام اتفاق افتاد. اين اولين تظاهرات خشونت بارى بود که  کردم. اين واقعه همه  اطراف فرار

کردم که الشعاع قرار داد. بعد از آن تظاهرات به اين فکر مىام را تحتديدم و تاثيرى رويم گذاشت که آيندهمى

ه داريم خيلى کوتاه خواهد بود. به اين فکر  اى کشود؟ مطمئن بودم دوره آزادى چه بايد بکنم. آينده چطور مى

کردم که آيا به انگليس برگردم و در دانشگاهى که قبول شده بودم شروع به تحصيل کنم و يا بمانم و مثل  مى

اى که آخوندها قدرت را گرفتند فشار خيلى از جوانان ديگر براى برابرى و آزادى مبارزه کنم. از همان لحظه 

ردند. زنان اولين قربانيان بودند، محدوديت براى زنان و گرفتن برخى از حقوق آنان روى مردم را شروع ک

برقرارى   براى  به کردستان  نظامى  نيروى  فرستادن  با  زنان همراه  که رژيم کرد. سرکوب  بود  کارى  اولين 

چنان ادامه  قوانين اسالمى بود. ولى هنوز رژيم نتوانسته بود انقالب را شکست دهد. مبارزه مردم و رژيم هم

 کرد. رفتند در جايى رژيم پيش روى مىداشت، در جايى مردم پيش مى

توانست مرا مجبور به پوشيدن لباسى کند که دوست ام، دورانى که کسى نمىمن تجربه زندگى آزاد را هم داشته

دف رژيم کردم. اين هنداشتم. در جمهورى اسالمى از اينکه مجبور بودم روسرى سر کنم احساس حقارت مى

از ما زنان براى مدت طوالنى اى حاضر نشديم  بود و هست که زنان احساس حقارت و کوچکى کنند. خيلى 

بودند،  زيادى  زنان  کرديم،  شرکت  تظاهرات  در  کرديم.  مبارزه  آن  شدن  اجبارى  با  و  کنيم  سر  روسرى 

ه، ما را کتک زدند. براى مدتى  گفتند فاحشکارگران، معلمها و بقيه. ولى نيروهاى رژيم در حاليکه به ما مى

افتادند و شعار "يا روسرى يا  اللهى محل دنبالم راه مى آمدم جوانان و نوجوانان حزبهر بار از خانه بيرون مى 

افتاد. اگر وارد دادند. و گاهى به طرفم سنگ پرت مىتوسرى" را مى اتفاق  اين  کردند. براى خيلى از زنان 

 گفت:  مى  شديم صاحب مغازهاى مىمغازه

کنم يکى از  بندند. خواهش مىمان را مىاند که اگر به خانم بى حجاب چيزى بفروشيم مغازهببخشيد به ما گفته  -

 هاى کنار در را سرتان کنيد که مرا هم جريمه نکنند. آن روسرى 
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خالى از    خواستند که دستاى تعدادى روسرى آويزان بود و زنان اگر مى پشت در هر مغازه و يا غذاخورى

بايست يکى از آنها را برداشته سر کنند و بعد از خريد يعنى قبل از خروج از مغازه مغازه بيرون نروند مى

 دوباره آنرا سرجايش بگذارند. باالخره همه زنان براى اينکه دستگير و شکنجه نشوند روسرى سر کردند. 

کردند.  از کسانى که متفاوت از رژيم فکر مىخيلى طول نکشيد که رژيم شروع کرد به خالى کردن دانشگاهها  

مى که  رسيد  زمانى  و  داشتند  اتاقى  دانشگاهها  در  مختلف چپ  جريانات  به حزبافراد  را  جايشان  هللا بايست 

آيد که دانشجويان چپ مقاومت کردند و حاضر نشدند که دانشگاه را ترک کنند. دانشجويان متحد  بدهند. يادم مى

از کارم آذر را گر  ١٦خيابان   اله و پاسدار و ارتش بود. هر روز بعد  فته بودند. خيابان در محاصره حزب 

مى آنجا  به  ظهر  مىيعنى  شب  نيمه  تا  و  دانشجويان  رفتم  به  رژيم  بودند.  آنجا  روز  شبانه  دانشجويان  ماندم. 

مه وقت  جمهور  رئيس  صدر،  بنى  نکردند.  توجهى  دانشجويان  کنند.  ترک  را  منطقه  که  داد  به اخطار  لتى 

الهى  تا منطقه را ترک کنند وگرنه کشتار خواهد کرد. هر روز حزب  داد  تعدادى را مى دانشجويان  زدند. ها 

دانشجويان پرت مى يا گاز اشک آور مىنارنجک به ميان  صدر  انداختند. آخرين روز مهلتى که بنىکردند و 

گلول اصابت  مورد  آموزان  دانش  و  دانشجويان  از  تعدادى  بود  به  داده  را  آنها  دانشجويان  گرفتند.  قرار  ه 

 بيمارستان بردند. 

اخبار مردم گوش مى و  به حرفها  و  بودم  ايستاده  بين يک جمع  در  خانه يک شب  به  که خواستم  وقتى  دادم. 

روم و من گفتم به طرف شرق.  برگردم يکى از افرادى که در همان جمع ايستاده بود، پرسيد کدام طرف مى

هم هم حالى که حرف مىانطرف مىمرد گفت من  در  زنان  قدم  رفتيم.  روم.  اتوبوس  ايستگاه  به طرف  زديم 

که دختر جوانى که نمى بوديم  اتوبوس  بيا  منتظر  اسمم صدا کرد و گفت  به  آمد و مرا  به طرفمان  شناختمش 

با او سوار خواهى  کارت دارم. به سوى او رفتم و او گفت که نادر برايت اين پيغام را دارد که فردى که مى 

مى  را  نادر  است.  پارس  تهران  کميته  رئيس  شوى،  جلوى  اتوبوس  در  رزمندگان  کتاب  ميز  مسئول  شناختم، 

دانشگاه بود. دختر رفت و من در حالى که شوکه بودم خيلى سريع به آن مرد گفتم که يکى از دوستانم با گلوله 

خواست که با من بيايد ولى من به او گفتم که  زخمى شده است و بايد پيش او بروم و او را ترک کردم. او مى

داند که آن شب ممکن بود چه اتفاقى برايم  الزم نيست و به سرعت دور شدم. چقدر شانس آوردم، کسى چه مى

 بيفتد. 

رژيم توانست که همه گروههاى چپ را از دانشگاه بيرون کند. ولى آنها از دانشگاه به خيابان آمدند. در هر  

راه دمکراتيک واقع در نارمک رفتم و هر خورد. من هم به چهارتا ميز کتاب و نشريه به چشم مى خيابانى چند  

ديگر، نشريه مى در کنار جريانات  داشتم.  آنجا ميز کتابى  در  اعالميه پخش مىروز عصر  کردم. فروختم و 

تا آمدند و بحث داشتيم. براى چند ماه  جريانات ديگر هم بودند. هر روز عصر مردم مى  وضع خوبى داشتيم 

حزب ابتدا  آنجا.  از  ما  کردن  بيرون  و  آزار  به  کرد  شروع  رژيم  مىالهىاينکه  حرف  ها  ما  برعليه  و  آمدند 

ها يک چادر در آنجا زدند و با ايجاد سوراخهايى اللهى زدند. ولى مردم طرفدار ما بودند، بعد از آن حزب مى

م و ما که ميز کتاب و نشريه داشتيم کردند. اين کارشان هم ما را  در ديواره چادر شروع به فيلم بردارى از مرد

داديم. بعد رژيم جنگ با عراق را شروع کرد و بهانه  فرارى نداد، ما به بحثهايى که با مردم داشتيم ادامه مى

 هللا درست شد که به کتابها و نشريات ما حمله کنند و ما را بزنند.  خوبى براى حزب

ها حمله کردند. مردم زيادى آنجا بودند و مردم به ما کمک کردند تا فرار کنيم.  الهىحزب  يک شب پاسدارها و

دانستم که چپى است و کيفش را در پشتش طورى ها گير کرده. مىالهىمن متوجه شدم که دخترى در بين حزب 

دانستم چه چيزى  فتم. نمىترسد به دست آنها بيفتد. به پشت او رفتم و کيفش را گرنگاه داشته بود که گويى مى

دانستم که هرچه در آن باشد برعليه او ازش استفاده خواهند کرد. کيف را گرفتم و از بين در آن است ولى مى

دويدم  برم. من مىها فرياد زد که کيف او را دارم مىالهىرفتم که يکى از حزبجمعيت بيرون آمدم. داشتم مى

اى دويدم، و آنها هم به دنبالم بودند. يکى از پسرهاى محل را ديدم که ه کوچهدويدند. بو آنها هم به دنبالم مى

سوار موتور است و از من خواست که سوار شوم. او مرا به يکى از خيابانهاى اصلى دور از همه آن هياهوها 

ر راه برد. کيف را از دستم گرفت و مرا سوار تاکسى کرد و رفت. روز بعد وقتى بعد از کار به طرف چها

افراد محل و مغازهمى آنها گفتند که  رفتم  آنجا نروم، پاسدارها در چهارراه منتظرم هستند.  داران گفتند که به 

اى در اثر شليک گلوله پاسدارها کشته شده است. و روز قبل مردم با پاسدارها درگير شدند و پسر چهارده ساله 

کردم و از منطقه دور شدم. خبر کشته شدن پسر چهارده    پاسدارها منطقه را تحت کنترل دارند. از آنها تشکر

ها نگذاشتند که با مردم حرف  الهى ساله برايم شوک بود. چند روز بعد به چهارراه رفتم ولى پاسدارها و حزب

 بزنيم.  
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آن مردم مى در  که  را  نقاطى  آن  کوبيد. رژيم خيلىهمه  هم  در  کنند رژيم  بحث  و  شوند  را توانستند جمع  ها 

اش صورت نگيرد. تنها هدف رژيم سرکوب انقالب بود. خيلى گير و اعدام کرد تا هيچ تبليغ علنى بر عليه دست

هم طول نکشيد تا توانست تمام جريانات مخالف و مردم ناراضى را عقب بنشاند و کارى کند که مردم اهدافى  

نقطه عطفی در سرکوب ها بود. يادم    ۶۰خرداد     را که به خاطرش با شاه مبارزه کرده بودند موقتا رها کنند.

مىمى زوئى  خانه  به  روز  آن  که  نگاه  آيد  را  خيابان  و  بودم  نشسته  اتوبوس  در  خبر  بى  چيز  همه  از  رفتم. 

کردم. منتظر بودم که به ميدان انقالب برسم تا بتوانم اتوبوس ديگرى را سوار شده و به خانه زوئى بروم.  مى

رفت.  کردند. اتوبوس جلو نمىدويدند. پاسدارها وحشيانه به مردم حمله مى مى  راه بندان بود. مردم به هر طرف

چارهخيلى شدم.  پياده  هم  من  شدند.  پياده  مىها  ديرم  نداشتم،  مىاى  راه  انقالب  خيابان  در  با شد.  که  رفتم 

يصحنه و  فرم  لباسهاى  با  پاسدارها  شدم.  روبرو  انسانها  علنى  کشتار  و  شکنجه  و  دستگيرى  شخصى  هاى  ا 

ديدند، با چاقو او را گشتند. اگر مقاومتى مىگرفتند و او را مىجلوى هر کس را که به او مشکوک بودند مى

کردند. خوشبختانه  کردند دستگيرش مىگرفتند. اگر از کسى چيزى پيدا مىزدند و يا به زير مشت و لگد مىمى

ام هاى محل در آنجا باشند و شناسايىاللهىبظاهرم طورى نبود که به من مشکوک شوند ولى ممکن بود حز

انقالب  ميدان  به  را  خودم  بتوانم  نيست  ممکن  که  شدم  متوجه  انقالب  خيابان  در  رفتن  راه  کمى  از  بعد  کنند. 

صحنه عصبى برسانم.  مردم  زدن  کتک  و  دستگيرى  کوچههاى  از  يکى  به  بود.  کرده  راه  ام  از  تا  پيچيدم  ها 

. خيابانهاى اطراف خيابان انقالب هم از گزند ارازل و اوباش رژيم در امان نبودند.  ديگرى به خانه زوئى بروم

دانم چه يافتند که با  گشت. نمىاى را محاصره کرده بودند و زن پاسدارى او را مىدر گوشه اى دختر چادرى

 کتک او را سوار ماشين کرده و بردند. 

 ٭٭٭  

که وقتى  گاهى  ماست.  بند  در  کوچولويى  مى  دختر  دستشويى  مىبه  راهرو  در  را  او  گالله روم  اسمش  بينم. 

اندازد، تنها رسد که خيلى هم زرنگ است. مرا ياد نسيم مىکمانگر است، خيلى خوشگل است و به نظر مى 

نظر مىدختر صاحبخانه به  چند  نظر مان. هر  به  است.  بزرگ شده  متفاوتى  کامال  در شرايط  که گالله  رسد 

جز عشق و محبت چيز ديگرى در زندگيش نديده است. از اعتماد بنفسش پيداست که متفاوت  رسد که او به  مى

 توانست پيدا کند، بزرگ شده است.  با نسيم که عشق را تنها در رابطه با خواهرم مى

دستگيرى بخاطر  ما  دختر وقتى  نسيم  کنيم،  زندگى  آنجا  در  تا  شديم  خانه  يک  اجاره  به  مجبور  زياد  هاى 

زد و ما صداى گريه  آمد. گاهى پدرش او را به شدت مىاش پنج سال داشت گاهى پيش ما مىکه همهصاحبخانه 

با دانستيم که نمى طلبيد. مىشنيديم که خواهرم را به کمک مىنسيم را مى قانونى نبود که  توانيم کمکش کنيم، 

دخالت در مسائل خانوادگى آنها   استناد به آن پدرش را از کتک زدن او منع کنيم. و هر برخوردى از طرف ما

شد. مادر نسيم هم جوان بود و قادر نبود جلوى شوهرش بايستد. هر وقت پدرش در خانه بود ما مدام  تلقى مى

کبود و زخمىمنتظر شنيدن گريه بدن  او  بعد  و روز  بوديم.  درد  از  نسيم  ما مىهاى  نشان  را  داد. هربار  اش 

گفت اگر من دخالت کنم خودم را اجازه ندهد پدرش او را بزند و او مى  زد کهخواهرم با مادر نسيم حرف مى

دانست. خانه را توسط  کرد و چيزى در مورد ما نمىزند. پدر نسيم يک پاسدار بود و در کميته کار مىهم مى

ت و  شناختند و در رفها مرا نمىيک دوست اجاره کرده بوديم و بهترين جا براى ما بود. هيچ يک از همسايه

شد، اى که در آن يک دختر کوچولو هر چند وقت يک بار شکنجه مىآمدم آزاد بودم. هرچند زندگى در خانه 

انگيزه بيشترى به مبارزه براى جامعه به من  ها شکنجه  داد که در آن بچهاى مىخيلى سخت بود. ديدن نسيم 

 کنند بلکه تنها عشق و محبت را تجربه کنند.   ها نه تنها بدون ترس و نگرانى زندگىنشوند. دنيايى که در آن بچه 

 ٭ ٭ ٭  

مى زندگى  تنها  که  نيست  بارى  اولين  اينکه  تنهايىبا  همه  از  سلول  در  تنهايى  ولى  تلخکنم  گويى ها  است.  تر 

کردم. سال پيش شود. وقتى در انگليس بودم مدتى تنها زندگى مىآيند و سلول کوچک مىديوارها به طرفم مى

اى اجاره کنم مدتى تنها زندگى کردم. اتاقى در يک خانه داشتم که تقريبا  ام خانه آنکه همراه با خانواده هم قبل از  

آيد تنهايى در آن اتاق را هم دوست نداشتم ولى تنهايى در اين سلول بدتر از همه  از بقيه خانه جدا بود. يادم مى

مى روزها  است.  زندچيز  خاطراتم  با  تنهايى  در  من  و  مىگذرند  مىگى  خاطراتى  ياد  به  شايد  کنم.  که  افتم 

آيد سال پنجم دبيرستان بودم که اتفاقى منجر به اخراجم از دبيرستان شد. ام. يادم مى سالهاست به آنها فکر نکرده

خواندند در واقع بود، دبيرستان خواجه نورى بودم و شبها دانشجويان در آنجا درس مى  ۵۴سال     کنمفکر مى

هم   مىانستيتو  بود.  خيلى سختگير  بود  هم  انستيتو  رئيس  که  دبيرستان  مدير  آن  بود.  در  است.  ساواکى  گفتند 

زيادى مى کتابهاى  پيدا مىدوران  بطور مخفى  که  کتابهايى  بهخواندم، بخصوص  معلمهايم  از  يکى  من کردم. 



31 

 

کرديم که ان رد و بدل مىهايم هم کسانى بودند که کتابهايى را در بين خودمداد، در بين هم کالسىکتاب مى

کتابفروشى در  يعنى  نبودند  نمىقانونى  پيدا  مىها  يادم  خانواده شدند.  فساد  با  رابطه  در  کتابهايى  بار  يک  آيد 

شد، خواندم و آنقدر تحت تاثير قرار هاى کشور که منجر به فقير شدن بيشتر مردم مىپهلوى و چپاول سرمايه

ه يکى از دوستانم گفتم که مراقب باشد و در ساعتى که کسى در راهروهاى گرفتم که نتوانستم ساکت بمانم. ب

دبيرستان نبود، يعنى همه سر کالس بودند تمام ديوارها را با يک سکه پول پر از شعار کردم. در واقع ديوار 

نوشتم.  کندم. شعارهايى بر عليه شاه و سلطنت و نابرابرى و فقر و اختناقى که در جامعه بود  را با سکه مى 

آنها را که در تلويزيون ديده بودم   حدودا دو سال از اعدام گل سرخى و بقيه رفقايش گذشته بود و من چهره 

فراموش نکرده بودم. دوست داشتم شعارى هم در رابطه با او روى ديوار نوشته باشم. براى همين يک شعار  

 سرخى شکوفه داده است."   آوردى هم در رابطه با او به اين شکل نوشتم که، "خون گلمن در

داد گفتم ببين اين کار را فقط جالب اين بود که قبل از اينکه مشغول شعار نوشتن بشوم به دوستم که نگهبانى مى

ام و يا تو. و او گفت که مطمئن باش که کسى  اش اين است که يا من گفتهدانيم و اگر بفهمند معنىمن و تو مى

ترسم ولى دوست داشتم که شعار هم بنويسم و نوشتم. آنروز گذشت بدون آنکه  ىنخواهد فهميد. معلوم بود که م

دادند. وقتى که شد شاگردان ديوارها را به يکديگر نشان مىکسى مرا ببيند. تا بعد از ظهر که مدرسه تعطيل مى

ا او بروم. زنگ تعطيل خورد يکى از دوستانم که خبر از کار ما نداشت به سراغم آمد و از من خواست که ب

 مرا به راهرو برد و ديوارها را نشانم داد. 

اى؟ همان يک شبه ديوارها را رنگ پرسيد ديوارها را ديده روز بعد که به مدرسه رفتم هر کس از ديگرى مى  

در واقع کنده  يعنى  با سکه پول نوشته بودم  آنکه شعارها را  بپوشانند ولى بخاطر  را  بودند که شعارها  کرده 

زدم. همه از  ه بودم، باز هم معلوم بودند. آنروز توى نهارخورى نشسته بودم و با دوستانم حرف مىکارى کرد

مان بعد از امتحان حق نداشتيم به خانه شد ناراحت بوديم. ما با آن سن اينکه قوانين زيادى روى ما اعمال مى

صورتى حق داشتيم به خانه برويم که مانديم. در  شد در مدرسه مى بايست تا وقتى مدرسه تعطيل مىبرويم، مى

برد. رفتارى که با ما داشتند خيلى تحقير آميز بود.  آمد و ما را با خودش مىتر به مدرسه مىيک نفر از ما مسن

دانم که مسئولين مدرسه مذهبى اى داشت. نمىشايد دبيرستان ما تنها دبيرستانى بود که چنين قوانين محدود کننده

ول نه.  يا  مىبودند  ما  که  ى  بوديم  شاهدخت  مدرسه  نزديک  که  حالى  در  باشد  زانو  زير  تا  روپوشمان  بايست 

مى کوتاه  بسيار  روپوشهاى  رشتهدخترانش  که  بود  دبيرستان  اين  تنها  را  پوشيدند. چون  حسابدارى  مثل  هايى 

ند تا نامه اعتراضى  کرد مجبور بوديم که به آن برويم وگرنه جو آن مثل زندان بود. تصميم گرفتيم چتدريس مى

به مدير مدرسه بنويسيم. صندوقى هم در ناهارخورى به ديوار چسبيده بود که براى انداختن اين جور نامه ها  

ها کرديم که يک باره از حالت اعتراضى در آمدند و به فحش و ناسزا گفتن به مدير بود! شروع به نوشتن نامه

بوديم، سه تا نامه نوشتيم و به نوبت آنها را توى صندوق انداختيم. مدرسه و شاه و ساواک تبديل شدند. پنج نفر  

انداختم ديدم که يکى از آشپزها از آشپزخانه بيرون آمد و مرا ديد.  ام را توى صندوق مىوقتى من داشتم نامه 

 اى باشد و با دوستانم به کالس درسمان رفتيم. فکر نکردم مسئله

بودم، مدير مدرسه را ديدم که به سالن آمده و يک راست به سراغ من آمد يک هفته بعد در حاليکه سر امتحان  

دانستم براى چيست ولى از نگرانى نتوانستم برگه امتحان را درست و گفت بعد از امتحان به دفتر او بروم. نمى

 ام که جلوى او بود گفت:  پر کنم. به دفترش رفتم. بعد از نگاهى به پرونده درسى

 ام. بهتر است که خودت حرف بزنى.  که براى چى صدايت کرده دانىخودت مى -

دانستم که کردم که منظور او شعار نويسى است. مىکردم چيزى نگفتم. فکر مىمن که از ترس داشتم سکته مى

کنند. فکر کردم منکر شوم چون کسى ما را ام مىام حتما دستگير و شکنجهاگر بفهمند من آن شعارها را نوشته

 ه بود. مدير پرسيد:  نديد

 با چه کسانى اين کار را کردى؟  -

ام را دچار  اندازم و خانوادهام را به خطر مى من پاسخى ندادم و او شروع به نصيحت من کرد. اينکه زندگى

کنم. آنروز مدير دو ساعت کامل مرا در اتاقش نگه داشت و حرف زد و من فقط با انگشتانم بازى  مشکل مى

پرسيدند  ام کردند و مىدو ساعت گذاشت بروم. دوستانم که در حياط منتظرم بودند با نگرانى دوره کردم. بعد از

ام، به آنها گفتم که هنوز  چى بود؟ ولى من که جرات نداشتم به آنها بگويم که شعارهاى روى ديوار را من نوشته

م دوستانم را بگويم. روز بعد هم اين خواهد که اساش از من مىدانم براى چى مدير مرا صدا کرده و همهنمى
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از من مى پيدا کرد و  ادامه  نام دوستانم را بگويم و من گفتم نمىجريان  دانم در مورد چه چيزى خواست که 

کند. گوشى تلفن را برداشت و با کسى حرف زد. متوجه مکالماتش نشدم. پس از چند دقيقه همان  صحبت مى

در صندوق ديده بودم وارد اتاق مدير شد و مرا نگاه کرد و همانجا ايستاد.   آشپزى که مرا در حين انداختن نامه

مدير به او گفت که برايش غذا آماده کند. دلم فرو ريخت احساس کردم که براى شناسايى من او را صدا کرده  

شنيد از  بعد  و  برداشت  را  گوشى  مدير  و  زد  زنگ  تلفن  که  بود  نگذشته  آشپز  رفتن  از  دقيقه  چند  ن  است. 

حرفهايى گفت متشکرم و گوشى را گذاشت. مطمئن بودم که آشپز پشت تلفن بود. ولى در عين حال خيالم داشت 

 شد که مسئله ربطى به شعارها ندارد. مدير سه تا نامه از کشويش در آورد و از من پرسيد: راحت مى

 اينها مال کى هستند؟   -

 دانم.  نمى -

اى که در آن بود ادبانهنوشته خودم بود برايم خواند. و من بخاطر فحش بى ها را که دستبخشى از يکى از نامه

سرخ شدم. ولى ديگر خيالم راحت بود که مسئله ربطى به شعارهايى ديوارها ندارد. شعارهايى که مدتى طول  

رون آمدم کشيد تا توانستند بطور کلى از دستشان راحت شوند خيلى مهمتر بود. آنروز وقتى که از دفتر مدير بي

به دوستانم گفتم که ماجرا چيست و به آنها قول دادم که نامشان را نخواهم گفت. ولى بازجويى تا ده روز ادامه 

دانم مال کيست. مدير مرا تهديد  دادم که نمىگفت که بايد اسم آنها را بدهى و من جواب مىپيدا کرد و مدير مى

ام به آنها نشان اى را که نوشتهگذارد و نامه را در جريان کارم مىام  کرد که اگر اسم دوستانم را ندهم خانواده

توانستم بکنم. روز دهم مدير خواهد داد. دوست نداشتم پدر و مادرم از موضوع خبردار شوند ولى کارى نمى

شاگران کالس را جمع کرد و برايشان يک سخنرانى گذاشت. آنها را متهم به خودخواهى کرد و با گفتن اينکه  

ها را تحت تاثير قرار داد. من هم بلند شدم و جلوى مدير  خواهند مرا قربانى کنند، بچهها مىصاحبان آن نامه

اتفاقى براى من نمىگفتم که صاحبان آن نامه افتد. مدير به شدت از دستم ها نبايد خودشان را معرفى کنند و 

رود به دفتر  و يکى از دوستانم گفت که مىعصبانى شده بود. به هر حال حرفهاى مدير کار خودش را کرد  

مى و  معرفى  مدير  را  خودشان  هم  بقيه  ترتيب  اين  به  است.  نوشته  نامه  که  بوده  کسانى  از  يکى  او  که  گويد 

خواست مرا رد کند که نتوانم به درسم ادامه دهم. چون  مان را از مدرسه اخراج کرد. ولى مىکردند. مدير همه

سال   که  دبيرستانى  مى تنها  تدريس  حسابدارى  مى پنجم  رد  اگر  من  و  بود.  ما  مدرسه  ضرر  کرد  خيلى  شدم 

کردم. چون از سال بعد قرار بود نظام درسى متفاوتى اجرا شود و در واقع من سرى آخر نظام درسى قديم  مى

هاى امتحانى هبودم. به هر حال معلمهايم نگذاشتند مرا رد کند. يکى از معلمهايم پنهانى مرا به اتاقش برد و برگ 

دو تا از درسهايم را بهمراه پاسخ سواالت به من داد و من از روى آنها نوشتم. همه معلمها در جريان اين بودند  

آورد امتحاناتم را  دانستند که بخاطر فشارى که به من مىکند و مىکه بعد از هر امتحان مدير مرا بازجويى مى

قبنمى اينکه  از  بعد  بدهم.  خوب  از توانستم  يکى  بخوانم  را  آخر  سال  که  رفتم  ديگرى  مدرسه  به  و  شدم  ول 

 خواست تو را رد کند ولى ما نگذاشتيم.  داد به من گفت که مدير مىمعلمهاى سابقم که در آنجا هم درس مى

مدير با پدرم تماس گرفته و او را ديده بود و با او کلى حرف زده بود. روزى که پدرم از پيش مدير مدرسه  

العملى نشان خواهد داد. بعد از ت من منتظر دعوا راه انداختن او بودم. نگران بودم که پدرم چه عکس برگش

غذا پدرم مرا به اتاق ديگر برد و خواست که در تنهايى با هم حرف بزنيم. خواهرانم پشت در گوش ايستاده 

ببينند چه مى  که  بودند  منتظر  و  نشسبودند  داشتم  دلشوره  حاليکه  در  از  شود.  کنارم نشست و شروع کرد  تم. 

اينکه چه بالهايى سر زنان مى او  زندانهاى شاه گفتن، بخصوص  به او گفته که بخاطر  آورند. گفت که مدير 

دهد وگرنه اگر بدهد مرا دستگير خواهند کرد. پدرم که حرفهاى مدير را باور کرده بود  نامه را به ساواک نمى

از بعد  بود.  کرده  تشکر  او  از  و    خيلى  است  من  مراد  وفق  بر  خيلى  اوضاع  ديدم  که  من  پدرم  نصيحتهاى 

از پدرم،  انتقاد  انتظار داشتم، دست باال را گرفتم. شروع کردم به  از آن چيزى است که  برخورد او متفاوت 

رسد و از نظر مالى در تنگنا هستيم و غيره. خالصه قبل از اينکه از اتاق بيرون برويم پدرم اينکه به ما نمى

شد. بالفاصله با هم رفتيم بيرون و  مقدارى پول بهم داد. وقتى که از اتاق بيرون آمدم خواهرانم باورشان نمى

 مقدارى کتاب و پارچه براى لباس دوختن خريديم. 

شايد بخاطر همين اتفاق پدرم از من شناختى پيدا کرده بود که باعث شد وقتى که در انگليس بودم و خواستم به  

دم، از من بخواهد که برنگردم. او که از ابتدا موافق رفتنم نبود يکباره به آن روى قضيه افتاده بود  ايران برگر

مى  من  به  مى و  ديدن  براى  فقط  گفتم  او  به  نيا.  که  دانشگاهها شروع  گفت  که  تابستان  تعطيالت  از  بعد  و  آيم 

ديدن هم فعال نيايم. با اينکه تازه سال خواست که همانجا بمانم و براى  گردم. ولى او از من مىشوند برمىمى

ديد. و با شناختى  بود و رژيم هنوز سرکوبهاى شديدش را شروع نکرده بود ولى انگار پدرم چيزهايى مى  ٨٥
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داشت مى از من  بر  که  مبنى  به خواهشهايش  به هرحال  بمانم.  ايران  در  است  برگردم ممکن  اگر  که  دانست 

کرد و براى همين از من  ر زندان هستم و شايد چنين اوضاعى را احساس مى اينکه برنگردم گوش ندادم. حاال د

 خواست که در انگليس بمانم.  مى

 ٭ ٭ ٭  

کرده تميز  را  ديوارهايش  آنکه  بخاطر  حاال  که  کوچک  سلول  اين  ياد  در  با  نيست،  اوايلش  ترسناکى  به  ام 

اى را چند بار مرور کنم، و دارم که خاطرهکنم و گاهى دوست  کنم. خاطراتم را مرور مى هايم زندگى مىگذشته

نمى که  حيف  کنم.  تصور  آنرا  متفاوتى  حالتهاى  ياد در  به  داد.  تغيير  را  روندها  و  کشيد  عقب  را  زمان  شود 

افتم که بخاطر نبود آزادى مبارزه با فقر و نابرابرى و اختناق گاهى دست به ام مىام و دوران نوجوانىبچگى

العملى نشان دهم شد که ناگهان عکسزدم. گويى تنفر از وضعيت موجود باعث مىى مىاالعملهاى لحظهعکس

آيد سال آخر دبيرستان بودم، يکبار با دوستانم به همه کالسها رفتيم و تمام تا خودم را خالى کرده باشم. يادم مى

ريختيم. خوشبختانه کسى  عکسهاى شاه و فرح را از ديوارها کنده، عکسها را پاره کرده و در ميان کالس ها  

 دادند که دنبالش را نگيرند. متوجه نشد کار کى بوده و شايد هم ترجيح مى

   

بعد از چند روز زندگى در تنهايى سلول، امروز يک همسلولى دارم. آذر شمالى و جوانتر از من است. مدام با  

گوييم. او اطالعاتى به رژيم  ر مىمان براى يکديگ زنيم. در مورد دستگيريمان و از همه زندگىهم حرف مى 

احساس مى باشد.  راحت  خيالش  که  است  باعث شده  همين  و  است  هم نداده  به  را  ما  که  کنم مهمترين چيزى 

 پرسم.  کند اطالعات ندادنمان به رژيم است. از آذر در مورد علت دستگيريش مىوصل مى

ها خواست که در  م. رژيم از همه صاحبخانهام را عوض کردم که جاى امنى داشته باششش ماه پيش خانه  -

کردم که او هم اينکار را  ام رابطه خوبى داشتم و فکر نمىمورد مستاجرينشان گزارش بدهند. من با صاحبخانه 

کنم و در تهران هستم را احضار کردند که علت اينکه در شمال زندگى نمى  بدون اطالع من بکند. مرا به کميته

پر آنها  بدهم.  کارخانهوندهتوضيح  به  مدتى  از  بعد  و  دادند  تشکيل  کار مى اى  آن  در  که  مرا  اى  و  آمدند  کردم 

مى گفتند  کردند.  در  دستگير  سياسى  فعاالن  مورد  در  و  زدند  مرا  نه.  يا  هستم  سياسى  فعال  که  ببينند  خواهند 

اهند آورد و بعد مرا  شناسم. گفتند اطالعاتى در موردم بدست خوکارخانه پرسيدند، که من گفتم کسى را نمى

 خواهند کشت.  

 از صاحبخانه ات نپرسيدى که چرا اينکار را کرد؟  -

کنم. آدمهايى را ديدم که در مورد  اش بوده است. از کار او تعجب نمىپرسيدم، گفت نگران خودش و خانواده  -

اعدام شوند. رژيم مردم را هايشان و يا خواهر و برادرشان گزارش دادند و آنها را به زندان فرستادند که  بچه

 کنند.  دانند چه مىشستشوى مغزى داده. مردم نمى

   

اى يک بار مان براى يکديگر هستيم. هفتهدغدغه مشغول گفتن داستانهايى از زندگىگذرند و ما بىروزها مى

به حمام مى را  ديگر را هم مى زندانبان ما  به سختى بينيم. هبرد. روز حمام خيلى خوب است زندانيان  رچند 

توانم لباسم را عوض کنم و  توانيم با آنها حرف بزنيم. يک دست لباس زندان دارم که هر بار بعد از حمام مىمى

لباس کثيف را بشورم. براى رفتن به حمام بايد به ساختمان ديگرى در قسمت ديگرى از زندان برويم. گاهى  

گويند: آنها وسائل خانه من است. به نظر شنويم که مىان را مى بينيم و صداى زندانياتاقهايى پر از وسائل را مى

کنند که افراد آنرا دستگير کنند بعضى وسائل خانه را هم با خود  اى حمله مى رسد که وقتى پاسدارها به خانهمى

يده  گذشتيم داش را در راهرويى که از آن مىآورند. امروز وقتى که از حمام برگشتيم آذر گفت مبل خانهمى

 است. 
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خواهيم يا نه. کتابهايى را پرسد که آيا کتابى مىآيد و مىاى يک بار مردى با يک کيف کتاب به سلول مىهفته

دهد که همه يا اسالمى هستند و يا نقد ماترياليسم و ديالکتيک و يا نقد جريانات چپ. کتابهايى از  به ما نشان مى

مى ما  نشان  را  مخملباف  مى محسن  و  مىدهد  نگاهشان  هستند.  جالب  خيلى  اينها  هستند. گويد  جديد  برايم  کنم 

گويم که مداد و کاغذ  دارم و به او مى گويد: زمان شاه زندان بوده است. يکى از کتابهاى مخملباف را برمىمى

بدهد. مى ارتباطبهمان  ندارد چون زندانيان براى  را  اجازه چنان کارى  آن استفاده مىگويد که  از  کنند.  گيرى 

گويد او  شود و زندانبان مىزند که در سلول باز مىدهد و در مورد آن حرف مىکتاب ديگرى را نشان ما مى

رود بدون اينکه کيف پر از کتاب را با خود ببرد. قبل از آنکه برگردد کيف او را خواهند. او مىرا پاى تلفن مى

کنيم و مشغول اى پنهان مىهمچون تکه جواهرى در گوشه کينم. آنراگرديم و يک مداد کوچک ته آن پيدا مىمى

 شويم. خواندن کتابهايمان مى

گيرم روى ديوار بکشم، پشت در که از  توانستم نقاشى کنم. تصميم مىکنم يک تکه کاغذ داشتم و مىآرزو مى

د. در عين حال  کشم که چند تا برگ آن در حال افتادن کنارش هستنشود. يک الله بزرگ مىچشمى ديده نمى

 يک الله جوان کنارش روئيده است که هنوز نشکفته است.  

   

شويم که چرا  کند و تازه متوجه مىکنيم. کتاب ما را غمگين و نااميد مىخواندن کتاب مخملباف را شروع مى

 کرد. کتابدار آنقدر از آن تعريف مى

 گويم: به آذر مى

خوانم تا ببينم باالخره پيام اين نويسنده چيست. دوست دارم ببينم  م و مىگيرهفته آينده تمام کتابهاى او را مى  -

 همه آنها مثل همين يکى هستند و يا اين شانس ما بود که اين را برداشتيم. 

امکان ندارد ديگه کتابى از او بخوانم. همه شان آشغالند. آنها فقط براى تواب کردن و يا ديوانه کردن مردم    -

 اند.  نوشته شده

خواهد آدم را طرفدار رژيم کند ولى من دوست دارم کتابهاى آدمى را که گويد که نويسنده مىآذر راست مى

زندان بوده بخوانم تا با اهدافش بهتر آشنا شوم. ما امکان خواندن کتابهاى خوب را نداريم، پس اين هم بهتر از 

 هيچى است. 

   

بينيم که روى پتويى نزديک سلول ما ديدى را در راهرو مىرويم زندانى جامروز صبح وقتى به دستشويى مى

از  وقتى  دارد.  قرار  بازوانش  ميان  در  زيبايى  بچه  پسر  است،  باندپيچى  و  پاهايش غرق خون  است.  نشسته 

گوييم کاش او را به سلول ما بياورند. هر چند سلولمان کوچک است و ممکن گرديم هردو مىدستشويى برمى

زدند. تمام  يت شوند. مطمئن هستيم که مادر مقاومت کرده است وگرنه او را تا اين حد نمىاست مادر و بچه اذ

بچه حرف مى و  مادر  اين  در مورد  را  بياورند مىروز  ما  به سلول  را  آنها  اگر  اينکه  و  آنها  زنيم  از  توانيم 

 مراقبت کنيم.  

   

از کنار مادهر بار که به توالت مى لبخند مىر و بچه مىرويم يعنى سه بار در روز،  آنها  زنيم.  گذريم و به 

خواهد که به درون  شود و زندانبان از کسى مىگذرد، در سلول باز مىچهار روز از دستگيرى مادر و بچه مى

کند راه سلول بيايد. همان زن است يک دستش را به ديوار گرفته است و با دست ديگرش پسرش را و سعى مى

رود. زن بندد و مىکنيم که داخل شوند، زندانبان در را مى لول بکشاند. کمکشان مىبرود و خود را به درون س

شود. زنى زيباست با چشمانى گيرا و با نفوذ که اعتماد بنفس از تمام وجودش نشيند و پسر از او جدا نمى مى

است و نام پسر که خيلى  اند. نامش ثريا  کنم که او را به سلول ما آورده بارد. از ته دل احساس خوشحالى مى مى

 شود. رسد که از بازوان مادرش جدا نمىزيباست آرش. پسر آنقدر ترسيده به نظر مى
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 گويد:  ثريا به پسرش مى

 هاى تو هستند. اينها مثل زندانبانان نيستند. اينها دوستان ما هستند، خاله -

 کند که چرا دستگير شده است. ىکشد تا پسر زيبا آرام بگيرد و ثريا برايمان تعريف ممدتى طول مى

خواستند مرا براى شکنجه ببرند او  شود اين است که ترسيده است. وقتى مىعلت اينکه آرش از من جدا نمى  -

نمى جدا  من  مى از  مرا  که  زمانى  آوردند.  در  بازوانم  بين  از  را  او  زور  به  را  شد.  او  گريه  صداى  زدند 

توان روع به جيغ کشيدن کردم. اينطورى احساس کردم که راحت تر مىشنيدم. بعد از مدتى که مرا زدند شمى

شالق را تحمل کرد. ولى بازجو شروع کرد به چپاندن پارچه کثيف توى دهانم. بعد شروع کرد به دست زدن  

کردم که جيغ بکشم و به او فحش بدهم ولى بخاطر پارچه کثيف و بدبو صدايى از دهانم هايم. سعى مىبه سينه

آمد. ما عصر پنج روز پيش دستگير شديم و آنها بالفاصله مرا از آرش جدا کردند و مرا تا صبح  ن نمىبيرو

روز بعد شالق زدند. صبح وقتى پاهايم غرق خون بودند مرا پيش پسرم بردند. او مرا با آن پاهاى غرق خون  

نشيند و از من  به من چسبيده مى  ترسد که از من دور شود. براى همين است که اينقدرديد و از آن به بعد مى

 شود. جدا نمى

 گويد: پرسيم و او مىاز ثريا در مورد همسرش مى

اش را به من دادند. اجازه ندادند يک سال و نيم پيش اعدام شد، ما شمال بوديم. وقتى او را اعدام کردند، جنازه -

 يم. هنوز هم همانجاست.  مان خاک کردکه در قبرستان شهر خاکش کنم. او را در باغچه خانه 

   

برم و برايش از خمير کند. من از بازى کردن با او لذت مى آرش کمى آرامش پيدا کرده است و با ما بازى مى

گويد ساکت باشيد و هر بار اين  کوبد و مىکنم. هر روز زندانبان به در سلول مىنان اسباب بازى درست مى

برم و اى يک بار او را به حمام مىبرم و هفتهاو را به دستشويى مى  پرد. منآرش است که با وحشت از جا مى

تواند راه برود. هر روز يکى از زندانبانان اند و آنقدر دردناکند که نمىشويم. پاهاى ثريا عفونت کردهاو را مى

ش درد شديدى  کند. بخاطر عفونت پاهاي کند ولى تاثيرى در وضع او نمىآيد و پانسمان پاهايش را عوض مىمى

 گويد، چه بگويد؟ به کى بگويد؟  دارد ولى هيچ نمى

بريم و بيشتر اوقات مشغول بازى و خنديدن هستيم. هرچند گاهى  ما از اينکه در کنار يکديگر هستيم لذت مى

هر  واقعيت آنقدر آزار دهنده است که ما هم قادر نيستيم خود را پشت تخيالتمان پنهان کنيم و شاد باشيم. ما از  

آنچه که يک انسان بايد داشته باشد محروم هستيم. از هواى آزاد، کتابهايى که دوست داريم، از روزنامه، از 

اينجا همه چيز براى شکستن مقاومت زندانى   در  انسانى محروم هستيم.  از همه حقوق  از درمان و  مالقات، 

آ وعده  با  يا  و  شکنجه  خود  با  و  شکنجه  به  تهديد  با  است.  شده  مىدرست  سعى  درهم زادى  را  زندانى  کنند 

شنويم که وضعيت اوين و قزل حصار هم همينطور است. هر چند آن زندانها براى زندانيانى است  بشکنند. مى

بازجويى دوره  مىکه  حکم  و  شده  تمام  مىشان  تمام گذرانند.  حکمش  که  کس  هر  زندانها  تمام  در  که  شنويم 

 نسبت به رژيم ابراز وفادارى بکند تا آزاد شود. اش توبه کند و شود بايد از گذشتهمى

 ٭ ٭ ٭  

خواهند بيرون  کنند و از ما مىگذرد. زندانبانها در سلول را باز مىدو هفته از آمدن ثريا و آرش به سلول مى

  دانند که ما هميشه منتظر گشت هستيم. بيرون کنند تا چيزى را پنهان نکنيم. نمىبرويم. ما را به دقت نگاه مى

گردند ولى سوزن و مداد را پيدا خواهند همانجا بمانيم. سلول را مىگردند و از ما مىرويم، بدنهايمان را مىمى

هاى کند و در مورد نقاشىگرديم. نيم ساعت بعد يکى از زندانبانان در را باز مى کنند. ما به سلول برمى نمى

آنها مىپرسد که کار کيست؟ ما به يکديگر نگاه  روى ديوار مى  اينکه ممکن است بخواهند بخاطر  کنيم، فکر 

ام. زندانبان لبخندى گويم من کشيدهگذرد و اينکه ممکن است همه را تنبيه کنند. مىمان کنند از مغزم مىتنبيه

 گويد: زند و مىمى

 قشنگ هستند. بازجوت گفته که يکى از عکسهاى خمينى را نقاشى کنى.   -



36 

 

 گويم:  ام. مىکنم شوکه شدهاحساس مى

 کشم.  نه، نمى -

 گم. بهتر است بکشى، اگر نظرت تغيير کرد بهم بگو.  جوابت را به بازجوت مى -

   

اى است و من با نخ  چند روزى است که مشغول دوختن يک طرح بر پشت ژاکت ثريا هستم. ژاکت او سرمه 

اش است که در زير برف به طرف خانه دوزم. طرح مردىام طرح را مىهايمان بيرون کشيدهسفيد که از حوله

 اندازد.  اند. و مرد مرا به ياد پدرم مىرود. زمين و درختان با برف پوشيده شدهمى

   

ام. عصر است، زندانبان در را يک ماه است که ثريا و آرش با ما هستند و نزديک سه ماه است که دستگير شده

کنند و من هايم برايم آرزوى موفقيت مىآماده باشم. همسلولى  گويد که براى بازجويىکند و به من مىباز مى

 نگرانم. بازجويى براى چيست؟ آنهم اين موقع که نزديک وقت خواب است. 

خواهد چشم بند را بردارم و من دوست ندارم که اين  ام. از من مى در اتاق بازجويى با بازجوى جديدى نشسته

کنند چشمانى گرسنه دارند، گويى هرگز نم. همه آنها وقتى به زنى نگاه مىکار را بکنم. دوست ندارم آنها را ببي

کنند. همان نظر اسالمى که زن را شوند. شايد بخاطر نظرشان نسبت به زن است که اينطور نگاه مىسير نمى

بند را   دارم. خودش چشمگويد چشم بند را بردارم و من بر نمىبيند نه يک آدم. دوباره مى يک وسيله جنسى مى

گويد نگاهم  کنم، مىشان زشت هستند. نگاهش نمىدانم که چقدر همه خواهم نگاهش کنم چون مىدارد. نمىبرمى

از  کنم و همانطور که حدس مىکن. نگاهش مى زدم صورتش با مو پوشيده است. ريش و سبيل، با چشمانى 

را بهم مى آدم  آمده که حال  در  او برمىدهم که نگاهزند. ترجيح مىحدقه  از  را  او  ش نکنم و چشمانم  گيرم. 

گويد و اينکه اگر توبه کنم به زودى آزاد خواهم شد. در مورد  کند، در مورد مذهب مىشروع به حرف زدن مى 

 گويم: دانند که کجا هستم. مىاند و نمىگويد اينکه همه جا به دنبال من گشتهام مىخانواده

 م. ام حرف بزنخواهم با خانوادهمى -

گذارم که با آنها حرف بزنى. چقدر از اين لفظ دختر  گويم انجام دهى مىاگر دختر خوبى باشى و هر چه مى  -

دهد ولى  رو است. به حرف زدن ادامه مىآيد. منظور از دختر خوب، دختر تو سرى خور و دنبالهخوب بدم مى

هد انجام نخواهم داد. حاال نزديک نيمه شب  خوادانم که هرگز کارهايى را که او مىدهم چون مىمن گوش نمى

مى خوابم  حوصله است،  او  حرفهاى  از  و  سلولى آيد  هم  براى  دلم  است.  رفته  سر  است، ام  شده  تنگ  هايم 

آيد. همانطور که کنم که کسى در ساختمان بازجويى نيست چون صدايى نمىبخصوص براى آرش. احساس مى

العملى کشم. عکسکند که با پايم بازى کند. پايم را کنار مى رد و سعى مى گذازند پايش را کنار پايم مىحرف مى

نمى کند چکار مىنشان  تجاوز  بهم  بخواهد  اگر  بکنم؟ سعى مىدهد.  شايد توانم  و  است  هم  نگذارم، الغر  کنم 

افتم  مىزورش به من نرسد. ولى اگر نتوانم مانعش بشوم بايد تحمل کنم. تجاوز هم يک شکنجه است. ياد ثريا  

 هايش بازى کرده بودند و او نتوانست کارى کند. که وقتى زير شکنجه بود با سينه

پرسد  دانم نظرم را در مورد چه چيز مىپرسد نظرت چيست؟ نمىزند و گاهى مىبازجو همچنان حرف مى

بگويم. آنها به  کردم. به هر حال من نبايد حرف بزنم، من چيزى ندارم که به آنها  چون به حرفهايش گوش نمى

راه خودشان که شکنجه کردن مردم است ايمان دارند و من هم به راه خودم که بدست آوردن آزادى و برابرى  

نمى من  هم  را  اينها  برابر  است.  موقعيت  يک  در  که  چرا  آنهاست  نفع  به  فقط  آنها  با  بحث  دهم.  تغيير  توانم 

گرداند. احساس  ساعت حرف زدن مرا به سلول بر مى  مانم. بعد از سه چهار نيستيم، براى همين من ساکت مى

دانم کنم که چه گذشت و اينکه نمىکنم، ثريا و آذر بيدار و منتظر من هستند. براى آنها تعريف مىراحتى مى

 موضوع چيست.  

زند و   زند و حرف م برد و هر بار همان داستان است. او حرف مى هر شب زندانبان مرا براى بازجويى مى

کنم. او در مورد همه چيز زند نگاه مىنشينم و گاهى او را که تف دور دهانش حال آدم را بهم مىساکت مىمن  
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کنم اند. و من سعى مىاش با همسرش و اينکه بخاطر زايمان مدتى سکس نداشتهگويد حتى در مورد رابطهمى

مى زنى  چه جور  کنم.  تجسم  را  او  چنين شکنجههمسر  با  زندگتواند  مىگرى  چه طور  کند؟  چنين  ى  با  تواند 

تواند او را  موجودى سکس داشته باشد؟ حتما يک زن تو سرى خور است وگرنه اين چنين مردى چطور مى

باشد؟ نمى او خوشحال  با  از بودن  بتواند  دارد که يک زن  اين مرد چه چيز  کند؟  به سواالتم  خوشبخت  توانم 

تواند با همچنين موجود  به غير از يک زندانبان چه کسى مى  پاسخ دهم، شايد همسرش هم يک زندانبان است. 

کند زندگى کند؟ آيا قيافه او را بخاطر فرهنگ و  زند تف اطراف دهانش را پر مىزشتى که وقتى حرف مى

نمىعقيده زشت  نمىاش  زشت  را  او  اين  بخاطر  آيا  يک بينم؟  همه  از  بدتر  و  است  زشت  رفتارش  که  بينم 

 بازجوست؟  

   

توانم با آرامش  گرداند. نمىکند و ساعت يک يا دو نيمه شب به سلول بر مىب موقع خواب مرا صدا مىهر ش

ام و مثل گذشته سرحال نيستم. امشب بعد از حرفهايش مرا بخوابم، وضع خوابم بهم خورده است. وزن کم کرده

کنم. بالکن  هواى تازه را احساس مىاى از بالکن بايستم.  خواهد که در گوشهبرد. از من مىاز راه ديگرى مى

ها را هم  اس قرار دارند. اين زندان دست ساز آلمانها آرم نازىهايى با طرح اسدايره شکل هست و دورش ميله

بينم و حوضى که در ميان اند. با کنار زدن برزنت حياط را مىها را با برزنت پوشاندهبر خود دارد. دور ميله 

گردد و مرا شود ديد. بازجو بر مىست بخاطر چراغهايى که روشن است همه جا را مىآن است. با اينکه شب ا

خواهد که کند. مرد از من مىبرد که او را دکتر صدا مى برد. پيش مردى مىبه اتاقى که گويا بهدارى است مى

نفسم براى   گذارد.دهد. دستگاه را روى اعصاب پشت گردنم مىروى صندلى بنشينم و به من شوک برقى مى

 کنم که قلبم به درد آمده است. آيد و احساس مىاى بند مىلحظه 

   

توانم روى افکار خودم متمرکز شوم و به حرفهاى بازجو گوش ندهم ولى گاهى با سواالتش  بيشتر اوقات مى

ام. حاال  کنم عصبى شدهزند. هر شب به بازجويى رفتن خوابم را به هم زده و احساس مىتمرکزم را به هم مى

کنند. قرار است يک برنامه تلويزيونى بگذارند و سعى دارند که تعداد زيادى را  دانم چرا روى من کار مى مى

از گذشته بزنند و  بعنوان تواب حرف  آن برنامه  در  بايد  بکشانند. زندانيان  آن برنامه  با  به  مبارزه  يعنى  شان 

دانم که مرگ را  ند که من هم در اين شو شرکت کنم. مىخواهجمهورى اسالمى ابراز پشيمانى کنند. آنها مى

 دهم. هزار بار به چنين کارى ترجيح مى

 پرسد: ام مىدوباره در مقابلش نشسته

 فکرهاتو کردى؟   -

 همانطور که قبال هم گفتم من در آن برنامه تلويزيونى شرکت نخواهم کرد.  -

 پس مجبوريم که بزنيمت.   -

 شوم. وباره فلج مىام کنيد داگر شکنجه -

کنيم. اين کار را با يک مرد هم کرديم.  کنيم. پاهاتو از زانو قطع مىآره ولى اين بار بعد از فلج شدن ولت نمى  -

توانيم يک  کنيم، اين کار تعذير است. بنابر قرآن ما مىدر ضمن اين کار شکنجه نيست، ما در اينجا شکنجه نمى

 اش ابراز پشيمانى کند.  م را بپذيرد و از گذشتهنفر را آنقدر تعذير کنيم تا اسال

است.  سعى مى بگذارد، شکنجه شکنجه  را چه  اسمش  نيست  نخندم. مهم  از شکنجه  او  اسالمى  توجيه  به  کنم 

دهد از هر نوع شکنجه اجازه  آنها  به  اسالم  است اينکه  نتيجه شکنجه  فرد را که  اعترافات  استفاده کنند و  اى 

داوطلبانه   روشناعترافات  را  اسالم  انسانى  ماهيت ضد  فقط  مىبنامند،  قطع تر  را  پاهايم  اينکه  تجسم  با  کند. 

کنم چون حاال ديگر زمستان است و لباس کافى  نشيند. احساس سرما مىاند عرق سردى بر تمام بدنم مىکرده

رود تا  که به جبهه مى  گويدکند که بازجوى قبلى مرا براى شکنجه صدا خواهد کرد. مىبر تن ندارم. تهديدم مى

کنم در اين کار موفق شود و زنده برنگردد. فکر اينکه امشب پايان بازجويى  در راه خدا شهيد شود. آرزو مى
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اوست خوشحالم مى با  بهدارى مىمن  به  دوباره  ببرد،  به سلول  اينکه مرا  از  قبل  ديگر  کند.  بار  رويم و يک 

 دهند.  شوک برقى به من مى

 ٭ ٭ ٭  

شنويم که تعداد خواهند مرا براى بازجويى صدا کنند. مىکنم مىشود فکر مىتى هربار که در باز مىبراى مد

اند. بخشى زيادى از زندانيان براى قبول اعالم انزجار در برنامه تلويزيونى به زير بازجويى و شکنجه رفته

ندانيان می گويند که با شرکت در اين  اند. بازجوها به زاند و بخشى شکنجه را تحمل کرده مصاحبه را پذيرفته 

اعدام حکم   به جای  تلويزيونی  زندانيان مى    ١۵مصاحبه  از  برخى  براى حفظ  سال خواهند گرفت.  که  گويند 

مان بايد مصاحبه تلويزيونى را بپذيريم. آنها در زير شکنجه اطالعات ندادند و حاال فکر خودمان و حفظ مبارزه

توانند از اعدام بگريزند. هرچند همه آنها تحت تاثير شرايط  حبه تلويزيونى مىکنند با شرکت در اين مصامى

کارى شده  چنين  به  نمىفشار و شکنجه حاضر  بودند هرگز حاضر  آزاد  اگر  گذشتهاند.  که  را زير شدند  شان 

داوطلبانه سوال ببرند. رژيم آنها را بوسيله تلويزيون به خانه مردم خواهد برد و طبق معمول خواهد گفت که  

کرده برنامه شرکت  اين  نکرده  در  انزجار  اعالم  با رژيم  مبارزاتش  برعليه  دستگيريش  از  قبل  هيچ کس  اند. 

 است، نه در ايران نه در هيچ کجاى دنيا. 

اند. در  گذرد و هنوز مرا براى شالق صدا نکردههايم با بازجوى جديد مىحدودا دو هفته از آخرين بازجويى

آورم گويد که مژگان است، به ياد مى شود. به محض آنکه نامش را مى ک زندانى ديگر وارد مى شود و يباز مى

کند.  که از سلول کنارى به من گفته بودند که بايد مراقب چنين آدمى باشم. گفتند که تواب است و همکارى مى

 آيا اين همان است که حرف زدن مرا با پرى از سلول پهلويى گزارش داده بود؟  

   

کند، مبادا حرکتى  مان جهنم شده است. ما را به دقت برانداز مىاز وقتى که مژگان به سلول ما آمده است زندگى

کند با ما حرف بزند ولى ما رود. سعى مىرا نبيند. چند روز يک بار براى نيم ساعت به ديدن بازجويش مى

اشتباه کرده است که برعليه رژيم مبارزه کرده  گويد و اينکه چقدر  هاى رژيم مىحرفى با او نداريم. از خوبى 

گويد که با تعداد ديگرى به مصاحبه تلويزيونى خواهد رفت تا به مردم بگويد که در پيوستن به جريان  است. مى

توانيم با يکديگر  خواند. ما نمىخواند و بعد از نماز دعا مىضد رژيمى اشتباه کرده است. مرتب نمازش را مى

 دانيم که مژگان همه حرفهايمان را به نزد بازجو خواهد برد. يم چون مىراحت حرف بزن

گيريم که دوباره خودمان هستيم و چشمهاى بازجو با ما نيست. او  رود و ما جشن مىبعد از ده روز مژگان مى

مدتى  رود تا گزارش کارهاى آنها را بدهد. کار او همين است، رفتن به هر سلولى براى  به سلول ديگرى مى 

کوتاه و گزارش دادن از وضعيت سياسى و روحى زندانيان. سيامک نامزد مژگان سال پيش اعدام شد چون  

هيچ   ولى  داشت  زيادى  اطالعات  شد  دستگير  وقتى  و  بود  فعال  خيلى  او  کند.  همکارى  رژيم  با  نشد  حاضر 

 اطالعاتى در اختيار رژيم نگذاشت. 

 * 
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 مصاحبه تلويزيونى 

پن از  نمىهرچند  سلول  مىجره  ولى  ديد  را  بيرون  مىتوان  برف  که  سکوى  دانيم  روى  دستشويى  در  بارد. 

مى گوشهظرفشويى  تا  مىروم  را  درختانى  ببينم.  را  آسمان  از  شدهاى  خم  برف  سنگين  بار  زير  که  اند. بينم 

داشتيم گرم  لباس  کاش  است.  برگرفته  در  را  وجودمان  تمام  زمستان  گويى سرماى  است،  براى  غروب  دلم   .

خواهد شود و زندانبان از ما مىاش را در يک سلول کوچک بگذراند. در باز مىسوزد که بايد بچگىآرش مى

که با چادر و چشم بند به راهرو برويم که صداى بلندگو را بشنويم. اضطراب شديدى تمام وجودم را فرا گرفته  

مى کسانى  چه  کساناست.  چه  کنند؟  انزجار  ابراز  شکستهخواهند  را  بايد  ى  کرد؟  خواهند  فکر  چه  مردم  اند؟ 

آيد. برنامه تلويزيونى است که از بلندگو براى ما  منتظر شنيدن صداى دوستان قديمم باشم. صداى بلندگو در مى

مى مىپخش  کاش  چهرهکنند.  خيلىتوانستم  واقعى  اسم  ببينم.  را  نمىهايشان  را  چهرهها  ولى  را دانم  شان 

کنند، حدود سى نفر. حالت تهوع دارم و غمى تمام وجودم را در بر  د زيادى خود را معرفى مىشناسم. تعدامى

مى را  قلبم  عجيبى  تنهايى  احساس  بودم.  نکرده  تجربه  آنرا  هرگز  که  بى گرفته  را  فشارد.  ثريا  دست  اختيار 

اند  داده باشند. با آنها چه کردهشود که آنها تن به مصاحبه تلويزيونى  فشارد. باورم نمىگيرم و او دستم را مى مى

اند ولى حتما تعدادى هم بدون آنکه شکنجه اند؟ حتما تعدادى را خيلى شکنجه کردهکه حاضر به اين کار شده

از اعدام نجات پيدا خواهند کرد، چه  شوند پذيرفته اين مصاحبه  با  يا فکر کردند که  اند. حتما ترسيده بودند و 

تر از اين کند و بعد اعدامشان خواهد کرد. رژيم اسالمى وحشىاش را مىها استفادهاى. رژيم از آن خوش خيالى

است که بگذارد اينها زنده بمانند. حتما االن همه دوستانم پاى تلويزيون هستند تا ببينند کى در مصاحبه هست 

دانند که اينها را آيا آنها مى کنند.بينند. خيلى از مردم حتما دارند تماشا مىکى نيست. چقدر خوشحالم که مرا نمى

کنند که خودشان اند؟ و يا حرف رژيم را باور مىبه زور شکنجه و يا با وعده و وعيد به پاى مصاحبه آورده

مى دارند  را  کارى  چنين  مىداوطلبانه  مردم  اگر  نفى کنند؟  پاى  به  را  آنها  شکنجه  زور  به  رژيم  که  دانستند 

هايى بکشاند.  گذاشت که زندانيان را به پاى چنين مصاحبه يم آنقدر نيرو نمىشان کشانده است آنوقت رژگذشته

دادند، براى رژيم هم نفعى نداشت که چنين کارى بکند. اگر مردم هايى اهميت نمىاگر مردم به چنين مصاحبه 

رژيم    ها محصول شکنجه و ترس و "ديدن نور" در سر است نه در آسمان، آنوقتدانستند که اين مصاحبه مى

کرد. همه زندانيانى که ممکن است در سلولشان صداى بلندگو را نشنوند به  هم ما را براى انجام آن شکنجه نمى

ها روى  داند که مصاحبه اند تا صداى همرزمان تا چند ماه پيششان را بشنوند. رژيم هم مىراهرو آورده شده

چرخاند، در گران رژيم که مصاحبه را مىنجه برخى از زندانيان هم تاثير مخرب خواهد داشت. يکى از شک 

گويد و طبق معمول مدعى است که آنها داوطلبانه به اين مصاحبه مورد تشکيالت افراد شرکت کننده سخن مى

ام بود و  دهم. هوشى که رابط تشکيالتىله بود را تشخيص مىاند. اسم سعيد يزديان که از رهبران کومهآمده

 مده بود که گزارش بدهد نيز جزو آنها هستند.  مژگان که به سلولمان آ

مى حرف  نفر  پنج  تنها  آنها  همه  بين  مىاز  کردهزنند.  جاسوسى  عراق  براى  که  زوال گويند  مورد  در  اند. 

مى حرف  مىمارکسيسم  و  مىزنند  کمک  مالى  نظر  از  آنها  به  عراق  که  تقاضاى گويند  امام  از  است.  کرده 

دهم. اولين تاثيرى که مصاحبه  حرفهايشان را گوش دهم، تمرکزم را از دست مى  توانم همهکنند. نمىبخشش مى

ها گذارد تنفر نسبت به آنهاست. اين بايد مهمترين هدف رژيم در برگزارى اين مصاحبه آنها بر روى شنونده مى

چند ماه باشد. شنونده احساس تنفر نسبت به انزجار دهنده بخاطر برخورد ضعيف و تغيير رفتارش در عرض  

کند و اين آنقدر براى رژيم ارزش دارد که برايش وقت بگذارد و زندانى را شکنجه کند. براى آنکه رژيم مى

آيند توى تلويزيون و از گذشته خود  شوند بعد از چند ماه مىبتواند به مردم بگويد کمونيستها وقتى دستگير مى

گذرد. دانند پشت صحنه چه مىى راه بيندازد. مردم نمىکنند و به اين طريق جو ضد کمونيستابراز پشيمانى مى

مى را  اسير  انسان  يک  مى تنها ضعف  بدشان  او  از  و  مجبور  بينند  را  آنها  رژيم  نداشت  اثرى  چنين  اگر  آيد. 

معروف  نمى آدمها  بهترين  بعنوان  خود  محله  يا  و  کار  محيط  در  اينها  از  يک  هر  کنند.  کارى  چنين  که  کرد 

شوند تا   مثل آدمى شکست خورده، ضعيف و از نظر سياسى مرده در مقابل مردم گذاشته مىاند. و حاالبوده

 احساسشان نسبت به آنها تغيير کند. 

افسردهشود و ما به سلول برمىمصاحبه تمام مى اينکه رژيم مى گرديم، همگى  تواند در عرض  ايم. در مورد 

اينطور بشکند، حرف مى را  انسانهايى  به رختخوابمان مىزنيمچند ماه  به زندان فکر مى.  کنم و براى رويم. 

اند و يا اولين بار احساس متفاوتى نسبت به آن دارم. تعدادى از کسانى که همرزمم بودند به جبهه مقابل رفته

اند. مطمئن هستم که تعدادى از آنها اعدام خواهند شد و تعدادى اى را که من در آن هستم ترک کردهالاقل جبهه

آيندهيز حکمن در زندگى  تاثيرى  کارشان چه  اين  اينکه هاى طوالنى مدت خواهند گرفت.  داشت؟  شان خواهد 

نتوانستند شرايط فشار را تحمل کنند چه تاثيرى در شخصيتشان خواهد داشت؟ چطور توانستند در عرض مدت 

در   سالهاى طوالنى  شاه  زمان  در  سعيد  مثل  آنها  از  برخى  کنند؟  تغيير  زمان  کوتاهى  آن  در  و  بودند  زندان 
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شکنجه باعث نشده بود که بشکنند. اينها با سعيد چه کردند که اينقدر زود شکست؟ تفاوت زندان شاه با زندان 

نفر مى از تواند عکسمالها چيست که يک  اين دو داشته باشد؟ همه اين زندانها  اين حد متفاوتى در  تا  العمل 

اند. مردم وقتى زندانيان را آزاد کردند زندانها را خراب نکردند. و چه دهزمان شاه براى اين رژيم به ارث مان

اين زندانها را  حيف. اين زندان در زمان رضا شاه درست شد و شاهد اعدام و شکنجه خيلى از انسانهاست. 

لولى را کنند. آنها هيچ سسلطنت درست کرد و از آنها استفاده کرد ولى مالها از آنها بطور خاصى استفاده مى

گذارند. وقتى مردم کنند و در آنها بيشتر از ظرفيتشان زندانى مىدارند. از همه سلولها استفاده مىخالى نگه نمى

کنم  کردند تا امروز در آنها شکنجه نشوند. سعى مىبايست تمام زندانها را خراب مى برعليه شاه بلند شدند، مى 

 گذارد. بخوابم ولى ذهنم نمى

ذهنم مشغول مصاحبه تلويزيونى است. حتما مردم به اين عمل بعنوان يک عمل خائنانه نگاه    براى چند روز

کنند. هرچند مصاحبه آنها فقط به معناى خسته بودن از شکنجه است. به اين معنى است که در اين شرايط  مى

نمى شرايط  اين  در  کردند.  انتخاب  را  ماندن  زنده  تغيير  آنها  براى  مبارزه  به  اين  خواهند  همه  و  دهند.  ادامه 

نمى دستگير  آنها  اگر  است.  بوده  از شکنجه  ترس  يا  و  تاثير شکنجه  تحت  گيريها  که  تصميم  بود  شدند ممکن 

ادامه دهند. هيچ وقت فکر نمى آزاد و برابر  کردم که شرايط براى تمام عمرشان به مبارزه براى يک دنياى 

ود، اگر سايه شکنجه بر زندگى در زندان رنگ نزده بود هيچ  اى نبتواند تا اين حد مهم باشد. اگر شکنجهمى

نمى انزجار  اعالم  آنها  از  و کدام  از شکنجه  تا  تکرار کردند  در مورد مخالفين  را  اتهامات رژيم  آنها  کردند. 

خودکشى   يک  کردند،  خودشان  برعليه  بلکه  نکردند،  ما  برعليه  کارى  آنها  مصاحبه  اين  با  بگريزند.  اعدام 

 کشتند تا راضى به مصاحبه شوند. بايست چيزى را در خود مى . آنها مىسياسى بود

دهندگان بود، نه   اى را ديدم و اولين احساسم برعليه انزجارآيد که وقتى بيرون بودم مصاحبه تلويزيونىيادم مى

مصاحبه  هم  من  رژيم.  دست  برعليه  که  گرفت  تصميم  او  که  وقتى  کردم  فکر  کردم.  سرزنش  را  به کنندگان 

بايست براى آن آماده باشد. من تماما زندانى بايست بداند که دستگير و زندانى خواهد شد و مىمبارزه بزند مى

خواهد. کننده را سرزنش کردم بجاى آنکه رژيم را سرزنش کنم. و اين بايد تاثيرى باشد که رژيم مىمصاحبه

نمى شکنجهمن  و  زندان  و  رژيم  که  را  مصاحبه  علت  مسئله اتوانستم  اين  به  کردنم  نگاه  طرز  ببينم.  بود  ش 

شدم.  کرد که از دست مصاحبه کننده يعنى قربانى، عصبانى مىام مىانسانى نبود و مصاحبه آنچنان عصبانى

مىفقط صحنه بود  مقابلم  در  که  را  نمىاى  را  شکنجه  رژيم  يعنى  پشت صحنه  شکنجه ديديم،  از  رژيم  ديدم. 

کند، به ما  ن را به پاى اعالم انزجار بکشاند. بعد هم از آن براى تحقير همه استفاده مىکند که زندانيااستفاده مى

مىمى کنار  تهديدى  هر  با  را  حزبتان  و  نظرات  شما  هستيد.  اينطور  شما  اين گويد:  همه  اينکه  با  گذاريد. 

م که علت آنها شکنجه، دانيبينيم. نمىگيرد ولى با اين همه ما علت آنرا نمىها در زندان صورت مىمصاحبه

ها قبل از اعدام بخاطر آنکه به بهشت نروند است. ما آنرا يک اعدام، گرسنگى، تحقير و خبر تجاوز به باکره

مى کننده  مصاحبه  اگر  مسئله شخصى  که  را  واقعيت  اين  است.  خاصى  شرايط  محصول  که  چيزى  نه  بينيم، 

اند و از او آدمى يم. اينرا که شخصيت فرد را شکستهبينزد را نمىشکنجه نبود کسى برعليه خودش حرف نمى

 کنيم.  اند درک نمىديگر ساخته

ديگرى مى داستانهاى  گاليله برتولت برشت و  داستان  ياد  نتيجه افتم که چنين مصاحبه به  هايى در گذشته همه 

بوده اينجا مصاحبهشکنجه  در  زندان.  و  از شکنجه  فرار  براى  يا  و  راند  دوستانش  از دست مىکننده  و ا  دهد 

دانند که مصاحبه چيزى نيست که يک زندانى رژيم هم به او اعتماد ندارد. هر دو هم زندانى و هم رژيم مى 

کننده هيچکس را براى روى آوردن به او ندارد. او تنها خواهد  آزادانه آنرا انجام دهد. ولى با اينحال مصاحبه

اى! تنهايى همراه با تنفر از خود، چرا که فرد دست به کارى زده  هايىبود تا آزاد و يا اعدام گردد. آن هم چه تن

ها بايد از است که دوست نداشته است و بخاطر فرار از شکنجه دست به آن کار زده است. تاثير اين مصاحبه

،  دست دادن اميد به تغيير دنيا باشد. حتما مردم را نسبت به سياست که تنها وسيله بدست آوردن آزادى است

 کند.  متنفر مى

 ٭ ٭ ٭  

اند. حاال دو تا هم سلولى ديگر به نامهاى زرى و چند روزى است که آذر را از سلول ما به اوين منتقل کرده

ملک داريم. ملک بزرگتر از همه ماست. حاال پنج نفر در اين سلول کوچک هستيم و بايد خود را با آن وفق  

 گويد:  گويند. زرى مىرايمان مىدهيم. هم سلوليهاى جديد از دستگيريشان ب
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ام کنند. وقتى  ام را از من جدا کردند و مرا به تخت بستند که شکنجهام به اينجا آوردند. بچهمرا با بچه دو ماهه -

آوردند که به او شير بدهم و ام را مى شنيدم. هر روز بعد از شکنجه بچهام را مىزدند صداى گريه بچه مرا مى

دانستم چه کنم چيزى به جز شيرم  کرد، نمىدادم ولى او تا صبح گريه مىشبها به او شير مى  او را عوض کنم.

نداشتم که به او بدهم. روز سوم بعد از شکنجه ديگر قادر نبودم او را عوض کنم. براى پنچ روز، روزى چند 

ادند. ناصر زندانى زمان شاه  دانستند که با ناصر قرار دارم، عکسش را بهم نشان دزدند. آنها مىساعت مرا مى

دانستند که روز قرارم با ناصر  خواستند که حتما او را دستگير کنند. روز پنجم که آنها مى بود، براى همين مى

بچه  با  مرا  نگذاشتيم.  رزرو  قرار  دستگيريها  بخاطر  که  گفتم  آنها  به  پرسيدند.  رزرو  قرار  مورد  در  است، 

اين سلولها تبيچاره از  آنها خواستم که ام بد بود، شيرم ناراحتش مىنها گذاشتند. حال بچهام در يکى  از  کرد. 

دادند. قرار رزروم با ناصر براى بيست روز بعد از قرار اول ام بدهند، ولى آنها گوش نمىام را به خانوادهبچه

ببينم. بازجو به سلولم آمد و منبود. در آن روز به نگهبان گفتم که مى به او گفتم که قرار   خواهم بازجو را 

اين   با ناصر امروز صبح ساعت ده بود. صورتش تغيير کرد، با عصبانيت گفت تو قرارت را تمام  رزروم 

بيست روز پيش خودت نگه داشتى؟ مرا به اتاق شکنجه برد و بيست ضربه شالق محکم به پاهايم که وضعشان 

 خيلى بد بود زد. 

 پرسم: از زرى مى 

 دى؟ چرا به آنها گفتى در آن روز قرار داشتى؟  چرا اين کار را کر -

 ام. خواستم به آنها بگويم که بريدهمى -

 چرا قرارت را زودتر به بازجوت ندادى؟  -

باعث مرگ ناصر بشم، نمىنمى  - بود  تونستم  قرار گذشته  از زمان  آنوقت که  را بکنم. ولى  کار  اين  تونستم 

 خوام اعدامم کنند، بچه ام به من احتياج دارد.  مت نمى کنم. نمىخواستم که بازجو بداند که ديگر مقاو مى

 پرسد:  ثريا مى

 ات چى شد؟ بچه -

 کنم. اش را فراموش نمىام دادند. صداى گريه ام را به خانوادهروز بعد از آن بچه -

اعتقاد   کمونيست  مبارزان  اتحاد  برنامه  به  من  جريان  مثل  که  هستند  جريان  دو  از  زرى  و  و  ملک  داشتند 

خواستند حزب کمونيست تشکيل دهند. هر روز بحث و گفتگو داريم. بيشتر اوقات من و زرى با هم اختالف  مى

از دو جريان متفاوت هستيم ولى هيچ مشکلى در بحث کردن با هم نداريم. و بخاطر   نظر داريم. من و ثريا 

له متفاوت است، هر وقت من با نظرش  شويم. ولى با زرى مسئداشتن نظر متفاوت از يکديگر عصبانى نمى

مان بوده است من بايد آنرا  گويد اين نظر گروهکند که وقتى مىشود. زرى فکر مىکنم عصبانى مىمخالفت مى

مى بحث  از  ملک  گاهى  کنم.  مخالفت  آن  با  نبايد  و  مىبپذيرم  و  مىهراسد  ندهيم  ادامه  که  اگر  خواهد  گويد 

 دهيم.  دهيم و ادامه مىکنند. ولى ما به او گوش نمىتان مىشکنجهنگهبانان صدايتان را بشنوند، 

 ٭ ٭ ٭  

 گويد:  ايها مىزرى برايمان در مورد دستگيرى توده

دو هفته پيش وقتى آنها را دستگير کردند برخى از آنها را در سلولها و برخى را در راهرو گذاشتند. شب    -

کردم که گوشم  ز کرد که يکى از آنها را آنجا بگذارد، باور نمىبود، وقتى نگهبان در سلول کنار سلول مرا با

مى مىدرست  برادر  گفت  نگهبان  به  زندانى  نگهبان  شنود.  ببرى؟  دستشويى  به  مرا  ساعت شش صبح  تونى 

دانستم که زندانى کيست ولى فکر کردم بايد از خودشان باشد چون رفتارشان با يکديگر  جواب داد حتما. نمى

د. صبح روز بعد سر ساعت شش نگهبان در سلول کنارى را باز کرد و گفت برادر کيانورى  خيلى خوب بو

 توانيد به دستشويى برويد. تازه فهميدم که رهبر حزب توده است و برايم عجيب بود که دستگير شده. مى
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 گويد: ملک مى

 اند، به جز در دستگيريشان. بوده کند، بايد خيلى منظم باشد. آنها هميشه با برنامهپس شکمش سر وقت کار مى -

کند، برايم جالب است. در مبارزات اند، دستگير مىاينکه رژيم جريان و يا افرادى را که با آنها همکارى کرده

اند.  مردم بر عليه رژيم، جرياناتى مثل حزب توده طرف رژيم را گرفتند ولى حاال خودشان هم دستگير شده

دانم که سازمان اکثريت را هم دستگير ه وفاداريش به رژيم حاال اينجاست. نمىرهبر حزب توده بعد از آن هم

مىمى کمونيستها  دنبال  به  رژيم  اطالعات  سازمان  افراد  مثل  آنها  از  بعضى  نه.  يا  موجبات  کنند  تا  گشتند 

 دستگيريشان را فراهم کنند. 

ثريا و  من  نوبت  بروند.  حمام  به  که  است  ملک  و  نوبت زرى  ثريا    امروز صبح  است.  ظهر  بعداز  آرش  و 

 پرسد: مى

 کنى چرا زرى در مورد قرار رزروش حقيقت را به بازجويش گفته است؟ فکر مى -

آينده چه خواهد   - ببينم در  برايم جالب است که  اينکه بدانند که بريده است.  همانطور که خودش گفت، براى 

 کرد. چگونه زندان را تحمل خواهد کرد. 

 و واقعا مبارزه را ول کرده؟  کنى افکر مى -

 کنى؟ تو فکر نمى -

 اى را شروع کرده، مگه نه؟ خوشحالم که بعد از قرارش بريد. روز نوزدهم نبريد. پروسه -

 طرف بماند. آره، در مرحله اول يک پروسه است. اميدوارم بى -

زنيم. و اينکه ف ماند، حرف مىطرشود در زندان بود و با مبارزين رابطه داشت و بىدر مورد اينکه آيا مى

 چطور چنين چيزى امکان دارد. 

وقت نوبت ما براى حمام يک صف طوالنى از زندانيان است و نگهبانان مراقب هستند که حرف نزنيم. هر 

ها با زمين فاصله دارند. من و ثريا در دو کابين کنار هم  گذارند. ديوارهاى کابينيک از ما را در يک کابين مى

شوييم. بعد ثريا از کنار پرده نگهبان را نگاه  داريم. همانطور که قرار گذاشته بوديم خودمان را سريع مى  قرار

من مىمى را صدا مىکند.  کنارى  کابين  زندانى  ديوار  از زير  و  و مىنشينم  را کنم  اسمم  او  پرسم چه خبر؟ 

 گويد: پرسد، مىمى

 تو در سلول آن پسر بچه هستى؟  -

 آرى.  -

تعدادى از زندانيان براى اينکه در مصاحبه تلويزيونى شرکت نکنند دست به خودکشى زدند و بعضى موفق   -

هوش پيدا کردند و نگذاشتند  شدند. عمو زير شکنجه مرد، سکته کرد. عباس داروى نظافت خورد ولى او را بى

 رد. بمى

کنم نگهبان  دهم. احساس مىتن خودم ادامه مىگويم برود و به شس ام مىکند، به همسايهثريا شروع به سرفه مى

 کند. دارد از کنار پرده کنترل مى

 ٭ ٭ ٭  



43 

 

گويم  کند. به او مى خواهد از او جدا شود و گريه مى خواهد براى بازجويى برود. آرش نمىنگهبان از ثريا مى

برمى قول مىمادرش حتما  او  به  بازوانم مىگردد.  بين  در  او  ماددهم و  تا  او قصه  نشيند  رش برگردد. براى 

 گويد:  گردد، مىکنم با بازى سرش را گرم کنم. ثريا غمگين برمىگويم و سعى مىمى

به    - بودند  خواسته  ازش  بود.  باندپيچى  هم  پاهاش  داشت،  درد  و  بودند  شکسته  را  دستش  ديدم،  را  برادرم 

ک موافقت  باالخره  است.  خوب  رژيم  که  بگويد  و  برود  تلويزيونى  مصاحبه مصاحبه  يک  در  برود.  رده 

تلويزيونى با افرادى از جريانات ديگر شرکت خواهد کرد. از بازجويش خواسته بود قبل از رفتن مرا ببيند. به 

کنند، پريروز دستم را ام مىخواستم، مدام شکنجهکردم چنين کارى بکنى. گفت، نمىاو گفتم هيچ وقت فکر نمى

مى اگر  مى شکستند.  را  خودم  نمىتوانستم  ولم  نکنم  تا مصاحبه  ندارم.  را  تحمل شکنجه  ديگر  تو  کشتم،  کنند. 

ام؟ مردم تشخيص خواهند داد که به  دونى که مرا اعدام خواهند کرد و بعد از مرگم چه اهميتى دارد چه کردهمى

با    آيد اين چرنديات را بگويد مگر اينکهدونن که کسى نمىخواست خودم در مصاحبه حاضر نشدم. مردم مى 

دانستم چه بگويم، نگهبان دانند که اين به معنى تغيير کردن نيست. نمىشکنجه مجبورش کرده باشند. آنها مى

آمد تا مرا با خود ببرد و تنها توانستم به او بگويم که دوباره در موردش فکر کن. لباس پوشيده و آماده بود تا به 

نمى کند.  شرکت  تلويزيونى  مصاحبه  در  و  برود  شکستهاوين  دست  چطورى  مىدانم  را  مردم اش  پوشانند، 

 اند. فهمند که مامورين آنرا شکستهبينند و مىمى

نمى ولى  هستيم  رختخوابهايمان  در  همه  است  نمىشب  بخوابم.  دلم توانم  بيدار.  کى  و  است  خواب  کى  دانم 

رود. ى به شاخه ديگر مىاخواست که جاى کوچکى براى قدم زدن داشتم. افکارم پريشان است و از شاخه مى

مى دوستانم  با  زدن  حرف  ياد  مىبه  کوهنوردى  که  حالى  در  مى افتم  مصاحبه  به  که  را  افرادى  برند  کرديم. 

کنم. اينجا کارخانه تواب سازى است. آدم  کنم. برادر ثريا و شکنجه او را براى مصاحبه تصور مىتصور مى

مى تصور  مصاحبه  از  بعد  نسرا  احساسى  چه  فکر کنم،  چه  خودش  مورد  در  داشت؟  خواهد  خودش  به  بت 

داند که دير يا زود  داند که باالخره تمام خواهد شد. چون بازجو هم مىکند؟ زير شکنجه براى قرار آدم مىمى

خانه يا  و  قرارها  در  زندانى  آن حد مىدوستان  تا  را  آدم  بنابراين  نخواهند شد.  بدانند  هايشان حاضر  که  زنند 

دستگيرى کسى هست. ولى شکنجه براى اعالم انزجار پايانى ندارد. تنها اميد زندانى براى رهايى هنوز امکان  

 تواند باشد. مرگ مى

هر روز منتظريم که ما را براى شنيدن مصاحبه تلويزيونى که برادر ثريا هم در آن است به راهرو ببرند. ولى 

 کند.  بوده که در تلويزيون نشان دهند، ما را شاد مىافتد. خبر اينکه مصاحبه آنقدر خوب نچنين اتفاقى نمى

مى راهرو  از  که  صداهايى  سر از  هميشه  مثل  امروز  نگهبانان  که  پيداست  زندانيان،  زدن  حرف  از  و  آيد 

آمدند  پستهاى خود نيستند. معلوم است که در اتاق نگهبانى سر بند هم نيستند وگرنه با شنيدن صداى زندانيان مى

آمدند که افراد را شناسايى کرده و به بازجويى بفرستند.  شد مىدند خفه شويد. و اگر صدا قطع نمىزو فرياد مى

وقت خوبى براى آواز خواندن است. براى اطمينان از درز سوراخى که روى در است و براى نگهبان است 

توان سايه نگهبان را راخ مىکه زندانيان درون سلول را برانداز کند، بيرون را زير نظر داريم. از درز اين سو

مى مىوقتى  محلى  قشنگ  آهنگهاى  ثريا  ديد.  مىآيد  نظر  به  مىخواند.  سلولها  همه  ديگر  حاال  که رسد  دانند 

زنند. زنند. دو نفر دارند در مورد کسى حرف مىنگهبانان در بند نيستند. زندانيان با سلولهاى ديگر حرف مى

 گويد:اولى مى

قبول نکرد، حتى تهديد به شکنجه شد ولى قبول نکرد. ولى وقتى شوهرش مصاحبه را   او اول مصاحبه را  -

 پذيرفت و با او حرف زد که بهتر است بپذيرد، او هم پذيرفت.  

 گويد: صداى ديگر مى

 کرد؟ کرد، نمىشود. چطور؟ دنباله روى شوهرش شد؟ به هر حال مصاحبه مىباورم نمى -

 گيرد. بان آمده است، و سکوت همه جا را در بر مىآيد، يعنى نگهصداى سرفه مى 

 ٭ ٭ ٭  
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روم. بازجوى شوم و با نگهبان مىخواهد که براى بازجويى آماده باشم. با نگرانى آماده مىنگهبان از من مى

رود تا جانش را در راه خدا بدهد. من برايش آرزوى دومى است. دفعه آخرى که او را ديدم گفت به جبهه مى

 پرسد: کردم ولى او هنوز زنده است. مى  موفقيت

 ات زنگ بزنى؟ خواهى به خانوادهمى -

 گويد: برد که دو تا تلفن در آن است. مىمرا به اتاقى مى

کنم. مواظب باش چيز مشکوکى نگى وگرنه تلفنت را قطع  زنى من با اين يکى تلفن گوش مىوقتى حرف مى  -

 اوين.   ۳۰۰۰سيدند کجا هستى بگو بند بينى. در ضمن اگر پرکنم و بد مىمى

 گويم:  پرسد کيست. مىشنوم که مىگيرد. دل توى دلم نيست. صداى پدرم را مى شماره را مى

 سالم،  -

 گويم: دهد، معلوم است که متوجه نشده که من هستم. مىپدرم پاسخ سالمم را مى

 منم،   -

 گويد:  پدرم مى

 اين تويى پرواز؟   -

 آره،  -

ن مىمىپدرم  بغضش  بزند  حرف  گريهتواند  صداى  نمىترکد.  را  مىاش  ولى  مىشنوم  گريه  مادرم دانم  کند. 

 گويد:  گيرد و مىگوشى را مى

 حالت خوبه؟  -

 من خوبم، نگرانم نباشيد. همه خانواده خوب هستند؟  -

 آره، تو کجا هستى؟  -

 اوين.   ۳۰۰۰بند  -

  توانيم پول و لباس برايت بياوريم؟مى -

 گويم: دهد و من به مادرم مىدانم چه جوابى بدهم، بازجو با سر تکان دادن جواب مثبت مىنمى

 آره.  -

 گويد:  گيرد و همراه گريه مىپدرم تلفن را مى

من به اوين و زندانهاى ديگر رفتم ولى آنها گفتند که تو آنجا نيستى. من از آنها شکايت کردم حاال بعد از پنج   -

گذاشته اذيت ماه  را  که کسى  تو  بودى،  که هميشه خوب  تو  کردند،  دستگيرت  بزنى. چرا  ما زنگ  به  که  اند 

 اى، تو که آزارت به کسى نرسيده.  اند؟ تو که کسى را نکشتهنکردى. آيا اشتباهى دستگيرت کرده

زجو کنترل کنم.  خواهد گريه کنم ولى بايد خودم را جلوى بادانم چه بگويم دلم مىترکد. نمىدوباره بغضش مى

 گويم:  به پدرم مى
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 ناراحت نباش.   -

تلفن را مى ولى او همچنان گريه مى به حرف زدن مى کند. بازجو  توانم حرفهايش را کند. نمىگيرد و شروع 

ام است و فشارى که بخاطر دستگيريم به آنها وارد شده است. مطمئن هستم که حاال  بشنوم، حواسم پيش خانواده

د که دليل دستگير شدنم طرز فکرم است. اينکه معتقد به برابرى و آزادى انسانها هستم. اينکه به داننديگر مى

به جبهه مرگ   را  اينکه جوانها  از  و  براى همه هستم.  انسانى  و حقوق  و خواهان شادى  ندارم  اعتقادى  خدا 

دانستند درک خواهند کرد آنها مى  گفتم که نروند. آنها دليل دستگيريم رافرستادند ناراحت بودم و به آنها مىمى

دانستند اين بود کنم و با حرفهايم موافق بودند، بخصوص پدرم. تنها چيزى که آنها نمىکه من چگونه فکر مى

 کردم که بوسيله آن نظراتم را پيش ببرم.  که با تشکيالتى بودم و سعى مى

خانواده اينکه  از  ولى  هرچند  ناراحتند غمگين هستم  اينقدر  باالخره مىام  که حاال  راحت شده  دانند کجا  خيالم 

احساس مى  شنيدم خوشحالم. هرچند  را  مادرم  و  پدر  اينکه صداى  از  همه  هستم.  از  دورم،  آنها  از  خيلى  کنم 

 کنم که ديگر هرگز خانواده و دوستانم را نخواهم ديد. دنياى بيرون دورم. احساس مى

 گويد: ثريا مى

 خانواده و دوستانت، دلت براى چه چيز تنگ شده؟   نزديک سال نو است به جز -

آنرا تنفس نکرده  - اتاقم، تخت خوابم، راديو. هواى تازه کوه که مدتهاست  ام. دلم براى  براى همه چيز، بوى 

شن تنگ شده. قدم زدن روى آنها چه صداى زيباى آهنگينى  روها انبار مىبرگهاى زردى که پائيزها کنار پياده

وزيد همه برگها  روها پر از اين برگهاى زرد بود. وقتى نسيم مىستگير شدم پائيز بود و همه پيادهدارد. وقتى د

گوشه مىبه  مىاى  لذت  آنها  روى  زدن  قدم  از  بتهوون،  رفتند،  براى  شده،  تنگ  موسيقى  براى  دلم  بردم. 

راى شراب تنگ شده،  موزارت، شوستاکوويچ، الويس، جان لنون، گوگوش و همه آهنگهاى قشنگ دنيا. دلم ب

کنم  گرى دور کنه. احساس مىاتفاقا اينجا آدم بيشتر به شراب احتياج داره که بتونه ذهنش را از اينهمه وحشى

دانم اگر شانس آزاد شدن را داشته باشم قادر خواهم بود دوباره که لحظه دستگيرى توقفى در زندگيم بوده. نمى

 زندگى را شروع کنم.  

هايشان مالقات دارند. خيلى خوشحاليم و منتظر نوبت خودمان هستيم. ملک دانيان با خانوادهرسد که زنخبر مى

اند. براى هايشان مالقات داشته شنويم که تعداد بيشترى با خانوادهکنند. هر روز مىو زرى را به اوين منتقل مى

 زنيم.  ه چه به آنها بايد بگوييم حرف مىگردانند. ما در مورد اينک برند و بر مىمالقات زندانيان را به اوين مى

 ٭ ٭ ٭  

خواهد که درون ماشين مان مالقات کنيم. نگهبان از ما مىرويم که براى اولين بار با خانوادهامروز به اوين مى

بنشينيم. ماشين بزرگى است. به غير از صندلى راننده، دو رديف صندلى بزرگ روبروى هم دارد. من و آرش  

کند، هر  نشينيم. تعدادى زندانى مرد نيز در ماشين هستند. وضعيتشان ناراحتم مىار يکديگر مىو ثريا در کن

چشم به  دست  مىبار  مىبند  و صورتشان  سر  توى  نگهبان  به  زنند  و  داريم  و چشمبند  چادر  ثريا  و  من  زند. 

مى ماشين  در  آنکه  مىمحض  روى صورتمان  را  چادرها  چشمنشينيم  و  باکشيم  را  مىبندها  ما  ال  حاال  زنيم. 

اش را به حالت آماده  بينيم. يکى از نگهبانان مشت گره کردهزندانيان مرد و پاسدارها را بدون آنکه بدانند مى

خوريم و او مشتش را  خوريم يا نه. ما تکان نمىبينيم و تکان مىآورد. ببيند که ما مىزدن جلوى صورتمان مى 

شود و دو تا موتور بيرون زند. در بزرگ برقى باز مىآيد و بوق مىن مىکشد. راننده به داخل ماشيکنار مى

بينم، مردم را آيد. خيابانها را مىکند. به دنبالش ماشين ديگرى مىروند و به دنبال آنها ماشين ما حرکت مىمى

خواهد داد بزنم و لم مىبينند، دکنم تپش قلبم تندتر شده است. مردم ما را نمىزنند، احساس مىبينم که قدم مىمى

توجه آنها را جلب کنم. کميته مشترک زندانى که ما از آن بيرون آمديم در قلب تهران است. مردم زيادى را  

گذرد. ماشين بطرف شمال دانند که در پشت اين ديوارها چه مى گذرند و نمىتوان ديد که از کنار زندان مىمى

مى مغاتهران  و  خيابانها  از  خيلى  مىزهرود.  را  راه  سر  کوه  هاى  به  که  است  راهى  همان  اين  شناسم، چون 

کنم تصادف شود، شايد بتوانيم فرار  ام. خيابان شلوغ است، آرزو مىرود. و بارها اين راه را با دوستانم رفتهمى

 افتد.  کنيم، ولى اتفاقى نمى
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ند. يکى از پاسداران همراه ما کاغذى به  ارسيم، به در بزرگى که چند پاسدار در مقابل آن ايستادهبه اوين مى 

شود شمارد. در بزرگ باز مىآيد، ما را مىکند، کنار ماشين مىدهد. او آنرا نگاه مىيکى از نگهبانان اوين مى

از در عبور مى ثريا  و موتورها و ماشين ما و ماشين پشتى  پياده شويم، من و  ماشين  از  اينکه  از  قبل  کنند. 

تا ما را تحويل بگيرد. براى مدتى در چشمانمان مى  بندها را روىچشم ايستاده  کشيم. پاسدار زنى منتظرمان 

اين همه گل بعد از چند ماه خوشحاليم. بوى عطرشان  ها را مىمانيم. باغچهحياط مى از ديدن  ببينيم و  توانيم 

دهد که تکان نخورم. نزديک خورم نگهبان تذکر مىکند که يک گل بچينم ولى هر بار که تکان مىام مىوسوسه

 اند. ها ديد. برگها سبز و گلها شکفتهتوان در طبيعت باغچهبودن بهار را مى

خواهد به دنبالش زنند. نگهبان زن از ما مى آيد. پاسدارها دارند با هم حرف مىصداى نامفهوم حرف زدن مى 

راى اولين بار در زندان احساس ناشناخته کنم که اسهال دارم. دلشوره ديدن پدر و مادرم ببرويم. احساس مى

دانم چه بايد به آنها بگويم، اگر ازم سوالى در مورد بازجويى بپرسند بايد  انگيزد. نمىعجيبى را درونم بر مى

رويم که با ديوارهاى چوبين به راستش را به آنها بگويم. ولى آيا تحمل شنيدنش را دارند؟ به داخل سالنى مى 

از کابين  هاى کوچکىکابين تا  دو  در  قرار مىتقسيم شده است. نگهبان، من و ثريا را  اگر  دهد و مىها  گويد 

اى است ام، در مقابلم يک ديوار شيشهحرف مشکوکى بزنيم تلفنمان قطع خواهد شد. در کابين کوچک ايستاده

مقابل که بوسيله آن حرف  کند. يک تلفن در کابين من است يک تلفن در کابين  که مرا از مالقات کننده جدا مى

مى صداهايى  خانوادهبزنيم.  سالن  در  کنندهشنوم،  مالقات  و  است  شده  باز  کابينها  بطرف  مىها  که  ها  دوند 

مىثانيه را  مادرم  و  پدر  ندهند.  دست  از  را  مىاى  عجله  با  دارند  که  مىبينم  من  ديدن  با  در  آيند،  ايستند. 

مى موج  نگرانى  و  درد  باصورتشان  مى  زند،  فشرده  قلبم  مىديدنشان  نگاه  مرا  آنها  بر شود.  را  تلفن  کنند، 

توانم جلوى دارد. مىکند، مادرم گوشى را برمىخواهم که تلفن را بردارند. پدرم گريه مىدارم و از آنها مىمى

 پرسم: گريه کردنم را بگيرم، مى

 چطوريد؟  -

 خيلى نگران بوديم، حاال بهتريم، تو چطورى؟  -

 خوبم، همه خوبند؟  من -

گفتند که زنده هستى و يا کجا هستى. حتى قبرستانها را هم سر زد. بعد  آره، پدرت به همه جا رفت ولى نمى  -

از اينکه پدرت به تمام ادارات دولتى شکايت کرد، گذاشتند که تو زنگ بزنى. قبل از تلفنت ما فکر کرديم که  

 کشتنت.  

 پرسد: گيرد و مىرا مى  کند گريه نکند. تلفنپدرم سعى مى

 زدنت؟  -

شود که نبايد از اينجور سواالت بکند. هرچند  قبل از اينکه جوابش را بدهم تلفن قطع شده است. پدرم متوجه مى

آيد توانم به آنها بگويم که مرا شکنجه کردند، خارج از تحمل آنهاست. نگهبانى به کابينم مىکنم که نمىفکر مى

 گويد: و مى

 ت االن وصله، مواظب حرف زدنت باش.  تلفن -

 گويم:  به پدرم مى

 نگرانم نباش، من حالم خوبه.  -

 چقدر قراره نگهت دارند؟  -

 منظورت چيه؟  -

 کنند. خوام بدونم کى آزادت مىمى -
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که گيرد. بايد به آنها بگويم که نه تنها آزادى در ميان نيست بلکنم دردى تمام وجودم را در بر مىاحساس مى

 گويم: شنوند شوکه نشوند. مىاعدام خواهم شد که وقتى مى 

کنم که شما هم بايد براى هر اتفاقى آماده باشيد. آدمهاى مثل متاسفم ولى قرار نيست که آزادم کنند، و فکر مى  -

 کنند.  مرا اعدام مى 

نمى  - آنها  نکردى!  کارى  که  تو  نمردهولى  هنوز  من  بکشند،  ترا  مىتونن  آنها  کشمشام.  را،  کثافتها  اين  ون، 

 تونن ترا بکشند. نمى

سعى کن منطقى باشى، من اطالعات ندادم و در مصاحبه تلويزيونى هم شرکت نکردم، براى همين اعدامم    -

 کنند.  مى

 پرسد: گيرد و مىدهد. مادرم گوشى را مىپدرم به رژيم فحش مى

 تونى يک کارى بکنى که اعدامت نکنند؟ نمى -

 من ناراحت نيستم، سعى کنيد بفهميد.   نه، و -

گيرد. سوالهاى زيادى داشتم که بپرسم ولى فرصت را از دست دادم. نگهبانان از ما  شوند، دلم مىتلفنها قطع مى

خندم و  اند. مىخورند، به من زل زدهخواهند که سالن را ترک کنيم. پدر و مادرم تکان نمىهايمان مىو خانواده

بينم که هر دو دهد و مىبوسند. نگهبان آنها را به طرف در هل مى ها هم از پشت شيشه مرا مىبوسمشان، آنمى

سوزد. از اينکه آنها را اينقدر غمگين و نااميد  در زندگى دلم برايشان مى  روند. براى اولين بارگريه کنان مى

 اند متاسفم. دن من شده بينم متاسفم. از اينکه آنها بدون انتخاب خودشان شريک مشکل زندانى شمى

برم. ايم که به کميته مشترک و سلول هميشگى برگرديم. اين بار از ديدن خيابانها لذتى نمىداخل ماشين نشسته

 افکارم پر از حرفها و حالتهاى پدر و مادرم است. 

اينکه چقدر زنيم. در مورد زندان اوين و  من و ثريا در مورد مالقاتمان و لحظات خوش و غمگين آن حرف مى

مى که  کسانى  و  است  مىبزرگ  زندانيند  آن  در  االن  و  تشکيالت  شناسيم  در  مسئولم  اولين  مرى  ياد  گوييم. 

خواهد ببينمش. کس  افتم. او يک سال قبل از من دستگير شد و تا قبل از دستگيرى من در اوين بود. دلم مىمى

و وقتى که رژيم به کردستان حمله کرد او به آنجا  خواهد ببينم شرى است. او دکتر بود  ديگرى را که دلم مى 

آيد وقتى برگشت داستانهاى زيادى در مورد مبارزات مردم برعليه رژيم و رفت تا به مردم کمک کند. يادم مى

کرد. وقتى رژيم  ها کمک مىگفت. در طول حمله رژيم به شهر، او به زخمى خشونت رژيم برعليه مردم مى 

اش سياسى بودند و برخى از آنها با جريانات راست  ران برگشت. همه اعضاى خانوادهشهر را گرفت او به ته

شان ريختند و همه را خوردند پاسدارها به خانهکردند. يک روز که همه دور هم جمع بودند و غذا مىکار مى

اکثريت کار مى با جريان  بوددستگير کردند. شوهر خواهرش که  داده  آنها گزارش  از  کرد در مورد  تا  دو   .

 برادرانشان اعدام شدند و او االن در اوين است. 

البته با دو روز تاخير، که خوب آنها را هايمان گرفته بودند به ما تحويل مىلباسهايى را که از خانواده دهند. 

خانواده باشند.  دارد  گشته  آبى  گلهاى  و  است  سفيد  که  قشنگ  پيراهن  يک  و  زير  لباس  مقدارى  من  براى  ام 

شود. خانواده ثريا براى او و آرش مان مىاند خيلى بزرگ است و باعث خندهاند. کرستى که برايم دادهستادهفر

آيد، زشت و اند. ديگر مجبور نيستيم که لباسهاى زندان را بپوشيم. از آنها خوشمان نمىلباسهاى قشنگى فرستاده

 تيره هستند.  

هوا   از  و  روزها  تاريخ  از  است،  نو  سال  مىروز  زندان  فضاى  بند و  در  زيادى  نگهبانان  فهميد.  آنرا  شود 

نيستند. اولين سال نويى است که ما در زندان هستيم و دور از خانواده و دوستانمان. در بيرون از زندان مردم  

شنويم. موقع سال تحويل  روند. بيرون آنقدر آرام است که صداى حرکت اتوبوسها را مىبه ديدن يکديگر مى

شود. هرچند کند و اين باعث ناراحتى ما مىرسد. يکى از زندانيان گريه مىاى به گوش مىصداى گريه  ناگهان

راهرو حرف مى ديگر  از طرف  است. صدا  کننده  ناراحت  اين حال  با  ولى  نشنويم  را  زنيم که صداى گريه 
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هوش شده رسد. شايد بىنمى  شود. صداى گريه ديگر به گوشآيد و بلندتر و بلندتر شده و يکباره خاموش مىمى

 اى ندارد. کنيم با او بازى کنيم ولى فايدهاست. آرش از صداى گريه عصبى شده است، سعى مى

 ٭ ٭ ٭  

مى خوابيدن  آماده  است،  به گوش مىشب  حياط  در  ماشينى  ايستادن  است، صداى  ساکت  و شويم. شهر  رسد 

 زند: صدايى که فرياد مى 

 بند.  چشم -

به   ثريا  به رختخوابهايمان مىکنيم، مىهم نگاه مىمن و  نفر دستگير شده است.  دقيقه  دانيم که يک  ده  رويم. 

مىنمى ناله شروع  و  که صداى شالق  مىکشد  پاهايم  در کف  دردى  احساس  هر ضربه شالق  با  پيچد.  شود. 

يم که نتوانند او را بشکنند  گذارنيم. اميدوارتوانيم بخوابيم. با زندانى زير شکنجه لحظات را مىهيچکداممان نمى

ايم. سلول روشنتر شده است، بايد  دانيم که چند ساعت خوابيدهو او اطالعاتى را که به دنبالش هستند ندهد. نمى

ها و اتوبوسها هر صداى ديگرى  رسد. صداى ماشين صبح شده باشد. صداى شالق و ناله به سختى به گوش مى

 دهند. را تحت الشعاع قرار مى

رسد. زنيم. بعد از ظهر صداى شالق و ناله بيشتر به گوش مىصبح در فکر زندانى زير شکنجه چرت مى  تمام

شنويم. صداى ناله زندانى تغيير کرده طلبد مىگر را که با هر ضربه خدا و محمد را مىگاهى صداى شکنجه

 رسد. له يک انسان به گوش مىاست، شايد گلويش از آن همه فرياد زدن به درد آمده است. ولى هنوز صداى نا

شود توانيم صداى مکالماتشان را هم بشنويم. صداى شالق قطع مىشود. حاال مىغروب دوباره شهر خلوت مى

زنند. شکنجه تمام شب  صداست مىرسد. گويى او را با چيز ديگرى که بىولى صداى ناله شديدتر به گوش مى

 کند. و يک روز ديگر ادامه پيدا مى

ها واضح تر بگوش  آيد. عصر است و صداى ناله ز صداى شکنجه شده انگار از گلوى يک انسان در نمىامرو

رسد که انگار صداى گاوى و يا سگى است که از درد به  اى بگوش مىرسند. بعد از هر ضربه صداى ناله مى

ه دارد. صداى شالق قطع  کنيم که شکنجه قطع شود ولى همچنان ادامپيچد. با تمام وجودمان آرزو مىخود مى

مىمى ما  و  مىشود  چيزى  دارد  مانند  گاو  که صدايى  گريه شنويم  بعد صداى  و  را  گويد  زندان  انگار  که  اش 

 رود. رسد و صداى ماشينى که به سرعت از در بيرون مىدوند به گوش مىلرزاند. صداى پاهايى که مىمى

فهميم که او اطالعاتش را داده  ايگزين کرده است مىاز آنجا که صداى شالق را صداى گريه شکنجه شده ج

اى که در آن  توانستم به او بگويم که نگران نباش کسى را پيدا نخواهند کرد. دوستانت در خانهاست. کاش مى

گذرد، او به دوستانش وقت کافى براى فرار  ايد نيستند. حاال چهل و هشت ساعت از دستگيرى او مىقرار داشته 

تر از شکنجه  شايد هم آنها انتظار دارند که او تا مرگش زير شکنجه حرف نزند. مرگ خيلى راحتداده است.  

 زنند. است. شايد هم به آنها آدرس اشتباهى داده باشد. در اينصورت وقتى برگردند او را دوباره مى

ت. صداى بوقى  رسد. خاموشى و سکوت همه جا را در بر گرفته اسصداى گريه فرد شکنجه شده به گوش نمى

رسد. موتور  آيد به گوش مىشود. صداى ماشينى که به داخل حياط زندان مىرسد. در آهنى باز مىبه گوش مى

 زند: شود. کسى داد مىماشين خاموش مى

 بند.  چشم -

 ٭ ٭ ٭  
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 انتقال به اوين  

مى نو  سال  از  ماه  مىيک  ما  به  نگهبان  منتظگذرد.  وسايلمان  تمام  با  که  مىگويد  فکر  باشيم.  اوين ر  به  کنيم 

ايم که در اوين خيلى از زندانيان تواب  دانيم با چه چيزى روبرو خواهيم شد، دلشوره داريم. شنيدهرويم. نمىمى

بينم که شويم. اين بار بيشتر زن هستيم. راز را که با او در يک گروه بودم مىاند. دو باره سوار ماشين مىشده

کند. اوين در دامنه کوههاى البرز شوم. ماشين به طرف اوين حرکت مىش خوشحال مىهمراه ماست. از ديدن

مى مىاست.  کوهنوردى  به  دوستانم  با  وقتى  شده.  درست  امريکا  زندانهاى  شکل  به  دور گويند  از  رفتم 

 اش باشم. روم که زندانىگفتند که متعلق به زندان اوين است. حاال مىدادند و مىساختمانهايى را نشانم مى

گيرى هسته مبارزين کمونيست با هم  کاش من و راز را به يک بند بفرستند. من و راز سال پيش زمان شکل

اتحاد  برنامه  قبول  با  و  رزمندگان  شدن  متالشى  پس  از  که  بود  جريانى  فراکسيون  مثل  هم  هسته  شديم.  آشنا 

فراکسيون ابتدا  ديگر  نفر  هفت  و  من  گرفت.  شکل  کمونيست  داديم.   مبارزان  تشکيل  را  انقالبى  مارکسيسم 

مى متشکل  فراکسيون  حول  بودند  کمونيست  مبارزان  اتحاد  برنامه  هوادار  که  را  بعضىکسانى  که  کرديم.  ها 

فراکسيون را قبول نداشتند ولى برنامه و اهداف آنرا قبول داشتند در صدد تشکيل هسته بر آمدند، که من هم به  

ام که همه  اند. شنيدهاخوان دهندگان هسته کسى هنوز آزاد است يا همه دستگير شدهدانم از فر آنها پيوستم. نمى

 اند مثل من در آينده اعدام خواهند شد. اند و آنهايى که هنوز اعدام نشدهفراخوان دهندگان فراکسيون دستگير شده

کنم  ا خواندم. فراموش نمىافتم که اولين نشريه بسوى سوسياليسم اتحاد مبارزان کمونيست ربه ياد زمانى مى

به دلم نشست. روز بعد به   آنشب بخوابم. تمام نشريه را چند بار خواندم، خيلى  نتوانستم  چنان شوکه شدم که 

آمد از خانواده کارگرى باشد در سراغ همان ميزى رفتم که از آن نشريه را خريده بودم. دخترى که به نظر مى

فروخت.  ب داشتم، ميز کتابى داشت و نشريه بسوى سوسياليسم را مى چهار راه دمکراتيک که من هم ميز کتا

از او خواستم که  از دو سه روز  اين جريان دارد بهم بدهد. بعد  با  از او خواستم که هرچه نوشته در رابطه 

در   را  آنها  از  خيلى  پاسخ  که  داشتم  زيادى  سوالهاى  بگويد.  برايم  بيشتر  نظراتشان  از  بزند،  حرف  برايم 

آن    ۹۵کردم. مرا با يک نفر ديگر از تشکيالتش آشنا کرد. بعد از چند ماه يعنى سال نو  هايشان پيدا نمىنوشته

اين   در  بايد  و  هستى  مبارزانى  اتحاد  ديگر  تو  ما  نظر  از  گفت  و  آمد  برايم  عيد  تبريک  کارت  يک  با  فرد 

ودم را بگيرم و رزمندگان را ول تشکيالت کار کنى. گفت که ديگر ديدن ما لزومى ندارد و من بايد تصميم خ 

توانم اين کار را بکنم. رزمندگان دچار بحران بود و کسى ديگر رهبرى را قبول نداشت.  کنم. به او گفتم که نمى

ها به نظرات راست گرايش پيدا کرده کرد. بعضىهر کس نظرى داشت و هر کس نظر خودش را تبليغ مى

بعضى و  ديگرىبودند  چپهاى  نظرات  به  از    ها  رفتن  شرايط  آن  در  بودند.  بحران  دچار  هم  خودشان  که 

ماندم و نظراتى را که قبول داشتم پيش  بايست مىتشکيالت برايم به مثابه شانه خالى کردن از مسئوليت بود. مى

 بردم. نظراتى که به نظرم کمونيستى بودند.  مى

وليتى که دارم کمکم کند. گفت چيزى که تو  به دوست اتحاد مبارزانى شرايط را گفتم و از او خواستم در مسئ

توانيم به تو کمک کنيم خواهى دخالت در تشکيالت ديگران است و از نظر اخالقى غلط است. گفت ما نمىمى

ها را حول برنامه اتحاد مبارزان کمونيست متشکل کنى. به ما مهر جاسوس خواهند زد. از نظر که رزمندگانى

مانم  توانم اين کار را بکنم و در رزمندگان مىکنى و به ما بپيوندى. به او گفتم نمى  ما تو بايد رزمندگان را ول

دانند زير چه پرچمى بر عليه رژيم مبارزه کنند راه کنم. مى مانم تا به آنهايى که نمىو براى نظراتم مبارزه مى

لى بايد تالشم را بکنم. او برايم  شناسم ودرست را نشان دهم. هر چند از نظر سياسى جوانم و راه و چاه را نمى

آرزوى موفقيت کرد و مرا با کوهى از مشکالت تنها گذاشت. هيچوقت سرزنشش نکردم چون به هر حال او  

 خواست که ديگران بر عليه تشکلش حرف بزنند، ولى کارش را قبول نداشتم. هم نمى

اى  پيوستم. دليل اصلى هرگز به رزمندگان نمىشناختم  اگر زمانى که به رزمندگان پيوستم، اتحاد مبارزان را مى

ديگر   از جريانات چپ  بعضى  با  آنچنانى  تفاوت  نظراتش  بود. وگرنه  نبودنش  دگم  پيوستم،  به رزمندگان  که 

مى کار  آن  با  که  هم  زمانى  اطالعيه نداشت.  اگر  مىکردم،  آن  اى  پخش  به  حاضر  نداشتم  قبول  آنرا  که  ديدم 

درنمى به  منجر  همين  و  مىشدم  مسئولم  با  مجتبى  گيريم  مسئولم  مسئول  که  بود  اين  آوردم  که  شانسى  شد. 

بىاحمد و  بود  مىزاده  گذشت  برخوردهايم  سرى  يک  به  نسبت  بدانم  من  يا  و  بشناسد  مرا  وگرنه  آنکه  شد. 

ند. اشخاصى مثل من که با وجود رزمندگانى بودن با اتحاد مبارزان ارتباط گرفته بودند از تشکيالت اخراج شد

اى که من جذب نظرات اتحاد مبارزان شده بودم افراد ديگرى هم جذب اين  من مدتها بعد فهميدم که در دوره

 نظرات شده بودند و خيلى از آنها از تشکيالت اخراج شده بودند. 
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تيم.  بيف   کنيم کنار هم باشيم که موقع تقسيم يک جاشود. من و راز سعى مى با رسيدن به اوين، تخيالتم قطع مى

فرستند. من و راز را به اتاق چهار  زندانبانان زن منتظر ما هستند و بعد از ثبت نام ما را به بندهاى مختلف مى

پرسند  گيرند و مىشويم چهار، پنج نفر دورمان را مىفرستند. به محض اينکه وارد اتاق مىبند چهار پائين مى

دهيم. اى مىگويد بنابراين جوابهاى سادهان چيزى به ما نمىآئيم. ظاهرشايم و از کجا مىبا چه سازمانى بوده

فهميم که بايد تواب باشد و دفتر يعنى پاسدارها او را بعنوان گويد که مسئول اتاق است و ما مىيکى از آنها مى

ست. به  گويد وسائلمان را کجا بگذاريم و اينکه وقت استفاده از هواخورى امسئول انتخاب کرده باشند. به ما مى

هواخورى مى دمپايىسوى  زيادى  تعداد  هواخورى  در  در جلوى  که  رويم.  دارد  وجود  وارنگ  و  رنگ  هاى 

توانم قدم بزنم و  کنيم. بعد از ماهها مىبراى پوشيدن در موقع استفاده از هواخورى است. شروع به قدم زدن مى

زنند. ها تنها قدم مىکنم، بعضىزنند نگاه مىىکنم. به زندانيانى که قدم مآسمان را نگاه کنم. احساس شادى مى

رسند. به ديوارها  اند. اکثرا غمگين به نظر مىاند و برخى پشت به ديوار نشستهتعدادى زير آفتاب دراز کشيده

زنند و  اند. نگهبانان باالى پشت بام قدم مى کنم، خيلى بلند هستند و در انتها با سيم خاردار پوشانده شدهنگاه مى

 کنند. گهگاهى زندانيان را نگاه مى

از ماههايى که زير بازجويى بوده اينکه در کنار يکديگر هستيم خوشحاليم و  از  ايم براى يکديگر  من و راز 

مىمى دستگيريش  شب  از  برايم  مىگوييم.  بيدار  خواب  از  شب  نيمه  چگونه  اينکه  و  کميته گويد  به  و  شود 

پرسيم و اينکه چه کسى دستگير  شناختيم مىمورد افرادى که هر کدام مىشود. از يکديگر در  مشترک برده مى

زنيم و اينکه هر دو بخاطر اطالعات ندادن و مصاحبه نکردن اعدام شده کى نشده. در مورد آينده حرف مى

 رود که اگر آب گرم باشد دوش بگيرد.  خواهيم شد. راز به داخل بند مى

 گويد: آيد و مىزنى به سراغم مى 

اسم من فاطمه است، ما در يک اتاق هستيم. همه زندانيان در اينجا تواب هستند ولى بعضى از زندانيان هنوز   -

 بد هستند.  

 کى ها تواب نيستند؟  -

اونجا    - است،  شيوا  و  بهناز  اسمشان  نزنى.  حرف  باهاشون  بهتره  که  نيستند  تواب  نفر  دو  تنها  ما  اتاق  در 

 بينيشون آنجا.  اند، مىنشسته

خواهد که هر چه زودتر به ديدنشان بروم. اينها اولين زندانيانى  توانم صبر کنم، دلم مىبينم و نمىآنها را مى

شوم. به درون بند گويم که بايد به دستشويى بروم و از او جدا مى دانم تواب نيستند. به فاطمه مىهستند که مى

درست شده است. در هر اتاق چهل و يا پنجاه نفر    Lه شک  روم تا همه جاى بند را ببينم. شش اتاق دارد و بمى

اى در بند نيست. در هر کنند. ظرفيت هر اتاق بيشتر از پنج نفرنيست، بند خيلى شلوغ است. کتابخانهزندگى مى

خورد. تنها دو  اتاقى يک قفسه کتاب است که قرآن و چند کتاب نقد ديالکتيک و مارکسيسم در آن به چشم مى

شويى در بند هست که در هر کدام سه کابين است. يک حمام با چهار کابين براى اين همه آدم. در  رديف دست

هاى رنگ و وارنگ زيادى جلوى در حمام  حمام جايى براى شستن ظرفها است که چهار شير آب دارد. دمپايى

 م.  اند که براى استفاده از دستشويى و حمام بايد آنها را بپوشيو دستشويى ريخته شده

اند و بهناز بينم که از هم جدا شدهام بروم. آنها را مى گردم تا به سراغ اين مبارزان هم اتاقى به هواخورى بر مى 

قدم مى  داده  قرار  در پشتش  به سراغش مىدر حاليکه دستهايش را  با تعجب نگاهم زند.  روم و در حالى که 

گويد پس کمکت کرد که آدمهايى را  رود و مىه ريسه مى گويم. از خندکند، مکالماتم را با فاطمه برايش مىمى

گويد و فشارهايى که در طى يک سال گذشته به  که دنبالشون هستى پيدا کنى! بهناز در مورد شرايط اوين مى

ها تواب بشوند و يا اداى توابها را در بياورند. برخى را به من اند و باعث شده که خيلىزندانيان وارد آورده

 گويد: شود فهميد و مىدهد که چيزى از ظاهرشان نمىنشان مى

مى   - در  را  توابها  اداى  هم آنها  کنار  گوشه  آن  در  که  ديگر  نفر  چند  آن  نگيرند.  قرار  فشار  تحت  که  آورند 

مىنشسته حرف  آهسته  و  خارج اند  زندان  از  نگهبانان  يا  و  بازجو  با  آنها  هستند.  بخصوصى  توابهاى  زنند، 

 اند. گردند تا شکارشان کنند. تعداد زيادى بخاطر کمک اينها دستگير شدهنبال مبارزين مىشوند و به دمى

 شان مجاهد هستند؟ اند؟ همهبا چه جريانى بوده -
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 اينها مجاهد هستند، ولى يکى از اين نوع توابها در بند هست که قبال چپ بوده.   -

زند. بهناز  هايى خميده و سر پائين قدم مىد است و با شانهآيد، بلند قدهد. به نظر خوش تيپ مىاو را نشانم مى

 دهد: ادامه مى 

رود ولى هر چه را که در زندان ببيند و يا بداند به بازجو البته او بيرون از زندان براى شکار مبارزين نمى  -

لى بعد از فشار زد، ودهد. وقتى که دستگير شد براى مدتها مقاومت کرد. او حتى نگهبانان را مىگزارش مى

زياد، سلول انفرادى طوالنى مدت و کتک خوردن از نگهبانان شکست و به مرور تواب شد. هر يک قدم که  

 دهد. هايش را هم مىعقب نشوندنش بيشتر ازش خواستند، تا حاال که ديگه گزارش هم بندى

روم و يک سفره که به  به اتاق مى  کنند که براى غذا بروند.وقت ناهار است و همه اتاقها زندانيان را صدا مى

مى  Uشکل   شده  تکهپهن  مىبينم.  جلب  را  توجهم  سفره  در  نان  اندازه  يک  طرف هاى  يک  وسط  در  کنند. 

ها دستگير  سال داشته باشد نشسته است. بايد در رابطه با بهايى  ٥۰نشينم. در مقابلم يک خانم مسن که بايد  مى

کنند تا بکوبند و بعد تقسيم  کنند. نخود و لوبيا و سيب زمينى را جدا مىيم مىشده باشد. دو نفر دارند غذا را تقس

شوند تا هر کس به ترتيب از ته سفره تا آنجا که تقسيم کننده ها کنند. بشقابهاى آب زرد دست به دست داده مى 

من هم يک بشقاب    کند. در ميان اين بشقاب آب زرد رد کردن باالخرهاند يک بشقاب آب زرد دريافت مىنشسته

کنم تا ببينم ديگران با آب زردشان چه  کنم. غذا در کميته مشترک زياد و بهتر از اين بود. نگاه مىدريافت مى

خورند. قبل از کنند و بعد آنرا مىکنند که من هم همان کار را بکنم. زندانيان نانشان را در آب خورد مىمى

آيا گوشت هم تقسيم شده است؟  شنوم که مى زن مسن را مىآنکه نانم را در آب زرد خورد کنم صداى   پرسد 

بينم که روى بشقاب من است و با اشاره به گوشتى که مثل دو رشته  گويد نه. ناگهان انگشت زن را مى کسى مى

 پرسد: شود، مىنخ کوتاه است و بسختى ديده مى

 پس اين چيه؟  -

دار است ولى احساس غمگينى وجودم را در  چند کارش خندهدانم چه بگويم. هرکنم، نمىبهت زده نگاهش مى

 دانستم که در اينجا زندانيان اينقدر کمبود غذا دارند. گيرد. نمىبر مى

ام در اوين است. يکى از توابها که مسئول تنظيم جاى خوابهاست، جاى  وقت خواب است، اولين شب زندگى

مى قرار  شيوا  و  بهناز  کنار  را  راز  و  من  بشناسند. دخواب  را  ما  که  بود  کافى  روز  يک  تنها  گويى  هد. 

خوابيم، سرم چسبيده به سر راز است و پاهايم از نوک پا تا زانو به پاهاى زندانى ديگرى چسبيده است. بار  مى

پرسم جمعيت اتاق  ايم. از بهناز مىکنم، پر است و همه مثل ماهى ساردين به هم چسبيدهديگر اتاق را نگاه مى

ا او مى چقدر  و  نمى ست  که گرمم  را  پرز  از  پر  سياه  پتوهاى  نفر.  دو  و  پنجاه  به روى خودم  گويد حاال  کنند 

 کشم.  مى

مانيم. خريدمان با هم است. هرچند ورزش جمعى، خريد جمعى و  من و راز و بهناز و شيوا مثل يک گروه مى

نمى اهميتى  ما  ولى  است،  ممنوع  جمعى  بتوانيم  خوردن  وقت  هر  و  انجام  دهيم  داريم  دوست  که  را  کارى 

دانند و فقط در صورتى اجازه داريم ظرف بشوئيم که يک مسلمان ظرفها را دهيم. ما چهار تا را نجس مىمى

شوم که به دستشويى بروم و  آب بکشد. بيشتر جاروکشى اتاق با ماست. هر روز صبح زودتر از بقيه بيدار مى

کنند  اند که هر روز تعداد معينى کار مىتاق و بند طورى تنظيم شدهتوى صف دراز دستشويى نايستم. کارهاى ا

آورند و سفره را پهن  و نوبتهاى کارى چرخشى است. هر روز صبح کارگران روز چايى را به داخل اتاق مى 

داده مى قبل  را که شب  پنير  و  نان  تقسيم مىکنند.  را مىاند  آنها ظرفها  را جارو مىکنند.  د،  زننشويند، زمين 

کنند. يک روز صبحانه نان و يک تکه کوچک پنير داريم و روز بعد صبحانه نان ناهار و شام را هم تقسيم مى

داريم، يکبار صبح، يکبار  بار در روز چايى  دو  بد مزه است.  داريم که خيلى  آبکى هويج  و مقدارى مرباى 

 ريزند بوى آن تهوع آور است. ظهر. بخاطر کافور که توى چايى مى

قطع مىسا دفتر  از  اتاق  برق  يازده  ساعت  و  است  ده شب  دستشويىعت خواب  در طى شب  شود. چراغ  ها 

اى يکبار آب گرم داريم  صبح است. براى اينکه چکار کنيم؟ هيچ کار. هفته  ٧روشن است. بيدار باش ساعت  

زده دقيقه وقت دارد که  صبح و همه زندانيان بايد در آن شب به حمام بروند. هر کس پان  ٦شب تا    ١۲البته از  

نمى حمام  ما  هاى  کابين  در  و  ما  با  همزمان  توابها  بشويد.  را  خود  کابين  يک  در  ديگر  نفر  دو  کنند.  همراه 

دانستم که مسلمانان با تحقير به بى دينها و يا به مذهبهاى ديگر نگاه  شان برايم تازگى ندارد. مىخودبرتر بينى
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کردم که اينقدر احمق و عقب رتر بينى را نديده بودم. هيچ وقت فکر نمىبکنند. ولى هيچوقت اين حد خودمى

دهند. بخصوص وقتى که بايد  مانده و خرافاتى باشند. گويى در شرايط سخت آدمها خودشان را بهتر نشان مى

توابى را مى بند وقتى  اين شرايط شلوغ  در  آزاد شوند.  تا زودتر  آورند  در  پاکى و مسلمانى را  که    بينماداى 

فشار عصبى نخورد،  من  به  خيسش  دست  است  احساس  مراقب  ها"  "نجس  ما  کنار  زندگى  در  او  که  را  اى 

اى يک بار حمام کنم اين فشار عصبى بهاى خوبى براى حماقتش است. هفتهکنم. و احساس مىکند درک مىمى

شود. وس و سر درد مىگيرم که باعث ناراحتى سينبرايم کافى نيست و گاهى در روز با آب سرد دوش مى

سوزاند. براى شستن لباسهايمان بايد نوبت کابين بگيريم، چون هميشه سردى آب اينجا تا مغز استخوان را مى 

 کنيم تا خشک شوند.  بريم و روى بند پهن مىپر هستند. لباسهايمان را بعد از شستن در حمام به هواخورى مى

 ٭ ٭ ٭  

توانم هر روز براى چند ساعتى در هواخورى قدم  کنم. از اينکه مىمى  چند روزى است که در اين بند زندگى

قدم مى که  دلم براى ثريا و آرش تنگ شده است. همچنان  به بزنم خوشحالم.  لبخند زيبايى  با  زنم زن زيبايى 

ر  ام دشناسيم، اسم من پرى است. او کسى است که در سلول کنارىگويد ما همديگر را مىآيد و مىکنارم مى

کميته مشترک بود و با او حرف زدم. زيباست، با قدى بلند، چشمانى درشت و جذاب و موهايى پرپشت. وقتى  

بارد.  اش مىزند شانه هايش راستند و سرش پائين نيست، کامال متفاوت با توابها. اعتماد به نفس از قيافه قدم مى

روند و يا اند که راه مىهايىها که گويى مردهلىزند. برعکس خيتضاد ظاهرش با قيافه توابها خيلى تو چشم مى 

گويد حکمش  تواند احساس کند که او يک مبارز است. مىزند. هر کس مىکشند، محکم قدم مىبدنشان را مى

 گويد: پرسم چرا، مىاعدام است. مى

ن را در خانه مخفى  له کار کردم، ولى چون اسلحه يکى از دوستانمابا اينکه فقط شش ماه با تشکيالت کومه  -

دادن در حسينه را   انزجار  او احتماال اعدام نشود چون  کرده بوديم اعدام خواهم شد. با همسرم دستگير شدم. 

 پذيرفته است. 

 دهد:  زنيم. ادامه مىکمى در سکوت قدم مى

کومه  - از  حسينيه  در  اگر  که  گفت  بهم  و  کرد  بازجو صدايم  پيش  روز  کنم،  چند  انزجار  اعالم  را  له  حکمم 

 تخفيف خواهند داد. به او گفتم که اين کار را نخواهم کرد. 

 دانى چطور رژيم جرياناتمان را به زير ضرب برد؟ آيا مى -

ام. ما توى تور بوديم. طورى ما را تحت نظر داشتند که ها هم در مورد دستيگريشان پرسيدهآره، از خيلى   -

اقبت قرار ندادند. يکى را اينجا، يکى را آنجا تعقيب کردند. تلفن مشکوک نشديم. آنها همه را تحت تعقيب و مر

گرفتند. در مناطقى که تحت کنترل  رفتند عکس مى دادند و از افرادى که به خانه شان مى اين آدمها را گوش مى

مى ديگرى  چيز  يا  و  سيگار  که  را  آدمى  مىداشتند،  ثابت  طور  به  مىفروخت  فکر  رژيم  که گذاشتند.  کرد 

تواند دستگير کرد بقيه را هم به راحتى مىها فکر مىتياجى به تعقيب همه ندارد. با در دست داشتن بعضىاح

عده غيبت  متوجه  هم  همين  بخاطر  آزاد  کند.  مناطق  در  کنفرانس  نشد.  رفتند  در کردستان  کنفرانس  به  که  اى 

شهريور سال پيش تهران را به قصد  له است برگزار شد. آخرين نفرها در  کردستان، مناطقى که در دست کومه

کردستان ترک کردند که در کنفرانس شرکت کنند. رژيم متوجه شد که تعدادى غيبشان زده، فکر کرد که ما  

شده تور  شدهمتوجه  دستگير  از  يکى  از  رژيم  بودند.  تور  در  که  کرد  کسانى  دستگيرى  به  شروع  و  ها  ايم 

فرستد تا کسى سر قرار بيايد. تشکيالت تمام قرارهايش را تا پايان خواهد که قرارى را به بيرون از زندان بمى

دانم که آن فرد قرارى براى فرد مسئول فرستاد که در فالن روز به کنفرانس به حالت تعليق در آورده بود. مى

گوي  که  بود  شده  داده  ترتيب  قرار طورى  بچرخان.  هوا  در  کليد  که يک  باشد  اين  نشانه  و  بيا  خيابان  ى  فالن 

مى دريافت  را  قرار  وقتى  نازلى  بود.  زن  يک  در صورتيکه  باشد،  بايد  مرد  يک  مسئول  متوجه  شخص  کند 

 رود. شود که از زندان فرستاده شده است و به سر قرار نمىمى

 ولى نازلى هم که دستگير شده است.  -

 آره، ولى بعدا دستگير شد.   -
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گويد که بايد به داخل اتاقهايمان مان بدانم. ولى نگهبان مىخواهد بيشتر در مورد چگونگى دستگير شدندلم مى 

 رود.  آيد تا ببيند همه چيز خوب پيش مىبرويم و منتظر بازديد باشيم. حتما يکى از مسئولين مى

 ٭ ٭ ٭  

بينم. کنار  زنم که يک قيافه آشنا مىکنم. توى راهرو قدم مىبيش از يک هفته است که در اين بند زندگى مى

دانستم که دستگير نشينم، نمىشناسمش، نينا است. کنارش مىکنم و مىژ نشسته، حامله است. نگاهش مىشوفا

 گويد:  شده است. مى

نمىمى  - ولى  اينجا هستى  که  را مىدانستم  يکديگر  که  بفهمد  و گزارش خواستم کسى  مراقبند  توابها  شناسيم. 

 دهند. مى

 گذشته تو را نديدم؟ کى دستگير شدى؟ چرا در عرض يک هفته  -

ام  توانم زياد تکان بخورم. کمرم ناراحت شده و اگر تکان بخورم بچه علت اينکه مرا نديدى اين است که نمى  -

 ام را نگه دارم.  خوام که بچهرا از دست خواهم داد و هر طور شده مى

 دهد:  فهمم. ادامه مىکنم، حرفهايش را نمىبا تعجب نگاهش مى

بايست سر قرار يک نفر از يک تشکيالت ديگر بروم تا خبر  يک روز زمستانى بود که مى  صبح  ١١ساعت    -

شدند دريافت کنم. من فقط رابط بودم  سالمتى دو تا از دوستانم را که از طريق کردستان از کشور خارج مى

حل را چک کردم و سر قرار بودم، م ١١بايست به سر آن قرار بروم عصبى بودم. ده دقيقه به ولى از اينکه مى

خواستم که به داخل يک 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 

خواستم فردى را  گذاريد بروم و غيره. با اينکار مىنيد؟ چرا نمى ککنم. به آنها گفتم من حامله هستم، چکار مى 

که قرار است به ديدن من بيايد متوجه کرده و فرارى دهم. پاسدارها قوى بودند مرا به طرف ماشينى کشيدند و  

دارم   اسلحه  ببينند  که  شدم  بدنى  بازديد  ماشين  توى  باشم.  نداشته  سيانور  ببينند  که  کردند  باز  را  نه. دهانم  يا 

رويم و  زدم. يکى از آنها کنار من نشست و گفت حاال به اوين مىدانستم موضوع چيست و سرشان داد مى نمى

اين خانم در موردت برايمان خواهد گفت. ناگهان احساس خفگى کردم، احساس کردم که هوا نيست. به طرف 

کرد بود، يعنى شکسته بود. سعى مىديگر ماشين نگاه کردم زنى در آنجا نشسته بود. دست راستش توى گچ  

شناسى؟ دانستم موضوع چيست. پاسدار کنار من گفت آذر را نمىصورتش را زير چادر پنهان کند. هنوز نمى

بند زدند و سرم را به روى زانوهايم  وقتى اسم را شنيدم همه چيز را فهميدم. وقتى به پيچ اوين رسيديم بهم چشم

اى در آن  ساله   ٦۰مرا از آذر جدا کردند و به اتاقى بردند تا بازديد بدنى شوم. زن    فشار دادند. به اوين رسيديم،

آور بود. اتاق بود، به من گفت که تمام لباسهايم را در بياورم. تمام بدنم را خيلى دقيق گشت، رفتارش چندش

اى  دانم آنجا را ديده. نمىوقتى لباسهايم را پوشيدم نگهبان منتظرم بود و مرا با ماشين جلوى در زير زمين برد

کنند.  يا نه چون دوره بازجوييت را در کميته مشترک گذراندى. زير زمين اوين را براى بازجويى استفاده مى

چشمبند را عوض کردند، که هيچ نورى نبينم. هيچ سوالى ازم نکردند، دستها و پاهايم را به تخت بستند. نام  

اى دارد، در مورد آذر پرسيد. اينکه  موهاى بور و صورت رنگ پريدهبازجو عليرضا بود که بعدا ديدمش و  

شناسم و حاضرم که حقيقت را بگويم يا نه. گفتم که حرفى براى گفتن ندارم. شروع به شالق زدن  آيا او را مى 

آذر آنها دانستم که  کرد. دو نفر ديگر هم توى اتاق شکنجه بودند، نام يکيشان رحيم بود که بعدا بازجويم بود. مى

ايد. شالق زدن را دانم چرا مرا دستگير کردهگفتم که حامله هستم و نمىرا سر قرارمان آورده است ولى مى

کلفت مى با شالق  که حاال  گفتند  مدتى  از  بعد  دادند،  نمىادامه  اولين زنند.  اينکه  تا  دارند  هم  فرقى  که  دانستم 

دانند که من دانستم که در آن ساعت ديگر همه مىبردند. مى ام  ضربه را خوردم. ساعت چهار آنها مرا به خانه

ام. چون قرار بود ساعت يک خانه باشم. کسى در خانه نبود و چيزى هم پيدا نکردند و اين باعث دستگير شده

عصبانيت بيشترشان شد. به زندان برگشتيم و دوباره مستقيما به اتاق شکنجه و تا شب مرا زدند. ساعت ده شب 

به خوابم   مرا  درد  بخاطر  و  داشتم  تهوع  حالت  بخوابم.  آنجا  در  که  دادند  بهم  سياه  پتو  يک  و  بردند  راهرو 

برد. ادرارم قطع شده بود. يک ليوان آب و يک تکه نان با يک تخم مرغ بهم دادند. آب را خوردم. روز بعد  نمى

نمى کليه خوابم  درد  از  درد. شبها  و  بود  فقط شالق  هم  او روز سوم  نمىبرد،  توى  درارم  که  سوم  آمد. شب 

آمد و با لگد به پهلويم زد. همانطور که مى زد  راهرو خوابيده بودم و غذايم دست نخورده کنارم بود، بازجو 

ام. گفتم چون درد شديد کليه دارم. چند دقيقه  کنى! نشستم، پرسيد چرا غذايم را نخوردهگفت اعتصاب غذا مى مى



54 

 

کرد که خودش هم زندانى بود. مرا معاينه کرد به او گفتم دند. دکترى آنجا کار مىبعد مرا به بهدارى زندان بر

ام در عرض چند ساعت  که حامله هستم. دکتر به بازجو گفت که وضعم خطرناک است. دکتر گفت که اگر کليه 

. خوشحال شدم،  کار نکند بايد دياليز شوم. آمپولى را همراه سرم بهم زد و بعد از سه ساعت توانستم ادرار کنم

کرد.  پانسمان  را  پاهايم  باشد.  خطرناک  بچه  براى  است  ممکن  دياليز  که  گفت  بهم  شد.  خوشحال  هم  دکتر 

آمد و خواست مرا با خود ببرد. صدايشان را مى نيمه اش االن  شنيدم، دکتر گفت کليههاى شب بود که بازجو 

زجو گفت مهم نيست، بزار بياد، کارهايى داريم که بايد کند ولى امکان دارد دوباره از کار بيفتد. بادارد کار مى

افتد. بازجو دوباره گفت مهم نيست. يادم نيست که دکتر چه گفت تهديد اش از کار مىانجام دهيم. دکتر گفت کليه

بريدش، دوباره براى درمان اينجا نياريدش. بعد از کمى مکث بازجو گفت بعد از هر  نکرد ولى گفت اگر مى

گفتم ميارمش اينجا. آن شب آنها شالق زدن را ادامه دادند و دوباره مرا به کلينيک بردند. من مدام مى  بازجويى

که حامله هستم. آنروز صبح نمونه ادارم را گرفتند که چک کنند. بعد از يک ساعت گفتند که حامله نيستى،  

مى  من  به  ولى  بودم  تنها  دکتر  با  که  لحظه  يک  هستم.  حامله  که  و  دانستم  هستم  حامله  مطمئنا  که  گفتم  او 

کنم. موقع ناهار دوباره مرا  تواند کارى برايم بکند. گفت سعى مىام را از دست بدهم، اگر مىخواهم بچهنمى

گفت که در مورد زد و مىزدند. بازجو با لگد به شکمم مىبراى بازجويى بردند و اين بار شديدتر از قبل مى

ام صد ضربه شالق بايد به کمرم بزنند. صد ضربه شالق  بخاطر دروغى که گفته ام. گفت  حاملگى دروغ گفته

از آن مرا به  به کمرم زدند و بعد دوباره به پاهايم. ديگر مطمئن بودم که بچه داد. بعد  ام را از دست خواهم 

را در آن ريختند. ام دوباره از کار افتاده بود. آنها دوباره سرم بهم وصل کردند و آمپول  بهدارى بردند، کليه

دهم. بعد از چند ساعت توانستم ام را از دست مىدکتر عصبى و عصبانى بود. بهم گفت که اگر دياليز شوم بچه

ام بد ادرار کنم. دکتر گفت که بهتر است کف پاهايم را عمل کند. من مخالفت کردم و گفتم که بيهوشى براى بچه 

کرد که بعد از اينهمه شکنجه واقعا حامله  واهد ديد. او باور نمىاى در کار باشد صدمه نخاست. گفت اگر بچه

باشم. در يک لحظه که نگهبان از اتاق بيرون رفت گفت اگر حامله هستى بهتره که پاهايت را عمل کنم. چون  

برنت. و تا آن موقع هم معلوم شده که حامله هستى و ديگر به بازجويى  تا پاهايت خوب نشوند به بازجويى نمى

کند. شب چيزى نخوردم که براى عمل روز بعد آماده  برنت. موافقت کردم و او گفت که روز بعد عملم مىنمى

باشم. روز بعد ساعت دو بعد از ظهر مرا به اتاق عمل بهدارى زندان بردند. يک دکتر بيهوشى آنجا بود که  

آمد، گفتم ام يا نه. مهربان به نظر مىداده  اند. ازم پرسيد که اطالعاتم رااحساس کردم از بيرون از زندان آورده

اطالعاتى نداشتم که بدهم. حالت صورتش تغيير کرد ولى نگهبان داخل شد و نتوانست سوال ديگرى بکند و 

عمل را شروع کردند. در عرض چند لحظه بيهوش شدم. وقتى بهوش آمدم در يکى از اتاقهاى بهدارى بودم که  

بودند. نگهبانى کنارم بود و نگران بودم که در بيهوشى حرفى زده باشم که به   سه تا مريض ديگر هم در آنجا

آنها اطالعاتى داده باشد. بعدا يکى از دخترهايى که در اتاق بود بهم گفت که وقتى بيهوش بودم نگهبان سواالتى  

زجويى گفته بودم. بعد از  ام. متوجه شدم که تمام جوابهايم همانهايى بودند که در باازم کرده و من هم جواب داده

دکتر   از  و  بودم  بهدارى  در  هفته  يک  براى  خوابيدم.  و  خوردم  مسکن  داشتم،  شديد  درد  سر  آمدن  هوش  به 

خواستم که آزمايش حاملگى بکند. يک روز صبح يک ساعت بعد از آنکه نمونه ادرارم را براى تست حاملگى  

توانستم راه بروم. آنها  ى چرخدار چون بخاطر عمل نمىگرفته بودند مرا به بازجويى بردند. البته روى صندل

ام و باعث دستگيرى  ام و هيچ اطالعاتى به آنها ندادهگفتند که وقتشان را تلف کرده خيلى عصبانى بودند، مى

از ظهر شالق زدن را قطع کردند و همه  کسى نشده بعد  ام. براى چند ساعت به شدت مرا زدند. ساعت سه 

از من خواست که روى  بازجوها رفتند،   آمد و  بازجو  بعد  در بر گرفته بود. يک ساعت  سکوت همه جا را 

صندلى چرخدار بنشينم و مرا دو باره به بهدارى برد. وقتى که به بهدارى رسيدم همه نگهبانان زن دورم جمع 

روى تخت گذاشتند  شدند، يکى از آنها گفت مبارک باشه حامله هستى. جوابى به رفتار احمقانه شان ندادم. مرا  

به نرس گفت که  کرد و نمىولى تمام تنم به شدت درد مى آمد و  توانستم روى هيچ قسمت بدنم بخوابم. دکتر 

ام بود. بعد از دو مسکن بهم تزريق کند. پاهايم را معاينه کرد که بدتر از قبل از عمل بودند. اين دوره بازجويى

ردند. براى مدتى با دو تا تواب به نامهاى ليدا و ويدا بودم. يک  منتقل ک  ۲۰۹هفته مرا به يکى از سلول هاى  

هايش  هايش دستگيرش کرده بودند و خيلى شکنجه شده بود که آدرس بچهدوره هم با زنى بودم که بخاطر بچه

ام چون دکتر را بدهد ولى اطالعاتى نداده بود. حاال نزديک دو ماه است که اينجا هستم و بيشتر اوقات نشسته

 ام را از دست خواهم داد. گفته که بخاطر کمرم اگر راه بروم بچه

 ٭ ٭ ٭  

در هر اتاق يک تلويزيون روى ديوار روبروى در نصب شده است و صبحها حرفهاى يک مال و يا مصاحبه  

گذارند و در حالى که به  کند. هر روز صبح توابها مقدارى کاموا در وسط همه اتاقها مىزندانيان را پخش مى

بافند. از ها هستند ژاکت مىهاى جنگ مشغول کشتن عراقىکنند براى پاسدارانى که در جبههتلويزيون نگاه مى

 گويد:  پرسم و او مىپرى در مورد اين ژاکت بافان مى
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 شان هم از جريانات راست هستند.  کنند، برخىاکثرشان مجاهدين هستند که خودشان را منافقين معرفى مى -

 دهد: اى نشانم مىشويم کسى را در گوشهيکى از اتاقها رد مى از کنار در

 بافد. اى بوده است و همراه دوستانش هر روز صبح ژاکت مىبينى؟ تودهاو را مى -

 چرا توى زندانند؟  -

اند. به گويد که آنها جاسوس شوروى بودهشوند چون همکاريشان از نظر رژيم کافى نيست. رژيم مىآزاد نمى -

دهند. براى برادرانشان در  بينى اينها همکاريشان با رژيم را در زندان هم ادامه مى حال همانطور که مى  هر

 بافند.  جبهه ژاکت مى

اى بوده است. پرسم آيا تودهدهم و مىبافد نشان پرى مىزنى را که در اتاق خودم است و براى جبهه ژاکت مى

 گويد:  پرى مى

داد که آنها را  ها به رژيم اطالعات مى ثريتى است. همان جريانى که در مورد چپىاى نيست، اکنه او توده  -

 دستگير و اعدام کنند.  

 گويد: خندد مىاند؟ پرى در حالى که مىپرسم پس چرا اين يکى را دستگير کردهمى

ختيار رژيم اش در ابراى اينکه اين يکى خودش را معرفى نکرد و اطالعاتش را در مورد روابط اکثريتى  -

 اش شدند.  اش او را به رژيم معرفى کردند و باعث دستگيرىنگذاشت. در واقع دوستان اکثريتى

 گويد:  بافند. پرى مىپرسم، آيا آنها ژاکت براى جبهه نمىدر مورد چپها مى

 کنند. ها را گوش کنند ولى از اين کارها نمىروند که مصاحبهاند به حسينيه مىنه. چپهايى که بريده -

کنم که دهم. احساس مىبافتند نشان پرى مىدو تا زن را که در اتاق پنج هستند و روزى ديده بودم که ژاکت مى

 گويد:  اند؟ پرى مىاند، آنها با چه جريانى بودهمجاهد نبوده

توابها روابط اند. براى جبهه ژاکت مىآنها راه کارگرى  - با  انزجار دهند.  خوبى دارند و    بافند و قبول دارند 

 معتقدند نبايد خودشان را متفاوت با توابها نشان دهند. 

دهم. بافند، به پرى نشان مىخوانند ولى ژاکت نمىاند و نماز مىآيد مجاهد نبودهدو نفر ديگر را که به نظر مى

ز آنها به من سالم کرد  کنند. ولى ديروز يکى ااى برقرار نمىآنها رابطه خوبى با توابها ندارند، با ما هم رابطه 

آورند سالم کردن به ماها درست  و حالم را پرسيد. تعجب کردم چون از نظر آنهايى که اداى توابها را در مى 

 گويد:  نيست، خطر سياسى دارد. پرى مى

سال    - بودند.  چپ  نفر  دو  به   ٦۰آن  باالخره  شدند.  شکنجه  خيلى  سال  آن  سرکوبهاى  در  و  شدند  دستگير 

اند. جالب اينجاست که طرف رژيم هم نرفتند. يعنى کارهايى را که  گفتند که دست از مبارزه کشيدهبازجويشان  

شوند.  شدند و بزودى هم آزاد مى بايست تا به حال آزاد مىدهند. حکمى هم ندارند مىکنند، انجام نمىتوابها مى

گن، اين کارهايشان جالب اينه که دروغ هم نمىطرف بمانند، نه با ما باشند و نه با توابها.  کنند بىآنها سعى مى

خوان مبارزه گن نمىخوان برن بيرون و زندگيشان را ادامه بدن. مى گن مىکنند. مىرا با تاکتيک توجيه نمى

کنن. ته دلشان را هم که نگاه کنى ما را دوست دارند. براى همين هم وقتى توابى دورشان نباشد به ما سالم 

 رسانند.  بر مىکنند و حتى خمى

کند زندانيان را عقب بنشاند و زندانيان هم براى فرار از شکنجه تا حدى  اينطور که پيداست رژيم سعى مى  -

 نشينند ولى گويى منتظرند که فشار نباشد تا دو باره سر جاى اولشان قرار گيرند. عقب مى
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ند. تيپهاى اينطورى هم با همکارى نکردنشان کبيند. براى همين فشار را کم نمىآره رژيم هم اين را خوب مى -

تواند همه را از ارزشهايشان و دهند که رژيم هم نمىدهند. اينها نشان مىسطحى از مقاومت از خود نشان مى

 کند از يک چيزهايى عقب ننشيند.  از همه نظر عقب بنشاند. هر کس سعى مى

 گويد:  آيا در بند ما هستند يا نه. مىپرسم، اينکه از پرى در مورد جريانات متفاوت چپى مى

آورند. ولى در اتاق شش باال زياد هستند که اداى توابها را هم  اش چند تا هستند که اداى توابها را در مى همه  -

 آورند. در نمى

  کند که فعاليت سياسى نداشته است. هرشناسد و او تظاهر به اين مىزندانى جديدى آمده. گويى کسى او را نمى

مى ماها  از  بعضى  مىچند  کار  جريان چپ  يک  با  شيال  که  مىدانيم  اين  به  تظاهر  ولى  را  کرده  او  که  کنيم 

خواهد بازجويش گزارش اينکه با مبارزان وارد  زند. نمىخواند و با ما هم حرف نمىشناسيم. او نماز مىنمى

شود که هيچ مدرکى  هار روز معلوم مىرود و بعد از چرابطه شده است دريافت کند. هر روز به بازجويى مى 

بر عليه او ندارند. او همراه همسرش دستگير شده که اعترافاتى کرده و در ضمن گفته است که شيال فعاليت  

رسد که بازجو حرفهاى او را باور کرده است چون برخى از اطالعاتى که  سياسى نداشته است. به نظر مى

ت. بازجوى شيال به او گفته در عرض چند روز آينده آزاد خواهد شد. داده منجر به دستگيرى تعدادى شده اس

کارى که همسر شيال کرده است يعنى دادن برخى اطالعاتش که منجر به دستگيرى تعدادى شده است و ندادن 

مى اطالعات  شکنجه  زير  که  است  آنهايى  بيشتر  برخورد  ديگرش،  اطالعات  اطالعات برخى  آنجا  تا  دهند. 

گيرند، بروز  داند و بخاطر آن تحت فشار قرار نمىرژيم به آن آگاهى دارد و آنچه را که رژيم نمىدهند که  مى

 دهند.  نمى

 ٭ ٭ ٭  

نشسته اتاق  حوصله توى  و  مىام  يادم  داشتم.  راديو  يک  کاش  رفته،  سر  راديوى ام  يک  بودم  بچه  وقتى  آيد 

مى آن  با  که  داشتم  برنامهکوچک  براى  خوابيدم.  که  بود  مىايرانىاى  پخش  کشور  از  خارج  من  هاى  و  شد 

شد آنرا خاموش  برد و مادرم صبحها که براى نماز بلند مى دوست داشتم به آن گوش کنم. تا وقتى که خوابم مى 

توانستم خودم تعيين کنم که کى بيرون بروم و با ديگران باشم و  کرد. کاش يک اتاق براى خودم داشتم و مىمى

دلم مى يا کى بخوابم و کى   به بيدار شوم.  دارم دراز بکشم و  داشتم که هر وقت دوست  اينرا  آزادى  خواست 

دلم مى  ببرند.  بيرون  دنياى  به  ابرها بسپارم که مرا  به دست  را  اين چشمها بيرون فکر کنم، تخيالتم  خواست 

گرو در  هم  اينها  زندگى  کاش  بنويسند.  گزارش  موردم  در  و  کنند  نگاه  مرا  که  نبودند  مورد   اينجا  در  اينکه 

نقد مارکسيسم  افرادى مثل من چه مى  در  نيست. کتابى را که  اينجا  بدرد خورى هم  نبود. هيچ کتاب  نويسند، 

دارم ولى خيلى خسته کننده است. بايد سعى کنم آنرا بخوانم، مجبورم مغزم را با همين آشغالها فعال  است برمى

نمى گاهى  دارم.  به مجادالنگه  خنديدن  از  متوجه مىتوانم  و  کنم  کتاب خوددارى  درون  از  ت  برخى  که  شوم 

است. مى من  به  حواسشان  کتاب  توابها  تحليل  به  کارى  و  بخوانم  آورده  مارکس  از  که  را  کدهايى  فقط  توانم 

با خود دارد و االن خواب  نداشته باشم. احساس مى تا بچه  کنم خواندن کدها جالب است. نزديکم زنى که دو 

پرد. خشکم زده است تا به  افتد و بدنش مثل برگى اسير باد مىخواند. ناگهان به زمين مىز مىهستند، دارد نما

نديده اين وضعيت  در  آدمى را  در دانم چه بکنم. زندانيان دورش جمع مىام، نمىحال  قاشقى  نفر  شوند، يک 

افتد و بدنش  هان به زمين مىشود و مشغول معاينه اوست.ناگگذارد. مسئول داروئى بند وارد اتاق مىدهانش مى

باد مى اسير  نديدهمثل برگى  اين وضعيت  در  آدمى را  به حال  تا  است  دانم چه بکنم.  ام، نمىپرد. خشکم زده 

شود و  گذارد. مسئول داروئى بند وارد اتاق مىشوند، يک نفر قاشقى در دهانش مىزندانيان دورش جمع مى

ماهه است و ديگرى دو    ٨شان  هايش، يکىزنم. بيچاره بچه قدم مى   روم ومشغول معاينه اوست. به راهرو مى

 رسد.اند، غذاى کافى به بدنشان نمىساله. هر دو ضعيف و عصبى 

 ٭ ٭ ٭ 
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 اعدام 

مى احساس  است،  پنجشنبه  عصبىغروب  زندانيان  مىکنم  عجيبى  صداى  چرا؟  تخليه  اند،  آهن  گويى  شنوم، 

زند. او در رابطه با کومله دستگير شده است و اعدامى رانه در راهرو قدم مى بينم که متفک کنند. آرزو را مىمى

توانم با  پرسم آيا مىرسم و مىاست. قبل از من دستگير شده، يک سال و نيم است که در زندان است. به او مى

؟ مى گويد چطور  کنندپرسم آيا دارند بند و سلولهاى ديگرى درست مىگويد: با کمال ميل. مىاو قدم بزنم، مى

 گويد: کند و مىگويم صداى تخليه آهن را نشنيدى؟ نگاهم مىمگه؟ مى

 اين صداى تخليه آهن نبود، صداى رگبار گلوله بود. شب اعدام است.  -

گيرد. هفته پيش هم اين صدا را شنيدم ولى کسى نگفت که  شود عرق سردى تمام تنم را در بر مىباورم نمى

 گويد: م چه بگويم، انگار مغزم يخ زده است. آرزو مىدانصداى چيست. نمى

ها يک گلوله شنوى. آنها به همه اعدامىها را مىبعد از رگبار گلوله، اگر به دقت گوش کنى صداى تک گلوله -

اين اعدامها هفتهتير خالص تا مطمئن شوند که مرده  زنند،مى اى يک بار است، سال پيش هر شب  اند. حاال 

اند. هفته پيش  فهميديم که چند نفر اعدام شدهها بعد از رگبار مىکردند. با شمارش تک گلولهعدام مى صدتا را ا

خواهد به دنبالش بروم. اند.از من مى فهميم امشب چند نفر را اعدام کرده هشتاد نفر را اعدام کردند. بزودى مى

نجره باز ايستاده است و گوشش را به آن  رود که کنار پاى مىرود و به طرف زندانى آرزو به اتاق شش مى 

 تا گلوله شمرده است.  ۹۰گويد گردد، مىکند و بر مىاى رد و بدل مى چسبانده است. آرزو با او چند کلمه

 گويد: دانم چه بگويم. آرزو مىاحساس غمگينى تمام وجودم را در برگرفته است. نمى

 هم اعدام است، راست است؟ ناراحت نشو. اينجا زندان است. شنيدم حکم تو  -

 آره چون مصاحبه تلويزيونى را قبول نکردم.  -

آن مصاحبه تلويزيونى را ديدم. از من و همسرم هم خواستند که در آن مصاحبه تلويزيونى شرکت کنيم، ما    -

خواستم   خودم  نيستم،  ناراحت  است.  اعدام  از  فرار  براى  شانس  آخرين  که  گفتند  ما  به  نکرديم.  قبول  که  هم 

دانم بکنم. برم بگم رژيم خوب است، دروغ از اين سرنوشتم اين باشد. دوست هم ندارم کارى را که غلط مى

ام و اين رژيم دشمن آزادى و برابرى است. حاال برم بگم اين  ام براى برابرى مبارزه کردهبزرگتر؟ تمام زندگى

ل کمک گرفتن از آنها، احساس حقارت بکنند.  خواهم بعد از ده ساشناسند، نمىرژيم خوب است. مردم مرا مى

 کنى؟  تو چى، چه مدت است که فعاليت تشکيالتى مى

 کال دو سال است.   -

فهمند، آنها در مورد تو همان قضاوتى عادالنه نيست تو نبايد کشته بشى، خيلى جوونى. مردم حقيقت را مى  -

به  را که در مورد من مى  اشکالى  کنند، نخواهند کرد. خوب است که  نرفتى ولى چه  تلويزيونى  آن مصاحبه 

دارد که نوشتن انزجار را قبول کنى که اعدام نشوى. مردم به افرادى مثل تو احتياج دارند، نبايد بگزارى که 

اى نداره. وضعيت تو با وضعيت من و همسرم متفاوته. رژيم بکشتت. نوشتن انزجارنامه هيچى نيست، معنى

 يم. دو تا بچه کوچک دارم، اميدوارم که درک کنند.  ما بايد بريم و اعدام بش

توانم به خودم دروغ بگويم و بنويسم که رژيم خوب است و من کار اشتباهى توانم چنين کارى بکنم. نمىنمى  -

فعاليت سياسى برعليه اش کرده کرده اعتماد ام که  بهم  دوباره  بکنم؟ مردم  توانم  آزاد شوم چکار مى  ام. وقتى 

توانم به مردم توضيح بدهم که اين  چرا بايد بهم اعتماد کنند؟ اگر بگويم که رژيم خوبست چطور مىکنند؟  مى

شان دستگير شدند آنها هم همين کار را بکنند؟ تونم بهشون بگم که اگر در مبارزهکار من درست بوده است؟ مى

ول نداشتم نکردم و حرفى را که قبول  توانم چنين کارى بکنم. در تمام عمرم کارى که قبجدا از همه اينها نمى

توانيم  کنيم ولى هيچ يک نمىدهم که بميرم تا اينکه چنين کارى کنم.مدتى با هم بحث مىنداشتم نگفتم. ترجيح مى

رويم. به صداى تخليه آهن که  ديگرى را قانع کنيم. دير شده است، بنابر اين جدا شده و به رختخوابهايمان مى

 دانستم که صداى چه بود.  کنم که اى کاش حاال هم نمىکنم و آرزو مىر مىرگبار گلوله بود فک 



58 

 

 ٭ ٭ ٭  

حدود يک ماه است در اين زندان هستم و دوستان خوبى دارم. تعدادى از زندانيان منتظر اعدام هستند. بيشتر  

کنند و يا در حسينيه اند که در مصاحبه تلويزيونى شرکت  اند و حاضر نشده هاى باالى گروهها بودهآنها از رده 

دانم که حکمم اعدام خواهد بود. زندانيان معموال دو يا سه اوين اعالم انزجار کنند. من منتظر دادگاه هستم و مى

دادگاهشان اعدام مى  از  بعد  بازجويى صدا کردند و  ماه  اتاقمان براى  از  را  امروز صبح دختر جوانى  شوند. 

رفت   که  وقتى  از  پيرتر  سال  بيست  بى حاال  است.  مى برگشته  گريه  به  صدا  مجاهدين  از  يکى  محبوبه  کند، 

 شنوم: پرسد که چه اتفاقى افتاده است. صداى دختر را مىرود و از او مى سراغش مى

امروز صبح وقتى مرا براى بازجويى بردند. ابتدا چند تا سوال کردند و بعد از کتک زدن گفتند که صبر کنم   -

کردم. بعد از ظهر قات داشته باشم. آنقدر خوشحال بودم که درد شالق را احساس نمى تا با همسر و برادرم مال

ام و همچنان که در اتاق راه  بند داشتم ولى احساس کردم وارد اتاقى شدهاز من خواستند به دنبالشان بروم. چشم

اتاقى بودم که  توانم چشمبند را بردارخورد. بازجو بهم گفت که مىرفتم گهگاهى سرم به چيزى مىمى م. در 

حدود چهل نفر را از سقف دار زده بودند. من در کنار جسد آويزان برادرم و روبروى جسد آويزان شوهرم 

 رود و افتادم. وقتى بهوش آمدم در راهرو بودم. ايستاده بودم. وقتى آنها را ديدم احساس کردم که سرم گيج مى

 روم. توانم بشنوم و از اتاق بيرون مىى من ديگر نمىگويد و اشکهايش روان است ولدختر همچنان مى

مى را  شيال  اسم  مىبلندگو  فکر  همه  و  برود،  بازجويى  به  که  هم  خواند  خودش  است،  آزادى  براى  که  کنيم 

کنند.  رود. زهره يکى از توابان را هم براى بازجويى صدا مىشود و مىکند. شيال آماده مىهمينطور فکر مى

دستگير شده است و اوايل مبارز    ٦۰بى است که با جريانات چپ بوده است. او در اوايل سال  زهره تنها توا

داده است. بعد از  ايستاده و حتى جواب الجوردى را هم مىبوده است. براى يک سال در مقابل زندانبانان مى

 شود.  هاى هر روزه تواب مىرفتن به سلول انفرادى و کتک

 گويد:  شويم مىگردد. دورش جمع مىراحت برمىاى ناعصر شيال با قيافه 

امروز صبح وقتى مرا صدا کردند، مرا تا دم در زندان هم بردند. حتى بازديد بدنى شدم و تا در اصلى هم    -

شوم. دم در اصلى گفتند که بايد براى پاسخ گويى به چند  رفتم. خيلى خوشحال بودم، فکر کردم که دارم آزاد مى

ام و يا کسى را که  اى داشتهبردنم و دوباره پرسيدند که آيا هيچ فعاليت سياسى  ۲۰۹ساختمان    سوال برگردم. به

شناسم و من گفتم نه. آنوقت آنها زهره را به داخل اتاق آوردند و او با ديدن من  فعاليت سياسى داشته است مى 

شد ديدم. من  شد و از خانه خارج مىگفت بله، من او را در خانه حنا ديدم. دوبار او را وقتى که داخل خانه مى 

وقتى او را ديدم خودم توى اتاق بودم و پشت پنجره ايستاده بودم. او از حياط رد شد، مطمئن هستم که خودش  

کردى دانم که خيلى ناراحت هستى، فکر مىاست. بازجو به او گفت که از اتاق بيرون برود و به من گفت مى

خوام که وقتى آمدى همه چيز را  کنم و مىبه دقت فکر کن، فردا صدات مىحاال بيرون خواهى بود. برو و  

 خوام خودت آنها را بنويسى.  دانم و فقط مىخوام بهم زحمت کتک زدنت را بدى. همه چيز را مىبنويسى. نمى

 ٭ ٭ ٭  

کارى نشويم  گيريم که به روابطمان نظمى بدهيم که هم باعث رشدمان بشود هم دچار خردهمن و راز تصميم مى

را  رابطه  کسانى  چه  با  کداممان  هر  اينکه  مورد  در  بيايند.  در  خودبخودى  حالت  اين  از  روابطمان  آنکه  هم 

کنيم بخشى از کارى  کنيم. فکر مىبطور منظم حفظ کنيم و در مورد چه موضوعاتى بحث کنيم، تبادل نظر مى

 توانيم در اينجا هم بکنيم.  کرديم مىرا که در بيرون مى

روز مالقات است، هر بيست روز يکبار با پدر و مادر و خواهران و برادرانمان که باالى چهل سال هستند   

لباسم را مى مى بهترين  باشيم. در روزهاى مالقات  داشته  کنم خودم را شاد و پوشم و سعى مىتوانيم مالقات 

روم، تنها مادر و پدرم باشند. به مالقات مىام نشان دهم. باالخره آنها نبايد شريک زندان من  سرحال به خانواده

 پرسد: هستند. پدرم با نگرانى مى

آيند که بمباران کنند شما جاى امنى داريد که به آن پناه ببريد؟ منظورم اين است  وقتى هواپيماهاى عراقى مى   -

 شويد!  که اگر زندان را بمباران کنند شماها کشته مى
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را  - از ترس بمب  پنهان شدن  با بمب صدام خراب نمى  جاى  اينجا  ديوارهاى  نباش  شن، نداريم. ولى نگران 

 خيلى کلفت هستند. 

 گويد:  گيرد و التماس کنان مىکند، گوشى را مىمادرم گريه مى

 انزجار بنويس که اعدامت نکنند.  -

 کنم، پس ديگه نگو.  دونى که چنين کارى نمىمى -

گفته  -  برگشبه مردم  انگليس  به  که  نمىتهام  نمى اى. کسى  زندان هستى.  که  زندان  داند  که  بگم  به کسى  تونم 

 هستى. 

 گويم:  کنم خودم را کنترل کنم. مىزنند ولى سعى مىکنم آتشم مىاحساس مى

نمى  -  خجالت  هستم  زندان  در  اينکه  از  من  خودته.  مشکل  نکردهاين  کارى  اگر  کشم.  بکشم.  خجالت  که  ام 

ام. مجبور نيستى به مالقاتم بيايى. از تونى فکر کنى که مردهام، خودت هم مى ردهدوست دارى به همه بگو م

 دهم اينجورى نبينمت.  برم، در واقع ترجيح مىگريان ديدنت هم لذتى نمى

 کردى االن اينجا نبودى.  اگر ازدواج مى -

زندگى  - آن  براى  ارزشى  هيچ  آرزوهاىمن  با  مرا  نيستم.  قائل  توست  ايدآل  که  نکن.    اى  قضاوت  خودت 

گيرد و به او شوم. پدرم گوشى را با عصبانيت از مادرم مىکنم که از عصبانيت دارم منفجر مىاحساس مى

شود. دستى براى آنها تکان توانيم زياد با هم حرف بزنيم، گوشى قطع مىگويد که دست از سرم بردارد. نمىمى

روم. نگاهشان را در پشت سرم ها را خالى کنيم، از آنجا مىندهم و قبل از آنکه نگهبان داد بزند که کابيمى

ام با اعمال نظر کنم که مملو از خشم هستم. در تمام زندگى روم و احساس مىکنم. به پشت پرده مىاحساس مى

  اش اين برخوردها را دارد. ولى اى دانم که به خاطر عالقه ام. مىام مبارزه کردهعقب مانده مادرم بر زندگى

آيد وقتى که فقط شانزده سال داشتم دور از  شناخت. يادم مىاش استقاللم را به رسميت مىکاش به خاطر عالقه 

ام حرف زده بود و در غياب من ام داده بود. در مورد آن با دايى و خاله چشم من ترتيب ازدواجم را با پسر خاله 

ت که برويم برايم حلقه بخرند. من مخالفت کردم و گفتم  ام آمد و مادرم به من گفبرنامه چيده بود. يک روز خاله

کرد که من خودم  کنم. مادرم حتى به پدرم تمام حقيقت را نگفته بود. پدرم فکر مى ام ازدواج نمىکه با پسر خاله 

التماس کرد که براى خواهم با پسر خالهمى ام ازدواج کنم و از اين بابت خوشحال نبود. آنروز مادرم به من 

مىخر بهمش  شدى  پشيمان  بعدا  اگر  که  گفت  و  بروم  حلقه  مى يد  هم  من  ديگر زنيم.  کنم  قبول  اگر  که  دانستم 

ام که هيچ شناختم، فکر کردم امکان ندارد که در آن سن و آن هم با پسر خالهتوانم بهمش بزنم. مادرم را مىنمى

داند  ه خواهرم گفتم که به مادرم بگويد که نمىاحساسى نسبت به او نداشتم ازدواج کنم. به خانه دوستم رفتم و ب

 ام. شب برگشتم از دستم عصبانى بود ولى خودم خوشحال بودم که به او گوش نداده بودم. به کجا رفته

اش و اينکه خودش هم از زندگى هيچ لذتى نبرده است. ولى در سوزد. بخاطر سادگىگاهى دلم براى مادرم مى

کند. تمام عمرم مجبور بودم که با اعمال نظرهايش مبارزه کنم. شانس آوردم  ىام معين حال رفتارش عصبى

کرد که مرا آمد. مادرم مدام سعى مىکه پدرم موافق تحصيل و آزادى ما بود. وگرنه معلوم نبود چه به سرم مى 

ستگارى برايم  به پاى ازدواج با کسى که به نظر خودش خوب بود بکشاند. از اينکه هرگز اجازه ندادم هيچ خوا

کرد راهى را که به نظر خودش درست بود برايم تعيين کند  به خانه بيايد از دستم عصبانى بود. هميشه سعى مى

و من مجبور بودم با دعوا و به زور آزاديم را بگيرم. از طرز لباس پوشيدن گرفته تا رفت و آمد با دوستانم را  

اى که ه مثل خودش زود ازدواج کنم و بچه دار شوم. زندگىبا زور تثبيت کردم. وگرنه مادرم دوست داشت ک

 تصورش هم برايم دردناک است. 

اتوبوس مى  مدتى منتظر  بند  به  ولى نمىدر راه برگشتن  از ما مىايستيم  بند  آيد. زندانبان  به  پياده  که  خواهد 

هاى کوچک پر از گلهاى  بند. باغچهبرگرديم. چقدر قدم زدن در هواى باز دوست داشتنى است، حتى با چشم

کنند. نگهبانى که ما را با  هايى که توابها کارشان را مىاند، باغچهقشنگ همه جا هستند. گلهايى که توابها کاشته

برد مرد پيرى است. قدى کوتاه دارد با بدنى الغر و رنج کشيده. صورت الغرش را ته ريش سفيدى  خود مى

رسند. شايد يادش رفته سرش را  اينکه کوتاه هستند آشفته به نظر مى   پوشانده است. موهاى سرش سفيدند و با
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تيره لباسهايش  بزند.  مى شانه  صورتش  از  افسردگى  ندارند.  شدن  مندرس  تا  راهى  و  از  اند  يکى  از  بارد. 

اينجا کار دانم تواب نيست در مورد نگهبان مىآيد و مىزندانيان که کنارم دارد مى اين سنش  با  اينکه    پرسم. 

 گويد: کند، بايد بازنشسته باشد. مىمى

او سه تا از پسرانش را در جنگ ايران و عراق از دست داده است و يکى از پسرانش را مجاهدين ترور    -

 بيند و دوست دارد در زندان کار کند.  کردند. او ما را بعنوان دشمنانش مى

کند همين سردرگمى خواهد مرد. او فکر مى  سوزد، در يک سردرگمى است و دردلم براى پيرمرد بيچاره مى 

 کند، مسئول مرگ آنهاست.  داند که اين رژيمى که برايش کار مىکه ما مسئول مرگ پسرانش هستيم. نمى

 ٭ ٭ ٭  

قدم مى بيرون فکر مىتوى هواخورى  دنياى  به  به نظر مىزنم و  خيلى دور  دلم براى موسيقى  کنم که  رسد. 

آرام زمزمه    خيلى تنگ شده است، کاش يک دارم  ياد  به  آهنگهايى را که  از  برخى  داشتم.  يا ضبط  راديو و 

مىمى زندگى  آرامش  در  و  بودم  انگليس  وقتى  که  را  لنون  جان  از  آهنگى  ياد کنم.  به  داشتم،  دوست  کردم، 

هرچند   کنم غمگين استگويم حتما. احساس مىتواند با من قدم بزند. مىپرسد که مىآيد. مىآورم. پرى مىمى

 گويد: پرسم از چيزى ناراحت است؟ مىخندد. مىکه مثل هميشه مى

نمى  -  ولى  بگويم  بهت  را  چيزى  بکنند  صدايم  اعدام  براى  اينکه  از  قبل  دارم  دوست  چه  آره،  که  دانم 

م ات را باهامان قطع شود و نگرانم که اگر بهت بگم رابطهخواهم که دوستىالعملى نشان خواهى داد. نمىعکس

 قطع کنى.  

مىنمى نگاهش  بگويم.  چه  نمىدانم  او  که  نيست  همکارى  از  بدتر  چيز  هيچ  نگران کنم،  اينقدر  چرا  پس  کند 

 دهد:  است؟ ادامه مى 

کنم که بايد بهت بگويم. وقتى دستگير شدم، شوکه بودم. آنها مرا مستقيما به اتاق شکنجه بردند ولى فکر مى   - 

 توانند پيدايش کنند. خواستند و من هم گفتم که کجا مىرا مىو شروع به زدن کردند. رابطم 

بينى  مىپرى  را  مىاش  پاک  را  اشکش  و  مىگيرد  احساس  نمىکند.  مىکنم  او  از  بروم.  راه  که  توانم  خواهم 

او روان مىاى مىبنشينيم. در گوشه اشکهاى  دارم من هم گريه کنم ولى سعى مىنشينيم و  کنم  شوند. دوست 

 دهد: توانم احساساتم را کنترل کنم. پرى ادامه مىتر مىرا کنترل کنم. حاال ديگر راحتخودم 

 کند.  دانم که اعدام هم اشتباهم را پاک نمىام. مىدانم که چه کردهمى -

 گويم:  دهد. مىگريه امانش نمى

کنند. بايد  فتى. همه اشتباه مىگکردند هرگز اسمش را هم نمى ات نمىولى تو عمدا او را نياوردى. اگر شکنجه  -

شى. به خودت نگاه کن و به  به عنوان يک اشتباه بهش نگاه کنى. وگرنه قبل از اينکه اونها بکشنت ديوانه مى

 زنند.  ها قدم مى اى، اونها را ببين مثل مردهبقيه، تو با اعتماد بنفس هستى و سر زنده

 مرگش شدم. ولى او هم به اعدام محکوم شده است. من باعث  -

مى گريه  مىپرى  خفگى  احساس  نمىکند.  مىکنم،  سعى  بکنم.  بايد  چه  سرحال دانم  کمى  بدهم.  دلداريش  کنم 

خواهم که موهايم را مثل موهايش ببافد، شوند. از او مىهاى قشنگ بر لبانش نمايان مىآيد و دوباره آن خندهمى

 بافد. د يادم دهد، موهايم را مىکنمن بلد نيستم مثل او ببافم. در حالى که سعى مى

 ٭ ٭ ٭  

هواخورى بسته است و مجبورم توى اتاق بنشينم. کاش کتاب جالبى براى خواندن داشتم. قفسه کتاب را نگاه  

بينم. حاال که همه قوانين بر مبناى اسالم است بهتر است که کنم، قرآن همراه چند تا کتاب اسالمى را مىمى
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آيد آخرين بارى که قرآن را خواندم سيزده سال داشتم. سوره النسا را خواندم و يادم مىاسالم را بهتر بشناسم.  

تر از من هستند؟ پدرم گفت به هيچ وجه.  تر و فهميدهکنى برادرانم عاقل عصبانى شدم. از پدرم پرسيدم فکر مى

يد اختيار زنان در دست مردان  تر و برتر از زنان هستند و باگه که مردها عاقل گفتم پس چرا اينجا در قرآن مى 

اينجا مى برد. من به خدايى که مرا قبول ندارد و مردها را  گه که فرزند پسر دو برابر دختر ارث مىباشد؟ 

زنان مى از  کنم.  برتر  با حرفهايش قضاوت  را  نبايد خدا  که  کند  قانع  مرا  پدرم سعى کرد  ندارم.  ايمان  داند، 

 ارصد سال پيش بوده که انسان هنوز متمدن نبوده.  گفت اين حرفها براى هزار و چهمى

آنروز خيلى با پدرم بحث کردم ولى نه من توانستم او را قانع کنم و نه او مرا. بعد از آن ديگر خدا را باور  

بست. يادم  کنند نيز خوشبختانه از وجودم رخت برکردند و مىها ايجاد مىنداشتم و ترس از خدا که در همه بچه 

کردم که امتحانم خوب شود. ولى از آنجايى که درس که براى مدتى طبق عادت قبل از امتحان دعا مىآيد  مى

تواند در امتحان کمکم کند.  عرضه است و نمىدادم که خيلى بى شد. بعد به خدا فحش مى خوان نبودم خراب مى 

مى خودم  به  دابعد  بهش  که  فحشهايى  اين  با  بود  اگر  نيست.  خدايى  ديدى  سرت  گفتم  باليى  يک  حاال  تا  دى 

قرآن را مىمى دوباره  بعد  ده سال  بوده است.  آورد. حاال حدودا  آنزمانم درست  ببينم چقدر برداشت  تا  خوانم 

کنم، نوشته است: پيغمبر به زنان با ايمان بگو که چشمها و بدنشان را در برابر غريبه سوره النور را باز مى

 هايشان را و همه بدنشان را به جز براى شوهرانشان بپوشانند. شانهبپوشانند. به آنها بگو که سينه و  

اين طور که پيداست قرآن توسط يک مرد براى مردان ديگر نوشته شده است که چطور با زنان رفتار کنند و   

 خوانم: کنم و مىآنها را تحت کنترل خود داشته باشند. سوره النسا را باز مى

اى نداشت آنها را  نيد که اطاعت شما را نکنند، اول با آنها حرف بزنيد. اگر فايدهاگر در مورد زنانتان نگرا 

 بزنيد.  

توانند چنين چيزى را بخوانند و خشمگين نشوند و از آن متنفر نباشند. چقدر در اين  دانم چطور زنها مىنمى 

زند.  کرد ولى حاال آتشم مىىموقعيت قرآن خواندن من با وقتى که نوجوان بودم فرق دارد، آنموقع عصبانيم م

که  بى است  همين مذهب  بخاطر  بخشا  احمق هستند،  زنها  با  رابطه  در  اينقدر  از مردها  خيلى  که  نيست  خود 

 آيد: کنم، سوره البقره مىقاطى فرهنگ شده. دوباره قرآن را باز مى

 يد.  زنان شما کشتزار شما هستند، براى کشت )باردار کردنشان( به آنها نزديک شو -

کنم که آنچه تر درک مىام. حاال عينىهاى ضدزن و عقب مانده حالت تهوع پيدا کردهاز خواندن چنين رهنمود 

حکومت اسالمى بر سر زن مياورد، عين فرامين خدا و اصول اسالم است. چه آنجا که بايد خود را بپوشانند، 

انس يک  عنوان  به  که  آنجا  چه  و  شوند  تنبيه  بايد  که  آنجا  نمىچه  حساب  به  مرد  با  برابر  را  ان  قرآن  آيند. 

 روم که قدم بزنم و نفسى بکشم. گذارم و مىسرجايش مى

کند  دانم چه مىدانم که فريده باالست ولى نمىکنم. مىهاى بند باال نگاه مىزنم و به پنجرهدر هواخورى قدم مى

يکديگر ممنوع است. هنوز ظهر نشده و من هم  و آيا حالش خوب است يا نه. تماس زندانيان بندهاى متفاوت با  

مى  قدم  هواخورى  در  مىدارم  بند  داخل  رفتن  دستشويى  براى  مىزنم.  دستشويى  نزديک  جلوى شوم.  شوم، 

لرزند و  درهاى دستشويى خون تازه و لخته شده زيادى روى زمين ريخته است. با ديدن آنهمه خون زانوانم مى

پيدا مى اتاقىگوي کنم. مىحالت تهوع  از هم  پريده روى  ند گلى يکى  با رنگ  آورده است. گلى  باال  هايم خون 

گويند کسى رفته دفتر که از نگهبان بخواهد که  اند. مىزمين نشسته است. چند تا از زندانيان دورش را گرفته 

مى زمانى  ياد  به  است،  کرده  دگرگون  را  حالم  همه خون  اين  ديدن  بفرستند.  بهدارى  به  را  يک افتگلى  که  م 

مى رفتن  دستشويى  از  بود.  ريخته  زمين  روى  زيادى  خون  و  بودند  کرده  قربانى  را  به گوسفند  و  گذرم 

گردم. حدود يکسال است که گلى در زندان است و جرمش اين است که به مجاهدين کمک  هواخورى بر مى

زند ولى علنا با ما حرف نمى  آورد. ما را دوست داردمالى کرده است. تواب نيست ولى اداى توابها را در مى

اند او را از الجوردى بخرند. به که برايش گزارش رد نکنند. از يک خانواده پولدار است ولى هنوز نتوانسته

بينم که با رنگ پريده در اتاق نشسته است. از او اند يا نه و مىروم که ببينم او را به بيمارستان بردهاتاق مى

 پرسم: مى

 برندت؟ ن نمىبه بيمارستا -
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 برند. بريم، ولى نمىگن نمىنمى -

 ات قطع نشه چه اتفاقى خواهد افتاد؟  ريزى معدهولى اگر خون -

 گويد:  با لبخند سردى مى

 کى اهميت مى ده؟  -

طى روز گلى دراز کشيده است و يک ظرف کنارش است که اگر باال آورد در آن بريزد. رنگش کامال سفيد  

 م. است، نگرانش هست

اى نيست که ظرفى کنار خوابيم ولى ذهنم مشغول گلى است. بخاطر اينکه جاى اضافى وقت خواب است، مى 

گلى براى باال آوردنش بگذارند، کسى نزديکش نشسته که اگر او به ظرف نياز داشت به او بدهد. چشمانم را 

مىمى و سعى  خانوادهبندم  به  بخوابم.  مىکنم  فکر  مىام  کرده کنکنم، سعى  امروز چه  که  کنم  تصور  به م  اند. 

آلود که وقتى در انگليس بودم خيلى دوست داشتم. با صداى عجيبى بيدار کنم و به پارکهاى مههستى فکر مى

مىمى نگاه  اطرافم  به  مىشوم.  باال  خون  پتويش  روى  دارد  که  است  گلى  اين  مىکنم،  نظر  به  رسد آورد. 

بوده  زندانى نشسته  کنارش  که  گلى اى  است.  نشنيده  خواسته،  که ظرف  را  گلى  و صداى  برده  خوابش  است 

باال مى توى ظرف  دارد  است. حاال  آورده  باال  پتويش  و روى  دارد  بر  را  تازه.  نتوانسته ظرف  آورد، خون 

دانم گلى يا هر آدمى چقدر خون دارد که بعد از اينهمه خون باال  روم. نمىحالت تهوع دارم به دستشويى مى

 تواند زنده بماند.  ن مى آورد

زندانى جديدى به اتاقمان آمده، نامش روژين است. يک سال است که دستگير شده و در بند ديگرى بوده. سه 

رود سرش  ماه پيش به سلول انفرادى منتقل شده و حاال هم اينجاست. روژين سر حال و زيباست و وقتى راه مى

شان را  نگاه کردن به ظاهر آدمها وضعيت سياسى و روحى  به طرف عقب متمايل است. گاهى دوست دارم با

روند تواب و يا بريده هستند.  هاى افتاده راه مىکنم همه آنهايى که سر به زير و با شانه حدس بزنم. احساس مى 

زنند و يا خيلى کم حرف  هدف، بى اعتماد بنفس و بى اعتقاد هستند. يا اصال با کسى حرف نمىآنها غمگين، بى

مى مى زندگى  انفرادى  شلوغى،  اين  به  بند  در  است. زنند.  سنگ  مثل  نيست،  زنده  و  براق  چشمانشان  کنند. 

پوشند. در حالى که مبارزان که تعدادشان خيلى کم است کامال متفاوت هستند. بند لباسهاى تيره و بى رنگ مى

اش هفت االن شش نفر هستند، همهها که  ما حدود چهارصد و پنجاه نفر زندانى دارد، به غير از زير اعدامى

دارد. نفر هستيم که با بقيه متفاوتيم. گويى در چشمان مبارزان آتشى روشن است که وجودشان را گرم نگاه مى

کنند لباسهاى شاد و رنگى روند و سعى مى زنند. ايستاده راه مىحالت دهانشان رو به پائين نيست و حرف مى 

ها را از نظر روحى کشته است، و فقط جسمشان آيند. گويى رژيم خيلىمىبپوشند. مرده و غمگين به نظر ن

خوبى   جسمى  وضعيت  شکنجه  بخاطر  هستيم،  زنده  روحى  نظر  از  که  ما  از  بعضى  آنکه  حال  است.  زنده 

 نداريم. 

نيان ها يکى از پتوهاى زنداشبها خيلى سرد است و ما به اندازه کافى پتو نداريم. با اين حال گاهى شبها بعضى

به روى خود مى که خوابند  را  است سرما خوردهديگر  رفته  پتويشان  که  آنهايى  هم کشند و صبح  ديشب  اند. 

ام. ساعت شش کسى يکى از دو پتوى مرا برداشته است و امروز صبح با تن درد و سرما خوردگى بيدار شده

بيدار مى  بيدار شويم و همه دانم چرا بخوريم. نمىشويم و ساعت هشت صبحانه مىاز خواب  اينقدر زود  ايد 

مى کتاب  زندانيان  و  است  سکوت  ساعت  ناهار  تا  صبحانه  بين  بنشينيم.  صبحانه  منتظر  يا  گرسنه  و  خوانند 

تلويزيون پخش مى از  اين مدت همه گرسنه شود، نگاه مىمصاحبه زندانيان در حسينه را که  کنند. ولى طى 

اهى يکبار بايد اتاقمان را خانه تکانى کنيم. همه چيز را به هواخورى  توانيم کار زيادى بکنيم. مهستيم و نمى

کنند، چه وقت و انرژى هدر شوييم. همه اتاقها اين کار را مىبريم و ديوارهاى اتاق را از باال تا پائين مىمى

ر کار  اين  بايد  است  آن  از ظرفيت  بيشتر  خيلى  اتاقى  هر  در  زندانيان  تعداد  هم چون  شايد  که  دادنى.  بکنيم  ا 

 مريض نشويم. 

روز مالقات است و همه خوشحال هستيم. اميدوارم مادرم گريه نکند. نام من و راز را همراه تعداد ديگرى از  

با مينى بوس به سالن مالقات مىخوانند. با چادر و چشمبند بيرون مىبلندگو براى مالقات مى رسيم.  رويم و 

آيند که راز را ببينند. پدر و مادرم کنم. آنها از راه دورى مىوالپرسى مىبينم و با آنها احخانواده راز را مى 

پرسد که هر بار چه مقدار پول برايم بدهد و اند. پدرم مىگويند که برايم لباس آورده نگران وضعيتم هستند و مى
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مىمن مى قبول  که  حداکثرى  خانوادهگويم  از  برخى  ندارندکنند. چون  خوبى  مالى  مى  ها وضعيت  که  و  دانم 

مىخانواده مىام  او  و  بکشند.  هم  را  آنها  جور  سالمتى  توانند  خبر  کرد.  خواهد  را  کار  اين  حتما  که  گويد 

پرسند.  روند و حالشان را مى دهند و برخى از دوستانم که همچنان به ديدن آنها مىخواهران و برادرانم را مى

همه مىبه  سالم  گرشان  مادرم  اينکه  از  و  نمىرسانم  مىيه  سعى  و  دهد کند  نشان  سرحال  را  خودش  کند 

دهند، خانواده گرديم. لباسهايمان را مىشود. به بند برمىگذرد و تلفن قطع مىخوشحالم. ده دقيقه به سرعت مى

 دهد.  اند و او آنرا به من مىراز يک شلوار قشنگ برايش داده

احبه و کال اعالم انزجار منتظر اعدام هستند. و هر  تعدادى از زندانيان مثل پرى به خاطر قبول نکردن مص

بلندگو  که  بار  هر  مالقات  روزهاى  از  غير  به  بروند.  اعدام  براى  که  بخوانند  را  نامشان  دارد  امکان  لحظه 

کنيم کنيم و به اين فکر مى کنيم. يکديگر را نگاه مىکند به خواندن اسم همگى حالت عصبى پيدا مىشروع مى

کيست. نوبت  پنج  که  روزهاى  مىبخصوص  کنند  صدا  را  کسى  اگر  امروز  شنبه  است.  اعدام  براى  که  دانيم 

کرده  صدا  را  ناهيد  و  شدهآرزو  آماده  آنها  و  مىاند  را  يکديگر  بروند.  که  مىاند  سعى  همه  که بوسيم،  کنيم 

 پرسد:  بوسد مىاحساساتمان را نشان ندهيم. آرزو در حالى که مرا مى 

 اى يا نه؟ ر دادهتصميمت را تغيي -

 گويد:  گويم نه. مىتوانم حرف بزنم، با اشاره سر مىبخاطر بغض گلويم نمى

 بيشتر فکر کن.   -

خواهد مرا از  رود نگران اعدام من است، مىکنم که اشکم نريزد. او در حاليکه براى اعدام مىتالش زيادى مى

او براى اعدام برود. زندانبان آنها را از هم جدا خواهد بگذارد که  مرگ نجات دهد. خواهر همسر ناهيد نمى

خواهد و اين به اين معنى است که آنها را برد. يک ساعت بعد زندانبان وسايلشان را مىکند و ناهيد را مىمى

اند. حدود ظهر بود که آنها را صدا کردند و تا غروب که وقت اعدامشان است، وصيت نامه براى اعدام برده

کهمى خانواده  نويسند  دست  به  نيست  اسامى معلوم  پاهايشان  روى  برسد.  مىهايشان  را  اگر شان  و  نويسند 

ها هم تجاوز  کنند که به بهشت نرود. هرچند شايع است به غير باکرهاى در بينشان باشد، به او تجاوز مىباکره

زندانبانان در خون آنها وضو  شان است. قبل از نماز عصر اعدام خواهند شد.  کنند و اين فقط توجيه مذهبىمى

 نشينند که اين همه کمونيست آفريد تا آنها از کشتنشان لذت ببرند.  گيرند و به عبادت و تشکر از خدا مىمى

آيا مردم مى  است.  اعدام  ندارم، وقت  را  بزنم، حوصله هيچ کس  قدم  تنها  دارم که  دانند غروب است، دوست 

آنها مى اينجا چه مى  آيا  دارد بچه   دانندگذرد؟  ياد على مى هايشان را مىکه رژيم  ديگر کشد.  نفر  ده  با  افتم که 

دانستند، خواهد گفت. هيچکدام از اش را هم نگفت، او اسمى را گفت که دوستانش مىدستگير شد. او اسم واقعى

ى قانونى  آيد که پدرش با دوستى به پزشک شان زير شکنجه مردند. يادم مىآن ده نفر همکارى نکردند و همه

 رفت تا بدن على را شناسايى کنند. آنها از پزشک قانونى به خانه ما آمدند. پدر على گفت: 

نه، خوشبختانه على آنجا نبود. يعنى هنوز زنده است. آنها جسد آدمى را که سه برابر على بود و سياه بود و    -

اين ع دادند و پرسيدند  به من نشان  بدنش زخمى بود  از قسمتهاى  ديوانهبعضى  اينکه  نيست؟ مثل  اند فکر  لى 

 شناسم. گفتم نه اين على من نيست، على کس ديگريست.  کنند من پسرم را نمىمى

گفت نتوانستم بيشتر بشنوم به آشپزخانه رفتم تا اشکم را که بر پلکم آيد وقتى پدر على داشت اينها را مىيادم مى

فت، على بود. آنقدر شکنجه شده بود و بدنش آنقدر باد کرده بود  آورد رها کنم. دوستم به کنارم آمد و گفشار مى

 که پدرش او را نشناخت. حاال ديگر بايد فهميده باشد که آن جسد على بوده است. 

روم. حاال ديگر خواندن قران برايم بيشتر از درک اسالم  هيجان ديگر است، به سراغ قرآن مىيک روز بى

 خوانم: که دم دست است. مى  ماند، خوشحالماست، مثل جوک مى

متقيان را در آن جهان، مقام هر گونه آسايش است. باغ ها و تاکستانها است. دختران زيبا که همه در خوبى و  

 جوانى مانند يکديگرند و جام هاى پر از شراب طهور. 
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سکسى   صحنه  مىچه  مردان  به  محمد  است  جالب  کرده.  تصوير  مردان  براى  در  اى  اگر  که  دنيا  گويد  اين 

ديگر   دنياى  در  را  چيزهايى  قول  آنها  به  او  داشت.  خواهند  زيبا  دختران  مرگ  از  بعد  باشند  او  فرمانبردار 

توانستند مثل محمد زندگى دهد که خودش در اين دنيا داشت، زن و ثروت و آسايش. معلوم است که همه نمىمى

که بعد از مرگ به دنبال اين چيزها باشند. جالب است  بايست به آنها بگويد  کنند، بنابراين براى کنترل مردم مى

توانند تا  خواهد که در اين دنيا زنان را بعنوان مالشان کنترل کنند. در حاليکه همين مردان مىکه از مردان مى 

خواهد زنان زيبا در دنياى پس از مرگ داشته باشند و هيچ کنترلى روى زنها هم در آن دنيا نيست.  دلشان مى 

جا همه زنان مال همه مردان هستند، همه هم به هم حاللند. پس بهشت براى مردان است و زنى هم که  در آن

همه   که  نيست  دليل  بى  انسان.  عنوان  به  نه  آنجاست  مرد  لذت  و  جنسى  وسيله  و  ملک  عنوان  به  باشد  آنجا 

 د و معتقد به خداست. شان نيست. بيچاره زنى که در اين دنيا دين دارپيغمبران خدا مردند و زنى در بين

 ٭ ٭ ٭  

شوم. براى اولين بار خواب زيبايى از دنياى بيرون نظيرى از خواب بيدار مى صبح است و من با شادابى بى 

مىداشته  شنا  آب  توى  مىام.  سبزى  به  آب  رنگ  و  بودند  باز  چشمهايم  شنا  کردم،  باز  چشمان  با  من  و  زد 

مىمى نگاه  را  آب  و  هر شبکردم  کاش  مى  کردم.  خوابى  شدهچنين  دستگير  که  وقتى  از  حال  ديدم،  به  تا  ام 

مى رختخوابم  به  وقتى  شب  هر  بودم.  نديده  را  بيرون  خانواده خواب  به  و روم  موسيقى  به  دوستانم،  به  ام، 

گويم که امشب خوابشان را خواهم ديد، ولى هرگز چنين اتفاقى  کنم و به خودم مىام فکر مى کتابهايى که خوانده

آورم و يا اگر به ياد بياورم در مورد زندان است و شکنجه و اعدام. به حمام  افتد. يا خوابهايم را به ياد نمىنمى

توانم لباسهاى کثيفم را تا قبل از صبحانه بشورم و وقتى  ها خالى است. مىبينم که يکى از کابينروم و مىمى

شلوا کنم.  پهن  بند  روى  را  آنها  شد  باز  هواخورى  در  بقيه  که  همراه  است  داده  من  به  راز  که  را  زيبايى  ر 

 کنم.  شورم و آنها را در هواخورى پهن مىلباسهايم مى

مى در  به صدا  بلندگو  هفته عصرها  در  روز  مىچند  زندانيان  از  و  آنجا  آيد  در  بروند.  حسينيه  به  که  خواهد 

شوند. برخى از ان پذيرفته شود آزاد مى کنند و اگر انزجارشزندانيانى که حکمشان تمام شده اعالم انزجار مى 

کنند. همه توابها و بيشتر  خواهند حکمشان تخفيف پيدا کند همين کار را مىآنهايى هم که اعدامى هستند و مى

کنيم  گذارند. ما احساس مىروند و بند را براى ما مىآورند به حسينيه مىآنهايى که اداى تواب بودن را در مى

مانند که ما را نيم، قدم بزنيم و هر کارى که دوست داريم بکنيم. گاهى بعضى از توابها مىکه آزاديم حرف بز

به حسينيه مىبپايند. هرچند شنيده به زور  را  نيست و همه زندانيان  اين طورى  ديگر  بندهاى  در  برند.  ام که 

يکى از مصاحبه کنندگان زنم و صداى  شوند. در راهرو قدم مى ها از تلويزيون زندان پخش مى گاهى مصاحبه

رود که گويد که زندانى بوده است و از زندان فرار کرده است. بعد به ترکيه مىشنوم. مىرا از تلويزيون مى

شود. حاال او قبل از از آنجا به يک کشور امن برود ولى توسط پليس ترکيه دستگير و به ايران ديپورت مى

گذشته  از  شود  اعدام  انزجاينکه  اعالم  مىاش  مىار  اتاق  به  قيافه کند.  که  که  روم  پيداست  کامال  ببينم،  را  اش 

 اند که قبل از اعدامش مصاحبه کند. اش کردهشکنجه

مى  باز  هواخورى  مىدر  شده شود  خشک  و  بودم  شسته  ديروز  که  را  لباسهايم  تا  جز روم  به  کنم.  جمع  اند 

کنم که ببينم شايد روى آنها بهاى ديگر را هم نگاه مىشلوارى که راز بهم داده بود بقيه سر جايشان هستند. طنا

دانستى که اگر گويد نمىگويم و يکى از زندانيان قديمى مىشوم و به راز و بقيه مىباشد ولى نيست. دلخور مى

 شود؟ چيز قشنگى روى بند آويزان کنى سريع دزديده مى

زنيم. مدتى  مان حرف مىنم و در مورد زندگىزهواى دلپذيرى است، توى هواخورى با مادر مستوره قدم مى

شوئيم کنيم، لباسهايش را مىاند. من و راز کارهايش را مىاست که او را از کميته مشترک به اينجا منتقل کرده

شوئيم. مثل مادرمان مراقبش هستيم، چون پير و مهربان است و حاضر نيست  و در نوبت حمام خودش را مى

زند و تمام روابطش با ماست. علت دستگيريش اين بياورد. هيچ وقت با توابها حرف نمى  اداى توابها را هم در

آنها نمى دنبال پسرانش است. مادر مستوره مطمئن است که  پيدا کنند، چون  بوده که رژيم  را  توانند پسرانش 

ليه او ندارند، مرتب  کنند و با اينکه هيچ مدرکى بر عله هستند. گاهى براى بازجويى صدايش مىپيشمرگه کومه

داند که بينم اين است که با اينکه مىاندازند. چيز جالبى که در رابطه با مادر مستوره مىآزاديش را به عقب مى

دهد که با ما باشد. اسم رمز او براى توابها ميکروب  توابين برايش گزارش خواهند داد با اين حال ترجيح مى

ما نجس و ضدانقالب هستيم و نبايد با ما حرف بزند و او به آنها گفته بود است. روزى توابها به او گفتند که  

پرسد و  تنها دو تا انسان در اين اتاق هست، آنها هم راز و پرواز هستند. مادر مستوره در مورد تل سرم مى

 گويد:  مى
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 کند.  هايى که روى آن است جلب توجه آدم را مى خيلى قشنگ است، با ستاره -

 يم درست کرده است.  پرى برا -

اعدام خواهند کرد. مى  - او را هم  متاسفم که  با حسادت نگاهش  خيلى قشنگ است.  ميکروبها چقدر  بينى که 

 توانند او را ببينند.  کنند؟ از بس که زيبا و با اعتماد به نفس است نمىمى

با پرى در گوشهشخواهد که با او حرف بزنم. از مادر مستوره جدا مىآيد و از من مىپرى مى  اى از  وم و 

توانيم تماشا کنيم. نگاه  بينيم. اين تنها منظره زيبايى است که گاهى مىنشينيم که قله کوهى را مىهواخورى مى

برد. زيبائيش همراه سختى و ابهتى  برد. به آزادى، به کوه نوردى مىکردن به آن مرا به بيرون از زندان مى

آدم را مسخ مى  دارد  ديوار کوتاهکند.  که  بلندتر و مىکاش  يا کوه  بود  ديد. پرى  تر  آنرا  از  بيشترى  شد بخش 

 گويد:  مى

روم  کنند و مىدانم که به زودى صدايم مىاند احساس بدى دارم. مىاز وقتى که ناهيد و آرزو را اعدام کرده  -

توانستم مثل يک پرنده  نم حاال مىام با خودم خاک کنم. اگر توانسته بودم شکنجه را تحمل کتا کارى را که کرده

 رم. آزاد، خوشحال بمى 

 ديگه بهش فکر نکن. به آنهايى که دوستشون دارى فکر کن.  -

 ات برام بگو. چرا ازدواج نکردى؟ هيچ وقت عاشق نشدى؟  از زندگى شخصى -

اج و قرار پيش آمد که از يک مردى يک وقتى خوشم آمد و از ديگرى وقت ديگرى. ولى هميشه از ازدو  -

رابطه  در  کرده گرفتن  فرار  مرد  يک  با  نابرابر  خوشم اى  دوستانم  از  يکى  از  دستگيريم  از  قبل  ماه  چند  ام. 

کردم که او هم دوستم دارد. وقتى باهاش بودم آمد. خوش تيپ و خندان و خيلى اجتماعى بود و احساس مىمى

شد. ولى من از ازدواج وحشت با آدمها دوست مى  انداخت. آدم جالبى بود، در عرض يک لحظهام مىمدام خنده

شه با يک مرد خارج از ازدواج زندگى کنى. اگر زنى اين  داشتم و راه ديگرى هم نبود. تو کشور ما که نمى

کردم خيلى جدى باشم ديديم سعى مىکنند. بخاطر همين هر بار که همديگر را مىکار را بکنه سنگسارش مى

آيد. هر بار که خواستم احساسم اسش حرف بزند. من هم بهش نگفتم که از او خوشم مىکه نتواند در مورد احس

کردم خواهى ازدواج کنى؟ فکر مىپرسيدم مىرا به او بگويم فکر کردم به ازدواج ختم خواهد شد. از خودم مى

اى باقى نخواهد  القه اگر ازدواج کنم بعد از مدتى اين من هستم که بايد همه محدوديتها را قبول کنم و ديگر ع

 ماند.  

 گويد: بعد از مدتى سکوت پرى مى

 آيند.  ها با آن کنار مىآره بيشتر زنها موقعيت پائينتر را دارند و به خاطر بچه  -

 ات راضى بودى؟  تو چى از زندگى -

 آره، دوستش داشتم. رابطه خوبى با هم داشتيم. دلم براى بغلش تنگ شده.   -

گويد که همه بايد به داخل اتاقهايمان برويم. نگهبانان با دو تا زن که هيچ شود و مىرى مىنگهبان داخل هواخو 

شوند. دو زن چادر سياه به سر دارند و روبنده سياه. از تورى بودن روبند جاى بدنشان پيدا نيست وارد اتاق مى

گويند که در کنار  يى کنيم. نگهبانان به ما مىتوانيم آنها را شناساتوانند ما را ببينند ولى ما نمىفهمم آن دو مىمى

کنند.  کنند و همه را به دقت نگاه مىيکديگر بيايستيم. دو زن از ابتداى در يعنى ابتداى صف آرام حرکت مى

اکثر زندانيان عصبى هستند چون هر کس چيزى را از بازجويش پنهان کرده و نگران است که لو برود. همه  

اند و بعد از بازديد آنها تعدادى به بازجويى کشيده خواهند شد. دو نفرى  راى شناسايى آمدهدانند که اين دو بمى

 روند.  کنند و به اتاق بعدى مىخوانندشان تمام افراد هر اتاق را به دقت نگاه مىکه زندانيان خواستگار مى

اش بيش از  که در بازجويى  شنومپرسم و مىشود علت آنرا مىگيرد و باعث تعجبم مىشيال ده سال حکم مى

به نظر مى فعاليتهايش نوشته است.  بوده است که نخواسته هيچ اندازه در مورد خودش و  آنقدر ترسيده  رسد 
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نمى آنها  که  هم  را  چيزهايى  همه  بگذارد.  ننوشته  نداشته  خبر  بازجو  حتى  که  را  و مطلبى  نوشته  دانستند 

نويسد. کسانى مثل نمان به او گفته بودند که بر عليه خودش مىاش را سنگين کرده است. برخى از دوستاپرونده

 شيال کم نيستند که زياد نوشتند و حکم باال گرفتند.  

کنم کتابى که در مورد زندگى محمد است بخوانم. راز  ام و سعى مىغروب مالل آورى است. در اتاق نشسته

شود که چه شوم و باورم نمىب دچار شوک مىکنارم نشسته و کتابى در دست دارد. از خواندن بخشى از کتا 

 گويم:  گويد آره. مىتوانم حواست را پرت کنم؟ مىگويم مىخوانم. به راز مىمى

تونن  شه که اينها مىگويد، محمد با عايشه وقتى نه ساله بوده ازدواج کرده است. باورت مىگوش کن اينجا مى -

با     ند که محمد با يک بچهکناز اين چيزها دفاع کنند؟ افتخار هم مى رابطه جنسى داشته است. رابطه جنسى 

ساله هيچ درکى از سکس ندارد. در   ۹ساله جرم است، سکس نيست، تجاوز است. چون يک بچه    ۹يک بچه  

آيد. در آنسوى دنيا  ها براى استفاده جنسى از آنها، بخشا از همين پيغمبرشان مىواقع خريد و فروش دختر بچه

با يک دختر بچه  رابطه جنس اينجا براى بعضى  ۹ى  بدبخت  ساله جرم است، در حاليکه در  ارزش است.  ها 

 آيد.  اى که بنابر شانس بد در يک خانواده مذهبى در ايران و کشورهاى با قوانين اسالمى بدنيا مىدختر بچه

 گويد: راز مى

گفته، شهادت دو زن برابر با شهادت  گوش کن اين کتاب در مورد حرفهاى رهبر مسلمانان، على است. على    -

ارثيه مى در  برد. همانطور که مىيک مرد است. و زن نصف مرد  قانون، شهادت زنان را  االن  اينکه  بينى 

خيلى مسائل اصال قبول نداره و در برخى مسائل شهادت زنان نصف شهادت مردان ارزش داره، بر اساس 

گويند  و سر کار بودن مالها، برخى سياستمداران مثل مجاهدين مىاسالم است. با اين همه اسالمى بودن قوانين  

آنها چه بالئى قراره سر زن بيارن که کامال اسالمى   اين رژيم اسالم را عملى نکرده است. معلوم نيست  که 

 باشه. 

برابر مىآنها مى  - را  اسالم زن و مرد  ديگر  گن  قرآن و کتابهاى  اين دروغ بزرگى است هر کس  بينه ولى 

فهمد که اسالم کامال ضد زن است. اگر محمد هم االن زنده بود به اندازه خمينى و يارانش  اسالمى را بخواند مى

تنظيم مىآدم مى اينها طورى  قوانين را مثل  اسالم  کشت و همه  نشوند.  با مردان تعريف  برابر  کرد که زنان 

ه شده و کامال به نفع مردان است. همه مالها ده. در واقع توسط مردان مرتجع نوشت دست باال را به مردها مى

کنند که اسالم حفظ شود، که مردم ايمانشان را از دست ندهند. چون اين بهترين وسيله ايست که آنها  تالش مى

 توانند مردم را توسط آن کنترل کنند، بخصوص نصف جمعيت يعنى زنان را. مى

نشينند و اگر ن تنها زمانى است که همه زندانيان در اتاق مىدهد و اياى يک بار تلويزيون فيلمى نشان مىهفته

مى تماشا  آنرا  آخر  به  تا  باشد  جالب  مورد فيلم  در  ماست.  شرايط  شبيه  خيلى  است،  جالب  امروز  فيلم  کنند. 

کنم که هر کس در اتاق خودش  مبارزه و دستگيرى و مقاومت زير شکنجه و اطالعات دادن است. احساس مى

کند. يک ساعت از فيلم کند. گويى آن هنرپيشه نقش آن زندانى را بازى مىافراد فيلم تعريف مى  را با يکى از

کنم اکثر آنهايى که اداى توابها را در زند زير گريه. زندانيان را نگاه مىگذشته که يک نفر در وسط اتاق مى

يدن حالتشان تاسف برانگيز است. تواند اشکشان را سرازير کند. داند و گويى يک تلنگر مىآورند عصبى مى

دانند به آن اعتقادى ندارند و آن تواب بودن يعنى  کنند که مىکنند که تظاهر به چيزى مى گويى احساس گناه مى

مى فکر  اگر  است.  بودن  رژيم  به  طرفدار  مردم  که  فيلم  قسمت  اين  ديدن  با  است،  درست  کارشان  که  کردند 

 شدند.  مله کردند، تا اين حد بر افروخته و ناراحت نمىآنهايى که با رژيم همکارى کردند ح

 ٭ ٭ ٭   
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 دادگاه  

کند. بعد از يک هفته اين تنها شانس  ساعت چهار صبح است و نوبت حمام کردن. مسئول حمام اتاق بيدارم مى

من و راز و    استفاده از آب گرم براى پانزده دقيقه است. حمام خيلى شلوغ است، انگار نه انگار نيمه شب است.

زند که اسم من و  فرستند. مشغول شستن خود هستيم که يک نفر از دم در حمام داد مىبهناز را به يک کابين مى

کنيم  آييم. فکر مىشوريم و بيرون مىاند. سريع خودمان را مىراز را براى رفتن به بازجويى از بلندگو خوانده

خواهد حکم صادر کند. آماده  البد مال بعد از نماز صبحش مىکه دادگاه باشد، ولى چرا صبح به اين زودى؟  

گويد که در راهرو منتظر باشيم. اين کند و مىرويم. نگهبان بازديد بدنى مىشويم و به اتاق پاسداران بند مىمى

 خورد که شوند. هر يک از اين درها به اتاقى مىيک راهروى دراز است که چهار در دور از هم به آن باز مى 

کنند. همه هشت تا بند مثل هم هستند، به يک اندازه  دفتر پاسداران است و دو بند باال و پائين را نگهبانى مى

اتاق دارند. هر اتاق ظرفيت پنج نفر را دارد و حاال از پنجاه تا صد نفر در هر اتاق زندانى هستند. در ديوار 

دو تاى آن هميشه بسته هستند. در سوم نزديک   مقابل يعنى طرف ديگر اين راهروى دراز سه تا در هست که

انتهاى راهرو و تقريبا روبروى در بند يک است که دفتر مرکزى اين هشت بند است. پشت ديوار يک طرف 

 شود. و زيرزمين آن که براى شکنجه استفاده مى ۲۰۹اين راهرو بندها هستند، و پشت طرف ديگر سلولهاى 

خواهد به دنبالش برويم، آيد و از ما مىنشينيم تا اينکه پاسدار مردى مىىبراى دو ساعت در راهرو منتظر م

مى رد  مرکزى  دفتر  از  دارم.  شديد  گرسنگى  پله احساس  از  و  مىشويم  پائين  رد  ها  بهدارى  کنار  از  رويم. 

ها خونى ه پله بينم که بعد از بهدارى تا حياط همرويم. از زير چشمبند مىها پائين مىشويم و همچنان از پلهمى

کنم. پاسدار مرد رسيم و هواى تازه را احساس مىخواهد باور کنم، ولى خون است. به حياط مىهستند. دلم نمى

بينم و  خواهد ما را پياده ببرد و چه بهتر. از زير چشمبند گلهاى زيبا را مىگويد به دنبالش برويم، يعنى مىمى

رسيم. ما را رويم، به يک ساختمان بزرگ مىحدود پانزده دقيقه راه مى  خواهد چند تا از آنها را بچينم.دلم مى 

خواهد روى زمين اى دور از ديگران از ما مىاند. در گوشهبرد، زندانيان زيادى منتظر نشستهبه طبقه باال مى

اسم تا  است.بنشينيم  هم صف  زندان  توى  بنشينيم،  منتظر  بايد  کى  تا  نيست  معلوم  بخوانند.  را  از صف   مان 

خوانند و پاسدارى مرا به  ايم. بعد از دو ساعت اسم مرا مى شکنجه بيرون آمديم حاال توى صف دادگاه نشسته 

مى هدايت  اتاقى  مىداخل  نگهبان  چشمکند.  که  و گويد  است  نشسته  ميزى  پشت  چاقى  مالى  دارم.  بر  را  بند 

 گويد: ه است. منشى مىکنم منشى دادگااش احساس مىکنارش مردى که بخاطر حالت چاکرى

 اين دادگاه توست و ايشان حاج آقا نيرى هستند.   -

 گويد: اندازد و مىام در مقابلش مىکند، نگاهى به پروندهمال شروع مى

 اطالعاتت را ندادى.  -

 پرسد: کند و مىکند و به من نگاه مىسرش را از پرونده بلند مى

 دادى؟   -

 نه.  -

 الم کنى که اشتباه کردى که کمونيست شدى؟  حاضرى در حسينيه اع -

 نه.  -

 خواهى که بخاطر افکار و اهدافت کشته شوى. بنابراين مى -

 گويد: اش مىمنشى

 بله ايشون خوشحاله که بخاطر افکارش بميره.   -
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واقعا اين  کنم آيا  گردم، در حاليکه فکر مىشوم و به راهرو بر مىتوانى بروى و من بلند مىگويد مىمال مى 

 دادگاه بود؟ 

مى دادگاه  اتاق  به  هم  راز  اينکه  از  مىبعد  بيرون  سرعت  همان  به  و  منتظر  رود  ديگر  مدتى  براى  و  آيد 

گويد منتظر  خواهد به دنبالش برويم که به بند برگرديم. توى حياط نگهبان به ما مىنشينيم، نگهبانى از ما مىمى

کنيم کسى نيست، گلهاى کوکب  رى را هم بياورد. به اطراف نگاه مىرود که زندانيان ديگ باشيم و خودش مى

مى را  گلها  از  تا  چند  بگويد،  آمد  نگهبان  اگر  که  است  مراقب  راز  هستند.  باغچه  توى  ياد زيبايى  به  و  چينم 

مى دوستم  مىکوکب  مبارزه  رژيم  عليه  بر  شايد  و  است  بيرون  هنوز  که  پنهان افتم  چادرم  زير  را  آنها  کند. 

بر مىمى ديگرى  زندانى  با  نگهبان  قرار مى کنم.  ما  از  فاصله  با  را  او  و  و گردد  نزنيم  هم حرف  با  که  دهد 

ها شوم که پلهرويم. متوجه مىها باال مىرسيم از پلهمى  ۲١٦خواهد به دنبالش برويم. به ساختمان بندهاى  مى

رود و ما رسيم، زندانى ديگر به بند سه مىمى  اند، تر هستند و هيچ خونى روى آنها نيست. به راهروشسته شده

گويد که داخل بند شويم. نگران بودم که بازديد  پرسد و مىمان را مى کند و اسم به بند چهار. نگهبان نگاهمان مى

شويم با گلهاى درشت کوکب براى اتاق خودمان و اتاق نينا. در مورد بدنى شويم و گلها را بگيرند. داخل بند مى

 خنديم. زنيم و مىه حرف مىدادگا

زنم که دو سال است دستگير شده است. ما اى حرف مىساله   ١٤ام گاهى با دختر  از وقتى که به اين بند آمده

دهيم چون در سن رشد است و هميشه گرسنه است. نامش آناهيد  هميشه مقدارى از غذايمان را پنهانى به او مى

شود. او هميشه با  ادگاه نتوانست حکمى به او بدهد دير يا زود آزاد مىاست. زيبا و هميشه سرحال است. چون د

آيد. چون از وقتى که کف پاهايم رود و من از اين کارش خوشم مىپاهاى برهنه روى سيمان هواخورى راه مى

پرسم مىاند. از او  توانم کارهاى اين چنينى بکنم، در واقع کف پاهايم به شدت حساس شدهاند نمىرا شالق زده 

 گويد: کند و او مىچرا اين کار را مى 

ام امکان اينکه  دانستند اطالعاتى ندارم شالقم نزدند. ولى تا زمانيکه زندان را ترک نکردهاز آنجايى که مى  -

 کنم.  مرا بزنند هست و با اين کار کف پاهايم را قوى مى

 ات نکردند و يا به کف پايت نزدند؟  اصال شکنجه -

مىوقتى    -  احساس  که  بستند طورى  محکم  پشت  از  را  دستهايم  شدم  دستگير  شانهمن  جدا کردم  دارند  هايم 

ام کردند. کف پاهايم ررا شالق نزدند.  شوند. دردش باور کردنى نبود، بعد از مدتى باز کردند و بازجويىمى

شانس آوردم که قپونم نکردند،   ام گفته بود.چون هر چه گفته بودم راست بود و مثل چيزهايى بود که دختر خاله 

يعنى با دست بسته آويزانم نکردند. دخترى همسن خودم ديدم که قپونش کردند و بعد از آن هر چند وقت يک  

بردنش، بعد از مدتى ياد گرفت که  کشيد. حتى دکتر هم نمىرفت و او از درد جيغ مىبار دستش از جا در مى

ا ديدن  بياندازد.  جا  آنرا  را روى زمين مىچطورى خودش  و جيغ مىينکه چطورى خودش  تا  چرخاند  کشيد 

 دستش جا بيفتد، وحشتناک بود.  

 دهد: زنيم. آناهيد ادامه مى مدتى در سکوت قدم مى

بهت گفته بودم که منتظرم که براى مصاحبه در حسينيه صدايم کنند. بايد بگم که رژيم خوب است، بايد در   - 

. تو هيچ وقت به من نگفتى که کارم درست نيست. ولى خودت قرار است بخاطر مقابل آنهمه آدم دروغ بگويم

 نپذيرفتن همين کار اعدام شوى. 

ام که مبارزه براى آزادى و برابرى بوده انزجار ندم. وضع دم اعدام بشم ولى از گذشته آره من ترجيح مى  - 

مى فرق  تو  با  سياسىمن  گذشته  تو  نداشتهکنه.  را  اى  اصولى  نگذاشتهاى.  خودت  آن  براى  از  عدول  که  اى 

ام که  ام را با چيزهايى معنى بخشيدهام و زندگىوجدانت را ناراحت بکنه. من خودم را با چيزهايى تعريف کرده

آنها را در خودم بکشم. کشتن معناى زندگى در خودم، يعنى کشتن   ابتدا  بايد  انزجار دهم  امروز اگر بخواهم 

 بکشم؟ بگذار آنها مرا بکشند.  خودم. چرا بايد خودم را

 توانم بکنم؟ دانم چه بايد بکنم. با ماندن در زندان چکار مىخواهم بکنم راضى نيستم ولى نمىاز کارى که مى -

 از انجام آن نگرانى؟   -
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 آره.  -

 چرا؟  -

 نم چه بکنم.  داکنم کار درستى باشد. منظورم دروغ گفتن است ولى اگر اين کار را نکنم، نمىفکر نمى - 

سال داشتى وقتى دستگير شدى. تو فعاليت    ١۲اگر تنها مشکلت دروغ گفتن است، نبايد نگران باشى. تو فقط    - 

خواهند  تواند داشته باشد. آنها از تو مىات هيچ بهايى براى رژيم نمىاى نداشتى و انزجارت از گذشتهسياسى

شکنى. اگر به طور واقعى کسى بخواهد به با اين کار نمى  اين کار را بکنى که بشکننت، و اگر تو درکش کنى

ها در واقع بر عليه رژيم هستند. رژيمى که توى  بيند که اين مصاحبههاى تو نگاه کند، مىهاى همسنمصاحبه

اى. نبايد به  اى و اشتباهى دستگير شدهکند، تويى که هيچ فعاليت سياسى نداشتهساله را به شرط آن آزاد مى   ١٤

آورد نگاه کنى و نبايد باعث شود که در آينده کار سياسى نکنى. تو بخاطر  ن بعنوان کارى که سرافکندگى مىآ

اى که ندارى بچسبى و بواسطه آن مصاحبه را  توانى به ايدهاى ندارى و طبيعى است که نمىسنت ايده سياسى

توانى انجام  کنى کار ديگرى نمىفکر مىکنى درسته انجام بدى. اگر  نپذيرى. بايد هر کارى که خودت فکر مى

دهى خوب برو مصاحبه کن ولى يادت بمونه که از انجام آن راضى نبودى. سعى کن يادت بمونه که با خواست  

مى اگر  يعنى  نکردى،  را  کار  اين  را خودت  اينکار  هرگز  نه،  يا  بدى  انجام  که  خودت  خواست  به  گذاشتند 

تونى از آن دفاع  ه براى حقوقت بلند شدى و دست به مبارزه زدى بهتر مىکردى. در اين حالت اگر در آيندنمى

تونى در خارج از  تونى داشته باشى و با رژيم هم مى کنى. تو زندگى طوالنى و خوشى در خارج از زندان مى 

مى  مصاحبه  اينکه  از  کنى.  مبارزه  سياسىزندان  جريان  با  وقت  هيچ  چون  کنى  گناه  احساس  نبايد  اى کنى 

بايد از کارش خجالت بکشد. اگر فکر مىودهنب اين رژيم است که  کنى درسته که بکنى، بکن و  اى. در واقع 

 ناراحت نباش.  

خنديم. اداى آنها را در گويد و مىکنم که سرحال شده است. آناهيد در مورد توابهاى هم اتاقيش مىاحساس مى 

انسانىمى غير  رفتار  مورد  در  و  يکديگرآورد  با  مى   شان  مبارزان  با  هم و  از  حرفهايش  بين  در  جنس  گويد. 

مى زندانيان  بين  اينکه گرايى  و  زدند.  شالق  زندانيان  بين  در  آن  بخاطر  را  نفر  يک  يکبار  اينکه  و  گويد 

 کنند که کسى آنها را نبيند.  گراها گاهى از کابين حمام و يا دستشويى استفاده مىجنسهم

جنس گرايى بعضى از گذارد. حرفهايش در مورد همدن به حرفهايش تنها مىرود و مرا با فکر کرآناهيد مى

فرو مى فکر  به  مرا  هم زندانيان  هنوز  بخورم.  را  توانستم چايى  تا  مدتى طول کشيد  دستگير شدم  وقتى  برد. 

اش به خاطر کافور بد است، بخصوص مزه چايى ته فالسک. کافور را توانم يک ليوان کامل بخورم. مزهنمى

کنند اگر  ريزند که تمايالت جنسى زندانيان را از بين ببرند. چه دخالت بى جايى، فکر مىدر چايى و غذا مى

شود؟ بخاطر نبود جنس مخالف با هم وارد رابطه  شان را داشته باشند چه مى زندانيان تمايالت جنسى طبيعى

تمايالت جنسى را در  شوند؟ يعنى االن هيچ يک با هم رابطه ندارند؟ شرايط زندان و فمى شارهاى روزمره 

برد. درست است که تمايالت جنسى هم از نيازهاى انسان هستند ولى مثل گرسنگى  خيلى از آدمها از بين مى

مى سرکوب  روز  هر  که  انسانى  بيايد.  آدم  سراغ  به  شرايطى  هر  در  که  مىنيست  تحقير  و  همان شود  شود 

کند ندارد. هرچند همه اين شرايط روى آدمها تاثيرات  د زندگى مىتمايالت جنسى انسانى را که در جامعه آزا

هاى شب که براى يکسانى ندارد. در اينجا هم با وجود فشارهاى هر روزه و با وجود کافور در غذا گاهى نيمه

ها زير يک پتو هستند. از حرکاتشان پيداست که بيدارند و در بينم که بعضىشوم مىدستشويى رفتن بيدار مى

 حال دست زدن به يکديگر هستند. 

   

مى سعى  و  هستند  جا  همه  توابها  است.  سخت  خيلى  برانگيزد  شکى  اينکه  بدون  روابطمان  به حفظ  کنند 

نويسند. مدام زير کنند از دور لب خوانى کنند و در موردمان گزارش دروغ مى حرفهايمان گوش کنند. سعى مى

مى سعى  هستيم.  رنگاهشان  بحثهايمان  بنشينند  کنيم  کنارمان  بيايند  اگر  چون  باشيم،  داشته  هواخورى  در  ا 

توانيم بلندشويم و برويم جاى ديگرى بنشينيم. ولى در بند به اندازه کافى جا نيست که چنين کارى کنيم. سعى  مى

 کنيم که روابطمان منظم نباشند ولى گاهى خارج از کنترلمان است. مى

ام و مشغول فکر کردن هستم، بلندگو مشغول اسم خواندن  دراز کشيده  يک بعداز ظهر تنبل است، زير آفتاب

متوجه مى و  بازجويى مى است  براى  هم  اسم مرا  که  و  شوم  بدهم  از دست  را  آفتاب  که  ندارم  دوست  خواند. 
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ولى چاره کنم  رها  را  آماده مىافکارم  بروم.  بايد  ندارم  دفتر مىاى  به  و  نگهبان مىشوم  توى  روم،  که  گويد 

دانم براى چيست، بازجويى در مورد چه چيز خواهد بود؟ براى مدتى منتظر  اهرو منتظر بمانم. نگرانم، نمىر

او برد. به ساختمان بازجويى مىپرسد و مرا با خود مىآيد و اسمم را مى مانم. نگهبان مردى مىمى رسيم و 

برد. از زير  سد و مرا با خود به اتاقى مىپرآيد، نامم را مىگويد که در راهرو منتظر باشم. بازجويى مىمى

اند و مشغول نوشتن هستند. دو نفر هم پشت ميزى  بينم که زندانيان ديگرى نيز روى صندلى نشستهبند مىچشم

شناسم چون در کميته مشترک آنها را روى سن  اند و مشغول خواندن هستند. آنها را مىدر انتهاى اتاق نشسته

کرد. قاسم عابدينى که يک سال قبل از من دستگير شده بود و کرد ديگرى توبه مىزى مىديدم. يکيشان تاتر با

کند. در کميته مشترک مسئول گروه تاتر بود. ديگرى سعيد يزديان هاى متفاوت با رژيم همکارى مىدر زمينه

شناسد. از من  اسم مى کنند؟ سعيد يک روز قبل از من دستگير شد و مرا به  است، آيا اين دو دارند بازجويى مى

اى که شبيه چارت جدول آيد و برگهخواهد که در جايى دور از بقيه زندانيان بنشينم. بعد از چند دقيقه مىمى

 گويد:  گذارد. مى بندى شده است در مقابلم روى دسته صندلى مى

 شناختى بنويس.  در مورد همه افرادى که در بيرون مى -

کنم. تا قبل از دستگيريم هيچ وقت  کنم و نگاهش مىفسى نيست، سرم را بلند مىدر صدايش قدرت و اعتماد بن 

دانست. چون فقط يک نفر بين من و او بود، شناختمش ولى او در مورد فعاليتهاى من مىنديده بودمش و نمى

بازجويى  ام، دوباره به زير  کنم، اگر به بازجو بگويد که همه اطالعاتم را ننوشتههوشى. احساس وحشت مى

دانند و وقتى که زير بازجويى بودم بهم گفتند را خواهم رفت. مهم نيست، من بايد همه چيزهايى را که آنها مى

نويسم و در ستون ظاهرشان، به جز در مورد هوشى، بقيه را بر  بنويسم. اسم هوشى و بهار و کوکب را مى

دانم و براى  نويسم که نمىهار و کوکب مىشان و آدرسشان براى بنويسم. در ستون وضعيت کنونىعکس مى

منتظر مىهوشى مى است.  اعدام شده  که  مىنويسم  مىمانم سعيد  بر  را  کاغذ  و  به آيد  همانجا شروع  و  دارد 

بلند مىخواندن مى را  احساس مىاش را مىکنم و چهرهکند. سرم  تغيير  کنم که رنگ و حالت چهرهبينم.  اش 

 پرسد: کنند، مىمى

 ئن هستى که هوشى اعدام شده؟ مطم  -

 آره.  -

مى   استفادهدلم  اينکه  از  بعد  رژيم  کردى  فکر  کردى؟  فکر  چى  پس  بگويم  او  به  کرد  خواهد  ازتون  را  اش 

گذاره زنده بمونيد؟ هوشى بازجو را سر قرار من آورد و در مصاحبه تلويزيونى هم شرکت کرد تا اعدامش مى

کنند ولى اند اگر همکارى کنى اعدامت نمىعدام خواهند کرد. آنها به تو گفتهنکنند و اعدامش کردند تو را هم ا

خواهد که همه اينها  کنند. دلم مىدارند بعد اعدامت مىاى داشته باشى زنده نگهت مىتا وقتى که برايشان فايده

نمى ولى  بگويم  او  به  مى را  احساس  مىتوانم،  برايش  دلم  نگهبانکنم  مدتى  از  بعد  مىسوزد.  من  ى  از  و  آيد 

ام. يعنى خواهد که به دنبالش بروم و اين به اين معناست که من همه چيزهايى را که الزم بوده است نوشتهمى

کرده پنهان  را  اطالعاتى  من  که  است  نگفته  بازجو  به  مىسعيد  نمىام.  امشب  که  که  دانم  چرا  بخوابد،  تواند 

ز او بود و با او در مصاحبه تلويزيونى شرکت کرد تا مارکسيسم و  داند فردى که از نظر تشکيالتى پائينتر امى

مبارزه را محکوم کند، اعدام شده است و خودش هم اعدام خواهد شد. با پرسيدن از زندانيان ديگر در مورد  

گيرد و قاسم شوم که، سعيد از ما هواداران برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بازجويى مىاين چارت متوجه مى

بوسيله چارت مى  از بودهپيکاريها. رژيم  فعال  که  افرادى  تمام  آمار  که خواهد  را  آنهايى  و بخصوص  را  اند 

 کنند. اند استفاده مىاند در دست داشته باشد. در اين بين از افرادى مثل سعيد که زير فشار شکستهدستگير نشده

اينجا همه چيز براى شکاندن و تواب کردن زندانيان است. و لى گويى همين شکستن هم مطلق نيست. به  در 

کند.  کند بخشا اطالعاتى را حفظ مىآيد يعنى در عين حال که دارد همکارى مىميزان فشار، زندانى کوتاه مى

اند دهد. برخى زير فشار ظاهرا تواب شدهکند تمام اطالعاتش را نمىمثل سعيد که در حاليکه دارد همکارى مى

کند. مقاومت در برابر دادن کل اطالعاتشان در مورد همه افراد و  ماکان مقاومت مىولى بخشى از وجودشان ک

اند. تعداد آنهايى که ها در عمل بخشى از اطالعاتشان را مخفى نگاه داشتهامکاناتى که از آن خبر داشتند. خيلى

شده تواب  کامل  داده بطور  را  اطالعاتشان  تمام  و  بر  اند  مبارزه  است.  کم  خيلى  تواباند  سياست  سازى  عليه 

مقابل خواسته در  مقاومت  و  دارد.  بوسيله شکنجه  ادامه  که همچنان  کاريست  اين  ولى  نيست  آسان  هاى رژيم 

دارند که روى اند بشکنند، در سلولها نگه مىمبارزان دستگيريهاى دوره هاى قبلى يعنى آنهايى را که نتوانسته

اند چون تعدادمان نسبت به بقيه خيلى کم است و هنوز حکم  نگه داشته  جو بند تاثير نگذارند. ما را هم در اينجا
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کند. کنند که بردن ما از بند براى اعدام بيشتر به جو رعب کمک مىنداريم يعنى اعدامى هستيم. شايد فکر مى

مى بندوگرنه  در  ما  بودن  حال  هر  به  ندارند.  خالى  سلول  هم  شايد  دارند.  نگهمان  سلولها  در  تاثير    توانستند 

آورند يعنى  ديگرى هم روى برخى از زندانيان دارد. همين االن هم تعدادى از کسانى که اداى توابها را در مى

 اند به حرف زدن با ما. دهند، شروع کردهروند، ولى گزارش نمىخوانند و به حسينيه مىنماز مى

 ٭ ٭ ٭  
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 آخرين بوسه 

خواند که به بازجويى بروند. پنجشنبه است و نام پرى  هستيم که بلندگو نام تعدادى را مى در حال ناهار خوردن  

توانم  گيرد، نمىاز بند ما و فريده از بند باال هم در بين آنهاست. احساس وحشتناکى تمام وجودم را در بر مى

توانم  ام. نمىم هم مثل سنگ شدهدانم چه کنم. خودام را قورت دهم. مثل سنگ در گلويم گير کرده است. نمىلقمه

نمى بخورم.  مىتکان  تکان  جايم  از  سختى  به  کنم.  چه  دارم  گلو  در  که  سنگى  با  بيرون دانم  اتاق  از  خورم. 

مىمى نگاهش  برود.  که  است  آماده  ببينم،  را  او  تا  نمىروم  و  را  کنم  گلويم  دارد  بغض  بزنم،  حرف  توانم 

نمىمى دلم  آترکاند.  براى  که  نمىخواهد  را  بوسه  آخرين  اين  ببوسمش،  بار  مىخرين  نگاهش  که خواهم.  کنم 

 گويد: بوسدم مىآيد و در حالى که مىبوسد و در آخر به سراغ من مىديگران را مى

اى به زبان بياورم، زبانم خشک شده و اگر دهانم را  توانم کلمهاميدوارم زنده بمونى، خيلى دوستت دارم. نمى  -

لباسش را پوشيده شوند. مىم جارى مىباز کنم اشکهاي بافته است، بهترين  خندد، موهايش را به شکل زيبايى 

کنيم با سرى بلند، با غرور، شادى و اعتماد  رسد. در حاليکه نگاهش مىاست و زيباتر از هميشه به نظر مى

خندد برايمان دست  ليکه مىکند و در حاگردد نگاهمان مىها بر مىرود. باالى پلهبنفس به سوى ميدان تير مى

رود تا با مرگش رژيم شود. گويى به زندگى لبخند زد و براى دنيا دست تکان داد. مى دهد و ناپديد مىتکان مى

رود تا با مرگش شاهد مقاومت و پايدارى و به هيچ گرفتن مرگ باشد. به  را در تسليم کردنش شکست دهد. مى

کنند؟ دانند که هر روز اينجا دارند اعدام مى ک گريه کنم. آيا مردم مىروم تا بى صدا و بدون اشهواخورى مى

دانستند که رژيم اسالمى مردم را بخاطر نظرشان اعدام خواهد کرد؟ پس چرا به چنين  کنند؟ نمىچرا کارى نمى

د، مردم ايران  روش بودنرژيمى راى آرى دادند؟ شايد به همان دليلى که مردم آلمان به هيتلر راى دادند و دنباله 

کنند و  کنم که دوستانم را دارند سالخى مىکنم، احساس مىهم به اين رژيم راى دادند. احساس ضعيف بودن مى

اى برند و ما بايد ناراحتىتوانم بکنم. چقدر سخت است وقتى که دوستانمان را براى اعدام مىمن هيچ کار نمى

تفاوت  يم، براى اينکه زندانبانان را خوشحال نکرده باشيم بايد بىنشان ندهيم. براى اينکه ضعفى نشان نداده باش

است.   ضعف  نشانه  اشک  که  چرا  بريزيم  اشکى  نبايد  عزيزانمان  دادن  دست  از  براى  بگذريم.  کنارشان  از 

توانستم گريه کنم.  توانم بکنم، کاش مىبخاطر مبارزه با احساساتم و متفاوت جلوه دادن آن ديگر گريه هم نمى

تمام   آيا احساس غمى  اعدام شويم؟  ما  همه  که  نيست  قرار  ولى مگر  است؟ چرا؟  رفته  اعدام  براى  هم  فريده 

گويم ممکن آيد. دوست دارم تنها باشم ولى چيزى به او نمىبرد. آناهيد به سراغم مى وجودم را در خود فرو مى 

 گويد: است ناراحت شود، خيلى جوان است. مى

 بهتره که به دستشويى برى تا بهت بدم. چيزى برايت دارم، ولى  -

 چى هست؟  -

 نامه فريده. آنرا قبل از اينکه براى اعدام برود به کسى داده که به تو برساند.   -

مى  - جدا  هم  از  بدى.  بهم  که  دستشويى  تو  بريم  باش،  دستشويى  زود  توى  را  او  لحظه  چند  از  بعد  و  شويم 

شوم.  هاى دستشويى مىکند. داخل يکى از کابينبه شستن دستش مى  گذارد و شروعبينم. چيزى در جيبم مىمى

خواست که حرف پرواز عزيزم دلم مى   -خوانم:  لرزند، مىبينم، دستانم مىکنم و يک نامه مىبسته را باز مى

نمىمى فکر  هستيم.  جدا  هم  از  ولى  همين  زديم  براى  هستم  تنها  خيلى  باشى.  داشته  خبر  وضعيتم  از  که  کنم 

ست دارم برايت بنويسم. اين نامه را تا زمانى که براى اعدام صدايم کنند نگاه خواهم داشت و آنگاه به کسى دو

دهم که به تو برساند. هرچند از اينکه اعدامم نکنند وحشت دارم. وقتى دستگير شدم مرا خيلى زدند و من  مى

مردم ولى ممکن خواست مىبود، دلم مىساعت اطالعات ندادم. بعد از آن، شکنجه غير قابل تحمل    ۲٤براى  

مى تنهايم  هم  ساعت  نيم  براى  اگر  مىنبود.  را  خودم  پيدا  گذاشتند  دسترس  در  خودکشى  وسيله  اگر  کشتم. 

توانستم رگ دستم را آنقدر بجوم که تمام خون بدنم جارى شود. ولى تنهايم نگذاشتند و مدام به تمام  کردم مىنمى

زدند. صداى شال مى بدنم شالق  را صدا  فاطمه  و  محمد  که  آنها  فرياد  با  که  مىق  مخلوط  ديوانهکردند  ام شد 

توانم  ام. پس من مىدانند که دستگير شدهساعت مقاومت فکر کردم که همه دوستانم حاال مى  ۲٤کرد. بعد از  مى

ويم يا نگويم.  جنگيدم که بگ خواهند بدهم و راحت شوم. براى مدتى زير شکنجه با خودم مىآدرسى را که مى

کردم که اگر دوستم را در خانه پيدا کنند آنوقت چه خواهم کرد؟ دوستانم در موردم چه فکرى خواهند  فکر مى

خواستم کرد؟ ولى نتوانستم ديگر شکنجه را تحمل کنم و آدرس را دادم. من به خودم خيانت کردم، چون نمى

ه به اتاق بازجويى بردند. هنوز در آن اتاق بودم که چنين کارى کنم. وقتى آدرس را دادم مرا از اتاق شکنج

دوستم را براى بازجويى به همان اتاق آوردند و من نتوانستم اشکم را نگه دارم. احساس غمگينى و بدبختى  
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بلند مى مى با صداى  دلم مى کردم  اشتباه کردهخواست مىگريستم،  که  فهميدم  نمىمردم.  و  را  ام  آدرس  بايست 

دوسمى نمىدادم.  را  آدرسش  اينکه من  اميد  به  بود،  مانده  خانه  در  و  برود  که  نداشت  دهم. حاال من  تم جايى 

کردند. هرگز قادر نخواهم بود که با آرامش زندگى کنم. يک روز  ام، درونم مرده است، کاش اعدامم مىمرده

خيانت کرده است همانطور  توى راهروى کميته مشترک تو را ديدم و حالم بد شد. فکر کردم يک نفر هم به تو  

دانم که کردم که اطالعاتت را نداده باشى. مىکه من به دوستم خيانت کردم. تو شکنجه شده بودى و آرزو مى

حکمت اعدام است، اميدوارم که تغييرش بدهند. وقتى که به اين بند آمدم مرا به دادگاه بردند. در دادگاه گفتم که 

توانم با اين خواستم که اعدامم کنند، نمىدانستند گفتم. چون مىاليتهايم که نمىکمونيست هستم و در مورد تمام فع

سرافکندگى زندگى کنم. مال گفت که اگر از مارکسيسم دفاع نکنم اعدامم نخواهند کرد و من گفتم که حتما دفاع  

اتاقى مى هم  به  آمدم  بند  اين  به  وقتى  اينک کنم.  دوستم خيانت کردم.  به  که  گفتم  انسان  هايم  دستگيرى  ه موجب 

کنند که من جاسوس  ام. بعد از آن هيچ کس با من حرف نزد، کسى به من اعتماد ندارد. آنها فکر مىديگرى شده

مانند تا من دور شوم  کنند. ساکت مىزنند اگر من نزديک شوم حرفشان را قطع مىهستم. وقتى دارند حرف مى

دانند که کنم، خيلى تنها هستم. هم اتاقى هايم نمىاحساس تنهايى مىدهند.  و بعد دوباره به حرف زدن ادامه مى

ام نخواهم بخشيد و هرگز آنرا تکرار نخواهم کرد حتى اگر بدنم را من هرگز خودم را بخاطر کارى که کرده

ست داد. بند وارد اتاق شد چه احساسى بهم ددانند که وقتى دوستم را ديدم که با چشمدر آتش بسوزانند. آنها نمى

چند روز پيش بازجو باهام حرف زد و گفت که اگر دست از دفاع از مارکسيسم بکشم و مخالف رژيم حرف  

نمى را  کار  اين  که  گفتم  او  به  داد.  خواهند  تخفيف  ابد  حکم  به  را  اعدام  حکم  چرا نزنم  پرسيد،  بازجو  کنم. 

هم همسرم را ببينم و گفتم آره. او را ديدم، به  خواخواهى اعدام شوى؟ و من جوابى به او ندادم. پرسيد آيا مى مى

خاطر شکنجه خيلى الغر شده بود، نصف وزن سابقش را داشت. به او گفتم از اينکه اطالعاتى زير شکنجه 

خواهد که من بخاطر دختر کوچکمان زنده بمانم. نداده است خوشحالم. او گفت که اعدام خواهد شد و دلش مى 

خواستيم يکديگر را بغل کنيم ولى نگذاشتند گفتند که اينجا جاى زنا  ام خواهم شد. مىبه او گفتم که من هم اعد

بازجويى و مالقات همسرم  از  او مرا بخشيده است. وقتى  يعنى  دارد.  قبل دوستم  به من گفت که مثل  نيست. 

کنند که من دنبال  مى   هايم همه گفتگوها را گفتم ولى آنها فقط گوش دادند. شايد آنها فکربرگشتم براى هم اتاقى 

شوند عادت دارند. به هر حال در چند روز آينده مرا گردم و شايد هم به ديدن آدمهايى که اعدام مىهمدردى مى

صدا خواهند کرد و در کنار عشقم اعدام خواهم شد، توى بازوى او خواهم مرد. اميدوارم دختر نازنينم ما را  

 درک کند. دوستت دارم، فريده. 
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کند که کند. رژيم خشونت و توحش اسالمى سعى مىانسانى، آدم را خشن مىزندگى در يک فضاى خشن و غير

هايشان را لو بدهند، يا آنها را به جبهه  احساس کند. با خواستن از مردم که بچهمردم را تا حد امکان خشن و بى

زنند، همه اينها مردم را در ميدانها دار مى   کشند، وقتىبفرستند که کشته شوند، وقتى مردم را توى خيابان مى 

شان را از دست بدهند. اين پروسه تغيير  احساس کردن مردم است. براى اين است که خصايل انسانىبراى بى

نمىتدريجى کسى  آن  در  که  است  و  اى  خشن  اينجا  در  هم  را  ما  است.  کرده  تغيير  چرا  يا  و  چقدر  که  فهمد 

کردهبى نشااحساس  با  کردهاند.  تغيير  شکنجه  بوسيله  که  آنهايى  دادن  مىن  حرفهايى  و  رژيم اند  که  زنند 

کنند و غيره،  ها با رژيم همکارى مىخواهد، اخبارى مثل اين که کسانى از مجاهدين حتى در اعدام زندانى مى

، حاال فقط سياه و  اندکنند از احساسات انسانى خالى کنند. آرى ما را هم از انسانيت دور کردهما را هم سعى مى

کنم براى من هم تا چندى پيش مبارز ماندن و نماندن در زندان و حتى زير شکنجه بينيم. احساس مىسفيد را مى

توانستم به درستى به آن برخورد کنم. من هم کسى را که زير شکنجه اطالعات داده بود مسائلى بودند که نمى

شد. مسائل را سفيد و عفى که نشان داده بود، برايم هويتش مىکردم. ضتنها به واسطه همان عملش قضاوت مى

دورهسياه مى براى  ديگر  دستگيرى و شکنجه  به خاطر شوک  که  در کسانى  نشستند، اى عقب مىديدم. حتى 

نمى دوستى  بر  ارزش  حاکم  فرهنگ  که  چرا  کنم،  برخورد  درست  مسائل  اين  با  نتوانم  هم  هنوز  شايد  ديدم. 

ن است. ديدن بعضى از واقعيتها در زندان مثل ديدن پرى و فريده که زير شکنجه اطالعات مان هم هميروابط

شان را و مبارزه را محکوم کنند، مرا تا حدودى بيدار کرد. دادند ولى حاضر نشدند براى زنده ماندن گذشته

نمى تنگهرچند  عمق  مىدانم  حد  چه  تا  و  چيست  مسائل  جور  اين  به  برخورد  در  ما  به  تنظرى  منجر  واند 

کنم که بايد سعى کنم که انسانيت را فداى سياست نکنم، برخوردهاى ناآگاهانه غير انسانى شود. ولى فکر مى

 بلکه سياست را در خدمت انسانيت بگيرم. 

اند. دانيم آنهايى را که با وعده اينکه اعدام نخواهند شد به مصاحبه تلويزيونى کشيده بودند، اعدام کرده حاال مى

شان پشيمان هستند. اينکارشان سرنوشتشان را يعنى رژيم به آنها دروغ گفت که به مردم بگويند که از گذشته

گفته هايشان  سلولى  هم  به  شوند  اعدام  اينکه  از  قبل  آنها  از  تعدادى  نداد.  در مصاحبه  تغيير  که شرکتشان  اند 
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دانستند رژيم ودند که جانشان را نجات دهند. نمىاشتباه بوده است. آنها به عنوان يک تاکتيک به آن نگاه کرده ب

 اجازه نخواهد داد که زنده بمانند. 

گويند که به هواخورى برويم. مراقبند که چيزى با خود  اند و مىيکباره نگهبانان زيادى داخل بند و اتاقها شده

کنيم از هواخورى لذت سعى مى  شويم.نبريم. دم در هواخورى قبل از اينکه از بند بيرون برويم بازديد بدنى مى

گردند که کتاب، يادداشت، کار دستى، سوزن، قلم، کاغذ و هر چيزى که  دانيم که نگهبانان دارند مىببريم. مى

مان را فراموش کنيم، پيدا کنند و با خود ببرند. خيالم راحت است که  بخواهد به ما کمک کند که زندگى روزمره

ام. جاهايى که جلوى چشم همه  چون آنها را در سوراخ و درز ديوار پنهان کرده  وسايل مرا پيدا نخواهند کرد.

را نمى آنها  دفعه چندم  بيند، کسى فکر نمىهستند ولى کسى  اين  باشد.  آنجاها جاسازى شده  در  که چيزى  کند 

اميدوارم جاکتابىگردند و دفعهاست که بند را مى نينا درست  را که بر   هاى پيش وسايل مرا پيدا نکردند.  اى 

ام، با خود نبرند. اين تنها چيزى است که نگرانم ببرند، چون چيز غيرقانونى نبوده و نينا هميشه آنرا در  کرده

قرار مى قفسه مى حاليکه وسايلش را درونش  در  تيره  داد،  با چرم سبز  است،  گذاشت. جاکتابى خيلى قشنگى 

پاره از ساک  آنرا  از زدرست کردم.  يکى  مال  که  و مىاى  بود  بيندازد ندانيان  آشغال  در سطل  آنرا  خواست 

درست کردم. ساک پاره و کهنه و زشتى بود. من قسمتهايى از آنرا که پاره نبود بريدم و با آنها يک جاکتابى  

ببرند.سه ساعت مى آنرا  نينا نگران است که  باز مى درست کردم.  را  اين  گذرد در هواخورى  به  اين  کنند. و 

اى بهم ريخته  شوم، بطور باور نکردنىتوانيم بداخل بند برويم. داخل اتاق مىت تمام شده و مىمعناست که گش

اند. اند و وسايل درون آنها را روى زمين ريختهها را گشتهاند. همه ساکاست. همه چيز را روى زمين ريخته

آيد ست. نينا ناراحت به سراغم مى اى اکشد تا همه چيز را سر جايش بگذاريم. کار خسته کنندهساعتها طول مى

 اند. گويد که جاکتابى را بردهو مى

رويم ما بيرون مى  ۲١٦گويند که همه براى بازجويى از بند بيرون برويم. وقتى از بند و ساختمان  نگهبانان مى

گذاشتن سرم روى ام. حاال با جمع کردن پاهايم و  برند. اين اولين بار است که به حسينيه آمدهرا به حسينيه مى

زندان مصاحبهآنها سعى مى رئيس  بخوابم. الجوردى  را معرفى مىکنم  احمدکنندگان  اسم طاهر  را  کند.  زاده 

بلند مىمى ببينم درست شنيدهکنم و به دقت نگاه مىشنوم. سرم را  تندتر مىام. احساس مىکنم  قلبم  زند و  کنم 

در مجتبى است که دو سال پيش اعدامش کردند. حاال پدرش که کنندگان پنفسم به تنگ آمده. يکى از مصاحبه

اش ابراز پشيمانى کند. کدام گذشته؟ فعاليتهاى  خواهد از گذشتهتجربه زندان شاه را هم داشت در مقابل ما مى

زمان شاه و يا همين دو سه سالى که جمهورى اسالمى سر کار است؟ دو تا از پسرانش را شاه اعدام کرد و  

ياد مجتبى مىمجتبى ر اعدام کردند.  اسالميون  پدر افتم، سعى مىا  کنم.  متمرکز  به روى سن  را  کنم حواسم 

 کند: مجتبى حرفهايش را با اين جمله شروع مى

اند که حاضر به تعريف کردن از رژيم و  ام توسط خدا و خمينى پذيرفته شود. با او چه کردهاميدوارم توبه  -

اى  گشتيم. از جلسه افتم که با مجتبى و مصطفى از جلسه بر مى از روزهايى مى  خمينى شده است؟ به ياد يکى

 گشتيم که يکى از دوستان اتحاد مبارزان برايمان حرف زده بود. مجتبى از من پرسيد:  بر مى

 بحثهايش چطور بود.   -

 پاسخ دادم:  

 خيلى لذت بردم.  -

   مصطفى که در صندلى عقب نشسته بود يکدفعه برگشت گفت:

بره؟من که غافلگير شده بودم و  زنى؟ آدم براى بحث سياسى هم واژه لذت را بکار مى اين چه حرفيه که مى   -

کند، هاج و واج مجتبى را نگاه  زند و يا مثل اکثر اوقات دارد شوخى مىدانستم که او جدى دارد حرف مىنمى

 کردم. قبل از اينکه حرفى بزنم مجتبى به او گفت:  مى

 برى؟  برى، نمىاى که چيزى ياد بگيرى لذت مىکن. تو هم از بحث سياسىاذيت ن -

 ٭ ٭ ٭  
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 تجاوز هم يک نوع شکنجه است 

اش است، چون چند روز پيش در حسينه مصاحبه کرد. آناهيد شانس آورد زنم، او منتظر آزادى با آناهيد قدم مى

نگرفتند که نشان دهند هنوز لياقت آزادى را  که در آن روز آدم زيادى در حسينيه نبود و توابها به او سخت  

 گويد:  آيد که توى فکر است مىندارد. بنابراين دير يا زود آزاد خواهد شد. به نظر مى

ام.  کنم مدت خيلى زيادى است که از جامعه دور بودهاى نيست ولى احساس مىهرچند دو سال زمان طوالنى  -

ام هميشه برايم  ام روبرو شوم. خانواده خالهدانم چطور با خاله ام و نمىام بيگانهکنم خيلى با خانوادهاحساس مى

 دانم با ديدن من چه احساسى خواهند داشت. اند ولى نمىسالم فرستاده

 شوم، چرا اينقدر برايت مهم هستند؟ متوجه منظورت نمى -

 گويد:  کشد و مىآناهيد نفس عميقى مى

سالش بود. دو تا روزنامه کمونيستى توى   ١٤سالم بود و او    ١۲شدم. من  ام دستگير  چون من با دختر خاله  -

ها را ديدند، دستگيرمان کردند و بازجويى کردند. او به  کيف او بود. وقتى ما را توى خيابان گشتند و روزنامه

روزنامه مورد  در  چيزى  من  که  گفت  نمىبازجو  اوها  که  شد  باعث  اين  ولى  داشت،  حقيقت  اين  و  را    دانم. 

تا  شکنجه کنند و به او تجاوز کنند. چون به آنها نگفت که روزنامه ها را از چه کسى گرفته بود. ما توى دو 

سلول انفرادى کنار يکديگر بوديم و او در مورد تجاوز به من گفت و گفت که خودکشى خواهد کرد. آن شب  

تواند و خودش را کشت.  و گفت که نمىخيلى گريه کردم، التماسش کردم که خودش را نکشد، دوستش داشتم. ا

خواستم به پاسداران بگويم که مراقبش باشند و نگذارند که خودکشى کند. ولى کسى در در سلولم را کوبيدم، مى

شنيدم. احساس کردم که جسدش را از را باز نکرد. صبح آنروز رفت و آمد و صداى پچ پچ نگهبانان را مى

دانند که به او تجاوز شده و او خودکشى کرده است. رژيم به آنها گفت که او  مى  امبرند. خانواده خالهسلول مى

ام و بچه آنها  تونم با آنها روبرو شوم؟ من زندهخودکشى کرد و من به آنها گفتم که به او تجاوز شد. چطورى مى

 مرده است. 

 گويم: تواند ديگر حرف بزند خيلى ناراحت است. مىنمى

کنم. من هم دخترى را ديدم که به او تجاوز شده بود، خوشبختانه او دست به خودکشى  ىاحساست را درک م  -

اش تقصير رژيم است  اى که ناراحت باشى. همهکنى؟ تو که کار بدى نکردهنزد. ولى تو چرا احساس گناه مى

مى که  همانطور  ولى  بود  زنده  حاال  و  بود  نکرده  خودکشى  کاش  کند.  خودکشى  او  شده  باعث  ما  که  بينى 

بودن نمى باکره  اگر  آدمهاست.  تفکر  به شيوه  توانيم همه چيز را کنترل کنيم. بخصوص چيزهايى که مربوط 

 زد. بايست مهم باشد، بخاطر تجاوز دست به خودکشى نمىبراى او مهم نبود که نمى

 گويد: کند و مىآناهيد با تعجب نگاهم مى

ست به خودکشى زد. کسان ديگرى هم بودند که بخاطر تجاوز دست ولى اين تنها او نبود که بخاطر تجاوز د  -

گى آدم نبايد بخاطر شوم، تو مىبه خودکشى زدند و تعدادى از آنها موفق به کشتن خود نشدند. ولى متوجه نمى

کردم که  کردم که کارش درست بوده. وقتى به او التماس مىتجاوز دست به خودکشى بزنه؟ من هميشه فکر مى

داشتم. نمىخودش   اين بود که دوستش  بدهم، فکر نمى را نکشد بخاطر  از دستش  کردم که کارش  خواستم که 

 درست نيست.  

کنند، ممکن است رحمت را هم با تجاوز  زندگى آدم مهمتر از باکره بودن است. آنها پاهاتو با کابل پاره مى  -

ذهبى به آن نگاه کنيم فرق دارند. چون براى  پاره کنند. هر دو شکنجه است، چه فرقى دارند؟ اگر از زاويه م

شخص مذهبى و سنتى بخش جنسى بدن زن خيلى مهم است و نبايد اتفاقى براى آن بيفتد. بنابر تفکر مذهبى و  

ناموس پرستانه دختر بايد از جانش بگذرد ولى بکارتش را از دست ندهد. بنابر اين تفکر دخترى که بکارتش  

دهند. علت هم اين  دارد. مذهب و سنت و مردساالرى به اين مسئله خيلى بها مىدهد ارزشى نرا از دست مى 

است که از نظر آنها زن ملک مرد معينى است و باکرگى او مهر و نشانه اين ملکيت است. پرده دختر باکره  

به    اش را حفظ کند،شرافتى است. کسى که نتوانسته پردهناموسى و بىناموس و شرف زن است و نبودنش بى

وظيفه خود براى نگهدارى از خود به مثابه ملک يک مرد به خوبى بر نيامده است. در اين فرهنگ وجود زن 
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او نتوانسته به دليل زنده بودن  اساسا در رابطه با مرد معنى مى دهد و اينجا در رابطه با حفظ ملک مردان، 

تنبيهات شديد مردانه و اسالمى به خاطر    شود و سزاوار تنبيه است.خود جواب مثبت بدهد و مقصر شناخته مى

آگاهانه تسليم اين فرهنگ شده است، از دست دادن اين کاالى "با ارزش" به همين دليل است. طبعا کسى که نا

دهند که به خاطر اين "نقص"  بينى متاسفانه ترجيح مىداند و بعضا همانطوريکه مىخود را سزاوار تنبيه مى

از بدن در رابطه با سالمتى جسمانى خود شى مىرند و دست به خود کبمى زنند. کافى است به هر عضوى 

فکر کنى و ارزش اخالقى و خرافى براى هيچ اندامى از بدن قائل نشوى، تا در مقابل از دست دادن پرده و 

دا رى پيتجاوز هم مقاومت کنى. اگر دستت را بشکنند و حتى قطع کنند، اين احساس که به خاطرش بايد بمى

شان را مساوى با مرگ بدانى؟ کافى  کنى، پس چرا وقتى به اعضاى جنسى بدنت ميرسى بايد دست خوردننمى

پرستانه را دور بريزد تا به خود به عنوان انسان و نه ملک است انسان خرافات مذهبى و مردساالرانه و ناموس

تواند از  گيرد و نمىتجاوز قرار مى  و ناموس ديگرى بنگرد. بخاطر اين تفکرات سنتى وقتى دخترى در خطر

رد. ولى اگر از زاويه ديگرى به آن نگاه کند که ديگر ارزشى ندارد و بهتر است بمىخودش دفاع کند، فکر مى

دهد. ما بايد تجاوز را هم يک شوى که با از دست دادن بکارت کسى ارزشش را از دست نمىکنى متوجه مى

از بدترين،   ببينيم. يکى  ضدانسانى ترين و تحقيرکننده ترين شکنجه هاست ولى سرانجام يک شکنجه  شکنجه 

خواهند که ما  خواهند، آنها مىاست نه چيزى بيشتر و نبايد به خودمان آزار برسانيم. اين چيزى است که آنها مى

 را از بين ببرند، ما نبايد کمکشان کنيم.  

 پرسد:  م. مىزنيآناهيد غرق فکر است، براى مدتى بدون حرف قدم مى 

بعضى دخترها قبل از اينکه به آنها تجاوز شود دست به خودکشى زدند. آنها احساس کرده بودند که به آنها    -

اگر تو مى  به خودکشى زدند.  آنرا بگيرند دست  اينکه جلوى  خواهند دانستى که مىتجاوز خواهد شد و براى 

 زدى؟ بهت تجاوز کنند دست به خودکشى نمى

ام ارزش دارد در حاليکه من ارزشى براى بکارتم قائل نيستم. هرگز بخاطر تجاوز خودم نه. زندگىالبته که    -

را نخواهم کشت. زندگى زيباست و شيرين، عزيزم. در دفاع از يک زندگى شاد و آزاد و انسانى بايد شکنجه  

 را تحمل کرد. 

 گويد: رسد، مىآناهيد خيلى ناراحت به نظر مى

با توست ما نبايد بخاطر حفظ بکارت خودمان را بکشيم. کاش دختر خاله من هم اينطورى    کنم حقفکر مى  -

 کرد و االن زنده بود. او چپ بود ولى باکره بودن برايش مهم بود.  فکر مى

آدم به چه چيز باور دارد، سنتها در خون و پوست ما دويده  - آنها راحت گاهى مهم نيست که  از  اند و کندن 

در ما  براى يک  اى زندگى مىجامعه  نيست.  و  است  زنان خيلى عميق  با  رابطه  در  مذهبى  تفکرات  که  کنيم 

ساله راحت نيست که طور ديگرى فکر کند. در جامعه ما تجاوز معنى شکنجه را ندارد. حتى در    ١٤دختر  

بيشترين توهين به   اند با مردى که به او تجاوز کرده ازدواج کند. اينجامعه پيش آمده که دختر را مجبور کرده

تواند باشد که مجبورش کنند با آدم پست و متجاوزى ازدواج کند تا هر وقت که خواست به او  يک انسان مى

بيند  بيند که در تجاوزى که به او شده جامعه با او نيست. مىاى دختر خاله تو هم مىتجاوز کند. در چنين جامعه

بخاطر شکنجه  تنهاست و حتى  از بکارتش  اى که شده مکه  که  بوده  او  تقصير  تحقير بشود. گويى  مکن است 

شود احساس کند که جامعه را در پشت سر خود خواهد داشت، محافظت نکرده. اگر انسانى که به او تجاوز مى

تجاوز  آنها  به  وقتى  جامعه  بر  غالب  فرهنگ  بخاطر  زنها  از  بعضى  زد.  نخواهد  خودکشى  به  دست  هرگز 

آن سک مى در مورد  فکر مىوت مىشود،  آنها  تحقير خواهند شد. کنند.  بزنند  در موردش حرف  اگر  که  کنند 

ها و توسط  کنند. تازه بيشترين تجاوز به زنها در خانهبراى همين يعنى براى اينکه اذيت نشوند آنرا افشا نمى

مى فکر  که  است  بىشوهرانى  اينصورت  غير  در  کند،  حفظ  را  بکارتش  بايد  زن  مىکنند  چنين  شوارزش  د. 

کنند و متاسفانه زن هيچ حقوقى ندارد که بتواند بواسطه آن  مردانى هروقت که بخواهند به زنانشان تجاوز مى

جلوى تجاوز شوهر را بگيرد. بدبختانه تجاوز شوهر به زن اصال طرح نيست. در اين فرهنگ مذهبى و سنتى  

تواند است و تجاوز و يا هرکارى که بخواهد مىتجاوز تنها خارج از ازدواج مفهوم دارد. چرا که زن مال مرد  

 با او بکند. 

 کنند؟  اى تجاوز مىبازجوها با چه انگيزه -
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داند که اکثر براى بازجو هم تجاوز يک شکنجه ويژه است. بازجو هم در همين جامعه بزرگ شده است و مى  -

کنند.  ى ديگر از تجاوز هم استفاده مىهازنها نسبت به آن حساسيت بيشترى دارند. براى همين در کنار شکنجه

شد. در کشورهاى ديگر هم از تجاوز بعنوان يک شکنجه  زمان شاه هم از تجاوز بعنوان يک شکنجه استفاده مى

اين نوع شکنجه تنها بوسيله رژيمهاى مذهبى استفاده نمىاستفاده مى اين است که  شود. هرچند شود. منظورم 

ناسيوناليست  و  مذهبى  از شکنجهرژيمهاى  بيشتر  است  ممکن  زندانيان  ى  شکاندن  براى  تجاوز  از  ديگر،  هاى 

 استفاده کنند. 

 ٭ ٭ ٭  
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   خبر خوش

 گويد: آيد، مىگرديم. راز در حالى که خندان است به سراغم مىاز مالقات بر مى

 اند. زب را تشکيل دادهمژده بده، حزب کمونيست تشکيل شده. اواخر تابستان کنگره بوده و ح -

 با چه جرياناتى؟   -

 همان جرياناتى که قبل از دستگيريمان روى تشکيل آن توافق داشتند.  -

کند که دستگير و اعدام کند و پايان مبارزه و مقاومت را براى همه به  در دورانى که رژيم تمام تالشش را مى   -

اى موثرتر را پيش ببرند. چه تو دهنى اند که مبارزهيل دادهاى تبديل کند، کمونيستها حزب تشکامر پذيرفته شده

 خوبى به رژيم است، دستشان درد نکند.  

کننده  - خوشحال  بگيريم.خبر  جشن  را  حزب  تشکيل  جامعه بايد  از  تنها  نه  که  ما  براى  بخصوص  است،  اى 

جهت حرکت کنيم. به ياد دوريم بلکه در کارخانه تواب سازى هستيم. و تمام تالشمان اين است که بر خالف  

مى کومهدورانى  و  کمونيست  مبارزان  اتحاد  خود  بود.  افتاده  راه  حزب  تشکيل  سر  بحث  که  و افتم  له 

اى که به بحث حول ضرورت تشکيل حزب فراکسيونهايى از جريانات ديگر موافق تشکيل حزب بودند. پروسه

کمونيس مبارزان  اتحاد  نظرات  که  شد  آغاز  زمانى  از  شد  کرد.  منجر  پيدا  نفوذ  چپ  جريانات  تمام  در  ت 

له که به فراکسونهايى در جريانات مختلف بوجود آمد که نظرات اتحاد مبارزان را قبول داشتند. تشکيالت کومه

اى و مبارزه اجتماعى فرصت اين را پيدا کرده بود نفوذ عظيمى پيدا کند  دليل عجين بودنش در يک جنگ توده

دوره بود يکپارچه جهتگيرى اتحاد مبارزان را پذيرفت. بعد از آن بحث سر تشکيل و بزرگترين جريان چپ آن 

 حزب و سازماندهى حزبى شروع شد. کاش من هم از نزديک شاهد تشکيل حزب بودم. 

 ٭ ٭ ٭  

امروز دو نفر را از بند باال به بند ما منتقل کردند، زهرا و رويا. زهرا زندانى زمان شاه بوده است و به نظر  

کنند. توابها  آيد، شايد آنرا بخشى از مبارزه در زندان تعريف مىرسد که اين دو از دعوا با توابها بدشان نمىمى

به آنها گفتند که لباسهايشان را روى بند کمونيستها پهن کنند و روى بند اتاق پهن نکنند. ولى آنها روى بند اتاق  

شده است. توابها لباسهاى آنها را روى زمين انداختند و به   اند و همين موجب جروبحث توابها با آنهاپهن کرده

گويند شما  گويند نجس و آنها هم به توابها مىدهند. توابها به آنها مىآنها فحش دادند و آنها هم به توابها فحش مى

 گويد: آيد و مىکثيف و نجس هستيد نه ما. زهرا به سراغم مى 

 کنيد؟  سهايتان را روى طناب اتاقتان پهن نمىگيريد؟ چرا لباچرا طرف ما را نمى -

خواهم وارد برخوردهاى اينچنينى بشوم. براى من مهم نيست که بند لباسم جدا باشد. تا زمانى که کنار  نمى  -

دوستانم هستم براى چه بايد بخواهم که لباسم را کنار لباس توابها پهن کنم؟ ما موضوع کار توابها هستيم، ولى  

م موضوع  نمىآنها  اهميتى  آنها  به  من  نيستند،  من  توابهاست  بارزه  کار  روزمره  مسائل  سر  جروبحث  دهم. 

دانم که احمقانه است ولى من شوييم يک مسلمان بايد آنها را آب بکشد. مىطورى که وقتى ما چپها ظرف مى

من حاضر نيستم خودم    اند، آن هم از نوع مفلوکش.دهم. اينها حتى رژيم هم نيستند خودشان زندانىاهميتى نمى

آنها مى اگر  کنم.  تعريف  آنها  با  رابطه  در  آنها را  با  دعوايى  باشند.  بگذار  باشند  بند  در  نماينده رژيم  خواهند 

ام کنم. راستش اينکه لباسم را روى اين بند و يا آن بند پهن کنم فرقى در شرايط زندگىندارم، کار خودم را مى

نمى ايجاد  اينجا  بدر  اين  در کند.  برخورد  همين  براى  نيست.  هم  برخوردى  يا  و  نظر  از  آمدن  کوتاه  معنى  ه 

ترى سرمايه گذاريشان گيرد و من از هر دو کم دارم و دوست دارم سر مسايل مهمموردش فقط وقت و نيرو مى

شد. شايد   العمل و يا لج و لجبازىکنم که بايد نقشه مند عمل کرد و نبايد دچار عکس کنم. از همه مهمتر فکر مى

رژيم هم خيلى دوست داشته باشد که ما با توابها سر مسائل روزمره درگير شويم ولى تا آنجايى که مزاحم کار 

داند که چه بايد بکند.  مان نيستند نبايد دنبال برخورد توابها بيفتيم. در هر صورت هر کس خودش مىو زندگى

گذارند با آنها درگير شويد به خودتان ينى که توابها جلويتان مىکنيد که بايد در مقابل قواناگر تو و رويا فکر مى

 مربوط است.  
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دانم چرا از نظرش هم  دانم که طريق مبارزه مرا قبول ندارد ولى نمىزنيم. مىاى در سکوت قدم مى چند دقيقه

 گويد: پرسم و زهرا مىکند. از او در مورد زندان شاه مىدفاع نمى

شد. بعد از آنجا شکنجه معموال ابتداى دستگيرى و براى اطالعات گرفتن بکار برده مىخيلى فرق داشت. در    -

به حال خودش رها مى يادم مى آن زندانى را  اوليه  از دوران  بعد  در دوران محکوميتم  تنها يکبار  کردند.  آيد 

ن شرکت کنيم و ما  شکنجه شدم. آنهم وقتى بود که يکى از جشنهاى شاهنشاهى بود و از ما خواستند که در جش

اين مالها هر وقت دلشان مى از آن ما را به درخت بستند و زدند. حاال نگاه کن،  آدم را  نکرديم. بعد  خواهد 

خواهند آدم را  زنند. مىزنند. زندان اسالم متفاوت از زندانهاى ديگر است و آدم را فقط براى اطالعات نمى مى

 از آدميت خالى کنند.  

نينا است و ما مشغول آماده کردن وسائل براى بچه هستيم. خانواده نينا لباس بچه آوردند و  نزديک وقت زايمان  

ها مالفه  هاى پرچين بياورند. از دامن ام خواستم که دامنکنند، من از خانوادهها مالفه قبول نمىچون از خانواده

تواند راه برود، ميشه درد دارد و نمىکنيم. تحمل نينا خيلى زياد است، هو وسايل مورد نياز بچه را درست مى

دانم که خيلى دوست دارد راه برود ولى بخاطر حفظ بچه اين کار را اش بايد بنشيند و يا دراز بکشد. مىهمه

 کند.  نمى

ام به شوراى عالى قضايى فرستاده گويد که پروندهروم. پدرم مىروز مالقات است، به ديدن پدر و مادرم مى 

اند که حکمت  گويد آره ولى بهم قول دادهگويم من که بهت گفته بودم حکمم اعدام است. مىو مىشده است. به ا

گويم چند نفر  گويم که زياد مطمئن نباشد. مىکنم و به او مىرا به دو سال زندان تغيير خواهند داد. باور نمى

زندان تخفيف پيدا کرده است. ولى برخى   هايشان را بخرند و حکم آنها از اعدام به چند سالاند حکم بچهتوانسته

 گويد: شان را. پدرم مىها هم پولشان را از دست دادند هم بچه از خانواده

نمى  - نباش  نگران  ولى  بود.  نخواهد  سال  دو  از  بيشتر  تو  مىحکم  زودتر  بمانى.  اينجا  سال  دو  آرمت  زارم 

 ند. بيرون، تا وقتى که اينجايى تضمينى نيست که زنده خواهى ما 

دانيم که زنى اند. مىهايشان فروخته شدهدانيم که تعدادى از زندانيان به قيمت زيادى به خانوادهدر زندان ما مى

آزاد شده است که منتظر اعدامش بوده است، در مقابل ميليونها تومان. همه مى دانند که الجوردى،  در حالى 

آيد و در حالى  کند. راز به سراغم مى دانى را آزاد مى گيرد و زنرئيس زندان يکى از کسانى است که پول مى

 گويد:  اندازد. مىکند، چيزى توى جيبم مىاى روى لباسم مىکه تظاهر به پاک کردن لکه

دهد  به دستشويى برو و بخوان. گزارش يکى از توابها در مورد لباس پوشيدن و زندگى ماست. اين نشان مى  -

 که بايد بيشتر مراقب باشيم. 

 اى؟ از کجا پيدا کرده -

مى  - بر  مالقات  از  وقتى  راحتى بهناز  به  توانسته  و  نبوده  دفتر  در  کسى  برداشته.  دفتر  ميز  روى  از  گشته 

 بردارد.  

 خوانم، نوشته است: روم و مىبه دستشويى مى

رند. پرواز رابطه  اى هر روزه دابينند. پرواز و راز رابطهآنها در بند تشکيالت دارند. يکديگر را مرتب مى  -

مرتبى با نينا، بهناز و روژين دارد و راز با شيوا و بهناز و سحر رابطه منظمى دارد. راز و پرواز گاهى هم 

مى ديگر حرف  زندانيان  رنگ  با  قرمز  لباس  اوقات  بيشتر  است.  متفاوت  ما  با  کامال  پوشيدنشان  لباس  زنند. 

لباسها را از خامى آنها به حسينيه نمىنوادهپوشند. برادران نبايد برخى  هاى روند و به مصاحبهها قبول کنند. 

نمى نگاه  نمىتلويزيونى  نماز  گذاشته کنند.  تاثير  بقيه زندانيان  که رفتارشان روى  خوانند و کامال معلوم است 

 است. بهتر است آنها را از اين بند ببريد، به قبرها و يا جاى ديگرى منتقلشان کنيد.  

داند چکار بايد بکند.  تاق ما هست که هنوز موقعيت خودش را در زندان تعريف نکرده، نمىدختر خوبى در ا

کنند که او را به طرف  در بيرون سياسى نبوده، حاال در زندان مجبور است که سياسى باشد. توابها سعى مى

دهد.  و خبرها را بهم مىآيد  بيند، به سراغم مىخود بکشند. وقتى که زير طنابهاى لباس هستم و کسى او را نمى
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خانه  به  او  دستگيرى  براى  پاسداران  وقتى  است.  سپرده  جان  پدرش  کردند  دستگير  را  او  که  اش روزى 

بودند ولى نمىمى بقيه خانواده شاهد  او را مى روند، پدرش و  پاسداراها  اينکه  از  بعد  برند  توانند کارى کنند. 

دهند، گويى هنوز از شوک  اش اين خبر را به او مىت خانوادهميرد. در اولين مالقاکند و مىپدرش سکته مى

دانم که روزى باالخره تصميمش را خواهد گرفت و به طرف ما  از دست دادن پدرش بيرون نيامده است. مى

تصميم  بايد  خودش  بياورم،  او  به  فشارى  ندارم  دوست  ولى  زد.  نخواهد  حرف  توابها  با  ديگر  و  آمد  خواهد 

گويد و رفتار وحشيانه حاجى رحمانى با  طنابهاى لباس دارد برايم اخبار قزل حصار را مى  بگيرد. حاال زير 

لباس مى جابجا کردن  به  تظاهر  را. من  حاليکه حرف مىزندانيان  در  هم  او  و  کار  کنم  همين  به  تظاهر  زند 

 کند. تا اينکه توابى از راه برسد و او راهش را بکشد و برود. مى

کنم. اول آن را با سابيدن به زمين هواخورى و يا يک سنگ پا  روى سنگ کوچکى کار مى  در وقتهاى بيکاريم

مى در  زيبايى  شکل  مىبه  سوراخش  بعد  مىآورم،  نقاشى  آن  روى  بعد  مىکنم.  چيزى  يا  و  تا  کنم  نويسم 

است براى همين هر وقت مى کنده قدغن  اين کار  بندکارى کنم.  بايد پشت  اين کار را بکنم،  لباس خواهم  هاى 

گزارش مى برايم  ببينند  کار روى سنگ  در حال  توابها مرا  اگر  کنم.  کار  و  بنشينم  آنجا  و  اجازه  بروم  دهند. 

نداريم کاغذ و مداد يا خودکار و يا سوزن داشته باشيم ولى همه اينها را در جاهاى امن داريم. براى کار روى 

مى استفاده  تراش  تيغ  و  سوزن  از  روياسنگ  گاهى  مى  کنم.  من  پارچهاز  يا  و  سنگى  روى  که  اى خواهد 

توانم با او و زهرا رابطه سياسى داشته باشم اى برايش بکشم که خودش روى آن کار کند. از اينکه نمىنقاشى

مان متفاوت است. مشغول  کنيم و روش مبارزاتىمتاسفم. ولى انگار اجتناب ناپذير است چون مثل هم فکر نمى

هستم   سنگم  روى  مى کار  صدا  قبلى  خريد  پول  پرداخت  براى  را  راز  فروشگاه  مسئول  از  که  يکى  او  کند. 

مى در  را  توابها  اداى  که  است  مىمجاهدينى  بر  راز  مىآورد.  و  تعجب  گردد  است.  داده  را  خريد  پول  گويد 

زنم و پول روم تا با مسئول فروشگاه حرف بکنم چون من پول خريد را يک روز بعد از آن دادم. به اتاق مىمى

گويم که کجا نشسته بوديم و کند که از من پول گرفته است. ولى بعد از اينکه به او مىرا پس بگيرم. قبول نمى

آيد و پول را پس  خواهم که دفترش را بياورد و ببيند که روى آنرا خط کشيده است يا نه، يادش مىاز او مى 

 ويد:  گ گويم و او مىدهد. به آناهيد در مورد آن مىمى

دهند. سال پيش آنها گيرند و به تشکيالتشان مىکنند، پول ما را مىها مىاين کارى است که بعضى از مجاهد  -

از زندان قزل حصار کلى پول به خارج از زندان براى تشکيالتشان فرستادند. پولى که از اين طريق از امثال  

ه بودند. بعد از مدتى يکى از آنها تواب واقعى شد و در  ما گرفته بودند و يا از هوادارانشان در زندان جمع کرد

مورد آن گزارش داد. بعد از آن خيلى از آنها به زير شکنجه رفتند و تبديل به توابهايى شدند که در مورد مادر 

و خواهرشان هم گزارش دادند. زندانيانى اينجا هستند که بخاطر همکاريهاى آنها دستگير شدند. آنها را طورى 

 گونه ناراحتى تو را بکشند. توانند بدون هيچاند که مىهم شکستهدر 

نينا  آمد.  از بهدارى زندان به بند  نينا با يک پسر بچه خوشگل  پائيزى است و امروز  يکى از روزهاى سرد 

خيلى ضعيف شده است. با اينکه در عرض چند ماه گذشته بخشى از غذايمان را وقتى تخم مرغ و سيب زمينى  

خوابد و وقتى او براى داديم. با اين حال آنقدر ضعيف است که روزها هم همراه بچه مىهانى به او مىبود پن 

کنيم که بچه را شوييم و کمکش مىهاى بچه را مىشود. به کمک نينا کهنهشود، نينا هم بلند مىشير بيدار مى

يدنش و رشدش، وجود زندگى در زندان را  برم. با دحمام کند. از نگاه کردن به بچه زيباى نينا خيلى لذت مى

احساس مى زيباتر مىبيشتر  را  عين حال زندگى  در  ولى  است  دردآور  زندان  در  او  بودن  نگاه  کنم.  از  کند. 

نمى کوچولويش خسته  انگشتان  نوازش  و  او  به  نمىکردن  که  شوم.  کرد  درک خواهد  بزرگ شود  وقتى  دانم 

 .  چقدر مادرش رنج برد که او زنده بماند

افتم کنيم که براى اعدام است. ياد حرفهاى پدرم مى خواند که به بازجويى بروم. همه فکر مى بلندگو اسم مرا مى

وعده چه  دادهکه  بهش  مىهايى  برايش  دلم  و  مىاند  بازجويى  ساختمان  به  مرا  نگهبان  اتاقى سوزد.  به  و  برد 

 کند.  کند. بازجو خودش را معرفى مىهدايتم مى

توانيم آنرا ات ابراز ندامت کنى مىهللا است. حکمت اعدام است، ولى اگر در حسينيه از گذشته روح  اسم من  -

 تغيير دهيم. دست خودت است، انزجار يا اعدام.  

 اين کار را نخواهم کرد.  -

 کنيم.  پس برو، وقتش براى اعدام صدات مى -
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 کى؟  -

 منظورت چيه؟  -

 کنيد؟ کى براى اعدام صدام مى  -

 کند. زند و مرا از اتاق بيرون مىلگدى به پشتم مى

 ٭ ٭ ٭  

خانواده به  بايد  است،  مالقات  عالى  روز  شوراى  را  دادگاه  اعدام  حکم  اينکه  و  بگويم  بازجويى  مورد  در  ام 

مى را  راز  و  من  اسم  بلندگو  است.  کرده  تاييد  مىقضايى  مالقات  سالن  به  ديگر  تعدادى  همراه  رويم.  خواند. 

کنند. به پدرم در  کنند و خانواده من هم با راز سالم و احوالپرسى مىراز با من سالم و احوالپرسى مى  خانواده

کنند. آبشار درد و  اش شروع به لرزش مى هاى صورت درشت و آفتاب سوختهگويم. ماهيچهمورد بازجويى مى

کند و مانع از ريزشش شود   کند اشکش را کنترلشوند. سعى مىعصبانيت همراه اشک از چشمانش جارى مى

چاله در  اشکهايش  است.  اشک  خيس  صورتش  مىولى  دهانش  گوشه  دو  را هاى  حالم  حالتش  ديدن  ايستند. 

ام را بگيرم، چيزى خورم. نبايد گريه کنم و باز بايد جلوى ابراز احساس طبيعىکند. بغضم را مىدگرگون مى

داد نزنيم. براى اعدام  زننام شده. وقتى مىکه در زندان بخشى از زندگى بايد وانمود کنيم که درد ندارد و  د، 

رويم. و  رويم که ضعفى نشان نداده باشيم. گويى به استقبال مرگ مىکنند، خندان به ميدان تير مىصدايمان مى

اعدام مى  براى  را  دوستانمان  داريم.  دوست  تمام وجودمان  با  را  که زندگى  است  حالى  در  در اين  ما  و  برند 

کنيم. حاال هم قلبم با ديدن  هايمان را رد و بدل مى کنيم، با لبخند آخرين بوسهليکه در قلبمان خون گريه مىحا

 گويد: چهره پدرم به درد آمده ولى نبايد گريه کنم. مادرم مى

 توانى بکنى که اعدامت نکنند؟  هيچ کارى نمى -

ام ابراز پشيمانى کنم و از امامشان  آنچه که هستم و بودهام، از  چرا، از من خواستند که انزجار بدم. از گذشته   -

 دهم. دانى که من مرگ را به چنين کارى ترجيح مىطلب پوزش و بخشش کنم. ولى خودت مى

 کنند. چه اشکالى داره که مصلحتى انزجار بدى؟  ولى اعدامت مى -

ام بخشى از  راى چى زندگى کنم؟ گذشتهام را به دور بريزم، بمصلحتى و غير مصلحتى نداره. من اگر گذشته  -

 ام در تدوام آن است.  زندگى من است و آينده

 گويد: خواهد که بر اصرارش تاکيد کند. پدرم به او مىمادرم مى

ديدم که با آنهايى که قدرت بيشترى از او داشتند سازش  اش گاهى او را مىراحتش بگذار.پدرم که در زندگى  -

خواهد. مرا همينطور که  فتارش با هم اختالف داشتيم، حاال مرا با همه آنچه که هستم مىکرد و بر سر اين رمى

ريزد انگيزد. پدرم همچنان که اشک مىهستم دوست دارد. رفتارش احساس احترام زيادى را در وجودم بر مى

 گويد:  مى

گذارم در اينجا زياد دم. نمىنجاتت مىتوانند تو را بکشند. خيالت راحت باشه. از اين زندان  ام نمىتا من زنده  -

 باشى. 

به درد مى را  قلبم  واژهآورند. نمىحرفهايش  بزنم.  باشند. گوشى  ها نمىتوانم حرف  احساسم  کننده  بيان  توانند 

ايم و  اى ما را از هم جدا کرده، ايستادهقطع شده است و ما با فاصله يک متر از يکديگر در حاليکه ديوار شيشه

اند. و يا شايد قبال خوب نگاهشان نکرده بودم. شايد  نگريم. در عرض يک سال گذشته پيرتر شده را مى يکديگر  

 هم هيچ وقت به اين اندازه احساسشان نکرده بودم.  

 ٭ ٭ ٭  
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ام چون ديشب يک نفر يکى از پتوهايم را از رويم کشيده بود. هر کدام دو تا پتوى نازک  دوباره سرما خورده

مان بد هستند. با اينکه با چادر به جاى مالفه آنها دهند و براى سالمتىداريم. که پرز زيادى مىسياه سربازى  

دهند. بخاطر تعداد زياد زندانى در اتاق و آلودگى هوا مجبوريم در اين هواى  پوشانيم ولى باز هم پرز مىرا مى

کند. احساس ضعف شديدى گرممان نمىسرد پنجره ها را باز بگذاريم. براى همين دو تا پتو هم شب تا صبح  

داريم. هميشه يخ زده و  کنم چون غذايمان خيلى کم است و طى روز هم نمىمى توانيم خودمان را گرم نگه 

مى دلم  هستيم.  مىگرسنه  هواخورى  به  نيست.  امکانش  ولى  بخوابم  را  روز  تمام  آفتاب خواهد  زير  که  روم 

نشيند. شمسى خانم هفتاد سالش است و چند روز آيد و کنارمان مىمىنشينم. شمسى خانم  بشينم، نزديک راز مى

بازجويى مى به  پاهاى شالق خورده برگشت. خيلى ترسيده  پيش دستگير شده است. هر روز  با  امروز  رود، 

 گويد: زند. مىاست و تنها به ما که اطمينان دارد حرفش را مى 

توانم آنها را به اينجا بياورم که کشته آنها را لو بدهم؟ چطور مىتوانم  خواهند، چطور مىهايم را مىآنها بچه  -

 ترسم. کاش مرده بودم که حاال اينقدر تحقيرم نکنند.  دانم چه کنم، خيلى مىشوند؟ نمى

 توانى از زندگى لذت ببرى.  گذرد. دوباره مىتحمل داشته باش، اين دوره موقتى است و مى -

 نم چى؟  اگر نتوانم شکنجه را تحمل ک  -

نمىمى  - تو  کنى. چون  تحمل  بچهتوانى  تحمل خواهى کرد. توانى  پس  بکشنشون،  که  بدهى  آنها  به  را  هايت 

 توانى مقاومت کنى، تو انسانى قوى هستى. مى

تمام ديروز و ديشب برف باريده است و حاال کلى برف توى هواخورى است. منتظرم که در هواخورى باز 

شود خيلى قشنگ است. نگهبان  راه بروم. صدايى که با قدم زدن روى برف ايجاد مى شود که بروم روى برفها  

مى  باز  را  هواخورى  مىدر  هواخورى  به  ما  و  راه کند  برفها  روى  هستيم.  هواخورى  در  کمى  تعداد  رويم. 

تانشان گلوله کنم. بقيه دوستانم هم دارند با برف در دسدارم و با آن بازى مىروم و مقدارى از آن را بر مىمى

خنديم. گاهى اداى پرت کردن گلوله برفى را  زنيم و مىکنيم که مىکنند. با نگاه يکديگر را تهديد مىدرست مى

هاى خنديم. ناگهان من و راز و روژين و بهناز و شيوا به هم گلولهآوريم و از جا خالى دادن همديگر مىدر مى

هاى برفى يکديگر هستيم که با صداى داد نگهبان به خودمان  وله کنيم. گرم بازى و فرار از گلبرفى پرت مى

 گويد:  آييم. نگهبان دم در هواخورى ايستاده و مىمى

ايم به  ايم و هم سر حال آمدهکشين؟ زود هواخورى را ترک کنيد. در حالى که هم از نفس افتاده خجالت نمى  -

دانيم که اين براى بردن او براى بازجويى برود و ما مى  خواند کهرويم. بلندگو اسم روژين را مىداخل بند مى

بايد يک قربانى بدهيم، همه دلخور هستيم و روژين مى انفرادى است. چون برف بازى کرديم  گويد  به سلول 

خواهد رود. بالفاصله بلندگو وسايلش را مى بوسيم و او مىآييد. همديگر را مىناراحت نباشين، شما هم بعدا مى

 فهميم که او را به سلول انفرادى بردند. ىو ما م

 ٭ ٭ ٭  

اسفند   مى  ٦۲اوايل  بازجويى صدا  براى  مرا  مى است.  فکر  همه  بار  اين  و  اسست. کنند  اعدام  براى  که  کنيم 

مى را  مىدوستانم  و  مرد  بوسم  نگهبان  باالخره  هستم.  منتظر  راهرو  توى  که  است  ساعت  چهار  حدود  روم. 

اى از  شوم. در گوشهرويم که اولين بارى است وارد آن مىبرد. به ساختمان بزرگى مىىآيد و مرا با خود ممى

پرسد و از من  آيد و اسمم را مىرود. بعد از دو ساعت يک نفر مىخواهد که منتظر باشم و خودش مىمن مى

هاى وى دو ميز و قفسهخواهد که وارد اتاقى شوم. در اين اتاق دو تا مرد هستند و هزاران پوشه و پرونده رمى

مى نشان  من  به  کاغذ  برگه  يک  آنها  از  يکى  است.  اتاق  مىاطراف  و  خواندن دهد  به  شروع  بخوان.  گويد 

 گويد: نشيند. يکى از آنها به ديگرى مىخوانم لبخند بر لبانم مىکنم، حکم اعدامم است. همچنان که مىمى

گويد دهد و مىگيرد و برگه ديگرى را بدستم مىز دستم مىره. برگه را انگاش کن، خوشحاله که قراره بمى  -

ام را بگيرم، توانم جلوى خندهام. نمىامضا کن. در برگه جديد نوشته شده است که به ده سال زندان محکوم شده

هستم  خواهد هر چه زودتر به بند برگردم و به دوستانم بگويم که زنده  کنم، يعنى آنرا ديدم. دلم مىآنرا امضا مى 

گويم حالم بد است و بايد  اى براى برگرداندن من ندارد. به يکى از نگهبانان مىمانم. ولى کسى عجلهو زنده مى

برد. يک روز تمام طول کشيد تا حکم را بهم دادند. من آيد و مرا با خود مىبه بند برگردم. بعد از مدتى مى
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گويند  کنند و مىبه بند. دوستانم از خوشحالى گريه مى   گردمصبح از بند بيرون آمدم و حاال عصر دارم بر مى 

که پدرم نگذاشت اعدامم کنند.ولى خبر بدى هم هست، در مدتى که من در بند نبودم، تعدادى از زندانيان را  

کرده قزل منتقل  به  بايد  همهاند.  قبرها.  به  باشندشان،  برده  حکم  حصار  ديروز  اگر  هم  من  داشتند،  حکم  شان 

اند و از بند باال تعداد بيشترى را. تصور امروز در بين آنها بودم. از بند ما تنها زهرا و رويا را بردهگرفتم  مى

 اينکه چه تعدادى از آنها از قبرها، اين کارخانه تواب سازى، سالم بيرون خواهند آمد، دردناک است. 

بگويم که اعدام نخواهم شد. کاش امکان تلفن ام خواهد که هر چه زودتر مالقات داشته باشيم تا به خانوادهدلم مى

توانستم زودتر به آنها بگويم که زنده خواهم ماند. دوره قبل از دادگاه حساب مان را داشتيم و مىزدن به خانواده 

گذارند که بروم؟ اميدوارم. يک شود، بنابراين ده سال آينده را بايد در زندان باشم. ولى آيا واقعا آنوقت مىنمى

گذاريم شماها اينطورى آزاد بشين، از نظر سياسى زنده از اينجا بيرون برويد. ولى الجوردى گفت: ما نمى  بار

به مردم هم بستگى دارد، فقط رژيم تعيين کننده نيست. باالنس قدرت بين دو قطب يعنى مردم و رژيم سرنوشت  

 ما را تعيين خواهد کرد. 

ها را ببينيم. به  توانيم ستارهها مىايم. از بين ميله ته است ايستادهشب است، من و راز کنار در هواخورى که بس

رفتم و در تاريکى بدون هيچ  گويم که دلم براى آنوقتها که توى انگليس شبها براى قدم زدن بيرون مى راز مى 

ن ما را  زدم، تنگ شده است. در مورد شرايط زندان و اين همه تواب که بيشتر از نگهبانااى قدم مىنگرانى

مى مىاذيت  حرف  مى کنند،  فکر  دو  هر  و  روز زنيم  يک  باالخره  ماند.  نخواهد  همينطور  شرايط  که  کنيم 

دانيم آنروز کى خواهد  مجبورند توابها را آزاد کنند، آنوقت ما مبارزان را هم کنار هم قرار خواهند داد. نمى

انش را که حاضرند ما را با يک اشاره الجوردى تواند اين طرفداررسيد، ولى سرانجام خواهد رسيد. رژيم نمى

مى هم  رژيم  دارد.  نگه  زندان  در  زياد  هم  بکشند،  اينها  است  ممکن  نکند  آزاد  را  اينها  موقع  به  اگر  که  داند 

آزاديم که هر کارى که دوست داريم   اينکه روزى توابى در بند نيست و ما  رفتارشان را تغيير دهند. تصور 

کاش است.  جالب  مى  بکنيم  زودتر  روز آنروز  زندان  در  نبودن  يعنى  روزى  چنين  براى  هم  توابها  رسيد، 

گرفتهشمارى مى که حکم  است  دو روز  و  است  تولدم  است.  کنند.روز  باز شده  از سرم  اعدام  يعنى خطر  ام 

  اند که تولد و حکم گرفتن مرا جشن بگيريم. از من دوستانم با خرما و کشمش و نان خشک کيکى درست کرده

مىمى کيک  داريم  هستيم،  نفر  پنج  بروم،  راهرو  به  که  مىخواهند  و  و حسادت  خوريم  تنفر  با  توابان  خنديم. 

ايم، بهتر است جدا شويم. سه تا از گوييم که درست نيست که دور هم نشستهکنند. به يکديگر مىنگاهمان مى

مى را  کيکشان  سريع  مىدوستانم  و  رازخورند  و  من  فقط  حاال  مىنشسته  روند.  کيک  و  آرزو  ايم  و  خوريم 

ايستيم ولى  کنند. ما مىمان مىشود توابها دورهکنيم راز هم بزودى حکم بگيرد. به محض آنکه کيک تمام مىمى

 زنند: هايشان عصبانى است، با مشتهاى گره کرده فرياد مىراه فرارى نيست. چهره

چرخد و تا نزديک شان در هوا مى مشتهاى گره کردهمرگ بر کمونيست. مرگ بر ضد انقالب. در حاليکه    -

مى پائين  ما  بينى  و  مىصورت  شعار  نمىآيد  حرفى  ما  نمىدهند.  هم  تکان  و  تحريک  زنيم  بيشتر  که  خوريم 

کنم که از نگهبان کنيم. فکر مىالعملى نگاهشان مىتوانند ما را بکشند. بدون هيچ عکسنشوند. خيلى زيادند مى

گرفته مىااجازه  چنين  اين  را  آنها  که  است  بارى  اولين  اين  چون  بر  ند  "مرگ  فرياد  و  ما  محاصره  بينم. 

 رسد. کشد ولى براى ما خيلى بيشتر به نظر مىکمونيست" و تکان دادن مشتهايشان ده دقيقه طول مى

ه زندگى  حرکت توابها و دوره کردنمان و شعار "مرگ بر کمونيست" آنها مرا سخت به فکر فرو برده. اينک 

کند.  شان به ميزان آزار و اذيت ما و اينکه چقدر با رژيم همکارى کنند گره خورده، متاسفم مىاينها و آزادى

اند. آيا زندانيان زمان شاه هم تا اين حد با هم متفاوت بودند؟ هرچند زمان شاه چقدر زندانيان با يکديگر متفاوت

آيد هايى خيلى با هم فرق داشتند؟ يادم مىآيا زندانيان در زمينه  فشار درون زندان کمتر از حاال بوده است ولى

مذهبى برخوردهاى احمقانه نجس و  ها نسبت به زندانيان غيرشنيده بودم که در آن زمان هم بعضى از مذهبى

داشته مىپاکى  سياسى  زندانيان  به  مردم  برخورد  و  احساس  ياد  به  شيفتهاند.  و  عالقه  با  چقدر  بافتم.  ه وار 

آيا حاال مردم مىزندانيان نگاه مى با  کنند.  تنها  آزاديشان  آن زندانيان دوران شاه که وقت  از  دانند که بعضى 

شدند، جالدان امروزشان هستند؟ شايد در دوران شاه مردم تفاوتى بين الجوردى و زندانى بودنشان تعريف مى

شان ارزيابى زندانيان را با توجه به گرايشات سياسى  توانستندديدند. شايد نمىرفسنجانى با زندانيان ديگر نمى

توانستند کنند و براى همين همه زندانيان تنها بواسطه زندانى بودنشان مورد احترام بودند. ولى مردم چطور مى

تفاوتى بين زندانيان با گرايشات متفاوت ببينند؟ وقتى که هيچ شناختى از منافع خودشان و از جريانات سياسى  

مىنداش چطور  بود  تند  ممکن  داشتند  روشنى  سياسى  شناخت  مردم  اگر  نبينند؟  يکپارچه  را  زندانيان  توانستند 

 هاى انقالب شوند.  درک کنند که امثال الجوردى که خود زندانى سياسى شاه بودند ممکن است جالدان بچه
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ام. مانم و ده سال حکم گرفته مىگويم که زنده  روز مالقات است با ديدن پدر و مادرم با خوشحالى به آنها مى

 گويد:  اش را بگيرد، مىتواند جلوى گريهتر از هميشه هستم ولى پدرم نمىخوشحال

 آنها به من قول دادند که دو سال خواهد بود.  -

 شوم. من خيلى خوشحالم، تو هم بايد خوشحال باشى. مهم اين است که اعدام نمى -

 دم. آرم، قول مىبيرونت مى گذارم اينقدر نگهت دارند،نمى -

 مانم. دادگاه حکمم را اعدام داده بود، چطورى تغييرش دادى؟ ناراحت نباش. مهم اينه که زنده مى -

شوراى عالى قضايى هم اعدامت را تاييد کرده بود. ولى وقتى که به دفتر منتظرى رفت که مهر تاييد بعدى   -

شود و در راه برگشتن به بند هستم. به اين فکر  دند. مالقات تمام مىرا بخورد، آنها تاييد نکردند و تغييرش دا

 ها در حکم اعدام و اجراى آن دست دارند.  کنم که خيلىمى

 ٭ ٭ ٭  

بيدار مى از کنار حمام مىطبق معمول صبح زود  نايستم. وقتى  بعد در صف دستشويى  به شوم که  گذرم که 

دهند کسى وارد حمام شود. از يکى از اند. اجازه نمىر حمام ايستادهبينم که نگهبانان در کنادستشويى برسم مى

 گويد: پرسم چه اتفاقى افتاده است، مىزندانيان که آنجا ايستاده مى

 شمسى خانم ديشب در حمام خودکشى کرده است.   -

 چطورى؟  -

همه خواب بودند. يکى   هاى سقف دار زده است. نيمه شب اين کار را کرده کهبا چادرش خودش را از لوله   -

 دهد. بيند و به دفتر خبر مىشود و او را مىاز زندانيان صبح زود وارد حمام مى

اش گذشت. اينکه اگر مدام به  هايش هرگز خواهند فهميد که چرا و چطور شمسى خانم از زندگىدانم بچهنمى

 کرد.  کشى نمىخواستند در اين سن خودهايش را از او نمىبردنش و بچهبازجويى نمى

روز انتخابات است، مسئول بند رحيمى که زنى ميانسال و تقريبا چاق است اسامى زندانيان هر اتاقى را يکى 

زنم، برايم جالب است که ببينم خواند که بروند و راى بدهند. من هم در هواخورى قدم مى بعد از ديگرى مى

ترسند،  زنند، چرا که از گزارش دادن توابها مىحرف مىدهند. چند نفرى که به ندرت با من  چند نفر راى نمى

دهم نه، کم مانده ازمان بخواهند که پرسند آيا راى خواهم داد. و من پاسخ مى آيند و مىتک تک به سراغم مى

کشد راى بدهم؟ تازه من  کند و مىطناب دارمان را هم خودمان آويزان کنيم. چگونه به رژيمى که زندانم مى

بير ديگر وقتى  برخى  هم  راز  هستم.از  زندانيش  که  حاال  به  رسد  چه  ندادم  راى  رژيم  اين  به  بودم  هم  ون 

ايم و هر  پرسند، اينها کسانى هستند که ما با آنها رابطه منظم نداريم. وگرنه با دوستانمان از قبل حرف زدهمى

ام که صداى رحيمى را ادهداند که ديگرى چه برخوردى خواهد داشت. کنار در هواخورى طورى ايستکس مى

را مى اسامى  حاليکه  نمىخواند مىدر  مرا  او  ولى  يکىشنوم  را  اسامى  ماست، رحيمى  اتاق  نوبت  يکى  بيند. 

انقالب هستم و غيره. گويد که ضد کند. مىخواند و با نرفتنم شروع به فحش دادن مىخواند، اسم مرا هم مى مى

خواند و با نرفتن راز هم شروع به دهد و اسم راز را مى راد ادامه مى با فروکش کردن عصبانيتش به خواندن اف

خواهد مانع از آن شود که کسى يواشکى از تک زندانيان مىکند. رحيمى با صدا کردن تکدادن فحش به او مى 

اند و نفر جمعيت بند مجموعا پانزده نفر در بند راى نداده   ٤۰۰شنوم که از حدود  دادن راى خوددارى کند. مى 

 اش شش نفر است. شوم. چون تعداد ما نماز نخوانها در حال حاضر همه از اين خبر خوشحال مى

 ٭ ٭ ٭  
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   اتاق بدون تواب

گويد که وسايلمان را جمع کرده و به اتاق شش بند باال برويم. من و است نگهبان به ما مى ٦۲اواخر اسفند سال  

رويم خوشحاليم. توابها هم خوشحالند،  کنيم و از اينکه از اين بند مىراز و بهناز و شيوا، وسايلمان را جمع مى

اند،  اين نجسها زندگى را به ما جهنم کرده -کردند: شوند. هر روز به نگهبانان شکايت مىاز دست ما راحت مى

يم و مجبور  پاشند که نجس شويا آنها را از اين بند ببريد يا ما را. هر روز چند بار آب دستشان را به ما مى 

مورد  در  داد؟  خواهند  گزارش  کى  مورد  در  حاال  کنيم.  عوض  را  لباسمان  و  کنيم  حمام  سرد  آب  با  باشيم 

نينا و بچه دلم براى  نمىخودشان؟  تواب چکار خواهد  اش تنگ خواهد شد.  اين همه  بين  در  تنهايى  دانم حاال 

رويم، شبيه بند پائين است.  به بند باال مىکرد. حاال کسى نيست که کمکش کند و کمرش همچنان ناراحت است.  

رسد نبايد از نفر در اين اتاق هستند و به نظر مى  ٨٥ها است.  متعلق به نماز نخوان  ٦با اين تفاوت که اتاق  

خواست توى همچين کنيم. وقتى بند پائين بودم هميشه دلم مىآمدن ما خوشحال باشند چون جايشان را تنگتر مى

رسد در اينجا هم زندگى راحت نخواهد سى بعنوان نجس باهام برخورد نکند. ولى به نظر مىاتاقى باشم که ک

ام کنم که در اينجا هم زياد نخواهيم ماند و جاى موقتمان است. از وقتى که حکم گرفتهبود، هر چند احساس مى

 کنم که هر آن ممکن است مرا به جاى ديگرى منتقل کنند.  احساس مى

کنند و همه چيز اشتراکى است. حتى افرادى از جريانات راست که به نفع رژيم  مه با هم خريد مىدر اين اتاق ه

با بقيه شريک هستند. ما پنج نفر هم وسايل فروشگاهمان را به مسئول زنند و فعاليت داشته حرف مى اند نيز 

مى مىفروشگاه  که  زمانى  ولى  بگذارد.  اتاق  وسايل  کنار  در  که  لبدهيم  که خواهيم  پائين  بند  مثل  بشوييم  اس 

توانيم هر يک لباسهايمان را در يک تشت آب کف جدا از هم مسئول خريد و مصرفمان خودمان بوديم، نمى

گويد همه لباسهايتان را توى  دهد و مىبشوييم. وقت شستن لباسها مسئول فروشگاه مقدار کمى پودر به ما مى

گويد مجبوريم، به اندازه کافى وييم اين کار بهداشتى نيست، مىگيک آب کف بشوييد و بعد آب کشى کنيد. مى

مصرف  و  خريد  با  رابطه  در  گشادى  جمع  چنين  در  بودن  با  نيست.  غيربهداشتى  هم  خيلى  و  نداريم  پودر 

اى ندارم ولى مشکل اين است که سياست خريد آنها را قبول ندارم. در اينجا همه داريم با گرسنگى دست  مسئله

بايد از هر فرصتى براى قوى کردن و  کنيم و هميشه گرسنه هستيم. همهم مىو پنجه نر مان ضعف داريم و 

ما مى کنيم.  استفاده  بدنمان  به  غذايى  مواد  اندازهرساندن  به  و خرما  فروشگاه کشمش  از  که  توانيم  بخريم  اى 

نباشجلوى گشنگى به ميزانى بخريم که مجبور  لباسشويى  يا پودر  را بگيرد و  لباسهايمان را توى يک مان  يم 

کنند و معتقدند که زياد خريدن بورژوايى ها خريد از فروشگاه را محدود مىتشت آب کف بشوريم. ولى بعضى

 گويد:  خريد مىپرسم که چرا بعضى چيزها را بيشتر نمىاست. از مسئول فروشگاه مى

 ما طرفدار خريد بورژوايى نيستيم.   -

خواهند "خريد بورژوايى" بکنند. خودشان را خرند چون نمىفى پودر لباسشويى نمىاحمقانه است، به اندازه کا

دانند خريد بورژوايى چگونه است. دهند، چون نمىهاى ديگر قرار مى هاى پوستى و بيمارىدر خطر بيمارى

د بورژوا کردم که اينقدر عقب مانده باشند و هر کس را که اين طريق خريد را قبول ندارهيچ وقت فکر نمى

نمى مى اعتراض  محدود  خريد  نوع  اين  به  هم  کس  هيچ  که  اينجاست  جالب  آن  دانند.  بخاطر  شايد  کند. 

راز حرف مىضرب با  نشوى رسوا همرنگ جماعت شو.  که خواهى  است  مىالمثل  و  دوست  زنم  گويم من 

کنند و ما را کافى خريد نمىندارم با چنين روشى و چنين فرهنگى همراه باشم. نه فقط بخاطر اينکه به اندازه  

دهند، بلکه بخاطر اينکه دوست ندارم خودم را با چنين فرهنگى تعريف کنم.  در معرض خطر بيمارى قرار مى

گيريم که با بقيه دوستانمان حرف بزنيم و اگر آنها هم موافق بودند همه با هم کند و تصميم مىراز موافقت مى

اند حرف و راز جدا خواهيم شد. با دوستانمان که از بند پائين با ما آمدهجدا شويم و اگر موافقت نکردند من  

اتاق خواهيم داشت. کمون زنيم و تصميم مىمى گيريم که فروشگاهمان را جدا کنيم. بنابراين دو تا کمون در 

کنيم. به  اى صوفيانه را در پيش گرفته و کمون ما که به قول آنها بورژوايى خريد و خرج مىآنها که زندگى

کنند کارگر زندگى خوب و خوش و پر  آيد از نظر اينها مرتاضانه زيستن، کارگرى است. شايد فکر مىنظر مى

دانند. خبر ندارند که رفقاى کارگرم اگر پول داشتند براى  خواهد که اينها آنرا به خود حرام مى از امکانات نمى

د. يکى از آنها به راز گفته است، وقتى در جامعه مردم کردنداشتن لباس و غذاى خوب به راحتى آنرا خرج مى

اش را ندارند فهمند که مردم امکان مالىامکان خريد ميوه ندارند درست نيست که ما در اينجا بخريم. گويى نمى

کردند. در حاليکه ما پول خريدش را داريم. تا قبل از اينکه در بين اينها خريدند و رياضت کشى نمىوگرنه مى

نمىقر دارد.  سنتى  و  تفکر  چه  در  ريشه  مسئله  نبودم  روشن  بگيرم  يعنى ار  سوسياليسم  اينها  نظر  از  دانستم 

دانستم که اينها از نظر سنت و اخالقيات برابرى در فقرى که در سرمايه دارى دولتى اروپاى شرقى بود. نمى

مرى با مجاهد مسلمان احساس نزديکى اى با گروههاى مذهبى ندارند. بخشى از اينها و سازمانهايشان عفاصله 
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بىکردهمى باال  آن  در  به وجود خدايى  اينها  که  بوده  اين  در  تفاوتشان  تنها  و  بودهاند  ايدآلهاى  عقيده  ديدن  اند. 

شان بهترين محک براى سنجش آن ايدآلهاست. يک نفر راه کارگرى در انسانها در زندگى شخصى و اجتماعى

تشو را  افراد  که  است  مىاتاق  مصاحبه  يعنى  آزادى  پذيرفتن شرط  به  رژيم  يق  ولى  نيست  کردنى  باور  کند. 

دهد که مصاحبه را بپذيرند حال آنکه اين فرد با حرف زدن آنها را راضى به  زندانيان را تحت فشار قرار مى 

 کند. او جاسوس رژيم هم نيست.  اين کار مى

خورم ولى در بيرون از اتاق دوستان خوبى  ستى نمىرسم و به درد دوهر چند درون اتاق بورژوا به نظر مى

کرده چپ  پيدا  سازمانهاى  از  يکى  با  رابطه  در  که  زيبا  چشمانى  و  صورت  با  است  سونيا  آنها  از  يکى  ام. 

دستگير شده است. و پريوش زن ميان سالى که به جرم بهايى بودن زندانى است. من و پريوش خيلى با هم 

هايم با حالت مسخره ماند. بعضى از هم اتاقى برم، مثل معلم برايم مىاو لذت مى  زنيم، از مصاحبت باحرف مى

گويند ولى پيش دوستانم برايم شود. روبروى خودم چيزى نمىاند، مثل اينکه پرواز دارد بهايى مىبه راز گفته

ته باشم. من به حرف کنند نبايد با پريوش دوستى نزديکى داشپرانند. خيلى احمقانه است که فکر مىمتلک مى

پرسم و او دهم. از پريوش در مورد حکمش مىدهم، کارى که به نظرم درست باشد انجام مى کسى اهميت نمى

 گويد:  مى

حکم ندارم يعنى اعدام خواهم شد. ماه گذشته بازجو صدايم کرد و از من خواست که روى عکس بها بنشينم.   -

دانم که حتى اگر بر عليه مذهبم هم  ن بخاطر مذهبم احمقانه است. مىمن هم اين کار را نکردم. رفتارشان با م

ام براى جوانان کالس داشتم. بازجو اسم  کنند. بخاطر شغلم، من معلم بودم و در خانهحرف بزنم باز اعدامم مى

 آنرا تشکيالت گذاشته است. 

 ممکن است حکمت را تغيير بدن، نبايد نااميد باشى.  -

ميرم. خون من اضافه خواهد شد به خون همه  ش بدن ولى شک دارم و متاسف هم نيستم که مىاميدوارم تغيير -

آن کسانى که به خاطر عقايدشان اعدام شدند. همه آن کسانى که سوزانده شدند، و همه کسانى که در راه تغيير  

ثيف را تبديل به دنيايى  دنيا به يک دنياى بهتر جانشان را از دست دادند. مطمئنم که روزى مردم اين دنياى ک

 خواهند کرد که به جز لذت و آسايش با لغت ديگرى نتوان آنرا تعريف کرد.  

گذرند هرچند جاى استراحت و خواب کافى نداريم. هستم. روزها سريع مى  ٦حدود يک ماه است که در اتاق  

شنويم که مدت  يم. مىشنودر مورد زندان قزل حصار و رئيسش حاجى رحمانى که قبرها را درست کرده، مى

کرده درست  را  قبرها  که  است  ماه  مىهفت  شدهاند.  درست  شکل  اين  به  قبرها  که  را شنويم  زندانيان  که  اند 

مىتک کوچکى  جاهاى  در  شدهتک  جدا  هم  از  چوبى  تختهاى  با  که  تکان  گذارند  يا  و  بزنند  حرفى  اگر  اند. 

با   بايد  روز  تمام  خورد.  خواهند  کتک  شديدا  بخوابند.  چشمبخورند  جا  همان  در  شب  و  بنشينند  چادر  و  بند 

مىمى بند  به  قبرها  از  را  زندانيان  از  برخى  حاجى  که  مىشنويم  شالق  و  مىبرد  از زند.  تعدادى  که  شنويم 

اند. شرط بلند شدن از قبر اند، شرايط را پذيرفته و از آنجا به بند منتقل شدهزندانيانى که در قبرها قرار داده شده

و  ه نخورند  تکان  که  سابقشان هستند  دوستان  يعنى مراقب  قبرها شدن.  نگهبان  و حتى  است  با رژيم  مکارى 

اند  دهند که بيايد و آنها را که مقررات را رعايت نکردهحرف نزنند، در غير اينصورت به حاجى گزارش مى

اينکه از پاسخ دادن در رابطه با   به باد کتک بگيرد. باور کردنى نيست، نه اعمال خشونت رژيم تا اين حد بدون

مى نظر  به  نيستند.  کردنى  باور  هيچکدام  قبرها،  در  زندانيان  بريدن  نه  و  بهراسد  زندانيان آن  همه  که  رسد 

پرسم که آيا از نشستن و خوابيدن در يک جاى اند و همه منتظرند که به قبرها برده شوند. از خودم مىترسيده

 ترسم؟ نه هر چند شکنجه مداومى است ولى قابل تحمل است. ا مىکوچک و نداشتن ارتباط با دني

شان را تا  کنند کارهاى روزمرهروز مالقات است و فضاى بند با روزهاى ديگر متفاوت است. همه سعى مى

قبل از اينکه اسمشان براى مالقات خوانده شود، انجام دهند. براى همين تعدادى در حال دويدن هستند و صف 

قدم مىطوالنىدستشويى   راهرو  در  پريوش  با  است.  ديگر  روزهاى  از  روز تر  هيجان  از  مرا  حواس  زنم، 

شود که اسامى را بشنويم. اسم من هم  خواند، پريوش هم ساکت مىکند. بلندگو چند اسم را مى مالقات دور مى

مى جدا  او  از  است.  ليست  مىدر  دفتر  به  شوم.  رفتن  آماده  تا  دي شوم  زندانيان  آمادهروم،  نيز  اند. طبق  گرى 

شويم و  رد مى   ۲١٦خواهد با او برويم. از دفتر  آيد و از ما مى مانيم. پاسدار مردى مىمعمول مدتى منتظر مى

رسيم. قبل از اينکه هواى تازه مسحورم کند و از استنشاقش لذتى  رويم و به هواى آزاد مى از پله ها پائين مى

برد. روى سکو جسد يک زندانى روى زمين افتاده است. از کنارش رد  مى  اى در مقابلم نفسم راببرم، صحنه

بند ندارد. دانم زنده است يا نه. بايد مرده باشد، چشمکنم. بدن يک پسر جوان است، نمىشوم و نگاهش مىمى
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يى که بينم. از همانها زند حرکت کنيد. چند قدم دورتر از جسد يک گردنبند ساخت زندان مىنگهبان فرياد مى

کرده درست  هم  زمين خودم  از  آنرا  است.  شده  رد  سوراخش  از  نخ  يک  که  سياه  شده  کار  سنگ  يک  ام. 

کنم. خيلى قشنگ فرم داده شده است به شکل قطره ساخته شده است. دارم و از زير چشم بند نگاهش مىبرمى

وشته شده است، فردا. حتما مال ريزد. روى آن تنها يک کلمه نيک قطره اشک و يا قطره باران که به دريا مى

به خانواده جسد است، شايد خودش درست کرده است. کاش مى آنرا  آنرا براى يک توانستم  اش برسانم. شايد 

به  است.  کرده  درست  ديگر  زندانى  يک  يا  و  بچه  يک  يا  زن  يک  براى  کرده،  درست  عشقش  يا  و  دوست 

کرده، زوهاى برباد رفته او و فردايى که به آن فکر مىرسيم ولى تمام ذهنم به جسد و آرساختمان مالقات مى

 رفته است. 

برم، حالت  کنم. از کار روى سنگ لذت مىدر زمانهايى که دوست دارم در تنهايى فکر کنم روى سنگ کار مى

دادن سنگ سخت است، نوشتن روى آن آسان نيست. در اين اتاق هيچ کارى ممنوع نيست، نه کار روى سنگ،  

کنيم و  ياسى و نه شوخى با ديگران. توابى در اين اتاق نيست که گزارش دهد که ما اين کارها را مى نه بحث س

کنيم. ديگر تفاوت اين بند با بند پائين اين است که وقتى  قوانين را که عدم انجام چنين کارهايى است رعايت نمى

به حسينيه صدا مى  را براى رفتن  بند  از  نگهبانان زندانيان  خواهند که بروند. هر چند  اتاق شش هم مىکنند، 

رويم،  گويند که اتاق شش براى رفتن به حسينيه آماده باشد و چون ما نمىوقت يک بار نگهبانان از بلند گو مى

ريزند و همه را با کتک با خود  پاسداران مرد معروف به گروه ضربت با کابل و چوب و چماق به اتاقمان مى 

کردند چون تعداد ما که حاضر نبوديم به حسينيه  ى با بند پائين آنها هرگز اين کار را نمىبرند. ولبه حسينيه مى

خواهد که ما  خواهند مصاحبه کنند الجوردى رئيس زندان از نگهبانان مىبرويم خيلى کم بود. وقتى کسانى مى

براى    ٦الم کردند که اتاق  را به حسينيه ببرند. امروز يکى از آن روزهاست، نگهبانان از بلندگو چند بار اع

ايم. تعداد زيادى نگهبان مرد آمدند و با کتک ما را به بيرون بند  رفتن به حسينيه بيرون بيايد و ما اهميتى نداده

توانيم از زير چشم بند ببينيم. از ديدن ها را مىبردند. حاال پياده در راه رفتن به حسينيه هستيم. کوهها و دره

دانستم که کمى دورتر در اوين رفتم و نمىافتم که با دوستانم به اين کوهها مىياد زمانى مىبرم و  آنها لذت مى

هايمان را بيرون در بگذاريم و پاى برهنه داخل شويم. سالن خيلى  رسيم. بايد دمپايىگذرد. به حسينيه مىچه مى 

پرده    بزرگى است که يک سن بزرگ دارد که يک ميز و چند صندلى روى آن است. وسط سالن را با يک 

کند. تعداد زيادى زندانى پسر طرف چپ سالن اند که زندانيان زن و مرد را از هم جدا مىکوتاه از هم جدا کرده

کنند و ما به آنها، ولى آنقدر نگهبان  خواهند که طرف راست بنشينيم. آنها به ما نگاه مىاند و از ما مىنشسته

آيند و را زير باد مشت و لگد بگيرند. بعضى از زندانيان به حسينيه مىهست که اگر کسى حرف بزند سريع ا

که همسرانشان را ببينند. و اگر شد با بلند کردن پرده حرفى بزنند و يا نگاهى رد و بدل کنند. الجوردى قدم  

شتى خاصى  زند، زکند. ديدن الجوردى حال آدم را بهم مىکند، احساس قدرت مى زند و زندانيان را نگاه مىمى

ايجاد  بيننده  در  را  احساس  اين  که  است  اعدام  و  از خشونت و شکنجه  او  لذت  شايد  است،  تمام وجودش  در 

در کنار  مى است.ما  بيچاره جغد هيچوقت مثل الجوردى هم نوعش را نکشته  است،  کند. صورتش مثل جغد 

نشسته خودمان  بند  مىافراد  سعى  بب ايم.  هم  را  ديگر  بندهاى  افراد  سخنرانى  کنيم  به  شروع  الجوردى  ينيم. 

گويد زندان جمهورى اسالمى کارخانه تواب سازى است و پيچ اوين پيچ توبه است. بعد از چند نفر  کند، مىمى

رسد که از قبل به انجام اين کار  شان اعالم انزجار کنند. به نظر مى خواهد که روى سن بروند و از گذشته مى

روند. يکى بعد از ديگرى اعالم انزجار  شوند و به روى سن مىر شدن بلند مىاند چون بدون درگيرضايت داده

 دهند: کنند و توابها از پائين شعار مىو توبه مى

انقالب. شعارهاى توابها به اين معنى است که دروغگو، مرگ بر کمونيست، مرگ بر منافق، مرگ بر ضد   -

گويند. الجوردى از خورند که حقيقت را مىدگان قسم مىکنندگان راضى نيستند. مصاحبه کنناز توبه مصاحبه

هاى بندش را بگويد. گويد اسم پنج نفر از سر موضعىخواهد که اگر راست مىکنندگان مىيکى از مصاحبه

 گويد: کننده با ناراحتى مىمصاحبه

 شناسم. آنها را نمى -

 دهند: توابها شعار مى

ضد  - بر  انفمرگ  حالت  سالن  مصاحبهانقالب.  از  ديگر  يکى  به  الجوردى  دارد.  در  جارى  بايد  که  کنندگان 

 گويد: رابطه با مجاهدين دستگير شده باشد، مى

 نويسى؟ اسم چند تا از منافقين بندت را حاال بگو.  ها را مىتو چرا در گزارشاتت فقط اسم چپى -
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 کننده:  مصاحبه

 شناسم.  کسى را نمى -

 الجوردى: 

 شناسى؟ شناسى ولى دوستانت را نمىمى ها راچطور چپى -

شان مورد قبول نيست و به جاى خودشان برگردند و بنشينند. به محض اينکه گويد که توبهالجوردى به آنها مى

کنند. الجوردى و نگهبانان ريزند و شروع به زدن آنها مىآيند تعدادى از توابها به سر آنها مىاز سن پائين مى

برد. کتک کارى در سمت  گويد که نزنند، در واقع دارد لذت مىخندد. به توابها نمىجوردى مىکنند، التماشا مى

مى که  را  آنهايى  توابها  است.  گرفته  باال  سالن  گرفتهچپ  لگد  و  مشت  زير  به  نيستند  تواب  جو دانند  اند. 

متوجه نگاه توابان دختر  زند، برخى از پسرها زير کتک شديد هستند.  آورى است، زندانى زندانى را مىچندش

آنها هم ما را تا حد مرگ بزنند. از حالت نگاهشان حالت تهوع پيدا  به خودمان مى  شوم، گويى دوست دارند 

زنم. هرچند آنها بيشتر هستند و نگهبانان هم طرف آنها را خواهند گرفت. چند کنم. اگر مرا بزنند من هم مىمى

خواهند که اهشان به طرف ماست، آماده حمله هستند. نگهبانان از آنها مىشوند و نگ تا از توابان دختر بلند مى

اند که همه را بزنند. بيچاره پسرها، الجوردى رسد که از الجوردى اجازه نگرفتهبنشينند، خوشحالم. به نظر مى

و صورتشان  خواهد که دست نگه دارند. بعضى از پسرها درد شديدى دارند و برخى از آنها دماغ  از توابها مى

نمى ولى  هستيم  عصبى  همه  است.  مىخونين  ما  از  بکنيم.  کارى  بند  توانيم  به  کنيم.  ترک  را  سالن  خواهند 

هاى دلخراش و اعصاب خورد کننده اينچنينى در ظاهر نشان از قدرت رژيم دارند ولى اين رويم. صحنهمى

هايى نشان از آن دارد که هنوز نه تنها يک عکس است. و يا شايد يک طرف سکه است. خود وجود چنين صح

دارد که عده نتوانسته آن  از  نشان  اين خشونتها  فشارهايشان همه زندانيان را خورد کنند. وجود  با همه  اى  اند 

اند و  اند، و همچنان مبارزند. دانستن اينکه با وجود اين فشارها خيلى از زندانيان مبارز ماندهعقب رانده نشده

 ينى کنند، دلگرم کننده است.  حاضر نيستند عقب نش

 ٭ ٭ ٭  

کنيم که  خواند. راز هم يکى از آنهاست، همه فکر مىروز شنبه است، بلندگو تعدادى اسم براى بازجويى مى

زنم و به ياد  کنم ديگر او را نخواهم ديد. در راهرو قدم مىبوسيم، احساس مىبراى اعدام است. يکديگر را مى

افتم. به ياد دو روز ام مىگذشته پيدا کرده و با اعدامشان آنها را از دست داده  دوستان خوبى که در يک سال

شد  افتم. خشونت الجوردى و توابها. الجوردى با يک گروه تواب خيلى جوان اسکورت مىپيش در حسينيه مى

مى نظر  به  همه و  دارد.  اعتماد  آنها  به  که  بودهرسيد  مجاهد  راشان  جايشان  تنها  حاال  و  کرده  اند  اند. عوض 

شان همان است که بود، همان مذهب و سنت، تنها قبال مخالف رژيم بودند حاال طرفدارش هستند. با  ايدئولوژى

اند شايد کنم که راز برگردد. از آنجا که هنوز وسائلش را نخواستهزنم و آرزو مىاحساس غم عميقى قدم مى

 گويد: آيد و مىامروز قرار نيست اعدام شود. پريوش به کنارم مى

 گرده. نگران نباش، راز برمى -

 دونى؟ ازکجا مى -

 براى اينکه وسايلش را نخواستند.  -

 ممکن است بعدا وسايلش را بگيرند.  -

کند از مسائلى که گيرند.پريوش شروع مىها را هميشه بالفاصله بعد از بردن خودشان مىنه، وسايل اعدامى  -

گويد که مرا از پکرى در  رسد مىزند. هر چه که بفکرش مىدارم، برايم حرف مى  کند به آنها عالقهفکر مى

 گويد: بياورد. مى

کنم حدود گويم در حدس زدن سن خوب نيستم ولى فکر مىکنم و مىکنى چند سالم است؟ نگاهش مىفکر مى  -

 گويد:  خندد و مىچهل سال داشته باشد. مى
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گم که چکار بکنى که جوان بمانى. اوال سعى کن که هر روز ورزش کنى.  پنجاه و پنج سالم است، بهت مى  -

از داخل  دوما هر وقت که صورتت را مى آدمها کرم نزن. به حالت ماساژ با هر دو دستت  شورى مثل بقيه 

کنى، سخت  صورت به بيرون صورت و از پائين به باال بکش. با اين کار چروکها را از صورتت بيرون مى

 کن اينطورى.    نيست، نگاه

تواند ورزش کند. نفر اتاق ما هيچ کس نمى  ۹۰در رابطه با کرم باشه ولى در مورد ورزش با جمعيت باالى    -

 جاى نشستن هم نداريم چه برسد به جاى ورزش. 

 گويد: بعد از مدتى قدم زدن و حرف زدن، يکباره پريوش مى

 بيا راز هم آمد!   -

 زند: دود با خوشحالى داد مى د و به طرف ما مىزنراز در حاليکه چشمانش برق مى

سال.     -  دوازده 

او   به  کنيم.  می  گريه  خوشحالی  از  و  گرفته  بغل  را  اينکه  ١۲يکديگر  از  اند  داده  حکم   سال 

 از اين به بعد هر چه پيش بيايد در کنار يکديگر خواهيم بود،خوشحاليم. 

 ٭ ٭ ٭  
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   قبر

از حکم گرفتن اسم را مىراز مى  يک ماه  بلندگو چند  بند مراجعه گذرد،  دفتر  به  کليه وسايلشان  با  خواند که 

شويم که  کنند. همه کسانى که از پائين آمده بوديم به همراه تعدادى ديگر که از قبل در اين بند بودند آماده مى

از يکديگر مىبرويم. در حالى که وسائلمان را جمع مى به کجا مىکنيم  به رندمان. همه فکر مىبپرسيم  کنيم 

گويند که به قبرها خواهيم رفت. همه نگرانيم، از سوالهايى که  قزل حصار منتقلمان خواهند کرد و برخى مى

خواهد برويم. آيد و از ما مىشود نگرانى را احساس کرد. نگهبان به در اتاق مىچرخند مىپاسخ در هوا مىبى

آنهايى را که مىمان را به دست گرفته و آماوسايل اتاقش  مانند، مىده رفتن هستيم،  بوسيم. پريوش جلوى در 

مى نگاهمان  و  است  مىايستاده  را  او  مىکند.  برايش  ماندن  زنده  آرزوى  و  اشک  بوسم  از  پر  کنم. چشمانش 

 گويد: شود و مىمى

 دهم. دوست خوبى را از دست مى -

 آمدى. دهم. کاش حکم داشتى و با ما مىست مىولى من هم يک معلم و هم يک دوست خوب را از د -

 سعى کن خوش باشى.   -

 تو هم همينطور.   -

کنم در  دانم که اعدام خواهد شد و او را ديگر نخواهم ديد. احساس مىشويم. مىبا داد زندانبان از هم جدا مى

رويم. کاغذ و مداد د بيرون مىزندان جدايى برابر با دورى براى هميشه است، تا به حال که اينطور بوده. از بن

ايم که اگر به سلول انفرادى ببرندمان نتوانند در گشت پيدا کنند.  و سوزن در ساکهايمان طورى جاسازى کرده

خواهند که در راهرو منتظر بمانيم. خودشان مشغول گشتن وسايلمان هستند. بدنمان را هم  نگهبانان از ما مى

مىمى و  دنبالشاگردند  به  مىگويند  آزاد  هواى  به  برويم.  زندان  ن  از  بيرون  ياد  به  مرا  تازه  هواى  و  رسيم 

برادر زادهمى پارک بردن  به  ياد زندگى و عشق و  به  ياد راه رفتن در کوچه و خيابان ام مى اندازد.  به  افتم. 

همهمى گويى  مى افتم.  ذهنم  از  گاهى  که  بود  فيلمى  زندان  اش  دنياى  همين  در  هميشه  گويى  که  بوده گذرد.  ام 

شوند. نگهبانان  خورند، که روابط نه با عشق که با جدايى تعريف مىروزها نه با زندگى، که با مرگ رقم مى

شويم از  خواهند سوار اتوبوس شويم. به محض اينکه سوار ماشين مىپرسند و از ما مىمان را مىمرد اسامى

دست به پرده ها نزنيم. اتوبوس از زندان بيرون    خواهند که سرمان را روى صندلى جلويى بگذاريم وما مى

زنم و  ام. در حالى که سرم روى صندلى جلويى است، يک کمى پرده را کنار مىرود، من کنار پنجره نشستهمى

شويم، تعدادى موتور و ماشين جلو و يا عقب اتوبوس هستند که به نظر کنم. وارد شهر مىخيابان را نگاه مى

کنند که ما هم اند و شايد با ديدن ما فکر مىبينم که در ماشينهايشان نشستههستند. مردم را مى رسد پاسداران  مى

رويم و براى پرهيز از آفتاب، اين زيباى طبيعت، پرده ها را اى هستيم که داريم به مسافرت مىمردم معمولى

زنند و برخى مشغول خريد هستند.  دم مىروها قهاى بهار است، هوا دلپذير است و مردم در پيادهايم. نيمهکشيده

ايستد.  زنان با روسرى و مانتو، اين پوشش اجبارى، در حال رفت و آمد هستند. اتوبوس پشت چراغ قرمز مى

قدم از زن جلوتر راه مى زن و مردى را مى  بزند بر رود و گاهى که مىبينم. مرد چند  با زن حرف  خواهد 

به رگردد چيزى مىمى باز  ادامه مىگويد و  دلم براى زن مىاهش  اگر هم بخواهد رفتار تحقير  دهد.  سوزد، 

از   اين زن و مرد  اين سن کار آسانى نيست.  آميز شوهرش را تغيير دهد و مرد هم بپذيرد که تغير کند، در 

که در   افتماند. به ياد دورانى مىاند و ياد گرفتهبچگى در خانه و مدرسه اين رفتار را نسبت به يکديگر ديده

انگليس بودم. انگار در کره ديگرى بودم. رفتار زنان و مردان با يکديگر خيلى با اجتماع ما متفاوت بود. به 

مى فکر  مختلف  مکانهاى  و  متفاوت  دورانهاى  به  و  مختلف  نمىچيزهاى  دهم.  کنم.  تمرکز  را  افکارم  توانم 

حاال مطمئن هستم که داريم به قزل حصار    شود.رود و وارد جاده کرج مىاتوبوس از شهر تهران بيرون مى

از کارخانه کفش ملى مىمى دانم که هنوز هم در کفش ملى کار  افتم. نمىگذريم و من به ياد زوئى مىرويم. 

در کارخانه ديگرى کار مىمى يا  دلم برايش کند و مشغول سازماندهى کارگران حول حقوقشان است و  کند. 

 کند لذت ببرد.  اى که مىه آزاد است. اميدوارم از زندگى اش و مبازرهتنگ شده است، چقدر خوشحالم ک

ايم. نگهبانان ما را به اتاق بزرگى  مان خستهرسيم، بخاطر بد نشستن روى صندلى همهبه زندان قزل حصار مى 

مىمى پنير  و  نان  مقدارى  مدتى  از  بعد  و  نفربرند  حدود صد  ما  نيست.  کافى  جمعيت  اين  براى  که  از    دهند 

انواع شکنجه در مورد  و  نگرانند  همه  اوين هستيم.  قزل حصار حرف  بندهاى مختلف  در  استفاده  هاى مورد 

مىمى زندانيان  از  برخى  مىزنند.  سر  رنگى  چادر  که  زندانيانى  از  حاجى  بدش  گويند  دارند  عينک  و  کنند 
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مىمى من  به  مىآيد.  کنم،  عوض  را  چادرم  و  بردارم  را  عينکم  که  مرا  گگويند  او  که  نيست  مهم  برايم  ويم 

همينطور که هستم ببيند. اين اولين بارى است که در زندان چشمبند به چشم نداريم، در واقع با وارد شدن به  

بندد. او  شود و سکوت شومى بر سالن نقش مىبندهايمان را گرفتند. باالخره حاجى وارد مىقزل حصار چشم 

از آن دو من هستم. مى گويد  کند، اسم دو نفر را مىنگاه مىزند و زندانيان را  در سالن قدم مى  پرسد، يکى 

شود که ما را به بند بفرستند، پس آن همه داستان رود. باورمان نمىفرستيمتان به بند و از سالن بيرون مىمى

بند بزرگ ها است و در دو  موضعىمتعلق به سر  ٨و    ٧شنويم که دو تا بند کوچک  در مورد قبرها چه بود؟ مى 

اى است که  ببرند، مدت طوالنى  ٨و يا    ٧ها زندانى هستند. اميدواريم که ما را به بندهاى  توابها و بريده  ٤و    ۳

خواند، اسم من هم در ليست آيد و اسامى ده نفر را مىکنيم در بندى باشيم که تواب نباشد. نگهبانى مىآرزو مى

از بند قب آنها را مىاست ولى نام راز و بقيه دوستانم  ناراحتى  با  به دنبال  لى در آن نيست.  با ده نفر  بوسم و 

ديدم. هر دو شوم، دخترى که در بيرون براى مدتى او را مىروم. متوجه سيما مىنگهبان از سالن بيرون مى

مى قرار  هم  کنار  هستيم،  مى در صف  زدن  حرف  به  شروع  و  مىگيريم  عدم  کنيم.  بخاطر  همسرش  که  دانم 

سال حکم دارد و در بند سه اوين   ٨دانم. مى گويد  اعدام شده است ولى در مورد خودش چيزى نمىهمکارى  

خواهد که وارد دفتر بند بشويم و منتظر بمانيم. در حالى که رسيم و نگهبان از ما مىمى  ٧بوده است. به بند  

 گويد: ايم، سيما مىمنتظر نشسته

 خوانيم يا نه، تو چه جوابى خواهى داد؟  پرسيد که نماز مى حاال نگهبان اين بند از همه ما خواهد -

 خوانم.  خوانم، چون نمىجوابم اين خواهد بود که نماز نمى -

 خوانى و بخوان. کنند. بگو نماز مىاى مى اينجا با اوين فرق دارد. اگر نماز نخوانى اينها باهات رفتار ديگه -

کنم. نگهبان بند که زن جوانى است و  بگو، من اين کار را نمى  متاسفم، تو هر چه که به نظرت درست است  -

متفاوت از نگهبانان اوين که چادر و مقنعه و روپوش دارند و زير چادرش لباس معمولى پوشيده است وارد 

با آن کار مى کردهمى اينکه نماز مىايم را مى شود. اسامى و جريانى که  يا نه پرسد. و بعد در مورد  خوانيم 

 گويد: خوانم. به من مىگويم که نماز نمىکند. فقط من مىل مىسوا

تو نجس هستى و بايد ليوان و ظرفت را خودت بشورى، نبايد آنها را قاطى ظرفهاى ديگران بکنى و بايد آنها    -

هاست،  هاى قرمز رنگ مال نجسرا جدا نگهدارى کنى. در دستشويى و حمام دو رنگ دمپايى است، دمپايى

 قط آنها را بپوشى.  بايد ف

 گويد:  مسئول بند رو به بقيه مى

کنند. احساس بدى دارم، رفتارش با من ها در بند ممنوع است. همه در سکوت نگاهش مىحرف زدن با نجس   -

خواهد زودتر از دفتر بيرون بروم.مسئول بند به هر کدام از ما  آميز است. دلم مىبه عنوان يک نجس تحقير

تا سلول در بند است و همه يک متر و نيم در    ١۲فرستد.  مى  ٦دام سلول برويم. مرا به سلول  گويد که به کمى

کنند و استفاده از تختها در  نفر زندگى مى   ١٥دو متر هستند با يک تخت سه طبقه در هر سلول. در هر سلول  

مى متوجه  است.  خواب چرخشى  براى  نم شب  نماز  که  هستند  بند  در  نفر  ده  حدود  که  نجس ىشوم  و  خوانند 

از قبرها  قلمداد مى  پا نخواهند گذاشت،  اينکه قوانين را زير  با قبول کردن  آنها هفته گذشته  از  شوند. پنج نفر 

داند کدام اند. تعداد زيادى مجاهد در بند هست و کسى نمىاند. پنج نفر ديگر هفته گذشته از اوين آمده بيرون آمده

خوانيم بعنوان گويند تواب هستند و با ما که نماز نمىکند. همه مىودن مىتواب است و کدام تظاهر به تواب ب

 کنند.  نجس رفتار مى

شوم که قبرها  پرسم و اينکه چرا حاجى ما را به آنجا نبرد. متوجه مىاز تعدادى از زندانيان در مورد قبرها مى

اند. تعدادى را  و آنها را در يک اتاق قرار داده   اند. حدود ده نفر باقى مانده بودندرا ديروز بعد از نه ماه برچيده

زند. به نظر  دهند. يکى از آنها مهين است، با کسى حرف نمىاند نشانم مىکه هفته پيش از قبرها به بند آمده

بايست با کسى حرف بزند خالص شود. گاهى رو به ديوار  تواند از عادت قبر که نمىرسد که مهين نمىمى

اومى از  دلم مىخوشم مى  نشيند.  احساس مىآيد،  ولى  بزنم  او حرف  با  که  ندارد کسى خواهد  دوست  که  کنم 

آمدهمزاحمش شود. به نظر مى تاثير دارد. مىآيد که در بين کسانى که از واحد  شنوم که اند جهان روى بقيه 

از برخى  هم روى  قبرها  از  آمدن  بيرون  و  زندان  قوانين  پذيرش رعايت  با  رابطه  در  داشته   حتى  تاثير  آنها 

اند که با رعايت قوانين از قبرها نجات پيدا کنند  است. هر چند روى برخى نيز تاثير نداشته و آنها حاضر نشده
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آمده بيرون  ديرتر  هفته  نتيجه يک  در  دلم مى و  ببينم. مىاند.  هم هر چه زودتر  را  آنها  وقتى خواهد  که  شنوم 

را از بندها به آنجا برد، تعدادى از زندانيان بعد از چند روز نشستن در حاجى قبرها را بر پا ساخت و زندانيان 

شده تواب  مىقبرها  حاکم  بند  در  وحشتى  و  رعب  شرايط  چنان  حاجى  اند.  از  خودشان  زندانيان  که  شود 

ست  کردند که اگر با خوااند که براى اينکه گناهانشان پاک شود، آنها را به قبر ببرد. آنها فکر مىخواستهمى

آنجا بروند راحت بيايند و اشتباه هم نمىتر مىخودشان به  از آن بيرون  آنها را به قبرها توانند  کردند. حاجى 

شدند اند و در نتيجه به بند برگردانده مىگفتند که به خدا رسيدهبرد و بعد از دو يا سه روز آنها به حاجى مىمى

وم که تاثير قبرها روى بندهاى سه و چهار چنان بوده است که شن خواندند. مىو از آن به بعد نمازشان را مى

اند که خودشان  شوند. زندانيان چنان از قبرها وحشت داشتهبعضى از زندانيان خودشان داوطلب توبه کردن مى

 کردند که شايد به قبرها برده نشوند. رفتند و به اعمال کوچکى که کرده بودند اعتراف مىداوطلبانه مى

ه مهين و کسانى که ماهها فشار قبر را تحمل کردند و حاضر نشدند کوتاه بيايند احترام زيادى احساس نسبت ب

مىمى احساس  شکاندهکنم.  را  کردن  تواب  و  شکاندن  براى  قبر  ديوار  مقاومتشان  با  اينها  با  کنم  اينها  اند. 

اند. اينها در مبارزه و مقاومت  شان بر سياست فشار براى تواب کردن، مهر شکست زدند. اينها مظهرمقاومت

اند. شايد دليل اينکه من و بقيه را به قبر نبردند مقاومت اينها  نهايت فشار و در اوج تواب سازى، مقاومت کرده

ام، و همه را  گفت خوب وسيله شکاندن و تواب کردن را يافتهبريدند، رژيم مىبوده است. شايد اگر اينها هم مى

اند. با مقاومتشان وسيله بودن قبر را از رژيم گرفتند. آنها مهر باطل شد را بر شکنجه زده  برد. آنها به قبر مى

عقب ننشستن آنها در قبرها بر زندگى امروز و فرداى من زندانى هم تاثير خواهد داشت. اگر رژيم نتوانست  

زندانيا توانست  خواهد  چطور  بنشاند،  عقب  قبرها  مثل  وحشتناکى  شکنجه  در  را  شکنجهاينها  با  را  هاى ن 

هايش را در رابطه با شکنجه براى تواب کردن دوباره بررسى کند.  اش عقب بنشاند؟ رژيم بايد تئورىمعمولى

 اينها رژيم را در رابطه با شکنجه براى تواب کردن شکست دادند. 

نيست، خيلى فرق گوييم. او مثل سابق شاد و سرحال  رويا هم در اين بند است و ما به هم فقط صبح بخير مى

نمى است.  افسرده  است.  مىکرده  احساس  ولى  افتاده  برايش  اتفاقى  چه  قبر  در  فقط  دانم  است.  بريده  که  کنم 

دانم که زودتر از جهان و مهين از واحد بيرون آمده است. رويا تنها با جهان و يک نفر ديگر که در دايره  مى

است. رويا هم مثل جهان و دوستانش يک پرده نامرئى  زند، در غير اينصورت تنهروابط جهان است حرف مى

شود. دوست دارم بدانم در واحد بر او چه گذشته  دور خودش کشيده است. بخاطر همين کسى به او نزديک نمى

 اش را دارد بيايد. گذارم که هر وقت خودش آمادگىاست ولى مى

گويد و اينکه چطور از آن بيرون آمده  ورد قبر مىخواهد که با هم قدم بزنيم و حرف بزنيم. در م رويا از من مى

 گويد:  است. مى

بعد از مدتى که از صبح تا شب با چادر و چشمبند نشسته بودم، احساس کردم که آن وضعيت پايانى ندارد.   -

ه کردم تا دم مرگم بايد در آن قبر بنشينم. بخصوص ديدن زندانيانى مثل کيانوش که تا قبل از واحد باحساس مى

مى زندانبانما  بودند  شده  حاال  و  بکنيم  بايد  چه  که  مىگفتند  رنجم  خيلى  مىمان  احساس  پايانى  داد.  که  کردم 

گفت که تا آخر عمرمان  شد. حاجى مىندارد. تمام ذهنم پر شده بود از اعترافات زندانيان که از بلندگو پخش مى

خواهم ديگر پذيرم و نمىاجى گفتم که شرايط را مىدر آن شرايط خواهيم ماند و من باور کردم. يک روز به ح

در آن شرايط بمانم. حاجى مرا به يک اتاق برد و يک ليست اسامى بهم داد و مقدارى کاغذ و گفت که در مورد  

شناسم بنويسم. ليست حدود صد نفر زندانيان سر موضعى بود، اسم تو هم توى ليست بود. نوشتم  آنهايى که مى

کردى که چطورى سنگ درست کنم. چيزى کرديم و تو به من کمک مىى بحث سياسى مىکه من و تو گاه

اى ندارد که چيزى بگويم. او بريده و غمگين هست و من نبايد وضعش را بدتر کنم فايدهگويم، احساس مىنمى

مى هم حرف  با  فقط سر سنگ  نداشتيم،  هم  با  سياسى  بحث  هرگز  ما  نوشت؟  دروغ  او  چرا  ولى  يم. زدکنم. 

پرسم که آيا در مورد راز و بقيه زندانيان هم  دانم که راز تا حدى با او بحث سياسى داشته است. از او نمىمى

مى احساس  نه.  يا  است  نوشته  مىچيزى  عوض  را  بحث  موضوع  است.  گريه  آماده  که  مورد کنم  در  و  کنم 

 گويد: پرسم، مىپرسم. از او در مورد زهرا مىاش مىخانواده

دانم که حالش خوب را با هم از بند بردند ولى او را به سلول انفرادى فرستادند و هنوز در سلول است. مى  ما  -

 است، تازگى تعدادى از گوهردشت آمدند و گفتند که حالش خوب است. 

سال بينم، با هم در يک جريان بوديم و در کميته مشترک در راهرو ديده بودمش. او تمام  در اينجا منيژه را مى

 گويد: پرسم و او مىاش مىپيش را در يکى از بندهاى ديگر اوين بوده است. در مورد دستگيرى
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کردند، به بخشمان آمدند. مدتى  مان کار مى دو هفته قبل از دستگيريم دو نفر از کارگرانى که قبال در کارخانه  -

توانستند  ه کرده بودند و در نتيجه آنها نمىآمدند. انجمن اسالمى کارخانه آنها را محاصربود که به سر کار نمى

اند. دانستم که چرا کفش نپوشيدهبا کارگران حرف بزنند. آنها دمپايى به پا داشتند و من تعجب کردم. آنوقت نمى

ها رفتند و همه کارگران آنها را بغل کردند. قبل از آنکه غيبشان بزند در کارخانه فعال بودند.  آنها به همه بخش

گذاشت. آنروز يکى از آنها به يکى از کارگرانى که او را  هاى رخت کن اطالعيه مى ز آنها در تمام قفسه يکى ا

اند. اين اتفاق در صبح اند و آنها را براى شناسايى بقيه به آنجا آوردهبغل کرده بود گفته بود که آنها دستگير شده

دستگيرشان کردند. همه آنها تا مدتى قبل از آن فعال  افتاد، همان روز بعد از ظهر اسم هفت نفر را خواندند و  

بودند ولى در آن زمان فقط يکى از آنها از نظر سياسى فعال بود. يک هفته بعد تعدادى زن به کارخانه آمدند. 

توانستند ببينند. احساس بدى بهم  شد مىآنها در اتاق نگهبانى ايستاده بودند و هر کس را که وارد کارخانه مى

اد، فکر کردم آنها کى هستند؟ يکى از آنها بايد براى شناسايى آمده باشد. حدود ده روز بعد از دستگيرى دست د

آن هفت نفر، شش نفر از آنها برگشتند. آنها گفتند که شکنجه شده بودند ولى از اينکه آزاد شده بودند خوشحال 

کارگران گفتند که دو تا مرد در آنجا منتظرم    بودند. روز بعد در ساعت ناهار مرا به اتاق نگهبانى صدا کردند.

ام محل کارم را بلد نيستند و بايد پاسداران باشند ولى امکان فرار وجود نداشت.  دانستم که خانوادههستند. مى

کارخانه محاصره شده بود. به اتاق نگهبانى رفتم و گفتم که بايد لباسم را عوض کنم يکى از آنها گفت که با من 

او پشت در ماند و من به اتاق رخت کن رفتم. دوستم را در آنجا ديدم و به او گفتم که مرا دارند دستگير  آيد.  مى

کنند و او نبايد از روز بعد به کارخانه برگردد. فکر کردم کسى که نام مرا داده است بايد او را هم بشناسد و مى

دانست ه مرا لو داد و او را نداد همين بود که مى کنند. شايد هم علت اينک اگر او دستگير شود حتما اعدامش مى

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  

اش بيايند. وقتى مرا به کميته مشترک بردند در به کارخانه برگردد، ممکن است بعدا براى دستگيرىولى نبايد  

رفته آنجا  به  بسته  چشمان  با  بار  هر  که  گفتم  من  و  پرسيدند  من  از  آدرسش  نمىمورد  و  زندگى  ام  کجا  دانم 

 ود. کند. خوشبختانه تا حاال دستگير نشده است و اميدوارم که هرگز دستگير نش مى

 ٭ ٭ ٭  

ام و به  چند روز است که در اين بند هستم و دلم براى راز و بقيه دوستانم تنگ شده است. تنها در راهرو نشسته

روند، آنقدر که دستشان به سقف ها باال مىکنم که چقدر راحت از ميلهکنم. زندانيان را نگاه مىزندگى فکر مى

ترين چيزهايى است که در اينجا تا به حال کنند. اين يکى از جالبشان را آويزان  هاى شستهرسد، تا لباسمى

ها باال بروم و روى آن ام خودم اين کار را بکنم. هرچند دوست دارم که از ميله ام ولى هنوز جرات نکردهديده

ا نشستن  اند و چيزى پيدا نيست. باى که پشتش بند پسرهاست و آنرا بستهپنجره کوچک بين ديوار بنشينم. پنجره

ها تا سقف باال بروم و بعد يک پايم رسد. براى نشستن روى آن پنجره بايد از ميلهدر آنجا دست کسى بهم نمى

ها رها را کامال باز کنم تا به پنجره برسد و با يک دست ميله پنجره را بگيرم و دست و پاى ديگرم را از ميله

آيند. من هم زنند و به نظر افسرده مىکنم، اکثرا تنها قدم مى گاه مىکنم تا بتوانم کنار پنجره بنشينم. به زندانيان ن

دانند ناراحت کننده است. هرچند  به سرحالى قبلم نيستم. دوست نزديک ندارم و رفتار زندانيان که مرا نجس مى

د و بقيه کنم به آن اهميت ندهم ولى گاهى تحقيرآميز است. زندانيان کمونيست مثل من در بند کم هستنسعى مى

رفته فرو  در خودشان  زندانيان  قوانين  همه  اين  بخاطر  ندارند.  را  ما  با  زدن  در  اجازه حرف  هر کس  و  اند 

 کنم. کند. احساس تنهايى کرده و به گذشته و آينده نامعلوم فکر مىتنهائيش زندگى مى

بقيه دوستانم که روز انتقالى از بينم که راز، بهناز و  رود و مىغرق تخيالتم هستم که پرده در ورودى کنار مى

گويند که شوند. باورم نمى شود ولى واقعيت دارد، خيلى خوشحالم. مىيک ديگر جدا شده بوديم وارد بند مى

برده بند چهار  به  را  آنها  انتقالى  تواب بودن  روز  به  يا تظاهر  تواب هستند و  يا  اکثر زندانيان  آنجا  اند، و در 

مىمى اکنند.  تنها  بودهگويند  نفر  پنج  نمىين  نماز  که  نگاه  خواندهاند  تعجب  با  آنها  به  نفر  دويست  بقيه  و  اند 

کنند که علت منتقل شدنشان به اين بند اين است که پاسداران فکر کردند ممکن است آنها  اند. فکر مىکردهمى

بازجويش به او تجاوز کرده پرسم، دختر جوان زيبايى که  افراد بند را تحت تاثير قرار دهند. در مورد ناز مى 

کند.  کند و رعايت نمىماند. هيچ قانونى را درک نمىگناه مىگويند که رفتار ناز مثل يک دختر بچه بىبود. مى

نمى به رسميت  را  ديگران  مالکيت  را مىمثال  همه  مىخورد. مىشناسد و عسل  آيا  او  پرسم  دانند که چطور 

اند که براى مدت طوالنى در سلول انفرادى اند و آنها گفتهزندانيان پرسيدهگويند که از اينطورى شده است و مى

در سگ در گوهردشت  هم  مدتى  و  بر مىبوده.  از گوهردشت  وقتى  و  است.  بوده  گردد، مشکل روانى دانى 

 داشته است. 
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خوابد. به  نشيند و مىزنى در بند هست به نام گيتى که هميشه در يک گوشه راهرو نزديک در هواخورى مى

بدى مىحمام نمى با کسى حرف نمىرود و بوى  کند که  زند. دختر جوانى هم در سلول يک زندگى مىدهد. 

مى سعى  اوقات  بيشتر  است.  عجيب  کارش  کارهايش  اين  مورد  در  زندانيان  از  برود.  راه  کانگرو  مثل  کند 

مىمى سگپرسم،  توى  گوهردشت  در  که  وضعگويند  و  شده  داشته  نگه  است. روانى  دانى  ريخته  بهم  اش 

کنم با او  کردند بطور خاصى بنشيند و يا راه برود. سعى مىرفتارش مثل زمانهايى است که او را مجبور مى

نمى اهميت  ولى  بزنم  نمىحرف  درک  که  است  طورى  رفتارش  برايش دهد.  دلم  است،  جوان  خيلى  کنم. 

 سوزد. مى

 ٭ ٭ ٭  

توانيم بخوابيم، تا آنوقت بايد وقت  کنند. ساعت دوازده شب مىا عصبانى مىقوانين زيادى در بند هست که آدم ر

يازده زندانيان مى دوازه ساعت خواب است.  توانند رختخواببگذرانيم. ساعت  را پهن کنند و ساعت  هايشان 

اين  است  تحقيرآميز  خيلى  که  ديگرى  قانون  نيست.  امکانش  ولى  بخوابم  ده  دارم ساعت  دوست  اوقات   بيشتر 

خواهد که توى سالن  آيد و از همه زندانيان مىاست که هر روز صبح بعد از صبحانه نگهبان به داخل بند مى

خواستند که بنشينند و تماشا کنند  نشينند. توى اوين هم از همه مىنشسته و ويدئو تماشا کنند. و همه به تماشا مى

کرديم. رفتيم و کار خودمان را مىيا به راهرو مى  کرديم. در آنجا ما به هواخورى وولى ما هرگز تماشا نمى

مى نمىهرچند  خوششان  نگهبانان  و  توابها  که  مىدانستيم  همه  اينجا  در  ولى  قبر  آيد.  از  بعد  گويى  نشينند، 

اند زندانيان را مجبور کنند که بنشينند و تظاهر به گوش دادن بکنند. حتى آنهايى هم که نماز نگهبانان توانسته

مىخونمى تماشا  به  مىانند  حقارت  احساس  نمىنشينند.  ولى  مىکنم  چه  تنهايى  به  که  نظر  دانم  به  بکنم.  توانم 

رسد که هر کس که به تماشا ننشيند شکنجه خواهد شد و حاجى در خشونت معروف است. هر بار که به مى

اند و  رسد که همه خستهبه نظر مى  کنم،شوم. به بقيه نگاه مىکنم که دارم ديوانه مىنشينم احساس مىتماشا مى

کنم کنند که ارزش نيرو گذاشتن ندارد. احساس مىانرژى نه گفتن به اين حقارت را ندارند. و يا شايد فکر مى

تاثير مخربى مى اين شرايط روى اعصابم  دانم براى چه  آيد. نمىگذارد و از همه چيز بدم مى که تن دادن به 

ين شرايطى نگه دارند، که به چرنديات مالها گوش کنيم و يا اعترافات توابها را  توانند ما را در چنمدت مى

خوانند، از کوره در رفته و تن به  بشنويم. روزى خواهد رسيد که خيلى از ما بخصوص آنهايى که نماز نمى

 نشستن ندهيم.  

مصاحبه در  توابان  که  مسائلى  از  مىيکى  اشاره  آن  به  دهايشان  گفتن  دروغ  سکسى  کنند،  مسائل  مورد  ر 

خواهد بگويند. رژيم با اين اعترافات قصد دارد شنونده را قانع  خودشان و دوستانشان است که رژيم از آنها مى

چپى که  اخالقى کند  انحراف  بخاطر  اين  و  هستند  ازدواج  از  خارج  و سکس  مشترک  روابط  خواهان  شان ها 

اند که برخى از دوستانشان با رفقاى پسرشان رابطه جنسى  دانستهگويند که مىاست. برخى در اعترافاتشان مى

اعتراف داشته  مىاند.  تحقير  را  خودشان  مىکنندگان  تکرار  را  رژيم  اتهامات  آنها  را  کنند.  خودشان  کنند، 

مى گناهکار  فاسد،  خائن،  مجرم،  مىجاسوس،  و  داشته نامند  جنسى  رابطه  که  کردهگويند  گناه  و  هدف  اند  اند. 

ا از  مصاحبه رژيم  حاال  ين  دهد.  نشان  منحرف  اخالقى  نظر  از  و  غيرسياسى  را  مخالفانش  که  است  اين  ها 

ها در بين زندانيان بند سه و چهار چه تاثيرى داشته و باعث شده از اينکه با جريانات  فهمم که اين مصاحبهمى

 اند احساس گناه کنند.  چپ بوده

اخالقى خودش ما را منحرف جلوه دهد. سکس براى مسلمانان خواهد با معيارهاى  دار است که رژيم مىخنده

تابو مى اين مصاحبهماند و رژيم مىمثل  آنجا که چپىخواهد شنوندگان  از  قانع کند که  باور  ها را  به خدا  ها 

 دار استاند. خندهندارند پس به خانواده و رابطه جنسى با يک نفر هم اعتقادى ندارند و همه با هم رابطه داشته

تاثير فرهنگ مذهبى جامعه بودند و هرگز فکر نمىکه خيلى از چپى  با  ها تحت  کردند که اشکالى ندارد اگر 

چپى بين  در  سکس  باشند.  داشته  سکس  دارند  دوستش  که  و کسى  بود  تابو  جامعه  فرهنگ  تاثير  تحت  هم  ها 

م ازدواج را هم مثل مسلمانان اجرا کنند و مراسها به خدا باور ندارند ولى اکثر آنها هم ازدواج مىهست. چپى

شان را قانع کنند، بيشتر بخاطر طرز نگاه کردن خودشان به  کنند. علت آن هم تنها اين نيست که بايد خانوادهمى

انسانى و خواستن برابرى و آزادى به خودى خود کسى را داراى رفتار   افکار  دنيا است. به هر حال داشتن 

شان ند. اگر زنان استقالل اقتصادى داشتند و موانع سياسى و اجتماعى بر زندگىکمتفاوتى از يک مسلمان نمى

توانستيم تمام کتابهايى را که در دنيا چاپ شده بخوانيم. کرد، اگر آزادى حرف زدن داشتيم، اگر مى سنگينى نمى

تابوهايى که در اسالم   توانستند رفتار متفاوتى نسبت به برابرى زن و مرد و ازدواج و همهها هم مىآنوقت چپى

ديدند، شايد حاال هم ها يک برخورد انسانى نسبت به سکس داشتند و آنرا تابو نمىهست، داشته باشند. اگر چپى

ها دروغ بگويند، تا شنونده را دچار احساس گناه  آمد توابها را مجبور کند که در مورد سکس بين چپىرژيم نمى
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ي و  است  داشته  دوست  را  کسى  که  مىکند  احساس  است.  لمس کرده  را  کسى  که  ا  را  آن چپ  از  بخشى  کنم 

  ٦اش رياضت کشى است، در اتاق کرد مبادا دور از سنتهاى جامعه عمل کند و فرهنگ زندگىهميشه سعى مى

ها اين بوده که سنتهاى جارى در جامعه را رعايت کنند و متفاوت از  بند چهار اوين ديدم. فرهنگ بيشتر چپى

اند. آنها حتى با مذهب که مخرب ترين پديده  ها در جامعه ما پيشرو و مدرن نبودهر نکنند. در واقع چپىآنها رفتا

ها  کردند که بايد به اعتقادات تودهاند. چرا که فکر مىساخت بشر است مبارزه نکرده بلکه به آن احترام گذاشته 

ها به خمينى راى دادند و اشتباه بود. عدم  . تودهکنند درست استها مىاحترام بگذارند. انگار هر کار که توده

درک کمونيستى از زندگى و مبارزه باعث شده بود که جريانات چپى هم به جاى داشتن راه و روش درست به 

 ها بيفتند. دنبال توده

 ٭ ٭ ٭  

ايلمان را جمع  خواهد که وسکشد. نگهبان بند از تعدادى از ما مى خوشبختانه شرايط حقارت آميز زياد طول نمى

است، همان اندازه و به همان شکل، البته به حالت قرينه آن. شش    ٧برويم. اين بند هم مثل بند    ٨کنيم و به بند  

است. در اينجا هم تواب هست ولى مهم اين است که قانونى نيست،    ٧سلول در هر طرف، ولى تاريکتر از بند  

را در هواخورى    ٧يک پنجره ها بشوند چون زندانيان بند  هرچند هواخورى نداريم. زندانيان حق ندارند نزد

توان با آنها حرف زد. کاش ما هم هواخورى داشتيم. من در سلول يک هستم و جمعيت سلول  توان ديد و مى مى

توان در موقع غذا خوردن و يا با شمارش مسواکها فهميد. زندانيان هر نفر است. تعداد افراد سلول را مى  ٥١

جلوى مى  سلولى  پهن  سفره  سلول  مى در  غذا  و  مىکنند  احساس  هواخورى  نداشتن  بخاطر  به خورند.  کنم 

توانم. چون محيط کوچک است، فضا توانستم با دوستانم حرف بزنم، در اينجا نمىاى که در بند هفت مىاندازه

کنم بيشتر کتاب بخوانم  توانند بشنوند. سعى مىنشينند و صداى يکديگر را هم مىکم است و افراد کنار هم مى

اندازه کافى کتاب نداريم کتابهايى هم که داريم جالب نيستند. چند کتاب درسى دبيرستان هست، سعى  ولى به 

 کنم آنها را بخوانم. مى

بند مى با چادر در سلول مىنگهبان  باشيم.  داشته  بند مىگويد که حجاب  از نشينيم. ماليى وارد  شود، نگهبان 

نمىخزندانيان مى بيرون  ما  بزنند.  او حرف  با  و  بيايند  بند  راهروى  به  که  نشستهواهد  در سلول  و رويم،  ايم 

تر  گويد که وضعيت زندانها را قابل تحملشنويم. مال مىاند را مىاش کردهصداى مال و توابهايى که محاصره

خواهند که شرايط بند را بهتر  مال مىخواهد که اگر حرفى دارند بگويند. توابها از  خواهند کرد. و از توابها مى

فهمند.  خنديم، ولى گويا توابها منظور او را نمىگويد مرگ بر خوش بين. ما مىکند و مال البالى حرفهايش مى

خواهند که امکانات بيشترى، از جمله هواخورى به آنها بدهند و مال  زنند و از او مىتوابها همچنان حرف مى

 زنند.  کند ولى توابان متوجه نيستند، شايد هم خودشان را به نفهمى مىمىهمچنان آنها را مسخره 

مى هم  مرا  اسم  نگهبان  است،  مالقات  بند  روز  از  بدون چشمبند  ولى  چادر  با  بروم.  مالقات  براى  که  خواند 

بدون چشمبيرون مى که  ديگر  بندهاى  زندانيان  کنار  از  بزرگ  راهروى  در  رد مىروم.  ولبند هستند  ى  شوم 

ام از اينکه در اين زندان هستم نگرانند. اينطور که پيداست در  کسى حق ندارد با ديگرى حرف بزند. خانواده

اند. در زمان مالقات يک تواب در کابين مالقات پشت سرم ايستاده و به  مورد قبرها و خشونتهاى حاجى شنيده

 کرده است. ام را عصبى دهد. حضور تواب پشت سرم خانوادهحرفهايم گوش مى

ام  شوم از هم سلولى خواهد که براى رفتن به هواخورى آماده شوند. خيلى خوشحال مىنگهبان از زندانيان مى

رويم، برند. به آنجا مىمى  ٤گويد هر از چند گاهى ما را به هواخورى بند  رويم و او مىپرسم که کجا مىمى

از    ٤زندانيان بند تعدادى  اتاقهايشان هستند و  ببينند. حياط  آنها روى طبقه سوم تختها نشستهتوى  اند که ما را 

اند و هر روز صبح تا شب از اين  خيلى بزرگى است، پر از گل است. خوش بحال آنهايى که در اين بند زندانى

روم و کند. به ته هواخورى مىام را جلب مىخواهد که بدوم ولى آسمان توجه کنند. دلم مىهواخورى استفاده مى

گشتم  افتم که وقتى از راه تهران به کرج بر مىکنم، خيلى زيباست. به ياد آسمانى مىز آنجا آسمان را نگاه مىا

آيد که هر بار همچنان که در اتوبوس نشسته بودم چشم از آسمان بر ديدم و هميشه برايم زيبا بود. يادم مىمى

شد. ابرهاى زرد و قرمز و صورتى بخشى از  مىکرد و تاريکى حاکم  داشتم تا اينکه خورشيد غروب مىنمى

پوشانده را  مىآسمان  زرد  بعد  و  صورتى  قرمز  ابرهاى  مرور  به  ناپديد  اند.  بعد  و  خاکسترى  بعد  و  شوند 

درخشد ابرهاى اندازد. همانطور که تا خورشيد مىشوند. اين پروسه تغيير و تبديل مرا به ياد افکار آدمى مىمى

انقالب زنده بود خيلى  سرخ زيادند، تا وقتى ابرهاى هم که  انقالبى بودند. همانطور که با غروب خورشيد  ها 

شوند و بعد خاکسترى، با شکست انقالب هم خيلى از آدمها تغيير کردند سرخ هم به مرور صورتى و زرد مى

 تا آنجا که به رنگ خاکسترى يعنى به رنگ رژيم در آمدند. 
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خ بند  اين  در  زندانيان  از  مىخيلى  را  نمىودشان  آنرا  علت  مىخارانند،  هم  ديگران  از  مىدانم.  گويند  پرسم 

کنم که دوست دارم خودم را بخارانم. ولى اين کار  دانند علت آن چيست. مدتى است که من هم احساس مىنمى

ايجاد شده.    خارانند در من هم اين حسکنم. شايد ديدن اينکه ديگران خود را مىکنم، خودم را کنترل مىرا نمى

شوم که دارم خودم را  يعنى شايد روانى است که من هم دوست دارم خودم را بخارانم. ولى گاهى متوجه مى

مىمى احساس  وقت  هر  که  است  مدتى  است.  پوستى  بيمارى  حتما  نيست،  روانى  ديگر  اين  که  خارانم،  کنم 

اى در کار  خارانم. بايد بيمارىو خودم را مىروم  هاى حمام مىتوانم خودم را نخارانم داخل يکى از کابيننمى

 خارند. گذرد قسمتهاى بيشترى از بدنم مىباشد چون هر چه زمان مى 

بند   به  نگهبان گفت که وسايلمان را جمع کنيم و  دوباره  امروز  اين بند هستيم،  در   ٧حدود يک ماه است که 

پوشند و نگاهشان ه قبال نبودند. اينها فقط لباس سياه مىاى در بند هستند کرويم، توابهاى تازهمى ٧برويم. به بند 

بارد، تنفر نسبت به همه کس و  به ما همراه با تنفر و کينه است. تنفر بيشترين چيزى است که از چشمانشان مى

بينند. به همه  بينند. خودشان را حقير و کوچک مىهمه چيز. تنفر از ما و از خودشان. همه چيز را کثيف مى

کنند، حتى به خودشان. هيچ کدامشان حالت دوستانه ندارند. احساس دوستى، لذت، خوشى و يا هر نوع مى اخم  

احساس مثبت انسانى با چهره اين سياه جامگان غريبه است. حالت نگاهشان تهوع آور است. يکى از آنها که  

مى انبار  به  که  وقت  هر  است  درشت  دنبخيلى  به  بردارم  ساکم  از  چيزى  که  مىروم  امنيت  الم  احساس  آيد. 

اين سياه جامگان مىنمى در مورد  ديگر  زندانيان  از  بروم.  انبار  به  تنها  که  برايشان کنم  اتفاقى  که چه  پرسم 

 گويند: افتاده است. مى

آنها مجاهد بودند و در زندان تواب شدند. بعد از مدتى در زندان تشکيالت زدند و با تشکيالت بيرون رابطه   -

کردند. تا آنجا که از شکنجه کردن يک نفر يک  ردند. در عين حال در زندان با بازجوها همکارى مىبرقرار ک

فيلم مخفى تهيه کردند و به بيرون فرستادند. آنها حتى توانستند پرونده بعضى از دوستانشان را بدزدند که از 

دادند که به مرخصى بروند و  اجازه مى  مرگ نجات پيدا کنند. بازجوها آنقدر به آنها اعتماد داشتند که به آنها

بعد از چند روز به زندان برگردند. ولى بعد از مدتى تعدادى از آنها لو رفتند و بازجوها آنها را شکنجه کردند 

و  بدهند  را  اطالعاتشان  تا  داشتند  نگه  آن  در  را  آنها  که  گفتند. شرايطى  هم  آنها  و  بگويند  هم  را  بقيه  اسم  تا 

خي کنند،  در موردش  همکارى  هم کمى  ما  بزنند.  در موردش حرف  ندارند  هم دوست  و خودشان  بوده  بد  لى 

اند و بازجوها از  اى در زندان زندگى کردهدانيم که براى مدتى اينها با بازجوهايشان در خانهدانيم، فقط مىمى

زد. آنها شروع کردند به  را مى کردند بازجو آنهااند که دوستان خود را بزنند، اگر اينکار را نمىخواستهآنها مى

زدند. شکنجه کردن يکديگر تا از شکنجه شدن فرار کنند. بعد از مدتى به جاى بازجو خودشان همديگر را مى

آنها مى از  بعد از خواندن آن  بازجوها  خواستند که در مورد گناهانشان بنويسند و توبه کنند و هر بار بازجو 

کردند که خوب بنويسند ولى هرگز به اندازه کافى خوب نبوده است. آنها  مى  گفته که کافى نيست. آنها سعىمى

داشته  اعترافى  بازجوهايشان مى جلسات  با  همه  يعنى  و مى اند،  بزنند. نشستند  يکديگر حرف  در مورد  بايست 

ه نه اين راه  گفتبايست براى بازجوهايشان غذا درست کنند و از آنها پذيرايى کنند. و بازجو به آنها مىگاهى مى

با کينه از من پذيرايى مى بايست مدام نقش بازى کنند و هيچ وقت اين  کنى. آنها مىدرست پذيرايى نيست تو 

گذشته اين  بخاطر  است.  نبوده  خوب  بازجو  چشم  در  کافى  اندازه  به  حيوانات  نقش  مثل  اينها  که  است  شان 

 مانند که آماده حمله هستند.  اى مىوحشى

که به نظر بيشتر از چهل سال دارد، در حاليکه فقط بيست و چهار سالش است. تمام وقت در   زنى در اينجاست

حال شستن دستهايش و يا لباسهايش است و يا مشغول وضو گرفتن و نماز خواندن است. مجاهد بوده است ولى 

د. بعضى روزها از بينرود و از نظر روانى صدمه مىبه خاطر اينکه در تشکيالت بند بوده، زير بازجويى مى

نشيند که کسى به آنها نخورد.  کند و به تماشايشان مىشويد و روى بند پهن مىصبح تا شب لباسهايش را مى

پرد و در  کنند از کنار لباس او رد نشوند. ناگهان از جا مىزنند و اکثرا سعى مىزندانيان در هواخورى قدم مى 

دارد و دوباره شروع به آب ان لباسهايش را از روى طناب بر مىدهد، گريه کنحاليکه به کمونيستها فحش مى

نشيند، و اين دور تا شب که در  کند و به تماشايشان مىکند. دوباره آنها را پهن مىکشيدن آنها در آب سرد مى

اند و گاهى خون از آنها جاريست. صبح شود ادامه دارد. دستهايش از سرماى آب قرمز شدههواخورى بسته مى

رود و قبل از اينکه قبل از باز شدن در هواخورى پشت در ايستاده است تا اولين نفر باشد که به هواخورى مى

مى نخوانها  نماز  ما  کند.  جمع  را  آنها  بتواند  شود،  رد  لباسهايش  کنار  از  و  کسى  است  مريض  او  که  دانيم 

شويم ولى اين کار هم فرقى به ىروزهايى که او در حال شستن لباسهايش است از آن طرف هواخورى رد نم

 کند.  حال او نمى
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نگهبان بند تغيير کرده است، حاال يک تواب به نام هما است که در گذشته راه کارگرى بوده و در واحد تواب  

دهد و کارهاى سلول را شده است. هر سلولى يک مسئول دارد که تواب است و در مورد زندانيان گزارش مى

مى مسئوتنظيم  همه کند.  و  دارد  نام  فرح  من  سلول  سلولى  ل  هر  است،  ناهار  وقت  دارد.  نظر  زير  را  مان 

شان را در راهروى زير هشت  اند. دو تا سلول سفرهاش را جلوى سلول انداخته و زندانيان دورش نشستهسفره

هروى زير شوند و هر روز دو سلول در راها در راهروى بين سلولها جا نمىاند، چون همه سفرهپهن کرده

غذا مى بخورد. کسى حق هشت  را  غذاى خودش  بايد  است هر کس  ممنوع  که خريد جمعى  آنجا  از  خورند. 

شود، حتى اگر بين دو نفر  ندارد غذاى ديگرى را بخورد. در اينجا هر نوع رابطه جمعى تشکيالت ناميده مى

مى متوجه  که  هستيم  غذا خوردن  حال  در  دستىباشد.  کنار  شيششوم  يک  غذايش ام  روى  و  دارد  ليمو  آب  ه 

توانم از آن روى غذايم بريزم. او شيشه آبليمو را بين خواهم مىگويد که اگر مىريزد و با چشمش به من مىمى

ريزم، دارم و کمى آبليمو روى غذايم مىدهد که بتوانم راحت بردارم. شيشه را بر مىمن و خودش قرار مى 

گويد رفت که ام مىرود. کنار دستى کند و به دفتر مىرا نيمه تمام رها مى شود. فرح غذايش  مزه غذا بهتر مى

بدهد. همه مى  را  آبليمو  تشکيالت  بر مى گزارش  فرح  ادامه مىخنديم.  غذايش  به خوردن  و  دهد. شيشه  گردد 

انفرادى   ريزم. اگر قرار است بخاطر خوردن آن به سلولدارم و مقدارى روى غذايم مىآبليمو را دوباره بر مى

شود که من از آبليمويش بخورم. فرح دانم که صاحب آن هم خوشحال مى بروم الاقل بگذار بيشتر بخورم. مى

گردد و به مان را بگيريم. فرح بر مىتوانيم جلوى خندهرود و ما نمىکند و به دفتر مىدوباره غذايش را رها مى

 خورى. مىبينم آبليموى او را دارى گويد فکر نکن نمىمن مى

نشينيم. سرحدى خواهند که با حجاب باشيم. يعنى بازديد خواهد بود. همه با چادر در سلولهايمان مىاز ما مى

بند مى بند هم هست وارد  دايى هما مسئول  که  رد مىزاده وزير کار وقت  از کنار همه سلولها  شود و  شود. 

را نگاه مى قدم مىکند. هما هم همراه چند نگهبان مرد  سلولها  زند و  زند. سرحدى زاده حرفهايى مىکنارش 

 رود. البد به نظرش شرايطمان با اين همه آدم در يک سلول و امکانات محدود زيادى خوب است. مى

 ٭ ٭ ٭  
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  بند بدون تواب

از توابان مى اين بند هستيم. نگهبان بند  تمام وسائلشانحدود يک ماه است که در  با  از بند بيرون   خواهد که 

قانونى هم در کار نخواهد بود و ما در   آنها  بروند. خيلى خوشحالم که ديگر توابى در بند نخواهد بود، بدون 

مان در اينجا توانيم روابطمان را بهتر تنظيم کنيم، از هم ياد بگيريم و از زندگىآسايش خواهيم بود. حاال مى

خوانند، شايد چون توابى در بند نيست که گزارش دهد و يا  نماز نمى  لذت ببريم. حاال تعداد بيشترى از زندانيان

گويد يک نفر مسئول روزنامه شود.  اند که اتفاق بدى براى نماز نخوانها نيفتاده است. نگهبان مىاينکه آنها ديده

نمى نگهبانان  واقع  در  است.  بوده  توابها  به عهده  بند  تمام مسئوليتهاى  بحال  يکىتا  که  ما مسئول   گذاشتند  از 

زنيم. به چيزى بشويم. تواب نماينده دفتر در بند بود و کنترل همه چيز را در دست داشتند. درباره آن حرف مى

نظر من اين مسئوليتها بايد چرخشى باشند و هر چند وقت يک بار يک نفر مسئوليت آنرا به عهده بگيرد. ولى  

توابها  ها مىبعضى اين کار  به حال  تا  استدالل گويند که  به نظرم  باشد.  آنها  بايد کار  بعد هم  به  اين  از  بوده، 

اين   نخواهيم  خودمان  که  بياورند  بند  به  تواب  که  بخواهيم  بايد  آنها  مبارزاتى  روش  بنابر  نيست.  درستى 

دهم که همه اين مسئوليتها را خودمان داشته باشم تا اينکه  مسئوليتها را داشته باشيم. در حاليکه من ترجيح مى

تر هستيم. رفتن دم در  کنند خيلى راحت توابى در بند باشد. بدون آنها که نقش چشم و گوش بازجو را بازى مى

ها را از نگهبان گرفتن و پولش را به او دادن هيچ اشکالى ندارد. ولى من دوست ندارم اين کار دفتر و روزنامه

ن دهم.  انجام  بکنند،  نيستند  حاضر  خودشان  که  کسانى  براى  کنم، مىرا  بازى  برايشان  را  تواب  نقش  خواهم 

گيريم آنهايى که موافق گرفتن مسئوليت روزنامه هستند با هم بخرند و  دهم. بنابراين تصميم مىبيگارى هم نمى

خرند و کارش هم بين خودشان بچرخد. آنهايى هم که قبول ندارند مسئوليت آنرا به عهده بگيرند، روزنامه نمى

پذيرد که مسئوليت روزنامه را در دور اول داشته باشد. حاال ما روزنامه داريم  ن ما منيژه مىخوانند. در بينمى

به ما نگاه مى آنها طورى  اين مسئله ناراحت نيستم ولى  و تعدادى ندارند و  از  کنند که گويى اصولى نداريم. 

ا خواهند کشيد و چه تاثيرى روى دانم به کجشوند. نمىها دارند شروع مى کنم که اختالفات و جدايىاحساس مى

روزنامه   و  باشند  داشته  را  روزنامه  خريد  مسئوليت  نيستند  حاضر  که  آنهايى  داشت.  خواهند  من  روابط 

مىنمى تغيير  کمى  يک  شرايط  وقتى  هستند.  چپى  مختلف  جريانات  افراد  نمىخوانند،  اينها  بايد کند  چه  دانند 

کرده عادت  توابهابکنند.  کنار  در  که  هم   اند  حاال  بگذارند.  توابها  بعهده  را  مسئوليتها  مثل  کارهايى  و  باشند 

 مجبورند روزنامه نداشته باشند چون توابى در بند نيست که نقش رابط را برايشان بازى کند. 

گذارم. هما نگهبان شويم و آنرا کنار در بند مىامروز مسئوليت نظافت بند با من است، قابلمه بزرگ بند را مى

 گويد:  کند، با صداى بلند که همه افراد بند بشنوند مىنار دفتر ايستاده و تماشا مىبند ک

توانند آنرا  قابلمه را بايد يک مسلمان آب بکشد نه يک کمونيست. اين قابلمه االن نجس است و برادران نمى  - 

 براى آوردن غذا ببرند. 

شود گويد، حرفهايى در گوشى گفته مىى نمىروم که دست و پاى خيسم را خشک کنم. کسى چيزبه سلول مى 

شنوم که از نشينم که خستگى در کنم. صداى چرخ را مىو معلوم نيست چه اتفاقى خواهد افتاد. کنار سلول مى

دارد که قابلمه بند ما را بردارد. چه اتفاقى خواهد افتاد؟ تا شود و بر خالف هر روز نگه نمىکنار در بند رد مى

گذاشتند  کردند و هر بار آب کشى قابلمه را براى يک تواب و يا يک مجاهد مىتقسيم کار بند را مىحاال توابها  

خواهد که مجاهدين نقش توابان را بازى کنند و من هم مشکلى ندارم اگر آنها  که انجام دهد. حاال نگهبان مى

به کسانى استمى پر کنند. سلولهاى جلويى متعلق  را  فاصله  اين  نماز مى  خواهند که  خوانند، مجاهدين و که 

خوانند. سلولهاى آخر متعلق به خواندند و حاال بعضى از آنها نمىهايى که تا قبل از بردن توابها نماز مىچپى

ماست. در اين چند روزه که توابان در بند نبودند تقسيم کار با مجاهدين بود و آنها طورى کارها را تقسيم کرده  

 ز نخوان قابلمه را آب نکشد و کنار در نگذارد.  بودند که هرگز يک نما

آمادگى هر برخوردى را داشته باشيم، هر چند نمى با يکديگر حرف مى اتفاقى خواهد افتاد.  زنيم که  دانيم چه 

 گويد: آيد و مىکند به سراغم مى يکى از مجاهدين که نقش رهبر را در بين بقيه بازى مى

ي   - به حمام برگردان،  را  از بچهقابلمه  به کى  داشت و  از حمام بر خواهد  آب نکشيده  آنرا همينطور  ما  هاى 

 جلوى در خواهد آورد.  
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فکر    -  اينطور  اگر  شود.  پاک  تا  بخورد  آن  به  از شماها  يکى  که دست  است  کافى  و  است  االن نجس  يعنى 

ن قابلمه هيچ اشکالى  کنى خودت آنرا به حمام ببر و اين نقش را خودت به تنهايى بازى کن، از نظر من آمى

 ندارد.  

 خواهى غذاى بند قطع شود؟ مى -

 خوام؟  کنى من چنين چيزى مىفکر مى -

 زنند. بينم که دارند حرف مىرود. مىکند و به سراغ دوستانش مىبا عصبانيت مرا ترک مى

يده بوديم خورديم. شوم، ديشب غذا نداشتيم و خرما و کشمش که از فروشگاه خرروز بعد از گرسنگى بيدار مى

خوشحالم که روز تمام شد و مسئوليت قابلمه ديگر با من نيست. حاال هر کس که از غذا نداشتن ناراحت است 

 تواند که قابلمه را به داخل حمام برده و از مجاهدين بخواهد که پاکش کنند.  مى

ت و نگهبانان حاضر نيستند که به آن  ايم. قابلمه کنار در اسگذرد و ما هيچ وعده غذاى گرم نداشته سه روز مى 

کارگران  نيست،  آنجا  قابلمه  است،  چهارم  روز  است. صبح  شسته  آنرا  کمونيست  يک  که  چرا  بزنند،  دست 

برده  آنرا  زندان  مسئولين  دستور  به  مىآشپزخانه  کنار  پرده  بند اند. ظهر  داخل  غذاى گرم  قابلمه  يک  و  رود 

 شود. گذاشته مى

 ٭ ٭ ٭  

اند. مسئله آب کشى قابلمه شنويم که راديوهاى خارج از کشور خبر قطع غذاى بند را اعالم کردهدر مالقات مى

اى که رژيم طرح و کوتاه آمدن رژيم در مورد آن تجربه خوبى بود. ولى تشخيص باالنس قدرت در هر مسئله

ى در آنجا تشخيص ما اين  کند آسان نيست. در اوين رفتن به حسينه و يا نشستن پاى ويدئو اجبارى بود ولمى

مى که  نمىبود  که  شديم  متوجه  آمديم  اينجا  به  که  اوائلى  در  ولى  ندهيم.  تن  ننشينيم.  توانيم  ويدئو  پاى  توانيم 

 نشستند.  بخصوص اينکه همه، حتى آنهايى که شکنجه قبرها را تحمل کرده بودند، مى

خواهند تنها باشند. آنها دوست ندارند با کسى  نها مىاند حرف بزنم ولى آدوست دارم با آنهايى که در قبرها بوده

گويم دوست دارم در مورد اينکه زنيم به او مىروم و در حاليکه با هم قدم مىحرف بزنند. به سراغ صبا مى

خواهم بدانم چرا حاجى قبرها را بر پا کرد و چرا  گويم مىقبل از قبرها چه اتفاقاتى افتاد حرف بزنيم. به او مى

به او مىخيل توانست.  او  آنرا تحمل کنند و چرا  سپارم که اگر گويم که به خودش مىى از زندانيان نتوانستند 

آيد و هميشه  آيد که دوست ندارد، به سراغم نمىدوست داشت بيايد و با هم سر آن حرف بزنيم. ولى به نظر مى

زند. گويى  يا جهان براى مدت کوتاهى حرف مى  اى يکبار يا شايد دو بار با مهين وزند. هفتهدر تنهايى قدم مى

نمى درک  ولى  هستم  قائل  ارزش  برايشان  قبرهاست.  ادامه  همچنان  زندگى  آنها  چنان  براى  از  بعد  چرا  کنم 

اى با ديگران داشته  خواهند هيچ رابطهاند، حاال نمىماه در قبر بوده  ۹مقاومت طوالنى، که برخى از آنها براى  

رابطه س  نه  تازهباشند.  رابطه  هيچ  دوستى،  نه  و  رابطهياسى  ندارند.  دوست  را  خيلى اى  هم  با خودشان  شان 

شان تحت تاثير فشارهاى روانى است که در قبرها به  طلبىکنم همه اين رفتار انزوا محدود است. احساس مى

 آنها وارد آمده. 

وانيم از افراد مختلف جويا شويم. به نظر تتوانيم با هيچ يک از اينها حرف بزنيم ولى من و راز مىهر چند نمى

دستگير شدند و بيشترشان هوادار برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بودند، وقتى به    ٦١رسد افرادى که سال  مى

اوين منتقل شدند توجهى به قوانين و تذکرات نگهبانان و توابها نداشتند. در آن زمان اين رفتار جديد بوده است،  

باعث بريدن خيلى از زندانيان و تواب شدن مجاهدين در زندان شد.    ٦۰خرداد سال    ۳۰از    چون فشارهاى بعد

مى زندانيان حکم  مىوقتى  منتقل  قزل حصار  زندان  به  را  آنها  سال  گرفتند  زندانيان  در سرکوب    ٦۰کردند. 

د. در نتيجه کسانى که  آنهايى را که همچنان مقاوم مانده بودند به گوهردشت برده و در سلولهاى انفرادى گذاشتن

آورند و اينها در اند. اين مبارزان جديد را به قزل حصار مى کردهاند عمدتا قوانين را رعايت مىدر بندها بوده

به هم  شکنجهمقاومت  اينجا  از  خيلى  آنها  دادند.  ادامه  مىشان  تحمل  راحتى  به  را  خوبى ها  روحيه  و  کردند 

خواندند هاى حاجى روى زندانيان قديمى که بريده بودند و نماز مىاز شکنجهداشتند. روحيه باالى آنها حتى بعد 

مى قديمىتاثير  از  خيلى  و  جديدىگذارد  اين  به  قوانين  نقض  در  هم  مىها  فکر  ها  جديد  مبارزان  اين  پيوندند. 

ا در زندان حاکم توانند قوانين را تغيير دهند و شرايط بهترى رکردند که با مبارزه و مقاومت در زندان مىمى
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کنند. يکى از کسانى که اين نظر را داشته جهان است که توانست واحد را تحمل کند. تعدادى ديگر از آنها به  

تر بودند توانستند بقيه را تحت رسد در آن زمان آنهايى که کتاب خواندهمرور بريدند يا تواب شدند. به نظر مى

ند. اين يکى از ضعفهاى جنبش ما بود که افرادش به خاطر جوانى و  تاثير خود قرار داده و به دنبال خود بکش 

يا بخاطر اينکه يکباره وارد شرايط انقالبى شدند، نه درس خوانده بودند و نه کتاب. در نتيجه به دنبال کسى که 

مى و  بود  خوانده  کتاب  تا  مىچهار  بزند  حرف  خوب  قوانينتوانست  زندانيان  اين  ماه  چند  براى  را   افتادند. 

خواهد رعايت نکردند و از حاجى و نگهبانان کتک خوردند و کوتاه نيامدند. تا اينکه يک شب حاجى از آنها مى

که گليم بند را بياورند توى راهروى زندان بيندازند و روى آن نشسته و به مصاحبه توابان گوش کنند. آنروز  

گويند  گليم را به بيرون برده و پهن کنند. آنها مىشوند که  ها بوده است و آنها حاضر نمىکارگرى روز با چپى

خواهند توبه ديگران کنيم و حاضر هم نيستيم که توبه ديگران را بشنويم و براى کسانى که مىکه ما توبه نمى

کشند و در راهروى زندان  کنيم. آن شب حاجى و نگهبانان آنها را از بند بيرون مىرا بشنوند فرش پهن نمى

زنند. بعد پيچد. تا صبح آنها را مىپاشد و صداى ناله در راهرو مى زنند. خون به ديوار مىمى   آنها را سخت

اتاق مى آنها را در يک  تاى  قبرها را مى نگهبانان هر چند  بعد حاجى  اتاق را چوب گذارند.  سازد. دور يک 

 در بين آنها بنشيند.   گذارد که يک نفر بتواندکوبد و اين تختهاى سه طبقه را طورى روى زمين مىمى

اند که آنها  گذارند و نگهبانان مراقب بودهزندانيان را از صبح تا شب با چادر و چشمبند در بين اين تختها مى 

زدند. چند آورد، او را به شدت مرگ مىخورد و يا صدايى از خود در مىتکان نخورند و اگر کسى تکان مى

ا هم حرف بزنند ولى نگهبانان و حاجى آنقدر آنها را زدند که ديگر  روز اول آنها سعى کردند که با مورس ب

قبرها را در مهر اتاقهاى بيشترى را به همان   ٦۲       کسى چنين کارى نکرد. حاجى  پا کرد و به مرور  بر 

که  شکل درست کدو زندانيان بيشترى را از بندها به آن اتاقها برد. بعد از مدتى تعدادى بريدند و به حاجى گفتند

حاضرند هر کارى بکنند تا در آنجا ننشينند. تعدادى از آنها در حاليکه در آنجا نشسته بودند ديوانه شدند. يک 

به واحد مى بلند  روز وقتى حاجى  از جايش  آنهايى را که تکان خورده بودند بزند، يکى از زندانيان  رود که 

را ببخشد و بگذارد که از آنجا برود. حاجى او را  کند که او  چسبد و به او التماس مىشود و به حاجى مىمى

پذيرد. بعدا حاجى از کسانى  خواهد که توبه و اعتراف کند و قوانين را رعايت کند، او هم مىبرد و از او مىمى

بيشتر مىکه مى آن شرايط خالص شوند  از  از بعضى خواستند  به همکارى براى طلبيد. حاجى  ها که حاضر 

خواهد که نگهبان آنجا شوند و اينان از پاسداران بدتر بودند. آنها فشار بيشترى روى دند مىنجات از قبرها بو

خواستند که بقيه هم مثل خودشان بشوند. خواستند که آنها را بزند. آنها مىآوردند و از حاجى مىزندانيان مى

ه دهند. دى و بهمن ماه سال پيش خيلى ترسيدند که بقيه آن شرايط را تحمل کنند و به نشستن ادامآنها از اين مى 

کنند. همه اينها از بلندگو براى آنهايى که نشسته ها اعتراف مى پذيرند و در مصاحبه برند و شرايط را مىها مى

دهند که شود. برخى از آنها حتى اطالعاتشان را که تا آن زمان نگه داشته بودند به حاجى مىبودند پخش مى

اقعى هستند. آنها بر عليه پدر و مادر و خواهر و برادر خود نوشتند و در نتيجه تعدادى نشان دهند که تواب و

بعضى شدند.  هم  دستگير  همه  البته  شدند.  بند  يک  مسئول  که  حدى  تا  کردند  رژيم  با  همکارى  به  شروع  ها 

ه اطالعات حاضر نبودند مسئول بند شوند. حاجى هم حاضر نبود هر کسى را مسئول بند کند. از بعضى ها ک

مسئول اتاق شوند. کيانوش مسئول يکى از بندهاى بزرگ شد تا در   ٤و  ۳خواست که در بندهاى  دادند، مىمى

برد که شکنجه شوند. او با مورد آزادى و يا تنبيه زندانيان نظر بدهد. او زندانيان را از اتاقشان به راهرو مى 

شناخت،  ها و جريانات سياسى که هرگز نمىا واژهحاجى در مورد سياست بحث کرد و به او کمک کرد تا ب

 گويد حتى او هم همه اطالعاتش را نداده است. آشنايى پيدا کند. جالب اينکه يکى از دوستانم مى

گرفت که کدام يک بايد براى  دادند، حاجى تصميم مىوقتى که زندانيان براى اثبات تواب شدنشان اطالعات مى

بايست در مورد تى که از بيرون از زندان دارد به بازجويى فرستاده شود. آنها مىبازجويى شدن بخاطر اطالعا

اند بنويسند.  اى داشتهنوشتند و در مورد اين که در قبر با فرد ديگرى رابطهدوستانى که در زندان داشتند مى

در قبر زير بازجويى و  داد يک نفر ديگر در بند و يا شد و اطالعاتش را مىبخاطر همين وقتى يک نفر بلند مى

کردند. يک روز يک نفر داد زد خدايا،  اند نقش بازى مىرفت. گاهى براى اينکه بگويند تواب شدهشکنجه مى

مى نور  گفت  مىبعد  را  مقدس  نور  بايست  بينم،  مى  ابتدا  بردند،  بيرون  را  او  نگهبانان  رسيدم.  خدا  به  بينم، 

بايست خودش را مثل  شستند تا پاک شود. بعد مىلباسهايش را مىاطالعاتش را بدهد. بعد توابها يک دست از  

مسلمانان بشويد، يعنى غسل کند و بعد نماز بخواند. يکى از موثرترين اعترافات مال سيبا بوده است، که در  

 بين حرفهايش گفته: 

قرآن را بخوانيم و آن را ما مثل توابهاى معمولى نيستيم، ما فرق داريم. ما تواب صفر کيلومتر هستيم. ما بايد    -

 تفسير کنيم تا آنرا بفهميم.  
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کردند. سيبا بعد  کردند بيشتر زندانيان در حاليکه در قبرها نشسته بودند گريه مىوقتى مصاحبه او را پخش مى

اش تعدادى از زندانيان قبرها را بازجويى کرد. زندانيانى مثل سيبا خيلى بيشتر از نگهبانان براى از مصاحبه

مى رژ لباس  پاسدارها  مثل  سيبا  داشتند.  نفع  را  يم  او  که  کسى  و  آن  زير  مقنعه  يک  با  مشکى  چادر  پوشيد. 

پاسدارى شناخت فکر نمىنمى با  آزاد شده و  که سيبا  نبوده است. شايع است  پاسدار  پيش  تا مدتى  او  کرد که 

 بود در قبرها تواب شده است.   شنوم که زرى هم که با من در کميته مشترک هم سلولىازدواج کرده است. مى

 ٭ ٭ ٭  

مى را  خودشان  زندانيان  از  بيشترى  صحنه تعداد  مىخارانند.  چشم  به  هم  دارى  خنده  از  هاى  برخى  خورد، 

خارانند. گويى اصال متوجه کارشان زنند مدام دستشان به باسنشان است و آنرا مىزندانيان در حاليکه قدم مى

بودم ولى امروز تصميم    ٧کنند. از وقتى که به اين بند آمديم من در سلول  ا مىنيستند و خود بخود اين کار ر

متعلق به آنهايى است که   ٨گرفتيم که سلولها را بنا بر درجه مشکل پوستى زندانيان تقسيم بندى کنيم. سلول  

ل پوستى را بدترين وضع پوستى را دارند. هر چند من مدت زيادى نيست که با اين افرادى هستم که اين مشک 

خارانم ولى وقتى  دارند ولى من هم جزو آنهايى هستم که وضعشان بد است. من در مقابل ديگران خودم را نمى

مى نمىاحساس  ديگر  که  حمام کنم  کابين  به  بخارانم،  را  خودم  که  دارم  احتياج  و  کنم  کنترل  را  خودم  توانم 

مىمى در  را  لباسهايم  و  مى روم  را  خودم  حسابى  و  مىآورم  آنقدر  بيرون خارانم.  پوستم  از  خون  تا  خارانم 

مىمى احساس  و  مىزند  بيرون  حمام  کابين  از  آنوقت  است.  شده  کم  خارشم  که  ادامه کنم  کارهايم  به  و  آيم 

ترسند به ما نزديک  خارد مىکنم آنهايى که تنشان نمىدهم. تمام بدنم بخاطر خارش زخم است. احساس مىمى

خواهيم به بهدارى گوييم که مىکنند ممکن است بگيرند. مدام به نگهبان مىزنند. فکر مىشوند و با ما حرف ب

برد. دکتر احمقى که هيچ چيزى در مورد بيمارى پوستى  برويم. باالخره امروز نگهبان ما را به بهدارى مى

مىنمى معاينه  را  ما  مىداند  من  به  پکند.  موهاى  تراشيدن  بايد  زخمها  اين  علت  در  گويد  باشد.  تيغ  با  اهايت 

گويد نه  کنيم. مىگويم ما تيغ نداريم، از داروى نظافت استفاده مىام را بگيرم مىتوانم جلوى خندهحاليکه نمى

 کند.  خندم و او با عصبانيت نگاهم مىاين بايد حساسيت به تيغ باشد، به او مى

 ٭ ٭ ٭  

ام. در ماه است که او را نديده  ٧شود. بيشتر از  منتقل مى  است، نينا از اوين به بند ما  ٦۳يک روز پائيزى سال  

او مىمورد پسرش مى به خانوادهپرسم و  را  او  از مالقاتهايش  در يکى  که  نينا  گويد  ديدن  از  داده است.  اش 

دهند. در مورد دستگيرى برادرش و اعدام او که در اين  خيلى خوشحالم. هنوز کمر درد و سردرد آزارش مى

 گويد:  گويد. نينا در مورد بازجويى خودش که چند ماه پيش داشت برايم مىاتفاق افتاده است برايم مى چند ماهه

بردند. بعد از يک ساعت انتظار به يکى از نگهبانان گفتم که بايد اشتباهى پيش   ٧مرا براى بازجويى به شعبه  -

ت محکمى به سرم زد و گفت در شعبه درستى  برند. او مش براى بازجويى مى ٦آمده باشد، مرا معموال به شعبه  

دار. متوجه شدم که بندت را بردار ولى چشمهايت را بسته نگههستى. نيم ساعت بعد بازجويى آمد و گفت چشم

کند. بازجو از او پرسيد دختر عمويت است؟ زندانى گفت  براى شناسايى است، احساس کردم کسى نگاهم مى

آد از من  داند بگويد. پسر عمويم به من گفت يادت مىرا که در مورد من مى آره. بازجو به او گفت چيزهايى  

خواستم توضيح بدهم ولى بازجو گفت فقط بگو آره يا نه. گفتم نه. پسر عمويم  خواستى که به پيکار بپيوندم؟ مى

ک نفر را به من  ادامه داد ولى تو از من پرسيدى، خونه شما بودم و تو از من خواستى که به پيکار بپيوندم و ي 

خواهد بازجو را به اين کار قانع کند، گفتم من خواستم ولى تو نشدى. معرفى کردى. وقتى متوجه شدم که او مى 

پيکار تو را قبول نکرد، به تو شک داشتند و قبولت نکردند. بازجوها او را بردند و مقدارى کاغذ به من دادند 

وى کاغذها ننوشتم. بعد از مدتى يکى از بازجوها آمد و کاغذها دانم بنويسم. چيزى رکه هر چه در موردش مى

دانم. بازجو را نگاه کرد و شروع کرد به زدن من، گفت چرا هيچى ننوشتى. گفتم چون چيزى در موردش نمى

خواند و  دانى بنويس. نوشتم که پسر عمويم بود، با هم بزرگ شديم، در دانشگاه درس مىگفت هر چه که مى

دانستم. همانطور که گفت پيکار هم او را قبول نکرد. من در زى در مورد گرايشات سياسى او نمىمن هيچ چي

آمد ولى صداى فرياد راهرو نشسته بودم و پسر عمويم با آنها در يکى از آن اتاقها بود. صداى کتک زدن نمى

مى عمويم  پسر  درد  از  نمىناشى  مىآمد.  چه  او  با  در دانم  از  آنطور  که  مىکردند  نعره  خودم د  من  کشيد. 

هاى او با ام. صداى فرياد از روى درد زياد شنيدم، ولى نعرهبازجويى شدم و شاهد بازجويى ديگران هم بوده 

توانستم  توانستم او را ببينم، فقط مىکردند. نمىدانم با او چه مىهمه فريادهايى که شنيده بودم فرق داشت. نمى

گويم و براى چند لحظه جيغ گفت مىآمد. چند بار صدايش را شنيدم که مى ىبشنوم. حتى بوى سوختگى هم نم

خواست با اين شيوه چند لحظه از  کنند. شايد مىکردند ديگر نمىکشيد، معلوم بود که کارى را که با او مىنمى
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زجويى ساعت ده شد. بااش بلند مىشکنجه در امان باشد و توانى بگيرد. تا اينکه باز صداى فريادش، نه، نعره

مى پخش  غذا  دوازده  ساعت  شد،  شروع  مى صبح  غذا  که  نپرسيد  من  از  کسى  از  کردند،  يکى  نه.  يا  خواهم 

ام. به من گفت فکر نکن اينجا  بازجوها آمد و کاغذ را از من گرفت و مرا با لگد زد و گفت که آشغال نوشته

رسيد و  همچنان بطور وحشتناکى به گوش مى  هاى پسر عمويم کشيمت. صداى نعرهاست، اينجا ما مى  ٦شعبه  

نمى گوش  به  هم  بازجوها  از  صدايى  صدايى  هيچ  هيچ  شد،  قطع  او  نعره  صداى  يکباره  يک  ساعت  رسيد. 

دانم چه اتفاقى براى رضا پسر عمويم افتاد که يکباره صدايش قطع آمد، سکوت بود، هيچ صدايى نبود. نمىنمى

لحظه   همان  در  که  کردم  احساس  خانوادهشد.  با  بعد  هفته  يک  که مرد.  گفتند  من  به  آنها  و  داشتم  مالقات  ام 

خانواده رضا براى مالقات رفته بودند و به آنها گفته بودند که او خودکشى کرده است. پرسيدم که آيا جسدش را 

قبرش را دادند. مطمئن   ام گفتند نه فقط شماره اند و خانوادهاند و يا عکسى از او نشان آنها دادهاش دادهبه خانواده

خانواده  به  است،  مرده  شکنجه  زير  رضا  که  کشته بودم  را  او  و  است  نکرده  خودکشى  رضا  که  گفتم  اند. ام 

ام چيزى نگفته  مطمئن هستم که او در مورد خودش و فعاليتهايش و کارهايى که من هم با او همکارى داشته 

بتداى دستگيريش براى رژيم ناشناخته ماند، تا اينکه از شد. رضا چند ماه ااست، وگرنه وضع من هم خراب مى

مى بودند.  او  کرده  شناسايى  را  او  آنجا  در  کند.  معرفى  را  خود  توابان  مقابل  در  حسينيه  در  که  خواهند 

ام در يکى از مالقاتها با لب خوانى  مالقاتهايش را قطع کردند و دوباره زير بازجويى رفت. اينها را خانواده

 ى هم رفته رضا يک سال و ده ماه در زندان بود تا اينکه زير شکنجه مرد. گفتند. رو

کنم که شرايط خيلى بدى را از  گويد و احساس مى اش برايم مى نينا در مورد دستگيرى و اعدام برادر و دايى 

 سر گذرانده است. 

 ٭ ٭ ٭  

کشيده دراز  تخت  سوم  طبقه  روى  است،  مىشب  کتاب  و  وصداى  ام  سر  مىخوانم،  بند  در  به زيادى  پيچد. 

اند. آنها مبارزانى هستند که براى شوم. تعدادى را از زندان گوهردشت به بند ما آوردهراهروى بند خيره مى

اند. عالوه بر آنها، تعدادى را که تا آخرين لحظه در قبرها مدت طوالنى در سلولهاى انفرادى گوهر دشت بوده

به بند سهبوده آورده  اند و يک ماه پيش  به بند ما  نيز  بودند  ام نگاهشان اند. همچنان که دراز کشيدهبرده شده 

اند. اينها با مقاومت در مقابل فشارهاى رژيم کنم. بعضى از آنها بيش از يک سال در سلول انفرادى بودهمى

انفرادى ندارد.   اند. ديگر کسى ترسى از سلولبراى تواب کردن زندانيان، مفهوم سلول انفرادى را تغيير داده

شکنجه بدترين  از  يکى  انفرادى  سلول  زمانى  همين  شايد  کشورهايى  در  هم  االن  همين  شايد  و  است  بوده  ها 

شود. ولى اينها با ماهها  مفهوم را داشته باشد. يعنى سلول انفرادى به معناى اين باشد که فرد در آن روانى مى 

توان تحمل کرد. حاال که سياست  دهند که سلول را هم مى مىدر انفرادى بودن و خندان و سرحال برگشتن نشان 

گذارد راست راست راه برويم و کند؟ آيا مىتواب سازى رژيم با شکست روبرو شده است، رژيم با ما چه مى

کند از روشهاى ديگرى براى بريدن و شکاندن زندانيان استفاده کند؟ سياست تواب  مبارز بمانيم؟ و يا سعى مى 

داند که با  استفاده از شکنجه بخاطر مقاومت زندانيان با شکست روبرو شده است. ديگر رژيم هم مىسازى با  

 تواند همه آنها را عقب بنشاند. آيا روش ديگرى انتخاب خواهد کرد؟  فرستادن زندانيان به سلول نمى

اولين مسئول تشکيالتىمتوجه مى  ل قبل از من دستگير  هاست. او يک ساام هم در بين جديدىشوم که مرى 

پرسيده او  مورد  در  هميشه  دستگيريم  از  بعد  من  و  بود  بخاطر شده  که  شنيدم  ببينم.  را  او  داشتم  دوست  و  ام 

دانم که از نظر سياسى خيلى با  مبارزه براى حفظ حقوق مدت طوالنى است که در گوهردشت است. حاال مى

از قبل در بند هست آيد. حتما او هم بخاطر تفاوت  ند از من خوششان نمىمن فاصله دارد و همه دوستانش که 

آيد. آنقدر هم شجاع نيستم که بروم و او را ببوسم. هر چند دوست دارم مان از من خوشش نمىروش مبارزاتى

کند مطمئنم که مرا شناخته کنم. نگاهم مىبغلش کنم و ببوسمش ولى همچنان دراز کشيده با تاسف نگاهش مى

اند، اند و بدون کوتاه آمدن از آن بيرون آمدههايى که در قبرها بودهگويد. در بين جديدىىاست ولى چيزى نم

شد. آنها گويند که در يکى از اتاقهايى بودند که براى قبرها استفاده مىشنوم، مىنازلى هست. صدايشان را مى 

 گويد: پيش با ما بودند. نازلى مى اند که چند تايشان تا چندىها بودهبا تعدادى از مجاهدين تشکيالت بندى

کرديم. ما همش چند نفر بوديم و تعداد آنها خيلى بيشتر بود. تا آن در آن اتاق ما با اين توابها با هم زندگى مى  -

توانستيم ببنيم، نگاه کنيم،  موقع ما مدام با چادر و چشمبند نشسته بوديم، و گويى تازه بدنيا آمده بوديم. حاال مى

ديدند و مدام به  شان کرده بودند که ما را دشمن خود مى ديديم، توابينى را که آنقدر له بايست آنها را مىولى مى

ها هستيم. بشدت عصبانى گفتند که ما مسئول جنگ ايران و عراق و همه بدبختىدادند. به ما مىما فحش مى

خبرى از دنيا وقتى به ما روزنامه قديمى بىتوانستند فحش دهند. بعد از ماهها  بودند و به جز ما به کسى نمى 
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آنها کرديم. خواندن آن روزنامه به خواندن  از ما شروع  آنها استفاده کنيم، برخى  از  ها دادند که براى آشغال 

مى را  اتاق  در  آمد.  گناه  بزرگترين  توابها  اين  نظر  به  نگهبان  اجازه  صدا  بدون  را  زندان  رئيس  و  کوبيدند 

ها، ما را بدهند. يکبار مجيد انصارى مال براى بازديد آمد، اين توابها به او گفتند، اين چپى کردند که گزارشمى

اينها تشکيالت دارند، شما نمىاين نجسها روزنامه مى گوييد؟ گويى از  فهميد؟ چرا هيچى به اينها نمىخوانند. 

تواند ما را له  ايم و رژيم هم نمىماندهديدند که ما همچنان سر حال و مبارز  اينکه خودشان له شده بودند و مى

 کنيد؟  گويند چرا ما را له کرديد ولى اينها را له نمىباريد که مىخوردند. از چشمهايشان مىکند، حرص مى

اى کنند به آماده شدن براى خواب و دو يا سه نفرى در گوشهچون شب است و دير وقت، زندانيان شروع مى 

شنوم. شايد بتوانم روزهاى آينده در مورد رف زدن هستند. ديگر صدايشان را نمىروى جاى خوابى در حال ح

 قبرها از نازلى و يا بقيه تازه واردها چيزهاى بيشترى بپرسم. 

 ٭ ٭ ٭  

زنند. من هميشه دوست داشتم که شان حرف مى چرخند و با دوستان قديمىها توى بند مىصبح است و جديدى 

دانم که نازلى يکى از کسانى ان بدانم. اينکه رژيم چطور ما را در تور گرفت، مىدر مورد چگونگى دستگيريم

گيرم به سراغ کنم موقعش هست که پاسخ سواالتم را بگيرم. تصميم مىبود که مدتى در تور بوده است. فکر مى

خيلى سر حال است.    نازلى بروم و از او در مورد دستگيريمان بپرسم. نازلى با اينکه پنج ماه در قبر بوده است

 کنم، با کسان ديگرى مشغول است.  نگاهش مى

کنم. آسمان خيلى  ام و غروب را تماشا مى سانتى متر است نشسته  ٥۰سانتى متر در    ٥۰توى پنجره سلولم که  

رفته  هم  در  چنان  ابرها  آن  از  بخشى  در  ساختهزيباست،  جالبى  رنگهاى  و  اشکال  و  محو  اند  و  تغير  که  اند 

زند، قبل از اينکه کسى به او بپيوندد به پائين  بينم که نازلى دارد در تنهايى قدم مىرا دوست ندارم. مى شدنشان  

دانم که در تور رژيم بوده  گويم که مىکنم و به او مىروم. خودم را به او معرفى مىپرم و به سراغ او مىمى

 گويد:  خواهم که خودش برايم بگويد. مىاست و مى

احسا  - مىما  مىس  اتفاق  دارد  دستگيريهايى  که  در  کرديم  هنوز  که  سايه  رابطم  براى  پيغام  يک  من  و  افتد 

بوده تور  در  کنند  را ترک  تهران  اينکه  از  قبل  که  فهميدند  آنها  فرستادم.  بود  آزاد کردستان  اگر مناطق  و  اند 

البت برنگردند.  که  گرفتند  تصميم  همين  خاطر  به  شد.  خواهند  دستگير  کار برگردند  که  برگشتند  تعدادى  ه 

سازماندهى تشکيالت در تهران را انجام دهند. تعدادى از آنها به من گفتند که بايد به کردستان بروم چون جانم  

دانستيم که در تور در خطر است. به من گفتند که پنهان شوم تا اينکه قرار رفتنم به کردستان را بهم بدهند. نمى

زدم دستگير نکرد تا سايه و بقيه بر گردند. من به خانه خواهرم رفتم، حدس مى   هستيم. رژيم براى ماهها مرا

به خانه خواهرم بروم در  اينکه  از  تغيير دادم و قبل  به خاطر همين چند بار جهتم را  تعقيب هستم.  که تحت 

کند  عقيب مىزدم مرا تاى پنهان شدم. به خانه خواهرم رفتم و در مورد دستگيريها و فردى که حدس مىخرابه 

به او گفتم. به خواهرم گفتم برو ببين آن مرد در بيرون هست يا نه. او رفت و آمد و گفت آرى با تعداد ديگرى  

دانند. فکر  در بيرون ايستاده است. فهميدم که مدتى طوالنى است که در تورشان هستم و خانه خواهرم را مى

اى ندارد. جايى براى رفتن  نند و بيرون رفتن از خانه فايده کآيند و مرا دستگير مىکردم که همان لحظه مى مى

نداشتم، سرم را روى ميز گذاشتم تا فکر کنم که اگر بيايند و دستگيرم کنند و در مورد سايه و بقيه بپرسند چه 

آنجا بود، فکر کرد که ترسيده ام. گفت، چى شده چرا ترسيدى؟ مبارزه دستگيرى و زندان بايد بگويم. مادرم 

العمل او لذت بردم، بغلش کردم و دانستى که زندان در انتظارت است. از عکسارد، نترس. تو از اول هم مى د

بوسيدمش. آنشب اتفاقى نيفتاد، ولى آنها همانجا بودند. صبح خواهرم رفت بيرون که نان بخرد، وقتى برگشت  

اى ريختيم. او  ودش است يا من هستم. ما نقشهاند که ببنند خ گفت که آنها همانجا هستند و او را بدقت نگاه کرده

دوباره بيرون رفت و سيگار خريد. او چند بار بيرون رفت و چيزهاى مختلفى خريد. يکبار به او گفتم حاال  

ام  کردم. قيافهلباسهايت را بده من بپوشم. لباسهايش را پوشيدم و عينکى شبيه مال او زدم، آنوقت لنز استفاده مى

رم کردم. از خانه بيرون رفتم، همسايه فکر کرد که خواهرم هستم، جلو آمد و همچنان که راه  را شبيه خواه

رفتيم شروع کرد به حرف زدن. يک دفعه متوجه شد که من هستم، با تعجب نگاهم کرد. دستش را گرفتم و  مى

ا تماشا کردند و بعد به حرف  اى ما رتظاهر به اين کردم که هيچ اتفاقى نيفتاده است. آنها را ديدم که براى لحظه 

کرده فکر  که  فهميدم  دادند.  ادامه  مىزدنشان  نگاه  را  آنها  ايستادم.  خريد  توى صف  هستم،  خواهرم  کردم  اند 

اى نزديک خودم شود. تاکسىاى داخل مىآيم و يا غريبهحواسشان به خانه خواهرم بود که ببينند من بيرون مى

روى. گفتم هر جا که تو برى، ته خيابان، هر طرف. او راه عجب پرسيد کجا مىديدم، پريدم توى آن. راننده با ت

روند ام رفتم. آن شب خانواده خواهرم بيرون مىافتاد و من فکر کردم که از دستشان فرار کردم، به خانه دايى 
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من خانه دايى شوند. صبح  ها داخل خانه مى و طى مدتى که در خانه نبودند، پاسدارها با شکستن يکى از شيشه

اش ريخته بودند. خودم را ساعتها چک کردم بعد از اينکه مطمئن شدم که  را ترک کردم و همانروز به خانه

تعداد  که  گفت  دوستم  بودم. روز سوم  آنجا مخفى  در  براى سه روز  رفتم.  دوستم  خانه  به  نيستم  تعقيب  تحت 

دانست که هيچ جايى براى رفتن ندارم و م، او مىاش برواند. به من گفت که بايد از خانهديگرى دستگير شده

اى بروم که قبال آنجا بودم و تحت کنترل رژيم بود. به او گفتم که آن رژيم عکسم را دارد. به من گفت به خانه

کنند.  اند و رفت و آمدها را فيلمبردارى مىام که يک دوربين در خانه مقابل آن گذاشته خانه امن نيست، شنيده

اش نگه دارد. توانم به او اصرار کنم که مرا در خانهدانستم که شرايط سختى است و نمىاست. مى  گفت امن

دانند، رفتن من از اينجا چه ام، پس خانه او را هم مىفکر کردم اگر وقتى که به اينجا آمدم تحت تعقيب بوده

به من بدهد. نگاهش کردم و در ذهنم به او    بايددانستم که قرار رفتن به کردستان را هم او مىاى دارد. مىفايده

گفتم که اين کار را با من نکن. ولى نتوانستم چيزى به او بگويم. فکر کردم خودم مبارزه را انتخاب کردم و  

خواهد بايد با عواقب آنهم روبرو شوم. به آن خانه رفتم. در آنجا بودم تا اينکه روزى زنگ زد و گفت که مى

قرار   ببيند که  بدهد. مىمرا  بهم  به محض  را  ببرد.  به کردستان  قرار است مرا  دانستم که پسر مادر مستوره 

به خانه دوستم مى آنها نوار حرفهايمان را که گفته بودم  آمدم دستگير شدم.  بيرون  از خانه  برايم اينکه  روم، 

 گذاشتند و از من خواستند که خانه او را نشان دهم.  

 خودت خونه نداشتى؟   -

از قانون سال  داش  -  بايست در مورد مستاجرانشان گزارش بدهند و  ها مىکه همه صاحبخانه   ٦١تم ولى بعد 

ام را ترک کردم. بعد از آن آواره بودم، در خانه فاميل و دوستانم بودم. وقتى رژيم تعدادى دستگير شدند، خانه

نشستم و از سر شهر به ته  بوس مىشروع به دستگيرى کرد، خيلى روزها هيچ جايى نداشتم که بروم و در اتو

گشتم. يکبار غروب بود و هيچ جايى نداشتم که بروم. دوستى داشتم که در دوره  رفتم و دو باره بر مىشهر مى

خواست که با هم ازدواج کنيم ولى بخاطر اينکه هدف زندگى دانشگاه با هم بوديم. مرا دوست داشت و دلش مى 

خواستم با رژيم مبارزه کنم و وقتى او مطمئن شد که با او ازدواج  کردم. من مى مان متفاوت بود با او ازدواج ن

دانست. آن شب فکر کردم که خانه  کنم با دختر خوبى ازدواج کرد. دختر همه چيز را در مورد من و او مى نمى

شب را بگذرانم. گفتند  آنها تنها جاى امن براى من است. به خانه آنها رفتم و به آنها گفتم که هيچ جايى ندارم که  

شان بيايند و آنها از رابطه من و دامادشان توانم آنجا بمانم. ولى پدر و مادر دختر قرار بود که به خانهکه مى

ديدند. آنها مرا زير تخت خودشان پنهان کردند، اتاق ديگر  بايست مرا مىاش خبر داشتند و نمىقبل از عروسى 

آنها خوابيدم. صبح مرا در کمد پنهان کردند، براى    در اختيار پدر و مادر دختر بود. تمام شب را زير تخت 

 بيست و چهار ساعت در کمد بودم. 

 خانه مادرت هم تحت کنترل بود؟   -

هايم تحت کنترل بود، چون من تحت نظر بودم و محمد هم شهريور همانسال دستگير  آره، خانه همه فاميل  -

آنهايى کهشده بود. به نظر مى مرا تحت تعقيب قرار داده بودند از وضعيتم خبر داشتند. منظورم نداشتن    آيد 

 جايى براى پنهان شدن است. بازجويم بهم گفت، من همه جا دنبالت آمدم، بيشتر از دوستانت بهت اهميت دادم. 

بزنيم.   گويم که دوست دارم در مورد قبر هم با هم حرفکنم و به او مى شود. از او تشکر مىنازلى ساکت مى

 گويد که هم در مورد قبر و هم در مورد بازجويى در اوين برايم خواهم گفت.  پذيرد و مىمى

 ٭ ٭ ٭  

مى تصميم  است،  مالقات  خانوادهروز  با  که  پوستىگيريم  مورد مشکل  در  آنها هايمان  از  و  بزنيم  مان حرف 

برايما دهند  قرار  فشار  تحت  را  مقامات  آنها  اگر  شايد  بخواهيم.  درمانمان کمک  و  بياورند  دکتر متخصص  ن 

نمى خارش  از  شبها  مىکنند.  قدم  راهرو  در  را  از شب  ساعت  چند  بخوابم،  از  توانم  که  نيستم  تنها  من  زنم، 

زنم. پوست تمام بدنم زخم است و جايى براى خاراندن نمانده. در مالقات به توانم بخوابم و قدم مىخارش نمى

ها مثل من هستند و  ام و خيلىام بيمارى پوستى پيدا کردهى که به اين زندان آمدهگويم که از وقتام مىخانواده

خواهد که آستينم را باال بزنم و دستم را به او نشان دهم.  آورند. پدرم از من مى برايمان دکتر متخصص نمى

هم آستينم را باال    کند منشود. اصرار مى دانم که حساس است و ناراحت مىدوست ندارم اين کار را بکنم، مى

کند به فحش دادن به رژيم. شود و شروع مىبيند اشکش سرازير مىزنم. به محض آنکه پوست دستم را مىمى

کثافتمى اين  شکنجهگويد  مىها  مىات  يواشکنند،  نمىخوان  خالصت  تير  يک  با  چرا  بکشنت.  کنند.  يواش 
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کرمى خواهد  شکايت  و  رفت  خواهد  مقامات  پيش  که  خانوادهگويد  به  شدم  مجبور  اينکه  از  و  د.  بگويم  ام 

 ناراحتشان کنم متاسفم، ولى چاره ديگرى نداشتم.  

 کند:  دهد. هما نگهبان بند اعالم مىاى دارد رخ مىاتفاقات تازه

هاى دو توانيد آرشيو بيشتر از دو هفته را داشته باشيد. اگر هر روز روزنامهخواهيد نمىاگر روزنامه مى  - 

 دهيم. ه قبل را تحويل دهيد، ما هم روزنامه روز را بهتان مىهفت

اين هم يک قانون جديد است، ولى من دوست ندارم بخاطر داشتن آرشيو و يا حق آرشيو روزنامه را از دست  

کنيم که زنيم. فکر مىشود با حفظ حق آرشيو روزنامه هم داشت با هم حرف مى بدهم. در مورد اينکه آيا مى

دهد. باالنس قدرت طورى نيست که بتوانيم رژيم را در اى براى حفظ آرشيو بکنيم، رژيم نمىنيم مبارزهتوانمى

مان است و در دفاع از اين حق از گويند که داشتن آرشيو حقمبارزه براى حق آرشيو شکست دهيم. تعدادى مى

دوست ندارند که به قيمت از دست  ها  زند و خيلىخريم. هر کس با ديگرى حرف مىاين به بعد روزنامه نمى

ايم و هم کنيم که اگر روزنامه نخريم، هم آرشيو را از دست دادهدادن آرشيو روزنامه داشته باشند. ما فکر مى

از دست   را  آرشيو  با خريد روزنامه فقط  داشت. ولى  بعد را نخواهيم  به  اين  از  آرشيو  روزنامه را. چرا که 

کنيم. ما افرادى که  خاطر حق آرشيو، در واقع خودمان را از روزنامه محروم مىدهيم. با نخريدن روزنامه بمى

گيريم که براى خودمان بخريم. بقيه به عنوان خائن به  دهيم تصميم مىروزنامه را به داشتن آرشيو ترجيح مى

ع آنها از حقوق  کنند. مبارزه آنها دفاع از حقوق است بى آنکه اين حقوق را به دست بياورند. دفاما نگاه مى

بخاطر حقوق است، نه بخاطر نفعى که ممکن است برايشان داشته باشد. وگرنه االن در دفاع از حق آرشيو با  

مى نفعى  چه  نخريدن  انرژى روزنامه  آنها  مىبرند؟  از دست  حقوق  اين  براى  مبارزه  در  را  بدون اشان  دهند 

کنند فقط خودشان را از داشتن روزنامه اى هم نمىرزهاينکه اين حقوق را هم بدست آورند. شايد بشود گفت مبا

اند. اند. چرا که رژيم آنها را به انتخاب بين روزنامه و آرشيو خوانده و آنها آرشيو را انتخاب کردهمحروم کرده

اگر همه آيد اند. به رژيم چه فشارى مىآنهم نه آرشيو از اين به بعد را، بلکه تنها آرشيوى را که تا به حال داشته 

خيلى است.  شده  حاکم  بند  در  بدى  شرايط  نخرند؟  روزنامه  هم  نمىبند  روزنامه  دوستانشان ها  چون  خرند 

اى معتقد باشند. من هميشه از دنباله روى بدم آمده است و هميشه خرند، نه اينکه خودشان به چنين مبارزهنمى

د در  اينجا هم خوشبختانه  در  دانستم کردم.  ايره دوستانى هستم که هر کس هر طور که  کارى را که درست 

 کند. داند عمل مىدرست مى

هاى بين آدمها و جريانات درون بند شديدتر شده است. نه فقط بخاطر مشکل پوستى و امکان سرايت  مرزبندى 

کنم به  آن بلکه بخاطر برخورد ما به قوانين، بخاطر همين ما روابطمان به خودمان محدود شده است. سعى مى

گذرانم. نينا در عمل بيشتر توانم با همه حرف بزنم اهميت ندهم، بيشتر وقتم را به خواندن مى اين مسئله که نمى

اش را با من کنند سمپاتى دارد، و من از اين بابت ناراحت نيستم. او رابطهبه آنهايى که از حق آرشيو دفاع مى

کنم که رژيم آيد. احساس مىزند خوششان نمىن حرف مىبينم که بقيه از اينکه او با محفظ کرده است ولى مى

تواب که  در شکست سياست  است. سياستى  کرده  پيشه  را  اين سياست  ما  از دست  براى خالص شدن  سازى 

حداقل تاثير آن جبهه بندى در درون بند و پلوراريزه کردن جنبش در درون زندان است. شايد با اين سياست  

قادر به کسبش نيستند خسته کنند. و بعد چه؟ نمى  خواهند زندانيان را درمى اين  مبارزه براى حقوقى که  دانم 

قبلى شکست مى اين سياست هم مثل  آيا رژيم در  به کجا ختم خواهد شد؟  خورد؟ يعنى برخى با همه سياست 

اضر نيستند  آورند از پا نخواهند افتاد؟ حتما خيلى از کسانى که امروز حدوندگى بدنبال حقوقى که بدست نمى

روزنامه را به قيمت نداشتن آرشيو بخرند، همچنان مبارز باقى خواهند ماند. هرچند اين تازه آغاز روندى است  

مى روش  اين  با  شايد  است.  کرده  شروع  بند  از  توابها  بردن  با  رژيم  يکديگر  که  جان  به  هم  را  ما  خواهند 

 دانيان نيز متفاوت است.  بيندازند. به هر حال هدف رژيم هرچه باشد عکس العمل زن

پرسد. ام مىبرد. ميثم در مورد بيمارى پوستىکند. نگهبان مرا به دفتر او مىميثم رئيس زندان مرا صدا مى 

 گويم:  مى

 خارانند و به يک متخصص نياز داريم که بيمارى را تشخيص دهد. همه در بند خودشان را مى -

 درمان به اوين بفرستم.  توانم امروز تو را براىاگر بخواهى مى -

 اين تنها مشکل من نيست، مشکل همه بند است.   -
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 پس بايد منتظر باشى که يک متخصص پيدا کنيم.   -

 گويند: شنوند و مىگويم. زندانيان ديگرى حرفهايم را مىگردم و به دوستانم گفتگويم با ميثم را مىبه بند بر مى 

قبال کردهکار خوبى کردى حاضر نشدى براى درم  -  اين کار را هم  اوين بروى.  به  که ان  نفر را  اند، يک 

اش شکايت کرده بود به اسم درمان به اوين بردند و در سلول انفرادى نگه داشتند تا مشکل را از سر خانواده

 خودشان باز کنند. بعد از مدتى زندانى با وضع بدترى به اينجا بر گشت.  

گوييم. گويى شويم و تنها يک صبح بخير مىنيم، از کنار يکديگر رد مىبيهر روز مرى و من يکديگر را مى

پرسم چه چيز ما را تا اين حد از خود بيگانه کرده است؟ به  ايم. گاهى از خودم مى شناختههرگز يکديگر را نمى

؟ فکر  زنيمدهم که او را دوست دارم، او هم مثل من يک مبارز است. پس چرا با هم حرف نمىخودم جواب مى

کنم اگر براى حرف زدن با او قدم پيش بگذارم، او مرا تحويل نخواهد گرفت و تحقير خواهم شد. چرا که  مى

افرادى مثل من در نظر دوستانش و احتماال در نظر خودش نه تنها مبارز نيستيم، بلکه ضد انقالب هم هستيم. 

 آيد.  بهتر است جلو نروم، او هم جلو نمى

داري هواخورى  مىوقتى  مىم  روشن  آتش  غروبها  گاهى  کنيم.  بازى  واليبال  توپ  با  دورش  توانيم  و  کنيم 

کنم  برد و از فشارهايى که از برخى از زندانيان احساس مىنشينيم. تماشاى آتش مرا از زندان بيرون مىمى

رسد. ل مىگذرد و به تخيکند. حاال هم يکى از آن غروبهاى خنک است که گرماى آتش از پوست مىدورم مى

ام. تفاوت رنگ هر شعله با شعله کنارى و حتى تفاوت رنگ هر نقطه يک  ام به نظاره آتش نشستهدر تنهايى

شعله نبودن  يکرنگ  همين  در  زيبائيش  از  بخشى  شايد  است.  جالب  برايم  ديگر  نقطه  با  هم شعله  در  هاست. 

 کنم. مىسوزانند نگاه شان را در حالى که يکديگر را مىپيچيدن عاشقانه

 ٭ ٭ ٭  
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 وقتى تواب نگهبان مى شود  

قبرها مى  نازلى در مورد  آنرا تحمل کند، در حاليکه خيلى از  توانست  اينکه چطور  نازلى  پرسم  نتوانستند.  ها 

 گويد:  مى

بودم. قبل   بود که مرا به قبر بردند و براى پنج ماه يعنى تا وقتى که خود رژيم آنرا برچيد آنجا  ٦۲بهمن ماه    -

از انتقال به قبر در اوين بودم، من و چند نفر ديگر را که هميشه سر قوانين با نگهبانان جر و بحث داشتيم با هم 

داشتم،   دوستشان  خيلى  و  داشتم  خودم  با  هميشه  که  را  شعر  تعدادى  کردند  مرا صدا  وقتى  آوردند.  قبرها  به 

برمتان يک جايى  در مورد جرياناتمان پرسيد و گفت، مى همراهم برداشتم. وقتى به قزل حصار رسيديم، حاجى

ناخنتان را هم لمس کنيد. باورم نشد، فکر کردم تهديدمان مى کند. طولى نکشيد که ديدم  که حق نداشته باشيد 

 واقعيت بدتر از چيزى است که او گفته بود. روز انتقالى حاجى نگاهى به من کرد و گفت، اين مادرشان است.  

 جى اين برخورد را کرد؟ تو که سنت بيشتر از بقيه نيست؟ چرا حا -

رهبران  نمى  - امک  برنامه  موقع طرفداران  آن  )امک(.  کمونيست  مبارزان  اتحاد  جريانم،  بخاطر  شايد  دانم، 

اتاقى براى  مبارزه در زندان بودند. بعد شروع کردند ما را زدند، نمى دانستيم موضوع چيست. بعد ما را به 

اينکه بدنم را  گشتنمان بر از  آنرا نگه دارم. نگهبان بعد  دند. من شعرها را در باسنم گذاشتم و سعى کردم که 

گشت، از من خواست که شورتم را هم پائين بکشم. با ترس شورتم را پائين کشيدم ولى شعرها نيفتادند. نگهبان 

 مرا به جاى تاريکى برد و گفت که بنشينم، چشمبند داشتم. 

 ار بود و يا تواب؟  نگهبان پاسد -

آمد خوشحال بودم چون رفتارشان با ما من پاسدارى در آنجا نديدم، همه تواب بودند. اگر گاهى پاسدار مى  -

تا  بهتر از توابها بود. مرا در جايى گذاشتند که دو طرفم ديوار چوبى و باالى سرم آهن بود. ساعت ده شب 

هاى اعصاب خورد  ست با چادر و چشمبند بنشينم و به مصاحبهبايتوانستم بخوابم. تمام روز مىهفت صبح مى

مى پخش  بلندگو  از  که  توابها  سرم کن  پشت  در  را  غذا  بشقاب  نگهبان  غذايى،  وعده  هر  در  دهم.  گوش  شد 

خوردم، ظرف خالى را  گذاشت و من مى بايست بدون هيچ سر و صدايى آنرا بردارم و وقتى غذايم را مى مى

بردند  گذاشت. هر يک از ما را که به دستشويى مىکرد و در حمام مىان ظرفها را جمع مىکنارم بگذارم. نگهب

اى يک بار براى  برد و هفتهبايست يک ظرف را بشوريم. سه بار در روروز نگهبان مرا به دستشويى مىمى

کردم چون تهوع پيدا مىتوانستم از حمام براى شستن خودم و لباسهايم استفاده کنم. هر بار حالت بيست دقيقه مى

ام موقع حمام غش کرده است. بعد  بايست با سرعت لباسها و خودم را بشورم. يکبار متوجه شدم که همسايهمى

قبل را بهم مى دفعه  لباس شسته  داشتند، و خودمان هيچ  از حمام نگهبان  تمام وسايل ما دسترسى  به  آنها  داد. 

 دسترسى به وسايلمان نداشتيم.  

مى  با چکمهحاجى  را  ما  و  مىآمد  مىهايش  و  ايرانى زد  نه چکمه  است؟  آمريکايى  کردى چکمه  فکر  گفت 

گفت حاال جوان و تازه هستيد، بعد از مدتى پير و زشت خواهيد شد و کسى است، مال کفش ملى است. و يا مى

هبانان که همه توابين گفت و نگ زد و اين حرفها را مىحاضر نخواهد شد که باهاتون ازدواج کند. او قدم مى

گفتند که اين يکى عطسه کرد و يا آن يکى دماغش را  دادند به او مىبودند در حاليکه زندانيان را به او نشان مى

زد. آنوقت به جاى سکوت هميشگى، صداى  افتاد و تا نفس داشت لگد مىباال کشيد. حاجى هم به جان آنها مى

ناله به گوش مى کردم نگهبان خوابيده است، شعرها را بيرون از ظهرها که فکر مى  رسيد. گاهى بعدلگد و 

مى مى و  به  آوردم  که  بودم  کرده  تقسيمشان  قسمت  چند  به  و  بودم  کرده  پنهان  جورابهايم  در  را  آنها  خواندم. 

ر چادر راحتى بتوانم آنها را بيرون بياورم و بخوانم. در يک بعد از ظهر که داشتم با مراقبت زياد آنها را از زي

بدنم را مى اين چيه؟ و مرا به حمام برد و تمام  اين چيه؟  ايستاده بود گفت،  خواندم، ناگهان نگهبان که کنارم 

گويد دهانت را باز کن و  گشت. بقيه شان را در دهانم گذاشتم که حفظشان کنم ولى احساس کردم که االن مى

رد که نتوانستم جلوى اشکم را بگيرم. وقتى حاجى آمد آنها را قورت دادم. آنقدر از دست دادن آنها ناراحتم ک

ام تمام اين مدت زد که چطور توانستهشد. حاجى با عصبانيت مرا مىنگهبان به او گفت و حاجى باورش نمى

 آنها را حفظ کنم.  

گهبان آيد يکبار حاجى آمد و به نگهبان گفت چطوره که اجازه بديم بعداز ظهرها يک ساعت بخوابند؟ نيادم مى

کردم که گفت، به شرطى که يک ساعت در شب ديرتر بخوابند. حاجى گفت باشه، هر چى تو بگى. آرزو مى
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توانستيم يک  نگهبان پاسدار بود، در آن صورت بدون اينکه يک ساعت از خواب شب را از دست بدهيم مى

خواست که رفرم کند که  اجى مىساعت هم بعد از ظهر بخوابيم. آخه روزها خيلى دراز بودند و خسته کننده. ح

کردم که روزها خودم را با رياضيات و  ما يک ساعت بيشتر بخوابيم ولى اين توابها اجازه ندادند. من سعى مى

کردم که کردم. تصور مىکارهاى فکرى مشغول کنم. داستانهايى را که قبال خوانده بودم براى خودم تکرار مى 

بايد خانهزمينى دارم که مثال صد متر مربع   بندى اى در آن درست کنم. وقت زيادى را صرف تقسيماست و 

ها را کجا بايد گذاشت و دکوراسيون کردم. به اينکه پنجرهزمين به اتاقها و آشپزخانه و حمام و دستشويى مى

ت کشيدم و با آن روى زمين اتاقهاى کوچک درسکردم. گاهى از لباسم نخ مىخانه چطور بايد باشد، فکر مى 

کردم که در حال  توانم يک باغچه قشنگ درست کنم. گاهى تصور مىکردم که چطور مىکردم. تصور مىمى

خانه از  ماشين  تا حرکت  ماشين  کردن  روشن  از  هستم،  خيابانها،  رانندگى  همه  خواهرم.  خانه  به  رفتن  تا  ام 

قبال خوانده بودم به ياد بياورم.   کردم شعرهايى را کهکردم. سعى مىروها را تصور مىچراغ قرمزها و پياده

آنجا بودم که يک بار سعى مى کردم که خودم را مشغول کنم و ذهنم را مشغول نگه دارم. تازه يک ماه بود 

زاده خواهر  توى  نگهبان عکس  دارم،  نگه  را  اشکم  نتوانستم  و  کردم  نگاهشان  داد.  دستم  به  و  آورد  را  هايم 

خواهد که من عکس آنها را ببينم و به فکر در آمدن از آن شرايط بان مىدانستم که نگهخنديدند. مىعکس مى

به عکسشان نگاه مى آنها گفتم که بهشان خيانت نمىبيفتم. ولى وقتى  به  ذهنم  در  را  کردم  کنم. نگهبان عکس 

 کردم.  گرفت و برد و من صورتم را با اشک خيس مى

اش کمتر از يک متر در دو  ايمان را تميز کنيم. هرچند همهدادند که جماه آخر کمى بهتر بود. بهمان جارو مى

هاى جارو کرديم. يکبار چند تا از ساقه بايست آنجا را تميز مىمان بود مىبند به چشممتر بود و در حاليکه چشم 

ان هاى جارو را در آن گذاشتم. نگهبرا در آوردم و نگه داشتم. بعد با خمير نان يک گلدان درست کردم و ساقه 

مى مرا  با عصبانيت  حاليکه  در  حاجى  گفت.  او  به  آمد  بازديد  براى  حاجى  که  وقتى  و  ديد  مى آنرا  گفت،  زد 

مى گل  هم  قبرش  توى  کن،  حوصلهنگاش  خيلى  يکبار  همسايهسازه.  با  کردم  فکر  بود  رفته  سر  تماس ام  ام 

نمى همهبگيرم.  ولى  کيست  داشتيم. شروع  دانستم  فاصله  هم  از  متر  دو  نازلى  اش  گفتم  زدن  با مورس  کردم 

زنى. گزارشم را به حاجى  هستم، تو کى هستى؟ او جواب مورسم را نداد و نگهبان آمد و گفت مورس هم مى

مى  نظر  به  بيرون.  کرد  مرا صدا  حاجى  کردهداد،  بزرگى  گناه  که  چشم آمد  گفت  حاجى  بردار،  ام.  را  بندت 

رفتم که تنش به  زد، و من مدام عقب مىآمد حرف مىلو مىخواست صورتم را ببيند. حاجى همچنان که جمى

کرد. آنروز هم خيلى مرا زد و  زد بطرفش حرکت مىتنم نخوره. اين عادتش بود که وقتى با کسى حرف مى

مرا به قبر برگرداند. در قبر ما حق نداشتيم تکان بخوريم، سرفه و يا عطسه بکنيم. يک بار سرما خورده بودم  

بينى نداشتم. نمىام رو  بود و دستمال کاغذى هم  بينىوان  با آب ريزش  ام چه کنم. دستمال کاغذى دانستم که 

ام استفاده کردم. از نظر روانى ام مرا زدند. از چادرم براى گرفتن بينىخواستم بهم ندادند و بخاطر صداى بينى

م آنرا بگيرم، خيلى تحقير آميز بود. قوانين  بايست با لباسام روان بود و من مىخيلى بد بود، براى يک هفته بينى

زدند که خوردم. آنها مرا مىچرخيدم و به ديوار چوبى مىتحمل کردنى نبود. طى شب وقتى خواب بودم مى

زدم، ام. من عادت دارم در خواب حرف بزنم، در قبرها هر شبى که در خواب حرف مى چرا صدا در آورده 

مى نگهبان  نيمه شب  و  همان  مىآمد  کتک  باد  به  مىمرا  و  همسايهگرفت  با  بگيرى. گفت  تماس  خواستى  ات 

زد. دو ماه اول حق استفاده از مسواک را هم نداشتيم، بعد  داد و حاجى هم مىصبح هم به حاجى گزارش مى

هايشان شد. حرفگو پخش مىهايى بود که از بلندگذاشتند که فقط شبها استفاده کنيم. از همه چيز بدتر مصاحبهمى

 اند. اند و همه چپها با هم ديگر رابطه جنسى داشتهگفتند که خيلى احمق بودهفرق داشت، مى

خنده  -  مى خيلى  هم  خودشان  توابها  اين  است،  مىدار  دروغ  که  را  دانند  حرفها  اين  حاجى  بخاطر  و  گويند. 

مىمى ما  همه  چپىزنند.  که  جنسدانيم  رابطه  چون  مسائلى  با  رابطه  در  چپىها  بودند.  مذهبى  چقدر  ها  ى 

مى سرکوب  را  دنبالهاحساساتشان  و  ماندهکردند  عقب  و  سنتى  فرهنگ  مىروى  که  بودند  بد  اى  سکس  گويد 

توانستند خارج از ازدواج با ها آنقدر روشنفکر بودند که مىاست، بخصوص براى زنها، مگه نه؟ کاش چپى

 کسى که دوستش داشتند وارد رابطه شوند. 

ها گويند. در بين چپىها بر عکس آن چيزى بودند که اينها مىگويند و در عمل چپىدانيم که دروغ مىمىما    -

بايست مواظب رفتارشان باشند، در غير اينصورت بوسيله دوستانشان و يا تشکيالتشان به زير انتقاد  افراد مى 

چون در ذهنيت مذهبى خودش مهم بود. شدند. ولى حاجى دوست داشت که آنها اين حرفها را بزنند  کشيده مى

بلندگو پخش مى از  يا کتاب خوانى بود. برنامه  برنامه ديگرى که  شد نقد مارکسيسم بود که به حالت بحث و 

گويند قبرها را برايشان غيرقابل تحمل کرده بود، پخش برنامه جوانان طرفدار رژيم بود  ديگرى که برخى مى

گذارى شده رفتند و با راه رفتن روى زمينهاى مينوانان به جبهه جنگ مىرفتند. اين جکه به جبهه جنگ مى
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مى کشتن  به  را  مىخودشان  پخش  را طورى  برنامه  اين دادند.  که  کند  فکر  دنيا  همه  از  دور  فرد  که  کردند 

  دهند و ما کمونيستها حاضر نيستيم جانمان را به خطر بياندازيم.جوانهاى مسلمان خودشان را به کشتن مى

مى  - رژيم  با  آزادى  از  دفاع  در  کردستان  در  دارند  کمونيستها  هم ولى  کشته  طبعا  جنگ  اين  در  و  جنگند 

اندازيم؟ مسئله اين است که آدم ها هم دستگير و اعدام شدند، چطور ما خودمان را به خطر نمىشوند. خيلىمى

ق مرگ و کشته شدن نيستيم و زندگى را  اندازد. ما مثل مسلمانها عاشاش را به خطر مىبراى چه چيز زندگى 

دشمنان  به دست  برايش  مبارزه  در  و  راه  اين  در  اگر  داريم، حاال  دوست  را  داريم، شادى و خوشى  دوست 

 زندگى کشته شديم، اين از عشق ما به کشته شدن نيست از دشمنى ديگران با عاشقان زندگيست.  

فقط حرفهاى    -  قبر هستى  مثل  توى شرايطى  تو  را مىوقتى  که مىرژيم  همان چيزهايى  با  و  شنوى شنوى 

قبوالنى که درست  اى براى نجات از شکنجه باشى، به خودت مىکنى. بخصوص اگر به دنبال بهانهقضاوت مى

 شود.  گويد، بخصوص وقتى هر روز و مرتب اين حرفها از بلندگو تکرار مىمى

 گويد: دهد و مىشانم مىنازلى يکى از زندانيان را که از دوستان جهان است ن

ها احمق بودند،  او به من گفت که بعد از مدتى نشستن در قبر و گوش دادن به بلندگو و شنيدن اينکه چپى  - 

از  احساس مى را به خودمان  اعتقادم  پيدا نکردم ولى  اعتقاد  به خدا  او گفت که  بوديم.  احمق  آره ما  کردم که 

مى او  دادم.  رژيم  دست  که طرفدار  همين  گفت  براى  نداشتم.  اعتماد  هم  خودم  به  ديگه  ولى  نشدم  تواب  يا  و 

طرف بماند يعنى  کند که بىرود و نماز مى خواند و سعى مىپذيرد و به بند مىشرايط بلند شدن از قبرها را مى

مى را  نمازش  بودند  بند  در  توابها  که  هم  پيش  مدتى  تا  مبارزان.  با  نه  و  باشد  رژيم  با  البتنه  گفت  خواند.  ه 

کرده اين تنها راه  گفت فکر مىاطالعاتى که به حاجى داده تازه نبوده و منجر به دستگيرى کسى نشده است. مى

نمى اگر  است،  واحد  از  شدن  مىخالص  شود.  نگهبان  و  تواب  رفته    گفتخواهد  دست  از  قبر  در  را  خودم 

 يدا کنم.  احساس کردم و بريدم. وقتى بيرون آمدم سعى کردم خودم را دوباره پ

 شنيدى چه احساسى داشتى؟  وقتى تو اين چيزها را از بلندگو در مورد کمونيستها مى -

اين چيزها را مى  -  آنها جواب بدهم. مثال در شنيدم، سعى مىهر بار که  با آن جدل کنم و به  کردم در ذهنم 

کردم. کار ديگرى که کردم  مى  کردم، هم نکات منفى و هم نکات مثبت آنرا مرورمورد تشکيالتمان که فکر مى

اى را  گيرى و تکامل چپ را در ايران مرور کنم. سعى کردم پروسهاين بود که سعى کردم تمام پروسه شکل

که با تمايل به روسيه شروع شد و بعد گرايش به مائو و بعد تمايل به کوبا را تجزيه و تحليل کنم. در واقع تاثير 

کردم. براى درک بهتر آن کمون پاريس را در ذهنم مرور کردم و ى مىچپ جهانى را روى چپ ايران بررس

اى که از بلندگو پخش مى شد ذهنم مثل به تاثير آن روى مبارزات مردم در دنيا فکر کردم. بعد از هر برنامه

آرام   کردميک موتور کار مى کرد. تا وقتى که جواب سواالتى را که آن برنامه برايم ايجاد کرده بود پيدا نمى

 بند نشستن را تحمل کنم.  توانستم شکنجه با چشمکردم و مىگرفتم. بعد از يافتن جواب احساس آرامش مىنمى

کردى که رابطه  کردى؟ فکر مىها با هم رابطه جنسى داشتند چى فکر مىدر مورد اين ادعا که همه چپى  - 

 کنند؟  جنسى خارج از ازدواج بد است و دوست ندارى بهت اينطورى نگاه

آنقدر باز نبودند که چنان روابطى داشته باشند. ولى فکر مىدانستم که دروغ است و چپىمى  - کردم تازه ها 

پردازند؟ خواهند برعليه ما حرف بزنند به رابطه جنسى مىداشته باشند چه اشکالى دارد؟ چرا وقتى اينها مى

ها عليرغم  نيستيم و اعتماد بنفس نداريم. اينکه ما چپى متوجه شدم که علتش بايد اين باشد که در مورد آن روشن

آنچه باور داريم رفتارمان نسبت به سکس و عشق مثل مسلمانان است. بعد به ازدواج فکر کردم و اينکه چه 

خواهد ما را قانع کند که ارزشى براى ازدواج قائل نيستيم  جايگاه مقدسى در اسالم دارد. نبايد از اينکه رژيم مى

 ب کنيم، ما نبايد ارزشى براى ازدواج قائل بشيم. تعج

کنم  ها ممکن است بگويند که مردم آمادگى شنيدن چنين چيزهايى را ندارند، ولى فکر مى درست است بعضى  -

 که مشکل مردم نيستند. مشکل طرز فکر خودمان است که قادر نيستيم تابوها را دور بريزيم.  

تن رابطه جنسى خارج از ازدواج غلط است. خودم هم که ازدواج کردم  کردم که داشمن هيچوقت فکر نمى  -

باکره نبودم. دليل ازدواجم هم اين بود که براى جلوگيرى از دستگيرى دستور تشکيالتى آمد دختر و پسرهايى 
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 کردم ازدواج کردم. ولى در کنند بهتره ازدواج کنند. من هم با کسى که داشتم زندگى مىکه با هم زندگى مى

شد من هم مجبور شدم که طرز فکرم را مرور کنم. بايد بگويم  قبرها بخاطر تبليغات زيادى که بر عليه ما مى

ها که آنجا نشسته بودند تاثير داشت، حتى آنهايى که بلند نشدند و تا به آخر نشستند. بعد از قبرها  که روى خيلى

ر آنجا نيکو به من گفت که او آدم خوبى نيست چون ما را در يک اتاقى گذاشته بودند يعنى قرنطينه بوديم. د

دانستم اين حرف او نتيجه همه آن تبليغات برعليه عشق است که توى  پسر عمويش را دوست داشته است. مى

مغز ما کرده بودند. نگاهش کردم، فکر کردم زمانى که در قبرها نشسته بوده است حتما دچار تناقض شده و 

 خيلى اذيت شده است. 

 از دوران بعد از قبرها بگو.  -

هايم توى وسايلم نبود. يک  بعد از تمام شدن دوران قبرها وسايلمان را بهمان دادند، ولى عکس خواهر زاده   -

روز ديدم که آن عکس در دست يکى از توابان مجاهد است. به او گفتم که اين عکس مال من است. او گفت نه 

سمشان نوشته شده است و من وقتى در بند بودم آنرا دريافت کردم. او مال خودم است. گفتم پشتش را بخوان ا

شان هم موهاى فرى دارد،  هاى من هم همين اسمها را دارند و هم سن اينها هستند، يکىگفت، ولى خواهر زاده

ر  تونه عکس آنها باشه. به سختى عکس را به من داد. مطمئن نبود که خواهخيلى وقته که نديدمشان و اين مى

 هايش هستند.  ديد که آنها خواهر زاده هايش هستند يا نه. در واقع در تخيالتش مىزاده

 ٭ ٭ ٭  

خواهد که براى ديدن متخصص به بهدارى برويم. من  نگهبان از سلول ما که بدترين وضع پوستى را دارد مى

دکتر مى که  هستم  نفرى  مىسومين  نظر  به  و  است  سالى  ميان  مرد  دکتر  او  رسد  بيند.  به  است.  وارد  کامال 

خواهد قسمتى از پوست بدنم را به  گويم تمام بدنم حتى گردن و بخشى از صورتم هم خارش دارد. از من مىمى

کشم،  هاى شلوارم را باال مىپرسد آيا پاهايم هم همانطور است. پاچهزنم و او مىاو نشان دهم. آستينم را باال مى

مى پاهايم  به  چشمش  آنکه  محض  مى به  مىافتد  تغيير  حالت صورتش  که  مىبينم  بيرون  اتاق  از  و  کند.  رود 

 گويد: شنوم که مىصدايش را مى 

شان گال دارند. ديگر صدايش خواهم کس ديگرى را ببينم، ميثم کو؟ بايد زندان را ضد عفونى کنيد، همهنمى  -

گذرد، دکتر دوباره پيش ما  ند. مدتى مىرسد. نگرانم که ميثم رئيس زندان نگذارد ما را درمان کبگوشمان نمى

 گويد: آيد و مىمى

تان گال داريد و براى خالص شدن از آن بايد دارو استفاده کنيد. بعد  تکتان را ببينم، همهنيازى نيست که تک  -

 از حمام بايد مايع را روى تمام بدنتان بريزيد.  

 گويد:  در مورد ضرورت استفاده از دارو مىدهد. بعد دکتر در مورد گال و عمکرد و شيوعش توضيح مى

بايد براى مدتى هر پانزده روز براى سه روز پشت سر هم مايع را به روى تنتان بريزيد. اين کار را بايد تا   -

مى احساس  که  مىزمانى  تنتان  که  مىکنيد  را  پوستتان  دارو  متاسفانه  دهيد.  انجام  چارهخارد  ولى  اى سوزاند 

 نداريد. 

 گويم: مى به دکتر

 اى را به پوستم بزنم؟  توانم چنان مايع سوزندهتوانم استفاده کنم، چطور مىچند ماه است که صابون هم نمى -

سوزاند، ولى مجبورى که استفاده  مى دانم که استفاده از آن دارو برايت خيلى سخت است چون پوستت را مى  -

نمى ازش خالص  وگرنه  خيلى  کنى،  پوستت  متاسفم  نمىشى.  من  االن  و  شده  برايت  خراب  کارى  هيچ  توانم 

 بکنم. بايد تحمل کنى و مايع را استفاده کنى بعد براى درمان پوستت بيايى پيشم.  

   

 گويد: نازلى در مورد دورانى که از کميته مشترک به اوين منتقل شده بود مى
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رفتم. در آنجا به من کاغذ دادند که در    ٦وقتى مرا به اوين بردند، مثل تو و بقيه براى بازجويى به شعبه    - 

مورد جريانم و روابطم و فعاليتهايم بنويسم. پسرى جلوى من نشسته بود. بازجو به سراغ او رفت و من صداى 

مى را  مىپسر  که  نمىشنيدم  شدم  دستگير  من  وقتى  زير  گفت،  را  اطالعاتم  از  بخشى  کنم.  همکارى  خواستم 

دم. بعدا متوجه شدم که بايد همه اطالعاتم را بدهم و دادم. بعد از آن به اسالم  شکنجه گفتم و بخشى را حفظ کر

اعتقاد پيدا کردم و تواب شدم و آماده همکارى بودم. براى همين وقتى به بند رفتم به آنهايى که در رابطه با 

شکيالت داريم. بازجو از اتحاد مبارزان کمونيست دستگير شده بودند گفتم که بايد تشکيالت بزنيم. حاال در بند ت

دانم چند نفر را لرزيدم. نمىشنيدم مىکنند پرسيد. از چيزهايى که مىاو در مورد اسامى افراد و کارهايى که مى

 به جوخه اعدام فرستاد.  

 ات در قبر برايم بگو.  در مورد ورزشهاى فکرى -

ى را که از زندگى لذت برده بودم را به ام فکر کنم. لحظاتکردم در مورد چيزهاى خوبى که داشته سعى مى  -

شدم که احساساتم نسبت به آدمها  کردم. و گاهى متوجه مىام فکر مى آوردم. به دوستانم و به خانوادهخاطر مى

کردم که مادرم را دوست دارم و عاشق همسرم هستم. ولى تغيير کرده است. قبل از آنکه به قبر بروم فکر مى

کردم اين بود که  عاشق مادرم هستم و همسرم را فقط دوست دارم. کار ديگرى که مى در آنجا متوجه شدم که  

مى مىتصور  که  را  آنهايى  را کردم  آيا شکنجه  کرد.  خواهند  چه  گيرند،  قرار  شرايطى  چنين  در  اگر  شناسم 

است، که تحمل خواهند کرد و يا مبارزه را رها خواهند کرد؟ مثال در مورد سايه فکر کردم، منظورم رابطم  

کردم که مبارزه را رها خواهد کرد، تحمل شکنجه را کند. و فکر مىاگر در چنين شرايطى قرار گيرد چه مى

نخواهد داشت. باربد را در آن شرايط تجسم کردم و به نظرم آمد که تحمل خواهد کرد و مبارزه را رها نخواهد  

اى که  برجسته و مهم بودند. خصوصيات فردى کرد، چون او هميشه عاشق بود. در قبر شخصيت آدمها برايم  

 شود يک نفر شکنجه را تحمل کند و ديگرى مبارزه را رها کند، برايم مطرح بودند.  باعث مى

 براى چه مدت مادرت را مالقات نکردى؟  -

ت رفتم، ماه مالقات نداشتم. بعد از آن وقتى که به مالقا  ۹تمام مدتى که در قبر بودم و مدتى بعد از آن يعنى    -

خوام تواب بشى و اين ام. در مالقات گفت که نمىدانست که چه اتفاقى براى ما افتاده است و کجا بودهمادرم مى

توانستم از او بشنوم. حرف او خيلى خوشحالم کرد و به او گفتم که در اين چند  با ارزش ترين حرفى بود که مى

خندم و  ديد مىن همان نازلى چند ماه پيش هستم. از اينکه مىماهه متوجه شدم که عاشقش هستم. به او گفتم که م

 سر حال هستم خوشحال بود. 

 بايد به مادرت افتخار کنى، او هميشه طرف توست. کاش مادر من هم مثل مادر تو بود.  -

داشته که من در مقابل رژيم محکم   -  ببيند. هميشه دوست  نداشته که مرا خورد شده  مادرم هيچوقت دوست 

 ايستم.  ب

 ات از دورانى که در قبر بودى چيست؟  تجربه -

دانستم که از  بخشى از خودم را در قبر ديدم که هرگز به آن واقف نبودم. منظورم قدرتم است، هرگز نمى  - 

کنم که آدم بتونه بگه خواهم مبارزه را ادامه دهم. فکر نمىآيم بلکه مىشرايطى مثل قبر نه تنها تميز بيرون مى

مىکه   نمىمن  آدم  نباشه.  مشخص  شکنجه  پايان  اگر  بخصوص  کنم،  تحمل  را  شکنجه  من تونم  که  بگه  تونه 

کنى  برم. وقتى فشار زياده ، تو به درستى و غلطى کارت فکر نمىخوام قهرمان باشم، پس زير شکنجه نمىمى

 ده بودم. کنه. در قبر آن بخش از شخصيتم را ديدم که هرگز نديو شخصيتت کار خودش را مى

کنم براى آنهايى هم که تواب شدند همين اتفاق افتاده است. آنها هم بخشى از خودشان را ديدند که تا فکر مى  -

بحال به آن واقف نبودند. قبال مجبور به ديدنش نبودند، منظورم ضعفشان است. براى همين به نظر تحقير شده 

متنفرند.  مى ديگران  از  هم  و  خودشان  از  هم  مىآيند،  نگاه  تنفر  با  همه  به  متنفر  آنها  خودشان  از  چون  کنند 

توانند کسى را دوست داشته باشند چون خودشان را ديگر دوست ندارند. آيا در مورد نظراتت  هستند. آنها نمى

 وقتى که در قبرها بودى بازجويى شدى يا نه؟  
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دند ازم پرسيدند که در مورد مارکسيسم  آره، يکبار نزديک پايان قبرها بود که همانطور که نشسته بودم آم  - 

توانستم بکنم، دفاع از نظرم. کنم و من براى اولين بار از آن دفاع کردم. اين تنها کارى بود که مىچه فکر مى

اختيارى روى بدنم که تکانش بدهم نداشتم ولى اختيار نظرم در دست خودم بود. جالب اينکه از چند روز قبل  

دانستند. آنها شروع کرده بودند به حرکتهاى دانستيم ولى نگهبانان مىتمه دهند، ما که نمىاز اينکه به قبرها خا

مى کى  پرسيدند  يکبار  مثال  مىاحمقانه،  کى  پرسيد  نگهبانان  از  يکى  ديگر  بار  يک  کنه؟  بو  گل  خواد  خواد 

ها ستم که سه شنبهدانمان يک کمى نظم بيشترى داشت مثال من مىخودش را وزن کنه؟ اواخر قبرها زندگى

امروز حمام مى بدونه  آدم  که  اين خيلى خوبه  و  است.  برايم  نوبت حمامم  قبرها  در  که  ديگرى  ره. يک چيز 

جالب بود اين بود که لباس نگهبانان، منظورم توابها تغيير کرده بود. همانطور که حاجى دوست داشت لباسهاى 

خواستند لباسهايى را که  خواستند بگويند که تواب هستند. نمىپوشيدند. حتى با لباس پوشيدنشان هم مىزنانه مى

وقتى مبارز بودند بپوشند. نزديک اواخر قبرها يک بار از ما عکس گرفتند، نور را ديدم و احساس کردم. فکر  

جناحىمى دو  اختالفات  با  رابطه  در  و  کنم  شويد  بلند  گفتند  شب  يک  بعد  کنند.  استفاده  ازش  خواستند  شان 

 تان را جمع کنيد. وسايل

 کردى؟  باور مى -

اى زدم که تمام شده ولى بعد از آن شرايط سخت و رفتار وحشيانهنه، باورش سخت بود. هر چند حدس مى  - 

که با ما داشتند باور کردنى نبود. نگهبانان از ما خواستند دنبالشان برويم، در راه با هل دادن ما عصبانيتشان  

خالى مى  يکى  را  نگهبانان مرد سينهکردند.  قبرها  از  براى  که  بردند  اتاقهايى  از  يکى  به  را  ما  را گرفت.  ام 

بند را به او دادم و وارد اتاق گرفت. چشم بندها را مىشد. قبل از اينکه وارد اتاق شويم نگهبان چشماستفاده مى

روند. بدون چشمبند راه مى  روم و آدمهاى ديگرى هم دارندشد که بدون چشمبند دارم راه مىشدم. باورم نمى

باور اينکه تمام شده است سخت بود، براى مدتى طوالنى با چشمبند زندگى کرده بودم، عادت نداشتم که چشمم  

کردند. در همان حال که باز باشد. دوستى را ديدم، هر دو همزمان گفتيم اين تويى؟ اکثر آدمها از هم فرار مى 

مى اتاق  وارد  راما  يکديگر  و  تختهمى   شديم  داشتند  نگهبانان  مىديديم،  را  زمين  بيرون هاى  اتاق  از  و  کندند 

رسيد که دستور فورى براى پايان دادن به قبرها به آنها رسيده بود. براى همين نگهبانان  بردند. به نظر مىمى

چوب داشتند  موقع  همان  دليل  همين  به  بودند.  نکرده  آماده  ما  براى  را  جايى  و  نداشتند  زمين  آمادگى  از  را  ها 

فرار مىمى از چشم همديگر  بوديم و  بعد  کرديم، کسى نمىکندند. همه متعجب  دانست موضوع چيست. روز 

کنيد تا  خواهيم ببينيم در اينجا چه مىکنيم. مىحاجى آمد و گفت، فکر نکنيد آزادين، نه، فقط داريم امتحانتون مى

 ن فقط براى ترسوندن ما بود.  باهاتون چه کنيم. بعد بهمون فحش داد و رفت، اي

بعد از آن حاجى را نديديم. نگهبان آمد دم در و گفت ظرف براى چايى بدين. همه به هم نگاه کرديم، منظورش   

بايست صبحها يک ليوان چايى از پشتت بردارى و بعد از نوشيدن آن ليوان را در  چيه؟ بعد از روزها که مى

غري برخورد  اين  حاال  بگذارى،  مىکنارت  نظر  به  نگهبان بى  بوديم.  شده  بيگانگى  خود  از  نوعى  دچار  آمد. 

کرديم. بعد نگهبان نان  دوباره گفت که ظرفى براى چاى بدين ولى کسى تکان نخورد، فقط همديگر را نگاه مى

لم  بايست آنرا بين همه تقسيم کند. حدود ده نفر چپى بوديم که از قبرها جان ساو پنير آورد، حاال يک کسى مى

کردند. من و يک  بدر برده بوديم و تعدادى مجاهد که در شرايطهاى متفاوت بريده بودند و با تنفر به ما نگاه مى

نفر ديگر به بقيه گفتيم که بايد اتاق را تميز کنيم ولى کسى گوش نداد. گفتيم براى نظافت بايد يک گروه تشکيل  

ها هم دوست نداشتند حرکت و  ى وحشت داشتن. حتى چپىبديم و تقسيم کار کنيم. مجاهدين از ساختن هر گروه

از قبرها را نداشتند، به نظر مى انگار توان زندگى متفاوت  رسيد که زندگى در زندان يادشان  يا کارى کنند. 

ها را در بياورند. ما شروع به نظافت کرديم و  کردند در قبر هستند و نبايد اداى زندهرفته بود. هنوز فکر مى

چپى يکىبعد  وقت  ها  هر  آنها  نکردند،  کارى شرکت  گروه  هيچ  در  مجاهدين  ولى  کردند.  تميز  و  آمدند  يکى 

کردند ولى نه در گروه. تميز کردن اتاق و چيدن ساکها خيلى وقت گرفت چون  خواست نظافت مىدلشان مى

 آنها با روش نظافت ما موافق نبودند. 

 در آن بود خالى کردند؟ اتاق را از همه وسايلى که در دوران قبرها  -

نشستيم. در مدت قبرها اتاقها اين در قسمتى از اتاق هنوز پتوهايى بود که ما در زمان قبرها روى آنها مى  -

طور درست شده بود که وسط اتاق خالى بود و اطراف آن را با فاصله يک متر تخته چوبى کوبيده بودند و در 

اين تخته ابين  آنها نشسته بوديم. نشستنها يک پتو بود که هر يک  از  هايمان را هم به شکل ز ما روى يکى 

زيگزاک تنظيم کرده بودند که نتوانيم با هم تماس بگيريم. يعنى يک نفر نزديک ديوار و ديگرى دور از ديوار 

د و  ها را برده بودند ولى پتوها به همان شکل سابقشان روى زمين بونزديک انتهاى تخته نشسته بود. حاال تخته
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زد. تا زمانيکه ما در آن اتاق بوديم پتوها به همان شکل سابقش يعنى به شکل قبرها دور کسى به آنها دست نمى

دادند ولى نگهبانان هم برايشان جالب نبود  نوشتند و به نگهبانان مىاتاق بود. مجاهدين در مورد ما گزارش مى

دونى حاجى هم مثل زندانيان در طى دوران  رد بودند. مىکه اين گزارشها را بگيرند. نگهبانان همه پاسداران م

شم. بعضى توابها به او در مورد سياست و چپ ياد تر مىتر و پيچيدهگفت که هى پيچيدهقبرها تغيير کرد. مى

توانست با زبان خودمان با ما حرف بزند. توابها به او ياد دادند که با زندانى متفاوت  دادند تا حدى که او مى

 خورد متفاوتى داشته باشد. با اين برخورد او در شکستن زندانيان قبرها موفق بود.  بر

 ٭ ٭ ٭  

شود که منجر به مرزبندى بيشترى  اند هر از چند گاهى مسئله جديدى طرح مىاز وقتى که توابها را از بند برده

مى زندانيان  بين  مسئودر  تمام  بودند  بند  در  توابها  که  وقتى  تا  که  چرا  داشتند. شود.  عهده  به  آنها  را  ليتها 

مسئوليت روزنامه، فروشگاه و غيره همه به عهده آنها بود و حاال برخى در قبول اين مسئوليتها مشکل دارند.  

يعنى   فروشگاه  ليست  انتخاب شود و  فروشگاه  نفر براى مسئوليت  اعالم کرد که يک  بند  امروز هما نگهبان 

بياورد. مسئول فروشگاه بايد وسايل را از دفتر تحويل بگيرد، آنها را بين   ليست مواد مورد نياز بند را به دفتر

سلول در بند است که در هر    ١۲و به دفتر تحويل دهد. کار راحتى هم نيست.    سلولها تقسيم کند، پول آنرابگيرد

ام دهند.  زندانى است. به نظر من مسئوليت فروشگاه بايد چرخشى باشد و هر بار پنج نفر آن را انج  ١٥يک  

يکى از آنها بايد نقش رابط با دفتر را هم بازى کند. بعضى ها هر کارى را که تا به حال کار توابها بوده است  

زنيم دوست ندارند انجام دهند. برايشان مهم نيست که اين کار خودشان هم هست يا نه. ما با يکديگر حرف مى

ل فروشگاه شدن هيچ اشکالى ندارد. از آنجا که همه موافق  و منتظريم که نظر بقيه را بشنويم. از نظر ما مسئو

کنيم. من و راز و بهناز و  پذيرفتن مسئوليت فروشگاه نيستند، بخشى از ما فروشگاهمان را از کمون جدا مى

دهيم. حاال چند تا کمون خريد هست، هر چند نفر که توافق  چند نفر ديگر جمع فروشگاه خودمان را تشکيل مى

کند اند. ما خريد از فروشگاه را قبول داريم چون برايمان فرق نمىه و خريد دارند با هم جمع شدهسر فروشگا

 کنند، معلوم نيست براى چه مدت. ها خريد نمىکه مسئول فروشگاه کيست. بخشى از چپى

توابها جدا کنند. يادم آيد وقتى در اوين بودم و بند پر از تواب بود تنها آرزويم اين بود که بند ما را از  يادم مى

گفتيم که اين اتفاق خواهد افتاد و بند بدون تواب را، اگر اعدام  زديم و مى آيد يک روز من و راز حرف مىمى

مى فکر  هرچند  ديد.  خواهيم  فکر نشويم،  ديد.  نخواهيم  را  بندى  چنان  خودمان  و  شد  خواهيم  اعدام  که  کرديم 

را ببينيم کارمان بحثهاى سياسى خواهد بود و لذت بردن و استفاده کردن کرديم اگر زنده بمانيم و چنان بندى مى

کنم برخى از  توانم تحمل کنم. احساس مىکنم نمىاز وقتمان. ولى حاال آنقدر تحت فشارم که گاهى احساس مى

يم بگويد آنها  خواهند به رژيم ثابت کنند که هنوز مبارزند. هر چه که رژکنند انگار مىدانند چه مى زندانيان نمى

 برعکس عمل مى کنند. 

مى فکر  چون  بروند،  انفرادى  سلول  به  دارند  دوست  سلول برخى  در  و  نيست  بند  در  مبارز  يک  جاى  کنند 

توانيم از هواخورى  دارى است ولى وجود دارد. ما هر روز براى چند ساعت مىانفرادى است. طرز فکر خنده

مى نگهبان  وقتى  کنيم.  هوااستفاده  مىگويد  بند  داخل  به  همه  کنيد  تخليه  را  اينکه خورى  از  بعد  امروز  آيند. 

نگهبان از همه خواست که هواخورى را ترک کنند يکى 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 

او دوست دارد به سلول فرستاده شود. بعد از مدتى نگهبان آمد و او را براى بازجويى صدا کرد و وسايلش  که  

خواست برود. از اينکه را هم بعدا گرفت. او را منتقل کردند. به کجا؟ حتما به سلول، همانجايى که خودش مى

 مبارز در سلول است، خوشحالم.  کنند جاى يک افرادى مثل او در بند زياد نيستند، کسانى که فکر مى

کنم که خودم هم هنوز بطور کلى از  بينم و احساس مىراه و روش مبارزاتى اين چپ که امروز در زندان مى 

ام، يکى از مسائل فکرى ام شده است. اين همان راه و روشى است که در جامعه با مسائلى از آن کنده نشده

ى که بعضى از جريانات چپى در دفاع از "برادر خط امام" جلوى قبيل سفارت و جنگ پلوراريزه شد. آنجاي

ها را بکشند. در آن  سفارت امريکا به صف شدند. و يا آماده رفتن به جبهه شدند که در دفاع از "وطن" عراقى 

زمينه اين  در  را  سازمان  نبودن  کمونيست  که  گفتم  خودم  به  مىزمان  خورده  صورتم  توى  که  در ها  بينم. 

نبودنش را نمىهازمينه اينکه دوست دارم که بينم. حاال هم احساس مىى ديگر کمونيست  با  کنم که خودم هم 

پرسم آيا من هم مثل کنم. از خودم مىها به خودم شک مىکمونيست باشم ولى گاهى با ديدن روش سياسى چپى

هاى سياسى به انسانيت با مرزبندىام؟ آيا مثل بعضى از اينها به جاى عشق  اينها به دنبال خورده کارى نيفتاده

 کنم؟ آدم ها را نگاه مى
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خواهم کنند. از راز مىبينم که زندانيان آنرا با درد و ناله استفاده مىکنند. مىداروى درمان گال را وارد بند مى

ع را خواهم داروى مايشويم و بعد از راز مىکمکم کند، وضع پوست او بهتر از من است. خودم را با آب مى

نمى بريزد. خودم  بدنم  کابين مىروى  در  بعد  است.  دردناک  خيلى  و  توانم،  تمام شود  پوستم  تا سوزش  نشينم 

 بتوانم لباسم را بپوشم. بخاطر سوزش پوستم دوست دارم لخت راه بروم ولى مجبورم لباس بپوشم. 

 ٭ ٭ ٭  

ميوه آدم  وقتى  نيست  خوبى  مىاحساس  نمىاى  ديگرى  ولى  مى خورد.  خورد  چه  اگر ولى  بکنيم؟  توانيم 

اين احساس ناخوشايند را هم تحمل کنيم.  نمى بايد  آنها را که به نظرمان درست نيست برويم پس  خواهيم راه 

معده عصبى  فشارهاى  نمىبخاطر  کاريش  ولى  شده  ناراحت  و ام  دارم  درد  معده  که  است  مدتى  بکنم.  توانم 

کنم و  نه شير خشک داريم و هر روز چند ليوان شير درست مىتوانم غذا بخورم. خوشبختابعضى روزها نمى

خون مى که  شدم  متوجه  ديروز  معدهخورم.  از  هستم  مطمئن  دارم  دکتر  ريزى  به  مرا  نگهبان  ولى  است  ام 

کنم. گاهى ام، در فضايى که نيم متر در نيم متر است و به آسمان زيبا نگاه مىبرد. در پنجره سلولم نشسته نمى

شوم. در اينجا آسمان خيلى وسيع و بزرگ  کنم و به ياد گذشته غرق مىنشينم و آسمان را نگاه مىمى  در اينجا

  ٨طرف راستم است و هواخورى در بين بند ما و بند    ٨دهد. بند  است. عظمت آن آدم را تحت تاثير قرار مى

اند هيچ کس در سلولهاى بند زده   ٨  هاى بندهاى ما و پنجرهقرار دارد. بخاطر پرده آهنى کلفتى که جلوى پنجره

ام و دوستانم هم دارند به همين آسمان نگاه  کنم که خانوادهکنم و به اين فکر مىپيدا نيست. به آسمان نگاه مى  ٨

بينم؟ براى آنها آسمان بخشى از زندگى شان است، بينند که من مىکنند. ولى آيا آنها هم همان چيزى را مىمى

کنم  کند، من همه لحظاتش را دنبال مى ام است. چيزى است که تخيالتم را تحريک مىندگى براى من دور از ز

رنگ و با  نوشم. منتظرم که ابرها سرخى خورشيد را بگيرند و بعد طالئى شوند و بعد بىو تغييراتش را مى

مين بار از من  شنوم براى چند رفتن خورشيد خاکسترى. دور از محيط هستم که صداى هما نگهبان بند را مى

دانم چرا بايد کند. نمىگردانم، جلوى سلول ايستاده است و نگاهم مىخواهد که به بازجويى بروم. سر بر مىمى

مى  سر  چادر  دورهبروم،  دوستانم  و  راز  بروم.  که  مىکنم  مىام  و  مىکنند  چيست.  موضوع  که پرسند  فهميم 

تخت روى  يا  و  پنجره  توى  که  را  کسانى  همه  بوده  نگهبان  دوستانم  سه  است.  کرده  بازجويى صدا  براى  اند 

 نگرانند که برنگردم.  

را پيش ميثم رئيس زندان مى که نگهبان ما  نفر هستيم  به ميثم مىسه  ما  از  برد. جلوى  داشتند  اينها  که  گويد 

گويد. حتما  مى  کنم که چرا دارد دروغکنم و به اين فکر مىگرفتند. تعجب مىتماس مى  ٨پنجره سلولشان با بند  

گردد که ما را به سلول بفرستد. او اى مىاز اينکه مثل خودش تواب نيستيم ناراحت است و به دنبال هر بهانه

خواهد به رئيس زندان نشان دهد که با ما بد است؟ کسى هست که  که وضع خوبى در زندان دارد پس چرا مى

 پرسد:  شنود از ما مىا مىنداند او تواب است؟ ميثم بعد از اينکه حرفهاى او ر

 گرفتيد؟ تماس مى ٨با بند  -

نمىمى بگيريم،  تماس  بخواهيم  ما  اگر  نديدين؟  را  ما  پنجره  آهنى جلوى  پرده  توانيم چون کسى را گويم: شما 

 توانيم در بند هشت ببينيم.  نمى

 پس چرا پشت پنجره نشسته بودى؟   -

ب   - هما، نگهبان  ببينم.  را  اينکه غروب  دوباره شروع مىبراى  بند هشت  ند  با  داشتند  اينها  اينکه  گفتن  به  کند 

خواهد که ما را به بند برگرداند. هر چند شرايط  کند و از او مىگرفتند. ولى ميثم حرف او را قطع مىتماس مى

 گردم خوشحالم. خوبى در بند ندارم ولى از اينکه به ميان دوستانم بر مى

از ما مى بنگهبان  از ما خواهد که  از ظهر  بعد  بندمان را ضد عفونى کنند.  بند چهار برويم که  ه هواخورى 

کنند. گذريم ما را هم مثل حيوانات ضد عفونى مىيکى به بند برگرديم. وقتى از در بند مىخواهند که يکىمى

قابلمه بزرگ به بند مى اييک  لباسهايمان را در آن بجوشانيم. کار سختى است، بخصوص  نکه هوا  آورند که 

سرد است و بعد از جوشاندن لباسها بايد آنها را در هواخورى پهن کنيم. ولى مجبوريم که اين کار را بکنيم تا  

 از شر گال خالص شويم. 
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ام و کتاب پاولف  در اين بند بر عکس اوين کتابهايى براى خواندن است. در راهرو روبروى در ورودى نشسته

شود. با خوشحالى از اينکه از سلول  زند و سپيده وارد بند مىدر را عقب مى  خوانم. نگهبان پرده جلوىرا مى

کند، گويى دشمنش را  دهد و با کينه نگاهم مىکنم. جواب سالمم را نمىانفرادى بر گشته است به او سالم مى

اندازد. احساس  ن مىاش مرا به ياد نگاه توابها در اويگويد که خفه شو، نگاه پر از کينهديده است. با نگاهش مى

ديدند. ولى سپيده چرا مرا فهمم، آنها را شکسته بودند و آنها مرا دشمن خود مىتنفر توابها را نسبت به خودم مى

افکار سياسىدشمن خودش مى و  اينکه روش مبارزه  او که يک مبارز است. بخاطر  مان متفاوت است  داند، 

روزه" را براى  هايى است که "دفاع از حقوق هر او هم يکى از چپىنبايد مرا دشمن خود بداند. ولى از آنجا که  

نمى و مرا همراه خود  دگم کرده  ماست، مرا خودش  برعليه  نيست پس  ما  با  که هرکس  منطقشان  بنابر  بيند، 

 بيند.  دشمن مى

نيان با من ام بعضى از زنداتنها و غمگينم. روابطم محدود به چند نفر است. بخاطر تفاوت تفکر و روش سياسى

کنند ولى من حوصله اينکه حتى برم آنجا و نگاهشان ها دارند توى هواخورى بازى مىزنند. خيلىحرف نمى

ها دارند بقيه ببينم و هم افق را. بعضىام، هم آنها را مىام درد دارد. توى پنجره سلول نشستهکنم را ندارم. معده

دوند و  . صدايشان حسابى بلند شده و هيجان زده به هر طرف مىخوان به همه آب بپاشندکنند و مىرا خيس مى

آنها به سلول مىيکديگر را خيس مى از  آنها بپيوندم ولى من رد  آيند و از من مىکنند. دو نفر  خواهند که به 

يک  کنند. آنها مرا زنند، حتى از سالم و احوالپرسى هم پرهيز مىکنم. اين دو نفر هيچ وقت با من حرف نمىمى

خواهند که من  کنم دلشان سوخته و مى ام و تماشايشان مىدانند ولى حاال از اينکه تنها نشستهبورژواى بريده مى

آنها مى آنها هم جرات نمىگويم که نمىهم بروم که خيسم کنند. خيلى جدى به  کنند که بزور مرا با خود  آيم، 

دانم چرا احساس  کنند. نمىبرند و خيس مىبه زور مى  بينم که ديگران راکنند. مىببرند و سلول را ترک مى

 خواهد که صدايشان را پائين بياورند.  کند و از آنها مىبينم که آمده و تماشايشان مىخوبى ندارم. نگهبان را مى

توان حس  رسد که شرايط را از هواى زندان مىاحساس بدى دارم، بعد از سالها در زندان بودن به نظرم مى 

کنم که لحظات بدى خواهيم داشت و احتماال بخاطر اين آب بازى برخى را شالق بزنند. در  احساس مى  کرد.

قوانين پشت   اسالم،  زندان  اين  در  است.  حرام  کنيم. خنديدن  بازى  نبايد  و  باشيم  بايد ساکت  ما  اسالم،  زندان 

خواهد که کشد، نگهبان از همه مىقوانين براى اين است که زندانى مثل يک انسان زندگى نکند. زياد طول نمى

کنم که اتفاق شومى رخ خواهد داد. اين طور که پيداست نگهبان که تواب  هواخورى را ترک کنند. احساس مى

آيد و اسامى کسانى را که  تواند خنده و شوخى دوستان سابقش را ببيند. نگهبان مىاست و در قبر بريده، نمى

ام بيشتر شده است. چگونه آنها  کنم درد معدهزند و احساس مىقلبم به شدت مى خواند. کردند مىبقيه را خيس مى

شوند، شالق و تخت با خود  دارند، تعدادى مرد داخل بند مىرا شکنجه خواهند کرد؟ آنها را دم در بند نگه مى

از ما مى دارند. همه ما در سلولها نشسته آنها را تماشا   خواهند که برويم در راهرو بنشينيم و شالقايم.  زدن 

ها با گذاشتن آينه به حالتى خاص شنويم. بعضىرود ولى ما صداى شالق را مىکنيم. کسى از سلول بيرون نمى

خواهند يکى مىاند يکىگذارند و از زندانيان که رديف ايستادهبينند. تخت را توى راهرو مى همه صحنه را مى 

زنند. سکوت است و تنها صداى شالق که سکوت هوا را ا شالق مىکه روى تخت بخوابند و به نوبت آنها را ب

مىمى زندانى  کمر  روى  بر  و  مىشکند  گوش  به  از نشيند،  يکى  در  که  ميانسالى  زن  ناگهانى  گريه  رسد. 

رسد. شالق تواند شالق خوردن زندانيان را بخاطر آب بازى تحمل کند به گوش مىسلولهاى روبروست و نمى

 کند تا نيروى بيشترى براى ضربه بعدى به او بدهند. شالق خدا و پيغمبرش را صدا مىزن با هر ضربه 

کنم، دلم روم و غمگينانه شروع به قدم زدن مى شود. مىشود و در هواخورى دو باره باز مى شالق تمام مى 

از کنارم ردشود. همه دارند غمگينانه قدم مىخواهد گريه کنم ولى نمىمى شود و يک گل مى  زنند. شهرزاد 

دهد. او يکى از آنهايى است که قبر را تحمل کرده ولى مثل بقيه با  عباسى را که از باغچه کنده به دستم مىالله

ام را  گويم، اگر حرفى بزنم ممکن است نتوانم جلوى گريهگيرم ولى چيزى نمىزند. گل را مىکسى حرف نمى

مى رد  هم  کنار  از  نگاهبگيرم.  را  گل  مىمى  شويم،  احساس  و  زندگىکنم  در  که  غمگين  کنم  اينقدر  هرگز  ام 

 ام.  نبوده

 ٭ ٭ ٭  

تواب مى نگهبان و  از  پر  بند  و هر کس مشغول کاريست، يکدفعه  آرام است  از ظهر  بعد  از ما  يک  شود و 

هيم از خوازنيم که بايد گشت باشد. بعضى از چيزهايى را که نمىخواهند که به هوا خورى برويم. حدس مىمى

آيد  دهند. به نظر مىگويند عجله کنيد و ما را به طرف هواخورى هل مىکنيم. نگهبانان مىدست بدهيم پنهان مى

که يکى از توابها نازلى را ديده که در حال پنهان کردن چيزى است. همه در هواخورى هستيم و تعداد زيادى 
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رود و خواهد که با او برود. نازلى مىبان از نازلى مىشود و نگه گردند. در هواخورى باز مىدارند بند را مى

اند. بعد از هر گشتى بايد ساعتها جمع رويم که ببينيم چه نبردهشود و ما به بند مى گردد. گشت تمام مىبر نمى

و  اى که براى يکى از زندانيان کشيده بودم که روز تولد ديگرى به اشوم که نقاشىکنيم و تميز کنيم. متوجه مى

 اند. بدهد از ديوار کنده و برده شده است. نقاشى کوه بود با مداد سياه، چقدر احمقانه است که آنرا هم برده

خواهد پوست مرا رها  کنم. ولى انگار گال نمىهر دو هفته يک بار براى سه روز داروى مايع را استفاده مى

خارانم. پوستم به شدت حساس شده و حتى با آب  ىشوم که ناخودآگاه دارم خودم را مکند. هنوز گاهى متوجه مى

 سوزم. کنم که در آتش دارم مىکنم براى چند دقيقه احساس مىسوزد. وقتى داروى مايع را استفاده مىهم مى

روژين از گوهر دشت بر گشته است، سر حال است فقط کمى الغر شده است. از نازلى و بقيه کسانى که در  

دارد.   خبر  هستند  مورد  مى سلول  در  ولى  زدند  را  او  بردند  بند  از  را  نازلى  اينکه  از  بعد  نگهبانان  که  گويد 

هايش که پيدا کرده بودند با او حرفى نزدند. او را چند روز بدون غذا در قزل نگه داشته بودند و بعد به نوشته

 گويد: گوهر دشت فرستادند. روژين مى

وهر دشت هستند که روزنامه ندارند. يکى از آنها اعالم اعتصاب تعدادى زندانى در سلولهاى انفرادى در گ  - 

مى داشت  زندانى  که  وقتى  کرد.  ديگر  چيزهاى  و  روزنامه  براى  نامحدود  تحقق غذاى  که  گفتند  او  به  مرد 

پذيرند و براى سه روز به او روزنامه دادند. بعد از سه روز که او اعتصابش را شکسته بود  خواستهايش را مى

خورد ديگر به او روزنامه ندادند. رئيس زندان براى بازديد آمد و گفت شما همه چيز داريد، توالت ىو غذا م

خواهيد؟ براى انتخابات نگهبانان در داريد، ديوارهايتان سفيد هستند، وضعيت خوبى داريد، ديگه چه چيز مى

ات شرکت کنيد. بعد از اينکه زندانى خواهيد در انتخابپرسيدند که مىکردند و از ما مىهر سلولى را باز مى

 خنديدند. ها بلند مىبستند، همه زندانىگفت نه و در سلول را مىمى

 ٭ ٭ ٭  

شود، و يا حرف زدن سر مسائل مختلف با راز و نينا و چند نفر ديگر و بيشتر وقتم صرف خواندن کتاب مى

تکامل   در مورد  جالبى  کتاب  است.  خيلى محدود شده  روابطم  که همه کال  آنجا  از  ولى  بند هست.  در  انسان 

توانم از آن  رسد. من روزى يک ساعت مىخواهند آنرا بخوانند، وقت کمى به هر کس براى خواندن آن مىمى

با راز حرف مى  از او مىاستفاده کنم.  داريم  زنم و  اگر موافق است کتاب را در وقت خواندنى که  پرسم که 

گويد فکر خوبى است و با  کنيم که هر وقت که خواستيم آنرا بخوانيم. راز مىبنويسيم و يک کپى از آن درست  

کنيم. راز و يک نفر  زنيم و نوشتن کتاب را شروع مىبقيه دوستانى که وقت خواندن کتاب را دارند حرف مى

د و در عوض برکند، بنويسند. وقت زيادى نمىتوانند در شب هم که کسى آنرا استفاده نمىگويند که مىديگر مى

 توانيم آنرا با يکديگر بخوانيم و در مورد آن حرف بزنيم.  ما هم يک کپى از کتاب خواهيم داشت و مى

دانند  العمل خودبخودى در دفاع از حقوقى مىبيند که مبارزه را عکسروژين هم خودش را هم نظر آنهايى مى

خواهند تنها بمانند و کسى به آنها  عريف کنند. نمىها دوست دارند خودشان را با آنها تگيرد. خيلىکه رژيم مى

توانند با آن شيوه مبارزه مرزبندى کنند.  محل نگذارد و ايزوله شوند. از طرف ديگر، از نظر فکرى هم نمى

مسئله رژيم  وقتى  و  ندارند  مبارزه  از  مشخصى  ايده  مىخودشان  طرح  و  اى  است  ديگران  به  نگاهشان  کند 

کنند. آنها تيپى هستند که دوست دارند اين فرد و يا آن گروه  رفدار را دارد انتخاب مىروشى را که بيشترين ط

خواهند ببينند. چقدر  بينند و نمىکنند. آنها آينده را نمىرا دنبال کنند و به اين که بعد چه پيش خواهد آمد فکر نمى

از دست مى را  وقتشان  اينکه  براى  تنها  نه  احيف  است  بلکه ممکن  از دست  دهند،  هم  اهدافشان را  و  نرژى 

داد و به هر چه که  کرد. او تنها به احساساتش گوش مىکرد و عمل مى بدهند. مثل رويا او هم مثل اينها فکر مى

گفت نه. تا آنجا که به قبر رفت و بعد اعتماد بنفسش را کرد بدون اينکه باالنس قدرت را ببيند مىرژيم تعيين مى

کنم که بيند. احساس مىديد نمىکه رويا خودش را همانقدر که قبل از شکستن با ارزش مىبينم  از دست داد. مى 

آنها کجا مىبقيه هم همان راهى را مى  شکنند؟ کاش نشکنند؟ روند که رويا رفت. ولى رويا در قبر شکست، 

ر دادن انرژى شان، فهميدند که بهتر است بجاى هدگرفتند و مىديدند و از او درس مىکاش آنها رويا را مى

 آنرا ذخيره کنند.  

بريم ولى ما را به  خارد و از ناراحتى پوستى رنج مىکنيم هنوز پوستمان مىبا اينکه از داروى مايع استفاده مى

نمى مىبهدارى  نگهبان  به  و  برند.  ببيند  را  ما  بايد  دارو  اين  از  استفاده  از  بعد  که  است  گفته  دکتر  که  گويم 

 گويم ولى جوابى در کار نيست.  گويد به ميثم رئيس زندان مىن کند. نگهبان مىپوستمان را درما
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 ٭ ٭ ٭  

    

   مبارزه براى چادر رنگى 

گويد که قانون جديد است که همه بايد با چادر مشکى از بند بيرون بروند. تا بحال روز مالقات است نگهبان مى

کنند. اى نبود. حاال دارند يک قانون از آن درست مىئلهبايست با چادر از بند بيرون برويم و رنگ آن مسمى

ها اين است که ما هرچه دلمان بخواهد  العمل بعضى از چپىزنند. اولين عکسهمه دارند در مورد آن حرف مى

مى مىسر  سر  رنگى  چادر  يعنى  مىکنيم،  احساس  هستم،  نگران  و  کنيم.  فروشگاه  مسئله  مثل  ديگر  اين  کنم 

کنم چادر لباسى نيست که من دوست داشته  گذارند که اين يکى را رعايت نکنند. فکر مىو نمىروزنامه نيست  

کنم بخاطر اين آيد. اگر سرم مى باشم و يا به آن باور داشته باشم. چادر لباس مسلمانان است و من از آن بدم مى 

هيچوقت دوست نداشتم که چادر    اماست که در زندانم و از روزى که دستگير شدم آنرا سرم کردند. در زندگى

ام را عوض کنم بيرون از زندان سر کردم. در آن چند بار هم چادر را  سر کنم. فقط چند بار بخاطر اينکه قيافه 

 کردم. در کيفم گذاشته بودم و در ماشين در آخرين لحظات سر مى

 

من احساس حقارت می کردم. براى  سالم بود مادرم مجبورم می کرد چادر سر کنم و    ۹يادم می آيد وقتی حدود 

رفتم گذاشتم و بدون چادر به مدرسه مى رفتم آنرا در کيفم مىهمين هر روز بعد از اينکه از در خانه بيرون مى

از کيفم در مى  آنرا  زدم. تا  کردم و زنگ خانه را مى آوردم و سرم مىو وقت برگشتن درست پشت در خانه 

در حياط باز بود و مجبور نبودم که زنگ بزنم براى همين وارد خانه شدم    اينکه يک روز وقتى به خانه رسيدم

و در حياط چادر را از کيفم بيرون آوردم و سرم کردم. وقتى خواستم راه بروم ديدم مادرم توى باغچه ايستاده 

مجبور کند    کند. مادرم عصبانى شد و با هم دعوا کرديم. بعد از آن نتوانست مرااست و با دهان باز نگاهم مى

ها را توانستند بچهها مىکه با چادر به مدرسه بروم. آنزمان دوران شاه بود و حجاب اجبارى نبود ولى خانواده 

ها دفاع کند و نگذارد که پدر و يا مادر نظر  مجبور کنند که چادر سر کنند. رژيمى هم نبود که از آزادى بچه

بچه  روى  را  بچهخودشان  انگار  کنند.  اعمال  نه   ها  جامعه.  مستقل  عضو  نه  است  مادر  و  پدر  ملک  بيچاره 

مادر   چگونه  وگرنه  داشت.  حقى  رسما  جامعه  در  کودک  نه  و  بود  کودک  حقوق  از  دفاع  براى  قانونى 

اش کند و خرافات به خوردش بدهد؟ در آن زمان هم مثل حاال پدر و مادر  توانست به راحتى چادر سر بچهمى

چه مزخرفات است به خورد بچه دهند، چرا که بچه بيچاره "مال" آنها بود.    حق داشتند مذهب و سنت و هر

بايست به تنهايى با مادرم بجنگم.  اى هم نبود که بچه بتواند اعتراض کند؟ براى همين من مىهيچ مرجع قانونى

نپوش  و  پوشيدن  مبارزه سر  ندارد. چون  معنى  باختن  و  بردن  ولى حاال  بردم  را  مبارزه  آن زمان  آن در  يدن 

آنوقت    ۲٧آنوقت بچه بودم. حاال     نيست، سر رنگ آن است. در چه دنياى کثيفى زندگى مىکنيم سالم است. 

توانم بر عليه چادر مبارزه کنم. به هر حال مسئله مهم چادر است که همه  برعليه آن مبارزه کردم ولى حاال نمى

کند که سياه سر  ايم تحملش کنيم، ديگرچه فرقى مى شده  اى که ناچارايم سر کنيم. مثل شکنجهما ناچارا پذيرفته

کنند. تا حاال رنگ چادر مهم نبود ولى حاال که قانون  ها دارند سياه سر مىکنيم يا رنگى، همين االن هم خيلى

اى براى کنم که رنگ چادر براى رژيم فقط بهانهشده که بايد مشکى سر کنيم رنگ آن مهم است. احساس مى

 ت و ما نبايد اهميتى به آن بدهيم. سرکوب ماس 

خواند که با چادر مشکى به قبل از اينکه وقت کافى پيدا کنيم که با هم حرف بزنيم نگهبان ليست اسامى را مى

تصميم   هم  راز  و  من  بروند.  مالقات  به  مشکى  چادر  با  که  نيستند  حاضر  زندانيان  از  خيلى  بروند.  مالقات 

با بقيه حرف بزنيم و اگر امکانش بود همه با هم سر کنيم. از آنهايى که از مالقات    گيريم که اين بار نرويم تامى

اند که تا ما را نبينند زندان را ترک نخواهند کرد.  هايمان خيلى ناراحتند و گفتهشنويم که خانوادهگردند مىبر مى

ما مى از  نگهبان  از ظهر  خانوادهبعد  با  تلفنى  براى مکالمه  که  با چادرهاى مان  خواهد  برويم.  بيرون  بند  از 

مى خانوادهرنگى  با  مىرويم.  حرف  مى ام  توضيح  را  مالقات  به  نيامدن  علت  و  از زنم  و  نگرانند  آنها  دهم. 

پوستى مىناراحتى  مىام  آنها  به  مىپرسند.  کمتر  حاال  الاقل  است،  بهتر  که  دقيقه  گويم  دو  از  بيشتر  خارد. 

 شود. ع مىتوانيم حرف بزنيم، تلفن قطنمى

کند. به او گويد اگر آنها سر نکنند او هم سر نمىبينم که هم نظر هستيم ولى نينا مىزنم و مىبا نينا حرف مى

شد چادر سر نکرد و براى سر نکردن چادر مبارزه اش چيه؟ اگر تناسب قوا طورى بود که مىگويم فايدهمى

مبارزه براى تعيين رنگ زنجيرمان مسخره است. در   کرد خوب بود. ولى مبارزه براى تعيين رنگ آن، مثل
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گردند. نينا با نظرم پذيرند و با چادر مشکى بر مىکنند، بعد آنها هم مىبرند شکنجه مىنهايت هم آنها را مى

نيست ولى من هم نمى با  مخالف  نينا هم  به نظر خودش درست است بکند.  قانعش کنم که کارى را که  توانم 

زنند ولى قانع کردن آدمها به انجام کارى که دوست  آيند. همه با هم حرف مىنظر عصبى مى  آنهاست. همه به

 ندارند راحت نيست. روژين و سونيا هم با آنها هستند. 

شايد اينها چادر رنگى را خودمانى و مردمى بدانند چون بخشهايى از مردم سنتى تر و مذهبى تر در جامعه از  

استفاده مى ايچادر  از سنتکنند.  خيلى  که  که  ن چپ  نيست  بعيد  دارد،  و جامعه سنتى  در مذهب  ريشه  هايش 

آيد همين جريانات چپ، در دوره اول حمله رژيم براى قانونى کردن اش هم با چادر بد نباشد. يادم مىرابطه

آنان حمايت نکردند. گفتند حجاب برا از مبارزه  آزاديخواه تظاهرات کردند،  ى زنان  حجاب، زمانى که زنان 

آيد در يک تظاهرات بر عليه حجاب بورژوا مسئله و مشکل است، نه براى مردم کارگر و زحمتکش. يادم مى

زدند که  اجبارى پاسداران و اراذل و اوباش رژيم ما را مورد حمله قرار داده بودند. آنها در حاليکه ما را مى

عد از آن تظاهرات در حاليکه خيلى عصبانى بودم به ناميدند. بمان کنند، ما را "فاحشه" و "خراب" مىپراکنده

چهار راه دمکراتيک که در آنجا ميز کتاب داشتم رفتم و روى يک مقواى بزرگ نوشتم: پاسداران زنانى را که  

آيد متن کوتاهى در مورد  در دفاع از آزادى پوشش دست به تظاهرات زده بودند به زير کتک گرفتند. يادم مى

از آزادى پوشش زنان روى مقوا نوشتم و به ديوار زدم. يکى از افراد جريانات چپى که کنار   آن واقعه و دفاع

اينرا به ديوار زده اين زنانى که  اى. پرسيدم چرا؟ گفت ما نمىمن ميز کتاب داشت گفت، درست نيست  دانيم 

ين است که آنها براى دفاع از  اند. گفتم چه اهميتى دارد؟ مهم اتظاهرات کرده بودند از چه قشر و طبقه اى بوده

آزادى جمع شده بودند و نيروهاى رژيم آنها را به زير کتک گرفتند. آنها از من خواستند که پالکارد را پايين  

اش کردند که پالکارد را  بياورم، من هم زير بار نرفتم. تا اينکه مهرداد آمد و آنها با او حرف زدند و راضى 

چپ، کارگر و زحمتکش عاشق زندگى مدرن و فرهنگ امروزى نيستند و داشتن   پائين بکشد. از نظر اين نوع

هاى  خواهد! به ياد تيپيک سرپناه فقيرانه و غذايى بى کيفيت و لباسى مندرس تنها چيزى است که دل شان مى

تى بود، هايشان معموال سنشان مرتب نباشد. قيافهکردند لباسافتم که سعى مىاين چپ در بيرون از زندان مى

به سازمانآرايش کردن و رنگ قشنگ و شاد پوشيدن فرهنگ زندگى اگر کسى  نبود و  پيوست  شان مىشان 

آيد روزى با يکى از دوستانم که در يک جمع بوديم بايستى ريخت و سر و وضعش را مثل آنها کند. يادم مىمى

برداشت و من سفيد. بعد به خاطر رنگ   اىبراى خريد لباس رفتيم. يک مدل بلوز را انتخاب کرديم، او سرمه

 گفتند سوسول. بلوزم که سفيد بود به من مى

طلبند تا درک شوند و زدوده شوند. کارى ايم آسان نيست. جدلى سخت مىکندن از ديدگاههايى که به ارث برده

لکرد خودم را  که در اينجا نه وقتش است و نه کسى ارزشى براى آن قائل است. هر از چند گاهى وقتى که عم

ام.  بينم که من هم از اين چپى که بعضى از کارهايش برايم آزار دهنده است بطور کلى کنده نشدهکنم مىنگاه مى

دانند چون حاضر نيستم نسبت به حقوقى که رژيم ديروز به ما داده بخشى از اينها مرا راست و ضدانقالب مى

ان دهم. چون حاضر نيستم در دفاع از حقوقى که رژيم يک العمل خودبخودى نشگيرد عکسو امروز از ما مى

مى مىروز  ديگر  روز  و  و  دهد  احتماالت  و  قدرت  باالنس  چون  دهم.  قرار  بازى  اين  در  را  خودم  گيرد 

سنجم. براى برخى ديگر چپ و آنارشيست هستم چون مخالف اى مىشرايطمان و اولويتهايمان را در هر مسئله

آزادى م دادن و  اين موضعانزجار  اين دو طيف  افراد  از  هايى  هاى سياسى مطلقشروط هستم. براى بعضى 

گيرم پس ارزش دوستى در هيچ سطحش را ندارم.  هستند که اگر من در رابطه با آنها در کنارشان قرار نمى

بودم، کسى که  آيد که وقتى دستگير شده  ام. يادم مى بينم که من هم اين نوع نگاه سفيد و سياهى را داشته حاال مى

زير شکنجه همکارى کرده بود، برايم ضدانقالب بود. سطح همکارى و علت همکارى برايم مهم نبود. هرکس  

بريد از نظرم ارزش دوستى نداشت ولى واقعيت زود به صورتم زد. فهميدم کسى که زير شکنجه  هم که مى

م نبايد کسى را که مبارزه را رها کرده  اطالعاتى داده است و از آن هم پشيمان است ضدانقالب نيست. فهميد

نشستن اين عقب  همه  باشد،  داشته  انتخاب  آزادى  بايد  هرکس  اينکه  از  گذشته  که  چرا  کرد.  بخاطر تحقير  ها 

شکنجه است. شايد براى کسى الزم نبود که دستگير شود و در شرايط زندان قرار بگيرد تا واقعيت را درک  

در مورد آن فکر نکرده بودم و کسى در موردش نگفته بود و ننوشته بود،  کند. ولى متاسفانه براى من چون  

ديدم  بايست در شرايطش قرار بگيرم تا همه واقعيت را ببينم. تا قبل از آن تنها ضعف را مىاينطور بود که مى

نمى را  يعنى شکنجه  آن  علت  نمىو  انسانها  روى  آنرا  تاثير  و  شرايط  هديدم.  دستگيريم  اوايل  بخاطر ديدم.  م 

گرايانه و خشک به مبارزه، برخوردم با آنهايى که زير شکنجه بريده بودند دوستانه  همان نگاه مطلق، اصول

که همراه  را  آنها کسانى  نيست.  هم  مبارز  به يک غير  مبارز  برخورد يک  اينها حتى  ولى حاال مسئله  نبود. 

ها با دوست ديروزشان اگر امروز نظر و  بينند. بعضى خودشان و هم سياست خودشان نيستند ضدانقالب مى

کنند که در جبهه کنند، چرا که فکر مى شوند. با او سالم و احوالپرسى هم نمىپراتيکش متفاوت شود، دشمن مى

ضدانقالب قرار گرفته است. شايد مبارزه از نظر اينها يک چهارچوب معين و اصولى خدشه ناپذير است، يک  
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پذيرفت   بايد  يا  که  است  دنباله دگم  علت  شايد  هم  برخوردشان  همين  کرد.  رد  خيلىيا  که  روى  آنهايى  هاست. 

 روند که اعتقادى به آن ندارند.  خواهند دوستانشان را از دست بدهند راهى را مىنمى

 گويد: شوند. نينا ناراحت است مىها شديدتر مىگذرند و مرزبندىروزها مى

با پرواز دوست باشى، او يک ضدانقالب است. به او گفتم که اين    توانىگويد تو چطور مىمونا به من مى  -

 کنى که او اعتقادى به مبارزه داره؟  واقعيت ندارد. تو را به من نشان داد و گفت نگاش کن، واقعا فکر مى

 اين خيلى تنگ نظرى است که مبارز بودن يا نبودن کسى را با مبارزه سر رنگ چادر بسنجيم.   -

 اين طرز فکر آنهاست. دانم ولى مى -

هاى انقالب و ضدانقالب را همان جا و سر همان اى مرزبندىنينا جان اين همان چپى است که سر هر مسئله  -

گرايى و احترام به مذهب باالى دار رفت. همان چپى که  کند. همان چپى که با اعتقاد به ملىمسئله تعيين مى

بى مىجامعه  کمون طبقه  از  درکى  ولى  فکر مىخواهد  ندارد.  چادرش يسم  رنگ  براى  ولى  نيست  مذهبى  کند 

بينم ولى مسئله اينه که نيرو  ها است. من شهامت و مقاومتشان را مىکند، چادرى که سمبل مذهبىمبارزه مى

گذارند که اصال ارزش ندارد، رنگ چادر هيچ ارزشى ندارد.  گذارند. روى چيزى نيرو مىروى بيهودگى مى

گ چادر را طرح کرده، وقتى پيروز شود، چيز ديگرى را طرح خواهد کرد که بقيه کسانى که رژيم امروز رن

شان را از دست امروز در مبارزه براى چادر رنگى نبريدند، با دويدن به دنبال مسئله بعدى انرژى مبارزاتى

اندازد که با به ها را مىتيله  کند؟ رژيم اينبدهند. ما چرا بايد به دنبال مسائلى بيفتيم که رژيم برايمان طرح مى

خواهد به اين وسيله ما را زير مبارزه کشاندن ما براى آنها، ما را خسته کند. هدف رژيم سرکوب ماست. مى

فشار قرار دهد که عقب بنشينيم. با بردن توابها مسئله فروشگاه و روزنامه و چيزهاى ديگر را طرح کرد. حاال  

بيند که در آن موفق است. ما  ن نوع سر دواندن را ادامه خواهد داد چون مى هم رنگ چادر، بعد از آن هم اي

 چرا بايد به دنبال رژيم بيفتيم؟  

نمى به روى خودم  ولى  دلخورم  آنهاست  با  نينا  اينکه  که از  با هر کس  که  اوست  اين حق  به هر حال  آورم. 

دانيم که بعد از آن فشار  ى سر کنيم و مىايم که چادر مشک خواهد دوست باشد. براى مالقات بعدى ما آمادهمى

 رويمان بيشتر خواهد شد. 

کردند، تعدادى از زندانيان که تا بحال بطور خودبخودى و اينکه چون چادرشان سياه بود، چادر سياه سر مى

  اى سر رنگ چادر ندارد ولى کنند. شيال يکى از آنهاست که مسئلهکنند چون دوستانشان سر نمىحاال سر نمى

روى از بقيه حاضر نيست سر کند. مطمئن هستم که روزى او هم با چادر مشکى به بند خواهد آمد بخاطر دنباله

نمى نگاه مىولى  کارشان  به  او چطور  مثل  افرادى  و  آنوقت خودش  اين خواست خودشان دانم  باالخره  کنند. 

افتادند. بعضى اينها فقط دنبال دوستانشان  با اينکه حنبوده،  کنند بهتر  رکت را قبول ندارند ولى فکر مىها هم 

استدالل چپى اين  آنهاست. شايد هم  از  از بقيه حمايت کنند. سونيا يکى  ها که اگر همه با هم در حرکت  است 

 تواند شکستمان دهد، قانعش کرده است.  شرکت کنيم رژيم نمى

ها در نکه مالقات يکى از بهترين پديدهرويم. با ايروز مالقات است، من و راز و چند نفر ديگر به مالقات مى

 زندان است ولى غمگينم. 

کنم. مونا و نيکى پشت  عصر است در حال قدم زدن در راهرو هستم و به مالقاتم که امروز صبح بود، فکر مى

کنند. مونا در زنند به طورى که بشنوم. مرا ضد انقالب خطاب مىروند و در باره من حرف مىسرم راه مى

آنها  حاليک  از  ديگرش  دوست  شانه  را روى  ديگرش  و دست  است  گذاشته  نيکى  شانه  را روى  دستش  ه يک 

قيچىمى بازىپرسد،  همان  بکنيم؟  مىاش  دوستانمان  با  خنده  براى  بوديم  بچه  وقتى  که  چيزى اى  کرديم. 

توانم تنها باشم با  مى  روم که بتوانم تنها باشم. ولى چطوردهم و به جاى ديگرى مىگويم، راهم را تغيير مىنمى

کنم. تنها بودن با احساس تنهايى کردن فرق دارد،  اين همه آدم دورم، گرچه در عين حال احساس تنهايى هم مى

 کنم.  توانستم تنها باشم، در حالى که اکثر اوقات احساس تنهايى مىخواست که گاهى مىدر اينجا من دلم مى

قا اعالم  از  بعد  که  آنهايى  از  مالقات  تعدادى  به  بار  اين  رفتند  مالقات  به  اول  دفعه  يعنى  مشکى  چادر  نون 

 گويد:  پرسم و او مىاند. علت آنرا از نينا مىنرفته
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اند. ولى پروين امروز به مالقات نرفت چون دفعه قبل پدرش به او مونا و برخى ديگر نظر آنها را تغيير داده  -

آيى؟ براى همين بعد از مالقات قبلى او تصميم گرفت که و چرا مىآيند ت گفت، وقتى که دوستانت به مالقات نمى

 ديگر به مالقات نرود.  

کنم. خشم  افتد تعجب مىاز اينکه پروين به جاى آنکه بنابر نظر خودش عمل کند به دنبال برخورد پدرش مى

يست بيرون از زندان  کنم. ولى اگر او قادر نپدرش را نسبت به رژيم بخاطر اعدام دختران و پسرانش درک مى

با رژيم مبارزه کند درست نيست که از دخترش بخواهد که داخل زندان براى چادر رنگى با رژيم مبارزه کند. 

 بيند. اى که به جايى نخواهد رسيد. شايد هم پدر پروين مسئله را اينطورى نمىآنهم مبارزه

آيد ى هم محروم هستند. رئيس زندان به بند مىکسانى که حاضر نيستند چادر مشکى سر کنند از امکانات بهدار

مى سعى  مىو  دهد.  قرار  فشار  تحت  را  زندانيان  که  تنکند  مسئله  رنگى  چادر  مسئله  است. گويد  فروشان 

 خواهيم تن فروش هستيم.  خواهد بگويد اگر ما هم آزادى پوشش مىمى

 گويد:  يم مىنينا بحثهايشان را در مورد اينکه نبايد چادر مشکى سر کنند برا

خواهيم با رژيم مبارزه کنيم پس چرا دهد. اگر نمىگويند که دفاع از حقوقمان هويت ما را تشکيل مىآنها مى  -

 مان شکنجه را تحمل کنيم.  گويند بايد قوانين را رعايت نکنيم و بخاطر مبارزهاينجا هستيم؟ مى

بايد کرد؟ چرا ما بايد برعکس هر کارى که رژيم گه که چکار  کنى بهت نمىاى که انتخاب مىراه مبارزه  -

کنيم؟ چرا بايد رژيم تعيين  گويد بکنيم؟ چرا ما نبايد خودمان برنامه داشته باشيم و تعيين کنيم که چکار مىمى

مان را صرف کمک به يکديگر بکنيم؟ چرا نبايد کار  کند که براى چه چيز مبارزه کنيم؟ چرا ما نبايد انرژى

مان را از هم چيز ياد بگيريم و به هم کمک کنيم که زندان را قابل تحمل سازيم؟ چرا نبايد انرژى  فکرى کنيم و 

مان براى مقابله با خواست رژيم براى انزجار دادن ذخيره کنيم که مهمترين مسئله در زندان است؟ چرا انرژى 

 ند؟ کن کنيم که هر بار بعد از مقدارى فشار همه قبول مىرا صرف چيزهايى مى

 کنند که اين حرفها بهانه پاسيوهاست.  ام و فکر مىاين بحثها را با آنها داشته -

 دهد:  کند و ادامه مىنينا براى مدتى مکث مى

توانم تحمل کنم، خيلى تنگ نظرانه است. ديروز يک شپش پيدا کرده بودند، يکى از گاهى رفتارشان را نمى  -

 فت، بايد چادر مشکى سرش کنيم و بفرستيمش پيش رئيس زندان.  آنها گفت بايد ببريمش دفتر. ديگرى گ

مى سلولنگهبان  در  چادر  با  همگى  آمد.  خواهد  بند  به  مردى  يعنى  باشيم  چادر  با  که  نشستهگويد  ايم. هايمان 

شوند، يک زندانى همراهشان است. پاسدار از ما پاسدار بخش با چهار تا تواب زن با تخت و شالق وارد مى

رود. با استفاده از آينه نگاه  هد که از سلولها بيرون رفته و به تماشاى شکنجه بنشينيم. کسى بيرون نمىخوامى

خواهند دست و پاهاى او را خواهند که روى تخت بخوابد. چهار تا تواب مىکنيم، نازلى است. از نازلى مىمى

مى نازلى  نمىبگيرند.  پاسگويد  بگيرد.  را  پايم  و  دست  کسى  مىخواهم  مرد  مىدار  تکان  بلند گويد  و  خورى 

 خورم.  گويد تکان نمىشنوم که مىشى. صداى نازلى را مىمى

هاى شالق است که آيد و سکوت را تنها ضربهزنند. صدايى از او در نمى صد ضربه شالق به کمر نازلى مى 

تا تنهايى و دورى دروغينى از    گذارمپيچند. سرم را روى زانوهايم مىها در مغزم مىشکنند. صداى ضربه مى

کنم آنها را نشنوم. احساس  ها فکر نکنم، سعى مىکنم به ضربهمحيطم را براى خودم بوجود بياورم. سعى مى

زنند ولى چون وقتى زير بازجويى  اند و ناراحت هستند. دارند به کمر نازلى مىکنم کف پاهايم تحريک شدهمى

کنم. کاش بعد از شالق بگذارند که پيش ما بماند. کاش  کف پاهايم احساس مى   بودم به کف پاهايم زدند، آنرا در

شنويم که شود. صدايش را مىشود، نازلى بلند مىشد پشتش را کرم ماليد که کمتر درد بکشد. شالق تمام مىمى

 رود. يرون مىدارد و همراه توابها و نازلى از بند بگر تخت را بر مىگويد اين فقط جسم من بود. شکنجهمى

 ٭ ٭ ٭  
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گرديم طورى گذرند، شرايط سختى است. بخصوص بعد از هر مالقات، وقتى ما از مالقات بر مىروزها مى

اند. ما يعنى کسانى که قبول نداريم براى رنگ چادر مبارزه کنيم، با اينکه کنند گويى خائن ديدهما را نگاه مى

کنند اريم، ولى از طرف آنهايى که براى رنگ چادر مبارزه مىمان يک نظر نداريم و اختالفات زيادى دهمه

ايم. از نظر آنها همه ما مثل هم هستيم و دوست ندارند خبرى از مالقاتهاى شويم و طرد شدهيک دست ديده مى

  ما بشنوند. بخشى از آنهايى که حاضر نيستند براى رنگ چادر مبارزه کنند آنهايى هستند که در قبرها نبريدند و 

بينند و هر وقت  زنند. آنها جهان را رهبر خودشان مىبا کسى به جز يکى دو نفر از خودشان باکسى حرف نمى

کنند. طريق زندگيشان، اينکه دوست دارند هميشه تنها باشند، اين احساس آيد با او مشورت مىاى پيش مىمسئله

کنم که هنوز از فشارى که  آنها احساس مى  بينند. در مورد بعضى ازدهد که کس ديگرى را نمىرا به من مى 

 برند ولى در مورد جهان چنين احساسى ندارم.  در قبر به آنها آمده رنج مى

 گويد:  زنيم. نينا مىبا نينا سر روشهاى مبارزاتى که در زندان در جريان است حرف مى

ايم. حتى  ست وارد حرکت نشدهيکى از داليل شکست حرکتهاى ما در زندان اين بوده است که همه بند يک د  -

تر اند. براى همين فشار آوردن رژيم روى بقيه راحتکم از آن دست کشيدهاند، کمآنهايى که وارد حرکت شده

 بوده است.  

 کنى ما با سر کردن چادر مشکى در شکست خوردن مبارزه شما براى چادر رنگى نقش داريم؟ يعنى فکر مى -

داند که تحليل شما از سر نکردن بار اول و بعد سر کردن رديد بهتر بود. رژيم نمىکآره، اگر از اول سر مى   -

چادر مشکى چه بوده است. شما بحث کرديد و به اين نتيجه رسيديد که حرکت درستى نيست. رژيم علت را  

مىنمى فقط  خيلىداند.  اول  بار  که  مىبيند  تحريم  را  مالقات  مشکى  چادر  نکردن  سر  خاطر  به  بعد  کن ها  ند. 

مىمى سر  مشکى  چادر  که  افرادى  تعداد  به  بار  هر  که  مىبيند  اضافه  حرکت کنند  تضعيف  باعث  اين  شود. 

 شه. مى

ناپذير است.  روند، اجتنابکند و چادر مشکى سر کرده به مالقات مى اينکه هر بار تعدادى نظرشان تغير مى  -

ز مشترکى متشکل نيستند. طبيعى است که تعدادى  زندانيان يک نظر و برنامه مشخص ندارند و حول هيچ چي

کند و از پيوندند. بعد به مرور زمان نظر آدمها تغير مىکنند و بخشى از آدمها به آنها مىحرکتى را شروع مى

شوند. در يک تشکل هم ممکن است اين مسئله پيش بيايد، چه رسد در بين ماهايى که سر هر  حرکت کنده مى

 متفاوتى دارد.   اى هر کس نظرمسئله

کنه که به مرور و  اند و فکر مىبينه که يک تعدادى عقب نشستهدونم که اجتناب ناپذيره ولى رژيم اينرا مىمى -

تواند بقيه را هم عقب بنشاند. اگه يادت باشه سر مسئله فروشگاه هم کسانى که از ابتدا مسئوليت  يا با فشار مى

دند خريد کنند، به مرور عقب نشستند. همين باعث شد که به حرکت لطمه  گرفتن آنرا قبول نداشتند و حاضر نش

 بخورد. 

بينم. نه بخاطر اينکه از ابتدا مشکلى با گرفتن مسئوليت فروشگاه در صورت من مسئله را از اين زاويه نمى  -

ط بودن  چرخشى بودن آن نداشتم، بخاطر اينکه همه يک برنامه و اهداف مشخصى نداريم. علت شکست در غل

سر  همچنان  نکردند،  سر  را  مشکى  چادر  ابتدا  از  که  کسانى  همه  اگر  آن.  انسجام  عدم  در  نه  حرکتهاست، 

برد که به قبول آن بنشاند. بيست و يا سى کرد. باز هم همه را رژيم به زير فشار مىکردند چيزى تغيير نمىنمى

 ته باشد. توانست داشنفر کمتر و يا بيشتر تغيرى در سرنوشت حرکت نمى

را تغيير دهد ديد که به هيچ عنوان نمىکنى. اگر رژيم مىاشتباه مى  - تواند ما را پراکنده کند و يا تصميمان 

 آمد. به هر حال عقب نشينى سريع غلط است. خودش کوتاه مى

يچ عنوان  کنيد اين است که به هکنم اشکال عمده شماهايى که داريد براى چادر رنگى مبارزه مىمن فکر مى  -

خواهيد که از گذشته درس بگيريد. همانطور که خودت گفتى سر مسائل مختلف زندانيان به مرور عقب نمى

ريشه را  آنها  بايد  بگيريم.  درس  نشينى  عقب  روندهاى  اين  از  بايد  ما  خوب  کنيم  نشستند.  سعى  و  کنيم  يابى 

 روندهاى تاريخى را تکرار نکنيم. 
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اند. شايد براى من هم در ابتدا اين نم و بعضى بحثهاى ديگر که ديگران با راز کردهکبه حرفهايم با نينا فکر مى

افزوده نمىاى مى نوع شور مبارزاتى جالب بود ولى به مرور ديدم که مثل شعله شود.  ماند که هيزمى به آن 

مىشعله آنرا  تاريکى  که  ب اى  را  واقعيت  نيستيم  قادر  تاريکى  در  که  آنجا  از  ما  و  مىبلعد.  سعى  کنيم  بينيم، 

ندهيم. و چه حيف که بعضى شعله از دست  را  اميدهايمان  ديگر برپا سازيم که  سازند که هايى مىها شعلهاى 

کرده برپا  که  آتشى  همراه  آنها  هستند.  مىهيزمش خودشان  خاموش  رژيم  اند  که  چيزيست  همان  اين  و  شوند 

 خواهد. مى

ايم و در مورد مسئله  اى از راهرو نشستهگذرد. من و نينا در گوشهچند ماه از جريان قانون چادر مشکى مى

ها  توانم نينا را قانع کنم که در همراهى چپىزنيم. طبق معمول نمىچادر رنگى و برخوردمان به آن حرف مى

 کند و او هم بحثى قوى ندارد.  اشتباه مى

با تمام وسايلشان از بند بيرون بروند. آنها همه آن  خواهد که  خواند و مىآيد و ليستى از افراد را مىنگهبان مى

 گويم:  نفر. احساس بدى دارم به نينا مى ٦۰کسانى هستند که حاضر به سر کردن چادر مشکى نشدند، حدود 

مطمئن هستم با چادر مشکى به بند برخواهى گشت. فايده اين کار چيه؟ اين فقط هدر دادن نيروست و خودت    -

روند که  کنند ندارند. آنها فقط به دنبال دوستانشان مىى از اينها نظرى روشن به کارى که مىدانى که خيلهم مى

آنها چادر رنگى را هويت خودشان نمى اين برايشان وسيلهتنها نمانند، که لقب ضد انقالب نخورند.  اى  بينند، 

اگر   افتاد  خواهد  آنها  براى  اتفاقى  چه  دوستانشان.  بين  در  ماندن  براى  رژيم است  وحشيانه  شکنجه  زير  به 

خواهم دوباره او را از  خواهم بگذارم نينا برود، نمىکنيد. نمىتان بعد از شکنجه سر مىبروند؟ مطمئنم که همه

دست بدهم. ولى او بايد برود و آماده شود تا به سوى سرنوشتش برود، سرنوشتى که او آنرا در دست رژيم 

کنند و آماده رفتن هستند. غم شديدى تمام وجودم را در برگرفته است، مى  گذاشته است. آنها وسايلشان را جمع

ايم.  اى از هواخورى ايستادهمانيم، من و راز در گوشهروند و ما مىکنم. آنها مىبا برخى از آنها روبوسى مى

 گويد: راز مى

 رفتيم.  بايست با آنها مىکنم ما هم مىفکر مى -

 گويم: کنم، مىبا تعجب نگاهش مى

 ولى ما قبول نداشتيم که براى رنگ چادر مبارزه کنيم.   -

بزنيم،  آره ولى مى  - آنها حرف  با  قرار گرفتند  فشار  وقتى تحت  آنها برويم و  با  بپوشيم و  آنرا  فعال  توانستيم 

 کردند. آنوقت با ما موافقت مى

نمى  - مىفکر  کمک  آنها  به  کارى  چنين  آنهاکنم  به  واقعيت  تنها  مى  کرد.  چادر کمک  با  برگشتن  يعنى  کند، 

کنند. قوانينى مثل رنگ چادر ارزش مبارزه کردن دانيم که آنها باالخره چادر مشکى را قبول مىمشکى. ما مى

پذيرفته ما  مىندارد.  فرقى  چه  آن  رنگ  کنيم  سر  چادر  که  نمىايم  ما  مبارزهکند؟  مبارزه  توانيم  بنابر  را  مان 

 م، ما هدف بزرگترى داريم. زندانيان ديگر مشخص کني

 ٭ ٭ ٭  

خوانيم و با هم بحث کنم. بيشتر کتاب مىآسايش بيشترى بر بند حاکم است، من هم آرامش بيشترى احساس مى

داليل مختلف چادر مشکى سر  به  مدتى  براى  که  ديگر  برخى  و  پروين  نيست.  زياد  تعدادمان  داريم، هرچند 

بار نرفتن به مالقات دوباره تصميم گرفتند که چادر مشکى سر کنند و    نکردند در بند هستند. چون بعد از چند

کنم. دلم براى آيد را احساس مىبه مالقات بروند. فشارى را که از طرف خانواده و دوستان به امثال پروين مى

گشت.   اى پيش بيايد او سر حال به بند بر خواهدنينا تنگ شده و نگرانش هستم، هرچند مطمئنم که هر مسئله 

کنم کنم. سنگ کوچکى درست مىام کم شده و گاهى روى يک سنگ کار مىبخاطر آرامشى که دارم درد معده

کشم. سنگ را از حياط در آوردم. سنگ سبز زيبايى است. ابتدا هاى ون گوک را مىو روى آن يکى از نقاشى 

ردن نخ در آن ايجاد کردم. احساس  با سائيدن آن به زمين هواخورى صافش کردم و بعد يک سوراخ براى رد ک

کنم کار روى سنگ هر چند سخت است ولى آرام بخش هم هست. بوسيله آتش کبريت يک خودکار و يک مى

ام و اين مهمترين وسيله کارم است، بعالوه تيغ تراش که آنرا هم به کمک آتش سوزن خياطى را به هم چسبانده
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داده جوش  خودکار  يک  سر  اببه  را  طرحم  مىام.  سنگ  روى  مداد  با  آنرا  تدا  روى  سوزن  با  بعد  و  کشم 

کنم. تا اينکه بين طرح و اطراف سنگ کشم آنرا بيشتر حک مىخراشم. و هر بار که با سوزن روى آن مىمى

کنم. بعد با  تراشم و به اين طريق طرح را برجسته مىشود. با کمک تيغ اطراف سنگ را مى اى ايجاد مى دره

 آورم. ح آنرا به شکلى که دوست دارم در مى کار روى خود طر

از  نيمى  تقريبا  که  آنجا  از  است.  بند  نظافت  وقت  شده  ريزى  برنامه  قبل  از  که  همانطور  و  است  سرد  هوا 

کنم  اند و تعداد زيادى در بند نيستيم، کار سختى خواهد بود. بعالوه فکر مىزندانيان را بخاطر چادر رنگى برده

گويم که ديوارها و همه کنند، نه براى تنبيه بلکه براى ماندن در آنجا. به بقيه مى ن منتقل مىکه ما را هم به اوي

جاى بند را نشوريم چون ما را منتقل خواهند کرد و اين کار فقط هدر دادن انرژيمان است. من موافق اين شيوه 

اندازيم ى دو هفته نظافت را عقب مىگويند برانظافت نيستم بعالوه انرژى زيادى هم ندارم. بقيه زندانيان مى

 شود. ولى نه بيشتر از آن و همين باعث خوشحالى من مى

نينا مىگذرد. در مالقات از خانوادهروزها با خواندن کتاب و بحث مى آنها مىام در مورد  گويند که پرسم و 

اند  ه او را با تعداد زيادى به اوين بردهگويم کخبرند. به آنها مىاند که مالقات ندارد و از او بىاش گفتهخانواده

 اش براى مالقات او به رئيس زندان فشار بياورند.  که شکنجه کنند و بهتر است که خانواده

شوريم. در حال شستن روز جمعه است و ما در حال نظافت همه بند هستيم. تمام سلولها را از سقف تا کف مى

نگه صداى  که  هستند  خيس  لباسهايم  و  مىهستم  را  بند  مى بان  را  ليستى  بند  شنوم.  از  وسايلشان  با  که  خواند 

کرديم که جمعه نقل و انتقالى صورت نخواهد گرفت بيرون بروند. من و راز هم در ليست هستيم. ما فکر مى

کنند و ما مشغول جمع کردن وسايلمان براى همين امروز را براى نظافت انتخاب کرديم. همه کار را رها مى

رفتند همه پولمان را به آنها داديم، هيچ پولى نداريم. و اگر ما را به يم. از آنجايى که وقتى نينا و بقيه مىشومى

از  غذايى را مجبوريم  مواد  بعضى  و  نواربهداشتى  و  داشت. صابون  خواهيم  مدتى مشکل  براى  ببرند  سلول 

اى به جز آيد، ما رابطهپروين به سراغم مىمانيم.  فروشگاه بخريم. وقتى پول نداريم از داشتن آنها محروم مى

 گويد: رنگى زودتر از بند رفتند. مىصبح بخير با هم نداريم، دوستان او کسانى بودند که بخاطر چادر

 دانم که پول کم داريد، اين پول را بگير.  مى -

 ولى اگر شماها را هم فردا منتقل کنند چى؟ خودتون احتياج دارين.  -

 زه کافى داريم. ما به اندا -

بوسيم و از بند بيرون کنيم. بقيه را مىبوسيم. پول را بين خودمان تقسيم مىکنم، يکديگر را مىاز او تشکر مى

 رويم.  مى

گردند که نوشته و يا  خواهند که سوار اتوبوس شويم. ساکهايمان را مىنگهبانان بعد از بازديد بدنى از ما مى

ام که اميدوارم ام و چند کار دستى هم جاسازى کردههايى را در جاهايى مخفى کردهکار دستى پيدا کنند. نوشته

اتوبوس حرکت مى آمد بر پيدا نکنند.  کند و از همان راهى که کمتر از يک سال پيش به زندان قزل حصار 

به کرج مىمى اينکهگردد.  از ظهر است ولى بخاطر  بعد  جمعه و   رسيم که جاده تهران را در پيش بگيريم. 

توانستم  کنم، کاش من هم در بين آنها بودم و مىتعطيل است مردم زيادى در خيابانها هستند. آنها را تماشا مى

آزادانه قدم بزنم. ولى آيا واقعا آنها آزادند؟ نه کسى در جامعه اسالم زده آزاد نيست. در تخيالتم غوطه ور هستم 

کنم، حاال در مورد گيرد. احساس هيجان مىران را در پيش مىرسيم و اتوبوس راه شمال تهکه به تهران مى

مى چه  اينکه  شنيد.  خواهم  بقيه  و  مىنينا  قدم  خيابانها  در  مردم  هستند.  آيا سالمت  و  عجله  کنند  برخى  زنند، 

با  دانستند که ما زندانى هستيم. حاال در خيابانهاى شمال تهران هستيم، شمال ثروتمند که کامال  دارند، کاش مى

کند. به هر شود و به داخل حرکت مىايستد، کنترل مىجنوب تهران فرق دارد. اتوبوس در مقابل در اوين مى

 دهند که قبل از پياده شدن از اتوبوس آنرا ببنديم.  يک از ما چشمبندى مى

 ٭٭٭  

شويى و غذا گرفتن  گويد در را براى رفتن به دستاوين هستيم. نگهبان مى  ١حاال در يک اتاق در بسته در بند  

نفر است و بايد با زحمت همه وسايلمان را طورى بچينيم که جا براى نشستن    ۳۰باز خواهد کرد. جمعيت اتاق  
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نظر مى به  باشيم.  داشته  اتاقهايشان بسته وخوابيدن هم  در  از زندانى هستند و  پر  هم  ديگر  اتاق  پنج  رسد که 

 است. آنها کى هستند، آيا نينا هم اينجاست؟  

ک روز است که در اين اتاق هستيم. منتظر نوبت دستشويى هستيم. از سر و صداهاى داخل راهرو متوجه ي

شود، سرهاى زيادى از در شويم که اتاق کنارى در حال استفاده از دستشويى و حمام است. در اتاق باز مىمى

رسد که نگهبان براى چند  ستند. به نظر مىکنند. اينها زندانيان اتاق کنارى هآيند و ما را نگاه مىبداخل اتاق مى

روم و در مورد نينا و اينکه در اتاق آنهاست  پرم و به سراغشان مىلحظه آنها را تنها گذاشته است. از جايم مى

  ۲۰۹کنند. آنها در بند زيرزمين  گويد نه، نينا با آنهايى است که چادر مشکى سر نمىپرسم. يکى مىيا نه، مى

روند و  شان مىگويد که در وضع خوبى نيستند. ناگهان همهپرسم که خبرى از آنها دارد؟ مىمىهستند. از او  

کنيم که چيزى بشنويم و  مانيم. با چسباندن گوش به در سعى مى بندد و ما در پشت در مىيکى از آنها در را مى 

نمىمتوجه مى نگهبان  که  است. تصميم مىشويم  رداند چه خبر  کار  اين  دستشويى خودمان گيريم  نوبت  در  ا 

 بکنيم و خبرى بگيريم.  

است    Lرود. من در گوشه راهرو که شبيه  گويد نيم ساعت وقت داريد و به دفتر مىدر نوبت ما نگهبان مى

شود.  کند و مشغول حرف زدن با آنها مىايستم که اگر نگهبان بيايد ببينم. راز در يکى از اتاقها را باز مىمى

از مدتى   دارد مى مىبعد  داد مى بينم که نگهبان  اتاق را مى آيد،  در  بيار. راز  را  بندد و هر کدام زنم مسواکم 

تمام مىمشغول کارى مى اينکه وقتمان  تا  اتاق مىرويمشويم  به داخل  از     دهد و راز خبر مى  شود.  که برخى 

آمده از زيرزمين  ديگر  اتاقهاى  گفتهزندانيان  راز  به  آنها  که  اند.  از اند  تعدادى  با  اوين  رئيس  پيش  چند روز 

آنها را در سالن جمع مىنگهبانان به زير زمين مى کنند. فکور و حلوايى يکى از زندانيان را شالق  روند و 

بقيه مىمى از  نگاه نمىزنند و  آنها مىخواهند که نگاه کنند. زندانيان  از  خواهند که نگاه کنند، کنند، نگهبانان 

نگاه نم از زندانيان  کنند. نگهبانان شروع مىىزندانيان  تعدادى  لگد.  با کابل و مشت و  به زدن زندانيان  کنند 

تعدادى سرشان مىبيهوش مى پاشيده مىشوند،  جا  به همه  به سرشان  شکند. خون  کابل  آنها  از  تعدادى  شود. 

 شوند. شان شکنجه مىشکند و همهنفر مى ۹شکند ولى از آنوقت سردرد دارند. سر خورد ولى سرشان نمىمى

 

چه می کنند. به نظر می رسد که رژيم آنها را تحت فشار   ۲۰۹نگرانم، نمی دانم که نينا و بقيه در زيرزمين  

هايشان پرسند که براى خانوادههايمان در مورد آنها مىقرار داده که چادر مشکی سر کنند. در مالقات، خانواده

 وييم که تحت فشار زيادى هستند و احتياج به کمک دارند. کنيم به آنها بگ خبر ببرند. سعى مى

ايم. نگهبانان با گويد که با چادر آماده باشيم. همه با چادر دور اتاق نشستهکند و مىنگهبان در اتاق را باز مى 

ز  گذرد بعد صداهايى ازنند. اين طور که پيداست در تمام اتاقها باز است. مدتى مى چادر توى راهرو قدم مى

رسد. کسى و يا کسانى زير شالق رسد. صداى شالق زدن است که به گوش مىبلندگوى راهرو به گوش مى

اند که ما صدا را از بلندگوى راهرو بشنويم. راز کنارم  هستند. اين طور که پيداست آنها در اتاقها را باز کرده

کنند؟ راز  زدن را دارند برايمان پخش مىکنى واقعى است و يا نوار شالق  پرسم فکر مىنشسته است، از او مى 

خواهند ما را با بردند که شاهد باشيم. به هر حال مىگويد بايد نوار باشد وگرنه ما را به محل شکنجه مى مى

مى ساعت طول  نيم  زدن  بترسانند. صداى شالق  را مىصداى شکنجه  زندانيان  شدن  و عصبى  به کشد  شود 

 بندد. شود، نگهبان در اتاق را مىى شالق تمام مىهايشان ديد. صداراحتى در چهره

 ٭ ٭ ٭  
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   سلول انفرادى

کنند. حاال نوبت اتاق ماست  است و هوا خيلى سرد است. نگهبانان سر هر چيزى ما را اذيت مى  ٦٤زمستان  

را باز کنيم. هنوز    توانيم در اتاقهاى ديگرگذارد و ما نمىکه از دستشويى استفاده کنيم. نگهبان ما را تنها نمى

مى  ۲۰ نگهبان  که  نگذشته  وقتمان  از  هم  صف دقيقه  در  بروم،  دستشويى  به  بايد  شده.  تمام  وقتمان  گويد 

مى مىگويددستشويى  من  به  نگهبان  برسد.  نوبتم  تا  گويم  ايستم  مى  او  به  بروم  اتاق  داخل  در صف       به  که 

نمىتوانم و  هستم  و    دستشويى  بروم  اتاق  د  ٨به  هم ساعت  بقيه  از  نگهبان  کنم.  صبر  دستشويى  براى  يگر 

کند به بندد و شروع مىکند. نگهبان در اتاق را مىخواهد که به اتاق بروند ولى کسى به حرف او گوش نمىمى

بند برايمان کند و از بقيه چادر و چشمکند. در اتاق را باز مىپرسد و يادداشت مىفحش دادن. نامهايمان را مى

مىگيرد  مى ما  از  مىو  برويم.  او  با  که  مىخواهد  که  راهروها  دانيم  از  که  همچنان  بزنند.  کتکمان  خواهند 

مىمى گوشم  در  زندانيان  از  يکى  برسيم،  دفتر  به  تا  صاف  گذريم  خيلى  ديدى  را  حلوايى  حاجى  وقتى  گويد 

 پشت گردن بزنه. زند بتوانى تعادلت را حفظ کنى. عادت داره که بايست که وقتى به پشت گردنت مى

خواهند که مانيم، اين هم صف کتک است. بعد از چند ساعت انتظار از ما مىدر راهروى اصلى منتظر مى

دفتر بشويم. نمىيکى به نوبت وارد  دفتر چه مى يکى  در  تا نوبت خودم مىتوانم بشنوم که  رسد. مردى  گذرد 

در حالى که منتظرم به پشت گردنم بکوبد، چيز سنگينى  کنم پرسد، بعد از اينکه خودم را معرفى مىاسمم را مى

بينم که سه متر آنطرفتر از جايى که ايستاده بودم، زير يک ميز  آيم مىخورد. وقتى به خودم مىبه صورتم مى

گذارم.  خورم. قبل از اينکه دماغم با زمين تصادف کند دستهايم را روى زمين مىدارم با صورت به زمين مى

از من   به شدت مىمىمرد  افتاده سر کنم. صورتم  ديگرى  بايستم و چادر را که در گوشه  سوزد، خواهد که 

دانم امشب با تو چکار ها برو پائين، مىگويد از پلهبينم که مثل يک سينى بزرگ و کلفت است. مىدستش را مى

ها پائين بروم. و در آن هواى سرد خواهد که به دنبالش از پلهروم، نگهبان از من مىکنم. از در دفتر بيرون مى

ام. ژاکتى هم به  کنم. فقط دمپايى به پا دارم و جوراب نپوشيدهاى بايستم. احساس سرماى شديدى مى يک گوشه

کنم زندانى ديگرى را کنم، به اطرافم نگاه مىتن ندارم، نگهبان اجازه نداد که لباس بپوشيم. احساس سرما مى

بند زند سرت را بلند نکن، از زير چشمل رفت و آمد هستند. يکى از آنها سرم داد مى بينم، نگهبانان در حانمى

دانم امشب چه اتفاقى خواهد افتاد، حلوايى  دانم تا کى بايد اينجا بايستم. نمىنگاه نکن. تازه بعد از ظهر است نمى

امشب شکنجه که  آرام مىام مىگفت  خيلى  ککند. وقت  کم  که  روشنايى  از  بين مىگذرد.  از  که م  هوا  و  رود 

 پرسم: گذرد مىکنم عصر شده است. از يکى از نگهبانانى که مىشود، احساس مىسردتر مى

 من تا کى بايد اينجا بايستم، سردم است؟   -

 تا وقتى که حاج آقا بگن.   -

 کنم، بخصوص در پاها و انگشتان پاهايم.  خواهد بخوابم، احساس درد مىدلم مى 

شب شده و هوا خيلى سرد است. اوين در کوههاى شمال تهران بنا شده و سردتر از شهر است. به   حاال کامال

اند؟ اند و يا آنها را به سلول برده افتم، چه اتفاقى براى آنها افتاده؟ آيا آنها هم در سرما ايستادهياد راز و بقيه مى 

 کنم به آن فکر نکنم.  فرسا شده است. سعى مىکنم که سرما طاقت توانم پاسخى به خودم بدهم، احساس مىنمى

به نگهبانى که مى گذرد مى به سرما اضافه شده است.  احساس گرسنگى  باشد،  نيمه شب  بايد  گويم غذا حاال 

او چيزى نمىمى از من مى گذرد، نگهبانى مىگذرد. مدتى مىگويد و مىخواهم و  دنبالش آيد و  به  خواهد که 

رويم، داريم به بند  کشم. از تعدادى پله باال مىکنند مىاند و به سختى حرکت مىت شده بروم. پاهايم را که کرخ

رود. نگهبان گذارد و مىزند و مرا آنجا مىرويم. با نگهبان زنى حرف مىيعنى بند سلولهاى انفرادى مى  ۲۰۹

از آنکه در را ببندد کارتى را کند که داخل شوم. قبل  خواهد که به دنبالش بروم. در سلولى را باز مى از من مى 

گويد اگر کارى داشتى اين کارت را از زير در بيرون بگذار، نبايد در دهد و مىکه روى زمين است نشانم مى

 بزنى.  

اندازه دو متر در يک متر و نيم است. يک  بند را بر مىچادر و چشم دارم، در يک سلول کوچک هستم. به 

با شير آب هم در کنار در است. يک شوفاژ کوچک به ديوار چسبيده  توالت فرنگى و يک روشويى کوچک  

نشينم، انگشتان پاهايم خيلى دردناک هستند. از زندان کميته مشترک تا به حال در سلول  است. کنار شوفاژ مى
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کنم و طورى بو براى خواب هست. جاى خوابى درست مىام. سلول تميز نيست و تعدادى پتوى سياه بدنبوده

 برد.  اند. با اينکه درد شديدى دارم ولى سريع خوابم مىژ چسبيدهوابم که پاهايم به شوفاخمى

شوم. انگشتان پاهايم خيلى زشت شده اند، صبح شده است از درد پا و انگشتان پاهايم و از گرسنگى بيدار مى

کنم، پنجره اى  نم. به اطرافم نگاه مىدانم چکارشان بايد بک توانم به آنها دست بزنم، نمىاند. نمىقرمز و باد کرده

اش کثيف است که مانع وارد شدن نور به  اى روى سقف است. و آنقدر شيشهروى ديوارها نيست ولى پنجره

سلول است. با اينکه صبح است ولى سلول تاريک است و نور کافى در آن نيست. صداى باز و بسته شدن در 

خواهم يا نه. در برابر جواب مثبت من گهبانى مى پرسد که آيا چايى مىشود، نآيد. در سلول باز مى سلولها مى

رود. ليوان اينجا هم مثل بند پالستيکى است و اين طور که پيداست زمانى قرمز  دهد و مىيک ليوان چايى مى

از اعدام  دانم چند نفر قبل  اند. نمىبوده است. روى ديواره آن و زير آن اسامى زيادى با سوزن کنده کارى شده

 اند اسمشان را روى آن بنويسند.  اند و سعى کردهاز آن نوشيده

نخورده  چيزى  حال  به  تا  ظهر  ديروز  از  هستم،  بيرون گرسنه  در  زير  از  است  سلول  در  که  را  کارتى  ام. 

از مدتى در باز مىمى با تعجب ايستد. سالم مىشود و زنى درشت هيکل جلوى در مى گذارم. بعد  کند و من 

کنيم،  کند. ما هرگز به آنها سالم نمىکنم. اين اولين بارى است که نگهبانى به يک زندانى سالم مى اهش مىنگ 

به ما سالم نمى را نمىآنها هم هرگز  او  دوباره سالم مىکنند.  بار  کند و من همچنان نگاهش مىشناسم،  کنم، 

ام و امروز براى صبحانه ديشب غذايى نخورده  گويمکند، مىفهمم چرا اين کار را مىکند. نمىديگر سالم مى

داده من  به  را  چايى  ليوان  يک  بى همين  مىايد.  را  در  بدهد  من  به  جوابى  مىآنکه  و  را  بندد  صدايش  رود. 

خورم و دو  دهد. غذا را که خيلى کم است مىدهد. ظهر نگهبان ناهار مىشنوم که در راهرو دارد فحش مىمى

 خوابم.  باره مى

ر بى چند  دنيا  همه  از  و  سلولم  اين  در  که  است  و وزى  نيستم  بلد  را هم  از مورس  استفاده  خبر هستم. طريق 

هاى دانم که سلولهاى کناريم خالى هستند. چون در وعدههايم تماس برقرار کنم. هر چند مىتوانم با همسايهنمى

نمى  باز  درهايشان  نيست غذا  راهروها  در  نگهبانان  که  وقتى  گاهى  مىشود.  را  مورس  صداى  ولى ند  شنوم 

ياد  نمى را  زدن  مورس  زندان  در  ساله  چند  اين  عرض  در  که  هستم  عصبانى  خودم  از  بخوانم.  آنرا  توانم 

کنم به  ام. انگشتان پاهايم هنوز دردناک و حساس هستند و دلم براى دوستانم تنگ شده است. سعى مىنگرفته

خى زندانيان بهم گفته بودند که از بودن در سلول انفرادى وحشت آورم که برتنها بودن عادت کنم. به ياد مى

حوصله  ولى  نيست  ترسناک  برايم  يا  داشتند.  کتاب  بزنم،  حرف  او  با  که  نيست  کسى  است.  رفته  سر  ام 

ريزم که روى مسائلى که مشکل اى براى خواندن ندارم و سنگى ندارم که روى آن کار کنم. برنامه مىروزنامه

نم و سعى کنم به نتيجه برسم. باالخره در اينجا حداقل آرامش دارم، کسى نيست که مرا ضد انقالب داشتم فکر ک

 يا خائن بنامد. 

روى" فکر کنم. اين واقعيتى که در زندان شاهد آن هستم. آدمها به دنبال يکديگر و يا  بايد به موضوع "دنباله

و دنبال بقيه نرفتن خيلى سخت است. درمورد خيلى   افتند. به همين دليل ايستادن روى پاى خودجو غالب مى

مى تنهايى  احساس  انفرادى  سلول  در  آدم  چرا  کنم.  فکر  بايد  حوصلهچيزها  يا  مىکند  سر  دچار اش  يا  رود 

مى مىوحشت  تنهايى  احساس  جمعيت  پر  بند  آن  در  چرا  که  کنم  فکر  اين  به  بايد  بخاطر شود؟  چرا  کردم. 

شوم.  بايکوت شده بودم. چرا اگر طبق نظر خودم حرکت کنم ضد انقالب خوانده مىروى نکردن از بقيه  دنباله

کرد بايد براى روى از مسائلى که رژيم برايمان طرح مىبايد به بحثهايم با نينا فکر کنم، اينکه به جاى دنباله

 خودمان برنامه داشته باشيم.  

 ٭ ٭ ٭  

تن  احساس  هستم.  سلول  اين  در  که  است  ماه  دو  نمىحدود  حوصلههايى  و  واقع کنم  در  است.  نرفته  سر  ام 

کنم و در اين خوشحالم که در اينجا هستم و وقت فکر کردن به خودم و ضعفهايم را دارم. هر روز ورزش مى 

کنم هر دو  آورد. براى همين سعى مىزنم، هرچند قدم زدن در فضاى کوچک سرگيجه مىسلول کوچک قدم مى

بزن قدم  بار کمى  نگيرم. هر روز صبح و شب سعى مىساعت يک  که سرگيجه  آنقدرى  کنم.  م،  کنم ورزش 

تابانم و بعد از  کشم. نخها را مىمشغول درست کردن يک کيف کوچک براى راز هستم. نخهايش را از پتو مى

 بافم.  آنکه تعداد کافى آماده کردم به حالت گليم آنها را مى
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ام خواهند داشت  ه رسيدم که نبايد به اين که ديگران چه نظرى در باره در رابطه با مسائلى که داشتم به اين نتيج

العمل ديگران هم اهميت ندهم. علت اينکه فکر کنم. بايد کارى که به نظرم درست است انجام دهم و به عکس

مىخيلى عمل  ديگران  نظر  بنابر  مى ها  را  آنها  تائيديه  که  است  اين  استکنند  نقطه ضعفشان  اين  و  . خواهند 

ام روىکنم درست است دارم. عدم دنباله کنم حاال اعتماد بنفس بيشترى براى انجام کارى که فکر مىاحساس مى

 از ديگران و راه خودم را رفتن کامال درست بوده است.  

توانم اشتباهش را به او نشان دهم. چرا نتوانستم  کند چطور مىولى حاال بايد فکر کنم که وقتى کسى اشتباه مى

درست مىن که  به روشى  کنم  قانع  را  نيستم روى  ينا  قادر  کند. چرا  يعنى چادر مشکى سر کردن، عمل  داند 

بگذارم. چگونه مى تاثير  از روش چپىمحيطم  را  برخورد کمونيستى  تفاوت  نظرات  توانم  بايد  دهم.  نشان  ها 

روم بتوانم ديگران را قانع کنم با توجه مخالف را براى خودم بگويم و آنها را نقد کنم. بايد اين بار که به بند مى

 به باالنس قدرت بين خودمان و رژيم دست به عمل بزنند.  

رسد نگرانم هستند. به پرسند هنوز در سلول انفرادى هستم يا نه. به نظر مىام مىروز مالقات است. خانواده

مى سلولآنها  فضاى  که  است  مالقات  فقط  حاال  نيست.  نگرانى  جاى  که  مى   گويم  به را  هيجان  کمى  و  شکند 

مىزندگى مىام  زيادى  اخبار  مالقات  هر  از  بعد  بودم  بند  در  وقتى  کارگرى،  دهد.  اعتصابات  اخبار  شنيدم. 

مبارزات مردم در کردستان و زندانيان زندانهاى ديگر. ولى در اينجا متاسفانه اخبار خيلى محدود است. اگر  

 آوردم. بدست مىتوانستم مورس بزنم، اخبار بيشترى مى

ها شکنجه فيزيکى را راحت  دانم که بعضىکنم. مىدر مورد تاثيرات سلول انفرادى و شکنجه فيزيکى فکر مى

تر از شکنجه فيزيکى تحمل  کنند. و برخى ديگر بر عکس، سلول را راحتتر از تنها بودن در سلول تحمل مى

شوند؟ مشغله فکرى ها در سلول انفرادى روانى مى شود؟ چرا بعضىکنند. چه چيزى باعث اين تفاوت مىمى

مى خاطر  اين  به  تنهايى  از  يا  و  مىندارند؟  مجبور  که  نمىترسند  شوند؟  روبرو  خودشان  با  به شوند  توانند 

که خوانده احساس مىکتابهايى  که  ديگريست؟ رويا گفت  يا مشکلشان چيز  کنند؟  فکر  قبر اند  که شرايط  کرد 

ه و  نيست  پذير  مى پايان  شد.  او  بريدن  باعث  يعنى  مين  نوع،  هر  از  شکنجه  زير  افراد  بريدن  علت  که  دانم 

رفتند ممکن بود  شکنجه فيزيکى يا روانى، بخاطر خود شکنجه است. يعنى همان افراد اگر به زير شکنجه نمى

برند چيست؟  نمىکه سالها يا تا پايان عمرشان براى ايده آلهايشان مبارزه کنند. علت اينکه برخى زير شکنجه  

توانند تحمل کنند؟ علت آن شخصيتشان است؟ وضعيت روانى؟  توانند شکنجه را تحمل کنند؟ چطور مىچرا مى

طبقاتى وضعيت  سياسىمطالعاتشان؟  نظرات  گذشته شان؟  سنشان؟  دنيا؟  به  نگرششان  طريقه  شان؟ 

احساس مى اجتماعى انتظارى که  فرهنگشان؟  آنها دشان؟  از  ديگران  از  کنند  انتظارى که خودشان  يا  ارند؟ و 

کنم همه داليل توانند؟ فکر مىتوانند تحمل کنند در حاليکه بقيه نمىخودشان دارند؟ چرا برخى شکنجه را مى 

 فوق يا برخى از آنها تعيين کننده مقاومت هستند. 

ها مقاومت کند بلکه شود که فردى در زندان نه تنولى مبارزه و سازماندهى مبارزه چيست؟ چه چيز باعث مى

خواهند مبارزه را پيش ببرند. کنند، برخى مىمبارزه را هم پيش ببرد؟ در حاليکه بقيه فقط به مقاومت فکر مى

براى   به حسينه  نرفتن  آيا  است؟  آزادى  نپذيرفتن شرط  همان  زندان  در  مبارزه  آيا  زندان چيست؟  در  مبارزه 

انزجار شکست خورده به  دادن  آگوش  به رژيم است؟ کار مثبتى کردن ها و روضه  نه گفتن  آيا  خوندهاست؟ 

اند چگونه بايد آنها را سازماندهى کرد؟ سازماندهى اى انجام دادن است؟ اگر همه اينها مبارزهاست؟ کار تازه

کنند توانايى ادامه  مبارزه در زندان يعنى رشد دادن روشهاى مبارزاتى. يعنى کمک به آنهايى که احساس مى 

يعنى قوى کردن  مبارزه   بايستند. سازماندهى مبارزه در زندان  پاهايشان  دوباره روى  اينکه  ندارند، براى  را 

با رشد نظرات سياسى بدويم و نگذاريم  خودمان  دنبال رژيم  به  نيست که  اين  معنى  به  اين  مان و روابطمان. 

ست ندهيم. به اين معناست که خواهد از ما بگيرد از دچيزهايى را که براى ما ارزش خاصى ندارند و او مى 

نظرات و اهداف خودمان را روشن کنيم و بنابر ارزشهاى خودمان حرکت کنيم. اين کارى است که من دوست 

 دارم در زندان بکنم، سازماندهى مبارزه.  

 ٭ ٭ ٭  

و   امشوم. بايد نزديک پخش چايى باشد. در جايم خوابيدهصبح زود است، طبق معمول از گرسنگى بيدار مى

مى نگاه  سقف  روى  پنجره  کثيف  شيشه  پشت  از  را  مىآسمان  را  سلولها  در  شدن  باز  صداى  که  کنم.  شنوم 

کنم تا ببينم چند نفر در کند. شروع به شمارش مىنگهبان براى چايى دادن به زندانيان آنها را باز و بسته مى

تيم يا بيشتر. نگهبان به هشت تا سلول چايى  نفر بوديم، ببينم حاال کمتر هس  ٤۹سلول انفرادى هستيم. هفته پيش  
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باز مى را  در  نهمين  است.  مىداده  به گوش  و  کند، صداى عجيبى  افتاد  دستش  از  بزرگ  کترى  رسد. گويى 

کنم صدايش را خورد که کسى متوجه نشود. صداى دويدن نگهبان شنوم. احساس مىاى از او مى صداى خفه 

رسد. صداى حرف زدنشان  ولى شروع به دادن چايى کرده بود به گوش مىديگرى به ته بند، جايى که نگهبان ا

کند، شايد هم با ديدن چيزى شوک شده است. با شان گريه مىگويند. انگار يکىآيد ولى معلوم نيست چه مىمى

زندانى بايد  چيز؟  چه  غير ديدن  در  است.  کرده  خودکشى  کسى  حتما  آره  باشد.  ديده  دار  بر  سلول  در  را  اى 

کنم که ينصورت چرا با باز کردن در يکى از سلولها کترى از دستش افتاد؟ با چسباندن گوشم به در سعى مىا

زنند، کامال  کنند و حرف مىشنوم که در بند رفت و آمد مىصداهاى بيرون را بشنوم. صداى نگهبانان را مى

نج آنها را چک کردم، االن ساعت گويد ساعت پ شنوم که مىغير عادى است. صداى يکى از نگهبانان را مى

مى ديگرى  باشد.  کرده  را  کار  اين  من  از چک  بعد  بايد  است.  اين شش  از  نباش،  ناراحت  نيست،  مهم  گويد 

 افتد. اتفاقات مى

 ٭ ٭ ٭  

اکنون حدود سه ماه است که در اين سلول هستم. نزديک سال نو است. اينرا با تغيير هوا و صداى آواز زيباى  

پرسد که آيا کند و مىکنم. يکى از نگهبانان در سلول را باز مى کنند، احساس مى صبحها بيدارم مى پرندگان که  

 گويم آرى.  خواهم و من مىشيرينى مى

 خواهى؟ چقدر مى -

 رسد. ميزانى که بهم مى -

 توانى بخرى.  خيلى زياد است، خيلى از زندانيان نخريدند. هر چقدر بخواهى مى -

خرم، دو تا جعبه براى خودم که بخورم، يک جعبه هم براى اينکه براى دوستانم نگه دارم  ى مىسه جعبه شيرين

مى برگردانند.  بند  به  را  ما  عيد  براى  که  اميدوارم  ببرم.  رفتم  بند  به  وقتى  شيرينى  که  کسى  بند  در  که  دانم 

کنم که اعتماد  ال احساس مىخرند، چون خريد بورژوايى است! حاخرد. دوستانم در سلول هم احتماال نمىنمى

بنفس کافى براى خريدن و بردن آن به بند براى دوستانم را دارم. به آنها خواهم گفت که سال ديگر هم هر جا 

خورم و با  اش شيرينى مىکه باشم خواهم خريد و برايم مهم نيست که ديگران موافق يا مخالف باشند. حاال همه

 نگى ندارم. اينکه غذا خيلى کم است احساس گرس

بى روز  يک  راز  صبح  براى  که  کوچکى  کيف  راديو.  يک  يا  و  داشتم  مجله  و  روزنامه  کاش  است،  هيجان 

دستى ممنوع  کردم. کارکنم که کارى نمىشود، تظاهر به اين مىشود. در سلول باز مىبافم، دارد تمام مىمى

مى خود  با  آنرا  ببيند  نگهبان  اگر  و  مىاست،  نگهبان  تندتر گويبرد.  قلبم  تپش  شوم.  آماده  بازجويى  براى  د 

بازجويى صدايم مىمى براى  نه پس چرا  اگر  دستگير شده؟  ساختمان  شود. کسى  از  مرا  نگهبان    ۲۰۹کنند؟ 

برد خواهد که به دنبالش بروم. مرا به ساختمان بازجويى مىبرد و در آنجا نگهبان مردى از من مى بيرون مى

حس  ام که نوبتم برسد. مدتى طوالنى است که منتظرم و پاهايم بىدر راهرو نشسته  گويد که منتظر باشم.و مى

را کنم و مىام سر رفته، نگهبان را صدا مىاند. حوصله شده اسمم  است.  آورده  اينجا  به  پرسم براى چى مرا 

مىمى و  مىپرسد  نگهبان  وقتى  باش.  منتظر  مىگويد  صدايى  بازرود  به  من  بخاطر  را  تو  صدا  گويد  جويى 

شود که او کنم، بهار است، باورم نمىبند نگاهش مىشناسد. از زير چشماند. او مرا با شنيدن صدايم مىکرده

اش را از دانست و آدرس خانهاش نبود مىاينجاست. وقتى من دستگير شدم بازجو اسم بهار را که اسم واقعى

خواهد که بپرم و ببوسمش ولى بايد خودم ديدم. دلم مىىخواست. من گفته بودم هميشه او را در خيابان ممن مى

 را کنترل کنم.  

 کى دستگير شدى؟ چرا دستگير شدى؟   -

دانم چطور ازت تشکر کنم. ولى اگر حاال دانم که چهار سال پيش مرا لو ندادى، نمىچند روزى است. مى  -

اسى شدم. در مورد تو از من پرسيدند و من  مرا بشناسند اينجا نگهم خواهند داشت. من منکر هر نوع فعاليت سي

 پرسند. منکر شناختن تو شدم. حاال از تو همان سوالهايى را که چهار سال پيش پرسيدند، دوباره مى
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کردم که هر چه را  آورم. هر چند هميشه سعى مىام، ولى به ياد نمى کنم که آنوقت در مورد او چه گفته فکر مى

اش چيزهاى کامال متفاوتى با واقعيت او گفتم.  آيد که در مورد مشخصات ظاهرى م مىام مرور کنم. فقط يادگفته

پرسم که بازجو به او چه گفته است؟ بهار حرفهاى  بهار قدى بلند دارد، گفته بودم قدش کوتاه است. از بهار مى

باعث مىبازجو را تکرار مى بياورم چه گفتهکند و همين  ياد  به  او مىشود که  به  نباش همه  ام.  گويم نگران 

کند و از وضعيت  شناسم. بهار تشکر مى  ام تکرار خواهم کرد و خواهم گفت تو را نمحرفهايى را که قبال زده

پرسم، پدرش را هميشه دوست داشتم. گويم و در مورد خودش و پدرش مىپرسد. مقدارى برايش مىزندان مى

گفت بابون، از خنداند. به آخوندها مىلى هميشه مرا مىهرچند هيچ وقت در مسائل سياسى هم نظر نبوديم و

 گويد: زمان شاه از هواداران حزب توده بود. بهار مى

 کنم. هنوز در همان کارخانه کار مى -

 پدرت چطوره با اون بابونهاش؟  -

 بعد از مصاحبه تلويزيونى کيانورى سکته کرد و همان موقع مرد.  -

 ه دوستش داشتم. متاسفم، خيلى متاسفم هميش -

برد.  شويم. نگهبان مرا براى بازجويى مىآيد و هر دو ساکت مىدوست دارم بيشتر حرف بزنيم ولى نگهبان مى

پرونده در  که  بهار  مورد  در  مىآنها  بود  مىام  را  پيش  سال  چهار  جوابهاى  همان  من  و  من  پرسند  از  دهم. 

گويم  کنم و مىببينم و بگويم که اوست يا نه. نگاهش مىخواهند که او را در حالى که چشمهايش بسته است  مى

خواهند که مرا نگاه  بند را بردارم و چشمهايم را بسته نگاه دارم و از او مىخواهند که چشمنه. بعد از من مى

بر خواهد که به دنبالش بروم و مرا به سلولم  گويد نه. نگهبان از من مىشناسد يا نه و او مىکند ببيند مرا مى

است  مى فعال  هنوز  اينکه  از  کنند؟  آزادش  است  ممکن  کرد.  خواهند  چکارش  هستم،  بهار  نگران  گرداند. 

 خوشحالم، اميدوارم آزاد شود. 

آماده باشم. خوشحالم، مىنگهبان مى تمام وسايلم  با  دانم که به بند و به نزد دوستانم خواهم رفت. از گويد که 

انفرادى نقش زيادى در زندگىشحالم. احساس مىاينکه مدتى با خودم تنها بودم خو اين مدت سلول  ام  کنم که 

مى  احساس  داشت.  حاال خواهد  بودم.  داده  دست  از  حدى  تا  را  بنفسم  اعتماد  بند  درون  فشارهاى  بخاطر  کنم 

از نظرم درست باشد بکنم.  احساس مى آنرا دارم که عليرغم نظر ديگران هر کارى که  کنم که اعتماد بنفس 

خواهد که بدنبالش بروم. از زير چشمبند  کند و از من مىام. نگهبان در را باز مىکنم و آمادهايلم را جمع مىوس

مى بند تشخيص  از  ما  جلوى  نگهبان  باشد.  همراهمان  هم  راز  اميدوارم  هستند.  هم  ديگرى  زندانيان  که  دهم 

شوند.  ها تنها به بندها ختم مىم چون اين پله رود. حاال ديگر خيلى خوشحالرود و از پله ها باال مىبيرون مى

اتاقها بسته است يا درها را باز کردهنمى بدنى مىدانم هنوز در  از ما  اند. نگهبانان دفتر ما را بازديد  کنند و 

مىمى بند  داخل  برويم.  بوديم  که  بندى  همان  به  قدم  خواهند  راهرو  در  زندانيان  و  هستند  باز  اتاقها  در  شوم. 

از اخبار ناراحت شويم و اخبار را رد و بدل مى بوسم. دور هم جمع مى د، دوستانم را مىزننمى کنيم، برخى 

کننده هستند. يکى از خبرها اين است که رژيم تعدادى زندانى عادى را به اتاق آنهايى که حاضر به سر کردن  

مى نبودند  مشکى  مىچادر  آنها  از  تعدادى  همين  بخاطر  و  که  برد.  تعدادى پذيرند  و  کنند  سر  مشکى  چادر 

مى  غذا  از  اعتصاب  بعد  که  آنهايى  از  تعدادى  هستند.  غذا  اعتصاب  در  هنوز  نفر  ده  حدود  روز   ۲٨کنند. 

 اند. اعتصابشان را خاتمه دادند با چادر مشکى به بند برگشته

مى  در  ساکم  از  را  شيرنيها  وسايلم  دريافت  محض  مىبه  دوستانم  به  و  مى آورم  آنها  اينکه دهم.  از  و  خورند 

زدم آنها نخرند براى همين زياد خريدم. کاش به جاى گويم که حدس مىخندند. به آنها مىاند مىخودشان نخريده

بريم،  شد شيرينى خريد. هنوز همه از گرسنگى رنج مىسالى يکبار در سال نو، هر بار با ليست فروشگاه مى

اينکه غذا مى  آنجا که خيلبا  از  دلمان شيرينى مىخوريم ولى  از فروشگاه خرما و  ى کم است هميشه  خواهد. 

اش با شيرينى بيرون خيلى فرق دارد. خرما و کشمش  کنيم ولى مزهخريم و با آنها کيک درست مىکشمش مى

 کند. خوش مزه نيست ولى گرسنگى را رفع مى

عد از ظهر خبرهاى زيادى از بيرون کنم. بزنم و فکر مىام، قدم مىروز مالقات است، طبق معمول هيجان زده

به گوشمان خواهد رسيد، و حتما برخى از آنها برايم جالب خواهند بود. دنياى بيرون مثل چيزى در دور دست 

ور شوم. وقتى ناراحت هستم براى اينکه خودم رسد. يک خيال قشنگ که دوست دارم در آن غوطه به نظر مى
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تخيالت  به  را  ذهنم  بياورم  مىمى  را سر حال  پرواز  بلند  ديوارهاى  از  نگاه سپارم.  را  کنم، سيمهاى خاردار 

کنم و بوى گلها به  اى به من بزنند. خنکى نسيم را بر پوست صورتم احساس مىکنم که قادر نيستند صدمهمى

 کنم که ريتم را از دست ندهم.  دهم و سعى مىرسند. به موسيقى گوش مىمشامم مى

گويند که بهرام برايم سالم فرستاده است. از ام مىقات بروم، به محض ديدنم خانوادهنوبت من است که به مال

شود که آزاد است، ولى آزاد شوند. اين اسمى است بين من و بهار. باورم نمىخوشحالى چشمانم پر از اشک مى

آيا او را ديديد مىاست. مى انفرادى بوده است. اوپرسم  تمام مدت در سلول  آزاد    گويند آرى  اين علت  را به 

نداشتند. فکر  او  از  بوده است و مدرکى هم  تو  با  ثابت کنند همان کسى است که  نداشتند که  کردند که سندى 

انگيزد. احساس اميدوارى اند. فکر آزادى بهار احساس شيرينى در وجودم بر مىکردند که او را اشتباهى گرفته

اى  حتما بعد از چند ماه زندگى در سلول انفرادى، آزادى برايش مزه  و تداوم مبارزه براى آزادى را برايم دارد.

 کنم. متفاوت از گذشته خواهد داشت. آزادى خودم را تجسم مى

 ٭ ٭ ٭  
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 خاطرات دوران جدايى  

 گويد: زنيم. نازلى مىايم حرف مىايم و در مورد دورانى که از هم دور بودهدور هم نشسته

عد از سر شکستنها ما را از زندان قزل به اوين آوردند. جو بدى بود، نگهبانان خيلى وحشى بودند. ما روز ب  -

را به يکى از اتاقهاى زيرزمين هل دادند و وسايلمان را رويمان پرت کردند. اتاق کوچک بود و جاى نشستن  

ايم. نگاهى به ه به سختى کنار هم نشستهنفر با وسايلمان بوديم. فکور براى بازديد آمد و ديد که هم  ۳۳نداشتيم،  

اى چيديم که جاى زيادى  ما کرد و گفت جاى کافى هم که داريد. به سختى ساکها را تا سقف طورى در گوشه 

بايست تمام شب بر عکس يکديگر روى يک دست و به هم چسبيده بخوابيم خواستيم بخوابيم مىنگيرد. وقتى مى

آنجا همه چيز توانستند شب بخوابند و در روز مى از زندانيان نمىکه حداقل جا را بگيريم. بعضى   خوابيدند. 

خنديديم. در نوبت دستشويى  کرديم و مىمثل فيلم کمدى بود، ما هم هر شب فيلم پانتوميم شرايطمان را بازى مى

، هميشه گرسنه بوديم.  دقيقه وقت داشتيم که از توالت استفاده کنيم. هيچ وقت به اندازه کافى غذا نداشتيم  ۰۳فقط  

مان حرکتى هم نداشتيم، جاى ورزش هم نداشتيم. يک بار پرتقال خريديم و با پوست خورديم که به وضع روده 

بى بخاطر  چون  کند.  رودهکمک  وضع  بود چک تحرکى  در  روى  که  چشمى  از  بود.  شده  خراب  خيلى  مان 

 شديم. ما هميشه منتظر شالق بوديم.  مى

 گويد:  نينا مى

گفتند که ما نجس هستيم و  کرديم. آنها مىگاهى در نوبت دستشويى از توالت پاسدارها که قفل بود استفاده مى  -

استفاده کنيم چون  آن هم  از  بوديم که  بودند. ولى ما مجبور  استفاده خودشان گذاشته  را براى  توالتها  از  يکى 

يکبار وقتى که نگهبان در اتاق را باز کرد من به   رسيد که از همان دو تا توالت استفاده کنيم.وقت به همه نمى

رفتم که داخل آن شوم. وقتى باالى در توالت  طرف توالت دويدم و داشتم از در توالت سوم که قفل بود باال مى

بودم، ديدم يکى از نگهبانان داخل توالت ايستاده است که به حرف زندانيان گوش کند. وقتى او را ديدم پريدم 

رار کردم. نگهبان در را از داخل باز کرد و بيرون آمد و به دفتر رفت. زندانيان داشتند با تعجب او را پائين و ف

 کرديم.  کردند. ما اين صحنه را با پانتوميم بازى مىنگاه مى

اى که به اينجا و سرکردن چادر مشکى ختم پرسم، پروسهاز نينا در مورد پروسه چادر مشکى سر کردن مى

 يد:  گوشد. مى

مى  - فکر  که  رسيد  زمانى  خورديم.  شکست  که  دارم  مى قبول  همه  خوردهکردم  شکست  که  ولى  دانند  ايم. 

گشت. اولش اعتراف به آن راحت نبود. براى همين هر کس به دنبال راهى براى فرار کردن از آن شرايط مى

فرستندمان  يا به سلول انفرادى مىدارند و کرديم اگر چادر مشکى سر نکنيم، توى زيرزمين نگهمان مىفکر مى

مى فکر  داشت.  نخواهيم  مالقات  که و  وقتى  ولى  ديگر.  است  مبارزه  بکشد،  طول  چقدر  نيست  مهم  کرديم 

کرد که اين حرکت بازجويى زيبا و نازلى شروع شد و آنها را شکنجه کردند، مسئله تغيير کرد. کسى فکر نمى

منتظر   چند  هر  شد،  خواهد  ختم  بازجويى  بازجويى به  ولى  بوديم.  هم  بدى  خيلى  شرايط  در  و  بوديم  شکنجه 

خواست داشته باشد. هر چند کسى در موردش حرف نزد ولى نقطه عطفى بود. بعد از  چيزى بود که کسى نمى

زدند، در مورد اينکه تا کجا برايش خواهند رفت. فهميديم که در جايى بايد ختم  آن زندانيان با يکديگر حرف مى

خواست تمامش کند، ولى ما در مورد زمان و يا چگونگى پايان دادن به آن هم نظر نبوديم. رژيم مى  شود، ولى

خواست که ادامه پيدا کند. براى همين توانستيم شرايط بد را ادامه دهيم ولى رژيم نمىاى نداشتيم. ما مىعجله 

مدتى از زيرزمين به سلول انفرادى   رژيم بازجويى را انتخاب کرد که فشار بيشترى روى ما بگذارد. بعد از

فرستاده شدم. بعد از چند ماه در سلول ماندن تصميم گرفتم که وضعيتم را با اعتصاب غذا پايان دهم. من اعالم  

کنم. روز دوم اعتصاب غذايم براى بازجويى صدايم  کردم که بخاطر برخورد زندان سه روز اعتصاب غذا مى 

ايد. بازجو پرسيد بعد  ام، گفتم بخاطر فشارهايى که روى ما گذاشتهغذا کرده  کردند. بازجو پرسيد چرا اعتصاب

کنى گفتم آره. او مرا به بند فرستاد و وقتى براى مالقات صدايم کردند با  از اعتصاب غذا چادر مشکى سر مى

 چادر مشکى رفتم. 

گردد. خيلى  مشکى به بند بر مىيکى از زندانيانى که تا به حال در زيرزمين در اعتصاب غذا بوده با چادر  

شنوم که لرزد، ديدن اين حالت او اعصاب خرد کن است. مىالغر و ضعيف و رنگ پريده شده است. گاهى مى

مبارزه  ۳۰ به  دادن  پايان  از  قبل  و  است  بوده  غذا  اعتصاب  در  چادرروز  براى  پايانى اش  روز  سه  رنگى 

 کند.  اعتصاب غذايش را اعتصاب غذاى خشک مى
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 گويد:  پرسم که چطور چادر مشکى را پذيرفت. مىز نازلى مىا

کنم. بعد از چند ماه که در زيرزمين بودم مرا براى بازجويى صدا کردند. پرسيدند چرا چادر مشکى سر نمى  -

کردند که چادر مشکى سر کند. از ما همان سوالهايى را که هر زيبا هم زير بازجويى بود و او را شکنجه مى

کنند کردند. اينکه نظرت در مورد رژيم و مارکسيسم و جريانت چيه و غيره. من و  يکبار از همه مى  شش ماه

زيبا در يک اتاق بوديم. آنها از زيبا پرسيدند نظرت در مورد مارکسيسم و رژيم چيه و وقتى که او گفت جواب  

کردند. ردند که از من هم سوال مىکدهم، او را محکوم به شالق کردند. زيبا را در همان اتاق شکنجه مىنمى

اى بود. وقتى نظر مرا پرسيدند گفتم مارکسيست هستم، اين جوابم از زمان قبرها وضعيت خيلى ناراحت کننده

نمى پرسيد چرا چادر مشکى سر  بازجو  من مىبود.  به  داشت  بازجو  و  بود  زيبا زير شکنجه  اين کنى.  گفت 

گفت فاحشه. در عين حال کرد و به من مىند. بازجو مرا مسخره مىرنگى سر کنهاست که چادرخواست فاحشه

آورد که در حال سکس است. زيبا همچنان زير شالق بود و زد و با نفس کشيدنش اداى کسى را در مى مرا مى

مى مىبازجو  دارد  خونش  مىگفت  را  زيبا  شدن  شکنجه  صداى  بود.  ريزد.  کننده  ناراحت  خيلى  برايم  شنيدم 

توانستم  اى گذاشته بودند که نمىکردم که تا حاال نکرده بودم. آنها ما را تحت فشار روانىارى مىاحساس فش

آور بود. زدن من و زيبا و صداى زيبا بعد از هر ضربه،  فکر کنم. حالت نفس کشيدن بازجو و بوى آن تهوع

توانستيم واقعيت را آنطور که م نمىهمه اينها غير قابل تحمل بودند. از آنجايى که هر دو چشمبند به چشم داشتي

تر جلوه دهند. بعد از بازجويى وقتى زيبا را ديدم متوجه کردند آنرا وحشيانههست ببينيم و بازجوها سعى مى

کشند. وضع پاهايش بد بود شدم که بخشى از حرفهايشان براى اين بود که من احساس کنم که دارند زيبا را مى

 خواستند من احساس کنم.  مىولى نه آنقدر که بازجوها 

 بعد از بازجويى چادر مشکى سر کردى؟   -

بعد از آن بازجويى آنها ما را به اتاق در زيرزمين برنگرداندند. ما را به سلول انفرادى فرستادند. در سلول    -

جه کنم، چه فرقى بين رنگش دارد؟ متومن در مورد چادر مشکى فکر کردم. فکر کردم من دارم چادر سر مى

به رژيم عکس  دارم  که  نشان مىشدم  درست مىالعمل  که  آنکه کارى  به جاى  که دهم  متوجه شدم  بکنم.  دانم 

کردم. در غير اينصورت فرقى بين رنگش  چادر مشکى را به دليل اينکه رژيم گفته بود بايد سر کنم، سر نمى

خواستم چادر اگر دست خودم بود من نمىکرد، مسئله اين بود که مرا وادار کرده بودند که چادر سر کنم.  نمى

سر کنم. اگر من بايد چادر سر کنم و قبول کردم که سر کنم چرا مشکى سر نکنم؟ راستش از سال پيش که در  

کردم. منظورم اينه که در مورد نه گفتن  العملمان نسبت به رژيم فکر مىقزل حصار بوديم من در مورد عکس

شن نبودم. در سلول متوجه شدم که اين روش مبارزاتى درست نيست. براى گويد روبه هر چيزى که رژيم مى

نمى ولى  بپوشم  که  گرفتم  تصميم  بخاطر  همين  غذا  اعتصاب  هفته  يک  اعالم  کنم.  سر  همينطورى  خواستم 

 فشارهاى رژيم کردم و بعد از آن سر کردم.  

 چه مدتى در سلول انفرادى بود؟  -

اتاقى بردند که تو قبل از رفتن به سلول آنجا بودى. زيبا را هم فرستادند بند و    حدود دو ماه، بعد از آن مرا به   -

 بعد در آنجا وقتى براى مالقات صدايش کردند چادر مشکى سر کرد. 

 گويد:  پرسم و نازلى مىدر مورد مالقات مى

خانواده  - اينکه  براى  بوديم  زيرزمين  که  وقتى  ولى  نداشتيم.  فشمالقات  ما  روى  چادر هايمان  که  بياورند  ار 

هايمان هم بودند. اول با خانواده هايمان حرف زدند که از ما ها خانوادهمشکى را سر کنيم، در يکى از بازجويى

هايمان حرف بخواهند که چادر مشکى سر کنيم و در بازجويى طرف رژيم را بگيرند. آنها طورى با خانواده

عليه ما تحريک کرد را بر  آنها  بودند و  برخى خانوادهزده  باعث شد  که  در مقابل رژيم  ها بچهند  هايشان را 

مان در  شديم، خانوادهبند وارد اتاق مىتحقير کنند. آنها ما را براى بازجويى صدا کردند و هر کدام که با چشم 

ى آيا دانى که چکار کنى، ولاتاق بود. برخورد خانواده من بد نبود، خواهرم به من گفت که تو بهتر از من مى

پوشيم.  کنى که اين کار درست است؟ من هم به او گفتم که اين بايد به اختيار خودمان باشد که چه مىفکر مى

مى و  بيرون  بروم  اتاق  از  که  گفت  من  به  مىحلوايى  خواهرم  به  که  من  شنيدم  با  زدن  حرف  اينطور  گويند 

سر کردن بکنى. دوباره از من خواستند که به گفتند که بايد او را مجبور به  درست نيست. آنها به خواهرم مى

توانم به تو بگويم که چه کار کنى، تو اتاق برگردم. خواهرم عصبى بود، نگاهى به من کرد و گفت من نمى

دانى. حلوايى به خواهرم گفت که از اتاق بيرون برود. نگذاشتند يکديگر را ببينيم و يا در مورد بهتر از من مى
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. وقتى به اتاقم برگشتم خيلى خوشحال بودم که خواهرم در مقابل بازجوها برخوردش با من خانواده حرف بزنيم

زندانى از  بعضى  نبود.  آميز  خانوادهتحقير  چون  برگشتند.  مالقات  از  ناراحت  خيلى  چادر ها  آنها  به  هايشان 

التماس کردند که سر کنند و يا به آنها فحش داده بودند. آن   ها در تله زندانبانها خانواده مشکى دادند و به آنها 

دانند که آنها دارند فيلم کردند که دخترانشان مىافتاده بودند و دخترانشان را ناراحت کردند. هر چند فکر مى

مى مىبازى  فکر  آنها  مى کنند.  بازى  فيلم  دارند  چون  نيستند  دخترانشان  عليه  بر  باعث کردند  آنها  ولى  کنند 

 ناراحتى دخترانشان شدند. 

 

می شنويم برخی از آنهايی که بر عليه فشار برای سر کردن چادر مشکی اعتصاب غدا کرده بودند، اعتصاب 

بايد    روز پايان داده اند. نمی دانم چه وضعی دارند، اصال می توانند راه بروند يا نه.  ۴٨غدايشان را بعد از  

 خيلى ضعيف شده باشند، يکى از آنها در بهدارى زندان است. 

 ٭  ٭ ٭ 

خواهد دهد. نگهبان از کارگران روز مىطبق معمول اختالف نظرات در مورد کارهاى بند خود را نشان مى

اين کار را  ندارند  از زندانيان دوست  ببرند و برخى  به راهرو  بند،  در  به جاى گذاشتن پشت  را  آشغالها  که 

مى فکر  آنها  چبکنند.  هر  خودمان،  کار  نه  توابهاست  کار  اين  که  و  کنند  است  خودمان  غذاى  آشغال  اين  ند 

خوشبختانه توابى هم در بند نيست. تا قبل از اين برخى کارها مثل بردن آشغال هم به عهده توابها بود. و از  

خواهد که خودمان اين بخش اند، نگهبان از ما مىاند و خيلى از آنها آزاد شدهزمانى که توابها را از بند ما برده

ايم انجام دهيم. بردن آشغالها تا راهرو ربطى به تفکر سياسى ما ندارد چون بخشى ال نکردهاز کار را که تا بح

بينند و حاضر به انجامش نيستند. اين کار از کار بند است ولى بعضى از زندانيان آنرا بعنوان کار اجبارى مى

گيرد. من در اتاق يک نمى گيرد و بعضى روزها انجام  بسته به طرز فکر کارگر روز، بعضى روزها انجام مى 

هستم که نزديکترين اتاق به سالن است و االن چند روز است که آشغالها در سالن مانده است و بوى ناخوش  

 آيندى دارد.  

آشنا مى جديدى  آدمهاى  خيلى جالب مىبا  به نظرم  که  بايد  شوم  اينکه خودمان  بر  مبنى  نظر من  با  آنها  آيند. 

م بگيريم که چه کنيم موافقند. آنها هم موافقند که رژيم با گفتن اينکه چکار بايد بکنيم  برنامه داشته باشيم و تصمي

بايد تعيين کننده برنامه و روش مبارزاتى ما باشد. اين طور که پيداست ديد آنها نسبت به  و چکار نبايد کنيم، نمى

ام. دنيا يکى از آنهاست که براى مبارزه کامال متفاوت از آن چيزى است که تا به حال در زندان شاهدش بوده

 مدت طوالنى در زندان گوهردشت و در سلول انفرادى بوده است. 

 دهد: پرسم و او جواب مىاز دنيا در مورد گوهردشت مى

مى  - باز  را  سلول  درهاى  ديگرى  از  بعد  يکى  نگهبانان  آمد.  بازديد  براى  الجوردى  پيش  ماه  و چند  کردند 

د. بعد از من به سلول کناريم رفت که يک پسر بود. من هرگز او را نديده بودم ولى زالجوردى با ما حرف مى

اند به هم  با استفاده از مورس خيلى با هم حرف زده بوديم. هرشب بعد از آنکه مطمئن بوديم نگهبانان خوابيده

رفت گوشهايم را  شناختم و دوستش داشتم. وقتى الجوردى به سلول او  زديم. براى همين او را مىمورس مى

داد، يک   اين جا هستى؟ پسر جواب  از او پرسيد، چه مدتى است که در  تيز کرده بودم. شنيدم که الجوردى 

کنى تا کى بتونى تحمل کنى؟ شنيدم که او جواب داد، بيشتر از سه روز. سال. الجوردى از او پرسيد، فکر مى

ر بودم که وقت مناسبى پيش بيايد که از او بپرسم اش منتظصداى بسته شدن در سلولش را شنيدم، آنروز همه

چرا چنان جوابى به الجوردى داده است. باالخره از او پرسيدم و گفت، در دوران شاه زندانى بودم و براى  

مدتى با الجوردى در يک بند بودم. يک بار نگهبانان الجوردى و چند نفر ديگر را به سلول بردند و او بعد از 

برگشت. او نتوانست بيشتر از سه روز سلول را تحمل کند و شرايطشان را پذيرفت و به بند سه روز به بند  

برگشت. براى همين من فقط خواستم به او بگويم که مثل او نيستم. به او گفتم اميدوارم که شکنجه ات نکند و او  

اش کرده بودند.  ه شکنجهکند. روز بعد نگهبانان او را از سلول بردند، عصر که برگشت گفت کگفت حتما مى

توانست حتى  براى ده روز او را زدند. روز دهم او را با صندلى چرخدار به سلول آوردند. براى چند روز نمى

 توانستم پرستاريش را بکنم.  کردم مىمورس بزند، خيلى ناراحت بودم. آرزو مى

روسرى سر کنيم، چرا که نگهبان   خواستيم به هواخورى برويم نگهبان از ما خواست کهامروز وقتى که مى

رويم. در داريم و به هواخورى مىهايمان را بر مى مرد ممکن است ما را از پشت بام ببيند. من و دنيا روسرى
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بينم که نگهبان از پنجره کوچکى که زنيم. در حالى که گرم حرف زدن هستيم مىايم و حرف مىاى نشستهگوشه

ب هواخورى  روبه  و  است  دفتر  مىدر  و  از  هستند  بلند  خيلى  ديوارها  است.  زندانيان  تماشاى  مشغول  شود 

مى چشم  به  دور  خيلى  آنها  روى  خاردار  مىسيمهاى  رد  سيمها  کنار  از  مردى  نگهبان  گاهى  شود. خورند. 

روسرى  زندانيان  از  شانه تعدادى  روى  را  انداختههايشان  صحنههايشان  چنين  منتظر  نگهبانان  گويى  اى  اند. 

شوند. نگهبانان يقه زندانيانى را که روسريشان روى سرشان نيست  ور مىاند، به طرف هواخورى حملهبوده

هايشان را برداشته کنند. مى بينم که برخى از زندانيانى که روسرىگرفته با کتک آنها را به داخل بند پرت مى

م نيرويشان هر کس را که بدون روسرى گذارند. نگهبانان ايمانى و جبارى با تمابودند دوباره روى سرشان مى

مى مىاست  همه  از  بعد  و  کار  زنند  بندها  بين  که  توابهايى  از  تعدادى  کنند.  ترک  را  هواخورى  که  خواهند 

گذاريم کنند اداى ما را در بياورند. به آنها محل نمىاند و مثل ميمون سعى مىکنند در کنار نگهبانان ايستادهمى

کند. اقدس يکى از توابها، روى يخچال که در سالن چسبيده به م. نگهبان در بند را قفل مىرويو به داخل بند مى

 توان به او نخنديد. آورد. حرکات او مثل ميمون است و نمىراهروى بند است ايستاده و ادا در مى

شناسند. سوالهاى  مى  شناسم ولى برخى از زندانيان او راآيد که او را نمىام، زندانى جديدى مىدر اتاق نشسته

پرسند و اينکه چه مدت در سلول انفرادى بوده است. تازه وارد  کنند، در مورد افراد از او مى زيادى از او مى 

 گويد: اى که در سلول بوده است مىدر مورد دوره

ى با نژال  يک سال و نيم در گوهر دشت در سلول انفرادى بودم. شش ماه پيش مرا به اوين آوردند و براى مدت -

کنند که به زندانيان  در يک سلول بودم. کاش تنها بودم، وضع روانى نژال بد است و نگهبانان از او استفاده مى 

کند نيست، دانستم که او متوجه کارى که مىزد و من مىاى دو يا سه بار مرا به شدت مىفشار بياورند. هفته

من خواست که روبه ديوار بايستم بعد گفت که دستهايم را باال  توانستم او را بزنم. يک بار از  براى همين نمى

که مى کارى  دارم. هر  کنم، گفت من مىنگه  بلند  هم  را  راستم  پاى  که  آنروز گفت  نشود.  کردم که عصبانى 

نمى که  گفتم  او  به  کنم.  بلند  هم  را  چپم  پاى  که  گفت  بعد  مىکردم.  نمىتوانم،  ولى  مىافتم.  مرا  و  فهميد.  زد 

گفت پاى چپت را هم بلند کن. آنروز يکى از روزهايى بود که حالش بد بود. مرا خيلى زد و من مدام دستش  مى

به زمين  را مى توانست مرا  بوديم  گرفتم که کمتر کتک بخورم. ولى او خيلى قوى بود، همينطور که درگير 

داد. بعد از ام نيرويش گلويم را فشار مىکرد که گلويم را بگيرد و با تمام بنشيند. سعى مىبياندازد و روى سينه

شوم.  توانستم دستش را پس بزنم. براى چند لحظه احساس کردم که دارم زير دستش خفه مىمدتى ديگر نمى

مى  دارى  چکار  گفت  او  به  نگهبان  و  شد  باز  در  سينهيکدفعه  روى  از  با وحشت  نژال  به  کنى؟  و  شد  بلند  ام 

که بزنمش گفتى  آنروز هم  نگهبان گفت خودت  بزند و  که مرا  او خواسته  از  نگهبان  متوجه شدم که  آنروز   .

کشد دخالت کرده و وقتى که احساس کرده که نژال دارد مرا مىداشته از چشمى کتک خوردن مرا تماشا مى

را  ايد که مکنم چون شما به او گفتهکرده است. به نگهبان گفتم که اگر ما را از هم جدا نکنيد اعتصاب غذا مى

 بزند. همانروز او را از پيش من بردند و براى چند روز راحت بودم تا اينکه به اينجا منتقل شدم. 

 گويد: خواهم که مورس زدن را به من ياد دهد و او مىاز دنيا مى

الفبا    - آنها را به چهار قسمت تقسيم کن. چهار رديف هشت حرفى   ۳۲خيلى راحت است. حروف  تا هستند. 

هاى يک تا هشت را دارى و براى چهار رديف هم شماره يک . اينطورى براى هر رديف شمارهخواهى داشت

زنيم. نهمين حرف الفبا تا چهار. براى مثال اولين حرف الفبا يعنى الف را با يک ضربه مکث و يک ضربه مى

مى مىکه  دو ضربه، مکث، يک ضربه  با  را  دوم  رديف  اول  از  زنيم. ضربه شه حرف  قبل  مال  هاى  مکث 

هاى بعد از مکث براى زدن حرف داخل رديف رديفها هستند براى همين هميشه يک تا چهار تا هستند و ضربه

 هستند.  

کنم که  گويد. فکر نمىتوانم بفهمم چه مى زند که نمىگويد ولى آنقدر سريع مىدنيا با مورس چيزى به من مى

 هرگز بتوانم با آن سرعت مورس بزنم.  

*** 
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   تک خوردنوقت ک

کتاب مى برخى  است،  کارى مشغول  به  يکديگر حرف مىهر کس  با  برخى  و  در  خوانند  هم  تعدادى  و  زنند 

آرام حرف مى  و  نشسته  يکديگر  کنار  راز  و  از  زنيم. صداى مردانه حمام مشغول شستن خود هستند. من  اى 

اتاق مى اتاگويد چادر سر کنيد و مىپشت در  اتاق. جنب و جوش  به ق را در بر مىآيد توى  گيرد، هر کس 

ايم که حلوايى و چند پاسدار ديگر که هر کدام دود که چادرش را بردارد. هنوز همه چادر سر نکردهطرفى مى

همه هستند.  اتاق  در  دارند  دست  در  تکه چوب  مىيک  و عصبانى  نظر وحشى  به  زدن شان  به  شروع  آيند، 

کردمى بيرون  اتاق  از  را  ما  فحش  با  و  مىکنند  بند  به  چسبيده  سالن  به  و  سالن  ه  در  زن  نگهبانان  فرستند. 

مى کردن  مسخره  به  شروع  ما  ديدن  با  و  مىمنتظرند  ما  از  و  بنشينيم. کنند  سالن  در  هم  کنار  که  خواهند 

دانيم موضوع چيست، فقط از صداى زدن و فحش  دهند. نمىهاى آشغال توى سالن هستند و بوى بدى مى کيسه

آيد که داد فرستند. صداى حلوايى مىرسد که اتاق به اتاق همه را دارند با کتک به سالن مىظر مىها به ندادن 

صداى  مى بيرون."  بياييد  زود  است،  خوردن  کتک  وقت  االن  نيست،  کردن  حمام  وقت  بيرون،  "بيائيد  زند: 

کنم،  ولى گوشهايم را باور نمىرسد که در حمام است. خواهد و به نظر مىآيد که از نگهبانان پتو مىحلوايى مى

کشد تا  شويند؟ مدتى طول مىکند که داخل حمام شود، در حالى که تعدادى دارند خود را مى چطور جرات مى

خواهند همه را  کنند. سالن براى جمعيت بند خيلى کوچک است ولى آنها مى همه را با کتک در سالن جمع مى

زند که بروند داخل سالنى که جا نيست.  بيرون از سالن هستند کتک مىدر سالن جا دهند. حلوايى آنهايى را که  

به طرف سالن هل مى آنها را مى به هم چسبيده نشستهزند و  باشد و کتک  دهد، همه  بقيه هم  ايم که جا براى 

مى هشدار  حلوايى  مىنخورند.  نشان  و  خط  و  مىدهد  ساعت  سه  از  بعد  باالخره  و  بند  کشد  داخل  به  روند. 

به طرف حمام مى مى دورشان  به  پتو  با  تعدادى  خنده رويم،  قيافه  دارند. مى دوند.  ببينم،  دارى  را  نينا  که  روم 

دانستم که او در حال شستن لباسهايش بود ولى وقتى آنها ريختند توى اتاق فرصتى براى رفتن و خبر  چون مى

نينا مى لباس مىدانستم موضوع چيست، داخل يک گويد نمىدادن به او نبود.  از کابينهاى حمام داشتم  شستم. ى 

گويد بيا بيرون. من بيرون آمدم و به طرف اتاق آمدم که يکدفعه ديدم حلوايى در کابين را باز کرده و به من مى

گويند  داد. تعدادى مى زد و فحش مى چادرم را بردارم. از حمام تا اتاق حلوايى با من آمد و با چوبش بر سرم مى

ايى وارد حمام شد آنها لخت زير دوش بودند. تعدادى مجبور شدند با بدن صابونى و با پوشاندن  که وقتى حلو

 خودشان توى يک پتو از حمام بيرون بيايند.  

 ٭ ٭ ٭  

ام ذهنم مشغول اعتصاب غذا بعنوان يک عمل اعتراضى و اعتصاب غذا و يا هر  از وقتى که به اين بند آمده

زنم و در مورد اين دو مسئله  ن با زندانى عادى است. در هواخورى قدم مى نوع عمل اعتراضى بر عليه بود

فروشى در ايران  اند. تناى که به اتاق نينا فرستاده بودند تن فروش بودهکنم. شنيدم که زندانيان عادى فکر مى

امنجر به دستگيرى مى آزادند. اگر رژيم  انگليس  انسانها در کشورى مثل  اين  سالمى نبود شود، در حالى که 

شد.  اى براى فشار به زندانى سياسى هم استفاده نمىاينها هم حاال در زندان نبودند و از آنها به عنوان وسيله

ولى چرا زندانيان سياسى بر عليه اين هستند که در کنار زندانى عادى قرار داده شوند؟ اگر مرا هم در کنار  

تصاب غذا به اين کار رژيم اعتراض کنم؟ ولى چرا به بودن در کنار آنها قرار دهند چه بايد بکنم؟ آيا بايد با اع

بايست در زندان باشند، آنها هم مثل ما به کسى  کنم. آنها هم مثل ما نمىآنها اعتراض دارم؟ هيچ دليلى پيدا نمى

نرساندهصدمه  نمىاى  پيدا  جوابى  ندارند؟  را  بودن  ما  کنار  در  ارزش  آنها  چرا  هم  اند.  آنها  ما کنم،  اندازه  به 

هيچ ما  و  دارند  چه  ارزش  آنها  که  است  اين  کننده  تعيين  اجتماعى  شرايط  نداريم.  آنها  به  نسبت  برترى  گونه 

بدنيا مىزندگى اينکه کجا  باشند. شانس  داشته  در چه خانوادهاى  بدنيا مىآيند،  مالى  اى  فرهنگ و وضع  آيند، 

يعنى زندانيان سياسى و آنها يعنى زندانيان عادى بخاطر   خانواده نقش مهمى در سرنوشت هر انسانى دارد. ما

کنم  ايم. و حاال به داليل متفاوت در زندان هستيم. احساس مىزندگى در شرايط متفاوت به اين دو راه کشيده شده

فروش اى که تنکه يک تفکر مذهبى پشت اعتراض به هم بند بودن با زندانى عادى است، بخصوص با زندانى

فروشى کرده است نجس و بد است، لفظ "خراب" را هم در رابطه با آنها ت. از نظر مذهب کسى که تنبوده اس

به تن ناچارى  از  آدمهاى شريف را که  اين  اين چپ هم البد  اختراع کرده است.  فروشى روى  همين فرهنگ 

 شود کنارشان زيست!  داند که نمىاند نجس و يا بد مىآورده

فهمم. اعتصاب غذا چه نفعى براى زندانى دارد؟  بعنوان يک حرکت اعتراضى را نمى و اما خود اعتصاب غذا  

شود؟ رژيم با ندادن غذاى کافى به ما مدام سعى دارد ما را از نظر جسمى آيا باعث ضعيف شدن زندانى نمى

مى ساند  بابى  ياد  به  است؟  شده  مبارزاتى  وسيله  يک  غذا  اعتصاب  چرا  پس  دارد.  نگه  ندانى  افتم، زضعيف 

هايش با اعتصاب غذا جان باخت و عکسش را در اخبار  اى که سال پيش بخاطر پاسخ ندادن به خواستهايرلندى
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ام که اعتصاب غذا يک وسيله مبارزاتى براى زندانيان زمان شاه هم بوده است. رژيم از  تلويزيون ديدم. شنيده

نمى سير  بخکشتن  که  کرده  رها  زندانها  در  هم  را  برخى  بمىشود،  گرسنگى  يا  و  بيمارى  فايده  اطر  رند. 

ارزش است که بايد  اعتصاب غذا براى رژيم مرگ زندانى است، براى زندانى چيست؟ آيا جان انسان آنقدر بى

براى اعتراض از آن مايه گذاشت؟ تفاوت اعتصاب غذا با آنهايى که جانشان را با انجام عمليات انتحارى بر 

دهد، آن يکى با بستن نارنجک و يا بمب به  بينم. اين يکى در خاموشى جان مىدهند چيست؟ فرقى نمىباد مى

کنم در ايده چنين حرکاتى جان انسان يک  بخشد. احساس مىخودش و کشتن چند دشمن به زندگى خود پايان مى

 وسيله است و بس.  

نيم؟ در زندان قدرت مانور آنکه به خودمان صدمه بزتوانيم رژيم را تحت فشار قرار دهيم بىپس ما چطور مى

براى   اگر  کنيم.  استفاده  رژيم  عليه  بر  فشار  وسيله  يک  بعنوان  مالقات  از  بتوانيم  شايد  ولى  نداريم  زيادى 

هايمان رژيم را تحت فشار قرار خواهند داد. ولى خود مالقات نرفتنمان خواستهايى به مالقات نرويم، خانواده

رد. در مورد اعتصاب غذا و اينکه اگر با زندانيان عادى قرارمان دادند چه  آوهايمان مىفشار زيادى به خانواده 

شه که بيشتر ايزوله بشوم. از اين گذشته، هنوز مسئله مطرح  بايد بکنيم، با بقيه حرف بزنم؟ نه، اين باعث مى

 اى نيست.  شده

در مورد مسائل کم نيستند. گذرانم، هر چند اختالف نظرات  کنم که دوران خوبى را در اين بند مىاحساس مى

کنم که در زندان هيچ چيز مهمتر  دوستان خوبى دارم و نگرانم که با جابجايى از هم جدايمان کنند. احساس مى

از دوست خوب، نيست. با نينا و راز و دنيا و چند نفر ديگر هر وقت که بخواهم بحث و گفتگو دارم، چون  

رش نداريم. تصميم دارم که از اين به بعد هر وقت که وقت اضافى  اى براى گزاتوابى در بند نيست و نگرانى

خواهم  آيد و نمىدارم انگليسى کار کنم. حاال چند تا کتاب انگليسى هم در بند داريم. هنوز يک چيزهايى يادم مى

ت که زنم که با هم انگليسى کار کنيم و او موافق است. او مدتى اسکه کامال فراموش کنم. با سونيا حرف مى

 خواند ولى من تا حاال وقت اين کار پيدا نکرده بودم، ولى تصميم دارم که شروع کنم. انگليسى مى

 ٭ ٭ ٭  

مى گوشمان  به  اخبارى  مالقات  هر  از  کارخانهبعد  از  برخى  هستند.  متفاوت  کمى  اخبار  امروز  در رسد.  ها 

گويد معلوم  کنند. دنيا مىدارند شروع مىرسد که کارگران يک دوره مبارزاتى ديگر را  اعتصابند. به نظر مى

شود که هرچند انقالب شکست خورد ولى مبارزه زنده است. رژيم نتوانست مبارزه را بکشد و دير يا زود  مى

 تحولى ديگر را شاهد خواهيم بود. 

آمده بند  اين  به  که  وقتى  احساس مىاز  باايم  قبل  به  نسبت  متفاوتى  برخورد  زندانيان  از  برخى  امثال من    کنم 

ديدند ولى انگار رفتن به دنبال حرکت چادر رنگى و عدم موفقيتشان نظرشان را  دارند. قبال ما را مبارز نمى

آنهايى هستند که بنابر   بلکه  اينها رهبران حرکت چادر رنگى نيستند،  البته  تغيير داده است.  روى ما تا حدى 

اندازه قبل سر حال و بشاش هستيم ولى    بينندگيرند که چه کنند. حتما مىنبض بند تصميم مى که ما به همان 

آنهايى که ما را رد مى از  قبل حرکت برخى  بيشتر زندانيان مثل  افسردگى هستند. هر چند  کردند حاال دچار 

کنند، همان روش قبلشان را براى اثبات مبارز بودنشان دارند و ما هم همان اختالف نظرهاى قبلى را با آنها  مى

ارزه داريم. من دوست دارم کتاب بخوانم و با بقيه حرف بزنم و تجربيات ديگران را بشنوم. در حالى بر سر مب

ضدانقالب  مرا  که  آنهايى  زندگى  به  بکنند.  تا  بکنيد  نبايد  را  کار  فالن  بگويد  نگهبان  منتظرند  برخى  که 

بينم. گفتنش راحت  چشمانشان مىتر در  هدفى را واضح کنم. نااميدى و بىخواندند با دقت بيشترى نگاه مىمى

مى احساس  ولى  راه  نيست  که  نيستند  هم  حاضر  متاسفانه  و  هستند  راهشان  پايان  در  آنها  از  خيلى  که  کنم 

مانند و يا در پيچ بعدى مبارزه  شان را تغيير دهند. چه اتفاقى برايشان خواهد افتاد؟ آيا همچنان مبارز مىمبارزه

هايى که بخاطر آن شدند تاثير زيادى  کنم که حرکت چادر رنگى و شکنجهمى  را کنار خواهند گذاشت؟ احساس 

نشکسته هنوز  هرچند  بخورند  تََرک  که  شد  باعث  است.  داشته  آنها  مرى روى  به  کردن  نگاه  با  را  اين  اند. 

کار من  زند. دنيا به افهايى به عقب کشيده قدم نمىکنم، او همان فرد قبلى نيست. مثل قبل با شانهاحساس مى

 شان را تغيير ندهند دير يا زود مبارزه را رها خواهند کرد. گويد اگر آنها روش مبارزاتىخندد و مىمى

خوانديم خاطرات طبرى بود که در عرض چند ماه گذشته  يکى از چيزهايى که در عرض چند روز گذشته مى

بصورت حاال  و  بود  شده  چاپ  روزنامه  در  بودم  انفرادى  سلول  در  من  مى  که  استفاده  آن  از  کرديم.  آرشيو 

طبرى تئوريسين اصلى حزب توده بود که چند سال پيش بعد از دستگيريش ادعاهاى رژيم را مبنى بر جاسوس 

اش تائيد کرد. امروز نوبت من است که خاطرات او را بخوانم. به قسمتى که نفر  بودن حزب توده و گنديدگى
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آنرا   بايست  مى  آن  خواندن  از  بعد  مىقبلى  سر  بگذارد  آنجا  نمىدر  پيدايش  ولى  آرشيو  زنم  مسئول  به  کنم. 

گويد خبرى در مورد آن ندارد. او از فردى که قبل از ما  گويم خاطرات طبرى سر جايش نيست و او مىمى

گويد آنرا پيدا نکرده است ولى به مسئول آرشيو هم خبر نداده است. پرسد و او مىبايست خوانده باشد مىمى

اند که قبلى که مدعى است آنرا پيدا نکرده است يکى از توده ايهاست. مشخص است که آنرا از بين بردهنفر  

 شان استفاده کند.  کسى نتواند آنرا بخواند و از آن بر عليه 

گويد  شوم که حرفهايش را بشنوم، جوان و زيباست. مىامروز زندانى جديدى داريم. مثل بقيه به او نزديک مى

شنوم، هميشه آرزويم است و در رابطه با حزب کمونيست دستگير شده است. بقيه حرفهايش را نمى  اسمش آنا

اى از حزبى که معتقد به بوجود آوردنش بودم ببينم. حزبى که قبل از بوجود آمدن آن و در راه بود که زندانى

خيلى همراه  کردنش،  مىدرست  شدم.  دستگير  ديگر  اوليه  هاى  سوالهاى  که  او  گذارم  به  بعد  بکنند  او  از  را 

گويم و  گويم بيايد قدم بزنيم تا بند را به او نشان دهم. در مورد فعاليتهاى خودم قبل از دستگيرى براى آنا مىمى

 اش با حزب برايم بگويد.  پرسم که از رابطه از او مى

ان و زندانيان از طريق  آمدم و هر بار اطالعاتى در مورد زندهمسرم در زندان است و من به مالقاتش مى  -

 دادم.  کردم و به فردى که در رابطه با حزب بود مىآورى مىها جمعخانواده

 اى؟ آيا برنامه حزب را خوانده -

 آرى.  -

 برايم بگو.   -

 گويد: کند و مىبا ناراحتى نگاهم مى

 هيچى ازش يادم نيست.   -

 گويم اينهم شانس ما. خندم و مىمى

   

زهرا مىدانم چرا  نمى باشند.  داشته  رابطه  آنا  با  ندارند  دوست  تعجب  زندانيان  بزند،  با من حرف  که  خواهد 

 پرسد:  اى با هم نداريم. زهرا مىکنم چون ما رابطهمى

 زنى؟ چرا با آنا حرف مى -

چون آدم خيلى خوبى است. از يک خانواده کارگرى است و حرفهايش از دنياى بيرون برايم جالب هستند.    -

 بينم که با او حرف نزنم. خيلى وقت است که زندانى جديدى نديده بودم، دليلى نمى

 دانى که جاسوس نيست؟ از کجا مى -

نمى  - او  به  اطالعاتى  نباش،  مىنگران  حرف  او  با  فقط  من  حرف  دهم.  ديگران  و  تو  با  که  همانطور  زنم 

خواهد که  ه نظرم جاسوس نيست. زهرا از من مىداند و بزنم. او هيچ چيزى در مورد من و يا ديگران نمىمى

خواهد از من استفاده کند در تواند از او بپرسد. از اينکه مىگويم خودش مىسوالى از آنا بکنم و من به او مى

آورم که چند روز پيش دنيا و  شوم و تازه به ياد مىآيد. از زهرا جدا مى حالى که به آنا اعتماد ندارد، خوشم نمى

 آيد. ه من گفتند که زندانيان از اينکه من با آنا رابطه دارم خوششان نمىراز ب

 ٭ ٭ ٭  
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   انقالب و ضد انقالب

کند. آنها همه ما را ضد انقالبى رفتار جهان و گروهش نسبت به زندانيان ديگر روز به روز بيشتر تغيير مى

نمىمى غذا  ما  دست  از  و  اتاقبينند  يک  در  آنها  از  يک  هر  غذا    گيرند.  اتاق  کارگر  از  غذا  ولى  هستند، 

مىنمى صبر  به  گيرند.  کدام  هر  بعد  و  بردارند  بند  قابلمه  از  را  اتاقشان  غذاى  اتاقها  کارگران  بار  هر  کنند 

بر مىجداگانه مى بند  قابلمه  از  را  غذايشان  و  بقيه دارند. سعى مىروند  با  در مرزبندى  را  که خودشان  کنند 

کند و يا غذايش بارزه جهان آنچنان تنزل کرده است که پتويش را از پتوى اتاق جدا مىزندانيان تعريف کنند. م 

هايش بر سر چيزهايى است که اصال سياسى نيستند. من کار  هايش با هم اتاقىگيرد و مرزبندىرا در اتاق نمى

ه با رژيم. بلکه مبارزه  بينم، اين هم يک طرز فکر و يک نوع مبارزه است، البته نه مبارزآنها را بريدگى نمى

کنند. قبول دارم که طيفهاى مختلفى در بند هستند و هر طيفى بنابر نظر  با آنهايى است که با رژيم مبارزه مى

کند. طيفهايى که هر يک اشکاالت زيادى دارند ولى اينکه حاال کسى به جاى مبارزه خودش با رژيم مبارزه مى

تواند ريشه کند. چنين کارى تنها مىارى است که يک جريان کمونيستى نمىبا رژيم با اين طيفها مبارزه کند، ک

در از خود بيگانگى داشته باشد. به هر حال يک نوع ديد است و يک نوع انتخاب صف مبارزه. جهان بعد از 

 شود.  اى را شروع کرد که حاال روشنتر مىقبرها پروسه

ند توابها و مجاهدين است منتقلش کنند. او و يکى از دوستانش به بند پائين که ب  خواهد که جهان از نگهبان مى

خواهند که به بند پائين منتقل شوند. امروز نگهبان به آنها گفت که وسائلشان را جمع کنند چند بار از نگهبان مى

نتظار دو آيد. بعد از ساعتها او آماده پشت در باشند. آنها با تمام وسائلشان پشت در منتظرند ولى نگهبان نمى

گردند. در حالى که بقيه دوستانش هم منتظرند که اگر نگهبان آن دو نفر را برد، بخواهند  باره به اتاقشان بر مى

آنها   که  است  چيزى  اين  چون  ببرد  پائين  بند  به  را  آنها  نگهبان  کاش  شوند.  منتقل  پائين  بند  به  هم  آنها  که 

بار منتظرند که نوبت تقسيم غذا با آنها باشد که غذاى اين    خواهند. در اين صورت به کار آنهايى هم که هرمى

بند  قابلمه  ته  را  اين گروه  غذاى  کاريشان  در روز  زندانيان  از  برخى  دهد.  پايان  نگذارند  قابلمه  ته  را  گروه 

مىنمى هستند  آن  در  که  اتاقى  قابلمه  در  را  آنها  غذاى  و  که گذارند  است  اين  هم  کارشان  توجيه  ريزند. 

اهند به خواستهاى گروه جهان رسميت دهند. بنابراين در چنين روزهايى جهان و دوستانش غذا ندارند  خونمى

گذارم. هر  اى جالب نيست. در روز کاريم هميشه غذاى آنها را در قابلمه بند مىبخورند و ديدن چنين صحنه 

مذهبى مى مثل يک سکت  را  برخوردشان  که  به رسميت مىچند  را  آنها  ولى  براى  بينم  توجيه جهان  شناسم. 

انقالبى اداى  همه  ما  بند  زندانيان  که  است  اين  پائين  بند  به  در مىرفتن  را  و  گرى  ما  بند  در  ماندن  و  آورند. 

اى است که او قبول ندارد. در حاليکه خيلى از زندانيان مان تقويت مبارزهشرکت در تقسيم کار و شکل زندگى

آورند و جو بند آنها کامال با بند ما متفاوت  ند و بقيه هم اداى توابين را در مىابند پائين با رژيم همکارى داشته 

گيرى در  خواهند که از بند ما بروند که مجبور به موضعکنم که همه اينها بهانه است، آنها مىاست. فکر مى

آنها نمىمقابل رژيم نباشند. احساس مى کنم  گيرند. احساس مىخواهند دوباره در شرايط تنبيهى قرار بکنم که 

آنها را از گذشتهنمى تاثير قبر است که همچنان بر توان  اين  شان يعنى ماهها زندگى در قبرها جدا ديد. شايد 

کشند تا نشان دهند که با بقيه متفاوت هستند، و خودشان  شان سايه انداخته. خود را از بقيه کنار مىرفتار سياسى

زنند. در ر روابط آنها همه چيز سياه و سفيد است، حتى با خودشان هم حرف نمىاند و سايرين نيستند. دانقالبى

همه با  باال  موضع  از  جهان  نيست،  برابر  روابطشان  هم  خودشان  مىبين  برخورد  را شان  او  هم  آنها  و  کند 

خى از توان بين آنها تشخيص داد. بعضى از ما با برپرستند. روابط طبقاتى را به راحتى مىهمچون خدا مى

يکى روابطشان را قطع کردند. نازلى با يکى از آنها رابطه کتاب خوانى و  آنها روابط خوبى داشتيم ولى يکى

آمد بحث داشتند. ولى شناخت و در زندان هميشه در مورد مسائلى که پيش مىبحث داشت. او را از بيرون مى

 د:  گوياش را با نازلى قطع کرد. نازلى مى ناگهان آن فرد رابطه 

هر چهارشنبه صبح ما با هم بحث و گفتگو داشتيم. هفته پيش وقتى از خواب بلند شديم او حتى جواب صبح   -

اش را قطع کرد. خواهد با من رابطه داشته باشد را نگفت، فقط رابطهبخير مرا هم نداد. او حتى دليل اينکه نمى

آنها تحت فشار داخل خودشان  همه ما مى کند براى هستند. براى همين هر يک سعى مىدانيم که هر يک از 

اش را قطع کند. يکى از آنها هر چند وقت يک بار  اينکه طبق اصول درون گروهى رفتار کند، روابط بيرونى

کند که من هم بايد يکى از آنها باشم. او فردى است که بخاطر رفتارش  آيد و سر اين بحث مىبه سراغم مى

گويد بين من و  و ندارد و بودن با گروه جهان به نفع اوست. هر وقت که او مىکسى تمايلى به حرف زدن با ا

 شوم.  گروه آنها شباهتهايى است عصبانى مى

مى مى احساس  خودم  دوستان  ياد  است.  طبقاتى  که  نيست  جهان  گروه  روابط  تنها  اين  که  که کنم  زمانى  افتم 

مى  هم  از  ما  مىسازمان  و  تشکيپاشيد  فراکسيون  مى خواستيم  يادم  دهيم.  اتحاد  ل  جريان  از  نفر  يک  که  آيد 
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ديد. وقتى تصميم گرفتيم که گروه را اعالم کنيم و خطوط آن را  مبارزان کمونيست برخى از دوستان مرا مى

گفتم که ما هشت  بايست آنرا امضا کنند بحث داشتيم. من مىمشخص کرده بوديم، در مورد تعداد افرادى که مى

خودمان آنرا امضا کنيم و بقيه را دعوت به همکارى کنيم. بقيه اين برخورد را قبول نداشتند و نفر هستيم و بايد  

با دادند. قرار بود جلسه با رفتن به سراغ ديگرانى که هنوز همه برنامه را قبول نداشتند وقت را هدر مى  اى 

مونيست، داشته باشيم. قبل از آن  شناختم با حضور آن دوست از جريان اتحاد مبارزان کتعدادى که آنها را نمى

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 يک خانه بزرگ و زيبا در شمال  

ي فاميل  خانه  احتماال  بود.  خانهتهران  چنين  دوستانم  از  يک  هيچ  بود.  دوستان  از  غذاهاى  کى  نداشتند.  اى 

خواهيم  خوشمزه زيادى برايمان تهيه ديده بودند. وقتى که يکى از دوستان شروع کرد به توضيح دادن اينکه مى

اح آمده بود پرسيد: چرا؟  اتحاد مبارزان  از  ارائه دهيم، دوستى که  تعداد زيادى  امضا  با  را  به  پالتفرم  تياجى 

اند بايد اين کار را بکنند. يعنى آن تعداد از شما  امضا جمع کردن نداريد. آنهايى که برنامه را قبول دارند و آماده 

که االن اينجا هستيد و برنامه را قبول داريد بايد فراخوان را امضا کنيد. هيچ کس برعليه حرفهاى او حرفى  

کنند که من وسط حرف پريدم، چون از اينکه بقيه افراد حرف آن  خواستند در مورد بقيه مسائل بحث  نزد. مى

دوست را بدون هيچ بحثى پذيرفته بودند به شدت متعجب و عصبانى شده بودم. بر عليه رفتار آنها حرف زدم،  

اند. دوستى که از اينکه حرف مرا با چند ساعت بحث قبول نکردند ولى حرف او را بدون هيچ بحثى پذيرفته

دانست که موضوع چيست و از من خواست که در مورد دوستانم آنطور  ارزان کمونيست آمده بود نمىاتحاد مب

حرف نزنم و با برخوردش باعث سکوت من شد. آنزمان فکر کردم دليل برخورد متفاوت به من و آن دوست 

را متفاوت مى اينکه مسائل  باشد.  نيستنبايد در طرز فکر دوستانم  اينکه متوجه  دنبالهبينند و  دارند  روى د که 

بينم احساس بدترى به روى را در گروه جهان و برخى گروههاى ديگر در زندان مى کنند. حاال که اين دنباله مى

شود گردد که بهش تکيه کند. و در اينجا مىدهد. وقتى آدم نظر مشخصى ندارد مدام دنبال کسى مىمن دست مى

 ريزد. هشان يکباره فرو مىگاوضعيت دردناک کسانى را ديد که تکيه

 ٭ ٭ ٭  

دانم براى چيست، آماده خواند. نمىاست. نگهبان اسمم را از بلندگو براى بازجويى مى  ۶۵   اواسط بهمن سال

آيد و مرا به خواهد که در راهروى اصلى منتظر باشم. نگهبان مردى مىروم. نگهبان از من مىشوم و مىمى

رود. مثل اداره است و سکوت بر همه جا گذارد و مىد است. مرا در سالنى مى برد که برايم جديساختمانى مى

شناسم، ناصريان است. گاهى خواهد که به دنبالش بروم. صدايش را مى آيد و از من مىحاکم است. مردى مى

اتاقمان براى بازديد مى  بازجويى زند،  کند، شالق مىآيد، هم داديار است و هم بازجوست. او همه کار مى به 

خواهد که برد و از من مىدهد. مرا به داخل اتاقى مىگيرد و هر کارى که به نظرش الزم باشد انجام مىمى

مى بازجويى  به  شروع  و  بنشينم  صندلى  يک  مىروى  احساس  هستند. کند.  اتاق  در  هم  ديگرى  کسان  کنم 

آيد  دهم نه. هر چند به نظرم مىب مىپرسد آيا در صورت آزادى حاضرم تعهد عدم فعاليت بدهم. و من جوامى

او دارد از من مى  يا توبه نامهچيزى که  انزجار  از  تا به حال از همه خواسته خواهد متفاوت  اند. اى است که 

دهم. اين هميشه  گويم که به چنين سوالهايى جواب نمىپرسد و من مىنظرم را در مورد مارکسيسم و رژيم مى

کند که مرا به حرف بکشد تا در مورد  به نظرم بوده است. با سوالهايى سعى مى  پاسخ من به سوالهاى مربوط

کنم، بند را بردارم. احساس عجيبى مىگويد چشمدهم. مىگويم جواب نمىنظراتم حرف بزنم و من هر بار مى

برمىچشم را  مىبند  را  برادرم  و  مىدارم  بغل  را  او  است.  اتاق  در  که  مىبينم  دلم  و  بغلم خواهکنم  از  که  د 

نشينيم و سعى  رهايش نکنم. چهار نفر ديگر هم در اتاق هستند، بايد بازجو باشند. من و برادرم در کنار هم مى 

 گويد:  کنيم آنچنان آرام حرف بزنيم که آنها نشنوند. برادرم مىمى

د از آزادى فعاليت سياسى اند در مقابل گرفتن پول تو را آزاد کنند به شرطى که بنويسى که بعآنها قبول کرده  -

ات انزجار بدهى و يا از رژيم تعريف کنى. فقط از تو  خواهند که در مورد گذشتهنخواهى کرد. آنها از تو نمى

خواهند که بنويسى که بعد از آزادى با جريانات سياسى رابطه نخواهى گرفت. اينها اين کار را براى پول مى

بگيرى،  مى بايد تصميم  تو  ولى  نامه هستى، من مىکنند.  تعهد  آن  امضا  به  و  اگر راضى  بدهم  را  پول  توانم 

 آزادت کنم. 

 خواهم. من آزاديم را بدون شرط مى  -

هرچه تو بگى، ولى اگر يک روز نظرت تغيير کند ممکن است آنوقت آنها راضى به قبول پول و آزادى تو    -

 نشوند. منظورم اين است که ممکن است ديگر دير شده باشد.  
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 گى، آره ممکن است اين اتفاق بيفتد. ولى دوست ندارم که مشروط آزاد شوم. فهمم چى مىمى -

توانى از کشور خارج شوى و اگر بيرون بيايى مجبور نيستى که در ايران بمانى و دوباره دستگير بشى. مى  -

 در آرامش زندگى کنى. 

 ولى االن آمادگى امضا تعهد نامه را ندارم.   -

 ى نيست. مواظب خودت باش.  امسئله -

 گرداند. کنند و يکى از آنها مرا به بند بر مىما را از هم جدا مى 

شنوند و من  کنم که در مالقات و بازجويى چه گذشت که برخى ديگر نيز مىدر حالى براى دوستانم تعريف مى

خنديم. چند روز به سالروز ىسازند و مدهم. دوستانم در مورد ناصريان و پول گرفتن او جوک مىاهميتى نمى

 قدرت گيرى جمهورى اسالمى مانده است. 

 گويد: رسد، مىآيد خيلى ناراحت به نظر مىآنا به سراغم مى 

کنند؟ درست نيست بدون کنند که من جاسوس هستم ولى چرا آنها چنين فکرى مىدانم که زندانيان فکر مىمى  -

 دليل با من مثل يک جاسوس رفتار کنند.  

 اى؟  چرا چنين احساسى کرده -

 ترسند با من حرف بزنند.  براى اينکه تو تنها دوست من هستى، بقيه مى -

 برخوردشان بعد از مدتى تغيير خواهد کرد.  -

رژيم از من خواست که همکارى کنم، از من خواست که نقش جاسوس را بازى کنم، ولى نه براى داخل بند،    -

ام ادامه دهم و گاهى به آنها گزارش دهم. است که بروم و به تمام کارهاى قبلىبراى بيرون. بازجو از من خو

 ولى من قبول نکردم، وگرنه حاضر بودند بعد از يک هفته مرا آزاد کنند. 

مى سعى  که نازلى  ديگر  نفر  چند  و  راز  و  زهرا  از  او  کند.  بازنويسى  را  کمونيست  حزب  برنامه  که  کند 

 کند که آنرا کامل کند.  گيرد. هر کس بخشى از آنرا به ياد دارد و سعى مى مى هاى بهترى دارند کمکحافظه 

با برخى از زندانيان روابط خوبى دارم، در مورد سياست و ضرورت مبارزه با هم بحثهايى داريم. تا بحال 

ز هم کرديم و ارابطه من و راز قلب روابط من و روابط او بود. در مورد مسائل مختلف با هم مشورت مى

مى رابطهکمک  حاال  ولى  درک گرفتيم.  را  همديگر  گاهى  نيست.  بوديم  توابها  با  که  وقتى  محکمى  به  مان 

اى قانع کند آنقدر در آن رابطه حل  کند تا او را سر مسئلهکنم وقتى راز با کسى برخورد مىکنيم. فکر مىنمى

مى مى قرار  فرد  کنار  در  ناخودآگاه  که  بشود  کمتر  حاال  رابطهگيرد.  تا  داريم  برخورد  يکديگر  خرابتر ا  مان 

کنيم. روى هم رفته شرايط خوبى دارم و نگرانم که از دستش  نشود. مدتى است که من و سونيا انگليسى کار مى

 ام که هيچ چيز ثابت نيست.  بدهم. اين چيزى است که در زندان ياد گرفته 

 گويد: آيد و مىنينا با عصبانيت به سراغم مى

مى مى  - غذا  داشتيم  شنيدم؟  چه  االن  مىدانى  گفت،  همه  به  من  جلوى  زندانيان  از  يکى  که  که خورديم  دانيد 

خواهى به مناسبت سالگرد  ديروز پرواز را به بازجويى صدا کردند و ناصريان از او پرسيده است که آيا مى

اش مالقات داشته است. وسط حرفش وادهات مالقات داشته باشى و پرواز گفته بله. و او با خانانقالب با خانواده

پريدم و گفتم همه اين حرفها دروغ است. اوال پرواز ديروز مالقات نداشت، دوما از او نپرسيدند که به مناسبت  

داد گفت، من اينطور شنيدم. و من هم به او گفتم خواهى يا نه؟ فردى که خبر را مىسالروز انقالب مالقات مى

 دهند فکر کن.  ار را وارونه به تو مىها اخببه اينکه بعضى
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 دهد: بعد از مدتى مکث نينا ادامه مى

 شنوم.  اولين بارى نيست که دروغهاى اينطورى را مى -

 ٭ ٭ ٭  
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   جدايى

رسيم که آيا پکند که همه افراد بند با تمام وسايلشان آماده انتقال باشند. از يکديگر مىنگهبان از بلندگو اعالم مى 

کنند؟ شديدا نگرانم که دوباره دوستانم را از دست بدهم. در همه را به بند ديگرى خواهند برد و يا تقسيممان مى

ايم، نگهبانان از ما اينجا دوست از دست دادن به معنى آن است که ممکن است ديگر آنها را نبينم. همه آماده

خواهد که از دوستانش جدا شود،  باشيم. همه نگرانيم، کسى نمى  خواهند که به راهروى اصلى رفته و منتظرمى

مى عمل  خودشان  نظر  از  متفاوت  برخى  که  است  همين  بخاطر  چيز.  همه  يعنى  دوست  زندان  در  تا  و  کنند 

نگهبانى مى ندهند.  از دست  را  را مىدوستانشان  اسم  چند  و  ما آيد  از  او  است.  ليست  در  هم  اسم من  خواند، 

خواهد تا به دنبال او بروند، دوستانم  برويم و در قسمت ديگر راهرو منتظر باشيم. بعد از بقيه مىخواهد تا  مى

 نگرم. بوسم و با ناراحتى دور شدنشان را مىرا مى

توانم  دهم که هر جا که بروم مىتوانم بکنم؟ باالخره زندان است. به خودم دلدارى مى خيلى ناراحتم، ولى چه مى

سال پيش که در سلول انفرادى بودم. در سلول هم با فکر کردن در مورد نظراتم و احساسات و    ياد بگيرم، مثل

آيم. کنم که با صداى نگهبان به خودم مى روابطم چيزهاى زيادى ياد گرفتم. با دلخورى به آينده نامعلوم فکر مى

مى نگهبان  هستيم.  راهرو  در  نفر  چند  ما  فقط  بروحاال  چهار  بند  به  که  مىگويد  بند  يم.  چهار  بند  که  دانم 

توانم با آنها در  کنم بعد از دو سال جدا بودن از توابها ديگر نمىروم. احساس مىگويم من نمىتوابهاست. مى

دهم مرا به سلول انفرادى بفرستند تا به بند توابها. نگهبان از شان را ندارم. ترجيح مى يک بند باشم. ديگر تحمل

گويد که بروند و  روم. نگهبان به بقيه مىگويم که نمىبال او به بند چهار بروم و من مىخواهد که به دنمن مى

زنيم که مدير زندان حلوايى  گذارد. حدس مى برخى حاضر نيستند که به بند توابها بروند. نگهبان ما را تنها مى

نمى اتفاق  اين  ولى  بفرستد.  انفرادى  سلول  به  را  ما  کتک  با  و  تعبيايد  زن مىافتد.  نگهبان  ما دادى  از  و  آيند 

نمىمى قبول  ما  و  برويم  که  را مىخواهند  ما  دستهاى  آنها  مىکنيم.  چهار  بند  به طرف  را  ما  و  کشند.  گيرند 

گيرد و مرا  ايم. گارسيا دستهايم را مىکشد قد کوتاه و چاق است، نامش را گارسيا گذاشتهنگهبانى که مرا مى

دارى است. سعى مى کنم نخندم شود. صحنه خندهو کشيدنم براى او سختر مى  کشد. روى زمين مى نشينممى

اى را بکشد مرا  ام را بگيرم. راهرو خيلى دراز است و او مثل يک اسب که گارىتوانم جلوى خندهولى نمى

ند. ااش از روى سرش کنار رفتهدهد، چادر و مقنعهنفس زنان فحش مىکشد. گارسيا در حال کشيدن، نفسمى

رسيم، مرا ترکد. به بند چهار مىدار است و او دارد از عصبانيت مىکنم نخندم ولى صحنه خيلى خندهسعى مى

ايستد تا نفسى تازه کند و بعد شروع به بندد. گارسيا مىدهد و نگهبان ديگرى در بند را مىبه داخل بند هل مى

 کند. فحش دادن مى 

چهار نفر ديگر هم که با زور نگهبانان به داخل بند آورده شدند در راهرو    وسايلم در راهرو مانده است. وسائل

يا مسئله آورند. نمىمانده است. نگهبانان هم وسايلمان را نمى دانيم که ندادن وسايلمان يک نوع تنبيه است و 

سمان  ديگرى در کار است. ولى مهم نيست چون ما در هر انتقالى مسواک و وسايل ضرورى را در جيب لبا

مىمى اتاقها  از  يکى  به  است  مىگذاريم. شب  شديدى  بيگانگى  احساس  بخوابم.  که  ديدن روم  آرزوى  با  کنم. 

 خزم. خواب دوستانم و يا زندگى خارج از زندان به زير پتو مى

کنند گويى که موجودات خطرناکى  صبح است و مشغول خوردن صبحانه هستيم، توابها طورى به ما نگاه مى

خواند که با تمام وسائل از بند بيرون بروند. اسامى همه ما که از بند د. نگهبان از بلندگو تعدادى اسم مى انديده

رسد که افرادى که از بند چهار خوانده ديگر آمده بوديم بعالوه تعدادى از بند چهار در ليست است. به نظر مى

مىشده در  را  توابها  اداى  که  هستند  آنهايى  تواند  و  مىآورند  بيرون  بند  از  نيستند.  واقعى  نمىاب  دانم رويم، 

برند، ولى کدام زندان؟ زندانيان زن را ديگر به قزل حصار  موضوع چيست. حتما ما را به زندان ديگرى مى

برند. تنها جايى که احتماال ما را خواهند برد گوهردشت است. زندانى که در بد بودن مشهور است و دنيا  نمى

 يلى تنگ شده از آن برايم گفته است. که دلم برايش خ

خواهند که به دنبالشان برويم. من آيند و از ما مىشويم. باالخره نگهبانان مىبراى مدتى در راهرو منتظر مى

از ما خارج مى   دارم و همراه بقيه از ساختمانهم وسايلم را از راهرو بر مى  شوم. در فضاى باز نگهبانان 

مان آيد و همه را روى زمين بگذاريم و داخل اتوبوس شويم. اتوبوس به حرکت در مى  خواهند که وسايلمانمى

کند و يا کار خالفى  رويم، ولى چرا؟ معموال وقتى زندانى قوانينى را رعايت نمىدانيم که به گوهردشت مىمى

فرادى که همراه ما  برند. ولى در مورد ما مسئله خاصى پيش نيامده و بيشتر اکند، او را به گوهردشت مى مى

تواب معرفى کرده را  که هميشه خودشان  منتقل مىهستند مجاهدينى هستند  هم  را  آنها  بين  اند. چرا  از  کنند؟ 

دوستان دور و نزديکم روژين در کنار من نشسته است. تا زمان چادر مشکى با آنهايى بود که مبارزه را دفاع 
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رنگى مى چادر  مثل  حقوقى  آناز  از  بعد  رابطه  ديدند.  وارد  راز  با  برگشت  زيرزمين  از  چادر مشکى  با  که 

اش را تغيير داده است. در عرض چند ماه گذشته بحثهايى با راز رسد که راه مبارزهنزديکترى شد. به نظر مى

خواهد آن رابطه را با من داشته باشد. من هم او را کنم که مىداشته است. حاال با از دست دادن راز احساس مى

آنهائيست که با شانه  دوست از  از مبارز بودن لذت مىهايى صاف راه مىدارم، او يکى  برد. روژين رود و 

از برخى است که فکر مىزيباست و احساس مى او متفاوت  باشد.  کنند يک  کنم که دوست دارد زيبا و تميز 

مى است،  نشسته  کنارم  که  روژين  برسد.  خودش  به  نبايد  مىمبارز  فکر  چپرسد  به کنى  دارند  را  ما  را 

تا  هاى شيشهاند که پردهدانم. به ما گفتهدهم نمىبرند و من پاسخ مىگوهردشت مى هاى ماشين را کنار نزنيم 

کنم، ولى مردم ما را نبينند. از فاصله کمى که بين پرده و چهارچوب پنجره است مردم را و درختها را نگاه مى

برند. از اينکه روابطم را به خبر است که آنها ما را به آنجا مى  فکرم مشغول اين است که در گوهردشت چه

توانم روى آنها حساب کنم و از اينکه کنم حاال روابطى دارم که مىام دلخورم. فکر مىاين زودى از دست داده

 کنم.  ام احساس ناراحتى مىاى جدى با راز نداشتهدر چند ماه گذشته رابطه

ميان   در  بزرگى  زندان  مى به  لختى  وسيع  يک زمين  از  زندان  است.  گوهردشت  شهر  از  خارج  که  رسيم 

هواخورى  يک  بند  دو  هر  بين  در  دارند.  قرار  زيادى  بندهاى  آن  دو طرف  که  شده  تشکيل  اصلى  راهروى 

استفاده نمى اول  بندهاى طبقه  بندها سه طبقه هستند و  بند  بزرگ است.  به  را  آنجا  مى  ٨شوند. ما  در  برند و 

ها ده نفر است و هشتاد نفر مجاهد هستند. بينم. در اين بند جديد تعداد ما غيرمذهبىان جديد زيادى را مى زنداني

بازجويى مختصر مى اتهام همه مجاهدين مىيک  به  در جواب  دستگير شويم.  منافقين  با  رابطه  در  که  گويند 

 کنند.  اند. آنها به اين برخوردشان به عنوان تاکتيک نگاه مىشده

سلول است و بعضى از سلولها را بايد دو و يا سه نفره استفاده کنيم. من و روژين و شهناز در    ٤۰ر اين بند  د

بينم، در رابطه با حزب کمونيست دستگير شده است و فکر  گيريم. شهناز را که تازه مىيک سلول قرار مى

گذاريم و در وسايلمان را در سلول مىکند چون به يک خط مشى تعلق داريم بايد با من در يک سلول باشد.  مى

مى مىبند  نگهبان  ببينيم.  را  ديگر  افراد  تا  مىچرخيم  که  هواخورى گويد  کنيم.  استفاده  هواخورى  از  توانيم 

مى  احساس  است،  پردهبزرگى  پشت  زندانيان  است  مردان  بند  که  کنارى  بند  در  که  کرکرهکنم  آهنين هاى  اى 

توانيم از بيرون کسى را ببينيم ولى اند که ما نمىها طورى درست شدهکنند. پنجرهاند و ما را تماشا مىايستاده

زنم و به آسمان بزرگ باالى سرم و به سلولهاى دو طرف هواخورى نگاه  توانند ما را ببينند. قدم مىآنها مى

اند و مشغول حرف  هبينم که پنج و يا شش نفر از زندانيان روى سکويى که ته هواخورى است نشستکنم. مىمى

پنجره هستند که ما نمى با زندانيان پشت  قدم مى زدن  ببينيم. طورى  را  آنها  را  توانيم  بتوانم صدايشان  زنم که 

خواهد که يک نفر از سازمان او را صدا  بشنوم. يک نفر از سازمان اکثريت از کسى که پشت پنجره است مى

عداد زندانيان هر بند و اينکه ما کى آمديم و چرا آمديم و غيره، کند. حاال آنها مشغول رد و بدل کردن اخبار ت

 گويد: اى که طرف ماست به آن يکى مىهستند. زندانى

 کنند؟ ها با شما رابطه بر قرار نمىآيا شما هم در بندتان وضع ما را داريد؟ آيا چپى -

خواهند زد. برخى از آنهايى که قبال با  نگران نباش رفتارشان بعد از مدتى تغيير خواهد کرد و با شما حرف    -

تعدادى سکتاريست هستند که هيچ وقت رفتارشان را زدند حاال حرف مىما حرف نمى باالخره هميشه  زنند. 

 تغيير نخواهند داد و با ما حرف نخواهند زد. 

زنيم به ن که قدم مىگيرد. همچناخندد کنارم قرار مىام را بگيرم. روژين در حالى که مىتوانم جلوى خندهنمى

 گويم:  روژين مى

زندانى هستيم. اينکه آنها نقش    کنند که ما بايد با آنها رابطه داشته باشيم چون همه جالب است اينها فکر مى  -

 ها را لو دادند که دستگير و اعدام شوند اصال مهم نيست.  وزارت اطالعات را براى رژيم بازى کردند و خيلى

کنند که اند اشتباه بوده است. فکر مىد که همکاريشان با رژيم و اينکه رژيم را قبول داشتهتازه هرگز نگفتن  -

شان را هم در بر خواهد داشت. آنها بايد  اى که آيندهکنيم. گذشتهشان را فراموش مىآنقدر احمق هستيم که گذشته

کنند، در به سازمان خود افتخار مىبخاطر همکاريشان با رژيم براى شکست دادن انقالب، محاکمه شوند. آنها  

 حاليکه بايد خجالت بکشند.  
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خط   - هم  با  باشد  مبارز  و  انقالبى  که  کسى  نيست.  تشکيالتيمان  روابط  مبناى  بر  زندان  در  ما  روابط  تازه 

اش به او نزديک است. هر کس با هم نوع خودش  شود يعنى با کسى که فعاليت سياسىاش دوست مىامروزى

و اين همنوعى الزاما داشتن گذشته يکسان نيست. مسئله اين است که اينها هميشه خط اکثريت    شوددوست مى

ايم. ولى در حال  اند که ضربه زدن به انقالب بوده است. من و تو از دو سازمان کامال متفاوت آمدهرا پيش برده

ت به رژيم يکى است در کنار هم کنيم و از آنجا که رفتارمان نسبحاضر منافع مشترکى را در زندان دنبال مى 

آيد و  کنند زندانى بودن کافى است که افراد با هم دوست باشند. ولى وقتى مسئله اى پيش مىهستيم. آنها فکر مى

 کنند.  کنى آنها به عنوان ضد انقالب به تو نگاه مىتو راه متفاوتى را انتخاب مى

آهنين مى  اند و از صداىها هم روى سکو نشستهتعدادى از چپى  آنها را  پشت پرده  افراد سازمان  خواهند که 

کرد که کسى را از  کنند. شهناز که در کنار آنها بود و سعى مىصدا کنند. آنها اخبارى را با هم رد و بدل مى

 گويد: آيد و مىحزب کمونيست صدا کند و موفق نشد، به سراغ من مى

 دوست ندارى با يک نفر از حزب حرف بزنى؟  -

خيلى دوست دارم ولى نه از اين طريق، فعال بگذار شاهد باشيم و به فکر راه تماس بهترى باشيم. بلدى سريع   -

 مورس بزنى؟  

 آره.  -

رويم و خواهد که به داخل بند برويم. بعد از ظهر من و روژين به يکى از سلولهاى ته بند مىنگهبان از ما مى 

مورس روبرو  بند  براى  انگشتانمان  کمک  مىمى  با  پاسخ  و  مىزنيم  که  گيريم.  مشخصى  فرد  با  خواهيم 

فهميم که خودش است. در مورد شرايط گوهردشت آيد و بعد از چند سوال مى شناسيم حرف بزنيم و او مىمى

 گويد:  پرسيم و او مىمى

ت که اند. مدتى اسشرايط خيلى بد است. مجاهدين شروع به مبارزه براى ورزش رزمى و يا جمعى کرده  -

 رژيم آنها را تهديد کرده که دست از اين کار بردارند و برخى از آنها را شکنجه کرده.  

 دهد: کنند و در اين حرکت هستند و او پاسخ مىها هم آنها را حمايت مىپرسيم آيا چپىمى

ها که حمايتشان  ىها و اکثريتاىکنند که آنها را حمايت کنند. تودهها هم دارند سر آن بحث مىبرخى از چپى  -

 اند. را از آنها اعالم کرده 

 نظر خودت و هواداران حزب چيه؟  -

افتيم. راه مبارزاتى ما کامال  ما نبايد دنبال مجاهدين بيفتيم. ما تعدادى هستيم که هرگز به دنبال مجاهدين نمى  -

کردند و را تواب معرفى مىمتفاوت از آنهاست، مثل زمانى که بيرون بوديم. تا چند وقت پيش اينها خودشان  

کنند که  اند که قدرتى داشته باشند. آنها دچار توهم نسبت به سازمان هستند. فکر مىحاال يک دفعه شروع کرده

 سازمانشان قدرت شکست دادن رژيم را دارد.  

 کنى چرا رژيم ما را به اينجا منتقل کرده است ؟ فکر مى -

ه رژيم برنامه سرکوب دارد تا ورزش جمعى را مانع شود. تا حاال هم  کنيم کدانم، هر چند ما فکر مىنمى  -

مان را گذارند زندگى روزمرهاند و نمى ها خرد کردهرژيم و مجاهدين اعصاب ما را با اين موش و گربه بازى 

 کنند؟ داشته باشيم. مجاهدين بند شما هم ورزش جمعى مى

ايم. در اوين بند پائين ما مجاهدين و چيزى در موردشان نشنيدهايم  در عرض يک سال گذشته ما با آنها نبوده  -

بودند ولى ما نديديم که ورزش جمعى کنند. امروز هم در هواخورى ورزش جمعى نکردند. زندانيان بند پائين 

 شما کى هستند؟ 
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و    ۶۰ی  آنها حدود صد نفر هستند، همه پسرهاى جوان که زير بيست سال هستند. بيشترشان سالهاى سالها  -

اند ولى بخاطر توبه اند. اکثر آنها در دادگاه محکوم نشدهدستگير شده اند که وقت دستگيرى نوجوان بوده  ۶١

اند. دهد که نگهبانان به داخل بند آمدهاند. شهناز خبر مىنکردن و کال نپذيرفتن شرايط آزادى در زندان مانده

 آييم.  ىدهيم و از سلول بيرون معالمت اتمام مورس را مى

 ٭ ٭ ٭  

آيد و  بينم که نگهبان به درون بند مىزنم، مىچند روزى است که در اين بند هستيم. در راهروى بند قدم مى

مى هستند  مجاهدين  که  سلول  اولين  به  مىچيزى  و  مى گويد  باز  در  دوباره  با رود.  نگهبان  بار  اين  و  شود 

بيرون بتواند داخل بند را بخوبى ببيند. براى اينکه داخل بند کند تا از  دستمالى، چشمى را از داخل بند پاک مى

 مالند. کنند از بيرون پيدا نباشد، زندانيان کمى روغن روى چشمى مىو اينکه زندانيان چه مى

توانم ديگر  خورم و نمىآيد. يک قاشق مىگذارم، از بوى آن خوشم نمىناهار پلو مرغ داريم. کمى در بشقابم مى

بو هم مىبخورم.  به  را  آدم  آن حال  بقيه مىى  به  همه  زند،  ولى  دارد.  اشکالى  غذا  اينکه  و  نخورند  که  گويم 

خورم، در  آورم و با نان مىروم مقدارى خرما از انبار مىدهد. مىگرسنه هستند و کسى به حرفم گوش نمى

ته است که همه بند براى  حالى که دلم براى يک غذاى گرم لک زده است. نيم ساعت از وقت غذا خوردن نگذش

اند. همه درد و اسهال دارند. عصر تعدادى از زندانيان حالشان خيلى بد است، استفراغ دستشويى صف کشيده

کند و  کند. باالخره شب دير وقت نگهبان در را باز مى کوبيم ولى کسى آنرا باز نمى کنند و ما در بند را مى مى

 برد.  بهدارى مى آنهايى را که حالشان خيلى بد است به

مى باز  بند  مىدر  بند  وارد  زن  نگهبان  دو  و  مىشود  نگاه  سلولها  در  به  و  را شوند  سلولها  تمام  در  و  کنند 

گويد تو بهتر از من  پرسم و اينکه وسايلمان در سلول است و يکى از نگهبانان مىبندند. از آنها علت آنرا مى مى

 دانى. مى

پرسيم که موضوع آوريم که موضوع چيست. دوباره از نگهبانان مىر در نمى زنيم ولى سبا يکديگر حرف مى

 گويد:  چيست و يکى از آنها مى

ما از شما خواستيم که اسمتان را روى در سلولتان بنويسيد که ما اسم هر کس را بنابر شماره سلول يادداشت   -

کنيد. مدير زندان هم دستور داده است را نمىکنيم و بدانيم هرکس در کدام سلول است. و شما گفتيد که اين کار  

 که در همه سلولها را ببنديم. 

 گويد: پرسيم چه کسى اين را به ما گفته است؟ و يکى از آنها مىاز نگهبان مى

 ما به اولين سلول گفتيم.   -

 پس شما به ما نگفتيد و نبايد در سلول ما را ببنديد.   -

 سلولى که اسم روى آن نيست ببندم. اند که در هر به من دستور داده -

مى بيرون  بند  از  در  نگهبانان  نفر  کنيم. صد  زندگى  حيوانات  مثل  بايد  هستيم.  عصبانى  شدت  به  ما  و  روند 

مى مشورت  يکديگر  با  آرامشى.  نه  و  کافى  جاى  نه  غذاى  راهرو،  اعتصاب  اعالم  که  معتقدند  برخى  کنيم. 

گويم که بايد در مورد آن  پرسند چه بايد بکنيم. به آنها مىآيند و مىمى نامحدود کنيم. روژين و شهناز به سراغم  

کنم که من اعتصاب غذا را  فکر کنيم و درست نيست حاال که عصبانى هستيم تصميم بگيريم. به اين فکر مى

غذا  آورد. داستانهاى زيادى در مورد اعتصاب  کند و فشارى هم به رژيم نمىقبول ندارم چون ما را ضعيف مى

با ما هم بازى کند. از کنيم رژيم مىکنم اگر ندانيم چه مىام. احساس مىو بازى رژيم با زندانيان شنيده تواند 

مان را داشته توانيم زندگى روزمرهآميز است. نمىطرف ديگر شرايطمان مثل زندگى خوکهاست. خيلى تحقير

ى ديگر امکان پذير نخواهد بود. با روژين که نقش باشيم، کارهايى مثل کتاب خواندن، بحث و رابطه با بندها

گويم که موافق اعالم يک اعتصاب غذاى محدود  زنم. به او مى کند حرف مىرابط را بين ما ده نفر بازى مى

 هستم. 
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کنم بهتر از نامحدود است. با آنها حرف ديگران اعتصاب غذاى محدود را دوست ندارند ولى من هم فکر مى  -

 خواهم گفت که من و تو موافق يک اعتصاب غذاى محدود هستيم.  خواهم زد و 

 گويد: آيد و مىکند مىرود و بعد از مدتى که با ديگران بحث مىروژين مى

کردند. شايد علت آن اين  کنم چون آنها هيچ وقت حرکتشان را با تو تنظيم نمىآنها هم موافق هستند. تعجب مى  -

 گذرد.  در اين جا چه مىدانند که است که آنها هم نمى

زنيم. يکى  رويم و در مىرسيم که اعالم سه روز اعتصاب غذا کنيم. به طرف در بند مىهمه به اين توافق مى

 گويم: گيريم. به نگهبان مىکند، دورش را مىاز نگهبانان در را باز مى

آ  - فراهم  برايمان  به شرايطى که  اعتراض  اعالم سه روز اعتصاب غذا در  کنيم. شرايطى که  ايد مى ورده ما 

مان را روى در بنويسيم نداشتيم و شما ما را به عمد در  اصال انسانى نيست. ما مشکلى در مورد اينکه اسامى

 ايد.  اين شرايط قرار داده

 دهد: نگهبان پاسخ مى

 بايست به شما بگويند. من به اولين سلول گفتم و آنها مى -

 گفتيد.  بايست به ما مىه آنها نبود که بگويند، خودتان مىآنها به ما نگفتند و وظيف -

 پيغام شما را به مدير زندان خواهم داد.   -

العمل کنند. عکسنفر هستند اعالم اعتصاب غذاى نامحدود تا باز شدن در سلولها مى   ۹۰مجاهدين که حدودا  

زندان اتفاقى افتاده است که ما متوجه   پرسم آيا در جامعه و يا درمجاهدين خيلى غيرعادى است. از روژين مى

نشده مىآن  قبل عمل  با  متفاوت  کامال  و  است  تغيير کرده  اينقدر  آنها  رفتار  نمىايم؟ چرا  ما  ولى  توانيم  کنند؟ 

همه  بحال  تا  بدهيم.  به سواالتمان  بودن مى پاسخى  تواب  به  تظاهر  را  شان  آنها خود  از  برخى  کردند، هرچند 

قلمداد تاکتيکى  کردهمى  تواب  شروع  دفعه  يک  حاال  در کردند.  که  برخوردى  اعتراضى،  حرکتهاى  به  اند 

 اند. سالهاى گذشته هيچ وقت نکرده

از اعتصاب غذا مى  اينکه فقط دو روز  ام و درد شديد معده و روده  ريزى داخلى پيدا کرده گذرد ولى خون با 

هايمان بخواهيم که در زندان بمانند و  ز خانوادهدارم. روز سوم است و روز مالقات است و ما قصد داريم که ا

اند بپرسند. ولى به ما مالقات  از رئيس زندان در مورد علت اينکه ما را در اين شرايط غير انسانى قرار داده 

خانوادهنمى بيچاره  است.  کننده  ناراحت  خيلى  اين  و  به دهند  آمدن  براى  باشند.  نگران  خيلى  بايد  هايمان 

آيند و ام بايد راهى طوالنى را بيايند و خيلى برايشان خسته کننده است. اين همه راه را مىدهگوهردشت خانوا

 روند بدون اينکه مرا ببينند.  مى

برای   ما  بگيريم،  را  غذايمان  برويم  که  مىکند  را صدا  ما  نگهبان  وقت  بر  ١۰هر  غدا  امروز مى  نفر  داريم. 

کر مالى  دارد.  بازديد  بند  از  زندان  نشستهرئيس  راهرو  طرف  دو  در  که  ما  بين  از  است.  شکلى  رد  يه  ايم 

مىمى بزند.  حرفى  آنکه  بى  نمىشود  طول  بيشتر  ساعت  نيم  مىرود،  ما  از  نگهبانان  که  که  کشد  خواهند 

 شويم خوشحاليم. وسايلمان را جمع کرده و منتظر انتقال باشيم. از اينکه از اين شرايط خالص مى

د که سه اتاق و يک سالن بزرگ دارد. بند ما به يکى از بندهاى بزرگ چسبيده است. ما ده  برنما را به بندى مى

داريم. بيست تا سلول انفرادی طرف چپمان است و چون  نفر اتاق متوسط را که چسبيده به سلولها است بر مى 

توده را  کوچک  اتاق  است.  بيابان  روبرويمان  هستيم،  زندان  بند  آخرين  اکثرياىدر  و  و  ها  برداشتند  تيها 

پنجره مى کنار  را مجاهدين.  اتاق  با سوت مىبزرگترين  را  انترناسيونال  در  روم و سرود  اگر کسى  که  زنم 

آمده ما  که  بداند  مىسلول هست  آويزان  بيرون  به  سلول  اولين  پنجره  از  را  بلوزش  پسرى  روى  ايم.  بر  کند. 

کند ولى چند لحظه  او شروع به حرف زدن با ما مى بلوزش نوشته است که دو سال است که در آن سلول است.  

 شويم که دچار اختالالت روانى است. کشد که متوجه مىبيشتر طول نمى
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دستگير شده ولى در زندان به نفى خدا و    ٦۰شوم. در رابطه با مجاهدين در سالدر اتاق جديد با سارا آشنا مى

کند. دخترى زيبا، کم  داند با ما زندگى مىمونيست مىمذهب و مجاهدين رسيده است. حاال هم چون خودش را ک

شويم. در مورد رسد. شخصيت جالبى دارد، خيلى زود با هم دوست مىسن، محکم و با اعتماد بنفس بنظر مى

 زند. مجاهدين و اينکه چرا دوست ندارد با آنها باشد و با آنها تعريف شود برايم حرف مى

مى  - رمجاهدين  همان  به  مىتوانند  را  کسى  پاسدار  يک  که  براى  احتى  کار  هر  آنها  بکشند.  را  تو  کشد، 

خواهند  کنند چقدر غيرانسانى باشد. آنها فقط قدرت مىکنند، برايشان هم مهم نيست کارى که مىسياستشان مى

 که مثل مالها رفتار کنند. باالخره نظراتشان هم با رژيم يکى است، هر دو مسلمانند.  

پرسم. اينکه اطر اتهامش به اجبار تا به حال در بند توابين بوده است، در مورد آزادى آنها مىاز سارا که به خ

 گويد:  اند؟ مىآيا خيلى از توابين آزاد شده 

از توابين را که عمدتا از مجاهدين بوده   - آزاد کردهآره، در عرض دو سال گذشت خيلى  اند. براى همين اند 

 اوين جا دهند.   ۲١٦و همه را توانسته بودند در بندهاى  نمىکنند ديگه از قزل حصار هم استفاده

چون   - بپرسم،  کس  هيچ  از  نتوانستم  حال  به  تا  که  دارم  سوال  يک  آمدم  اوين  به  که  ابتدايى  از  جان  سارا 

دانند. سوالم اين است که سياست  مجاهدها حاضر نيستند واقعيت را بگويند و غير مجاهدها هم پاسخش را نمى

ب تاکتيکى در بين مجاهدين چطور راه افتاد. آيا به طور خودبخودى راه افتاد و يا يک دستور تشکيالتى  توا

مى بودن بود؟  تواب  به  تظاهر  بودند  مجاهد  هم  بيشترشان  که  بند  افراد  اکثر  شدم،  دستگير  من  وقتيکه  دانى 

ابتدا   ٦۰بعد از سرکوب شديد سال  کردند. وقتى که از زندانيان قديمى پرسيدم که موضوع چيست گفتند که  مى

ها تواب تاکتيکى شدند. سوال من اين است که اين سياست چطور راه افتاد و آيا  مجاهدين و بعد بخشى از چپى

 سياست تشکيالت مجاهدين بود؟  

  دستگير شدم. در ابتدا جو زندان هم مثل بيرون انقالبى بود يعنى زندانيان حاضر نبودند حتى  ٦۰من هم سال    -

اسم و يا آدرسشان را بدهند. اکثر زندانيان هم خيلى جوان بودند، بيشتر مجاهد و محصل بودند. پاسدارها هم 

ژيم سرکوب شديدی را شروع کرد و هر  که ر  ٦۰خرداد  ۳۰جرات برخوردهاى االن را نداشتند. ولى بعد از  

يانه شد، از طرف تشکيالت اين رهنمود ها خيلى وحشکرد و شکنجهمى    روز تعداد زيادی از زندانيان را اعدام

آمد که بهتر است دست از حرکتهاى تا کنونى برداريم و بطور تاکتيکى تواب شويم. دليلشان هم حفظ نيرو بود. 

کشند. همين باعث شد که برخوردها تغيير کند. از آن به بعد  گفتند اگر تواب تاکتيکى نشويم همه مان را مىمى

گفتند "منافق". در صورتيکه تا قبل از سياست تواب  ه اين سوال که اتهامت چيست مىهمه مجاهدين در پاسخ ب

 گفتند، سازمان مجاهدين خلق ايران.  تاکتيکى همه در مقابل آن سوال مى

 ٭ ٭ ٭  

اند. کتاب جالب خواندنى نداريم، کتابهايى هم که به اى است. بيشتر زندانيان خوابيدهبعد از ظهر گرم و گرفته

نشينم، هيچ کس در سلولهاى کنارمان نيست، به  ايم. کنار پنجره مىايم هنوز دريافت نکردهخانه سفارش دادهکتاب

جز همان پسرى که در سلول يک است. در طرف راستم يک برج نگهبانى است که پاسدارى در آن نشسته 

نظر مى  به  پنجرهاست.  که  نگاه مى رسد  را  ما  نمىهاى  فکر  براىکند.  که  نگاه مى  کنم  اگر کسى اين  که  کند 

اند و امکان فرار صفر است. احتماال  ها را پرده کرکره زخيم فلزى پوشاندهخواست فرار کند ببيند. چون پنجره

ايستد و گاهى  کنم، گاهى مىمراقب است که زندانيان با يکديگر تماس نگيرند. پاسدار داخل برج را نگاه مى

مى  صندلى  نروى  برج  پشت  نمىنشيند.  چشم  به  لخت  زمين  بجز  چيز  هيچ  نه گهبانى  درختى،  نه  خورد. 

مى که  را  آنچه  دارم  دوست  بيابان.  و  است  بيابان  خيابان.  يک  حتى  نه  و  ساختمانى،  کاغذ  کنم.  بينم طراحى 

کشم بعاله بيست تا سلول طرف چپم را. زمين پشت نگهبانى دارم. برج نگهبانى و پاسدار را مىمدادى بر مى

بوته  را به با  بيابان گونه  آمدهشکل  در  آنجا روى زمين  اينجا و  در دور دست  اند مى هايى که  در مقابلم  کشم. 

کاغذ مى جاده به روى  را  آنها  و ساختمانهايى،  است  دقيقتر مىاى  را  پنجره سلولها  تا  بيست  کنم. سعى  آورم. 

تمام جزئياتى را که مىمى احساس خستگ کنم  بياورم.  کنم، نزديک يک ساعت است که ى مىبينم روى کاغذ 

مى نگاه  مىدارم  طراحى  و  گرفتهکنم  درد  چشمانم  درز کنم.  يک  از  يعنى  کرکره  پرده  بين  از  بايد  چون  اند 

دانم که  کند. نمىکنم که پاسدار توى برج نگهبانى دارد پنجره مرا نگاه مىکوچک بيرون را ببينم. احساس مى

پآيا تشخيص مى يا نه. به گوشهدهد که کسى پشت  اتاق مىنجره است  از  ناگهان نگهبان روم و مىاى  نشينم. 

اتاق مى  آرام وارد  به کنار پنجره مىزنى  پنجره را چک مىشود و  اينکه مطمئن  رود. نگهبان  از  بعد  کند و 



148 

 

رود. کند و آرام از اتاق بيرون مىشود که شکسته نشده و محکم سرجايشان است، به اطراف اتاق نگاه مىمى

ام، اگر نگهبان کمى زودتر آمده بود مچم را اش چند لحظه است که نشستهبينم. همهکنم خواب مىاحساس مى

از زندانيان مى پاسدار توى برج نگهبانى؟ يکى  گويد  گرفته بود. براى چى؟ براى کشيدن سلولهاى کنارى و 

امشب را در سگ آوردى، وگرنه  در ه مىگذراندى. متوجدانى مىخيلى شانس  شوم که همه چيزهايى را که 

کرده فراموش  بودم  شنيده  زندان  اين  تنها ام. سگمورد  زندانى  که  است  مترى  يک  در  متر  اتاقک يک  دانى 

تواند در آن بنشيند و کامال تاريک است. دنيا در مورد آن برايم گفته بود، او چند روزى را در آن گذرانده  مى

 بود. 

 ٭ ٭ ٭  
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 شاهد شکنجه  

کنم که از شرايطم استفاده  کنم کجا هستم و سعى مىحاال بعد از بيست روز در اين زندان تازه دارم احساس مى

توانيم از کتابخانه کتاب بگيريم و کتابهاى اينجا با کتابهاى اوين و قزل حصار متفاوت هستند. کتابهاى  کنم. مى

توانيم آنها را سفارش دهيم. غذا خيلى بيشتر  تابهاى برشت و پاولف که مىجالبى در کتابخانه اينجا هستند مثل ک

توانيم از فروشگاه وسايل نسبتا بهترى بخريم. تنها چيزى که بد از اوين است، حداقل هميشه گرسنه نيستيم. مى

ه روزى است اين است که آب گرم نداريم و چون هوا خيلى گرم است و پنکه و شوفاژ هم نداريم، مجبوريم ک

تا بحال بوده تمام زندانهايى که  با نگهبانان  اينجا نگهبانان  اينکه در  ام چند بار دوش آب سرد بگيريم. بعالوه 

درشت فيزيکى  نظر  از  اينجا  نگهبانان  هستند.  گندهمتفاوت  و  کلفت  دستهاى  با  هستند،  بزنند تر  اگر  که  اى 

دمى زندانهاى  نگهبانان  برعکس  بکشند.  را  آدم  کمى توانند  هم  سياسى  جريانات  و  سياست  مورد  در  يگر 

توانست برخى از نامها را حصار نگهبانى براى نام نويسى آمده بود و نمىآيد يک بار در قزل دانند. يادم مىمى

رسد که نگهبانان متفاوت هستند. آنها آموزش بايست برايش هجى کنيم. ولى در اينجا به نظر مىبنويسد و مى

 دانيانشان را بشناسند و خشن باشند و از زدن لذت ببرند. اند که زنديده

اند. هر روز درد زيادى در زانوهايم دارم و بلند شدن و نشستن برايم  کنم درد پاهايم خيلى بيشتر شدهاحساس مى

شوم که  رسم متوجه مىخواهم که مرا به دکتر ببرد. وقتى به بهدارى زندان مىدردناک هستند. از نگهبان مى

مبارزين  د به  نسبت  نفرت  احساس  ولى  است  زندانى  هم  بود. خودش  مشترک  کميته  در  که  است  همانى  کتر 

گذشته  ندارد چون  دوست  را  ما  هم  شايد  است.  او مرده  در  هم  انسانيت  دشمن  به جبهه  رفتن  با  انگار  دارد. 

و از تنفر تبديل کرده است. اى که رژيم در او شکانده و او را به موجودى مملبيند. گذشتهخودش را در ما مى

به او مى کند و مىمرا معاينه مى ندارى.  ندارى، درد هم  برافروختگى نگاهم  گويد هيچ مشکلى  با  او  خندم و 

 کند.  مى

گيرم. به گويد علت دردناک شدن پاهايم اين است که روزى چند بار دوش آب سرد مىهايم مىيکى از هم اتاقى 

مى گراو  خيلى  هوا  که  ندارم.  گويم  را  کردن  عرق  همه  اين  تحمل  نگيرم  دوش  اگر  و  فرساست  طاقت  و  م 

کنم  گويد که اگر به دوش آب سرد گرفتن ادامه دهم وضع پاهايم بدتر خواهند شد و فلج خواهم شد. سعى مىمى

 شوند. کنم که وضع پاهايم دارند بهتر مىکه روزى يک بار بيشتر دوش آب سرد نگيرم و احساس مى

زنم که ما را بعد از مدتى حتما به اوين بر خواهند گرداند و ما نبايد فقط  ا و روژين و شهناز حرف مىبا سار

آنها   ببريم.  اوين  به  دوستانمان  براى  و  کنيم  رونويسى  را  آنها  بايد  ببريم.  لذت  کتابها  اين  خواندن  با  خودمان 

نويسيم. تا نيمه شب بيداريم و  تى از روى آنها مىکنيم نوباى که کتابها را دريافت مىکنند و از لحظهموافقت مى

اين کار لذت مىرو نويسى مى از  گذرد، شايد چون ما خيلى سرمان شلوغ  بريم. وقت خيلى سريع مىکنيم و 

کنم روى سنگ کار  است. زمانى که در حال نوشتن و يا خواندن نيستم و دارم اخبار تلويزيون را گوش مى

دو مى سفيد  سنگ  يک  مى  کنم.  درست  نينا  براى  آنرا  است.  سانت  سه  در  آن سانت  روى  که  و طرحى  کنم 

ام،  ام به معنى ضرورت رابطه تئورى و عمل است. خود سنگ را به شکل يک کتاب باز شده در آوردهکشيده

 کنم که نگهبانان پيدايش نکنند.  خيلى مراقبش هستم. در گشت آنرا با دقت جاسازى مى

ها هاى راهرو هواخورىبرند. از پنجرهاز سالن اصلى زندان قدم زنان به هواخورى مى  گاهى نگهبانان ما را

بايستم و تماشايشان کنم. گويى را مى  دارم  قدم زدن هستند. گاهى دوست  بينم و زندانيان پسر را که در حال 

م. تنها يکديگر را نگاه  شود که با آنها رو در رو حرف بزنيام. هيچوقت نمىکنم که خودم هم زندانىفراموش مى

مىمى بدل  و  رد  پنهانى  و  کمرنگ  لبخندى  و  مىکنيم  هم  کنار  از  و  و شود  درک  را  يکديگر  گويى  گذريم. 

کنند. شوم که مجاهدين ورزش جمعى مىکنيم بى آنکه سخنى گفته باشيم. در هواخورى متوجه مى احساس مى

اند. دنباله روى آنها از مدتى است که شروع کردهآنها هم ورزش جمعى را شروع کردند چون مردان مجاهد  

مردان مجاهد کامال قابل درک است. مرد ساالرى در زندگى و کار سياسى آنها هميشه عريان بوده است. درک  

مى جمعى  دسته  دارند  که  آنهايى  بيشتر  چون  است،  شده  سخت  برايم  مجاهدين  که  رفتار  هستند  کسانى  دوند 

کردند. چطور ممکن است که با اين سرعت ده و به همکارى با رژيم افتخار مىخودشان را تواب معرفى کر

احساس خوبى   تاکتيک است و بس.  تغيير  نيست و  نظر  يا  تغيير شخصيت و  اين  باشند؟ هر چند  تغيير کرده 

  ندارم چون ما شاهد سرکوبشان خواهيم بود و از ما هم انرژى خواهد گرفت. ما احتياج به آرامش داريم تنها

آنها چطور ورزش جمعى را   اينکه  آنها را شروع خواهد کرد و ديدن آن و ديدن  آرامش ولى رژيم سرکوب 

پروسهکنار مى اين همه شاهد  اينکه  از  است.  اعصاب خرد کن  بعد عقب  گذارند  و  براى حقوق  مبارزه  هاى 
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باشم، خسته شده اين پروسه نشينى  اينکه قدرت دخالت ندارم. ديدن  خيلى ناراحت کننده است  ها  ام. بخصوص 

 کنند، مثل جريان چادر رنگى. ها اين کار را مىبخصوص وقتى چپى

 ٭ ٭ ٭  

دانم رويم، نمىاند. حاال داريم به هواخورى مىتا بحال دو بار مجاهدين در هواخورى ورزش دسته جمعى کرده

را داريم که مجاهدين پسر  نه، چون خبر  يا  داد  ادامه خواهند  به کارشان  به هواخورى رسيديم، مى  که  زنند. 

مى مىنگهبان  لشکرى  چون  برنداريم  را  چادرهايمان  ايستادهگويد  همه  بزند.  حرف  که  وارد  آيد  مردى  ايم، 

 کند. شود، مثل غول است. هيکل درشت با دستهاى درشتى دارد رو به مجاهدين صحبت مىمى

 اگر کسى ورزش جمعى کند به قصد مرگ او را خواهيم زد.   -

 کنند. کنند و ورزش جمعى نمىرود، مجاهدين با يکديگر مشورت مىلشکرى مى

چند روز است که نگهبانان زندانيان مرد را به اتاقى که ته راهروى اصلى زندان قرار دارد و از طرف اتاق 

دهند که فقط آورند. نگهبانان تعداد زيادى زندانى را در آن اتاق چنان جا مىمجاهدين به بند ما وصل است، مى

گيرى ندارد. زندانيان  بتوانند بايستند و جايى براى نشستن نداشته باشند. اتاق پنجره و حتى هيچ درزى براى هوا

بندند، بعد از  گذارند و در را مىاند. هر وقت که نگهبانان زندانيان را در آن مىاسم اتاق را حمام سونا گذاشته

و   هوا  کمبود  از  زندانيان  لحظه  نفس مىچند  را مىتنگى  در  زندانيان  ولى نالند.  کنند  باز  نگهبانان  که  کوبند 

گويند که برخى  زنند مىريزند و در مىپرانند. زندانيان به شدت عرق مىنگهبانان پشت در ايستاده و متلک مى

دهند. تا  ش مىخواهند که ورزش جمعى نکنند و به آنها فححالشان بد شده است. نگهبانان از پشت در از آنها مى

 افتد: افتند و يکى از آنها به چانه زدن به نگهبانان مىآنکه همگى به حالت خفگى مى

 کنيم. ورزش براى سالمتى مى -

 کنيد؟ کنيد؟ چرا تنهايى ورزش نمىپس چرا گروهى ورزش مى -

 اين يک حرکت گروهى نيست.  -

 غلطند.  راه رفتن نيستند و روى زمين مى کنند بيشتر آنها قادر بهوقتى نگهبانان در را باز مى

مى در  پشت  از  صداهايى  که  هستيم  شام  خوردن  باز مشغول  اصلى  راهروى  به  که  درى  پشت  از  شنويم. 

نکردهمى استفاده  آن  از  هستيم  اينجا  ما  که  زمانى  از  ولى  مىشود،  نگهبانان  صداى  زندانيان  اند.  از  که  آيد 

ها اوج  شود و نالهآيد و صداى ناله. صداهاى زدن بلندتر مىصداى زدن مىخواهند که حرکت کنند. يکباره  مى

ايم. شنيدن صداها غير قابل تحمل است ولى تواند غذايش را تمام کند، همه سراپا گوش شدهگيرند. کسى نمىمى

رسد  بنظر مى  آيد،توانيم بکنيم، حتى با بستن گوشهايمان صداها را خواهيم شنيد. صداى گريه و ناله مىچه مى

مى را  زندانيان  شدت  به  دارند  نگهبانان  مىکه  احساس  است. زنند.  شده  شکسته  پايشان  يا  دست  برخى  کنم 

نگهبانان با استفاده از شکنجه سعى دارند که زندانيان را از ادامه ورزش جمعى عقب بنشانند. صداها شدت پيدا 

نالهمى از  بعضى  مىکنند،  نالهها ضعيف  بشوند،  مىهاى  گوش  به  ديگرى  زندانيان  از  احساس لندترى  رسد. 

کنم. جهنم همان چيزى است که در راهرو جريان دارد. به جاى آتش با کابل کنم جهنم را حاال دارم درک مىمى

اند و همانطور که در قرآن آمده است انسان سوزانند. انگار همه نگاهبانان خدا شدهو شالق و مشت بدنها را مى

اش کنند. شايد هم هيچگاه به  کنند تا باز هم شکنجه کشند و باز هم او را زنده مى سوزانند و مىد، مىزننرا مى 

هايى را که قرار است در جهنم به انسان بدهند، اينجا عملى کنند. گويى در  پاى خدايشان نرسند و نتوانند شکنجه

برخواسته با خدا  رقابت  به  مىددمنشى  مدتى  تنها صداند.  مىگذرد،  به گوش  ناله  نظر مىاى  به  که  رسد.  آيد 

اند. از باالى در اصلى بند و با استفاده از آينه راهرو زندانيان شکنجه شده را به حال خودشان رها کرده و رفته 

کنند. برخى بيهوش هستند، اند، غرق خون هستند و ناله مى کنيم. زندانيان زيادى روى زمين افتاده را نگاه مى

 جا پاشيده است.   خون به همه

شکنجه و ناله و صداى ضربات هر روزه شده است. هر روز بعد از ظهر نوبت بندى است که آنروز ورزش 

شکنند و  شنويم. دست و پاى زندانيان را مىجمعى کرده است. هر روز صداى کتک زدن و ناله و گريه مى
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گيرم  است. بعد از چند روز تصميم مى  کنند. صداى شکنجه و ناله اعصاب خرد کن شدهها را کور مى بعضى

برد دست  که به آن گوش ندهم و در جايى بنشينم که کمتر بشنوم. امروز نگهبانى که ما را به هواخورى مى

راستش را با بانداژ بسته است. معلوم است که در زدن زندانيان دستش ضربه خورده است. هر بار ما را به  

اى هستيم که به بهدارى چسبيده است. زندانيانى روى بعضى از  ر هواخورىبرند. حاال دهواخورى متفاوتى مى

پيچى است. همچنان  اند. يکى از زندانيان که نزديک پنجره است صورت و يکى از پاهايش باندتختها خوابيده

 زند که: که روى تخت خوابيده است با انگشتانش به ما مورس مى

اند. هر روز بندى را که دند. دست و پاى تعدادى را مثل من شکستهبعضى از زندانيان را مثل من کور کر  -

کنيم که دهند تا ما کوتاه بياييم ولى ما سعى مىزنند. آنها کتک زدن را آنقدر ادامه مى ورزش جمعى کنند مى

 شکست نخوريم. دوستانمان ادامه خواهند داد.  

شود. انگار مجاهدين به اميدى دست  نش خارق العاده مىکند توا رسد وقتى انسان اميد و افقى پيدا مىبه نظر مى

 اند. چه اميدى؟  اند که برايش اينقدر توانمند شدهيافته

ها و صداهايى را اند، که نتيجه شکنجهرسد که نگهبانان امروز به عمد ما را به اين هواخورى آوردهبه نظر مى

بينيم که تعدادى زندانى مرد به هواخورى روبروى زنيم مىايم ببينيم. در حاليکه قدم مى که اين چند روزه شنيده

کنيم و آنها ما را تماشا آيند. در بين ما و آنها تنها راهروى اصلى زندان قرار دارد. ما به آنها نگاه مىما مى

 شوند که ما مجاهد نيستيم چون روسرى سرمان نيست. يکى از آنها مراقب است اگر نگهبانکنند. متوجه مىمى

به زدن مورس مى آنها شروع  از  ايستاده و يکى  ما  در مقابل  ديگرى  تعداد  بقيه بگويد و  به  به آمد  کند. ولى 

هيجان مىخاطر  مورس  دستش  تمام  با  انگشتش،  با  زدن  مورس  جاى  به  و زدگى  شده  ما  خنده  باعث  و  زند 

شان بنشينم و مثل زمانى که آزاد  شد در کنارکنم که کاش مىگويد. بعد از سالها احساس مىفهميم چه مىنمى

 بودم با آنها حرف بزنم.  

اند. ولى  شنويم که اوضاع همه بندها آرام است. بعد از دو هفته شکنجه هر روزه، زندانيان قانون را پذيرفتهمى

از  بعضى از زندانيان بخاطر زخمى شدن در شکنجه يا خودکشى، در بهدارى زندان بسترى هستند. بعضى 

اند. شرايط بدى  کنند که شکست خوردهاند چون احساس مىبا آتش زدن خود دست به خودکشى زدهزندانيان  

 است. 

او مى بين ماست سال پيش دستگير شده است. پيش  که  از زندانيانى  از يکى  قبل  تا  بيرون  اخبار  از  روم که 

مى بپرسم.  است  بوده  آن  با  که  جريانى  و  نظدستگيريش  نقد  آنها  اصلى  کار  بوده  گويد  کمونيست  رات حزب 

پرسم است. خيلى برايم عجيب است که تشکلى به جاى مبارزه با رژيم با سازمان ديگرى مبارزه کند. از او مى

توانستيم گويد تعدادمان زياد نبود براى همين نمىاند يا نه. مىکه آيا فعاليت ديگرى هم به جز نقد حزب داشته 

زمينه همه  باورمدر  باشيم.  فعال  نمىنمى  ها  مبارزه  رژيم  با  که  مبارزه  کردهشود  حزبى  با  واقع  در  و  اند، 

گويم که من هم يکى از آنها بودم و معتقد به تشکيل  کردند که در حال مبارزه با رژيم بوده است. به او مىمى

و    خواهم در مورد نظرات اخير حزب حزب بودم، ولى قبل از آنکه حزب تشکيل شود دستگير شدم. از او مى

اخيرش مى از حزب و نظرات و سياستهاى  برايم  او  برايم بگويد.  را نقد خودشان  اينکه کسى  از  گويد و من 

داند و خودش هم در مورد آن نظر دارد خوشحالم. تمام حرفهايش را يادداشت بينم که نظرات حزب را مىمى

حزبى که در حال مبارزه با رژيم است  کنم که براى دوستانم به اوين ببرم. او متوجه نيست که مبارزه با  مى

هم جزو سکت شايد  شود.  ختم  رژيم  با  آمدن  کنار  به  است  مىممکن  فکر  که  است  چپى  با  هاى  مبارزه  کنند 

نمى است،  آدم خوبى  است! شخصيتا  عليه رژيم مهمتر  مبارزه  از  دانم چرا و چطور چنين روش  کمونيستها 

ر وارونه بودن همه چيز در اين دنيا در مورد مبارزان هم صدق  مبارزاتى را در پيش گرفته بوده است. انگا

 کند.  مى

از جا مى از  در حال خوردن شام هستيم که با شنيدن صداى "چنگک" "چنگک" همه  را  لباسهايمان  پريم و 

را در   مانکشيم. وقتى ما به اين بند آمديم نگهبانان به ما گفتند که نبايد لباسهاى شستهپنجره به داخل اتاق مى

مى را  کار  اين  ما  ولى  کنيم.  آويزان  پنجره  خشک  بيرون  و  کردن  آويزان  براى  اتاق  در  جايى  چون  کنيم 

کشند و به کردنشان نداريم. هر از چند گاهى نگهبانان از بيرون از زندان با يک چنگک بلند لباسها را پائين مى

اسها را با چنگک پائين بکشند، زندانيان به طرف  کنند لبگردانند. به محض آنکه نگهبانان شروع مىما بر نمى

کشند. به غير از جا نداشتن زنند چنگک، چنگک، لباسها را به داخل مىدوند و در حاليکه فرياد مىپنجره مى
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آفتاب ضد  با  بايد  لباسهايمان  کنيم.  آويزان  پنجره  بيرون  را  لباسها  که  آفتاب مجبوريم  بخاطر  اتاق،  عفونى  در 

 توانيم لباسهاى شسته را به آنجا برده و آفتاب دهيم. مان هم آنقدر کوتاه است که نمىرىشوند. هواخو

خواهند که به سالن  نزديک نيمه شب است و آماده خواب هستيم. يک دفعه نگهبانان وارد اتاق شده و از ما مى 

، توى قفسه زير لباسهايم است.  دانم کى وارد شدند که ما نفهميديم، امکان پنهان کردن سنگ را ندارمبرويم. نمى

نگهبانان مراقبند و حرکات همه را زير نظر دارند. اگر ريسک کنم و به طرف قفسه رفته و آنرا بردارم ممکن 

به سالن مى ناراحتى  با  آنرا بگيرند.  و  ببينند  بر است که  آنرا  است،  احتمالش زياد  که  کنند  پيدايش  اگر  روم، 

کنند و تعدادى نگهبان در حال گشتن رود. همه زندانيان را در سالن جمع مىىدارند و همه کارم به هدر ممى

ام و چيزى پيدا نخواهند کرد خوشحالم ولى نگران سنگم  ها را مخفى کردهوسايلمان هستند. از اينکه تمام نوشته

نظر مى به  ما هستند.  به  پراندن  متلک  و  زدن  مشغول حرف  نگهبان مرد  تعدادى  که کهستم.  با  رسد  ارشان 

زند که انگار اند. يکى از نگهبانان طورى حرف مىپسرها تمام شده و حاال از سر بيکارى به سراغ ما آمده

بازى مى نقش  تاتر  در  نمىکند. سعى مىدارد  گاهى  ولى  نخندم  خندهکنم  خيلى توانم جلوى  بگيرم چون  را  ام 

ظر سنى مثل مادر و دختر هستند و هريک سر بر  آورد که از نکند. اداى دو مجاهد را در مى احمق جلوه مى

 کنند. پاى ديگرى گذاشته و گريه مى

گويد. او نمايش خود را قطع  گذارد و چيزى در گوشش مىآيد و سنگ مرا در دست او مى يکى از نگهبانان مى

مىمى همه  نشان  را  سنگ  و  مىکند  و  مىدهد  سکوت  من  کيست.  مال  تکپرسد  حاليکه  در  او  و  تک    کنم 

دانند هايم مىگويد بگوييد اين سنگ مال کيست؟ خوشبختانه فقط تعدادى از هم اتاقىکند مىزندانيان را نگاه مى

مى نگهبان  است.  من  مال  تنبيه  که  آنرا حسابى  وقت صاحب  آن  و  کيست  مال  اين  که  فهميد  خواهيم  ما  گويد 

گويد طرحى  با او نخواهيم داشت. نگهبان مىخواهيم کرد ولى اگر صاحب آن االن خودش را معرفى کند کارى 

دهد. که روى سنگ است طرح يک سازمان است. او به حرف زدن در مورد سنگ و طرح روى آن ادامه مى 

 اند که چيز مهمى است. اند و فکر کردهرسد که معنى طرح را نفهميدهبه نظر مى

روند. ما به اتاق  کنند و مىهبانان ما را رها مىبعد از چهار ساعت سر پا ايستادن و گوش دادن به مزخرفات نگ

رويم که وسايلمان را که همه روى زمين در هم بر هم ريخته است جمع کنيم و بعد بخوابيم. حالم حسابى مى

کار مى آن  که روى  را  که سنگى  است  بارى  اولين  اين  است،  دادهگرفته  از دست  کار سنگ  کردم  ديگر  ام. 

 نخواهم کرد. 

اه است که اينجا هستيم، در اين زندان دست ساز شاه که نمايندگان خدا روى زمين آنرا به ارث بردند  م  ٦حدود  

دانيم که به  کنند. امروز نگهبانان از ما خواستند که با تمام وسايلمان آماده باشيم. مىو خوب از آن استفاده مى

نشان   براى  ديدنى  چيز  ديگر  اينجا  شد.  خواهيم  گردانده  بر  را  اوين  ما  همين  براى  ندارد،  وجود  ما  به  دادن 

با تهديد لشکرى   آنکه به طور جدى شروع کنند،  از  برخواهند گرداند. دختران مجاهد ورزش جمعى را قبل 

به  آنها  از  برخى  باختند،  جان  ومتاسفانه  کردند  خودکشى  برخى  خوردند،  شکست  مرد  زندانيان  کردند.  تمام 

کنند. حاال همه چيز در اينجا بر وفق  ل آنها هم ديگر ورزش جمعى نمىخاطر شکنجه زخمى هستند. به هر حا

اوين بر مى  به  پنهان بر وجودمان  با زخمهايى  بوديم مراد رژيم است. ما هم  از جنايتى که شاهدش  تا  گرديم 

کتابها کنيم.  فراموش  را  شکنجه  زير  زندانيان  فرياد  و  گريه  نتوانيم  هرگز  شايد  بگوييم.  دوستانمان  ى  براى 

اى که در زندان زيادى را که از کتابخانه زندان گرفتيم کپى کرديم تا براى دوستانمان هديه ببريم، بهترين هديه

شويم که دوباره به خواهند که از بند بيرون برويم. سوار اتوبوس مىتوان داد و يا گرفت. نگهبانان از ما مىمى

کنم که همه چيز برايم تازگى دارد. آدمها را،  م و احساس مىبيناوين برگرديم. دوباره خيابانها و مردم را مى 

را نگاه مى از حالت راه رفتنشان مىلباسهايشان، حالتهايشان، طريقه راه رفتنشان  احساس کرد که  کنم.  شود 

کشند. فشار جنگ و فقر و  شادند و يا افسرده. در چهره اغلبشان شادى نيست، در راه رفتنشان گويى خود را مى

کنم که  شوم، تصور مىناق بايد مردم را خسته کرده باشد. هر بار که از زندانى به زندانى ديگر منتقل مىاخت

اتوبوس را مى آزاد مىمردم جلوى  اند. کنند. چه تخيل شيرينى، ولى مردم خودشان هم زندانىگيرند و ما را 

اينچطور مى از دست  را  بايد خودشان  اول  آزاد کنند؟  را  به   توانند ما  آزاد کنند. برگهاى درختان رو  رژيم 

شود  رود که همه جا را در برگيرد. زيبايى پائيز با رنگهاى متنوعش را مى زنند و رنگ طالئى مىزردى مى 

 اند. کنند، همچنان سبز ماندهدر بعضى از درختان ديد. انگار بعضى از درختان در مقابل آن مقاومت مى

 ٭ ٭ ٭  
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برند. ما را به ساختمان شناسيمشان ما را با خود مىرسيم، نگهبانانى که مىاوين مىاست. به    ٦٦پائيز سال  

دانم که سلول خالى کم دارند و يا سياستشان اين  هاى انفرادى است. نمىکه بند سلول   ۲۰۹و به بند    مىبرند  ۲١٦

دهند. من و ل قرار مىاست که در هر سلول سه نفر بگذارند. من و روژين و يکى از مجاهدين را در يک سلو

شناسيم،  گيريم که چون او را نمىکنيم و تصميم مىمان با فاطى با هم مشورت مىروژين در مورد تنظيم رابطه

ايم و در اين اواخر اتاقشان در اى با او برقرار کنيم. ما تا حاال با يک مجاهد در يک سلول نبودهرابطه دوستانه

ا هم دوست داشتيم که هميشه از آنها جدا باشيم، چون تا چندى پيش تواب بودند.  بندها از ما جدا بوده است. و م

خوريم، ما حتى برخى از اخبار را به  زنيم، با هم غذا مىشناسيم با او حرف مىولى از آنجايى که فاطى را نمى 

ما مىاو مى به  را  اخبارى  هم  او  و  دوستانهدهيم  رابطه  برقرار مى دهد.  هم  با  را کنيم.اى  آبى  صداى ريزش 

کنم. به ياد دارآباد که  چنان که مشغول تمييز کردن سلول هستم، آنرا به شکل يک آبشار تجسم مىشنوم و هممى

کنم که در باالى کوههاى دارآباد هستم و افتم. خودم را تجسم مىنبايد از اينجا دور باشد، و آبشار زيبايش مى

روم که ببينم صداى  چقدر زيبا و آرام بخش است. از پنجره باال مى  ام. صداى آبگوش به صداى آبشار سپرده

گويم که يک آبشار طبيعى پشت سلول است و  بينم که يک شير آب باز است. به روژين مىآب از چيست و مى

زند. اينکه يک  خيلى قشنگ است. روژين مشغول مورس زدن با سلول کنارى است و حرف مرا هم مورس مى

کنند که آبشار را توانند آنرا از باالى پنجره ببينند. آنها مورس را قطع مىشت سلول است و آنها مىآبشار زيبا پ

 رود.  آيم و روژين باال مىببينند، من از پنجره پايين مى

کشيم و قبل از آنکه وسايلمان را  ها را مىسلول تميز نيست، تعداد زيادى سوسک در سلول است. همه سوسک 

رسد که تعداد سوسکها تمام شدنى نيستند. هر روز صبح که از  کنيم. ولى به نظر مىول را تميز مىباز کنيم سل

ترسد.  شويم تعداد زيادى از آنها توى سلول و روى پتو و لباسمان هستند و روژين از آنها مىخواب بيدار مى

خنده باعث  هم  با سوسکها  فکرى مبارزه  مشغله  هم  و  شده  در  مان  انگار  مىمان.  زندگى  کنيم.  شهر سوسکها 

مى مىهرچه  خطر  احساس  وقتى  و  بالدار  و  بزرگند  ندارند.  تمامى  فرار کشيم  ديگر  جاى  به  پريدن  با  کنند 

 کنند.  مى

مان با فاطى سلول خيلى داغ است، چون روى نانوايى است و نفس کشيدن در سلول خيلى سخت است. رابطه

يک هفته است که در اين سلول هستيم. شب گذشته چند بار از خواب بيدار تواند دوستانه باقى بماند. حدود  نمى

زد. هر بار که بخاطر دست زدن او بيدار شدم، به او گفتم که به کارش ادامه  شدم، فاطى داشت به من دست مى

واب  شد و خخواست که قبول کنم که او عمدا مزاحم من مىزد. صبح دلم نمىندهد ولى او خود را به خواب مى

خواهم که وسط  نبوده است. هيچ وقت نديده بودم که کسى بدون اجازه به ديگرى دست بزند. شب از روژين مى

خواهم به او ذهنيت بدهم. بهتر  گويم. نمىهاى شب قبل فاطى چيزى به روژين نمىبخوابد و در مورد مزاحمت

 گويد. است او امشب وسط بخوابد تا ببينم فردا صبح چه مى

 پرسد: ژين از من مى صبح رو

 پريشب فاطى مزاحم تو شد؟  -

 آره، مزاحم تو هم شد؟  -

به من مىباورم نمى  - را  به خواب بودن مىشد، خودش  او گفتم که مزاحمم ماليد و تظاهر  به  بار  کرد. چند 

فايده ولى  مىنشود  دست  من  به  هم  باز  نداشت.  مىاى  من  به  را  خودش  يا  تصزد  روژين  و  من  ميم  ماليد. 

گويد و ما خيال گوييم حق ندارد شبها مزاحم ما شود. فاطى چيزى نمىگيريم که با او حرف بزنيم. به او مىمى

شود. چندبار بيدار خوابم و فاطى دوباره مزاحمم مىکنيم که ديگر مزاحممان نخواهد شد. شب من وسط مىمى

تذکر مى مى او  به  فايده شوم و  ندارد، خودش را دهم ولى  او مى به خواب مى  اى  به  گويم که خيلى احمق زند. 

گويم براى من مهم نيست که دختر است و پسر نيست،  زند که دوست ندارد. به او مىاست دست به کسى مى

 خوابد. کند و مىگذارم ادامه دهد. قبول مى ماند و نمىکار او مثل تجاوز مى

تواند درست بخوابد. زند و روژين نمىرا به هم مى  خوابد و دوباره فاطى خواب اوشب بعد روژين وسط مى

تواند به همين شکل ادامه پيدا زنيم که چکار کنيم، چون اين وضعيت نمىصبح من و روژين با هم حرف مى

به   به حال  تا  است.  در سلول  هم  است، وسايلمان  درست شده  نفر  براى يک  است،  کند. سلول خيلى کوچک 

گيريم که عرض سلول را به سه قسمت کنيم و بخوابيم. با پتوها ديوارى يم مىخوابيديم. تصمعرض سلول مى

فاطى مى  و جاى  بين جاى خودمان  او مىباريک  به  ندارد  کشيم.  اوست و حق  به  متعلق  قسمت  آن  که  گوييم 
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لول دار است. نگهبانان به محض باز کردن در متوجه تقسيم سمزاحم ما بشود. تقسيم سلول به اين کوچکى خنده

خوريم و وقتى غذا  زنيم، باهم غذا نمىکنند. ما ديگر با فاطى حرف نمىشوند و با دهان باز به آن نگاه مىمى

او غذاى خودش را مىمى به نظر مىگيريم  را.  تقسيمگيرد و ما مال خودمان  اين  اکبرى  رسد که  بندى براى 

باز مىداند که موضوع  خيلى جالب توجه است. هر چند نمى  ۲۰۹رئيس   را  ولى در سلول  به  چيست  کند و 

ميرد و خيلى دوست دارد  اش پيداست که دارد از فضولى مى کند. از قيافه کند و ما را هم نگاه مىفاطى نگاه مى

 بداند بين ما چه اتفاقى افتاده است. 

ر ما کرده است.  ايم. ولى دوباره فاطى شروع به آزا چند روزى در صلح گذشته است و شبها با آرامش خوابيده

ما مى به طرف  ما و خودش  بين  پتوى  از روى  را  پايش  لمس کند. نمىاو  يا  آورد که ما را  است  بيمار  دانم 

 گويم:  دوست دارد ما را اذيت کند. به فاطى مى

گويم که ما را جدا کنند وگرنه دست به اعتصاب ات بر ندارى به نگهبانان مىاگر دست از کارهاى احمقانه  -

زنم. رژيم خيلى دوست دارد که مشکل تو را بداند و من هم به نگهبانان خواهم گفت که ديگر نتوانى مى غذا  

اى مزاحم ما بشوى. اگر يک بار ديگر يکى از ما را لمس کنى و يا پتو را هل بدهى و يا هر حرکت احمقانه

نمى خودت  به  حرفى  هيچ  مى بکنى  را  سلول  در  مىزنم،  نگهبانان  به  و  آنها  گزنم  از  و  چيست  موضوع  ويم 

 کنم.  خواهم که ما را از هم جدا کنند يا اعتصاب غذا مى مى

رود و شب و توانست فاطى را سر جايش بنشاند. با ناراحتى زير پتو مىمثل اينکه اين تنها راهى بود که مى

رد. متاسفانه کارى هم سوزد که نياز جنسى شديدى دارد وامکان تامين آنرا نداروز خواب است. دلم برايش مى

از نمى بعضى  بين  رابطه  نوع  اين  متوجه  نبود  تواب  بندمان  در  که  گذشته  سال  دو  بکنيم. طى  برايش  توانيم 

بودم. ولى هميشه فکر مى با يکديگر شده  اين رابطه شدهزندانيان  آزادانه وارد  اند و تصور  کردم که طرفين 

 تحميل کند.  کردم که روزى کسى بخواهد خودش را به من نمى

از آنجايى که فاطى ديگر کارى با ما ندارد، دوباره وضعمان عادى شده است. و مشغول رونويسى کتابهايى  

ايم. تمام وقت در حال رونويسى هستيم، اينطورى هم از وقتمان استفاده  هستيم که از گوهردشت با خود آورده

امروز مالقات داريم و قصد داريم که بخشى از کتابهاى   کنيم.هاى کتابها را بيشتر مىکنيم و هم تعداد نسخهمى

ها را که از کتاب دست نوشته شده را با خود ببريم و اگر دوستانمان را ديديم به آنها بدهيم. يکى از دست نوشته

پوشم. روژين هم دست نوشته ديگرى را در خود  گذارم و آنرا مىبرتولت برشت است بين دو تا جوراب مى

مى مىجاسازى  مالقات  به  به  کند.  را  آنها  حرفى  کردن  بدل  و  رد  بدون  و  زدن  هم  به  چشم  يک  در  و  رويم 

دهيم شکنجه خواهيم  زنيم و يا چيزى به آنها مىدهيم. اگر نگهبانان ببينند که ما با آنها حرف مىدوستانمان مى

ايم. مشغول مورس زدن  را ديده  گرديم که اخبارى داريم و برخى از دوستانمانشد. در حالى از مالقات بر مى 

 شويم.  و رد و بدل اخبار مى

خواهد  کند و از ما مىهوا و گرم هستيم. نگهبان در سلول را باز مىبيشتر از دو ماه است که در اين سلول بى

مى خوشحال  خيلى  باشيم.  آماده  وسايل  تمام  با  مىکه  دوستانمان  پيش  بزودى  از شويم،  را  ما  نگهبان  رويم. 

برد که از بيرون به  سپارد. او ما را به ساختمان جديدى مى برد و به يک نگهبان مرد مىتمان بيرون مىساخ

داخل ساختمان مىنظر خيلى بزرگ مى به  را  از ما مىآيد. نگهبان زنى ما  او برويم.  برد و  دنبال  به  خواهد 

ديگرى مىروژين در گوشم مى به سلول  بگويد که  را  از ما مىاز مى رويم. نگهبان درى  خواهد وارد  کند و 

مى وارد  چشمشويم.  و  مى شويم  بر  را  تميز.  بندها  و  ساز  تازه  قبلى،  با  متفاوت  هستيم  سلولى  داخل  داريم. 

اوقاتمان تلخ است ولى مجبوريم دوباره وسايلمان را باز کنيم. مجبوريم سلول جديد را هم به دو قسمت کنيم که  

  ۲۰۹آيد و معلوم است که همه زندانيان را از سلولهاى  وز صداى رفت و آمد مىفاطى مزاحممان نشود. تمام ر

کنند. اينجا خيلى بهتر است، اميدوارم ديگر از آن سلولها و به سلولهاى اين بند که آسايشگاه نام دارد منتقل مى

 آن ساختمان استفاده نکنند.  

اه يک تکه کوچک نان و يک تکه خيلى صبح است و مشغول خوردن صبحانه که يک ليوان چاى ولرم همر

مى زده  ديوار  به  ضربه  چند  است.  پنير  مىکوچک  جواب  فاطى  است.  فاطى  براى  بىشود،  اختيار دهد، 

گويد که ديروز بند باال که شنوم که مورس به فاطى مىدهم. مىهمانطور که مشغول خوردن هستم گوش مى

گويم که ممکن است  امروز ما را بگردند. به روژين مىانفرادى مردان است گشت بوده است و ممکن است  

امروز گشت باشد و بايد هر چيزى را که در جاى امن نيست جاسازى کنيم. ما مشغول رونويسى دوباره کتاب  

توانيم آنرا جاسازى کنيم و به  کنيم که جاى موقتى مىبرشت هستيم و بايد نسخه اصلى را پنهان کنيم. فکر مى
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خوريم و دست کنيم و مقدارى از آنرا مى افتيم که روز قبل خريديم. هندوانه را سوراخ مىى مىافکر هندوانه

گيرد. روز  گذرد و گشتى صورت نمىگذاريم. روز مىبندى شده را در نايلون پيچيده و در آن مىنوشته بسته

وه رسيده و به شکل خيلى عجيب بينيم که آب هندوانه به جزآوريم با تعجب مىبعد نوشته را از هندوانه در مى 

آمده است. کاغذهاى جزوه شبيه کپى شده داغ مىدر  لوله  آنها را روى  از خشک گذاريم و يکىاند.  بعد  يکى 

 کنيم. داريم و جايشان را عوض مىشدن بر مى

 ٭ ٭ ٭  
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 اتاق دربسته  

سال   اين    ٦٦زمستان  به  انتقال  از  ماه  يک  حدود  و  مىاست  با  سلول  و  نداريم  تلويزيون  و  روزنامه  گذرد. 

خواهند که وسايلمان را جمع کنيم و آماده کنيم. نگهبانان دوباره از ما مىرونويسى الاقل از وقتمان استفاده مى

مى فکر  خوشحاليم،  خيلى  باشيم.  مىانتقال  دوستانمان  پيش  ديگر  بار  اين  آنها    رويم.کنيم  از  که  است  ماهها 

نامند.  رسيم که برايم تازگى دارد. اينجا را آسايشگاه مىدلمان خيلی تنگ شده است. به ساختمانى مى  دوريم و

نفر    ۳٥نفر غيرمذهبى هستيم با    ٥بندند. ما  برند و در اتاق را هم مىنگهبانان ما را به اتاق پنج بند يک مى

و روژين در اين اتاق است. متاسفانه فاطى  نفر آدم را دارد. سارا هم همراه من    ٥مجاهد در اتاقى که ظرفيت  

اتاق خيلى کوچک است، وسايلمان هم جا مى اتاق است.  اين  گيرند، مشکل نشستن و خوابيدن خواهيم هم در 

مان همينجاست و بقيه اتاق  گيريم. جاى خواب و نشستنها در اختيار مىداشت. گوشه چپ اتاق را ما غيرمذهبى

اندازد. من و روژين هم با صداى  ين شب فاطى جاى خوابش را کنار جاى ما مىمتعلق به مجاهدين است. اول

کرد که ما در مورد او علنا  گوييم که فاطى حق ندارد کنار ما بخوابد. فاطى فکر نمىبلند به همه مجاهدين مى

آنها کار پنج    دهيم وزد. ما کارگرى يک روز را انجام مىاى نمىحرف بزنيم وگرنه دست به چنان کار احمقانه

کنند. زندگى با مجاهدين به همان سختى زندگى با توابين است. روز را. چرا که فقط جمعيت سالم اتاق کار مى 

دهد. حاال بعد از داند که ما دوست نداريم با آنها هم اتاق باشيم و عمدا ما را در کنار هم قرار مىرژيم هم مى

 سالها دوباره در کنار هم هستيم. 

زند. او به همراه برخى  فهمد به ديوار مورس مىا رمز مخصوص بين خودمان که کسى چيزى از آن نمىدنيا ب

گوييم که در کجا براى هم نامه خواهيم گذاشت و عالمت اينکه از دوستانم در اتاق کنارى است. به يکديگر مى

براى رژيم و نه براى مجاهدين و نه  کنيم. عالمتهايى که کامال علنى هستند ولى نه  نامه گذاشتيم را تعيين مى

شوم که بهناز و برخى ديگر از دوستانم در اتاقهاى ديگر هستند.  براى کس ديگرى مفهومى ندارند. متوجه مى

کنيم. همه آنها خيلى وقت است که  نويسم و جاهايى را براى گذاشتن و برداشتن نامه تعيين مىبراى آنها نامه مى

ب تمام شده است و  از ما حکمحکمشان  دليل  داشته مىه همين  پايان دارها جدا نگه  اينکه عليرغم  شوند. علت 

يافتن حکمشان در زندان هستند اين است که با شرط آزادى موافق نيستند. حاال شرط آزادى امضاء برگه توبه 

نامه بايد  آنها  آزادى  براى  است.  شده  کتبى  حاال  ولى  بود  شفاهى  قبال  است.  امضا  نامه  را  متعهد  اى  که  کنند 

اى را امضا کنند مبنى بر اينکه رژيم را قبول دارند و از جريانات  شوند کار سياسى نخواهند کرد. بايد برگهمى

کنند. چهار تا اتاق پر از آنهاست، زندانيانى که حاضر نيستند  شان را محکوم مىسياسى متنفر هستند و گذشته

 آنها و براى چه مدت تن به شرايط آزادى نخواهند داد.   دانم چندتاىشرايط آزادى را بپذيرند. نمى

زنيم. و اگر آنها بتوانند به آيند به هم مورس مىنينا، نازلى، آنا و راز در بند باال هستند. وقتى به هواخورى مى

ما مى پنجره  نامه مىکنار  برايم  و  نامه مرا مى آيند  و  به  آورند  اگر  نداريم.  هنوز هواخورى  ما  هم  گيرند.  ما 

 توانيم به نامه نگاريمان نظم بدهيم. هواخورى بدهند مى

 نويسد: پرسد که آيا با راز رابطه دارم يا نه. دنيا مىهايش از من مىدنيا در يکى از نامه

اى نداريد در  اى با هم نداشتيد. اگر هنوز با هم رابطهشدى رابطهآيد وقتى که به گوهردشت منتقل مىيادم مى  -

 کرد. ن فکر کن. راز دختر خوبى است، وقتى تو نبودى هر وقت احتياج داشتيم به ما کمک مىمورد آ

رسد که راز  ام را با راز از سر بگيرم. به نظر مىگيرم که رابطهبرد و تصميم مىنامه دنيا مرا به فکر فرو مى

بود و آنا به کنار پنجره آمد که هم موافق است. امروز که آنها هواخورى داشتند و وقتى نگهبان در هواخورى ن

با من حرف بزند، وقت رفتنش به او گفتم که راز را صدا کند. راز آمد و با هم کمى حرف زديم، از او خواستم  

 نويسم. ماه اخير کرده بنويسد. به او گفتم که من هم برايش مى ۹که برايم نامه بدهد و برايم از کارهايى که در 

کنيم. بهناز در اتاق ديگر بند مان را با همديگر تنظيم مىرابطه داريم و برخى از روابط  دوباره من و راز با هم

اى به هواخورى ندارد. ارتباط گيرى بهناز و راز سخت است چون بايد با نخ نامه را از ماست و اتاقش پنجره

ن دادن  و  بفرستند و کار مشکلى است. براى همين من مسئوليت گرفتن  پايين  به  به عهده  امهباال  را  آنها  هاى 

 گيرم.  مى

افتيم. در عرض اين يک هفته تمام سعى من نزديک يک هفته است که در اين اتاق هستيم و داريم کم کم جا مى

افتم ولى اين بار حالم بهتر است سازمان دادن به روابطم بوده است. بعد از هر انتقال تا چند روز از نفس مى
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کند، بعد از چند دقيقه در اتاق هر بار که نگهبان در اتاق را براى دستشويى باز مىچون نزديک دوستانم هستم. 

کند که به اتاق بر گرديم. هر بار تعدادى از مجاهدين  بندد و بيست دقيقه بعد دوباره باز مىو دستشويى را مى

شوند. ولى مطمئن نيستم،  کنم که هربار ما در دستشويى هستيم وسايلمان گشته مىمانند. احساس مىدر اتاق مى

گذارم که اگر دست روم قبل از رفتن وسايلم را به طريقى مى بايد مطمئن شوم، بار ديگر که به دستشويى مى

مى دستشويى  به  بفهمم.  مىبخورند  بر  وقتى  و  مى روم  متوجه  خوردهگردم  دست  وسايلم  که  خيلى  شوم  اند، 

کنم و از او  د بهتر است که دوباره امتحان کنيم. موافقت مىگويزنم، مىشوم. با روژين حرف مىعصبانى مى

اند. گويد که وسايلش را گشتهگرديم روژين مىخواهم که خودش اين کار را بکند. وقتى از دستشويى بر مىمى

مى حرف  هم  مىبا  روژين  بکنيم.  بايد  چه  که  مىزنيم  ما  که  بگوييم  آنها  به  بايد  راگويد  وسايلمان  آنها   دانيم 

گويم درست نيست تنها ما دو نفر در مورد اين کارشان علنى گردند و بايد دست از اين کار بکشند. به او مىمى

 کنند.  گوييم و آنها هم خودشان امتحان مىگوييم. به بقيه هم مىتوانند بگويند که دروغ مىحرف بزنيم. تازه مى

رسيم که بايد  زنيم. به اين نتيجه مىمورد آن حرف مى  شويم و دربراى اولين بار هر پنج نفر دور هم جمع مى

کنند واقفيم و بايد دست از اين کار بردارند. موقع شام که همه در  موقع شام به آنها بگوييم که ما به کارى که مى

کنند، آنها شهره  خواهد چيزى بگويد. همه سکوت مىگويد که مىحال غذا خوردن هستيم شهره رو به آنها مى

 گويد: کنند و شهره آنها را. شهره مىنگاه مىرا 

 گرديد. ديگه بس است، اين کار را نکنيد.  دانيم که در نوبتهاى دستشويى وسايل ما را مىما مى -

 گويد:  اند. زن ميانسالى در بين آنهاست، مىبينم که تعدادى از آنها از خجالت سرخ شدهمى

 کنيم. ما هرگز چنين کارى نمى -

 گويد: ىشهره م

اند به جز دوستان شما هيچ کس در اتاق نبوده است. براى مثال امروز وقتى ما  زمانى که وسايل ما گشته شده  -

دانيم که تعدادى از  گوييد رژيم اين کار را کرده است؟ ما مىدر دستشويى بوديم وسايل من گشته شده است. مى

کنيد. حاال هم بحثى سر آن با شما  ايم اين کار را داريد مىا آمدهايد. از زمانى که ما به اينجشما اين کار را کرده

 گوييم که دست از اين کار بکشيد.  نداريم فقط بهتان مى

 رسد که براى او سخت است باور کند چه دوستانى دارد. افتد، به نظر مىزن ميانسال به گريه مى

 ٭ ٭ ٭  

من هم مشغول نوشتن نامه هستم. روژين مشغول مورس    اند.بعد از ظهر است و برخى از زندانيان خوابيده

گويد که دهد که دوستش مىکشد و به من خبر مىزدن با اتاق کنارى است. روژين دست از مورس زدن مى 

بزند. تعجب مىزهرا مى به من مورس  ديوار مىخواهد  به  را  چسبانم. مجبورم مورس معمولى کنم و گوشم 

کنم که کنم و احساس مىام و رمزى با هم نداريم. به اطرافم نگاه مىبا زهرا نداشتهاى  بزنم چون تا بحال رابطه

مى خودم  دور  به  پتويى  اينحال  با  نيست.  بدى  مىموقع  قرار  پتو  زير  را  دستم  و  نتواند  پيچانم  کسى  که  دهم 

 ويد:  گپرسم. زهرا مىحرکت دستم را بشمارد و از محتواى گفتگو خبردار شود. حال زهرا را مى 

چرخند. همينطور نقدهايى در مورد برنامه حزب  هايى از جريانات راست در مورد ما در زندان مىنوشته  -

 کمونيست. خوب است که ما هم در مورد اين جريانات راست و نقدهاى آنها از برنامه بنويسيم.  

 دهم: پاسخ مى

نقدها را خوانده  - اين  از  تا  دو  فکر  ام، هر چند براى من نمن هم  از طريق روابطم گرفتم. ولى  بودند و من 

توانيم در مورد برنامه کنم که درست باشد علنا به آنها پاسخ دهيم و علنا چيزى بنويسيم و پخش کنيم. ما مىنمى

اى که الزم باشد بحث کنيم. الزم شان بخصوص در زندان هر جا و در هر رابطهآنها و نظراتشان و مبارزه

آنه مورد  در  براى نيست  است  ممکن  و  هستيم  زندان  در  ما  باالخره  بخوانند.  که  بدهيم  همه  به  و  بنويسيم  ا 

 فعاليتهايمان به زير بازجويى برويم. 
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ولى شرايط فرق کرده است، کارگران زيادى در جامعه در حال اعتصاب هستند. مردم در جامعه خيلى باز   -

ان را علنا بنويسيم، همينطور در مورد سياستهاى حزب  توانيم نظراتمزنند. ما هم مىبر عليه رژيم حرف مى

 کمونيست.  

بازجويى مىنمى  - به زير  را  پيدا کند ما  آنچنانى  اگر رژيم يک نوشته  اوال شناساندن  دانى کجا هستى؟  برد. 

توانم در مورد سياستهاى حزب کمونيست بنويسم. شش سال خودمان به رژيم کار درستى نيست. دوما من نمى

توانم بجاى آنها حرف بزنم؟ وقتى من دستگير  دانم. چطور مىه از آنها دور هستم و سياستهايشان را نمىاست ک

توانم در دانم. من مىدانم که فعال هستند ولى من چيز زيادى در مورد آن نمى شدم هنوز تشکيل نشده بود. مى

کنم که اين ويم. به تو هم پيشنهاد مىمورد نظرات خودم حرف بزنم، هر چند حاضر نيستم علنا نظراتم را بگ 

 کار را نکنى.  

توانيم با هم اين کار را بکنيم. ولى اگر تو حاضر نيستى اين کار را بکنى خودم به  من فکر کردم که ما مى  -

 کنم. تنهايى مى

 در موردش بيشتر فکر کن.   -

 اى؟  آيا نوشته مرا خوانده -

 آرى.  -

 نظرت چيست؟   -

نخهمه  - را  نمىاش  که  است  اين  مسئله  داشتم.  کار  خيلى  هم  من  و  بود  زياد  خيلى  اين  واندم،  مورد  در  شود 

توانستيم در موردش حرف بزنيم. شايد در آينده در چيزها با مورس تبادل نظر کرد. اگر در يک اتاق بوديم مى 

 کنار يکديگر قرار بگيريم و بتوانيم حرف بزنيم.  

 را بخوان و بگو که با آن موافقى يا مخالف. نويسم، آن دارم چيز ديگرى مى -

 باشه.  -

نگران زهرا هستم، يکباره تصميم گرفته است که يک تنه و علنى نمايندگى حزب کمونيست را در زندان بعهده 

 بگيرد.  

 ام را با دوستانم در بند سه تنظيم کنم. اگر با يکى از آنهامدتى است که فکرم مشغول اين است که چطور رابطه 

نمى که  است  اين  مسئله  ولى  کنم.  دريافت  نامه  شان  همه  از  که  است  کافى  باشم  داشته  موقع رابطه  خواهم 

فهمند موضوع  شان از پنجره استفاده کنم، استفاده از نخ هم در شب خيلى عاقالنه نيست. همه اتاق مىهواخورى

ر فشار بروند به راحتى بر عليه ما حرف  کنم که آنها اگر زيچيست و من به مجاهدين اعتماد ندارم. احساس مى

توانستم  خواهند زد تا خودشان را حفظ کنند، همانطور که سالهاى اوليه کردند. اگر ما هم هواخورى داشتيم مى

 دانم تا کى در اين اتاق در بسته بدون هواخورى خواهيم بود. ارتباط را تنظيم کنم. نمى

بند سه در هواخورى هستند. من آنا بعالوه نامه  صبح است و  دارم، نامه من براى او و  هاى براى راز نامه 

کنم که اگر کسى آنرا ببيند بهناز و روژين براى او. آنها را در يک قوطى داروى خيلى کوچک جاسازى مى

کنم، اين عالمت اين است که نامه دارم. راز  نتواند حدس بزند که جاسازى است. بلوزم را از پنجره آويزان مى

خورد. يک ول قدم زدن است و منتظر وقت مناسب است که بيايد و بگيرد ولى نگهبان از جايش تکان نمىمشغ

گذرد و آنها بايد هواخورى را ترک کنند. راز نزديک باغچه جلوى پنجره ايستاده و با مورس به من  ساعت مى

مىمى کنم.  پرت  او  به طرف  آنرا  که  مىگويد  نيست.  درستى  کار  نگويم  نمىگويد  نگاه  کن، گهبان  پرت  کند 

ها را حتما امروز بگيرد ولى به او کنم که او عجله دارد که نامهدارم. احساس مىآيم و بر مىهرجا بيفتد مى

کنم دلم افتد، جايى بين پنجره ما و باغچه. آنرا نگاه مىکنم. روى زمين مىکنم و قوطى را پرت مىاعتماد مى

اند و  هاى من و روژين با رمز نوشته شدهبيايد و ببرد، چه اتفاقى خواهد افتاد. نامهزند که اگر نتواند  شور مى

دانم مضمون آن چيست، آيا  فهمد. ولى نامه بهناز با خط عادى نوشته شده است و نمىکسى چيزى از آنها نمى
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خواهد که هواخورى  شنوم که از زندانيان مى اطالعاتى در آن است؟ خيلى ناراحت هستم، صداى نگهبان را مى

را ترک کنند، و قوطى همانجاست. حاال نوبت بند دو است که به هواخورى بيايند و اگر آنها آنرا پيدا کنند حتما  

دهند. زندانيان بند دو يا تواب هستند و يا بريده. هواخورى تمام وقت در اختيار آنهاست، وقتى به نگهبانان مى

آنها به داخل   روند. بند سه روزى يک ساعت هواخورى دارد و بقيه وقت در بند مى بند سه هواخورى دارد 

بند دو است. مى راز مىاختيار  اتاقم نگاه مىبينم که  پنجره  به  احساس مىرود در حاليکه  اشتباه  کند،  کنم که 

 بزرگى کردم. 

افتادزندانيان بند دو در هواخورى هستند، مى زنند. ه است قدم مىبينم که زندانيان در همان قسمتى که قوطى 

کشد خواهد که به داخل بند بروند، خيلى غيرعادى است. چند لحظه بيشتر طول نمىعصر نگهبان از آنها مى

کنند. حتما  گيرى مىزنند و انگار اندازههاى ما قدم مىآيند. آنها پشت پنجرهکه پنج مرد به داخل هواخورى مى

پيدا کرده  را  با  اند و حاال  نگهبانان قوطى  آن  فاصله  افتاده بود و  با محاسبه جايى که قوطى  اين مردها دارند 

توانم بکنم؟ در کنند بفهمند که از کدام اتاق انداخته شده است. خيلى نگرانم ولى چه کار مىپنجره ها سعى مى

که آيا چيز    پرسماش به دست نگهبانان افتاده است. از او مىنويسم که نامهنوبت بعدى دستشويى براى بهناز مى

گيرم، نوشته است جاى نگرانى نيست و چيزى که به  مهمى در آن نامه بوده است؟ روز بعد پاسخ بهناز را مى

نامه در  بکند  کمکى  که  رژيم  شود  باعث  همين  است  ممکن  چند  هر  است،  شده  بهتر  کمى  حالم  نيست.  اش 

  تر شود.مان را بيشتر کنترل کنند و ارتباط برقرار کردن سختهمه

نامه از واقعه پرت کردن قوطى  بند     ها،بعد  فقط زندانيان  ندارند.  بند سه هواخورى  از   ۲سه روز است که 

هاى ما دارند  کنند. امروز روز سوم است که يک ديوار پالستيکى بزرگ در مقابل پنجرههواخورى استفاده مى

توانند به کنار  نمى  ۳د و ديگر زندانيان بند  کننهاى ما را از هواخورى جدا مىگذارند و به اين طريق پنجرهمى

اند و خيلى ناراحت کننده است.  هاى ما را پيدا کردههاى ما بيايند. حاال ديگر مطمئن هستم که آنها نامهپنجره

 گويد: کنم که وضعيت جديد تقصير من است. روژين مىاحساس مى

 گذاشتند. . اين ديوار را هم دير يا زود مىتوانست براى هر کسى بيفتدناراحت نباش، اين اتفاق مى -

با نگهبانان در مورد وقت استفاده دستشويى درگير شد و او را به  نامه از دنيا دارم که نوشته است زهرا  اى 

شوم، هر چند او بارها و براى مدتهاى طوالنى به سلول رفته است و  سلول انفرادى بردند. براى او متاسف مى

 ا تحمل کند.  تواند آنرحتما مى

آيد متوجه گذرد. صبح است از صداهايى که از هواخورى مىها مىچهار روز از واقعه پرت کردن قوطى نامه

مىمى پنجره  باالى  خوشحالى  با  هستند.  هواخورى  در  سه  بند  که  هرچند شوم  بزنم.  مورس  راز  با  که  روم 

با بگويد. در گوشهکنم که چيز ديگرى  دانم که او چه خواهد گفت ولى آرزو مى مى اى از هواخورى طورى 

که هر کس مى است  ايستاده  با هم حرف مى نازلى  دارند  که  کند  فکر  با من مورس تواند  دارد  او  ولى  زنند. 

 زند: زند. راز مورس مىمى

قوطى  توانستم برايت پيغام بدهم که  ها را دارم. متاسفم که اصرار کردم آنرا پرت کنى. نمىنگران نباش، نامه  -

 بدستم رسيده است.  

 پرسم: دهم. با مورس از راز مىکنم و خبر را به او مىشود، با خوشحالى روژين را صدا مى باورم نمى

 چطور قوطى را بدست آوردى؟  -

 دوستى در بند دو دارم، از او خواستم که برود بردارد و برايم بياورد.   -

کشند نيستم،  اند و من مسئول ديوارى که جلوى پنجره مىنيافتادهها به دست رژيم هرچند خيلى خوشحالم که نامه

درون مرا مى از  بدى  احساس  احساس مىولى  گرايى خورد.  ذهنى  براى خودم  باشم  اينکه مطمئن  بدون  کنم 

کند. اين اولين بارى است  کنم که جاى تنگ و روابط محدود مغز آدم را کوچک و بسته مىام. احساس مىکرده

 دانم که تاثيرات ديگر زندان چيست و يا چه خواهد بود. بينم. نمىگراييم را به وضوح مىر ذهنىکه اينطو

 ٭ ٭ ٭  
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حدود يک ماه است که در اين اتاق هستيم. اتاقى که در بسته است و من بايد مراقب غذا و آب خوردنم باشم.  

خورم. ساعت قبل از باز شدن در آب مى   شود، و هميشه نيمدانم که چه ساعتهايى در براى دستشويى باز مىمى

توانم به کارهايم برسم و بايد تا خورم، در غير اينصورت نمىکنم که تشنه هستم ولى آب نمىهميشه احساس مى

شوم تر است. چون وقتى بيدار مىباز شدن در اتاق براى دستشويى به خودم بپيچم. زندگى صبحها برايم سخت

  شود. خورم تا ساعت يازده، چون در اتاق ما ساعت يازده و نيم باز مىچايى نمىخيلى تشنه هستم ولى آب و  

نوشند. اين افراد تمام روز پشت در اتاق منتظر  خورند و آب مىخواهد غذا مى ها هر وقت که دلشان مىبعضى

ا کنترل کنند، هيچ  خورند که بتوانند ادرارشان رهستند که در باز شود و به دستشويى بروند. آنها مدام تکان مى

نمى ديگرى  مىکار  را  غذا  آنکه  با  و  آب  و  چايى  نخوردن  عليرغم  هم  زندانيان  از  بعضى  که  کنند.  شورند 

ناراحت مىچربى را  آنها  بيشتر غذاها روده  ندارند.  آرامش  ناراحتى روده  بخاطر  کند و هر  اش را نخورند، 

اتاق دربسته تحمل کنند.  ساعت احتياج به رفتن به دستشويى دارند. متاسفانه چن بايد درد را در  ين کسانى هم 

يک سطل هم در اتاق هست که براى مواقع ضرورى است و معدود زندانيان در بين دو وقت دستشويى از آن 

مى مىاستفاده  تحمل  قابل  غير  را  کشيدن  نفس  کارشان  اين  با  و  نکردهکنند.  احساس  هرگز  من  که سازند.  ام 

مالم با  فاده کنم. لبهايم به خاطر کمبود آب هميشه خشک هستند، با اينکه روى آن کرم مىتوانم از سطل استمى

 اين حال آماده به خون افتادن هستند.  

تواند  خوانم. اين تنها کتابى است که مىغروب است و هر کس مشغول کاريست. من هم دارم کتاب فيزيک مى

باز   اتاق  در  کند.  عميقتر  ديالکتيک  از  را  مىمىدرکم  وارد  جوانى  دختر  و  در شود  دم  که  مجاهدينى  شود. 

کند.  ها را بشنوم. دختر خود را سار معرفى مىتوانم صداى آنها و سوال و پاسخ کنند، مىاش مىاند دورهنشسته

پرسند که اتهامش چيست و از  بارد. مجاهدين از او مى اش صميمى است و اعتماد بنفس از صورتش مىقيافه 

 گويد: شنوم که مىآيد. صداى سار را مىان مى کدام زند

عضو حزب کمونيست و پيشمرگه بودم. بخاطر يک عمل جراحى مجبور شدم که مخفيانه به شهر برگردم    -

ولى لو رفتم و دستگير شدم. براى چند ماه در زندانهاى سنندج بودم. حاال به اينجا تبعيدم کردند و من هم همين  

 خواستم. را مى

خواهد هرچه زودتر با او حرف بزنم، حتما کنم. يعنى او يک سرباز سرخ است؟ دلم مىب نگاهش مىبا تعج

کند  داند. خيلى جوان است. او را در حاليکه يک کالشينکف حمل مىهمه نظرات و سياستهاى حزب را مى

پايين افتاده است. از   کنم. بايد دستگيرى برايش ضربه سختى بوده باشد. چون يکباره از اوج قدرت بهتجسم مى

ديده است، يکباره تغيير موقعيت دادن و به دست گرفته و گريه و التماس آنها را مىموقعيتى که پاسدارها را مى

شود. از  کشد که در اتاق براى دستشويى باز مىپاسدارها افتادن بايد احساس خيلى بدى باشد. خيلى طول نمى

بينم که سار خيلى خوشحال گويم از يک جريان هستيم. مىگويم و مىو مىشوم و اسمم را به اکنار سار رد مى

مىمى و  مى شود  او  به  کند.  سوال  نمىخواهد  االن  و  کند  دستشويى صبر  از  برگشتن  تا  بايد  او  گويم  با  توانم 

مى دستشويى  به  عجله  با  بزنم.  نامهحرف  بايد  نامهروم،  و  کنم  جاسازى  دوستانم  براى  را  آهايم  را هاى  نها 

 ها بردارم.  طورى که کسى نبيند از جاسازى

مى بر  اتاق  به  دستشويى  پيشمرگهاز  دوران  از  سار  و  مى گرديم  همه  براى  کوههايى اى  از  برايمان  گويد. 

پيموده و هر يک از ما سوالهايى از او داريم. در مورد آن دوستانم که  هاى ديگر مىگويد که همراه پيشمرگهمى

پرسم که او  گويد. در مورد صابر مىشناسد مىپرسم. سار در مورد آنهاييکه مىدستان رفتند مى دانم به کرمى

مى  خواهرش  طريق  از  از  را  بعد  و  بود  سنندج  معترض  محصلين  سازماندهان  از  يکى  صابر  شناختم. 

با او به سينما   رژيم به دنبال دستگيرى او بود. صابر به تهران آمد که دستگير نشود. يکبار  ٦۰سرکوبهاى سال 

خواستم با او حرف بزنم که در تهران بماند و درس بخواند. ولى او رفتم و در يک قنادى بستنى خورديم. مى

اى نداشت، تصميمش را گرفته اصرار داشت که به کوه برود و پيشمرگه شود. هر چه با او حرف زدم فايده

ل دارد و نبايد االن چنين تصميمى بگيرد، بگذارد در اش پانزده سابود. به او گفتم که خيلى جوان است، همه

کند، من  اى نداشت و گفت وقتى دولت با مردم اين طور رفتار مىسالگى چنين تصميمى بگيرد. ولى فايده  ١٨

 توانم چشمم را ببندم و به مدرسه بروم و درس بخوانم. چطور مى

 گويد: سار در مورد صابر مى

ب دمکرات به آنها حمله کرد و تعدادى را کشت. صابر در بين کشته شدگان  صابر در گروهى بود که حز   -

بود. اين اتفاق چهار سال پيش افتاد. بعد از آن براى مدتى با دمکرات در جنگ بوديم. آنها ميگفتند شما اجازه 
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خود تنها يکه تاز  هاى ما را محدود کنند و  خواستند فعاليتانتقاد از سياستهاى ما را نداريد و به همين دليل مى

صحنه سياسى در کردستان باشند. نهايتا هم به نيروهاى ما حمله کردند و جنگى سراسرى عليه ما در کردستان 

بس   آتش  که  ناچارشدند  و  خوردند  شکست  شدت  به  خوشبختانه  و  بود  ما  برچيدن  هدفشان  که  انداختند  راه 

 پيشنهادى ما را بپذيرند.  

   ش بود؟وقتى صابرجان باخت چند سال  -

 هفده سال داشت، کسى موافق مسلح شدن او نبود ولى خودش اصرار داشت.   -

 گويد: پرسم و او مىاز سار در مورد زندانى که در آن بوده است مى

اينجا بود، هرچند چيزى را که من آنجا ديدم نمى   - بينم. توانم فراموش کنم و خيلى شبها کابوسش را مى مثل 

نگه پيش  ماه  دو  را چشم حدود  ما  نيمهبانان  بردند،  به هواخورى  زير چشمبسته  از  بود.  که  هاى شب  ديدم  بند 

خواهند چراغهاى هواخورى روشن و تعدادى زن و مرد در آنجا هستند. من همراه دوستم بودم، فکر کردم مى

ا جلوى من بکشند. کردم که او ر دانستم که دوستم منتظر اعدام است ولى هيچ وقت فکر نمىما را بترسانند. مى

ما را در يک رديف قرار دادند، بعد از مدتى شروع به تيراندازى کردند. وقتى تيراندازى تمام شد چراغها را 

ديدم، خيلى تاريک بود. دوستم را صدا کردم ولى جوابى بند را برداشتم ولى چيزى نمىخاموش کردند. چشم

دست نمى با  دوباره صدايش کردم. سعى کردم  لمس کردم. شنيدم،  را  دوستم  دستانم  با  و  نشستم  کنم،  لمس  هايم 

ديدم که دستم با خون خيس شده داد. لمسش کردم، دستم خيس شد ولى تاريک بود نمىصدايش کردم، جواب نمى

او بر دستم نشسته است. نمىاست. شوکه بودم نمى خواستم باور کنم که دوستم در  خواستم باور کنم که خون 

کردم متوجه شدم که موهايش روى صورتش است. موهايش را  اده است. همچنان که لمسش مىکنارم مرده افت

 کنار زدم و صورتم را بر صورتش گذاشتم و براى اولين بار در زندگى با صداى بلند گريه کردم. 

 ٭ ٭ ٭  
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 زير بوته الله عباسى  

  ۲آيد که متفاوت با زندانيان بندهاى واخورى مىصبح است و مشغول کتاب خواندن هستم، صداى آدمهايى از ه

روم و از شنوم. براى اطمينان از قفسه باال مىکنم صداى خنده دنيا را مىرسند. احساس مىبه نظر مى  ۳و  

توى هواخورى هستند. آرى دنيا با برخى   ٦کنم. زندانيان اتاق  هاى آهنين هواخورى را نگاه مىالبالى کرکره

از زنداني را نگاه مىديگر  پنجره ما  دارند  آنها  است.  بين  ان در حال حرف زدن و خنديدن  از  را  دستم  کنند، 

دهند. بعد از تقريبا يکسال آنها  دهم. آنها هم برايم دست تکان مىبرم و برايشان دست تکان مىها بيرون مىپرده

کنم که اگر بعد از اتاق  به اين فکر مى  آيم وبينم. به نظر به همان سرحالى قبل هستند. از قفسه پايين مىرا مى

گويد پس ما هم امروز هواخورى خواهيم داشت. توانم بکنم. روژين مىآنها به اتاق ما هواخورى بدهند چه مى

گيرم که محلى را براى جاسازى به راز بگويم. ولى بار اول  کنم افکارم را متمرکز کنم و تصميم مىسعى مى

نويسم که از اى با رمز خودمان مىواند بردارد و شک کسى را هم برنيانگيزد؟ نامهکجا بگذارم که براحتى بت

ام را با نخ قرمز ببندم و او با نخ زرد، و عباسى خاک کنيم و من نامههايمان را زير بوته گل اللهاين به بعد نامه

برداريم. در ضمن هر وقت که نامه آبىاى براى او  هر کدام با کشاندن نخ نامه را  ام را در پشت دارم بلوز 

لباس در هواخورى  پنجره آويزان خواهم کرد. وقتى هم که او براى من نامه دارد دامن سبزش را روى بند 

آنرا در يک صابون جاسازى مىآويزان کند. نامه را سريع مى با آب دهان سوراخ روى نويسم و  کنم و بعد 

ناپديد مى آنرا در دستشويى ابونى مىکنم. صابون را در يک جاصصابون را  گذارم که به هواخورى ببرم و 

کنم که صابون شک هيچ کس را برنخواهد انگيخت. تازه اگر رژيم و يا هر آدم  هواخورى آويزان کنم. فکر مى

تواند چيزى از آن بفهمد. هر کس هم يک جاصابونى دارد و آنرا در دستشويى ام را پيدا کند نمىفضولى نامه

 ه است. آويزان کرد

شوم. پشت پنجره در هواخورى يک باغچه است. نشينم و منتظر نوبت هواخورى خودمان مىکنار پنجره مى

عباسى به  شوند. گويى گلهاى اللهعباسى هستند که غروبها گلهاى آن باز مىدر انتهاى باغچه چند بوته گل الله 

عباسى شوند. در روز گلهاى الله بسته مى  شوند و در سپيده دمنور حساس هستند چون نزديک غروب باز مى

عباسى اند مثل مشت بسته هستند. گلهاى ديگرى هم در باغچه هستند ولى من گلهاى الله که شب پيش باز بوده

اندازد. هميشه تعداد زيادى از آنها را در رنگهاى  مان مىرا بيشتر از بقيه دوست دارم، چون مرا به ياد خانه

کاشت.  عباسى هم مىکرد و گل اللهداشتيم. پدرم هر سال بهار باغچه را پر از گل مى  مانمختلف در باغچه

شان کنم. جاى گلهاى  شدند دوست داشتم به کنارشان بروم و لمسآيد غروبها که همه گلهايشان باز مىيادم مى

رند که از قسمتهاى  اى قرار داعباسى در باغچه هواخورى هم نسبت به گلهاى ديگر بهتر است. در گوشهالله

 شود آن قسمت را ديد. ديگر هواخورى کمتر مى

خواهد که هواخورى را ترک کنند. نيم ساعت هواخورى رسد که از اتاق شش مىصداى نگهبان به گوش مى

اميدوارم همه  باز مىداشتند،  اتاق  در  باشيم.  داشته  بطور مرتب هواخورى  بعد  به  اين  از  نگهبان  مان  و  شود 

شوم و ام از کنار پاسدار رد مىتوانيم از هواخورى استفاده کنيم. با جاصابونىکه براى نيم ساعت مىگويد  مى

کنم و به  گذارم و همراه روژين شروع به قدم زدن مىروم. جاصابونى را در دستشويى مىبه هواخورى مى

اتاق شش نگاه مى هاى بند سه هستند و حرفهايى کنم. تعدادى از دوستانمان پشت پنجرهپنجره هاى بند سه و 

زنيم. براى راز  ايستيم که انگار با هم حرف مىاى طورى مىزنند که ما را بخندانند. من و روژين در گوشه مى

مى مورس  خودمان  بين  رمز  گذاشتهبا  برايت  جاصابونى  در  چيزى  که  مىزنم  مىام.  چى؟  يک  پرسد  گويم 

نامه است ولى متاسفانه   آن  در  باالخره روژين را رها مىراز متوجه نمىصابون که  به دستشويى  شود.  کنم 

دارم. بعد گردم و آنرا رو به پنجره راز در هوا نگاه مىروم و جاصابونى را برداشته به هواخورى بر مىمى

هند دانم چرا اينقدر مطمئن هستم که نگهبانان سر از آن در نخواگذارم. نمىگردم و آنرا در بين بقيه مىبر مى

توانند حدس بزنند که چيزى در آن است. ممکن است فکر کنند که خود جاصابونى آورد. آنها احمق هستند، نمى

که کار دست و هديه است. در مورد بقيه زندانيان هم نگران نيستم، چون وقتى بند سه هواخورى داشته باشد 

 شوند. دوستان من اولين کسانى خواهند بود که وارد هواخورى مى

پيشمرگه از مبارزات مردم در کردستان و مبارزات  داستانهايى  برايمان  باالى کوهها و  هر روز سار  در  ها 

فرستد تا در موقع  گويد. مثال رژيم افرادى را بعنوان هوادار بين آنها مىتاکتيکهاى رژيم براى کشتن آنها مى

به کشتن دهند. سار در مورد يکى از آنها   مناسب کسى را بکشند و يا با ريختن سم در غذاى عمومى تعدادى را

سپارد. شوند ولى کسى جان نمىگويد. اينکه تعداد زيادى مسموم مىکه توانست سم در غذاى کمپ بريزد مى

کنم. احساسى درونم گويد بيشتر در مورد آن فکر مىها برايم مىهرچه سار بيشتر در مورد مبارزات پيشمرگه

تواند ادامه پيدا کند؟ در  کنم که چقدر اين روش مبارزاتى درست است و تا کى مىىخورد، به اين فکر مرا مى
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بعضى و  راز  گذشته  سالهاى  پيشمرگهطى  مبارزات  از  اخبارى  گاهى  ديگر  مىهاى  که  ها  بار  هر  و  آوردند 

ده است،  شدم. حاال سار يکى از آنهاست که با اينکه دستگير و شکنجه شآميز بود من هم خوشحال مىموفقيت

زند. وقتى از جزئيات زندگى و روابط آنها بخصوص  اش حرف مىهمچنان با عشق از شکل مبارزاتى گذشته

 پرسد: کند که آن روابط و روش مبارزاتى را قبول ندارم و مىپرسم، سار احساس مىروابط زن و مرد مى

نمى  - نظر  من مىهرچند  به  را  ذهنيت  اين  سواالتت  ولى  ردهى  که  ندارى،  دهند  قبول  را  ما  مبارزاتى  وش 

 گم؟ درست مى

کشور    - از  خارج  به  نشوند  دستگير  اينکه  براى  بودند  شده  شناخته  که  مردمى  خورد  شکست  انقالب  وقتى 

توانند مبارزه  کردم که مىکردم که اين کار درست است. فکر مى رفتند و تعدادى به کردستان رفتند، فکر مىمى

دهند، ادامه  آنجا  در  در    را  مبارزه  سازماندهى  ضرورت  سر  از  نه  يعنى  نبودم.  روشن  هم  خيلى  هرچند 

ناپذير بودن فرار مبارزين به کردستان به مسئله نگاه مى از تو  کردستان بلکه از سر اجتناب  کردم. حاال که 

مىمى فکر  باختند،  را  جانشان  زيادى  تعداد  چگونه  و  بوده  چه  مبارزاتتان  که  نبشنوم  راهى  اين  که  کنم  ود 

شان است. رفتيم. اگر مردم در جايى دست به مبارزه بزنند، وظيفه ما سازماندهى و ارتقاء مبارزهبايست مىمى

ها در بينى مبارزاتى که پيشمرگهتوانيم خودمان انقالب را از کردستان شروع کنيم. همانطور هم که مىما نمى

انقالبى نشد.   قديمى است. متعلق به  احساس مىکردستان بر عليه رژيم کردند منجر به  اين روش مبارزه  کنم 

ها را با بمب  تواند خيلى از پيشمرگهزمانى بود که رژيم ها سالحهاى کشتار پيشرفته را نداشتند. حاال رژيم مى

تواند روى  کنى هر کس چند سال مىکنند؟ فکر مىبکشد بى آنکه کسى در دنيا بفهمد. تازه اگر هم بفهمند چه مى

ا مبارزه کند؟ و يا چند سال مبارزه آنچنانى براى سرنگونى يک رژيم الزم است؟ چند درصد از مردم  کوهه

مبارزه چنين  مدت  براى طوالنى  زيادى حاضرند  انسانهاى  بايد  چرا  اينکه  مهمتر  همه  از  دهند؟  ادامه  را  اى 

 جانشان را از دست بدهند؟  

 گويد:  کند، مىسار ساکت است و فکر مى

برا  - به عمل جراحى  من  احتياج  اگر  پيشمرگه است.  دادم و خواهرم هنوز  از دست  در آن مبارزات  درم را 

تا هر وقت که مىنداشتم حتما همانجا مى ادامه مىماندم. و  به مبارزه  تنها راه خواست طول بکشد  اين  دادم. 

بود. درست است که همه مردم نمى با رژيم  ادمبارزه  را  اين روش مبارزه  تعدادى توانند  دهند. هر سال  امه 

کردند و تعداد بيشترى به صفوف ما مى پيوستند. منظورم اين است که برخى مبارزه را  صف ما را ترک مى

مى مىرها  زمين  را  اسلحه  و  خانوادهکردند  نزد  به  و  مىگذاشتند  بر  مىهايشان  و  گشتند.  دستگير  که  دانستند 

رفتند. هرچند تعدادى هم بودند که اگر از شرايط دادند مىدست مىشکنجه خواهند شد ولى وقتى اميدشان را از 

شان به آنها بعنوان کسى  خواستند که بقيه و خانوادهشدند حاضر به برگشتن نبودند. چون نمىمبارزاتى خسته مى

 که مبارزه را کنار گذاشته يا به دوستانش پشت کرده نگاه کنند. 

گذرانيم. سار متوجه شده است که ما هيچ  و روژين در کنار هم خوش مىگذرند و من و سار و سارا  روزها مى

کند که شبى که وارد اتاق شده بود و مجاهدين او را  اى با مجاهدين نداريم. او به من و روژين انتقاد مى رابطه

 گويد:  نگفتيم که نبايد با آنها حرف بزند. روژين به او مىدوره کرده بودند، به او

توانستيم به تو بگوييم که نبايد با آنها حرف بزنى؟ تو بايد تصميم بگيرى که با آنها حرف بزنى  ىما چطور م  -

 يا نه. آنها به تو گفتند که مجاهدينى هستند، نگفتند؟  

 زنيد. دانستم که شماها با هم حرف نمىگفتند ولى من نمى -

 دهد:  اند يا نه؟ و سار جواب مىزدهحرف مى پرسم که آيا آنها در زندان قبلى که او بوده با هماز سار مى

 زديم. آره، ما همه با هم حرف مى -

کنى که کارى درست است خوب چه اشکالى دارد که هر کس بنابر نظر خودش عمل کند؟ اگر تو فکر مى  -

فکر    کنند، خودت فکر کن و بنابر نظر خودت عمل کن. من همان کار را بکن. به ديگران نگاه نکن که چه مى 

کنه از نظر سياسى هم خط است حرف بزند. در اينصورت دنيا  کنم که آدم بايد تنها با کسانى که فکر مىنمى

ها در زندان تغيير  کنند، بخصوص در روابط خوب، خيلىشد. آدمها تغيير مىخيلى کوچک و کسل کننده مى
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. سارا را ببين بعنوان يک مجاهد دستگير کردند. هرچند در رابطه با مجاهدين فقط يک درصد آنها تغيير کردند

 اى ندارد. شد ولى در زندان تغيير کرد و حاال با مجاهدين رابطه

به سارا نگاه مى با تعجب  از چپى کند و مىسار  از خيلى  بوده،  اول کمونيست  از  او  ها، گويد من فکر کردم 

 تر است.  چپ

ام که تا  ام را نوشيدهساعت پيش چايىاز شود، من هم نيمايم که در بنوبت رفتن به دستشويى است و همه آماده

رسد که  کند، به نظر مىگذرد ولى نگهبان در را باز نمى االن احتياجى به دستشويى نداشته باشم. وقت دارد مى 

شود و اگر در را براى دستشويى باز نکند هيچ کارى ام شروع مىکم درد مثانهبرايش مهم نيست. من هم کم

وانم بکنم. آنهايى که مشکل کليه و يا مثانه دارند و يا بخاطر نوشيدن مايعات احتياج به دستشويى دارند از تنمى

 خواهم. پرسد چه مىکند و مىکنم به در زدن، پاسدار ايمانى در را باز مىکنند. شروع مىسطل استفاده مى

 وقت دستشويى ما گذشته.   -

 دم در را باز کنم. دانم، برويد داخل اتاق تا خومى -

نمى اتاق  داخل  به  هستيم.  اتاق  بيرون  زندانيان  از  تعدادى  و  مىمن  و  دستشويىرويم  نوبت  است.  گوييم  مان 

دهد. دهد. همه را همينطور به اتاق هل مىچرخاند و مرا به داخل اتاق هل مىگيرد و مىايمانى مچ دستم را مى

کنم که روى چيزى تمرکز کنم ولى خيل سخت است. باالخره  مى  کنم. سعىاحساس درد شديدى در مچ دستم مى

شوم. ولى قبل از  ها مىدوم و وارد يکى از کابين شود. من به طرف دستشويى مىسه ساعت ديرتر در باز مى 

خندد و  کنم که برايم لباس بياورد، مىشود. روژين را صدا مىاينکه شلوارم را پايين بکشم ادرارم جارى مى

روم که بايد نامه دنيا را در آن جاسازى کنم. متوجه آورد. بعد از پوشيدن لباسهاى تميز به کابينى مىمىبرايم  

نامهمى دارم. ولى نمىشوم که  او  از  اتاق بر مىاى  به  بکشم، سخت است.  بيرون  را  نامه  گردم و يک  توانم 

آورم ولى کنترل  انبردست آنرا در مىروم. به سختى با کمک  انبردست در جيبم پنهان کرده به دستشويى مى

نشينم تا از شدت کنم، مىخورد. بى اختيار از درد ناله مى دهم و دستم محکم به ديوار مىدستم را از دست مى

 ام را نشنيد و مرا به آن حال نديد.  درد کم شود. خوشحالم که کسى صداى ناله 

خنديم. سارا پيشنهاد  گوييم و مىنشينيم و جوک مىور هم مىخوانم و بعد دام را مىگرديم، نامهبه اتاق بر مى 

مى  انداختن  مى مچ  سار  و  روژين  از  او  مىکند.  سعى  است.  من  نوبت  حاال  خيلى  برد.  سارا  ولى  ببرم،  کنم 

فشار مى قوى به طرف زمين  را  از من است. سارا دستم  تنها  دهد و من مقاومت مىتر  نه  باالخره سارا  کنم. 

کنم.  اختيار ناله مىپيچد و بىزمين رسانده بلکه رويم افتاده است. ناگهان درد شديدى در مچم مى  دستم را به

 پرسد. کشد و حالم را مىسارا خود را کنار مى

توانم دوباره بخوابم.  دهم و مىنشينم و آنرا ماساژ مىشوم. مىنيمه شب است از درد شديد مچ دستم بيدار مى

 شوم.  ر از درد بيدار مىولى هر دو ساعت يکبا

هايم را که در يک بسته هستند از زير بوته ساعت هواخورى داريم. هر بار بايد نامهاى دو بار براى نيمهفته

نامهالله بسته  و  دارم  بر  اللهعباسى  بوته  ديگر  حاال  کنم.  خاک  را  خودم  زيبا هاى  گل  يک  تنها  برايم  عباسى 

اندازد. حاال بيشتر از هميشه دوستش دارم. حاال همه اميدم ام مىحياط خانه  نيست که مرا به ياد دوران بچگى و

کنم تا با آن دوستى را شاد کنم. و هر بار به اميد آنکه نخ زردى زير آن  را هربار زير اين گل زيبا چال مى

مى هواخورى  به  مىببينم  را  پاسدار  مناسب  موقعيت  دنبال  به  بار  هر  ضرباروم.  همراه  و  نفس پايم  قلبم  ن 

کشم گويى غذاى روحم را  زنم، تا موقعيت مناسب را از دست ندهم. و هر بار بعد از آنکه نخ زرد را مىمى

بنوشم. گاهى فکر مىيافته آنرا  بايد بروم که هر چه زودتر  اينجا طاقت ام و  در  اين روابط زندگى  بدون  کنم 

مان ادامه  مانيم و به مبارزهورزيم، اميدوار مى، عشق مى دهيمگيريم، ياد مىشد. در اين روابط ياد مىفرسا مى 

 کنيم. وقت احساس کردنش را نداريم. دهيم. از همه مهمتر زندان را آنطور که هست احساس نمىمى

برند. با بعضى کارها دردش غير قابل تحمل شود و نگهبانان هم مرا به دکتر نمىدرد مچم هر روز بدتر مى

کنم. امروز مالقات داريم. از ن بعضى از کارهايم را با روژين و سار و سارا عوض مىشود. بخاطر هميمى

پرسند که آيا هنوز درهاى اتاقمان بسته هستند. مادرم ام مىخواهم که برايم مچ بند بياورند. خانوادهام مىخانواده

 گويد قول ندادى که گريه نکنى؟ کند و برادرم به او مىطبق معمول گريه مى
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مى بر  مالقات  مىاز  خوشحالم  خيلى  مالقات  هرچند  مىگرديم،  بر  وجودم  در  هم  غمى  ولى  دلم  کند  انگيزد. 

توانستم تنها قدم بزنم ولى جايى براى قدم زدن نداريم، جايى براى تنها بودن هم نداريم. دوست  خواست مىمى

ديگر تصورش هم راح که  دنيايى  بيرون فکر کنم،  دنياى  احساس مىدارم در مورد  دنيايى که  نيست،  کنم  ت 

 گويد: آيد و مىشناسمش. روژين به سراغم مى ديگر نمى

 ماه ديگر زنده است.   ٦پدرم دوباره گفت که خمينى سرطان معده دارد و حداکثر تا  -

گويد که خمينى به زودى خواهد مرد خنديم، االن حدود شش سال است که هر چند وقت يکبار او مىهر دو مى

اى که او بين مرگ  اش درست از آب در بيايد ولى رابطه شماها هم آزاد خواهيد شد. شايد روزى پيش گويىو  

 بيند جالب است. خمينى و آزادى ما مى

خوانم که تعدادى از زندانيانى که حکمشان سالها پيش تمام شده  هايى که بدستم رسيده است مىدر برخى از نامه

تا بحال بخاطر قبول   آزاد بود و  نکردن شرايط آزادى در زندان مانده بودند، حاضرند شرايط را بپذيرند که 

ماه يکبار همه ما بازجويى    ٦اند که در بازجويى بعدى موضعشان را به رژيم اعالم کنند. هر  گردند. آنها آماده

نم آنهايى که به اين داداريم و آنهايى که حکمشان تمام شده اگر شرط آزادى را بپذيرند، آزاد خواهند شد. نمى 

دارند. فکر نمىنتيجه رسيده کنم وضع روحى خوبى داشته اند که شرط را بپذيرند و بروند چه وضع روحى 

باشند، چون پذيرش شرط آزادى بعد از سالها ماندن در زندان بخاطر عدم پذيرش آن راحت نيست. از دست  

اى اى باشد که طى کردند. پروسهتيجه پروسه مبارزاتىدادن انگيزه ادامه مبارزه براى آزادى بدون شرط بايد ن

آنها را سرکوب کرد. هر چند يک سال از مسئله   که مبارزه براى چادر رنگى گل سر سبد آن بود، و رژيم 

گذرد ولى بايد گفت که رسيدن به يک نتيجه، آن هم چنين نتيجه مهمى يک شبه نيست. براى چادر رنگى مى 

اى که زمان نقش دهد که طى پروسه گيرد و آنقدر فشار مىتناقضى گريبان فرد را مى برخى يکساله هم نيست،  

اى هم در  اى در آن ندارد، فرد ديگر طاقت ادامه شرايط را ندارد. شرايطى که ممکن است شکنجهتعيين کننده

با   يا  تناقض  از  خالصى  است.  فرد  درونى  شرايط  نيست،  فرد  بيرونى  شرايط  منظورم  نباشد.  آلترناتيو  آن 

است.  تناقض  زمينه  که  زندان  از  شدن  و خالص  آزادى  پذيرش شرط  با  يا  و  دارد  امکان  ديگرى  مبارزاتى 

ها در زندان بود دست از اين نوع مبارزه کشيدند.  ها بعد از حرکت چادر رنگى که اوج مبارزاتى چپىبعضى

مبارزه در زندان هستند. نازلى و نينا و    اين افراد با انتخاب نوع ديگرى از مبارزه در حال رشد خود و رشد

شوند، بلکه انگيزه  روژين از اين افراد هستند، براى همين نه تنها در رابطه با شرط آزادى دچار تناقض نمى

شان هم بيشتر شده است. برخى از آنهايى که ديگر انرژى و انگيزه ادامه مبارزه قبلى  شان و انرژى مبارزاتى

اند. نبايد آنها را سرزنش کرد، آن روش مبارزاتى را که منجر به به پذيرش شرط آزادى   را ندارند حاال حاضر

تخريب آنها شد بايد سرزنش کرد. روش مبارزاتى که اين انسانها را به اينجا کشاند تا شرط آزادى را بپذيرند  

خوانم که  هايم مى. در نامهکه معلوم نيست چه تعدادى از آنها در آينده خود را به خاطر اين کار خواهند بخشيد

 اند که شرط آزادى را بپذيرند خيلى غمگينند. از همين االن آنهايى که به اين نتيجه رسيده

برند. تا  اى را پيش مىبرند و آيا اصال مبارزهاى را در جامعه پيش مىدانم جريانات چپى چگونه مبارزهنمى

کردند که در افراد و جناحهاى مختلف رژيم يکى را پيدا کنند  مىآيد بخشى از آنها هميشه سعى  آنجا که يادم مى

هايى را هم براى خود ساخته بودند که توجيه کننده حمايتشان و به آن اتکا کنند و يا از آن حمايت کنند. تئورى

قدرت از اين آخوند يا آن مال باشد. شايد علت اينکه آنها هميشه چشمشان به باالست اين است که اعتقادى به  

دانم وقتى که بخاطر حمايت  توانند و بايد قدرت را در دست بگيرند. نمىمردم ندارند. باور ندارند که مردم مى

بود   خواهند  قادر  چگونه  کرد.  خواهند  چه  نيابند  خود  کنار  در  را  مردم  ديگر  بخش  يا  رژيم  بخش  اين  از 

د برد و به صرف بودن يک محفل خود را مبارز  اى را پيش نخواهناى را پيش ببرند. و شايد هم مبارزهمبارزه

 خواهند خواند. 

 ٭ ٭ ٭  
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   مبارزان جديد

غروب است و وقت شام خوردن، منتظر تقسيم غذا هستيم. امروز کارگرى اتاق با مجاهدين است. سر سفره  

اند. از  ان نداده شود ولى نانى روى سفره نيست. شايد امشب بخاطر کمبود نان به ما نايم، غذا تقسيم مىنشسته

 گويد:  پرسيم، فرد مسئول مىکارگرى علت را مى

نان را تواب آورد و ما از دست تواب ديگر چيزى نخواهيم گرفت. اين وظيفه پاسدار است که غذا را تقسيم   -

 کند نه تواب.  

 گرفتيد؟ ىچرا به ما نگفتيد که نان را نخواهيد گرفت؟ در حالى که تا ديروز همه چيز از دست تواب م -

 وظيفه ما نبود که به شما بگوييم.  -

ايد. ما هيچ مشکلى با گرفتن غذا از دست تواب و پاسدار و  بايست به جاى ما تصميم بگيريد و گرفتهشما نمى  -

گيريم. شما  رئيس جمهور نداريم. هر کس مختار است که نقش نگهبان ما را بازى کند و ما غذا از دست او مى

خواهيد به اين طريق آنها را تحت فشار قرار دهيد که به شما  کل داريد چون دوستانتان هستند و مىبا توابين مش

زنيد فقط از طرف خودتان عمل کنيد.  بپيوندند. ما مشکلى با توابين نداريم و دفعه آينده وقتى دست به عملى مى

 شما نماينده همه افراد اتاق نيستيد. 

خواهيم. نگهبان گوييم نان مىخواهيم. مىپرسد چه مىکند و مىن در را باز مى زنيم، نگهباما در اتاق را مى 

 گويد:  مى

 ما نان آورديم خودتان نگرفتيد.  -

 خواهيم؟ شما از ما پرسيديد؟  ما به شما گفتيم که نان نمى -

 خواهيد. کارگر اتاق گفت که نمى -

 پرسيديد و نپرسيديد.  مى بايست از ما همآنها از طرف خودشان گفتند، شما مى -

تک اتاق بپرسم، اين وظيفه کارگر است نه من. به هر حال اين هم نان. نگهبان يکى از توانم از تکمن نمى  -

بندد. مجاهدين با داريم و نگهبان در را مى کند تا نان بياورد. ما به تعداد خودمان نان بر مىتوابان را صدا مى

 گويند:  و تعدادى از آنها مى کنندعصبانيت به ما نگاه مى

 خجالت بکشيد، ضدانقالبهاى اعتصاب شکن.  -

بينم که تعدادى از آنها همانهايى هستند که چهار سال پيش من و راز را دوره  کنم و مىبا تعجب به آنها نگاه مى

همانهايى که دادند: "مرگ بر کمونيست، مرگ بر ضد انقالب."  کرده بودند و با مشتهاى گره کرده شعار مى

مى قلمداد  نجس  را  دوستانم  و  مىمرا  آنها  به  دستمان  آب  پاشيدن  با  و  بگيرند.  کردند  دوش  و  بروند  بايست 

کنم که ارزش پاسخ دادن را هم ندارند، فقط دانم چه بگويم. احساس مىام را بگيرم، نمىتوانم جلوى خندهنمى

 گويد:  کند مىيکه به آنها نگاه مىخندم. سارا خيلى عصبانى است، در حالخندم و مىمى

انقالبى هستيد؟ فراموش کرديد که شماها هم مثل همين توابى  با کى حرف مى  - انقالب و شما  زنيد؟ ما ضد 

شنيده چى  رجوى  از  گرفتيم؟  ازش  نان  ما  که  دادهبوديد  تغيير  را  روشتان  که  هميشه  ايد  آشغاليد،  شماها  ايد؟ 

ايد چون از خودتان است. براى شناسم. شما گرفتن غذا از تواب را تحريم کردهايد، من شماها را خوب مىبوده

 ما او يک نگهبان است. 

 زنند.  خواهيم که آرام بگيرد. مجاهدين خيلى دلخورند و هيچ کدام حرفى نمى از سارا مى 
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اش را داشته باشند. نويسم که آمادگىدو نامه اضطرارى براى بهناز و دنيا در مورد تاکتيک جديد مجاهدين مى

توانند هم زمان با برخورد مجاهدين با نگهبان آنها هم برخورد خودشان اگر به موقع نامه به دستشان برسد مى

 گذارم. اى که به دستشويى برويم برايشان مىرا بکنند. دفعه آينده

دى که يک نخ است که سنگى  هايى مثل گردنبندهيم. هديهبراى برخى مناسبتها مثل سال نو به يکديگر هديه مى

دفترهاى   کردن  درست  مشغول  من  امسال  است.  شده  کار  آن  روى  دست  با  که  سنگى  است،  آويزان  آن  از 

کوچکى هستم که روى جلد آن يک ستاره است و درون آن اشعار برشت نوشته شده است. فکر درست کردن 

مى برايم  داشت  سار  که  آمد  ذهنم  به  زمانى  کموآنها  حزب  که  نوشتهگفت  از  برخى  اين  نيست  در  را  هايش 

 فرستد. هاى کوچک به داخل شهرها مىاندازه

دانم که حاال افتم و دوست دارم براى او بنويسم، مىتوانيم نامه بنويسيم. به ياد هستى مىگويد که مىنگهبان مى

ذارم که از سانسور زندان توانم براى او بنويسم ولى خطاب را به مادرم بگ کند. آره مىدر انگليس زندگى مى

 نويسم:  خواهم که براى هستى بفرستد. مىنويسم و اگر او دريافت کند از او مىرد شود. خطاب به مادرم مى

کنم که عمق احساسى را که نسبت به تو دارم درک کنى. احتياج شديد به حرف زدن با  مادر عزيزم، فکر نمى  -

زنى. و من مثل يک قايق بر روى امواج  کنم که با من حرف مىى تو و گوش دادن به تو دارم. گاهى تصور م

مى من  به  هستم.  روان  حرفهايت  دنيا درياى  از  بخشى  در  تو  حاال  گذشت.  خواهند  هم  روزها  اين  که  گويى 

آنکه بدانم. آرزوى اينکه همه آدمها بتوانند  کنى که روزهايى خانه من هم بود و چقدر شاد بودم بىزندگى مى

گويم که انسان در آن تا  کرد. همان سرزمين هميشه سبز را مىزندگى کنند دلم را سرشار از عشق مىآنگونه  

گيرد به خيابان حدى انسان است. سعى کن که به جاى من هم نفس بکشى. وقتى که مه همه جا را در بر مى

دنياى ديگريند. گاهى احساس بينى که انگار در  ها و درختان را طورى مىبرو تا مه تو را هم بغل کند. خانه

کنم که ديگر هرگز يکديگر را نخواهيم ديد. همانطور که برخى از آنهايى را که دوست داشتم براى هميشه مى

هاى تو،  کند. هر چند فکر خوبىام. فکر اينکه هرگز يکديگر را نخواهيم ديد دلم را از غم پر مى از دست داده 

کنم که از زندگى  کنم که از زندگى لذت ببرى. آرزو مى آورند. آرزو مى تجسم شخصيت تو لبخند به لبهايم مى

 دو برابر لذت ببرى، يکى به جاى خودت و يکى به جاى من. با عشق، پرواز. 

 ٭ ٭ ٭  

خوانند. به باالى قفسه  اند و شعر مىهواخورى دارند و تعدادى از دوستانمان به پشت پرده پالستيکى آمده  ۳بند  

کنند ما را هم شاد کنند. حاال راز و آنا و تعدادى ديگر کنم. خيلى شادند و سعى مىا را تماشا مىروم و آنهمى

اند. حاال بازى اند. شايد زندانيان بند دو آنرا جا گذاشته دانم توپ از کجا آوردهکنند، نمىدارند واليبال بازى مى

شنوم که احساس  شوند و صدايى مى د. از هم جدا مى کننزنند و به پنجره ما نگاه مىکنند و قدم مىرا رها مى 

اند. صداى تعدادى ديگر از زندانيان به گوش  هاى ما گذاشتهآيد که جلوى پنجرهکنم از ديوار پالستيکى مىمى

به نظر مىرسد که تشويق مىمى او را تشويق مىرسد کسى کارى مىکنند.  آنها  کنند، ولى من چيزى  کند و 

زند، آيا يکى از دوستان  ريزد. دلم شور مىخورد و چيزى در دلم فرو مىر پالستيکى تکان مىبينم. ديوانمى

مى کارى  چنين  دارد  چه  من  و  شد  خواهد  ختم  انفرادى  سلول  به  حتما  چون  نباشد  اينطور  که  اميدوارم  کند؟ 

رده به اين طرف  ضرورتى دارد؟ آرى اين آنا است که سعى دارد از شکافى که در ديوار پالستيکى درست ک

شوند، سکوت  توانستم به او بگويم که اين کار را نکند. صداهاى تشويق و هياهو يکباره قطع مىبيايد. کاش مى

اش در اين سو و نيمه ديگرش در آن سوى ديوار پالستيکى است. آنا خود بينم که نيمهحاکم است. بدن آنا را مى

اتفاقى  ر هواخورى است. خيلى نگرانم، دلم مىکنم که نگهبان دکشد، احساس مىرا کنار مى بدانم چه  خواهد 

آيد. کنار روژين گويد که از پنجره دور بشوم، نگهبان دارد مىبينم. روژين مىافتد، ولى چيزى نمىدارد مى

وى کند و چون کسى رشود و نگهبان پنجره را نگاه مىنشينم و قبل از آنکه به او بگويم چه ديدم، در باز مى مى

روم و هواخورى را نگاه مى کنم. راز  رود. از قفسه باال مىبندد و مىبيند دوباره در را مى آن و يا کنار آن نمى 

کنم که بداند اينجا هستم. راز اطرافش را نگاه زند. بلوزم را از پنجره به بيرون آويزان مىبا ناراحتى قدم مى

 زند: زنند. راز برايم مورس مىکه دارند با يکديگر حرف مى کنندکند، تظاهر مىکند و نازلى را صدا مىمى

 نگهبان آنا را با خود برد. ولى نگران نباش شايد بعد بگذارند به بند برگردد.   -

کنم، به بچه کوچولويش فکر خواهد کرد آيم، خيلى دلخورم. آنا را در سلول انفرادى تجسم مىاز قفسه پايين مى

دانم که تنهايى سلول خيلى  است. به من گفته بود که زندگى سختى داشته است و مى   و به همسرش که در زندان
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هنوز در هواخورى هستند و   ۳کنم که او را زودتر به بند برگردانند. بند  ناراحتش نخواهد کرد ولى آرزو مى

که همه را قبل گويد دوستى به او مورس زده است  کند. روژين مىروژين باالى قفسه است و آنها را نگاه مى

هاى ما چه خواهند دانم دوستانم با بسته نامهشود، خيلى بد شد. نمىگردند. باورم نمىاز خروج از هواخورى مى

دانم فرستند. نمىگردند و به بندشان مىرا مى   کشد همه زندانيان بندکرد، نکند آنها را بگيرند. خيلى طول مى

 آيند صبر کنم تا خبرى بگيرم.  اخورى مىتوانم تا فردا که آنها به هوچطور مى

موقع رفتن به درون بند گذشته است. حاال آنها در هواخورى هستند و    ۳يک روز از واقعه گشتن زندانيان بند  

 زند: راز به من مورس مى

سالمت به  ها نگران نباش، آنها را به  آنا را ديروز به بند برنگردانند، يعنى به سلول فرستادند. در مورد نامه  -

 نويسم. بند برديم. بعد برايت مى

روم و به محض اينکه نگهبان  نوبت اتاق ماست که براى نيم ساعت هواخورى داشته باشيم. به هواخورى مى

زنيم که در اين زمان دارم. با سرعت قدم مىعباسى بر مىام را از زير بوته گل اللهحواسش به من نيست نامه

رفته   راه  بيشتر  مىکوتاه  سريعتر  زمان  ولى  مىباشيم.  باز  را  در  نگهبان  و  مىگذرد  و  بايد  کند  که  گويد 

 کنم. راز نوشته است: هايم را باز مىروم و به محض بسته شدن در نامههواخورى را ترک کنيم. به اتاق مى

وز نگهبانان شروع به براى اتفاقى که براى آنا افتاد متاسفم. اميدوارم براى طوالنى مدت در سلول نماند. آنر  -

دانستم تا اينکه وارد راهرو شدم. سونيا پشت من بود و به شد، کردند. من نمىگشتن هر کس که به بند وارد مى

مى  او  بدهم،  او  به  را  بسته  که  گفت  از من  يکى  کند.  پنهان  جايى  در  آنرا  و  برگردد  هواخورى  به  توانست 

ها در دستم بود، سونيا  خواست مرا بگردد. بسته نامهديگرى مى  گشت ونگهبانان داشت يکى از زندانيان را مى

ها منتظر ماندم، بعد از چند لحظه سونيا با مقدارى لباس که  آنرا گرفت و به هواخورى برگشت. من باالى پله 

ه  از روى بند جمع کرده بود برگشت. ديدم که نگهبان او را گشت و گذاشت که به بند برگردد. در بند سونيا بست

 ها را به من داد و در مقابل تعجب من گفت که آنرا در رحمش جاسازى کرده بوده است.  نامه

 کنم. توانم بيشتر از اين بخوانم، به کار سونيا فکر مىنامه راز تمام نشده است ولى نمى

ر مورد کنند که دزمستان است و هوا سرد. چند روز است که از بلندگوى اتاق ميزگرد توابينى را پخش مى

دهم، چون نه اعترافات شکست خوردگان برايم جالب است و زنند. به آن گوش نمىهاى رژيم حرف مىخوبى

 دهم.  نه وقت آنرا دارم که گوش بدهم. براى همين به کارهاى خواندن و نوشتنم ادامه مى

به نگهبانان    ۳يى از بند  کنند. صداشود و زندانيان نگهبانان را صدا مىبه شدت کوبيده مى  ۳شب است در بند  

 گويد که:  مى

 ميرد. يکى از زندانيان بايد به بيمارستان منتقل شود، کسى دارد مى -

مى  خود  در  را  وجودم  تمام  نگرانى  چطور  احساس  نه  اگر  است؟  زده  خودکشى  به  دست  کسى  آيا  پيچاند، 

کنم  که افکارم مشغولند سعى مى  تواند حال کسى يک دفعه آنقدر بد شود که در حال مرگ باشد؟ در حالىمى

بندم و کنند. چشمانم را مى آيد که معلوم است نگهبانان به بند سه رفت و آمد مى بخوابم. صداهايى از بيرون مى 

 کنم که خواب دنياى بيرون را، خواب آزادى را ببينم. آرزو مى

زنند، کنم. همه غمگين قدم مىه مىروم و آنها را نگاهواخورى دارند، به باالى قفسه مى  ۳صبح است و بند  

گيرد که پروين ديشب دست به خودکشى زده است. به  زند و پاسخ مىروژين به يکى از دوستانش مورس مى

افتم وقتى مبارزه براى چادر رنگى شروع شد و پروين ابتدا در حرکت نبود. ياد برخورد خانواده پروين مى

قات رفت پدرش به او گفته بود که چرا همراه بقيه نيست و به مالقات اولين بارى که بعد از آن جريان به مال

خانواده انتظارات  است.  مىآمده  فکر  نداشت.  قبول  شايد  او  که  بودند  چيزى  هرگز اش  هم  روابطش  کنم 

نمىراضى  مىاش  يادم  مىکردند.  منتقل  قزل  از  دوستانم  و  من  که  وقتى  هرچند  آيد  داد،  پول  من  به  او  شديم 

گراى اى به جز احوالپرسى با هم نداشتيم. او بيشتر از اينکه سياسى باشد انساندوست است، يک انسانرابطه

نمىواقعى است. فکر مى بعد سياسى وگرنه سياستش  باشد و  انساندوست  بايد  اول  انسانى  براى کنم هر  تواند 

 کمک به مردم باشد. 
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ربوط به روانشناسى اجتماعى است. پروين با کشتن  اى مکند. خودکشى پديدهفکر خودکشى پروين رهايم نمى

ماند، با اين تفاوت که توليداتش مرگ  خودش دنياى اطرافش را محاکمه کرد. زندان را که مثل يک کارخانه مى

و جنون است، بخصوص زندان اسالمى را محاکمه کرد. او با پشت کردن به محيطش آنهم با انتخاب مرگ، آن  

طريق به جامعه گفت که ارزش او را درک نکرده و لياقت داشتنش را نداشته است.   را محکوم کرد. به اين

اش را گرفت. محيطى که بى آنکه به زبان آورده پروين ما را تنها گذاشت، ما را رها کرد. شايد انتقام تنهايى

ا ولى عمال برايش  خواهد، دوست باشد. محيطى که نه علنتواند با هر کس که مىباشد، تعيين کرده بود که نمى

درخشد اى نمىبينم که در پهناى آسمان شبش ستارهتعيين کرده بود که دوستانش چه کسانى بايد باشند. او را مى

افقش خاکسترى است. پروين را مى نااميدى باال  و  از نردبان  بينم که روز به روز، ماه به ماه، سال به سال 

آورد. تحملش را ن نااميدى ايستاده است و سقف دنيا به سرش فشار مىبينم که در باالى نردبارود. او را مىمى

از دست داده است، دوستى نيست که دستش را بگيرد و او را در پائين آمدن از نردبان کمک کند. نردبان را 

دنيا نچسبيده است و فشارى روى آن نيست. در رها مى کند تا خود را رها کرده باشد. ديگر سرش به سقف 

مىدنيا زندگى  مى يى  را  نفر خودش  يک  که  بىکنيم  انسان  کشد  چقدر  شلوغ  اتاقهاى  اين  در  بداند.  کسى  آنکه 

 تنهاست.  

فهمم که از نينا نامه دارم. به بعد از ظهر است و نوبت هواخورى اتاق ماست. از عالمت لباس روى بند مى

 کنم. نينا نوشته است: محض برگشتن به اتاق شروع به خواندن مى

شد، يکى از توابين در مورد همسر پروين حرف زد. او طورى  اى که از بلندگو پخش مىديروز در برنامه  -

حرف زد که وانمود کند که او با رژيم همکارى کرده است. همسر پروين زندانى زمان شاه هم بود و سه سال  

روين و همسرش وقتى دستگير دانست که او هرگز با رژيم همکارى نکرده است. پپيش اعدام شد. پروين مى

شدند فقط بيست روز بود که ازدواج کرده بودند. بعد از گوش دادن به آن برنامه، پروين به دوستانش گفت که 

خواهد بخوابد. وقتى دوستانش  خواهد حمام کند. داروى نظافت خورد و به رختخواب رفت و گفت که مىمى

خواست ند را زدند که او را به بيمارستان بفرستند. پروين نمىکند، در بمتوجه شدند که او خون استفراغ مى

بيمارستان بردند ولى نمى به  را  او  باالخره  بود که نرود.  آيا براى درمانش کارى  برود، تخت را گرفته  دانم 

علت کنم که  شناسى يا نه ولى من فکر نمىدانم پروين را مىکنند تا جان دهد. نمى خواهند کرد يا او را رها مى 

اش  توانم بگويم که مدتى بود که مرگ را در چهرهاش شنيدن حرف يک مشت تواب بوده باشد. مىخودکشى

کرد بى آنکه ببيند. او مرده بود و فقط احتياج به يک  کرد، نگاه مىديدم. انگار از پشت يک عکس نگاه مىمى

 را کرد.   هل دادن داشت تا بدنش را خاک کند. آن خبر در مورد همسرش کار آخر

بوده دور  يکديگر  از  که  يکسالى  در عرض  که  بگويم  تو  به  و بايد  تناقض  دچار  که  نبود  پروين  تنها  اين  ايم 

بحران شده بود. برخى بدليل متفاوت دچار بحران شدند، براى مثال مونا که تو را در قزل حصار ضدانقالب 

تنامى در  او  داشت.  بدى  شرايط  گذشته  سال  يک  در عرض  در خواند،  مبارز  يک  عنوان  به  اينکه  بين  قض 

زد. براى مدتى وضع بدى داشت، آنقدر که گاهى  زندان بماند و يا شرط آزادى را بپذيرد و برود دست و پا مى

داد، تا اينکه تصميمش را گرفت. حاال حالش خوب است و آماده است که شرايط آزادى را  تشنج بهش دست مى

از نگهبان خواسته است ک بند  بپذيرد.  به  اش خوب منتقل شود و وضع روحى  ۲ه همراه برخى از دوستانش 

قدم زدن بود و فکر مى به هر حال مسئله پروين متفاوت بود، مدام در حال  توانست  کرد. هر کس مىاست. 

خواست به گيرد و خبرى که در مورد همسرش شنيد او را مصمم کرد. ديشب که مىبفهمد که دارد تصميم مى

برود مى  حمام  دوستانش  از  يکى  و  بود  سرد  مىآب  نظافت  داروى  خود  با  دارد  او  که  پروين  بيند  از  برد. 

دانستند که در مورد چه  دهد، بچه نشو. شايد هر دوى آنها مى کنى و پروين به او پاسخ مىپرسد چکار مىمى

ولى جلوى او را    توانست حدس بزند که پروين چه قصدى داردکنم دوستش مىزنند. فکر مىچيز حرف مى

داد. شکمش صدا نگرفت. پروين از حمام بيرون آمد و رفت خوابيد در حاليکه نفسش بوى داروى نظافت مى

هايش نگهبانان  دهد، بچه نشو. باالخره هم اتاقى پرسد چکار کردى؟ و پروين پاسخ مىداد. دوستش از او مى مى

هايش  اتاقى انى که هيچ يک از ما در اتاق او نبوديم، همه همدکنند که او را به بيمارستان ببرند. مىرا صدا مى 

خواست برود.  گويد، حالم خوب است و نمىاز جريانات مختلف راست هستند. ما فقط شاهد اين بوديم که مى

مى داشت  شکمش  مىهرچند  آنرا  صداى  اطرافيانش  و  مشامشان جوشيد  به  نظافت  داروى  بوى  و  شنيدند 

داشت  مى ديدم، مرده بود هرچند درد شديدى مىرسيد. وقتى  ديدم، مرگ را در صورتش  را  رفت صورتش 

 داشت. 
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شنويم که چهار روز بعد از  شنويم که پروين جان باخته است. مىچند روز از خودکشى پروين گذشته است، مى

ه پيش دکتر  خودکشى مرده است. در روز دومى که پروين در بهدارى بوده است يکى از زندانيان که رفته بود

 سوزم. گفته است: دارم مىکرده، مىصداى او را شنيده بوده که در عين حال که از خوردن دارو امتناع مى

 ٭ ٭ ٭  

فهمم. آنها سعى دارند با نگهبانان مخالفت کنند و رفتارشان  بينم که نمىدر رابطه با مجاهدين تغييراتى را مى 

گيرند.  ا نگهبانان جروبحث دارند و هيچ چيزى از دست توابين نمىکامال متفاوت با قبل است. حاال هر روز ب

آورد که مجاهدين بگيرند. بار  کنند. يک بار نگهبان غذا را به دم در مىنگهبانان سر اين مسئله با آنها بازى مى

گيرند. در خواهد که غذا را بياورد که در نتيجه مجاهدين غذا را نکند و از تواب مىديگر در اتاق را باز مى

داريم. در اين شرايط گاهى آنها غذا ندارند و  آورد ما غذاى خودمان را بر مىچنين مواقعى که تواب غذا را مى

از  خرما و کشمش مى ندارم، روابطشان است که کامال  آنها دوست  با  در رابطه  از مسائلى که  يکى  خورند. 

بيرون طبق دنياى  مثل  هم  اينجا  در  روابط  بيشتر  اين باالست.  ندارد،  ارزشى  هيچ  فرد  آنها  بين  در  است.  اتى 

 سازمان است که همه چيز است، انسان تنها يک شماره است.  

اش آرزو داشتم که براى عيد درهاى اتاقها را باز کنند و به بند  روز آخر سال است، تمام چند روز گذشته همه

ست که با همه دوستانم در اتاقهاى در باز بودم. يادم خوامنتقلمان کنند. ولى اين اتفاق نيفتاد، دلخورم. دلم مى   ۳

هايش يا تعطيلى مدرسه يا آيد که از بچگى عيد برايم جالب بود. عيد برابر با شادى بود، شايد بخاطر هديهمى

يافت. به هر حال عيد به معناى شادى برايم بود ولى در اين چند ساله در تغيير هوا که سردى آن کاهش مى

اند. چون بيشتر از هميشه به ياد خانواده و دوستانم و دور هم جمع  زهاى عيد بدترين روزهايم بودهزندان، رو

کنم. شايد چون افتم و به خانواده و دوستانم فکر نمىافتم. به طور معمول زياد به ياد بيرون نمىشدنهايمان مى

ر سال عيد احساس دلتنگى نسبت به  سرم به کارهاى ديگر و کال زندگى روزمره در زندان گرم است. ولى ه

کنم.  کنم. در اين روزها بيشتر از هميشه احساس کمبود مىدنياى بيرون از زندان و خانواده و دوستانم پيدا مى

نمى دستجمعى؟  هاى  گردش  دل؟  ته  از  خنديدنهاى  توجه؟  عشق؟  چيز؟  چه  در  کمبود  الاقل  اگر  ولى  دانم، 

 ر کنار دوستانم باشم خيلى بهتر بود. توانستم داتاقهايمان باز بود و مى

ام برايم آمده و درد را  توانم خوب بخوابم، هر چند مچ بند خوبى از طرف خانوادههنوز از درد مچم شبها نمى

دهد. ولى همچنان برخى کارها خيلى برايم دردناک و طاقت فرسا هستند. بايد با درد آن بسازم چون  تخفيف مى

 برند. گويى با قرار داشتن در اتاق دربسته يعنى حق دکتر هم نبايد داشته باشيم.  نمىنگهبانان مرا پيش دکتر 

 ٭٭٭  

اند و من هم مشغول خواندن کتاب هستم. حاال بيشتر از پنج ماه است  است. تعدادى خوابيده  ٦٧اوايل بهار سال  

با تعجب گوشم را به کنم، رمز من  شود. گوش مىکه در اين اتاق هستيم. چند ضربه به ديوار زده مى است. 

نمچسبانم و جواب مىديوار مى دنيا معموال از طريق ديوار با هم حرف  دنيا مورس    دهم، چون من و  زنيم. 

 زند: مى

اند؟ صداى مردم  دانيد مردم بلند شده گويد، مىاالن در اتاق باز شد و زهرا از سلول آمد. خيلى الغر شده، مى  -

دهند: مرگ بر رژيم، زنده باد انقالب، آيند. مردم دارند شعار مىبه طرف اوين مى   شنويد؟ مردم دارندرا مى 

دهند. يکى از زندانيان از او شنويد؟ مردم دارند شعار مى پرسد، نمىزندانى سياسى آزاد بايد گردد. زهرا مى 

لى دستها و پاهايم را دهد، نه، واى؟ اعتصاب غذا کرده بودى؟ زهرا جواب مىپرسد، چرا اينقدر الغر شده مى

لوله  به  زنجير  نمىبا  همين  براى  بودند.  بسته  سلول  دستشويى  غذا  هاى  نگهبان  وقتى  بخورم.  غذا  توانستم 

تونى سرت را مثل گفت، نمىخواستم که دستهايم را باز کند که بتوانم غذا بخورم. نگهبان مىآورد از او مىمى

اند. آد؟ همه افراد اتاق با ديدن زهرا به اين وضع ناراحت شدهمىسگ توى بشقابت کنى؟ اين کار هم ازت بر ن

 اند که ما او را در اين حال ببينيم.  نگهبانان او را از سلول به اتاق آورده

مى بر  در  را  وجودم  تمام  غمى  مىاحساس  پيش  ماه  چند  ياد  به  نوشتهگيرد.  که  دست  افتم  به  دست  هايش 

خواندند و هايش برعليه جريانات راست بود و زندانيان آنها را مىند. نوشتهچرخيدند و به دست من هم رسيدمى

هاى او را رفته يکى از نوشتهدادند. يک بار دنيا وقتى داشته به دستشويى مىبدون هيچ مراقبتى به يکديگر مى

کردند که  تند و فکر نمىگرفکند، از جيب يکى از زندانيان افتاده بوده. برخى از زندانيان او را جدى نمىپيدا مى
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هايش به دست رژيم بيفتد به زير شکنجه خواهد رفت. در اين مدتى که در سلول انفرادى بود اگر يکى از نوشته

شنيدند و  هاى او را به نگهبانان مىگفتند که صداى داد و فرياد و فحش دادن آمدند مىکسانى که از سلول مى

سال   ٦زنند. ولى چه اتفاقى براى او افتاده که حاال بعد از  ان او را مىهمچنين صداهايى که معلوم بود نگهبان

در زندان بودن يک باره دچار اختالل روانى شده است. کاش بتواند از آن بيرون بيايد، هرچند شک دارم کسى 

بوده   اش بهتر شود. با او چه کردند که اينطور شده است؟ بارها براى مدت طوالنى در سلولاينجا وضع روحى

 است و زمان شاه هم در زندان بوده است. چرا دچار اختالل روانى شده؟ 

 ٭ ٭ ٭  

اش هم به اندازه  شود. از اين ماه متنفرم، ماه گرسنگى است، مواقع عادى چند روز ديگر ماه رمضان شروع مى

نمى روزه  ما  چون  رمضان.  ماه  حال  به  واى  نداريم  غذا  مکافى  به  هم  را  عادى  غذاى  نمىگيريم  دهند.  ا 

 زند: آيد، شايد کسى براى بازديد آمده است. دنيا سريع برايم مورس مىصداهايى از راهرو مى

کند. احتماال شما را که حکم داريد ببرند. اگر شما را به  ناصريان دارد از اتاقها يکى بعد از ديگرى بازديد مى  -

 بند باال ببرند جاسازى مان چه باشد؟  

 م: زنبرايش مورس مى

ها را بعدا براى عباسى بکاريم. عالمتهايمان را از اين به بعد زير بوته اللهفرستادند، نامه  ۳اگر مرا به بند    -

 هم بنويسيم.  

 شود.  باشه. دلم برايت تنگ مى -

 من هم همينطور.   -

 کنم. سريع يادداشتهايى را که دم دست هستند در جايى جاسازى مى

شود و از ما  خواهد که با چادر آماده باشيم. ناصريان وارد اتاق مىکند و از ما مىمىنگهبان در اتاق را باز  

خواهد که وسايلمان را جمع کرده به بند سه برويم. سارا بايد بماند. او را که به خاطر از دست دادن ما خيلى مى

 گويد: بوسم، مىناراحت است مى

 د. حاال ديگه بدون شماها خيلى تنها خواهم بو -

دنيا تماس بگير، دوست خوبى مى  - با  اتاقهاى ديگر هستند رابطه برقرار کنى.  توانى با کمونيستهايى که در 

 کنم.  برايت خواهد بود. برايت آرزوى موفقيت مى

گويد انگار شوم با تنفر مىام را بگيرم، وقتى از کنار ناصريان رد مىتوانم جلوى خندهآنقدر خوشحالم که نمى

 ره.  روسى مى داره ع

ام در بغل بگيرم. هرچند احساس روم که دوستانم را که بيش از يکسال از آنها دور بودهمى   ۳دوان دوان به بند  

توانى کسانى را به دست آورى  خورد. گويى در زندان نمى دور شدن از دنيا و بهناز و سارا و بقيه ته دلم را مى 

 آنکه کسانى را از دست بدهى. بى

رويم ام نينا، نازلى، راز، سونيا و تعدادى ديگر اينجا هستند. به محض اينکه به داخل بند مىن قديمىاز دوستا

روم که بيشتر دوستانم آنجا هستند و  مى   ١۰۲آيند که وسايلمان را به داخل ببريم. به اتاق  مان مىآنها به کمک

ييم. با اينکه در عرض چند ماه گذشته که من  گونشينيم و از همه چيز مىهيچ مجاهدى در آن نيست. دور هم مى

ام ولى باز هم  پايين بودم در مورد دورانى که در گوهردشت بوديم و مسايلى که در آنجا ديديم برايشان نوشته

 اند. گويند که مدتى در آن بودهاوين مى ۳۲٥کنند. آنها از بند سوال مى
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آنجا هستند. اال سلطنت طلبمثل زندان نبود، مثل يک خانه کوچک زيبا بود. ح  - ها و برخى زندانيان ديگر 

زندانيان    ۲١٦دانى حاال در بندهاى ها را بکند. مىرژيم ما را براى چند ماه آنجا گذاشت که يک سرى جابجايى

 مرد هستند.  

 گويد:  نازلى مى

 پوشدش.  نينا يک بلوز خوشگل از طرف همسر عزيزش برايش آمده ولى نمى -

آورد. رنگ آبى زيبايى است، آبى نيمه شب، خيلى  خواهم که نشانم دهد. نينا بلوز را از ساکش در مى از نينا مى

 پرسم: قشنگ است. بخاطر برق زدنش مثل آسمان پر ستاره است. به محض ديدن آن مى 

 پوشيش؟ چرا نمى -

 زند. لباس مهمانى شب است نه زندان، خيلى برق مى -

   پوشمش.يا بپوشش، يا مى -

 گويد: خندد و مىنينا مى

 تو بپوش.   -

گردم، خيلى خوشگل است. نينا  پوشم و بر مىروم و لباسم را در آورده بلوز نينا را مىبه سرعت به حمام مى

کند. يقه مردانه است و آستين بلند دارد و قدش تا پائين گويد شبيه لباس شب است و جلب توجه مىراست مى

ن روى يک پيراهن بى آستين قرمز بلند خوب است که آدم را از خنکى شب محفوظ  باسنم است. براى پوشيد

مى سالى  يک  ياد  به  آن  پوشيدن  با  مىکند.  ديسکو  به  دوستانم  با  گاهى  و  بودم  انگليس  در  که  و  افتم  رفتيم 

يادم مىمى برومرقصيديم.  داشتم  دوست  بودم.  دعوت شده  به يک عروسى  دوستانم  به همراه  يکبار  ولى    آيد 

 لباس مناسب نداشتم. يکى از دوستانم از من خواست که با هم به عروسى برويم. به او گفتم:  

 شايد نيايم.  -

 چرا؟  -

 شه عروسى رفت. لباس مناسب ندارم. با شلوار لى که نمى -

 خرم. رم مىمن هم ندارم، امروز بعد از ظهر مى -

 من پول لباس شب خريدن ندارم.  -

 پوشم.  دهم. فردا هم آنرا در عروسى مى خرم، پس فردا آنرا پس مىم. امروز لباس را مىمن هم ندار -

 کنم.  باور نمى -

کنم.آنروز به همراه دوستم  پس بيا تو هم يک دست لباس شيک بگير، تا باور کنى. من هميشه اين کار را مى   -

د لباس، لباسى انتخاب کرده و پول آنرا  به يکى از فروشگاههاى خوب رفتيم و هر يک بعد از امتحان کردن چن

پرداخت کرديم. پيراهنى که من انتخاب کردم به رنگ پوستم بود. طورى بود و آسترى به رنگ خودش داشت. 

بى آستين و يقه باز بود. روز بعد به عروسى رفتيم و زيباتر از هميشه تا نفس داشتيم رقصيديم. روز بعد از  

 عروسى دوستم گفت:  

 ا بريم لباسهايمان را پس بدهيم. حاال بي -
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ها داشته باشد. تازه از اين لباس هم خوشم دارم. باالخره آدم بايد يک لباس براى اين برنامهنه، من نگهش مى  -

 آيد، دوست دارم نگهش دارم. مى

 دوستم خنديد، با هم رفتيم مال خودش را پس داد و پولش را گرفت. 

هروى بزرگ داريم، يک تلويزيون نزديک در ورودى راهرو است، که  گذرند. يک راروزها به خوشى مى

مى جمع  راهرو  در  همه  اخبار  موقع  مىشبها  نگاه  را  تلويزيون  و  در  شويم  نداريم  هواخورى  که  وقتى  کنيم. 

قدم مى با دوستانم حرف راهرو  در مورد مسائل مختلف  دارم.  را دوست  زدن  قدم  زنم. حرف زدن در حال 

 زنم. مى

مدن به اين بند اولين کارى که کردم اسمم را در ليست اورژانس براى رفتن به دکتر نوشتم. حاال پيش دکتر  با آ

کند و علت  ماه است که درد مى  ٦گويم که  شوم. به او مىگويم که از مچ درد شبها بيدار مىام و به او مىآمده

کند و  گويم. مچم را معاينه مىطبعا به او نمى  هاى ديگر راآن هم پيچاندن آن توسط نگهبان بوده است. حادثه

 فرستد.  بردارى به بخش ديگر بهدارى مىبردارى شود. او مرا براى عکسگويد بايد عکسمى

به گوش مى آژير حمله هوايى  به گوش مىرسد و همزمان صداى ضدهوايىصداى  پنجره  ها  از درز  رسند. 

اى عراقى را که بر فراز تهران در حرکتند تا بروند مردم را بکشند  توانيم هواپيماهکنيم و مىشهر را نگاه مى

کشند. از اينجا مى توانيم بخشى از شهر را ببينيم. از بينيم. همانطور که هواپيماهاى ايرانى عراقى ها را مى 

ردم را ببينم توانم مها مى هايى را ببينيم. اينجا را دوست دارم، جمعهتوانستيم شهر و يا خانهنمى   ۲١٦بندهاى  

آنها ما را نمىپيمايى عبور مىکه براى کوه البته  آنها را خيلى ريز مىکنند.  بينيم، ولى ديدنشان را  بينند و ما 

 هاى در حال حرکت را ببينيم.  توانيم درخت و ماشينهاى آهنين مىدوست دارم. از بين پرده

مى ناراحتم  روابطم  در  نمىچيزى  ولى  مدتکند  به دانم چيست.  هم  است. حاال  کرده  را مشغول  فکرم  است  ى 

زند و شروع به حرف  آيد و همراهم قدم مىکنم. يکى از دوستانم به کنارم مىزنم و به آن فکر مىتنهايى قدم مى

زند. دانيم که در مورد او حرف مىآورد ولى هر دو مىزند، اسم نمىکند. در مورد نازلى حرف مىزدن مى 

ذهسعى مى که  از خودم مىکند  بدهد.  به من  نازلى  به  نسبت  بدى  ما حسوديش  نيت  رابطه  به  آيا  پرسم چرا؟ 

اى که فکرم را به خود مشغول کرده بود همين بوده شوم که مسئله شوم و يکباره متوجه مىشود؟ دلخور مى مى

م و حاال در برخى  است. آرى اين برخورد بود، يعنى پشت ديگرى حرف زدن که قبال در بين دوستانم نديده بود

زنند که يکديگر را خراب کنند، چرا؟ اين رفتار بينم. بعضى از آنها بر عليه يکديگر حرف مىاز روابطم مى

زنند با يکديگر هم رابطه خوبى  برايم جديد است. جالب اينجاست که عليرغم اينکه پشت سر يکديگر حرف مى

يم وقتى تو با کسى رابطه دارى و از رفتارش خوشت گودارند. به او که همچنان مشغول حرف زدن است مى 

 آيد. آيد بايد به خودش بگى تا پشت سرش. از برخوردم خوشش نمىنمى

زنيم. نازلى زنم، در مورد دورانى که از هم دور بوديم و آدمهايى که ديديم حرف مىدر راهرو با نازلى قدم مى

 گويد:  مى

از لو رفتن تشکيالت زندان زير بازجويى رفت و روانى شد. مدتى در    فرزانه يکى از مجاهدينى بود که بعد  -

مى در  را  لباسهايش  تمام  گاهى  بود.  ما  مىاتاق  در  را  داشتن  سکس  اداى  و  تحريک  آورد  را  خودش  آورد. 

کرد. کرد. گاهى پايش را توى قابلمه پر از غذا مىخواستيم غذا بخوريم اين کار را مى کرد. گاهى وقتى مىمى

ترسيديم،  توانست مانع او شود، زورش از ده نفر ما هم بيشتر بود. از او مىقتى که عصبانى بود کسى نمىو

خواهد به طرف زندانيان پرت کند. گاهى در  آورد که مىآورد و اداى اينرا در مى گاهى از ساکش سنگ در مى

دادند که او را ببرند و تحت  ا گوش نمىداد، نگهبانان هم به حرف مکرد. بوى بدى مىاتاق ادرار و مدفوع مى

درمان قرار دهند. در واقع او را به ميان ما آورده بودند که ما را تحت فشار قرار دهند. نگهبانان هميشه از او 

گذاشتند که آنها  استفاده کردند که ديگران را هم ديوانه کنند. وقتى که در سلول بود، زندانيان ديگر را با او مى

ند. بعضى از زندانيانى که با او بودند واقعا اذيت شدند. يکبار نگهبانان خواستند سونيا را پيش او را کتک بز

بگذارند. وقتى که سونيا او را در سلول ديده بود، سريع بيرون پريده بود و گفته بود من به سلولى که فرزانه  

ول هل بدهند ولى نتوانسته بودند و او را روم. نگهبانان سعى کرده بودند که او را به داخل سلدر آن است نمى

 در سلول ديگرى گذاشته بودند. 

 ٭ ٭ ٭  
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عباسى جاسازى نويسم و زير بوته گل اللهاز وقتى که اينجا هستم براى دنيا و دوستانى که در بند يک دارم مى

آنها در آن شمى آنها هم به همين طريق نامه دارم. االن مدتى طوالنى است که  از  اتاق  کنم و  رايط يعنى در 

باز مىدربسته زندگى مى اتاقشان  در  بار  سه  و مىکنند. روزى  بيشتر شود  کنند.  استفاده  دستشويى  از  توانند 

 شوند و يا با نگه داشتن ادرارشان مشکل پيدا مى کنند. آدمها در چنان شرايطى دچار مشکل کليه مى

ارم ولى از آنجايى که دوست ندارد کسى با او حرف بزند بينم که مهين هميشه تنهاست. دوستش ددر اتاقمان مى 

کند. کتاب در دستش است و آنرا  خواند، گاهى تظاهر به کتاب خواندن مى شوم. گاهى کتاب مىمزاحم او نمى

کنم که در تخيالتش غرق است. در شود، احساس مىاى ورق زده نمىکند، ولى از آنجايى که صفحه نگاه مى

کند. گاهى فقط  خواست بدانم به چه چيز فکر مىکنم که عميقا به فکر فرو رفته. دلم مىمى  اين مواقع احساس

کند. گويى آنقدر جهان را دوست دارد که  ايستد تا او را تماشا کند و جهان توجهى به او نمىکنار اتاق جهان مى

ن اوست. آنها با ما و يا کس  تواند حس کند که جهان تنها قهرماتنها آرزويش حرف زدن با اوست. هر کس مى

نمى حرف  خودشان  جز  به  نمىديگرى  تنهايى  احساس  آيا  هستند.  تنها  اوقات  بيشتر  همين  براى  کنند؟ زنند، 

زنند ولى اگر يکى از آنها با ما حرف بزند، از گروه طرد خواهد شد. هرچند آنها با يکديگر خيلى کم حرف مى

وابط خود نخواهند شناخت. گويى در روابط آنها فقط يک قانون وجود بعد از آن ديگر او را بعنوان يکى از ر

فهمم که چرا يکى از  دارد: تو يا با ما هستى يا با ديگران، اگر با ديگران هستى پس دشمن ما هستى. حاال مى

زندانيانى که براى مدتى در روابط آنها بود داشت دچار ناراحتى روحى شد. من سعى کردم که به او نزديک 

شوم و بعد از مدتى توانستم به او کمک کنم که از تنهايى در آمده و با من دوست شود. حاال حالش بهتر است  

رسد وقتى جهان به او نزديک شد او تمام روابطش را کنار گذاشت،  هرچند کامال خوب نشده است. به نظر مى

ز جهان و گروهش همه افراد بند ضد  چرا که اين قانون رابطه با جهان است. وقتى که او قبول کرد که به ج

انقالبى هستند، به حال خود رها شد. تنهايى در اين شرايط که فشار زيادى از طرف رژيم و مسائل داخل بند به  

آيد امکان پذير نيست. هر کس احتياج به دوستانى دارد. او دوستان قديمش را رها کرده بود، جهان هم افراد مى 

کتاب خواندن و يا قدم زدن و فکر کردن در جايى که پر از انسانهايى است که منتظر   او را رها کرد. تمام وقت

ام را شنيدن و حرف زدن هستند، او را افسرده کرده بود. يک روز به سراغش رفتم و با او حرف زدم و رابطه

کند که اين کر نمىکند و ديگر فاش تغيير کرد. حاال به طور عادى زندگى مى ادامه دادم و ديدم که وضع روحى

 زنند.  تنها جهان و روابط او هستند که ارزش دوستى را دارند، به هر حال آنها با او حرف نمى

نشينيم تا دکتر  رويم و منتظر مىکنند، نينا هم در ليست است. مىاى ديگر مرا به بهدارى صدا مىبه همراه عده 

يک خط اينجاست، روى استخوان   -گويد:  کند و مىه مىروم. دکتر به عکس دستم نگا را ببينيم. پيش دکتر مى

رسد که خودش جوش خورده است. شايد خوب جوش نخورده  مچت. چهار سانت ترک خورده. ولى به نظر مى

 زنم که درد دستت را کم کند.  شود. يک آمپول کورتون به روى آن مىاست و همين باعث درد مى

لى دردناک است. مايع داخل آمپول رقيق نيست و او هم عجله دارد  زند که خيدکتر روى مچم يک آمپول مى 

دهد که هرچه زودتر آمپول را در دست من خالى کند. براى همين خيلى دردناک است. بعد بانداژى به دستم مى

رسد. از  گويد برو و محکم مچت را ببند. جابجاى مچم بخاطر آمپول ورم کرده و خيلى زشت به نظر مىو مى

توانم خودم آنرا ببندم. در راهروى بهدارى دهد، خيلى هم دردناک است. نمىحالت تهوع بهم دست مى  ديدنش

کشد که ببيند.  خواهم که دستم را ببندد. چشم بندش را باال مىنشينم. از او مى کنار نينا که منتظر نوبتش است مى

 گويد:  با ديدن مچم مى

 توانم آنرا ببندم.  نه، من نمى -

 کنم ببند، خيلى درد دارم.  هش مىخوا -

 ممکن است بيشتر درد بگيرد.   -

 کنم که از ديدن مچم حالت تهوع به او دست داده است. کند. احساس مىگيرد و شروع به بستن مىبانداژ را مى

 محکم ببند.   -

 کنم که کمى بهتر است.  بندد و من احساس مىاو محکم مچم را با بانداژ مى
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کنيم و از ترس اينکه تا ظهر خراب نشود، آنرا به  است و ما ناهارمان را نيمه شب دريافت مى  ماه رمضان

 خوريم. خوريم. و صبحانه را به جاى ناهار مىجاى صبحانه مى

برم. با نازلى کنم که از شرايطم لذت مىبهار است و خنکى هوا آزار دهنده نيست، لذت بخش است. احساس مى

د نينا و  احساس مىو راز و  دارم.  ديگر روابط خوبى  برخى  ياد مىنيا و  که  ياد مىکنم  انرژى  گيرم و  دهم، 

مىمى انرژى  و  حزب  گيرم  برنامه  روى  که  هم  نقدهايى  مورد  در  و  داريم  يکديگر  با  مرتبى  بحثهاى  دهم. 

مى بحث  رسيده  دستمان  به  داريم.  کمونيست  را  کاملش  حاال  هم  را  کمونيست  حزب  برنامه  از  کنيم.  بعضى 

در زيرزمين   که  احساس مى  ۲۰۹زندانيانى  بودند.  يافته  اتاقى  در  ديگرى  کتابهاى  آنرا همراه  که بودند،  کنم 

هاى زيادى در جاسازى داريم که هر وقت برم. حاال نوشتهآرامش بيشترى دارم و از خواندن بيشتر لذت مى

اند. اخبارى مبنى بر  نها از بندهاى ديگر هم آزاد شده خوانيم. توابى در بند نيست، بيشتر آخواهيم آنها را مىمى

تواند بيش از اين جنگ را  رسد که رژيم نمىها و تلويزيون هست. به نظر مىپايان دادن به جنگ در روزنامه

 ادامه دهد، مردم بر عليه آنند.  

 ٭ ٭ ٭  
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   بوى خون

پله  ها حک شده شوند. يک شعار روى دسته چوبى نردهختم مىهايى قرار دارند که به هواخورى  در راهرو 

رسد. شعار "فروغ جاويدان"، بايد مجاهدين آنرا نوشته باشند. از برخوردهايشان و است که جديد به نظر مى

مى گوشمان  به  گاهى  که  مى بحثهايشان  نظر  به  در  رسد،  را  قدرت  سازمانشان  که  هستند  بين  که خوش  رسد 

اند و از طريق برخى از آنها به ما رسيده است. آنها در  در بين خودشان اين بحث را داشتهايران بگيرد. آنها  

آنها را مى آيا مردم هم  اينکه  يا نه فکر نمىمورد  شوند و قدرت  کنند. مردم بوسيله رژيم سرکوب مى خواهند 

رسد که مجاهدين زندان با گرفتن مجاهدين و يا جابجايى رژيم با رژيمى ديگر انتخاب مردم نيست. به نظر مى

شنويم که پايگاهشان در عراق است. سازمانشان رابطه دارند و اين رابطه بايد از طريق توابين احيا شود. مى

توانم تصور کنم که اگر  تواند با گرفتن قدرت به زودى آنها را آزاد کند. مىکنند که سازمانشان مىآنها فکر مى

د، وضع ما کمونيستها هيچ فرقى نخواهد کرد. فقط نگهبانانمان تغيير خواهند همين امروز آنها قدرت را بگيرن

در اخبار گزارشى ديدم در مورد    ۶١سال       کرد و آنها هم بهتر از اينها با ما رفتار نخواهند کرد. يادم می آيد 

م شکنجه را دو پاسدارى که توسط مجاهدين قبل از کشته شدن شکنجه شده بودند. فکر کردم پس مجاهدين ه

تواند شکنجه و اعدام را قبول داشته باشد. حتى  اى نمىکنند. هيچ جريان انسانىقبول دارند و از آن استفاده مى

سرنوشت   مورد  در  که  بپرسند  من  از  اگر  را.  گران  شکنجه  يعنى  دنيا  آدمهاى  بدترين  اعدام  و  شکنجه 

هاى خواهم که آنها را در مقابل دوربينهد بود؟ مىاند نظر بدهم، جوابم چه خواام کردهبازجوهايى که شکنجه

هايشان را ببينند و براى همه شناسايى شوند. از آنها بپرسند که چرا شکنجه تلويزيونى بگذارند که همه دنيا قيافه

 کردند و چه احساسى موقع شکنجه کردن داشتند.  

شنويم که اعتصابات کارگرى زيادى . مىشنويم که اعتراضات ضد رژيمى بيشتر شدهرويم و مىبه مالقات مى

بر عليه شرايط زندگى و کارى در جريان هستند. حاال حدود دو سال است که تحرکات جديدى در بين کارگران 

 وجود دارند. 

دهند. چرا که  وقت اخبار است، طبق معمول همه از اتاقها بيرون آمده و در راهرو نشسته و به اخبار گوش مى

م مورد حرکت  به طرف شهرهاى در  و  هستند  مسلح  آنها  است.  ايران  مرزهاى  به طرف  از عراق  جاهدين 

مى نگاه  را  يکديگر  زندانيان  است،  کرده  بيدار  خواب  از  را  همه  خبر  اين  گويى  حرکتند.  در  و  مرزى  کنند 

مى مى پايان  جنگ  به  زهر"  "جام  نوشيدن  با  خمينى  ندارد.  جوابى  کسى  ولى  چيست؟  و پرسند موضوع  دهد 

 کند.  منتظرى را از جانشينى واليت فقيه برکنار مى

دانيم موضوع چيست، اوايل مرداد است، امروز نگهبانان مرد به بند آمده و تلويزيون را بردند و روزنامه نمى

گويد که تا وقتى که رئيس زندان پرسيم و او مىکنيم. از نگهبان در مورد روزنامه مىهم ديگر دريافت نمى

 روزنامه نخواهيم داشت.  اجازه ندهد

اند، گاهى اخبار راديو از طريق بلندگوى اتاقها پخش از وقتى که روزنامه را قطع کرده و تلويزيون را برده

رسد همه دانم چه اتفاقى خواهد افتاد، آيا مالقات خواهيم داشت؟ احساس خوبى ندارم، به نظر مىشود. نمىمى

کنيم ولى کمتر جوابى دريافت آورد. همه از يکديگر سوال مىدش نمىبه نوعى نگرانند ولى کسى به روى خو

داند چه اتفاقى خواهد افتاد، چرا نبايد تلويزيون داشته باشيم. در مورد آخرين خبرى که در  کنيم. کسى نمىمى

آنها به   گذاردکنيم که رژيم مىزنيم و فکر مىتلويزيون ديديم يعنى حمله مجاهدين از عراق به ايران حرف مى

که   دارد  ما  به  ولى حمله مجاهدين چه ربطى  بگيرد.  گلوله  رگبار  به زير  را  آنها  بعد  برسند  ايران  مرزهاى 

بينند، ولى ما نه رسد که آزادى را مىتلويزيونمان را بردند؟ مجاهدين بر عکس ما خيلى خوشحالند. به نظر مى

 بينيم بلکه بدبين و نگران هستيم.  تنها آزادى را نمى

کنند. همه عصبى و نگرانند ولى هر کس سعى دارد روز مالقات است ولى کسى را براى مالقات صدا نمى

اى مانيم که در جزيرهمان خيلى کم است، مثل آدمهايى مىآنرا در خود دفن کند و بروز ندهد. امکانات خبرى

نمىگم شده هيچ  بيرون  دنياى  در مورد  ما  خانوادهاند.  و  بىهايمان  دانيم  ما  از  خانوادههم  حتما  هايمان  خبرند. 

 بخاطر نداشتن مالقات خيلى نگرانند. 

گردند. امروز يکى از روند و بر مىکنند و آنها مىچند روزى است که مجاهدين را براى بازجويى صدا مى

مى گريه  که  حالى  در  مىآنها  برگشت.  بازجويى  از  همهکرد  آنها  است  گفته  که  را خواهشنويم  ند کشت، مان 

رود و کنند، او مى کشند. بعد از نيم ساعت دوباره او را براى بازجويى صدا مىمردها را بعد از بازجويى مى
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رسد چيزى ديده بوده که بخاطر آن نگهبانان نخواستند که در بند بماند. ما چيز زيادى  گردد. به نظر مىبرنمى

رابطهنمى چون  اخباشنويم  و  نداريم  مجاهدين  با  مىاى  ديگران  از  را  چند ر  هر  است،  کننده  نگران  شنويم. 

آنها هنوز فکر مى بايد  مجاهدين اصال نگران نيستند.  آزاد خواهند شد. ولى با قطع مالقات  کنند که به زودى 

 منتظر شرايط بدترى باشيم. 

رفتارشان غير  کنم که  زنم. در حال تماشاى تعدادى از مجاهدين هستم، احساس مىدر هواخورى تنها قدم مى

به درون ريخته مىعادى است. مى بلند است چيزهايى  ديوار هواخورى که خيلى  باالى  از  قند بينم که  شود، 

مى برقرار  هستند.  رابطه  هم  با  چطور  هستند؟  حامل  را  خبرى  چه  و  کى  براى  ولى  هستند  عالمت  که  دانم 

مىمى نگاه  بيشترى  دقت  با  را  اطرافم  مىکنند؟  متوجه  و  عادى  شکنم  مجاهدين  درون  جوش  و  جنب  که  وم 

آنها به درون ساختمان دستشويى توى هواخورى مى از  تعدادى  از پنجره آن مىنيست.  توان بخشى از روند. 

هاى بزرگ مثل کتاب براى يکديگر  تهران و کوههاى اطراف آن را ديد و ما از آنجا براى پنهان کردن بسته 

آنها داستفاده مى از  ايستاده کنيم. تعدادى  آمد به بقيه خبر دهند. شايد از طريق م در مراقب  اند که اگر نگهبان 

کنند. بند  ها با نخ چيزى دريافت مىکنند مثل آشپزها و يا نظافت چىپنجره از توابينى که در بين بندها کار مى

م آنها هم  با  آن هستند. مجاهدين  در  دارد که زندانيان مرد  قرار  بند ما  در کنار  داشته  ىديگرى  توانند رابطه 

آنند.  داخل  االن  که  باشد  قديمى  دستشويى  طريق  از  و  بند  از  خارج  با  رابطه  بايد  پس  چطور؟  ولى  باشند، 

آنها مى به  اخبار  دارند و  بيرون رابطه  با تشکيالت  توابها  از طريق  آن  مجاهدين  رسد. زنجيرى که يک سر 

 د. گذرمجاهد است و سر ديگرش تواب، از حلقه رژيم مى 

شود و نماز جمعه را پخش مى کند. آخوند رفسنجانى بعد از نماز  روز جمعه است، بلندگوى اتاق روشن مى

گويد: زندانيان، ضد انقالبيون، المذهبها بايد کشته هاى حرفش مىکند به بحث سياسى کردن. در نيمهشروع مى

کنيم. ام، به يکديگر نگاه مىدر کنار راز نشسته کنند.  هللا با شعارهاى خود خواست او را تاييد مىشوند. و حزب

شنويم و بايد منتظر چه باشيم. با قطع مالقاتها درهاى  دانيم که چه مىاحتياجى به حرف زدن نيست، هردو مى

گيرد. مان کنند. احساس تنهايى شديدى در اين دنياى وحشى وجودم را در بر مىاند که قصابى زندان را بسته 

نمىاقعا همهگويد وراز مى  او  به  پاسخى  را خواهند کشت؟  نمى مان  کنم.  دهم،  باور  که شنيدم  را  آنچه  خواهم 

مىمى پيش  چه  ببينيم  بگذار  مى گويم  حرف  آن  مورد  در  کمتر  زندانيان  مىآيد.  نظر  به  ولى  همه  زنند  رسد 

 خواهند باورش کنند.  بينند ولى نمىواقعيت را مى

 ٭ ٭ ٭  

در جمى عملياتى  يکديگر شنويم  به  مجاهدين  هرچند  است.  مرد  زندانيان  کشتن  مشغول  رژيم  که  است،  ريان 

شنويم که سازمان مجاهدين در حال  گويند ولى بوى خون در هوا پخش شده است. از مجاهدين مىتبريک مى

 شود.  پيشروى در شهرهاست و در همه جا رژيم را از پا در آورده است و به تهران نزديک مى

مى تاثير  کاحساس  تحت  ديگرش  بخش  ولى  است  زندانيان  کشتار  آن  و  است  درست  اخبار  از  بخشى  که  نم 

نه  ذهنى است  مجاهدين  شکست  بخاطر  باشد  درست  کشتار  خبر  اگر  است.  شده  درست  مجاهدين  گرايى 

انهايى  خواهم باور کنم که رژيم دارد انسدانم چطور کشتار زندانيان را باور کنم، در واقع نمىپيروزيشان. نمى

اند. بخشى از آنها حتى حکم ندارند و فقط بخاطر نپذيرفتن شرط آزادى در  کشد که سالها در زندان بودهرا مى

مى حرف  دوستانم  با  هستند.  مىزندان  نتيجه  اين  به  و  نمىزنم  رژيم  اگر  که  کشتار رسيم  به  دست  خواست 

افتم که منتظر اعدامم بودم. در آن  ه ياد زمانى مىکرد. شرايط بدى است، بزندانيان بزند، مالقاتها را قطع نمى

نمى غمگينم.  خيلى  حاال  ولى  داشتم،  آنرا  آمادگى  نبودم،  ناراحت  اصال  حاال  وقت  که  است  اين  آن  علت  دانم 

رم. زندگى را بيشتر از هميشه کشند و يا اينکه حاال دوست دارم زنده بمانم. دوست ندارم بمىمان را مى همه

 دوست دارم. 

 ٭ ٭ ٭  
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   کشتار دسته جمعى زندانيان

است. مى غيرمذهبى  زندانيان  به  برخورد  حال  در  حاال  و  است  کشته  را  مرد  مجاهدين  تمام  رژيم  که  شنويم 

ها متفاوت است. يعنى رژيم شرايطى پيش پاى آنها گذاشته است و آنهايى  شنويم که برخورد به غيرمذهبىمى

شوند. باور آن خيلى پذيرند بالفاصله اعدام مى شوند. آنهايى که شرايط را نمىپذيرند اعدام نمىکه شرايط را مى

سخت است ولى اتفاقى که امروز افتاد نشان از حقيقت آن دارد. چهار تا نگهبان براى سرکشى وارد بند شدند،  

ه تنهايى وارد بند  رسند، آنها ديگر به هيچ وجچيزى که سابقه نداشته است. نگهبانان به شدت ترسيده به نظر مى

زنند. قبل از اين عمليات آنها به شوند و در کنار هم قدم مىشوند. حاال حتما سه و يا چهار نفره وارد بند مىنمى

ترسند چيز کامال جديدى است و هرگز نديده  آمدند. رفتارشان که خيلى از ما مىتنهايى براى سرکشى به بند مى

کنند يعنى کشتار  ترسند؟ شايد از کارى که مى ما هستند چرا اينقدر از ما مىبودم. ولى اگر آنها در حال کشتن  

 ترسند که روزى بايد پاسخگوى آن باشند. ترسند. از اين مىگناه مىانسانهاى بى

پرسند. اگر زندانى بگويد مى شنويم که دادگاههايى در جريان هستند. از زندانى در مورد توحيد و اسالم مى

خواند يا پرسند، اينکه مىشود. اگر بگويد مسلمان است، از او در مورد نماز مىبالفاصله اعدام مى قبول ندارد، 

 کند.  شود. رژيم دارد زندان را تصفيه مى خواند بالفاصله اعدام مى نه. اگر بگويد نماز نمى

آيد. صدا از  مين مىشوم. صداى شعار و راهپيمايى و کوبيدن چکمه به زهاى شب است، از صدا بيدار مىنيمه

 دهند:  آيد. بايد پاسدارها باشند. شعار مىمحوطه زندان مى

 "مرگ بر منافق، مرگ بر کمونيست."   -

 دهند؟  شان شعار مىآيند؟ آيا براى باال بردن روحيهآيا از کشتار مى

انزجامى اين قرار است: انزجار دادن در بين زندانيان،  از  ر نسبت به جريانات  شنويم که شرايط زنده ماندن 

سياسى بخصوص جريانى که فرد در رابطه با آن بوده است. اعالم اينکه رژيم خوب است، قبول اسالم و نماز 

شنويم که بيشتر زندانيان مرد شرايط را  خواندن و باالخره رفتن به راهپيمايى در مقابل دفتر سازمان ملل. مى

شود که  اند. معلوم مىبخشى از زندانيان شرايط را زير شکنجه پذيرفته شنويم که  اند. مىاند و اعدام شده نپذيرفته

 فقط بازجويى و اعدام در کار نيست، شکنجه هم در کار است.  

آيند. در اتاق آيند، چهار تا با هم براى سرشمارى مىخواهند که در اتاقهايمان باشيم. آنها مىنگهبانان از ما مى

پرسند. آنها از همه اين در مورد رژيم، اعالم انزجار، اسالم و نماز خواندن مىما از همه در مورد اتهام، نظر  

دهند. اند، مىدادهکنند و چون اين سوالها جديد نيستند اکثر افراد همان جوابى را که تا بحال مىسوالها را مى

 دهد: ن پاسخ مىپرسد، اينکه به چند سال محکوم شده است و نازنينگهبان از نازنين در مورد حکمش مى

 تا وقتى که شما در قدرت هستيد.  -

 خنديم، او حکم ابد دارد. ما مى

 دهد: پرسد و او پاسخ مىنگهبان در مورد نظر نازنين مى

مارکسيست هستم. مواظب رفتارت باش، روزى خواهد رسيد که بايد به مردم در مورد رفتارت پاسخ دهى.   -

  زمانى که ديگر هيچ قدرتى نداريد.

 گويد: نگهبان به شدت بر افروخته شده و عرق کرده است. جوابش به نازنين نشان دهنده عمق ترس اوست، مى

 يک روز هم نوبت تو خواهد بود.  -

اش را به راحتى پيچد. تغير حالت چهرهگيرد و نگهبان بيشتر در خودش مىخنده زندانيان اتاق را در بر مى

نيستمى قادر  کرد.  احساس  چهره  توان  کند.  پنهان  نگاهش  در  را  تمامى ترس  روحش  آينه  همچون  اش 

که مىحالت است  بيشترين چيزى  استيصال  و  است. ترس  گذاشته  نمايش  به  را  در چهرههايش  ديد. توان  اش 
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آنقدر هول شده که فراموش کرده است که خودش در قدرت است و نازنين زندانيش است. گويى اعتماد بنفس 

ان الغا کرده است که تناسب قوايى بين آنهاست. احساس ضعف نگهبان در مقابل برخورد نازنين نازنين به نگهب

باعث شد که براى يک لحظه فراموش کند که نوبت نازنين براى زندانى بودن همين االن است و با پايان يافتن  

ن در اين موقعيت که بعضى اين دوره، نوبت خود زندانبان است که بايد پاسخ کارهايش را بدهد. برخورد نازني

اش به فضاى پر از شکنجه اند، جالب است. خونسردى و بى تفاوتىاز زندانيان تعديلهايى در پاسخ هايشان داده 

 و اعدام تحسين برانگيز است.  

آماده مى را براى سلول  اعدام. فکر مىمجاهدين خود  نه براى  با کنند،  به سلول منتقل خواهند شد و  کنند که 

خواهند با موهاى بلند و کمبود امکان شستشوى آن  کنند. نمىکردن موهايشان خود را براى آن آماده مى   کوتاه

 در سلول مشکل داشته باشند. 

برد و ما کند. نگهبان آنها را با خود مىنگهبان از بلندگوى بند تعدادى از مجاهدين را براى بازجويى صدا مى 

 خواهند گشت؟  کنيم. آيا بر  رفتنشان را تماشا مى

کنند؟ دهند. چرا اين کار را مىدوند و شعار مىشنويم که مىچند روز است که عصرها صداى نگهبانان را مى

را مى کار  اين  براى روحيه گرفتن  نمىآيا  اعدام  کنند؟  بردند  بندمان  از  که  دخترانى  اين  که  کنم  باور  خواهم 

تواند به خاطر نظرش کشته ارزش است که مى انسان آنقدر بى   خواهم باور کنم که در اين دنيااند. نه نمىشده

مى را  دختران  اين  که  رژيمى  که شود.  جوانانى  اين  کشتن  به  احتياجى  وگرنه  باشد.  خيلى ضعيف  بايد  کشد 

مىنمى چطور  حتى  که  دانند  را  کارى  هر  که  هستند  ساده  آنقدر  آنها  از  بعضى  نداشت.  کرد،  مبارزه  توان 

ميرند که حتى عشق و تنفر واقعى را هم نتوانستند  ا بگويد حاضرند بکنند. آنها آنقدر جوان مىمسئولشان به آنه

از پنج و يا شش سال در زندان  در زندگى شان احساس کنند. وقتى دستگير شدند دانش آموز بودند. حاال بعد 

 ديگرى از آن بدنيا نيامدند.  شوند. چه شانسى داشتند که در اين بخش از دنيا متولد شدند و در بخش اعدام مى 

تمام روز را مى  افسرده هستند. برخى  آدمها  اکثر  نيست،  بند خوب  از واقعيت وضع  فرار  فقط براى  خوابند، 

بايست برايش وقت گرفت، در قفسه کتاب هستند.  گشت و مىتلخ. تمام کتابهايى که زمانى در دست زندانيان مى

بعض ندارد.  را  خواندن  کتاب  حوصله  مىىکسى  سرگرم  گفتن  داستان  و  نشستن  هم  دور  با  را  خود  کنند. ها 

طلبد. ما سعى  دهند که خود را با يکديگر سرگرم نگه دارند تا کتاب بخوانند که تمرکز بيشترى مىترجيح مى

کار  مى فلسفه  و  اقتصاد  و  سياست  رابطه  روى  که  است  مدتى  باشيم.  داشته  را  خود  روزانه  زندگى  که  کنيم 

دهيم. در آوريم به يکديگر مىکنيم و آنچه را که در کتابها بدست مىبا يکديگر در مورد آن بحث مى  کنيم.مى

 زنيم. نويسيم و حرف مىخوانيم، مىمورد آن فردى و جمعى مى

دهيم تا مراقب آنها باشيم که دست به  شود. تيمى تشکيل مىزندانيانى که مشکل روانى داشتند وضعشان بدتر مى 

شود مسئوليتش را به نفر  نزنند. هر چند ساعت يک نفر مراقب آنهاست و هر کس که نوبتش تمام مى  خودکشى

کند  داند و نگران است. احتماال او به اين فکر مىرسد که مهين همه چيز را مىدهد. به نظر مىبعدى تحويل مى

اده است که منجر به دستگيرى  که چون يک بار وقت دستگيريش نتوانسته شکنجه را تحمل کند و اطالعاتى د

يک نفر شده است، حاال هم نخواهد توانست شکنجه را تحمل کند. هر چند او شرايط طاقت فرساى قبر را تحمل 

مى نظر  به  ولى  نمىکرد  را  خودش  توانايى  که  بدتر رسد  روز  به  روز  حالش  خاطر  همين  به  احتماال  بيند. 

ا تحمل کند. شايد هم تحت تاثير همسرش قرار گرفته است. تا  شود، چون مطمئن نيست که بتواند شکنجه رمى

گفت که شرايط آزادى را بپذير و بيا بيرون مبارزه  قبل از اينکه مالقاتها قطع شوند هر بار همسرش به او مى 

بده. نمى  ادامه  تناقضى را که گلويش را مى را  بدتر مىتواند  به روز وضعش  با فشارد حل کند و روز  شود. 

خورد. ديروز بعد از اينکه دوش گرفت لباس قشنگى را که همسرش برايش  زند و غذا نمىحرف مى خودش  

آورده بود پوشيد ولى نتوانست بيشتر از چند دقيقه با آن بماند. رفت و لباسش را دوباره عوض کرد. طى روز  

ع متوجه شده و با کمک  اى شيشه رگ دستش را بزند ولى خوشبختانه مراقبش به موقکند با تکهمهين سعى مى

شود ولى پوست و گوشت بخشى از دستش شوند. مهين موفق به زدن رگش نمىزندانيان ديگر مانع از آن مى

 بندد. را بريده است. فرى که دکتر است و با ما زندانى است، دستش را مى

خوبى نداشت ولى    دختر ديگرى در بند است که رفعت نام دارد از مجاهدين و خيلى جوان است. وضع روحى 

هاى تلخ و سخت  اى بين اميال جنسى و دورى از واقعيترسد رابطه حاال وضعش بدتر شده است. به نظر مى

روحى وضعيت  بخاطر  که  زمانى  از  مىاست.  زندگى  ديگرى  دنياى  در  جنسىاش  نيازهاى  فعال  کند،  اش 

وى بروز اين نوع نيازهايش را بگيرد. گاهى تواند جلاند. و از آنجايى که کنترلى روى حرکاتش ندارد نمىشده
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بيرون مىسينه لباسش  از  بعد از شکست در مبارزه براى ورزش جمعى  هايش را  گذارد. برادرش سال پيش 

 دست به خودکشى زد و مرد. 

شود که مهين زير پتو در حال تقال است. هاى شب پيش، کسى که مراقب مهين و رفعت است متوجه مىنيمه

کند با سنجاق سر رگهاى آن قسمت دستش را که قبال پاره کرده بود،  بيند مهين سعى مىزند، مىار مىپتو را کن

 دهد. گيرد و مهين زير لب به او فحش مىبيرون بکشد. سنجاق را از مهين مى

که    بينماى به خودشان نرسانند. مىامشب نوبت من است که بيدار بمانم و مراقب مهين و رفعت باشم که صدمه 

خواهد او روم. باالى سر سار رفته است و مىرود. اتاق او جدا است. به دنبالش مىرفعت دارد به اتاق ما مى

خواهم که از اتاق بيرون روم و قبل از اينکه سار بيدار شود از رفعت مى را بيدار کند. سريع به سراغ او مى

که اين اتاق او نيست و بايد از اتاق بيرون بيايد. او را به گويم  خواهد از اتاق بيرون بيايد، به او مىبيايد. نمى

 گويد خواهى ديد. کند. مىآيد ولى مرا تهديد مىکنم. او بيرون مىآرامى به طرف بيرون اتاق هدايت مى

شناسم اين اولين  کنم. رفعت را نمىزنم و در مورد علت روانى شدن رفعت و مهين فکر مى در راهرو قدم مى 

شناسم، هميشه دوستش داشتم. مهين زيباست، صورتى  ت که با او در يک بندهستم. ولى مهين را مىبارى اس

کنند و او که به دانم که وقتى دستگير شده است او را شکنجه مىبچگانه دارد که بيگناهى از آن مى بارد. مى

بعد از آن مهين از کارى که شود.  دهد که منجر به دستگيرى يک نفر مىشدت ترسيده بوده، اطالعاتش را مى

مى ناراحت  آنقدر  بوده  مىکرده  مارکسيسم  از  دفاع  به  آن  تالفى  براى  که  مارکسيسم شود  از  دفاع  شايد  افتد. 

منجر به اعدامش شود، ولى به او حکم ابد دادند. او هميشه از مارکسيسم دفاع کرد و هميشه خودش را بخاطر  

آ اين کرد که اعدام مىرزو مىآوردن آن فرد به زندان سرزنش نمود.  آزاد شود ولى  تا از سرزنش خود  شد 

بايست به مبارزه ادامه دهد. او را به قبرها فرستادند و او آن شرايط را براى ماهها تحمل  اتفاق نيفتاد و او مى

قزل   ٧  آيد که وقتى به بندکرد، هر چند وقتى از قبرها آمد تا حدى از نظر روانى لطمه خورده بود. يادم مى

توانست کارى را  نشست. گويى نمىرفتم او تازه چند روزى بود که از قبرها برگشته بود. رو به ديوار تنها مى

زد. آيد که ساعتها به تنهايى قدم مى که روزها و روزها از او خواسته بودند بکند، براحتى کنار بگذارد. يادم مى 

 ربان عذرم را خواست. بارها خواستم با او حرف بزنم ولى با لبخندى مه

   

دانم رسد. نمىدار هم به نظر مىترسم، هر چند خندهکند. کمى مىروم رفعت تعقيبم مىروز بعد هر جا که مى

روم که اگر رفعت  که آيا واقعا قصد حمله به من را دارد و اگر حمله کند چه بايد بکنم. تنهايى به هواخورى نمى

 کند.  آيد ولى کارى نمىزنيم، رفعت به دنبالمان مىو راز قدم مى به دنبالم آمد تنها نباشم. من 

مى را  مجاهدين  بقيه  نام  بند  بلندگوى  از طريق  بيرون  نگهبان  بند  از  و  شوند  آماده  بازجويى  براى  که  خواند 

آماده مى آنها  به اى براى مرگ ندارد. نگهبانان  اى براى رفتن ندارند، هيچ کس عجله شوند ولى عجله بروند. 

مى مىدنبالشان  خود  با  را  آنها  و  مىآيند  نگاه  رفتن  حال  در  را  آنها  مىبرند.  احساس  خودشان  کنم،  که  کنم 

دانند چه چيز در انتظارشان است. شايد اطالعات درستى به آنها نرسيده است. به نظر خيلى نگران نيستند. نمى

ام. چند روز پيش باز يکى از به اين شکل نبودهحاال هيچ مجاهدى در بند نيست، ولى هرگز راضى به نبودشان  

تواند ما  دهد، رژيم چطور مىرسد و ما را نجات مىگفت که سازمان به زودى به تهران مى آنها به ديگرى مى

اين حرفها و حالتهايشان تظاهر به بى آنها در راه هستند. شايد هم همه  خبرى است و همه چيز را را بکشد، 

 رند.  شان را حفظ کنند که ايستاده بمىخواهند روحيهاين طريق مى دانند. شايد بهمى

بند   به  را  رفعت  مى  ۲نگهبان  او برد.  مراقب  کسى  خواهد کشت، چون  را  آنجا خودش  در  بزودى  که  دانيم 

 نخواهد بود. 

 کنم، نوشته است: است دريافت مى  اى از دنيا که هنوز در اتاق در بستهنامه

اند کشته است، ولى اين واقعيت اين کنم که رژيم همه زندانيان مرد را که شرايط را نپذيرفتهخواهم باور  نمى  -

دوران است. رژيم درهاى زندانها را بسته است تا بدون هيچ مزاحمتى همه ما را بکشد. همه مجاهدين را از  

ند تا اعدام شوند. آنها سارا را هم  رو دانستند که مىاند تا بکشند. هرچند خودشان نمىاتاق من و بقيه اتاقها برده

به همراه مجاهدين بردند، هر چند بارها به رژيم اعالم کرده بود که ديگر مجاهدين و اسالم را قبول ندارد. او  
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که مىمى نمىدانست  کارى  هيچ  که  و گفت  اعدام شود  تنگ شده رود  برايش  دلم  آن شود.  مانع  تا  بکند  تواند 

آيم و او گفت اميدوارم که نيايى. سارا آخرين آرزويش به او گفتم که من هم بعد مى  بردنداست، وقتى او را مى 

هاى سرخ و سياه کوچولو را که با هم درست کرده بوديد، در چند مالقات  زنده ماندن ما بود. از اينکه آن ماهى

به خانواده آنهايى رپيش  ديروز چيزى شنيدم که مطمئن شدم که همه  داد، خوشحالم.  بردند کشتهاش  اند.  ا که 

ماندنمان  زنده  اگر  ولى  بگوييم.  مردم  براى  روزها  اين  مورد  در  و  بمانيم  زنده  ما  از  تعدادى  که  اميدوارم 

ام، من هم زنده نخواهم ماند. مشروط به پذيرش آن شرايطى باشد که برايم نوشته بودى و من هم در اينجا شنيده

دادم که شنيدم صداى رفت و آمد و حرف هاى نگهبانان را گوش مى  ديروز گوشم را به درز در گذاشته بودم و

شود، بيا بايد گفت بيا بريم، حاج آقا منتظر است. اگر دير بريم عصبانى مىپاسدار مومنى به پاسدار حميدى مى

مى او  به  حميدى  نمىبريم.  مىگفت  بهم  را  حالم  خون  بوى  نمىتونم،  ديگه  آنهزنه،  چرا  بدم.  ادامه  را  تونم  ا 

ترسم، شايد ما را نفرين کنند.  هاشون را توى کاميون بريزيم. من از روحشان مى کشيم؟ چرا ما بايد جنازهمى

خواهى شه، حاال بايد بريم. نمىشنيدم. مومنى به او گفت لوس نشو، بزودى تمام مىصداى گريه حميدى را مى

دانم که رفتند گم شد. نمىر صداى پايشان که مىخواهى؟ صداى گريه حميدى دکه حاج آقا را عصبانى کنى، مى

زنند و اينکه تا کجا  در بند شما چه خبر است ولى در اتاق ما زندانيان در مورد شرايط زنده ماندن حرف مى

هايى را خواهيم دانم که برخى از ما همان پاسخ توانند بپذيرند. مىتوانند کوتاه بيايند يعنى چه شرايطى را مىمى

بازجويى  داد که  به حال در  داده تا  از آن  ها  االن يکى  دارم و  ايم و کشته خواهيم شد. پرواز عزيزم، دوستت 

مى  حرف  هم  با  و  بودم  تو  پيش  که  دارم  احتياج  هميشه  از  بيشتر  که  است  هم  شرايطى  کنار  در  شايد  زديم. 

مبارزه براى برابرى و آزادى را  ريم، ولى بيشتر از هميشه دوست دارم که زنده بمانيم و بيرون از زندان  بمى

 ادامه دهيم. هر چند چنين چيزى ديگر يک خواب يا تجسم زيباست و بس. دوستت دارم، دنيا. 

فکر  به هواخورى مى مجاهدينى  به  داده رها شوم.  بهم دست  دنيا  نامه  با خواندن  که  از حالت خفگى  تا  روم 

شده مى اعدام  و  بودند  ما  با  پيش  روز  چند  تا  که  نمىکنم  نه  اند.  است،  شده  اعدام  سارا  که  کنم  باور  خواهم 

دانست که او ديگر  توانم اعدام او را باور کنم. رژيم سارا را هم همراه مجاهدين اعدام کرد، هر چند مىنمى

يک کمونيست است ولى نگذاشت او را با ما اعدام کند. براى رژيم هر چه زودتر يکى کم شود بهتر است. آيا  

مى مىدامردم  چه  اينجا  در  که  نمىنند  کارى  هيچ  و  نمىگذرد  شايد  عمليات کنند؟  شدن  تمام  با  بزودى  دانند. 

 اند؟ پاکسازى زندانها خواهند فهميد. آيا آنوقت مردم کارى خواهند کرد؟ و يا به اين خشونتها عادت داده شده

وران جنگ جهانى دوم خوانده بودم به کتابهايى را که در رابطه با کشتار کمونيستها و جهودها در آلمان در د

مى طرز ياد  بخاطر  را  انسان  هزار  هزاران  تا  گذاشت  باز  را  آلمان  دولت  و  هيتلر  دست  دنيا  آورم. سکوت 

خيلى بود  نکرده  سکوت  دنيا  اگر  بکشند.  مىفکرشان  زنده  گوشه ها  هر  در  ياد  ماندند.  مردم  به  جهان  از  اى 

د و اهميتى به شرايط زندگى ديگران ندهند. دفعه پيش که کشتار دسته جمعى اند که فقط به خودشان فکر کننداده 

بود. رژيم انسانهاى زيادى را در خيابانها و يا زندانها به رگبار گلوله بست ولى    ٦۰در ايران روى داد سال  

واقعا  گذرد. اگر سازمانى در جهان وجود داشت که  هيچ کس صدايش هم در نيامد که بگويد در ايران چه مى 

داد. احمقانه است که سرنوشت هر انسانى به اين اش دفاع از حقوق بشر بود چنين کشتارهايى روى نمىمسئله

شود ولى در  بسته است که در کدام گوشه دنيا متولد شده است. انسان در اروپا بخاطر طرز فکرش زندانى نمى

تى در اروپا هم کسى که در يک خانواده ثروتمند  کنيم، حاى زندگى مىشود. در دنياى احمقانهايران اعدام مى 

مى پدرم بدنيا  ياد  به  داشت.  خواهد  آمده  بدنيا  فقير  خانواده  يک  در  که  کسى  به  نسبت  متفاوتى  سرنوشت  آيد 

هميشه مىمى که افتم،  فکر مى کرد  پدرم  کنى.  فرار  ايران  از  و  بيايى  بيرون  زندان  از  بايد زودتر  که  گفت 

 خنديدم. بر با اعدام شدن خواهد بود و من به او مىماندن در زندان برا

زنند و گويد بهناز نوشته است که در اتاق او برخى از زندانيان در مورد شرايط زنده ماندن حرف مىراز مى 

 رسد که برخى از آنها پاسخهايشان را به سواالت تغيير خواهند داد.  به نظر مى

بلندگو مى از  از يکديگر مى   نگويد همه زندانيانگهبان  بيايند.  بيرون  بند  از  بند  پرسيم نوبت  با چادر و چشم 

برند.  رويم، ما را به ساختمان ديگرى مىماست؟ حاال ما را خواهند کشت؟ کسى جوابى ندارد. از بند بيرون مى

ايستاده آماده  از مديران و مسئولين زندان  پا اند. همان سوالها را از همه مىتعدادى  سخهايشان را کنند. برخى 

کنند حاال که دارند بخاطر دهند. آنها فکر مىدهند. برخى به سوال آيا مارکسيست هستى پاسخ آرى مىتغيير مى

شوند بهتر است از مارکسيسم دفاع کنند. پاسخ من در مقابل سواالت  مسلمان نبودن و نماز نخواندن اعدام مى 

 دهم" است. نظرى مثل هميشه "جواب نمى

 ٭ ٭ ٭  
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   ق براى نمازشال

خواند. همه به هم  صبح است، در حال خوردن صبحانه هستيم. نگهبان از بلندگو چند اسم را براى بازجويى مى

دانند که حاال نوبت ماست، ولى چرا فقط کنند ولى گويى ديگر جاى سوالى باقى نمانده. انگار همه مىنگاه مى

کند که يانات حزب توده و اکثريت هستند؟ هر کس سعى مىاسامى ده نفر را خواندند؟ چرا همه ده نفر از جر

مان خيلى کم است ولى قورت دادن آن راحت نيست. آنهايى که بايد  اش را تمام کند. با اينکه صبحانهصبحانه

گذرد و همه دچار هيجان هستند، شوند بروند و ما بايد منتظر خبر بمانيم. زمان خيلى آهسته مى بروند آماده مى

 زمان اعدام.   هيجان

خواهد که  کشد تا بفهميم آنهايى را که از بند بردند در چه وضعيتى هستند. شايد رژيم مىاين بار زياد طول نمى

شنويم که آن ده نفرى که از بند برده شدند در ما بدانيم و پاسخهايمان را به سواالت بازجويى تغيير دهيم. مى

انفرادى هستند و به همراه همه کسا اين شکل که نى که تا حاال در سلول بودهسلول  اند زير شالق هستند. به 

آورند و هر بار پنج ضربه شالق بار در شبانه روز در وقت هر وعده نماز آنها را از سلولهايشان بيرون مىپنج

دانيم . مىزنند. آنها تا زمانى که اعالم کنند مسلمان هستند و نماز بخوانند، شالق خواهند خوردبه کمر آنها مى

آنا هم يکى از  خواهند که انزجار نامهکه بعد از پذيرش اسالم و نماز خواندن، از فرد مى اش را هم بنويسد. 

نمى است،  شکنجه  زير  که  است  هم  آنهايى  دنيا  اتاق  شرايط  شده،  بد  خيلى  بند  شرايط  کرد.  خواهد  چه  دانم 

افسرده همه  هم  ديگر  اتاقهاى  در  مىهمينطور،  شالق    شنوماند.  جاى  به  اعدام  يا  و  مرگ  آرزوى  برخى  که 

تر از شکنجه است. شکنجه يعنى درد ولى در اعدام با اولين گلوله  خوردن را دارند. واقعا اعدام خيلى راحت

مى  دست  فرد  به  مىحالت شوک  احساس  و  مىدهد  پرواز  دارد  که  بخاطر خونکند  اعدام  در  آدم  کند.  ريزى 

 کند. احساس درد نمى

دانم آيا چيزى باعث ناراحتى  ام، نمىنويم که رفعت در بند دو دست به خودکشى زده است. در اتاق نشستهشمى

اند و غرق حرف زدن  مهين شده است و يا اينکه دچار خياالت شده است. او به دو نفر که در نزديکى او نشسته

سد تجسم به زير بازجويى رفتن او را  رخورد. به نظر مىدهد. خيلى الغر شده است، غذا نمىهستند، فحش مى

نمى است.  کرده  تناقض  دچار  آن شديدا  همه  شرايط  اين  انگار  ولى  رسيده  او  گوش  به  اخبار  چطور  دانم 

دانم چند رسد خيلى ترسيده است. نمىاحساساتى را که موقع دستگيرى داشته به او برگردانده است. به نظر مى

بازجوي زير  به  خود  رفتن  روز  در  مىبار  مرور  را،  شکنجهى  بار  اين  نمىکند.  اطالعات  خواهند،  گران 

نشيند و به فکر  کنم که هر بار که در گوشه اتاق مىخواهند که مسلمان باشى و نماز بخوانى. احساس مىمى

گر است. به رود، در حال تجسم شالق خوردن خودش و صداى شنيدن محمد و خدا از زبان شکنجهفرو مى

پذيرد، براى همين اصرار دارد که قبل از اينکه  بيند که زير شکنجه اسالم را مىه خودش را مىرسد کنظر مى

کند که اگر به زير بازجويى برود مقاومت نخواهد کرد؟ چنين اتفاقى بيفتد خودش را بکشد. ولى چرا فکر مى 

ده است که بايد هر چه  اين طور که پيداست تناقض، ترس از شکنجه و عدم مقاومت او را به آن نقطه رسان

 زودتر خودکشى کند.  

دهد. با اينکه در اينجا دوستان خوبى دارم ولى فکر اعدام  زنم، احساس تنهايى آزارم مى در هواخورى قدم مى

مان تنها هستيم، بخصوص آنهايى که  بخاطر عقايدم باعث شده که احساس کنم در اين دنيا تنهاى تنها هستم. همه

توانستم به  نانى بدست آورند. کاش بيرون از زندان بودم و مىدوند که لقمه همه روز را مى  در بيرون از زندان

کند اين است. اين عاقبت کسى همه دنيا بگويم که قيمت زندگى در کشورى که رژيم اسالمى در آن حکومت مى

چيزى را که باور    کند. من هم زير شکنجه جان خواهم داد ولىاست که براى يک زندگى انسانى مبارزه مى

توانم در حالى زندگى کنم  توانم با خودم زندگى کنم. چطور مىندارم نخواهم پذيرفت. اگر غير از اين کنم نمى

آنهايى که  ام خجالت مى آيد، که از کارى که کرده که از خودم بدم مى  کشم؟ وقتى که به زير شکنجه بروم به 

باعث مى اين  دارم فکر خواهم کرد و  آنهايى که  دوستشان  به  احساس کنم. فکر کردن  درد را  کمتر  شود که 

کوبند. فکر کند، در حالى که آنها بر جسمم مىدوستشان دارم احساسات و مغزم را از جايى که هستم دور مى 

گذاشتم دست به کارى بزند که به سلول ختم شود. و اگر االن آنجا نبود، کند، اگر با او بودم نمىآنا رهايم نمى

دانم که آيا همسرش زنده مانده است، يعنى شرايط را پذيرفته است و يا جان باخته  ر شکنجه هم نبود. نمىزي

را شالق مى  آدمها  مذهبى،  و چه  دنيايى  اين شکنجه است. چه  چند  بخوانند. هر  نماز  که  بريدن  زنند  براى  ها 

 است، براى دست از مبارزه کشيدن است.  

فکر همه  چند  هر  روزها  اين  زندگىمى  در  روزهاى  آخرين  که  مىکنيم  را  مىمان  سعى  ولى  کنيم گذرانيم 

داريم و همين باعث  خوانيم و روابطمان را زنده نگه مىکرديم، انجام دهيم. کتاب مىکارهايى را که هميشه مى
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وز بنا بر اند و هر رها زندگى عاديشان را رها کرده مان را از دست ندهيم. متاسفانه بعضىشود که روحيهمى

شود هيجانشان بيشتر شود. يک اتاق در بندمان است که در آن هميشه کنند که باعث مىاخبار روز زندگى مى

متوجه مى است.  مىبسته  که  تعدادى مراقب مى شويم  کنيم.  باز  آنرا  در  آمد خبر توانيم  نگهبان  اگر  که  ايستند 

مى اتاق  وارد  آندهند.  در  چيزهايى  چه  ببينيم  که  اتاق   شويم  در  راديو  يک  و  گزارش  نامه،  پرونده،  هست. 

گذرد. ريزد. شايد بتوان با گوش دادن به راديو فهميد که چه مى بينم و با ديدن راديو چيزى در دلم فرو مىمى

 رسد انبارشان است. خاک روى همه چيز نشسته است. اينطور که به نظر مى

گفته مىاز  سار  راديهاى  کمونيست  که حزب  نمىدانم  آنرا  موج  ولى  دارد  مىو  سار  پيش  او دانم.  از  و  روم 

آن مىمى و موج  راديو  باره وقت  در  او  و  است  پرسم  بهتر  و  دارد  آشنايى  آن  و موج  با صدا  اينکه  و  گويد 

زنم و اينکه بايد سعى کنيم راديو حزب را بگيريم و شايد  خودش سعى کند که آنرا پيدا کند. با راز حرف مى

گويم که دو نفرى هم  بارى کسب کنيم. راز موافق نيست که اين کار را با افراد ديگر بکنيم. به او مىبتوانيم اخ

توانيم آنرا انجام دهيم. حداقل سه نفر بايد مراقب بايستند که اگر نگهبان آمد خبر بدهند، ولى راز موافقت نمى

 اين کار را بکنيم.   زنم و آنها موافقند کهکند. با سار، سونيا و روژين حرف مىنمى

پلهاز روژين مى راه  در  که  ببيند. خواهم  را  آنها  بيايند  بيرون  دفترشان  از  نگهبانان  اگر  که  بايستد، جايى  ها 

اتاق مىسونيا مى ببيند و هم مرا که در مقابل در  ايستم. اگر تواند در راهرو بايستد، جايى که هم روژين را 

توانم بالفاصله سار را از  دهد و سونيا به من و من مىن به سونيا عالمت مىنگهبان از دفتر بيرون بيايد، روژي

اتاق بيرون بياورم. اين کار را چند بار در زمانهاى متفاوت ولى حدود ساعتى که بنا به گفته سار حزب برنامه 

شود. ه شنيدن آن نمىگيرد و سار موفق باى ندارد. راديو برخى از موجها را نمىدهيم ولى فايدهدارد، انجام مى

گيريم يک بار ديگر مراقب بايستيم براى گشتن اتاق. اين بار من به  اى است ولى تصميم مىخبر ناراحت کننده

اند. گزارشات جالبى پيدا اند آنجا ريخته ماند که هر چيز را که نخواستهخانه مىروم، مثل صندوق داخل اتاق مى

 گهبان نوشته شده است:  کنيم. يکى از گزارشات توسط يک ن مى

شود که ديگران هم  گردند و باعث مىآنها را ديگر به تنبيه نفرستيد، به سلول انفرادى نفرستيد. سرحال بر مى  -

مصمم و  روانى  اختالل  هيچ  بدون  انفرادى  سلول  از  بگيرند.  مىروحيه  بر  مفهوم  تر  انفرادى  سلول  گردند. 

 کنند.  ت و راحت تر از نسل قبل آنرا تحمل مىترسناکش را در بين آنها از دست داده اس

را دارد. گزارشاتى در مورد زندگى روزمره ما هم هست. به    ٦٥اين گزارش تاريخ دو سال پيش يعنى سال  

مى نمىنظر  هدر  را  وقتشان  ما  تماشاى  با  نگهبانان  که  مىرسد  نشان  گزارشها  که دهند.  هرچه  آنها  که  دهند 

نويسند. يکى از گزارشات در مورد اتفاقى است که براى خواهيم مىما از آنها مى  بينند و يا هرچه را کهمى

امضا کننده مى اسم  از  افتاده است.  از نگهبانان  تازه کار يکى  از نگهبانان جوان و  به يکى  فهميم که مربوط 

 است که براى رئيسش نوشته است. نوشته است:  

. زمانى که در بين مردم در اتاق نشسته بودم متوجه شدم که پنج شنبه غروب به يک جشن عروسى رفته بودم -

العملى نشان گويند. ابتدا عکسبرخى از مهمانان مرا به يکديگر نشان داده و چيزى در گوشى به يکديگر مى

توانستم ديگر آنجا بنشينم. جشن را ترک کردند. نمىندادم ولى بعد از مدتى همه مهمانان جور خاصى نگاهم مى

کنند. دويدم و پشت سرم را نگاه کردم تا  ام راه افتادم، که متوجه شدم دو تا مرد تعقيبم مىو به طرف خانه  کرده

دوند. سعى کردم مسيرم را تغيير  کنند و متوجه شدم که آنها هم به دنبال من مىمطمئن شوم که آيا مرا تعقيب مى

ده بودم، به خانه رفتم و از پشت پنجره ديدم که دارند  آمدند. خيلى ترسيرفتم آنها هم مىدهم ولى هر جا که مى

نگاه مىخانه را  که کجا زندگى مى کنند. حاال مىام  دارم مى دانند  ترس  از  و  بکنم؟ چطور کنم  بايد  ميرم. چه 

کنم که به من بگوييد که چکار کنم. خواهر شما،  ترسم. خواهش مىام را عوض کنم؟ خيلى مىتوانم خانهمى

 امى. فاطمه ام

داريم و سيم برق که اگر بشود  نامه تاريخ چند ماه پيش را دارد. مقدارى کاغذ و تعداد زيادى خودکار بر مى

آوريم. ولى قاشقى که داريم خوب نيست و  چايى درست کنيم. با استفاده از قاشق و سيم برق آب را جوش مى

گذريم. بعضى از ز خير چايى داغ خوردن مىمان خطرناک است. بنابراين ا شود و براى سالمتىدر آب حل مى

 نظرى در مورد آن نيست.  هايمان دوست دارند که راديو را به اتاق آورده و به آن گوش کنند ولى همهم اتاقى 

 گويد: زنم، مىبا منيژه که براى مهين خيلى نگران است حرف مى 
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ى که براى سالها مالقات نداشت. تا زمانى که داندادم. مىما با هم دوست بوديم، من به او پول و لباس مى  -

تواند با من حرف بزند  همسرش از زندان آزاد شد مالقات نداشت. سال پيش روزى به من گفت که ديگر نمى

با   از آن در مورد مالقات  انقالب بودند. قبل  از نظر او ضد  با برخى از زندانيان دوست هستم که  چون من 

گفت که گفت که خيلى برايش آزار دهنده است. بعد از هر مالقات به من مىزد، مىهمسرش باهام حرف مى

رفت. مهين بين احساسات خواند، مىروم، ولى هر بار که بلندگو نامش را براى مالقات مىديگر به ديدنش نمى

است  و نظرش در مورد او که بريده بود، دچار تناقض شده بود. به هر حال اين همسرش بود که او را با سي

 آشنا کرده بود.  

 دانى چطور؟ مى-

آنها را ترک کرد. حتى يک بار هم به    - پسر عموى مهين بود. پدر مهين دو بار ازدواج کرد و مادر مهين 

بچه از  متفاوت  مهين  با  رفتارش  خوانده  مادر  نيامد.  مهين  مىمالقات  مهين  از  بود.  خودش  که هاى  خواست 

تکار خانه است. وقتى که با پسر عمويش ازدواج کرد با مارکسيسم  گفت که او خدمروسرى سرش کند و مى

آشنا شد، هرچند دوست داشت در مورد آن بشنود و قادر نبود در مورد آن استدالل بياورد. هرچه که در مورد 

مبارزه و مارکسيسم ياد گرفت در رابطه با همسرش بود که رفتارش با او انسانى بود. ولى بعد از دستگيرى 

خواست که انزجار بدهد آمد از او مىو پس از مدتى آزاد شد. از آن ببعد هر وقت که به مالقات مهين مى  تواب

خواهد راه خودش را برود و اينکه توانست به او بگويد که مبارزه را دوست دارد و مىو آزاد شود. مهين نمى

قبر بود حاجى باالى سر او رفت و نظر  خورد. وقتى در  دوست ندارد انزجار بدهد. تناقض او را از درون مى

 او را در مورد مارکسيسم پرسيد. مهين به او گفت، مارکسيسم علم رهايى طبقه کارگر است.  

گويد اسامى که رسد که مىصبح است و در حال خوردن صبحانه هستيم. صداى نگهبان از بلندگو به گوش مى

مى بيايندخوانده  بيرون  بند  از  بازجويى  براى  مىشود  بر  در  را  جا  همه  سکوت  تمام  .  نگهبان  مکث  گيرد، 

ايم. دو باره اسامى ده نفر و همه به جز کند، همه سراپا گوش شدهشود. نگهبان شروع به خواندن اسامى مىنمى

هايى که زير شکنجه هستند، آنهايى هستند که مثل يک نفر از جريانات حزب توده و اکثريت هستند. تمام چپى

روند و چه سرنوشتى در  دانيم که اسامى خوانده شده به کجا مىاند. اين بار همه مىدر سلول بوده  آنا از قبل

رند و يا اسالم و نماز را بپذيرند. آنها تا زمانيکه  روند شالق بخورند که يا بمىدانيم که مىانتظارشان است. مى

نتوانند   پذيرفتن  شکنجه را تحمل کنند شالق خواهند خورد. وقتى که ديگر  بايد شرايط را که  آنرا تحمل کنند 

کنم که آنا و بقيه زندانيان زير شکنجه  شود تصور مىاسالم است قبول کنند. هر بار که اذان از بلندگو پخش مى

 هستند.  

 ٭ ٭ ٭  
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   زنددندانم با من حرف مى

و مى پيدا کرده  انبردست  است. يک  دندانش  مهين خيلى عصبى  آن  با  بکشد. مى خواهد  با من را  دندانم  گويد 

زند و جهان گفته است اگر آنرا بيرون بکشم، ديگر با من حرف نخواهد زد. تعدادى از زندانيان سعى  حرف مى

گيرند.  کند که آنرا از دست ندهد، باالخره آنرا مىدارند که انبردست را از دست او بگيرند ولى مهين تقال مى

زند که عليرغم صداهاى زيادى که در  سرش را چنان محکم به دستشويى مى  رود هر بار که به دستشويى مى

کند، تا قبل از شروع اعدامها و رسد. کارش مرا هم عصبى مى دستشويى و راهرو هست، صداى آن بگوش مى

کرد، اگر کشتار و خواست دست به خودکشى بزند. اگر شرايط تغيير نمىها حالش خوب بود، الاقل نمىشکنجه

نمىشکن را شروع  زندانيان  نمىجه  اين وضع  به  مهين  مىکردند،  کار  چه  ما  حاال  ولى  او افتاد.  براى  توانيم 

خواهيم که سرش را به ديوار نکوبد وگرنه  رويم و از او مىرود بدنبالش مىبکنيم؟ هر بار که به دستشويى مى

دانم کشد. مىهيم رفت دست از اين کار مىرويم. تنها با تهديد اينکه داخل دستشويى خوابه داخل دستشويى مى

اى به خودش  که راهى را براى خودکشى خود پيدا خواهد کرد. هر چند ساعت يک نفر مراقب اوست که صدمه

نرساند. هيچ وقت در زندگى تا اين حد احساس بيهودگى نکرده بودم. مهين به هيچ کس اعتماد ندارد، شايد تنها 

دهد. شايد جهان هم دچار مشکالت روحى است که خودش  هم اهميتى به مهين نمى  به جهان اعتماد دارد که او

کند که تمايالتش را با سياست رنگ بزند  کند و دوست دارد تنها باشد. هرچند او سعى مىرا از ديگران جدا مى 

و جهان را  ايستد  ولى شايد تمام رفتارش تحت تاثير دوران قبر است.هنوز گاهى مهين دم در اتاق کنارى مى 

به جهان چه مىکند. کاش مىنگاه مى کردن  نگاه  با  که  بفهمم  نگاه مىتوانستم  را  وقتى جهان  گاهى  کند  بيند. 

لبانش را تحت قرار مى لبخندى محو صورت و  به حمام مىالشعاع  رود که دوش بگيرد ولى زير دهد. مهين 

فهمد و در حاليکه از  ردى که مراقب اوست مىشکند. قبل از اينکه رگ خود را بزند، فاى را مىدوش شيشه

کنند که تکه  شود که شيشه را از او بگيرد. تعدادى تقال مىخواهد سريع وارد کابين حمام مىديگران کمک مى

شيشه را از دست او در بياورند ولى قادر نيستند. با اينکه روزهاست که مهين غذا نخورده ولى زورش از آنها  

آنها نگاه مىه تکه شيشه را از مهين مىبيشتر است. باالخر با تنفر به  او  کند. خيلى ناراحت به نظر گيرند و 

 رسد، تنها نشسته است و نگاهش به ما مثل نگاه فردى به دشمنانش است.  مى

خواهد با مهين حرف بزند، نگذارد دست به خودکشى بزند. جهان به  رود و از او مى منيژه به سراغ جهان مى

 تواند تصميم او را تغيير دهد.  يد متوجه نيستى، او تصميمش را گرفته است و کسى نمىگواو مى

گذرد. صبح است و دوباره نگهبان از رسند، يک هفته مثل يک سال مىروزها خيلى طوالنى تر به نظر مى

اسامى را مىبلندگو  تاى  از حزب  همه  و  نفر  ده  اسامى  دوباره  بروند.  بازجويى  براى  که  نظر  خواند  به  وده. 

کنيم، گويى ها در سلول دارند. ديگر در اين مواقع سوال هم از يکديگر نمىرسد که به اندازه کافى از چپىمى

 اى در انتظارمان است. سايه شکنجه وضع عادى بند را به هم ريخته است. دانيم که چه آيندههمه مى

توانستند به اندازه کافى  زدند ولى چون نمىشالق مى  شنويم که براى چند روز اول نگهبانان زن زندانيان رامى

اش را کنم، نگهبان پيرى که هميشه مقنعهزنند. طالقانى را تجسم مىمحکم بزنند، حاال نگهبانان مرد آنها را مى

کند که يک تار موهايش هم پيدا نباشد. او هميشه يک تسبيح در دست دارد و در حاليکه با دعا  طورى سر مى

به دستشويى مىدر بهشت جا مى  خواندن را  زندانيان  با يک دستش  برد. نمىخرد  اين چند روزه که  در  دانم 

زده به همان اندازه  اى که مىانداخته يا نه. حتما از هر ضربه زده با دست ديگرش هم تسبيح مىزندانيان را مى

دهد. او يکى از مسلمانان نجام مىبرده است، چون هر دو کار را براى رضايت خدا اتسبيح انداختن لذت مى

ام، از کسانى است که قلبا دوست دارد همه کافران را به همان جايى بفرستد واقعى است که من در عمرم ديده

 که خدايش در دنياى ديگر برايشان تدارک ديده است، به قعر آتش و شکنجه و مرگ.  

ها هستند.  ن بودند و حاال مشغول شکنجه المذهبنگهبانان زن همراه همکاران مردشان مشغول کشتار مجاهدي 

کردم که زنان به  کردم که زنان متفاوت با مردان هستند. فکر مىقبل از اينکه به زندان بيايم هميشه فکر مى

کردم دليل اينکه دنيا با نابرابرى و اختناق و جنگ  کنند. فکر مىخشنى مردان نيستند و کارهاى غيرانسانى نمى

رسد که اين مسايل ربطى به جنسيت  کنند. ولى به نظر مىر خورده اين است که مردان حکومت مىو کشتار مه

اند، وگرنه فرقى  ندارند بلکه ربط به موقعيت اجتماعى فرد دارند. زنان موقعيت آنکه خود را نشان بدهند نداشته 

تفاوتى بين زن و مرد نيست. در   فهمم که با داشتن موقعيت کشتار و شکنجهبين آنها و مردان نيست. حاال مى

دهند و به او  واقع مسئله مربوط به قدرت است تا جنسيت. وقتى به کسى قدرت کشتن و شکنجه ديگرى را مى

فهمم که زنان  گويند که شغلش است، فرد با توجيه اينکه شغلش است و يا شايد با لذت، شکنجه کند. حاال مىمى

توانند به اندازه مردان خشن باشند و ربطى به جنسيتشان ندارد. بلکه ربط   هم اگر موقعيتش را داشته باشند مى
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توانند به همان اندازه که وسيله حفظ کند. زنها هم مىگر مىبه سيستم دارد، اين سيستم است که فرد را شکنجه 

 اين سيستم هستند مورد استفاده قرار گيرند. 

اند و يکى از آنها جان داده کنجه بودند دست به خودکشى زدهشويم که دو نفر از آنهايى که زير شخبردار مى

خوانند که شالق شنويم که تعدادى از آنهايى که زير شکنجه بودند شرايط را پذيرفته و حاال نماز مىاست. مى

نخورند. آنا يکى از آنهاست که بعد از چهارده روز شالق خوردن شرايط را پذيرفته و از نظر روحى ضربه  

داند که اگر آنها را به بند ما بياورد بعد  است. کاش او را به بند ما برگردانند ولى شک دارم. رژيم مىخورده  

نماز  آن هميشه  افراد  بندى که  برد.  دو خواهند  بند  به  را  آنها  را کنار خواهند گذاشت.  نماز خواندن  از مدتى 

ت پريود شدن زندانيان، شالق آنها براى يک  شنويم که در صوراند. مىاند و شرايط آزادى را پذيرفتهخوانده

به زندانى هفته قطع مى اعدام  از  قبل  قوانين خدا چه رنگارنگ است! زمانى  نعمتى است!  اينهم  انگار  شود. 

کنند. کنند تا به بهشت نرود. حاال شکنجه همان آدمها را به خاطر پريود بودن يک هفته تعطيل مىتجاوز مى

 خواهد!  ين همه عدالت پيچ در پيچ خدا تخصص بااليى مىواقعا سر در آوردن از ا

زنم و غرق افکارم هستم. نوبت سونيا است که مراقب مهين باشد، حال  شب است، در راهرو قدم مى  ۹ساعت  

رود. مهين  بينم که سونيا طورى که مهين متوجه نشود همه جا به دنبالش مىشود. مىاو روز به روز بدتر مى 

کند. سونيا نگران است، به  تا دوش بگيرد، سونيا او را هر دو سه دقيقه از زير کابين چک مى  رودبه حمام مى

کنم که او  گويد دوش گرفتنش طوالنى شده، هر بار از زير در نگاه مىشود و مىزنم ملحق مىمن که قدم مى 

اشتن صندلى در کابين کنارى و  گيرد که با گذبينم که همچنان ايستاده است. سونيا تصميم مىمتوجه نشود، و مى

زنم، صداى فرياد کمکى در  رود و من همچنان قدم مىايستادن روى آن از باالى کابين مهين را نگاه کند. او مى

 زند مهين رگش را زده. شناسم صداى سونياست که فرياد مىپيچد. صدا را مى بند مى

کند.  را از کابين بيرون بياورند، مهين مقاومت مى  کنند مهيندوند و سعى مىتعداد زيادى به طرف حمام مى  

کنم،  بندد. مهين را نگاه مىبندى زندانى که دکتر است، مچ او را که خون از آن روان است محکم مىفرى هم 

هميشگى زيبايى  به  و  است  خيس  در  موهايش  ديگران  مزاحمت  خاطر  به  که  عصبانيتى  همه  با  است.  اش 

دهد خواهد از دست ديگران رها شود و رفتارى وحشيانه از خود نشان مى ينکه مىشود و با اصورتش ديده مى

 گويد مچش احتياج به بخيه دارد، بايد به بهدارى برود. بارد. فرى مىگناهى از صورتش مىولى بچگى و بى

ودکشى خواهد دانيم که اگر مهين را از بند ببرند، به بهدارى و يا هر جاى ديگر خيلى زود موفق به خهمه مى

توانيم شد. چرا که کسى مراقب او نخواهد بود و او زمان و مکان خودکشى را خواهد يافت. ولى ما چکار مى

نگهبان   از  مرد.  خواهد  خون  دادن  دست  از  با  ما  کنار  در  مدتى  از  بعد  اينجا،  در  او  داشتن  نگه  با  بکنيم؟ 

نگهبان مىمى ببرد.  بهدارى  به  را  او  که  که  خواهيم  مىآيد  نگاهش  ببرد.  را  در چشمانش  او  را  زندگى  کنم، 

احساس مىنمى او را مىبينم.  که  بارى است  آخرين  ناراحت است، سعى  بينم. پيش سونيا مىکنم  روم، خيلى 

کند که چرا زودتر متوجه آن نشد که  کند که جلوى اشکهاى جاريش را بگيرد. سونيا خود را سرزنش مىمى

 برد. چ دستش را مىمهين دارد با تيغ تراش م

تونستى متوجه بشى؟ نبايد خودت را سرزنش کنى، تو تقصيرى ندارى، به هر حال اين کار را دير  چطور مى -

 کرد. يا زود مى

وقتى از نزديک او را نگاه کردم ديدم زير دوش ايستاده است. چشمانش بسته ولى لبخند پيروزى بر لبانش   -

 برد. شست و مىش گرفته بود که نيفتد و آب خون را از دستش مى نقش بسته بود. دوش را با دستهاي 

مى مهين  خودکشى  از  روز  کشتار  يک  حال  در  رژيم  که  شرايط  اين  در  نداريم.  او  از  خبرى  هيچ  و  گذرد 

کند؟ او را تنها خواهند دهد؟ چه تالشى براى زنده نگه داشتنش مىزندانيان است چه اهميتى به مرگ او مى

خو که  را  گذاشت  او  شد،  قوى  او  در  جمعى  دسته  کشتار  شرايط  اين  در  که  مهين  از  بخشى  بکشد.  را  دش 

کشد که دوباره زير شکنجه نبرد، که همچنان يک مبارز، يک مقاوم بميرد. خودکشى در  کشد. مهين را مىمى

بى فشار  که  است  شرايطى  مىزندان محصول  ورزاندازه  حرکت  از شکست  بعد  که  پيش  سال  مثل  ش  شود. 

جمعى و سرکوب آن توسط رژيم، تعدادى از مجاهدين دست به خودکشى زدند. نااميدى، بى افقى، بى کسى،  

 شود که فرد به استقبال آرامش مرگ برود. رسد، باعث مىپايان به نظر مىفرسايى که بىفشار طاقت

 گويد: رود و به او مىمنيژه که براى مهين ناراحت است پيش جهان مى
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 انستيم ديشب بخوابيم.  ما نتو -

 چرا؟  -

خودکشى   - از  قبل  مىمهين  نگاهت  اش  و  بود  ايستاده  تو  اتاق  در  جلوى  بزنى،  باهاش حرف  تو  که  خواست 

خواستى با او حرف بزنى. تو تنها  زد، تو هم نمىکرد، که شايد تو باهاش حرف بزنى. او با ما حرف نمىمى

خواهد خودکشى کند ولى تو با او حرف دانستند که مى. همه مى کسى بودى که او حاضر بود باهاش حرف بزنه

زد، تو او  اى برخورد کنه. او حتى بخاطر تو با ما حرف نمىنزدى و کمکش نکردى که با تناقضش طور ديگه

دهند. اين ساده انديشى است که کنند درست است انجام مىمردم کارى را که فکر مى  -را به آن شرايط کشيدى.

 کرد. تواند در چنان شرايطى نقشى بازى کند. او باالخره روزى اين کار را مىى کسى مىفکر کن

بند   مى  ۲به  مىروزنامه  دوستش  از  نبيند  کسى  که  طورى  آنرا  راز  و  روزنامه دهند  طريق  اين  به  گيرد. 

خوانيم ولى  رسد، هرچند نه همان روز ولى بهتر از نداشتن آن است. همه صفحات را به دقت مىبدستمان مى

هاى رژيم پيدا گرديم که هرگز در روزنامهچيزى بدرد بخورى در آن نيست. و يا شايد ما به دنبال چيزى مى

 نخواهيم کرد.  

اند که به زير شکنجه بروند.  هر روز صبح منتظر هستيم که از بلندگو اسامى ديگرى خوانده شود. همه آماده

ايم. تعدادى از ايم و دست از مبارزه نکشيدهکه شکنجه را تحمل کردهبراى خيلى از ما اين اولين بارى نيست  

به زير شکنجه بروند شرايط را مىزندانيان گفته پذيرند. هر کس الاقل براى خودش روشن کرده  اند که اگر 

 کنند چه برخوردى خواهد کرد.  است که وقتى صدايش مى

 ست. شنويم که مهين خودش را در بهدارى زندان کشته امى

شنويم که شکنجه براى مسلمان شدن بعد از آنکه سومين گروه هم براى دوازده  است. مى  ٦٧اوايل مهر سال  

اند در اعتصاب غذا  شنويم که تعدادى از کسانى که زير شکنجه بودهاند قطع شده است. مىروز زير شالق بوده

خواهند  اند؟ چرا؟ موضوع چيست؟ حاال مىپرسيم که چطور شکنجه را قطع کردهبرند. از يکديگر مىبسر مى

اند؟ يعنى ما را شکنجه نخواهند کرد؟ دوباره به  داند. ولى آيا واقعا شالق را قطع کرده چکار کنند؟ کسى نمى

زنيم و به آينده اميدواريم. هرچند زخمهايى را براى هميشه حمل خواهيم کرد، خاطره پروين  يکديگر لبخند مى

دانم که  نويسم که شکنجه قطع شده است، مىن دوستانمان با ما خواهند ماند. براى دنيا مىو مهين و از دست داد

 خيلى خوشحال خواهد شد.  

زنيم. اينکه به جز يکى از آنها بقيه متعلق به در مورد زندانيانى که از بند براى شکنجه برده شدند حرف مى

کردند، و حتى بل از دستگيريشان با رژيم همکارى مىحزب توده و سازمان اکثريت بودند. سازمانهايى که تا ق

هايى که شکنجه کردند. چپىبافتند و قبول شرايط آزادى را تبليغ مىدر زندان همراه توابين براى جبهه لباس مى

بيند؟ اين ها را از بند نبرد؟ بخاطر اينکه ما را متشکل نمىشدند همه از قبل در سلول بودند. چرا رژيم چپى 

ها متشکل نيستند. ما در گروههاى کوچکى هستيم که گاهى ربطى به سازمانى که با  يت دارد که همه چپىواقع

کنند، روابطشان تشکيالتى است.  ايم ندارد. در حالى که زندانيان سازمانهاى راست متشکل رفتار مىآن بوده

الند. از آنجايى هم که آنها متشکل  تشککنيم که علت اينکه رژيم از بند آنها را برد اين بود که آنها م فکر مى

تر بود. برخى از آنها زير شکنجه شرايط را نپذيرفتند.  شان هم به شکنجه راحتالعملکنند عکسبرخورد مى

 وقتى شالق متوقف شد برخى از آنها در اعتصاب غذا بودند.  

 ٭ ٭ ٭  

بند از بند بيرون خواهد با چادر و چشمرسد که از همه زندانيان بند مىصداى نگهبان از بلندگو به گوش مى

برند. تعدادى از مديران زندان نيز حضور دارند. يکى از آنها رو  بروند. نگهبانان ما را به ساختمان ديگرى مى

مى زندانيان  مىبه  که  آنهايى  گروهشان  گويد  عليه  بر  و  بخوانند  را  نمازشان  حاضرند  و  شوند  آزاد  خواهند 

 خواهند آزاد شوند به طرف ديگر سالن بروند. ا بايستند. آنهايى که نمىانزجار بنويسند، اينج

ام. از آنجا روم. ولى اين تنها من نيستم که بى هيچ مکثى به راه افتادهبى هيچ ترديدى به طرف ديگر سالن مى

مى  راه  هم  کنار  در  گرفتهکه  تصميم  همزمان  و  يرويم  همه  گويى  برويم  سالن  ديگر  به طرف  که  تن ايم  ک 
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گرديم در کنم. تنها يک نفر آنجا ايستاده که با قبول شرايط آزاد شود. به بند بر مىهستيم. به پشت سرم نگاه مى

دانيم سرنوشتمان چه خواهد بود. تمام ماههاى گذشته پر از نااميدى بود، ولى براى آنهاييکه  حاليکه هنوز نمى

پذيرفت و براى بودند که شرايط را نخواهند  باشند خواهند مرد، زندگى راحت   مطمئن  تر بود.  آنکه خودشان 

آنهايى که مطمئن نبودند چه خواهند کرد و يا تصميم گرفته بودند که اگر براى شکنجه صدايشان کنند  براى 

بتوانند شکنجه را تحمل کنند، زندگى خيلى سخت  نبودند که  آنهايى که مطمئن  پذيرفت، و  شرايط را خواهند 

دانستند در هر صورت به شرايط رژيم تن نخواهند داد دلهره کمترى داشتند. چرا که  ى که مىبود. گويى آنهاي

آيد بخصوص اگر در شان مردن بود. مرگى که به هر حال روزى مىتصميمشان را گرفته بودند و تنها دلهره

تصميم گرفته بودند که در مبارزه باشى. ولى براى آنهاييکه مطمئن نبودند که آيا شرايط را خواهند پذيرفت و يا 

ترسيدند، صورت نزديک شدن به اعدام از نظرشان کوتاه بيايند، دوران سختى بود. چرا که آنها از شکستن مى

 چيزى که در نهايت ممکن بود به آن تن دهند تا زنده بمانند.  

د و برگهايى که قبال  رونشود در باغچه هواخورى ديد. برگهايى رو به زردى مىآبان ماه است و پائيز را مى

شده  مى زرد  سرخى  به  رو  مىاند  آتش  رنگهاى  به  را  جايش  سبزى  گويى  مى روند.  باغچه  که سپارد.  رود 

 يکپارچه سرخ و نارنجى و زرد شود. 

باز مى بند  بند مىدر  بودند وارد  که زير شکنجه  آنهايى  از  شوند. همه مال اعضاى گروههاى شود و برخى 

شوند تا وقايعى را که بر آنها  اند توسط بعضى از زندانيان دوره مىکه شرايط را نپذيرفتهراست هستند. آنهايى  

آنها بخاطر شکنجه و اعتصاب غذا به شدت   از  آنها الغر شده و درد دارند. بعضى  اکثر  رفته است بشنوند. 

 الغر و ضعيف هستند.  

شود احساس کرد که رفتارش تغيير  است. مى يکى از آنها زن ميانسالى است که شرايط را زير شکنجه پذيرفته  

مى نگاه  باال  از  ديگران  به  که  بود  خودخواهى  آدمهاى  آن  از  او  است.  موقعيت  کرده  که  آنجايى  از  و  کرد. 

کاريش به او يک اعتماد بنفس بورژوايى داده بود، عادت داشت که بگويد صد تا مثل شما زير دست من بودند.  

م شکسته است. ديگر آن زن خودخواه قبلى نيست و از باال به ديگران نگاه و  رسد که از درون هبه نظر مى

رسد که چيزى را در خود ديده است که قبال به نشيند. بنظر مىکند. بيشتر ساکت است و تنها مىبرخورد نمى

خيلى جوان تر    اند. يکى از آنها کهآن واقف نبود. البته اين رفتار همه آنهايى نيست که زير شکنجه کوتاه آمده

که چه مى باشد  ما  دارد که مراقب  به است و عادت  تغيير نکرده است. همان که در گوهردشت  کنيم، اصال 

از زندانيان را مى او حرف نمىزندانيان مرد شکايت برخى  با  زنند. حاال هرچند که شرايط را زير کرد که 

قبول   اينکه  با  است.  پذيرفته است ولى همچنان سرحال  بخواند، نمىشکنجه  نماز  که  خواند. رژيم کرده است 

مى وگرنه  بود  زندانيان  شکاندن  فقط  نمىقصدش  نماز  کسى  ما  بند  در  که  زير  داند  آنها  که  همينقدر  خواند. 

 شکنجه قبول کردند که نماز بخوانند و انزجار بنويسند براى رژيم کافى بود. 

بايد دليلى داشته    -گويد:  آيند. مىم به نظر من عجيب مىزند، شايد هزنم، حرفهاى عجيبى مىبا روژين قدم مى 

 مذهبى را که شرايط را نپذيرفتند، کشت.  باشد که رژيم ما را نکشت، ولى همه مردهاى غير

 منظورت چيه؟  -

 کشت.  مردها براى رژيم خطرناک بودند، اگر ما هم به همان اندازه برايش خطرناک بوديم، ما را هم مى -

کنى؟ همه ما از يک جنبش آمديم و ديديم که در بين مردان زندانى نيز مثل ما گرايشات ور فکر مى چرا اينط  -

کنى که آنها بهتر بودند چون مرد بودند؟ وگرنه تفاوتى  کرد. شايد فکر مىمتفاوتى در رابطه با مبارزه عمل مى 

 بين ما و آنها نبود. بود؟ چه تفاوتى بود؟ 

قوى  - ما  از  آنها  را تر  اگر  شرايط  که  را  آنهايى  همه  چرا  پس  نداشتند،  بيشترى  رژيم خطر  براى  و  نبودند 

 نپذيرفتند اعدام کرد ولى ما را نکرد؟ چرا همه ما را زير شالق هم نبرد؟ 

رسد که رژيم احتياج دارد که تعدادى از زندانيان را کشت. ولى به نظر مىمان را مىاگر دست رژيم بود همه -

البته رژيم  رد. براى روزى که مى هم زنده نگه دا آزاد کند.  اداى دمکراتيک در بياورد و زندانيان را  خواهد 

سعى کرد ما را هم به يک مشت زندانى حرف گوش کن تبديل کند. رژيم خودش هم ترسيده است. مطمئن هستم  

خانواده ادارات مختلف رجوع کردهکه  به  زندانيان  را جويا  هاى  قطع مالقات  و علت  نگاه  شدهاند  اند. طريق 
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تر از آنم که برايم مهم باشد  اى. من خوشحالکردن به اينکه ما زنده هستيم آن راهى نيست که تو انتخاب کرده

چرا رژيم مرا زنده گذاشته است. همانطور که روزنامه کيهان از قول يکى از مالها نوشته بود، بنابر قران،  

د در هر وعده نماز شالق بخورند تا اسالم را بپذيرند. ولى اين توجيه  مردان المذهب بايد کشته شوند و زنان باي

شان است و ما نبايد به دنبال توجيه آنها بيفتيم. تازه مگه خيلى از زندانيان مرد را  آنها براى رفتار غير انسانى

کرد به خاطر برتر قبل از اعدام شکنجه نکردند؟ علت اينکه رژيم همه مردانى را که شرايط را نپذيرفتند اعدام  

دانيم که مردان برتر از زنان نيستند.  خواست تصفيه کند و کرد. هر دوى ما مىبودن آنها نبوده است. رژيم مى

توانند تحمل کنند.  تو مدتى طوالنى سلول انفرادى را تحمل کردى و من ميزان شالقى را که بعضى مردان نمى

اين زنان   آن مردان را و  از  بذار يک  را مى هر دوى ما برخى  ندارد.  اين مسايل  به  شناسيم. جنسيت ربطى 

سوال ازت بکنم، رژيم تمام زنان مجاهد را اعدام کرد، چرا آنها را اعدام کرد و ما را نکرد؟ آيا آنها هم از ما 

دانى که برخى از آنها بچه بودند که دستگير شدند و وقت اعدامشان جوان و ساده  برتر بودند؟ خودت هم مى

دانى که برخى از آنها در سالهاى اوليه تواب بودند و حتى در اعدام زندانيان هم کمک کرده  ند. خودت مىبود

 بودند.  

اند وگرنه ما هم  کند که مردان برتر از ما بودهکنم که همچنان فکر مىگويد ولى احساس مىروژين چيزى نمى

بدون آنکه بدانيم آلوده به شووينيسم مردانه هستيم. آيا  کنم که برخى از ما زنان هم  االن زنده نبوديم. احساس مى 

 اين طرز فکر را که مردها برترند روژين از جامعه نگرفته است؟ 

 ٭ ٭ ٭  

دانم کى به بند دو منتقل شده است، به طرف در  خواهد مرا ببيند. نمىهاى بند است و مىگويند آنا پشت ميلهمى

توانيم صورت يکديگر را ببينيم و رو در رو حرف بزنيم.  ، نزديک سقف مىها باال برويمروم. بايد از ميلهمى

کنم ضعيف  بوسيم. نگاهش مىهاست. يکديگر را مىگيرند، آنا باالى ميلهکمى برايم سخت است، پاهايم درد مى

 و الغر شده است. 

 حالت خوبه؟  -

 شود. شمانش روان مىخواهد حرف بزند اشک از چکند، به محض آنکه مىآنا فقط نگاهم مى

 خيانت کردم، بيشتر از چهارده روز نتوانستم شکنجه را تحمل کنم.   -

کارى که تو کردى خيانت نيست، تو زير شکنجه قبول کردى اداى نماز خواندن را در بيارى. تو اسم و يا    -

و صدمه ندادى،  را  کسى  زدى،آدرس  اميال خودت حرف  عليه  بر  تو  نرساندى.  کسى  به  هم  چکار    اى  ولى 

 توانستى بکنى؟ زير شکنجه بودى، چهارده روز هم آنرا تحمل کردى. پشتت چطور است؟  مى

شرايطى بود که خودم را آزمايش کنم، ببينم چقدر انقالبى هستم. ولى نتوانستم شکنجه را تحمل کنم و چيزى   -

 هم پيدا نکردم که خودم را بکشم. 

نکردى. به پسرت فکر کن، او به تو احتياج دارد. تحمل شکنجه تنها  خيلى خوشحالم که وسيله خودکشى پيدا    -

دانى که برخى از آنهايى که شکنجه را تحمل  دانى. خودت مىعالمت انقالبى بودن نيست. خودت هم اينرا مى

عليه   گيرى اشتباه نکن. نبايد فکر کنى که شانس مبارزه براند اهدافى چندان متفاوت از رژيم ندارند. نتيجهکرده

 توانى مبارزه را ادامه دهى.  اى. هر وقت که بخواهى مىفقر و نابرابرى را از دست داده 

 گويد: کند، مىدر حاليکه گريه مى

توانم با احساساس گناه و خجالتى که دارم زندگى کنم. من شرط آزادى يعنى اعالم انزجار  دانم چطور مىنمى  -

 آيد. ام که براى خداى آنها که از آن متنفرم نماز بخوانم. از خودم بدم مىام. پذيرفتهبر عليه حزب را پذيرفته 

 تواند حرف بزند. از فشار گريه نمى
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پذيرفتى،  دانى که اگر شکنجه نبود شرايط را نمىاين رژيم است که بايد خجالت بکشد نه تو. خودت هم مى  -

بردند، خيلى از ماها هم سرنوشت تو را داشتيم. مى   دانى که اگر همه ما را به زير شکنجهداند. مىرژيم هم مى 

وقتى که آزاد شدى به مردم نگاه کن، تشخيص خواهى داد که خيلى از آنها مثل تو هستند. شايد هم اگر اينجا 

دستگير شدند به    ٦۳تا    ٦١کردند. تازه خيلى از زندانيان وقتى که در سالهاى  بودند چهارده روز هم تحمل نمى

بندها که پر از تواب بود، قبول کردند که نماز بخوانند و شرايط آزادى را هم قبول کردند بدون   خاطر شرايط

 آنکه زير شالق باشند.  

کنم و به او کنم که حالش بهتر است. اشکهايش را پاک مىکند، ولى احساس مىبا اينکه آنا همچنان گريه مى

 گويم که دوستش دارم. مى

 دهم.  وقتى که برم کتم را به تو مىمن بيشتر دوستت دارم.  -

 نه، خودت بيرون به آن احتياج دارى.   -

مى  - خوشحال  اينطورى  بدمش،  تو  به  دارم  دوست  من  ولى  چون  بپوشى،  آنرا  ندارى  دوست  اگر  ولى  شم. 

 ام، نگيرش.  شرايط را پذيرفته

 گويم: کنم و مىبه چشمهايش نگاه مى

اينکه کت تو را بينى نمىمن کار تو را آنطورى که خودت مى  - يا  اينکه دوست تو باشم و  با  بينم و مشکلى 

 دانم که ثروتمند نيستى و خودت بيرون به آن احتياج دارى، هوا سرده.  بپوشم ندارم. ولى مى

 کنم.  ولى دوست دارم آنرا به تو بدهم. خواهش مى -

 . کنم ازش لذت ببرم، ممنونمباشه، گرمترين کت بند بود، سعى مى -

او همچنان گريه مىيکديگر را مى از من مىبوسيم،  ايستاده است بروم.  کند و  آنجا  او  خواهد که در حاليکه 

اند که هاست و اگر بيفتد به طبقه پائين سقوط خواهد کرد. يکى از دستانم دست او را گرفتهطرف چپ او راه پله

 گويم:  روم، به او مىاست ولى نمىها را چسبيده است. با اينکه درد در پاهايم پيچيده ميله

 ات را با گريه خراب نکن، سعى کن خوش باشى. زندگى -

زندگى  - به  داشت  مبارزه  مفهومى مىچطورى؟  را  ام  شرايط  که  کردند  مجبورم  گرفتند.  ازم  هم  آنرا  که  داد 

 بپذيرم.  

ق  - به خودت مربوط است. هيچ کس  نه  يا  ادامه دهى  به مبارزه  تو اين که بخواهى  از  را  مبارزه  نيست  ادر 

تو مى ندارى.  را  مبارزه کردن  ارزش  که  نکن  فکر  و  ندارد  به رژيم  هيچ ربطى  که بگيرد.  توانى هر وقت 

از دست   را براى هميشه  امکان مبارزه  قبول شرايط زير شکنجه  با  دارى مبارزه کنى. فکر نکن که  دوست 

توانى کنار نگذارى. اتفاقا  رزه را کنار بگذارى ولى تو مى خواهد اين است که تو مبااى. چيزى که رژيم مى داده 

تمام فشارى که به تو در اين چند ماهه آورده فقط و فقط براى همين است. براى اين است که تو را قانع کند که 

 دست از مبارزه بکشى. ولى يادت باشه که اگر شالق نبود تو االن اين احساس را نداشتى.  

 ى؟  کناينطورى فکر مى -

 اش به خودت مربوط است و بس.  آره، اين دست خودت است که مبارزه کنى يا نه. همه -

 فرستم. دوستت دارم. وقتى اسمم را بخوانند کت را برايت مى -

خواهد که با صداى بلند گريه کنم ولى زندانيان اطرافم هستند، نگاهم  رود. دلم مىبوسيم و او مىيکديگر را مى

ام از آن استفاده کنند. مثل هميشه کنم که مراقبند که ضعفى ببينند تا بر عليهمعمول احساس مىکنند و طبق  مى
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کنم. آنا را نشينم و به هواخورى نگاه مىروم، باالى قفسه مىکنم احساساتم را پنهان کنم، به اتاقم مىسعى مى

اى که اشک و صدايى ندارد. کنم، گريهمىکند. در درونم گريه  زند و فکر مىبينم که با سرى خميده قدم مىمى

بينى از  با دستمال کاغذى پاک مىام جارى مىگريه  آنرا  و  که کسى نمىشود  داند چه کنم. چقدر خوب است 

احساسى دارم. امسال چه سالى است. سال شکنجه و کشتار دسته جمعى زندانيان. امسال سال مرگ و ترور  

ها بخاطر چگونگى افکارشان کشتند و شکنجه کردند. سالى که بيشتر از  است. سالى که هزاران زندانى را تن

را در تاريخ ايران تکرار کردند. سالى که يکبار ديگر اسالم را در    ٦۰هميشه به آزادى خون پاشيدند و سال  

 انسان کشى در کنار نازيسم قرار داد.  

 ٭ ٭ ٭  

تواند احساس کند که ما ديگر همانهايى که  ىرسد که ديگر کشتارى در کار نيست ولى هر کس مبه نظر مى

نيستيم. مى دارند منتقل مىبوديم  را  بند يک  فقط  شنوم که  ندارند و  آنها زندانيانى هستند که حکمى  کنند. همه 

آزادى در زندان مانده  آنها بخاطر عدم قبول شرايط  از  بند دو در هواخورى هستند که نگهبانان  اند. زندانيان 

شود که آنها  به داخل بند بروند تا زندانيان بند يک بيايند و وسايلشان را جمع کنند. حدس زده مىخواهند که  مى

به گوهر  آيا دشت مىرا  بقيه هستم. کى برخواهند گشت؟  دنيا و  تمام نشده؟ نگران  آيا کشتار  برند. ولى چرا؟ 

 ى گذاشته است يا نه. ابرخواهند گشت؟ منتظر هواخورى خودمان هستم که ببينم دنيا برايم نامه

بينم. بلوزش را روى روم و عالمت نامه داشتن از دنيا را مىرسد، سريع مىباالخره نوبت هواخورى ما مى

روم که حاال  عباسى مىدارم و به طرف بوته گل اللهاى دارم. بلوز او را بر مىبند گذاشته است يعنى از او نامه

 اند. دنيا نوشته است: گره کرده بستهيعنى در وسط روز گلهايش مثل مشتهاى 

پرواز عزيزم، نگهبانان به ما گفتند که وسايلمان را جمع کرده و منتظر انتقال باشيم. ما از آنها خواستيم که   -

برايت مى باز کنند  را  اتاق  در  تا زمانيکه  از هواخورى برداريم و  را  کنند که  نويسم. همه فکر مىوسايلمان 

برند. پرواز  دانى زندانيان سياسى را به قزل حصار نمىشويم. همانطور که مىمنتقل مىداريم به گوهردشت  

شد براى چند لحظه يکديگر را ببينيم و با هم حرف بزنيم. اگر امکان اينرا نداشتم که گاهى تو  عزيزم، کاش مى

دم. زندانيان نگران هستند، فکر  ات را هم فراموش کرده بوهاى آهنين نگاه کنم، تا حاال قيافهرا از البالى پرده

کرديم که کشتار و شکنجه پايان يافته است.  برند، زمانى که همه فکر مىکنند که ما را براى اعدام دارند مىمى

هاى  توانند ما را همينجا هم اعدام کنند مثل خيلىکنم که ما را براى اعدام به آنجا ببرند. مىهرچند من فکر نمى

ز سالهاى  من  بودهديگر.  گوهردشت  در  مىيادى  احساس  و  آنجا ام  به  تنبيه  براى  را  ما  هميشه  مثل  که  کنم 

داند که با بردن ما به دانى که رژيم هم مىبرند. اين بار به خاطر اينکه شرايط آزادى را بپذيريم. و تو مىمى

وهردشت بردند و وقتى  ها شرايط را خواهند پذيرفت. همانطور که تو و تعدادى را سال پيش به گآنجا بعضى

ها شرايط را پذيرفتند. اين طبيعت شکنجه روانى است که در گوهردشت همه از آن  که از آنجا برگشتيد بعضى

 برند. دوستت دارم، دنيا. رنج مى

معلوم است وقتى که نگهبان در اتاقشان را باز کرده است دنيا نامه را تمام کرده است. نامه دنيا را جاسازى 

هاى گذارم و در دستشويى پشت ميلهپيچانم و بعد در دل يک ابر ظرف شويى مىآنرا در چند ناليون مىکنم. مى

مى جاسازى  نيست  ديد  قابل  که  مىپنجره  دارم.  نگه  آنرا  بايد  نامهکنم.  آخرين  که  آن ترسم  حفظ  با  باشد.  اش 

 توانم دوباره آنرا بخوانم. مى

افتم، پر از زندگى کنم. به ياد سارا مىهاى پائين نگاه مىى خالى اتاقهاگردم و به پنجرهبه هواخورى بر مى

بود. چقدر با شخصيت بود. آيا دنيا و بقيه را خواهند کشت؟ ولى مگر عمليات کشتار تمام نشده؟ پس چرا شالق 

برده گوهردشت  به  را  آنها  چرا  شده  قطع  عمليات  اگر  کردند؟  قطع  را  نماز  براى  چرازدن  دايره  هاى  اند؟ 

کنند. اگر روزى زنده بمانم و اين قاتلها به دست مردم بيفتند، من چه رفتارى با آنها خواهم  ام مىپاسخ ديوانهبى

توانم کسى را که بازجو بود و مرا شکنجه کرد بکشم؟ آيا حاضرم حکم توانم آنها را بکشم؟ آيا مى داشت؟ آيا مى 

مق در  اسلحه  حاضرم  آيا  کنم؟  صادر  را  من  اعدامشان  نه،  نيستم.  قادر  نه  بچکانم؟  را  ماشه  و  بگيرم  ابلشان 

کشها را. دوست دارم زندگى ببخشم. زندگى بدهم. نه من مرگ پخش  حاضر نيستم کسى را بکشم حتى اين آدم

 کش کنند.  توانند مرا هم مثل خودشان آدم نخواهم کرد. اينها نمى

به همراه شکنجه اگر روزى سران رژيم  بيفتند که گران و خالصولى  به دست مردم  اوباش رژيم  اراذل و  ه 

توانم باالخره چنان روزى خواهد رسيد و از من هم بپرسند که با آنها چه بايد کرد، پاسخم چه خواهد بود؟ نمى
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به اعدامشان رضايت بدهم. بهترين کار به دادگاه کشاندن آنها است که نمايش آن در همه دنيا پخش شود. اگر 

تواند آنها را به  اند، کافى است. دادگاهى عادالنه و انسانى مىودشان بشنود که چه کارها کردهدنيا از زبان خ

هاى غير ابد محکوم کند. مخالف زندان ابدشان هم هستم، با زندان ابد اميدشان را اتهام شکنجه و اعدام به زندان 

هم هستم. کاش سال   زندان  ولى من مخالف  داد.  که  مردم    ٥٧از دست خواهند  به زندانها حمله کردند  وقتى 

کردند. حاال هم بايد همه زندانها را خراب کنند. آنوقت با  زندانيان را آزاد کنند، همه زندانها را هم خراب مى 

بايد کرد؟ مى آدم کشها چه  آنجا کار کنند و  شود همهاين  تا در  شان را در يک منطقه حفاظت شده جمع کرد 

انسانى باشد مىزندگى کنند. اگر جامعه عادال انواع نه و  توانند در کنار خانواده و مردم زندگى کنند. مخالف 

زندانهايى هستم که حاال وجود دارند. زندانى بايد از تمامى امکانات موجود در جامعه استفاده کند. زندانى بايد  

پروسه کادر  اين  به  رسيدن  براى  و  برگردد  انسانى  جامعه  به  بتواند  که  گيرد  قرار  نمى اى  محروم ر  با  توان 

اى  دهم که منطقهکردنش از امکانات زندگى به اين هدف رسيد. به اين معنى من به نوعى از زندان رضايت مى 

آن محيط نمىاست که محافظت مى از  تمامى اعضاى خانوادهشود و زندانى  بيرون برود. ولى  بايد تواند  اش 

ى کنند. دکتر و درمان و امکانات تحصيل و رفاهى که در جامعه بتوانند پيشش بيايند و اگر خواستند با او زندگ

 است بايد شامل حال آنها هم بشود. 

تواند براى اعضاى مجرمش قفس حيوانى درست کند. زندان به معنى خواهد انسانى باشد نمىاى که مىجامعه

بايد محل بازيافتن همه توانايى بايد د. همه شکنجه ها براى زندانى باشها و خالقيتواقعى کلمه  گران فعلى هم 

مى که  جمهورى ببينند  آمدن  سرکار  جاى  به  اگر  داد.  سازمان  انسانى  آنها  الگوى  با  متفاوت  را  جامعه  شود 

سپرد، خود شاه هم ناچار ها را به جاى اعدام به دادگاهى عادالنه مى آمد و ساواکىاسالمى حکومت انسانى مى

ه او سازمان داده بود شايسته انسان نبود. جمهورى اسالمى به جاى اين کار  اى کشد گواهى بدهد که جامعهمى

هاى اعدام وحشيانه سپرد تا به اين طريق جناياتشان را هم در گور کرده باشد و مردم چيزى  آنها را به جوخه

ا تحويل  گر و زندانبان راز آن ندانند. جمهورى اسالمى به جاى هزاران ساواکى، صدها هزار جانى و شکنجه

گران امروزى با ديدن  گران قبلى را به صفحه تلويزيون نياورد که شکنجهجامعه داد. جمهورى اسالمى شکنجه

به کارى که ممکن است به آن بغلتند فکر نکنند. در آنصورت شايد کمتر کسى   نبينند و  آنها  آنها خود را در 

ر دنيا شاهد سيستمى بود که در آن هيچ انسانى شد اگگر را بازى کند. چه مىشد نقش شکنجهامروز حاضر مى

شد؟ اين تصوير من از  گر و جنايتکار تبديل نمىگران قبلى، خودش به شکنجه در کشتن جنايتکاران و شکنجه

مىجامعه مبارزه  برايش  دارم  که  است  جامعهاى  است. کنم.  من  سوسياليسم  اين  زور،  و  ستم  از  عارى  اى 

 فه.  اى آزاد، برابر و مرجامعه

و  خنده وزرا  جمهور،  رئيس  زندانبانان،  محاکمه  نقشه  دارم  و  بمانم  زنده  اصال  که  نيست  معلوم  است،  دار 

کنم اعدام خواهم شد،  کشم. شايد هم بخاطر همين که احساس امنيت ندارم و ته دلم هنوز فکر مىبازجوها را مى

تکه  شوم. نه! حتى با تکهشوم. من آدم کش نمىنمىدانم که من مثل اينها  گيرم. ولى مىدارم در مغزم انتقام مى

اى اى که حکم اعدامى صادر شود و ماشه کردنم هم قادر نخواهند بود مرا مثل خودشان بکنند. من در پروسه

مثل  چيزى  من  از  کرد.  نخواهم  تنزل  کشها  آدم  اين  سطح  به  من  کرد.  نخواهم  شرکت  هرگز  شود،  کشيده 

 خودشان نخواهند ساخت. 

هاى بند  ام. به پنجرهکنم که چيزى گم کردهگذرند. وقتى که هواخورى داريم احساس مىخبرى مىها در بىروز

اند. کشتار زندانيان مرد را دوباره احساس و کنم که همچنان با يک ديوار يوناليت پوشانيده شدهيک نگاه مى

 گوهردشت چه وضعيتى دارند.  دانم که دنيا و بهناز و بقيه درکنم. خيلى نگرانم، نمىتجسم مى

نفس   براى  هوا  انگار  است،  کرده  تغير  زندانيان  روحيه  و  است  برداشته  را  جا  همه  بوى خون  که  وقتى  از 

سپارم. روياى آزاد بودن  آورم. در فرار از محيطم گاهى خود را به امواج خياالت و روياهايم مىکشيدن کم مى

دهاى دنيا چقدر شيرين است. در درياى پرتالطم روياهايم خودم را به و آزاد زيستن، فکر آزاد بودن از همه بن

شوم. باشعار زندانى سياسى آزاد  شوم، نه، همه مردم مىکنم. انسان ديگرى مىدست مردم از زندان آزاد مى 

رويم. به طرف زندانهاى اوين، گوهر دشت، قزل حصار، کميته مشترک  بايد گردد، به طرف زندانها رژه مى

رويم. قبل از رسيدن به هر زندانى زندانبانان با شنيدن عظمت گامهايمان فرار را بر قرار  ندانهاى ديگر مىو ز

مى ناپديد  و  داده  مىترجيح  را  زندانها  درهاى  مىشوند.  آغوش  در  را  زندانيان  و  اين شکنيم  چقدر  گيريم. 

مان قهقهه و دست زدن مردم  آنگاه موسيقىاند.  زندانيان آغوشمان را دوست دارند، گويى سالهاست محبت نديده

رويم که در راه هاى ميليونى به سر قبر آنانى مىرقصيم. رقص آزادى چه زيباست. در صف است و همه مى

آنها قول مى انسانها جان باختند. به  دقيقه برابرى و آزادى  به يادشان  اى سکوت نکنيم، که همه عمر دهيم که 

دهيم که  دهيم که در انتقام از اعدامشان به اعدام پايان خواهيم داد. به آنها قول مىمى مبارزه کنيم. به آنها قول  
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دهيم که براى پايان دادن به  اند، به شکنجه پايان خواهيم داد. به آنها قول مى هايى که شدهدر انتقام براى شکنجه 

سا خواهيم  پارک  آنها  روى  بر  و  کرد  خواهيم  خراب  را  زندانها  همه  باغچهشکنجه،  با  اندازه خت  به  هايى 

کنم که  کاريم. فضاى بزرگ اوين را مجسم مىسلولهاى انفرادى. و در هر سلول يک گل با رنگى متفاوت مى

کاشته شده متفاوتى  گلهاى رنگى  آن  نيم  و  متر  در يک  متر  آن هر دو  از الله سرخ  روى  پر  اند. يک سلول 

آن يکى رز سرخ ديگرى الله زرد،  از رز زرد درشت که گل   خواهيم کاشت،  پر  ياد مجتبى  به  و يکى هم 

مان خواهيم کاشت. به ام است. در اطراف اين پارکها درختان سرو را به ياد ياران از دست رفته مورد عالقه 

اى که اى سازمان دهيم که هدفش نه کسب سود که تامين رفاه جامعه است. جامعهآنها قول خواهيم داد که زندگى

م فرد  جامعهآزادى  است.  جامعه  آزادى  جاى  بناى  به  لذت  رقابت،  جاى  به  خالقيت  و  ابتکار  آن  در  که  اى 

جامعه است.  حاکم  مىحسادت  حکومت  آن  در  انسانيت  پول،  جاى  به  که  جامعهاى  جز  کند.  به  هدفى  که  اى 

انسانها ندارد. جامعه آدم ديگرى نيست و برابرى زن و مرد و کخوشبختى  اولين اى که هيچ آدمى مال  ودک 

 منشور آزادى آن است.  

 ٭ ٭ ٭  

در بين خودمان در مورد تاثير حرکت مجاهدين و راه افتادن آنها از عراق به طرف ايران براى فتح حکومت  

زنيم. اينکه حرکت آنها چه تاثيرى در فراهم آوردن شرايطى که رژيم بتواند به روش هزاره پيش، حرف مى

سال به جنگ پايان دهد چه بود؟    ٨     و يا شرايطى که رژيم مجبور شد بعد اززندانيان را اعدام کند، داشت.  

گفت هرگز نخواهد پذيرفت. شايد رژيم رژيم شرايط پايان دادن به جنگ را پذيرفت، شرايطى را که هميشه مى

به کشتار    يافت. وگرنه چرا تا قبل از اين دستبايست شرايط آنرا مىکشت ولى مىدير يا زود زندانيان را مى

 آيد يک بار که ما را به زور به حسينيه برده بودند، الجوردى گفت:  زندانيان نزد؟ يادم مى

کنيم. در زمان شاه تعداد گذاريم که شماها زنده از اينجا بيرون برويد. ما اشتباهى را که شاه کرد نمىما نمى  -

ک روز بگذاريم شماها بيرون برويد، سازمان کمى زندانى آزاد شدند و هر کدام يک گروه درست کردند. اگر ي 

تان را خواهيم کشت. ولى رژيم نتوانست  زيادى را درست خواهيد کرد. براى همين، قبل از چنان روزى همه 

شد بعد از اين هم دست به  قبل از حمله مجاهدين از عراق به ايران و پايان جنگ چنين کند و شايد قادر نمى

توانست سالها  ديگر رژيم از حمله مجاهدين و قبول شرايط پايان جنگ که مى   چنين کشتارى بزند. از طرف

تا  پيش صورت بگيرد و به جنگ خاتمه دهد، عصبانى است. و چه کسانى مى توانند بهتر از زندانيان باشند 

 رژيم عصبانيتش را بر سرشان بريزد. 

م است  گرفته  دو  بند  در  دوستش  از  راز  که  را  پيش  روز  دو  عفو ى روزنامه  با  رابطه  در  اخبارى  خوانيم. 

سالروز  در  هستند،  قاتل  که  نفر  هزار  جز  به  زندانيان  همه  اينکه  است.  روزنامه  در  خمينى  توسط  زندانيان 

 گوييم ما جزو آن هزار نفر هستيم.  خنديم و مىانقالب آزاد خواهند شد. مى

 ٭ ٭ ٭  

رسد که زندانيان بند يک که منتقل  ست. خبر مىاست و سرماى پائيز امسال مثل سرماى زمستان ا  ٦٧پائيز  

توانم صبر کنم تا يک نامه از دنيا به دستم برسد که بدانم بر آنها دانم چطور مىاند. نمىشده بودند به بند برگشته

شود گذرد، ولى باالخره بعد از ظهر مىچه گذشته است. خوشحالم که دوباره کنار ما هستند، وقت به کندى مى

با نينا در جايى از هواخورى مىهواخورى ما مى  و نوبت ايستم که اگر دنيا به باالى قفسه برود ما را رسد. 

زند آره،  پرسم حالتان خوب است؟ دنيا مورس مىپرسد. مىببيند. دنيا بوسيله مورس با انگشتانش حال ما را مى

 نويسم.  شه حرف بزنيم، برايت مىما خوبيم، االن نمى

مان نوشته و از آنها بخواهيم که هفته آينده به مالقاتمان اى به خانوادهتوانيم نامهگويد که مىندگو مىنگهبان از بل

مى احساس  ولى  داشت،  خواهيم  مالقات  ماه  چهار  از  بعد  خوشحالم،  خيلى  که بيايند.  است  سال  يک  که  کنم 

ام چه احساسى  دانم خانوادهاند، نمىقطع شده کنم که خيلى وقت است که مالقاتهاام. احساس مىام را نديدهخانواده

مى  اينکه  شنيدن  با  خانواده دارند.  به  مىتوانيم  امنيت  احساس  بيايند  مالقاتمان  به  که  بنويسيم  نامه  کنم. هايمان 

 شد. کنم که دوران کشتار و شکنجه به پايان رسيده است وگرنه مالقاتها شروع نمىاحساس مى

گويم بزودى آرش را در مالقات خواهى ديد، حاال ده سالش است و به همان خوش  او مى  زنم، بهبا ثريا قدم مى

 تيپى.  
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خانواده   - اوليه  سالهاى  بيايد.  زندان  به  که  ندارد  دوست  آرش  بيايد.  ديدنم  به  که  نيستم  قانع مطمئن  را  او  ام 

ام خواستم که او را به حال نوادهکردند که بيايد. وگرنه خودش دوست نداشت که بياد. وقتى متوجه شدم از خامى

خودش رها کنند. به آنها گفتم فقط به او بگوييد که امروز روز مالقات است و اگر خواست بياريدش، در غير  

دادم تا ناراحتى او ديدم ولى اينطورى ترجيح مى اينصورت از او نخواهيد که بيايد. گاهى براى ماهها او را نمى 

افتد که با دانم که چرا دوست ندارد به ديدنم بيايد. به ياد تمام خاطراتى مىآمد. مىنم مىرا. چند ماه يکبار به ديد

 ماهى که با من در زندان بود.  ٨    من در زندان داشت. يعنى آن

قفسه نگاهشان مى باالى  از  دارند،  به نوبت هواخورى  بند يک  اتاقهاى  اينکه زنده امروز صبح همه  از  کنم، 

 . بعد از ظهر نوبت هواخورى ما خواهد بود.  هستند خوشحالم

مى  باز  هواخورى  براى  را  بند  در  مىنگهبان  هواخورى  سوى  به  بودم  منتظر  در  پشت  که  من  و  دوم. کند 

ام شوم ولى به طرف نامهکنم کارم ناشيانه بوده و با اينکه اولين نفر هستم که وارد هواخورى مىاحساس مى

بينم که نگهبان هم به دنبالم به هواخورى آمده و دوم. مى دارم دور هواخورى مى  کنم کهروم و وانمود مىنمى

رود. ولى ديگر هواخورى شلوغ شده دوم به دفترش مىکند که دارم فقط مىکند. وقتى که احساس مىنگاهم مى

کنم،  ن را نگاه مىزنيم. زندانيازنيم و با خوشحالى حرف مىتوانم نامه را بردارم. با راز قدم مىاست و نمى

روم و نامه  عباسى مىگويم که به دنبالم بيايد. به قسمت گلهاى الله کنم وقت مناسبى است به راز مىاحساس مى

دارد.  اش را بر مى رويم و او هم نامه دارم. راز هم از بهناز نامه دارد، به قسمت ديگر هواخورى مىرا برمى

گذارم و شروع به دارم و نامه را در بين آن مىا بخوانيم. کتابى را بر مىهايمان رگرديم که نامهبه بند بر مى

نامه را مى خواندن مى دلم مى کنم. در حالى که  توانم؟ ما حتى حق خواهد که گريه کنم ولى چطور مىخوانم 

را متفاوت با آن توانيم و نبايد احساسات انسانى داشته باشيم. بايد هميشه خودمان  گريه کردن هم نداريم. ما نمى

نمى ناراحت  هرگز  که  دهيم  نشان  آدمهايى  را  خودمان  دهيم.  نشان  هستيم  که  شاد چيزى  وقت  هيچ  شويم، 

 شويم. دنيا نوشته است: نمى

مى   - فکر  عزيزم،  نمىپرواز  ديد.  نخواهيم  را  يکديگر  ديگر  که  اينجا کردم  به  که  خوشحالم  چقدر  دانى 

توانست خون را بر در و ديوار دند. اين بار زندان متفاوتى بود. هر کس مىايم. ما را به گوهردشت بربرگشته

ها و لباسهايى را پيدا کردم که متعلق به زندانيان مرد قبل از رفتن  زندان احساس کند. در بندى که من بودم نامه

به ما گفتند کهبه سوى جوخه بازجويى کردند و  دوبار  بودند. در گوهردشت ما را  اعدام  ما را هم مثل   هاى 

زندانيان مرد خواهند کشت. از ما هم همان سواالتى را که از مردها قبل از اعدامشان پرسيده بودند، کردند. 

اتهام، کى حکم يا مارکسيست، با گروه موافقيم و يا رژيم را قبول  اسم،  مان تمام شده است، مسلمان هستيم و 

ط آزادى را بپذيريم؟ لشکرى به ما گفت "همه کسانى را که با داريم، حاضريم نماز بخوانيم و آيا حاضريم شراي

بود  کلفت  گردنشان  که  را  آنهايى  کشيم.  مى  هم  را  شما  کشتيم،  را  دوستانتان  زديم.  دار  نکردند  همکارى  ما 

خواهند ما را هم بکشند. توانستيم با تعدادى از زندانيان کرديم که مىکشيديم تا گردنشان نازک شد." ما فکر مى

آنها گفتند که   بزنيم.  بودند حرف  يا  درصد از زندانيان مرد را کشته  ٧٥مرد که زنده مانده  اينکه  اند. بخاطر 

اند و يا المذهب و حاضر نبودند اسالم را بپذيرند و تن به شرايط بدهند. يکى از آنها گفت که ديده  مجاهد بوده

اند. و انداخته اند، به درون ماشين مىسته شده بودههايى که دو طرف آن باست نگهبانان اجساد را که در بسته

اند. او گفت که هر چند روز يک بار آنها  کردهاند و برخى ناله مىها زنده بودهبرخى از زندانيان درون کيسه

رسيده  بردند که در جايى خالى کنند. بوى اجساد به مشام آنها مىکردند و از زندان بيرون مىماشين را پر مى

کنم که ما را به آنجا بردند  . پرواز عزيزم اين چند روز زندگى در گوهردشت تجربه تلخى بود و فکر مى است

که بترسانندمان. حاال برخى که سالها شرايط آزادى را نپذيرفته بودند، آن شرايط را خواهند پذيرفت. عزيزم  

ميدوارم که از خواندن آن ناراحت نشوى. دنيا. کنم، ا ام مىهايى را که در بند پيدا کردم ضميمه نامه يکى از نامه

با دستانى لرزان نوشته شده است. شروع به خواندن مىکنم، به نظر مىنامه ديگر را باز مى کنم و  رسد که 

مى سرازير  شروع  اشکهايم  اينطور  نامه  خوشحالم.  دارند  حضور  اتاق  افراد  از  کمى  تعداد  اينکه  از  شوند. 

 شود: مى

بقيه مى  خواهر بسيار  - اعدام شوم. شکنجه را تحمل کردم، هرچند راحت عزيزم، حاال من هم مثل  که  روم 

بود. تمام تنم درد مى آميز و دردناک  به تمام تنمان زدند. ممکن است فکر کنى که  نبود. تحقير  کند. با شالق 

ر از  حمايت  براى  که  بروم  تظاهراتى  به  و  بخوانم  نماز  نيستم  حاضر  اينکه  براى  راه  چرا؟  است  قرار  ژيم 

مى اينکه  براى  مىبيندازند.  آنها  باشم.  خودم  مرگ  خواهم  با  شدن  مواجه  از  بشوم.  آنها  از  يکى  که  خواهند 

ام. هرچند تجربه جديدى خواهد  تر از آن چيزى باشد که تا بحال با آن مواجه بوده ترسم، هرچند شايد راحتمى

هد اعدام انسانها بخاطر طرز فکرشان باشم. من هيچ وقت به کردم که شابود! خواهر عزيزم هيچوقت فکر نمى
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کردم که اين رژيم به نام خدا و مذهب مردم خدا اعتقاد نداشتم و نماز نخواندم ولى هيچوقت فکرش را هم نمى

اند و ام. همه دوستانم اعدام شدهام آنقدر که امروز از مذهب متنفرم، متنفر نبودهرا بکشد. هيچوقت در زندگى

کنم که همه ما را با هم دفن خواهند کرد در جايى که تو هرگز نخواهى پيوندم. فکر مىحاال من هم به آنها مى

مرده وقتى  بشوم.  دفن  کجا  که  نيست  مهم  هم  من  براى  خوابيدهدانست.  کجا  نيست  مهم  عزيزم ام  خواهر  ام. 

اين نامه بدستت نخواهد رسيد، براى همين هرچه کهمى توانم برايت بنويسم.  خواهد مىدلم مى   دانم که هرگز 

توانم بنويسم بدون آنکه نگران ناراحت شدنت باشم. در اين لحظات هرچه را که دوست دارم به تو بگويم مى

توانستيم مثل آنوقتها که کنار باغچه خواست که مىخواست که کنار هم بوديم. دلم مىبيشتر از هميشه دلم مى 

مىخانه پچمان  و  مىنشستيم  ناراحت  پچ  داشتى  که  وضعيتى  از  تو  که  وقتى  بخصوص  بزنيم.  حرف  کرديم، 

اينکه  از  نبودم.  داشتند  به من  نسبت  تو  با  مادرمان  و  پدر  که  متفاوتى  رفتار  به  هيچ وقت راضى  بودى. من 

اد باشى و هر  گذاشتند که تو آزدادند خوشحال نبودم. نمىدادند ولى به تو نشان نمىشان را به من نشان مىعالقه 

شان اين بود که تو دختر هستى. يادت هست که  جا که دوست دارى برى. در صورتيکه من آزاد بودم و توجيه

شود اعدام را بپذيرم. گرفتم؟ ماندن در طرف تو يکى از داليلى است که باعث مىمن هميشه طرف تو را مى

ام که متضاد با طرف توست. يادت هست  آنها رفتهاگر شرايط آنها را بپذيرم که از اعدام فرار کنم، به طرف  

توانم شرايط آنها گفتى اينها در قدرتند که زنها را هرچه بيشتر و بيشتر تحقير کنند؟ خواهر عزيزم نمىکه مى

ابتدا چيزى را در درون خودم بکشم.  بايد  آنها  را بپذيرم و همچنان سربلند زندگى کنم. براى پذيرش شرايط 

شان را بپذيرم از  توانم چنين کارى را بکنم. اگر شرايطام برايم سخت است، نمىکه نيمه زنده  زندگى در حالى

آيد؟ دوست دارم که با عشق توانم زندگى کنم در حالى که از خودم بدم مىخودم متنفر خواهم بود، چطور مى

توانم  ن آن چيزى است که من نمىزندگى کنم نه با تنفر. تنفر از خودم منجر به تنفر از ديگران خواهد شد و اي

نويسم حالم بهتر است و بهتر با مرگم روبرو خواهم شد. اميدوارم که زندگى  تحمل کنم. حاال که براى تو مى

طوالنى و خوشى داشته باشى. اميدوارم با خبر اعدام من زياد ناراحت نشوى. مطمئن هستم که اگر در شرايط 

 دى. با تمام قلبم دوستت دارم. کرمن قرار داشتى، همين کار را مى

نويسد.  دانسته که براى خودش، براى خواهرش که در دلش است نامه را مىنامه نام ندارد. گويى زندانى مى

دانسته که هرگز به دست دانسته که خواهرش هم توان خواندن نامه او را نخواهد داشت. شايد هم مىگويى مى

آنرا   هم  شايد  رسيد.  نخواهد  جان خواهرش  اعتقاداتش  خاطر  به  که  است  نوشته  سياسى  زندانى  هر  بعنوان 

نامهمى آخرين  از  اين يکى  نامهسپارد.  آخرين  نامه  آخرين  با چه زبانى  هاست.  و  در کدام سرزمين  ها کى و 

امنى  را در جاى  نامه  بايد  نکشد؟  را  ديگرى  انسان  که  متمدن خواهد شد  آنقدر  انسان  نوشته خواهد شد؟ کى 

نايلون مى   بگذارم با کاغذ و  آنرا پيدا نکند و آب و هوا آنرا از بين نبرند. آنرا  ابر  که رژيم  پيچانم و در يک 

 کنم. براى سالها جايش امن خواهد بود، شايد روزى مردم آنرا پيدا کنند.  گذارم و در دستشويى پنهان مىمى

 ٭ ٭ ٭  

دانم در عرض اين چند ماهه چه اس کرد. نمىشود احساست. تغيير شرايط پر از وحشت را مى  ٦٧آذر ماه  

کشته را  زندانيان  از  مالقات  تعدادى  ديگر  روز  دو  است.  نيفتاده  خاصى  اتفاق  هيچ  که  است  چند روزى  اند. 

 هايمان را خواهيم ديد. خواهيم داشت و بعد از مدت طوالنى خانواده

آيم، قبل از اينکه وارد سالنى که به  باال مىها  گردم که صبحانه بخورم. از پلهصبح است، از هواخورى بر مى

مىپله بشوم  چسبيده  دارد. ها  قرار  سيکلمين  گل  گلدان  يک  است  ورودى  در  روبروى  که  يخچال  روى  بينم 

احساس مى نمى بردارم.  گلدان  گلهاى  از  ياد چيزى توانم چشم  به  مرا  دارم،  دوست  خيلى  را  گلها  اين  که  کنم 

خواهد که ببوسمشان. زيباترين صحنه ايست که عجيبى نسبت به آن دارم، دلم مى  اندازند، چه چيز؟ احساسمى

ديده گذشته  ماه  چند  عرض  نشستهدر  صبحانه  سفره  سر  اتاقهايشان  در  همه  است.  خالى  سالن  آن ام.  به  اند. 

مى مىنزديک  لمسش  و  مىشوم  به سياهى  گلبرگهايش  قرمزى  ندارند،  بويى  زيباست.  خيلى  الها  زنند. سکنم، 

پيش وقتى که در انگليس بودم اين گل را بارها و بارها ديده بودم ولى هرگز تا اين اندازه مبهوت زيباييش نشده  

اندازد کردند. مرا به ياد دخترانى مىاندازد که دختران فرار مىاى مىبودم. جدا از زيبائيش مرا به ياد صحنه

زد. تازه يک سال از انقالب  و موهايشان در هوا موج مىکردند  که در تظاهرات از دست پاسدارها فرار مى

نگذشته بود که رژيم روسرى سر کردن را اجبارى اعالم کرد. به خيابانها ريختيم که اعتراضمان را بر عليه  

گفتند تن فروش.  هللا، پاسدارها و اراذل و اوباش رژيم به ما حمله کردند، به ما مىاين قانون نشان دهيم. حزب

دويد که آنها را بزند. موى زنان در هوا مثل گلهاى اين گلدان  هللا به دنبالشان مى کردند و حزبفرار مى زنان  

 گويد: کنم. مىام و گلدان را تماشا مىبيند که ايستادهآيد، مىبود. در تخيالتم هستم که راز به دنبالم مى
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 بيا غذا تمام شد.   -

 اين گلدان از کجا آمده است؟   -

هايشان گل توانند براى بچه هايشان گفته بودند که مىتا از زندانيان مالقات داشتند و نگهبانان به خانواده  چند  -

 ها اين را براى دخترشان خريدند، او هم آنرا در اينجا گذاشته است. بخرند. يکى از خانواده

از نگهبان  هستم.  برشت  برتولت  تاتر  باره  در  کتاب  خواندن  مشغول  و  است  مى  عصر  آماده بلندگو  که  گويد 

دفتر بروند. کتاب را مىباشيم و همه زندانيان يکى به  اين شرايط خسته شدهيکى  از  ام. نزديک ساعت  بندم، 

بر نمى از سرمان  به راهرو مى خواب است ولى دست  ببينم کسى مىدارند.  تا  داند که موضوع چيست.  روم 

روند و با برگشتن اولين نفرها زندانيان يکى بعد از ديگرى مى  شنوم که زمانى معاون زندان در دفتر است.مى

رود تا مثل قبل از اعدامها معمولى کردم که شرايطمان مىفهميم که بازجويى است، و همان سوالها. فکر مى مى

شود ولى مثل اينکه امکان پذير نيست. همه عصبى هستند. هرچند مطمئن هستم که امشب هيچ اتفاقى براى ما  

دانند که فردا در مالقات خواهيم گفت. خوب پس موضوع  واهد افتاد چون فردا مالقات داريم و آنها هم مىنخ

روم و زمانى را رسد، مىچرخد. نوبت من مىخاصيت در هوا مىداند و دايره سوالهاى بىچيست؟ کسى نمى

دهم. بازجويى تا نيمه شب  اب نمىپرسد و من هم مثل هميشه به سواالت نظرى جوبينم. همان سوالها را مىمى

 کشد.  طول مى

هاى ديگر در ام مثل خيلى خانوادهدانم که خانوادهامروز مالقات داريم، احساس هيجان دارم. عصبى هستم مى

داشته اسامى را مىعرض چند ماه گذشته شرايط سختى  بلندگو  از  بند اند. نگهبان  بر  خواند و هربار سکوت 

دانم چه تعداد  آيند. نمىاند، مىکنم که به مالقات فرزندانى که اعدام شده هايى فکر مىنوادهشود. به خاحاکم مى

شود. به سالن مالقات  شنوم که از بلندگو خوانده مىاز آنها قادر خواهند بود که خبر را تحمل کنند. اسمم را مى

مانم. صداها روم و منتظر مىها مىکابينرسم که به حدود بيست تا کابينت تقسيم شده است. به داخل يکى از مى

باز کردهشوند، نگهبانان درى را که خانوادهشنوم که نزديک مىرا مى بينم که اند. مىهايمان پشت آن هستند 

کنند تا فرزندانشان ها نگاه مىشوند، با درد و ناباورى به داخل کابيندوند، با عجله داخل مى ها دارند مىخانواده

ببين مىرا  خانوادهند.  که  مى بينم  چنان  دارند  شوند.  ام  رد  کابينم  از  است  نزديک  لحظه  يک  براى  که  دوند 

کنم که دارد تا حرف بزنيم. احساس مىآيند و برادرم گوشى را بر مى تر مىکنند، نزديکايستند و نگاهم مىمى

لت نگاه کردنشان متفاوت از هميشه است. گويى  ام. حاام دوست دارند نگاهم کنند تا ببينند آيا واقعا زندهخانواده

خواهند در صورتم بخوانند که در اين چند ماهه بر ما چه رفته است. پدرم سعى کاوند. گويى مىصورتم را مى 

 گويند: کند. مىکند که گريه نکند ولى صورتش خيس اشک است و مدام با دستش آنرا پاک مىمى

اى يا نه.  گذرد، تنها کارى که توانستيم بکنيم اين بود که بپرسيم که تو زندهدانستيم که در زندان چه مىمى  -

گويم که تمام مجاهدينى که در بند شد. به آنها مى تازه چند روز پيش فهميديم که زنده هستى، ولى باورمان نمى

مى قطع  تلفنم  شدند.  اعدام  بودند،  نمىما  را  يکديگر  نگهبانانشود، صداى  از  يکى  مى  شنويم.  کابينم  و به  آيد 

 گويد:  مى

 در مورد خودت حرف بزن.  -

کند که با لبهايش چيزى بگويد ولى زند پدرم سعى مى شود، در حالى که مادرم برايم حرف مىتلفن وصل مى 

 گويد: توانم لب خوانى کنم. مادرم مىچون خيلى هيجان زده است نمى

ها گفتند که فروش گل براى پوشاندن کشتارشان م، ولى خانوادهتوانيم برايت گل بخرينگهبانان گفتند که مى  -

خواهى االن بخريم  ها نخريدند. ما هم تصميم گرفتيم که از خودت بپرسيم، اگر مى است و ما نبايد بخريم، خيلى

 و از نگهبان بخواهيم که بهت بدهد. 

 خواهم و از اينکه به حرف ديگران هم توجه کرديد خوشحالم. نه، نمى -

از ما مى آنها گوش نمىتلفنها قطع شدند، نگهبانان  به  در  خواهند که سالن را ترک کنيم ولى کسى  دهد. همه 

ايستادهکابين از آنها مىکنيم. نگهبانان طرف خانوادههايمان را نگاه مىايم و خانوادهها  خواهند که سالن را  ها 

نمى تکان  جايشان  از  هم  آنها  ولى  کنند  يک ترک  مىخورند.  نگاه  را  نمىديگر  اعتماد  چيز کنيم،  همه  که  کنيم 
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نمى ديد.  را خواهيم  يکديگر  آينده  هفته  دو  دوباره  و  ماند  دهيم،  همينطور خواهد  از دست  را  يکديگر  خواهيم 

تماشا مى را  خانوادهيکديگر  نگهبانان  در هل مىکنيم.  به طرف  را  خانوادهها  بوسه دهند.  برايم  دستشان  با  ام 

مى فرستمى بر  مدام  لحظه  آخرين  تا  حاليکه  در  و  مىند  نگاهم  و  مىگردند  در  طرف  به  گويى  کنند،  روند. 

آنکه  هايمان. اينها سمبل مقاومت هستند. بىخواهند آخرين لحظه ديدن را هم از دست بدهند. بيچاره خانوادهنمى

 برند. يشتر از ما رنج مىاى که در آن باند. مبارزهاى در غلطيده انتخاب کرده باشند به مبارزه

 گويد:  روم. نازلى در مورد مالقاتش مىکنند، به اتاق خودم مىدر بند بعضى از زندانيان آرام گريه مى

و  خانواده  - دادند  پول  برايش  که  گفتند  پرسيدند.  او  مورد  در  من  از  آنها  نداشتند،  محمد  مورد  در  خبرى  ام 

ام گفتند که براى آخرين بارى که محمد را ديده بودند، او به آنها گفته بوده  اند. خانوادهنگهبانان هم پول را گرفته 

گذرد. محمد است که اين آخرين مالقاتمان خواهد بود. خواهرم به او گفته بوده است که اين هم موج است و مى

هايمان بوده با خانواده  برد. آخرين مالقات آنها بعد از مالقات مابه او گفته بوده، نه اين طوفان است، با خود مى 

 دانستند که اوضاع چگونه پيش خواهد رفت. رسد که مىاست و به نظر مى

پرسم، کى دستگير شد و چه مدتى زمان شاه در زندان بود و اگر از نازلى در مورد برادرش، محمد پرتوى مى

 گويد:  هايش را برايم بخواند. نازلى مىتواند يکى از نامهمى

 ٦٦اسفند سال  ١٦خوانم. اين نامه را در تاريخ هايش را برايت مىزندانى شاه بود، يکى از نامه سال ٧محمد  -

 نوشته است:  

تلخى و  کرده  گذشته  سال  وقايع  بر  مرورى  جديد  سالى  شيرينى"با شروع  و  مىها  ياد  به  را  نه هايش  آورم، 

ه چون نقاشى که در هم رفتگى رنگهاى  همچون مسافرى در قطار که تماشاگر طبيعت از پشت پنجره باشد و ن

تواند  بيند، بلکه چون قايقرانى در رودخانه پرتالطم که اگر بداند و اگر بکوشد مىتصوير را دليلى جز خود نمى

ها ريسمانى  نقشى محدود ولى مهم در هدايت قايق و نه تنها قايق، در اين تالطم را به عهده گيرد. من از تلخى

هاى اين راه پر نشيب و فراز خواهم گذشت، نه بدون افتادنى، زخمى و  ها و بلندىاز پستى  خواهم بافت و با آن

ها نهراسيدن از واقعيت يا شکستى، که چنين آثارى بر بدنهايمان فراوان بوده و خواهد بود. انتظارم، از سختى

ت آرزو. فرا رسيدن سال نو را  نگريختن و به آن تسليم نگشتن، قدم استوار در راه دنيايى نو برداشتن. اين اس

 گويم." تبريک مى

 دهد:  نازلى ادامه مى 

دستگير شد، چند ماه قبل از آنکه من دستگير شوم. آنها روى همان پاى او که زمان   ٦١محمد در شهريور    -

تا گلوله خورده بو  ٥۰شاه صدمه ديده بود زدند. سال   او دو  پاى  بودند و  او شليک کرده  پاى  به  د.  نگهبانان 

 براى مدتها پايش فلج بود، استخوان پايش خورد شده بود.  

پرسم. شنيدم که بعدها از انجام آن متاسف بود.  مى   ٦۲از نازلى در مورد مصاحبه محمد در حسينيه در سال  

 گويد:  نازلى مى

ه ما مالقات  اش بآرى، به او گفتند که اگر در حسينيه اعالم انزجار کند اعدام نخواهد شد. بعد از مصاحبه  -

دانند که واقعيت را  دادند. از او پرسيدم چرا اين کار را کرد؟ و او گفت، چرا نه؟ من يک جمله گفتم و همه مى

مىنگفته بمانم  زنده  اگر  آن؟  نگفتن  بخاطر  شود  اعدام  نفر  يک  بايد  چرا  است.  بوده  تاکتيک  يک  و  توانم  ام 

فاي اعدام شوم چه  اگر  دهم. ولى  ادامه  را  ديگر نمىدهمبارزه  دارد  گفتم خود عدم اى  او  به  کنم.  توانم مبارزه 

مى  چه  اصولمان  است.  مبارزه  يک  انزجار  ناديده اعالم  را  اصولش  نبايد  آدم  که  گرفتم  ياد  تو  از  من  شود؟ 

کرد، زمان شاه متفاوت بود، اينها خيلى وحشى هستند. به او گفتم. چه  بشمارد. محمد گفت، آن موقع فرق مى

بند ما هر روز نگهبان مىفرقى مى  در  است.  بيرون  آيد ما را مى کند؟ اصول ما يکى  بند  از  را  يا ما  زند و 

تونم تحمل کنم. با ترديد نگاهم کرد و گفت، واقعا؟ نگهبانان ما را از هم جدا برد که بزند. مهم نيست، مىمى

خواسته که مرا دوباره  است و دلش مىکردند، بعدا از مادرم شنيدم که محمد از ديدن من خيلى خوشحال بوده  

  ٦٥ببيند. بعد از آن براى مدتى طوالنى او را نديدم، چون من در قبر و يا سلول بودم. او را دوباره در سال  

خنديديم. نگهبان گفتى. آن مالقات خيلى کوتاه بود و ما همش مىديدم، که گفت، در مورد انزجار تو درست مى

بايست طورى حرف بزنيم که ما گفت که در مورد سياست حرف نزنيم. بخاطر اين مىکنار ما نشسته بود و به  
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دار بود، خيلى خوب بود. بعد از آن يک بار ديگر او  زنيم براى همين خندهمشخص نشه که حرف سياسى مى

برنامه   را ديدم. سال پيش در سالن مالقات پشت شيشه مالقات داشتيم. آنروز بهم گفت که با تعدادى ديگر روى

 تواند قبول داشته باشد. کنند و آنرا قبول دارد، ولى تشکيالتى را که بود نمىحزب کمونيست ايران کار مى

 ٭ ٭ ٭  

کنند که به زندگى روزمره زندان يعنى به کارهايى مثل خواندن و بحث کردن برگردند. ولى زندانيان سعى مى

ى دستجمعى عادت گذشته را کنار گذاشته بودند حاال راحت  رسد براى آنهايى که در دوران اعدامهابه نظر مى

زنند تا اينکه مطالعه کنند. شايد حرف  نيست که دوباره به نظم قبلى برگردند. زندانيان هنوز بيشتر حرف مى

آنها کمک مى به  از حاال  زدن  تخليه کنند.  است،  آمده  آنها  به  گذشته  فشارى را که در عرض چند ماه  تا  کند 

که در بازجويى آينده تعدادى از زندانيان شرايط آزادى را خواهند پذيرفت. همانطورى که دنيا نوشته   دانيممى

است برخى از زندانيان که خيلى جوان هستند و حکمشان سالها پيش تمام شده است و در گوهردشت ترسيدند،  

ان از نظر روانى همانهايى نيستند  کنم که بيشتر زندانيشرايط آزادى را دير يا زود خواهند پذيرفت. احساس مى

مى نگاه  بود  مهين  نشستن  جاى  که  اتاق  گوشه  به  گاهى  بودند.  جمعى  دسته  کشتار  از  قبل  نمىکه  توانم  کنم. 

 گناهى که در آن بود فراموش کنم.  صورتش را با آن زيبايى و بى

از قبل روزحاال دوباره روزنامه داريم و احساس مى از نامه مىکنم که زندانيان بيشتر  بيشتر  خوانند و حتى 

دنبال نشانه مىکتاب روزنامه مى به  باشند  آنکه متوجه  بدون  اتفاقى که خوانند. شايد  يا  تغيير و  گردند، نشانه 

گردد ولى انگار روزنامه تنها کانال اتصال ما با دنياى خارج  داند که بدنبال چه مىممکن است بيفتد. کسى نمى

 است. 

يا برادرانشان در زندان هستند و هنوز  امروز دومين مال قات بعد از کشتار را داريم. همه آنهاييکه همسر و 

اند يا نه. صبح است، نگهبان از  خبرى در رابطه با آنها ندارند، منتظر اين مالقات هستند تا بفهمند آنها زنده

يکى از زندانيان در حالى که گردند و  خواند. بعد از يک ساعت بر مىبلندگو اسامى سرى اول مالقات را مى

مى مىگريه  نازلى  به  مىکند  نازلى  است  شده  اعدام  هم  محمد  و  است  شده  اعدام  همسرش  که  گويد  گويد 

 اند.  هاى ما را نکشتهاند، فقط خانوادهها را کشتهدانستيم، نبايد گريه کنيم، خيلىمى

هايشان را دادند،  ها ساک لباس بچه ى از خانواده گويد مادرم گفت که به بعضگردد و مىنازلى از مالقات برمى 

ولى به ما ندادند. اميدوار بود که محمد زنده باشد. به او گفتم که ممکن است همه را کشته باشند. خيلى سعى  

دانم که دانم که محمد اعدام شده است. خواهرم تلفن را گرفت و به او گفتم که مىکردم که نشان ندهم که مى

تواند برود و ساک او را بگيرد اند که مىداند. گفت که به او گفتهشده است و او گفت که او هم مى محمد اعدام  

 ولى او هنوز به مادر نگفته است. 

اند. همسر فرى هم اعدام شده است. زندانيان اند که همسرانشان و يا برادرانشان اعدام شدهزندانيان زيادى شنيده

اند، ولى مطمئن نيستم که اين کار به کسى کمکى کند. شايد من سى را از دست داده روند که کبه ديدن آنهايى مى

نداده اعدامى  و  نداشتم  زندان  در  را  کسى  که  هستم  کسانى  معدود  روز  جزو  است.  بد  خيلى  بند  فضاى  ام. 

مى او  از  نينا  است،  نازلى  نمىکارگرى  گوش  نازلى  ولى  کند  کار  او  بجاى  بدهد  اجازه  که  و   دهدخواهد 

داند که االن کار بهترين چيز براى نازلى  رسد که نينا نمىخواهد خودش کارش را انجام دهد. به نظر مىمى

خواهد که کار کند تا مشغول باشد. مادرانى است تا از افکارش و غصه از دست دادن برادرش فرار کند. مى

يدن نازلى و بقيه کسانى که در اتاق ما هستند  که در اتاق يک در بند ما هستند و اتهامشان بهايى بودن است به د

 آيند.  اند، مىجمعى از دست دادهشان را در کشتار دستهو کسى از خانواده

نمى گريه  برادرش  دادن  دست  از  براى  مىنازلى  ولى  عادت کند،  ما  همه  است.  ناراحت  خيلى  که  ديد  شود 

کسکرده همه  اگر  ولى  کنيم.  را سرکوب  احساساتمان  که  دست  ايم  از  جمعى  دسته  اعدام  در  را  کسى  که  انى 

رسد که خانواده برخى از اعدام شدگان  کرد؟ از مالقاتها خبر مىکردند، بند چه وضعى پيدا مىاند گريه مىداده 

اند تا جسد پسرانشان را ببينند و اعدامشان را  اند و برخى از مادران خاک را کندهقبرى دسته جمعى را يافته 

اند و خاک آورده و قبر را با خاک  شنويم که پاسداران به آنها حمله کرده و آنها را کنار کشيدهىباور کنند. م

پوشانده مىبيشتر  جمعهاند.  که  خانوادهشنويم  مى ها  آنجا  به  مى ها  گل  و  جمعى  روند  دسته  قبر  سر  بر  برند. 

مىمى فکر  فرزندانشان  مورد  در  و  مىنشينند  حرف  و  دستکنند  قبر  همه زنند.  و  است  خاوران  در  جمعى  ه 

 اند. ها نام قبرستان را هم خاوران گذاشته اند، خانوادهها را در آنجا خاک کردهالمذهب
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آزاد شده است. متوجه مى او  آنا را دارم، مدتى است که  شوم که فقط من و هوا سرد است ولى من کت گرم 

پرسم افراد اتاق حاضر نيستند آنرا بپوشند. از خودم مى  بريم. بقيهپوشيم و از آن لذت مىدوستانم کت آنا را مى

چرا؟ تا سال پيش، يعنى تا قبل از اعدامها و شکنجه براى پذيرش اسالم و نماز خواندن، يعنى تا زمانيکه آنا هم 

ر  پوشيدند. در آن زمان هر وقت ددر بند ما بود و شرايط آزادى را نپذيرفته بود، همه افراد اتاق کت او را مى 

ماند تا يکى  پوشيد چون گرمترين کت بود. ولى حاال در قفسه مىشد، اولين نفر کت آنا را مىهواخورى باز مى

خواهيم به هواخورى برويم آنرا بپوشيم. هرچند دوست دارم که هميشه در هواخورى آنرا بپوشم از ما که مى 

روم، بعد  ام و به هواخورى مىحاال کت را پوشيده آيد.پوشند به نظرم احمقانه مىولى دليلى که ديگران آنرا نمى

 گويم:  زنيم. به نازلى مىآيد، با هم قدم مىاز مدتى نازلى هم به هواخورى مى

 متوجه هستى که هيچ کس به جز ما حاضر نيست اين کت را بپوشد؟  -

 آره، آنها دوست ندارند کت کسى را که انزجار داده بپوشند.   -

کرديم. به دنبال آگهى  کنيم که قبال هيچ وقت اين کار را نمىآيد، به صفحه تسليت نگاه مىىوقتى که روزنامه م

ها پيداست که اعدامى هستند. نازلى عکسى را در  گرديم. از متن بعضى از تسليتتسليت براى اعدام شدگان مى 

 گويد:  دهد که در صفحه تسليت است و مىروزنامه نشانم مى

کشتار عمومى چند ماه پيش همراه محمد و بقيه اعدام شده است. حاال مادرش عکس او را   دانم که او درمى  -

در روزنامه انداخته است. اسم او منصور است. او دخترى را دوست داشت و آن دختر عاشق او بود. هر دو  

دتى من و محمد قبل از اينکه ازدواج کنند دستگير شدند. دختر در بند من و منصور در بند محمد بود. براى م

پيغامبر آنها بوديم. يک بار قبل از آزاديش از من خواست که از منصور بپرسم که آيا هنوز دوستش دارد و  

خواهد که او برايش صبر کند يا نه. منصور پاسخ داد که منتظر من نباش، ما حتى زندگى با هم را شروع  مى

 سعى کن خوش باشى.  دانم براى چه مدت در زندان خواهم بود، نکرديم و نمى

 ٭ ٭ ٭  
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  شود؟شرايط عادى مى

خواهند که به اتاقهايمان برويم. چند نگهبان مرد تلويزيونى را آورده و در جاى آن که قبل از  نگهبانان از ما مى

تن و رسد که زندانيان خوشحالند، به هر حال داشروند. به نظر مىگذارند و مىکشتار دستجمعى قرار داشت مى

نشانه هم  تلويزيون  مىنداشتن  جمع  راهرو  در  همه  اخبار  وقت  هربار  بود.  شرايط  از  مقابل  اى  در  و  شويم 

مى از  تلويزيون  خارج  دنياى  تلويزيون  دريچه  از  است.  نکرده  تغيير  اينجا  در  چيزى  گويى  قبل  مثل  نشينيم. 

بين اخبار گزارشاتى در مورد دورانى   بينيم. مثال  که ما تلويزيون نداشتيم مىزندان مثل قبل است. گاهى در 

حمله مجاهدين از عراق به ايران، که فروغ جاويدان نامش را گذاشتند و چيزى جز راه مرگ نبود. يک دام و  

نشان مى تلويزيون  ايران.  ارتش  با  مواجه شدن  بعد  و  قدرت  اجساد مجاهدين يا خيال، تصور گرفتن  که  دهد 

کنم و از رهبران مجاهد که چنين تاکتيکى را ريختند ه است. حالت تهوع پيدا مىها ريختدختر و پسر در خيابان

دانم باقى مانده نيروى مجاهدين که آيد. نمىاند، بدم مىو نيروهايشان را به کشتن دادند در حاليکه خودشان زنده

 کنند، تاکتيک فرستادن نيروها به مرگ. اند به چنين تاکتيکى چطور فکر مىزنده

مىبلن روشن  مىدگو  پخش  خمينى  سخنرانى  و  سخنرانىشود  در  او  قرار  شود.  عفو  مورد  را  زندانيان  اش 

 بارد. کنيم، سوال موضوع چيست از صورت اکثر آدمها مىدهد. به يکديگر نگاه مىمى

ن را  شاکنند که زندگى روزانهگردد. زندانيان سعى مىرسد که شرايط بند به حالت عاديش بر مىبه نظر مى

همانطور مثل قبل از اعدامها بگذرانند. هرچند هيچ يک از ما ديگر همانى نيستيم که بوديم، ما شرايطى را از  

ها را هم  تر کرد و بعضى ها تحمل کابوسش را هم ندارند. شايد بعضى از ما را قوىسر گذرانديم که بعضى

خواهد که همه براى بازجويى بلندگو مى  است. نگهبان از  ٦٧ضعيفتر. يک بعد از ظهر سرد بهمن ماه سال  

مى متفاوت  بند  شرايط  يکباره  باشند.  نمىآماده  کسى  مىشود،  چرا  و  کجا  که  يکديگر  داند  از  زندانيان  رويم. 

مىمى بيرون  بند  از  نشده؟  تمام  زندان  پاکسازى  عمليات  مى پرسند،  وارد  ديگرى  ساختمان  به  و  شويم.  رويم 

خواهند که بنشينيم و رئيس زندان شروع  اند. از ما مىزشت روى منتظرمان ايستادهرئيس زندان و چند پاسدار  

گويد مهم نيست که حکمتان چقدر است و چند سال از آن مانده است. هرکس که اعالم کند. مىبه سخنرانى مى

امام خمينى است. رئ اين حکم عفو زندانيان توسط  آزاد خواهد شد.  يس زندان انزجار بر عليه گروهش بکند 

 خواهد که به آن فکر کنيم.  زند و از ما مىهمچنان حرف مى

کنم که بخاطر اعدامها فشار زيادى  گرديم، احساسى دارم ولى جرات بيان آنرا ندارم. احساس مىبه بند بر مى

خواهد از دست ما خالص شود. رژيم سعى کرد که ما را به پذيرش شرط آزادى بکشاند  روى رژيم است و مى

کند ولى در انتها ممکن است بگذارد بدون شرط برويم. در  لى موفق نشد. حاال از روشهاى ديگرى استفاده مىو

مى  قدم  مى راهرو  فکر  و  من  زنم  به  راز  خوابند.  زندانيان  بيشتر  است،  ساکت  بند  و  است  خواب  وقت  کنم. 

 پرسد:  پيوندد و مىمى

 کنى؟  به چى فکر مى -

   گويم:کنم و مىنگاهش مى

شويم. منظورم اين است که دير يا زود ما را هم آزاد خواهند کرد.  کنم که وارد دوره ديگرى مىاحساس مى  -

مىمى آزاد  انزجار  با  نشده  تمام  هم  حکمشان  که  را  آنهايى  که بينى  را  آنهايى  است  ممکن  آن  از  بعد  کنند. 

دانم، ممکن  بت ما خواهد بود. ولى کى؟ نمىحکمشان سالهاست تمام شده بدون شرط آزاد کنند و بعد از آنها نو

 است سالها طول بکشد.  

مى  پخش  تلويزيون  از  نشستهاخبار  راهرو  در  زندانيان  از  خيلى  و  مى شود  نگاه  آنرا  و  که  اند  چند  هر  کنند. 

دهد که بعد از حکم ممکن است فکرشان جاى ديگرى باشد، ولى جسمشان اينجاست، کنار ما. اخبار نشان مى

مىعفو   سعى  دوربين  دارند.  راهپيمايى  ملل  سازمان  دفتر  مقابل  در  زندانيان  از  تعدادى  که خمينى،  کند 

کنند که صورتشان را  شوند. زندانيان سعى مىهايشان را نشان دهد در حاليکه دارند از ماشين پياده مىچهره

کند که صورتش ز زندانيان سعى مىگويند که صورتشان را نشان دهند. يکى اپنهان کنند، نگهبانان به آنها مى

گويد که کالهش را بردارد و زير آن قائم نشود. احساس را زير کالهش پنهان کند و يکى از نگهبانان به او مى

دايره خود دارند. دوربينکنم که تحقير مىمى آنها را در  آنها را ها سعى مىشوند، نگهبانان  کنند که صورت 

اند يا نه. آيا حاال  دانند که آنها بخاطر شکنجه و اعدام نشدن به آن تظاهرات آمدهدم مىدانم که مرنشان دهند. نمى
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دانند که اگر دست خود اين زندانيان بود حاضر نبودند به آن تظاهرات بيايند؟ دوربين زندانيان زن را  مردم مى

شان را تشخيص تواند چهرهنمى  اند چون چادر به سر دارند و کسىدهد ولى اين بار آنها شانس آوردهنشان مى

 شان را بپوشانند، آنها به تظاهرات رفتند که آزاد شوند. کنند که چهرهدهد. آنها هم سعى مى

توانند با آنها مالقات داشته باشند. برخى از زندانيان از رفتن  اند مىآنهايى که همسر و يا برادرشان اعدام نشده 

بايست که شرايط اعدام نشدن را  کنند که برادر و يا همسرشان نمىا فکر مىبه مالقات آنها خوشحال نيستند. آنه

مى که  است  دوم  بار  اين  و  برود  همسرش  مالقات  به  ندارد  دوست  که  زندانيان  از  يکى  با  به بپذيرند.  تواند 

باالخره  پرسم و اينکه  زنم. از او در باره آن مى کند، حرف مىمالقات او برود ولى از اين کار خوددارى مى

 گويد: خواهد بکند. مىچه مى

اند، برايم راحت نيست که بروم او را اند چون شرايط را نپذيرفتهدانم، بعد از اينکه اين همه کشته شدهنمى  -

او   با قبول شرايط زنده مانده است. هرچند نازلى باهام حرف زد و بهم گفت که برخوردم نسبت به  ببينم که 

کنى و با اين کار او  که رژيم آنها را تحقير کرده است و تو هم دارى او را تحقير مىدرست نيست. نازلى گفت  

دهى. او در مورد برادرش باهام حرف زد که شش سال پيش شرط اعدام نشدن را  را به طرف رژيم هل مى

اه ببينم و چه توانم کار او را بعنوان يک اشتبپذيرفت و بعد متوجه شد که اشتباه کرده است. نازلى گفت که مى

 کنم، شايد بار ديگر بروم و او را ببينم.  اشکالى دارد که بروم و او را ببينم؟ بهش فکر مى

خانوادهمى که  شده شنويم  اعدام  که  آنهايى  مىهاى  خاوران  به  جمعه  هر  مىاند  گل  و  سرود  روند  و  برند 

مى مى حمله  آنها  به  پاسدارها  همخوانند.  به  را  آنها  مراسم  و  مىمى  کنند  چون  ريزند.  را  مجاهدين  که  شنويم 

 اند. اند در بهشت زهرا دفن کرده مسلمان بوده

 گويد: نشيند. مىآيد و کنارم مىدر حال خواندن کتابى هستم، نازلى مى

 اشکالى ندارد کنارت بنشينم؟   -

چيزى مىمى نوشتن  او مشغول  نه.  کتاب مىگويم  هم  نازشود، من  بعد  نيم ساعت  دل خوانم.  ته  از  نفسى  لى 

 گويد: کشد و با شيطنت مىمى

 تمام شد.   -

 گويد: گويم، ولى من تمام نکردم. مىمى

 نوشتم.  نوشتم؟ داشتم پاسخ سواالتى را که سودى ازم کرده بود، مىدانى براى کى داشتم مىمى -

 گويد: پرسم، با او رابطه دارى؟ نازلى مىکنم و مىبا تعجب نگاهش مى

 توانند تحت فشارش قرار دهند.  داند و دوستانش نمىره و هم نه. يک رابطه کتبى است، هيچ کس نمىهم آ -

 کنيد؟ خيلى جالب است، چند وقته که اين کار را مى -

گذارد. بعد من آنرا بر  اش را زير ساک من مى نويسد و نامهکند و يا برايم مىسالهاست. او از من سوال مى   -

برايشمى و  مى  دارم  مىنامه  او  ساک  زير  و  نمىنويسم  حرف  هم  با  هرگز  ما  مىگذارم.  در زنيم.  که  دانى 

اى برايم نوشت و سواالتى کرد و ما اين رابطه را  روابط آنها حرف زدن با ما خيلى بد است. يک بار او نامه

د داد و مجبور به قطع دانيم که اگر با هم حرف بزنيم، دوستانش را از دست خواهادامه داديم. هردويمان مى 

 رابطه خواهد بود. 

 ام را بگيرم. توانم جلوى خندهنمى

 هردويتان خيلى زرنگ هستيد.  -
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گذارد که بينم که با نگاهى به اتاق و ديدن اينکه کسى حواسش نيست، نامه را زير ساکى مىرود و مىنازلى مى

دفاع   در  از چپيها است که  باشد. سودى يکى  از بايد ساک سودى  او هم يکى  تنبيه رفت.  به  از چادر رنگى 

اند. بينند و در اين راه دوستان زيادى را از دست دادهآنهائيست که مبارزه را تنها در دفاع از چنين حقوقى مى

انرژى آنها کال  آزاد شده برخى از همراهان  با قبول شرايط  با  شان را از دست داده و  اند و برخى مثل نازلى 

از آنها جدا شده و به ما پيوستند. روابط در اينجا موضوع جالبى براى فکر کردن است. برايم   تغيير بينششان

آدم رابطه نيست که  ديگرش نشود. باور کردنى  اينطور مخفى نگه دارد که دچار مشکالتى در روابط  اى را 

م آنها  با  کامال  روابطم  اينکه  از  دوستان.  طرف  از  بلکه  رژيم  طرف  از  مشکلى  نه  خيلى آنهم  است  تفاوت 

مى که  کارى  يا  و  روابطمان  براى  يکديگر  از  تائيديه  هرگز  ما  نمىخوشحالم.  در کنيم،  کس  هر  خواهيم. 

گرفتند که چرا با  آيد که گاهى اوقات برخى از دوستانم ايراد مىکند آزاد است. يادم مىروابطش و کارى که مى

گفتم به خودم مربوط است. ولى چقدر  من هم هميشه مى  زنم و يا با فالن کس دوست هستم وفالن آدم حرف مى

رسميت   به  هم  خودشان  براى  را  آزادى  وقتى  نيستند.  آزاد  هم  خودشان  بين  در  آنها  که  است  انگيز  تاسف 

 شناسند، چطور ممکن است براى مخالفانشان به رسميت بشناسند؟ نمى

به نظر مى امسال سردتر  اينک انگار زمستان  يا رسد، شايد بخاطر  نيستند.  ما  با  امسال  از دوستانمان  ه برخى 

اعدام شدند و يا دست به خودکشى زدند و يا شرايط را در دوره اعدام و شکنجه پذيرفته و يا بعد از آن پذيرفتند 

و آزاد شدند. زندانيانى مثل شيال که هميشه به همراه باد حرکت کرده اند، و بنابر شرايط و با نگاه به بقيه دست  

ل زده اند، حاال شرايط را پذيرفته و يا آزاد شده اندو يا در بند دو منتظرند که آزاد شوند. شيال هم حاال در به عم

   بند دو است، او شرايط را پذيرفته که بر عليه گذشته اش و سازمانی که با آن کار می کرد بنويسد تا آزاد شود.

هرات مقابل سازمان ملل شرکت کند. شيال ابتدا آنرا ولى بازجو از او بيشتر خواست، از او خواست که در تظا

نپذيرفت تا اينکه به او مالقاتى با همسرش دادند. در آن مالقات همسرش به او گفت که دست از اين حرکات  

 بردارد. او به شيال گفته بوده است: 

بيايى ما را آزاد خواهند  روم. اگر تو هم  شرکت در راه پيمايى در مقابل سازمان ملل را قبول کن، من هم مى  -

خواهم که بدون توانيم برويم و دوباره با هم زندگى کنيم. من به تو احتياج دارم، دوستت دارم و نمىکرد و مى

 کنم به تظاهرات بيا.  تو برم. بچه قشنگى داريم، دست از اين کارها بردار. خواهش مى

اى ، همان که از تلويزيون پخش شد. شيال نمونه زندانىکند که به راهپيمايى برودبعد از مالقات شيال قبول مى

خواهند و چه بايد دانند چه مى افتد. افرادى مثل او که نمىاست که يا به دنبال شرايط و يا بدنبال اين و آن مى 

نگاه مى ديگران  به  مدام  و  مىبکنند  يا گوش  و  مىکنند  فکر  نيستند.  کم  متاسفانه  بگيرند،  تصميم  تا   کنمدهند 

مى رنج  رفتار خودشان  از  هم  دنباله خودشان  فرد  برند،  خود  به  زندان  مثل  شرايطى  در  بخصوص  بودن  رو 

ديگران ضربه مى  از  نظر مى بيشتر  به  ولى  نمىزند  که  تربيت  رسد  اينطورى  آنها  کنند.  اين عمل  توانند جز 

 اند و شخصيتشان به اين شکل ساخته شده است. شده

 ٭ ٭ ٭  

بن هواخورى  مىنوبت  است.  سرد  خيلى  ماست،  مىد  قدم  و  نامهروم  و  برسد  مناسبى  وقت  تا  از  زنم  را  ام 

کنم که بينم که شيرين در حال قدم زدن است و احساس مىجاسازى در آورده و به بند بروم و آنرا بخوانم. مى 

ين به بند برگشت گيرم که به بند برگردم و بعد که شيرمراقبم است. خيلى سرد است بعد از مدتى تصميم مى

خوانم هواخورى را  نشينم و در حالى که کتاب مىام را بردارم. باالى قفسه مى دوباره به هواخورى بيايم و نامه

زند، کند يا نه. ولى او همچنان قدم مى کنم تا ببينم شيرين هواخورى را ترک مىهاى آهنين چک مى از بين پرده 

در  مى بدهم و  از دست  را  بسته شود بىترسم که وقت  به هواخورى  دوباره  باشم.  برداشته  را  دنيا  نامه  آنکه 

کنم فقط براى اينکه روم، خيلى سرد است، کاش يک دستکش گرم داشتم. چند بار کارهايى مىهواخورى مى

مى مرا  ببينم  کنم  امتحان  را  مىشيرين  متوجه  و  نه  يا  هستم،  پايد  عصبانى  خيلى  است.  مراقبم  آرى  که  شوم 

توانم انجام دهم. ولى  نم چه کنم. خوشحال بودم که توابى در بندمان نيست و هر کارى که دوست دارم مىدانمى

ام را ياد بگيرد و شايد هم بخواهد بار ديگر خواهد جاسازى نامهحاال کسى پيدا شده که از روى فضولى مى 

ام را  خواهم جاسازى ه شده است ولى نمىتواند آنرا بخواند چون با رمز نوشتام را بردارد. هرچند او نمىنامه

شود و  زند، تنها ما دو نفر در هواخورى هستيم. هوا تاريک مىزنم و او هم قدم مىاز دست بدهم. من قدم مى

مى  اگر  مىسردتر،  کنم  را صدا  راز  به  توانستم  خودم  و  باشد  نگهبان  آمدن  مراقب  که  بخواهم  او  از  توانستم 

بدون   و  بروم  باغچه  راز سر  درون  و  ولى من  بيايم.  بيرون  و  برداشته  آنرا  بفهمد  را  اينکه شيرين جاسازى 

 گيرم. اى بحث داشتيم و از هم دلخور هستيم، بخاطر همين از او کمک نمىمسئله
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دانم از دوستانم چه کسى االن بيکار است که صدايش کنم. بهتر است طورى که شيرين متوجه نشود بداخل  نمى

نا و  بروم  مىمه باغچه  نگاهش  بردارم.  را  لحظه ام  در  و  مى کنم  باغچه  درون  به  مناسب  نگاهش اى  و  روم 

کند، به اين بينم. دارد اطراف را نگاه مىها و برگها مىبيند ولى من او را از پشت شاخه کنم. او مرا نمىمى

خورد. ولى نخ تکان نمى  کشمرود. با خوشحالى نخ نامه را مى کند که کجا غيبم زده است، به بند مىفکر مى

زده سعى مى يخ  هم  دستهايم  و  است  يخ زده  ولى خاک  بياورم  در  را  نامه  که  در  کنم  را  نامه  نيستم  قادر  اند، 

بايد به بند برگردم و يک پيچ گوشتى بياورم که خاک را بکنم. به بند مى ايستاده بياورم.  روم، شيرين دم در 

گذارم و به گوشتى را در جيبم مىروم و پيچرا نشان ندهد. به اتاقم مى  تواند تعجب خوداست و با ديدن من نمى

آيد. براى نيم ساعت قدم  روم. شيرين که همچنان دم در بند ايستاده بود پشت من به هواخورى مى هواخورى مى

و شيرين خواهد گريه کنم. هيچ کس به جز من  کنم که تا مغز استخوانم يخ زده است، دلم مى زنم احساس مىمى

اى که ام هستم. در لحظهپايد و من هم در پى فرصتى براى بيرون کشيدن نامهدر هواخورى نيست او مرا مى

مى دور  مىاو  باغچه  درون  به  بىزند  و  مىروم  مىحرکت  نگاهش  نگاه  ايستم،  و  است  ايستاده  دوباره  کنم. 

قدم مىمى نگاه مىکند،  و  بىزند  باغچه هستم.  مانم که صداي حرکت مىکند.  در  که  نفهمد  او  و  نشود  توليد  ى 

 رود.  کند به بند مىهمچنان که با کنجکاوى اطرافش را نگاه مى

گذارم. نگرانم که مبادا نگهبان سر برسد. کارم  رسم، مال خودم را مى کنم و به نامه مىشروع به کندن خاک مى 

تواند تعجب خود را ه است. با ديدن من باز هم نمىگردم، شيرين دم در ايستادکنم و به بند بر مىرا تمام مى

خواهد گريه کنم. گريه از تنهايى، از سرما، از اينکه کسى کنم که دلم مىپنهان کند. خوشحالم ولى احساس مى

گويم انتظار اينکه همه زندانيان مثل هم باشند توانم به همه بگويم. به خودم مىکند که در مورد او نمىتعقيبم مى

شاه غل زمان  کنونى  رژيم  عناصر  از  برخى  نيست.  چيزى  هيچ  معناى  به  بودن  زندانى  حال  هر  به  است.  ط 

زندان بودند. آيا چون در زندان بودند باعث شد که به مالها نپيوندند و در قدرت سهيم نشوند؟ الجوردى هم در 

او از هر کس بيشتر مشغول کشتن زندانيان است. او سالها بود و حاال رئيس    زندان بود و حاال  رئيس اوين 

کند. مهم اين است که اهداف او چيست و چه ربطى به  سازمان زندانهاست. زندانى بودن فرد او را انقالبى نمى

گذارم و شروع به  دارم و نامه دنيا را در بين آن مىمنافع و زندگى مردم دارد. حالم بهتر است، کتابى بر مى

اندازد. در آن  ام مىگذاشتن نامه در بين يک کتاب و خواندن آن مرا به ياد بچگى کنم. اين کارم يعنى  خواندن مى

خانواده درسىزمان  کتاب  بين  در  را  داستان  کتاب  بودم  مجبور  من  و  نداشتند  مطالعه  از  درستى  درک  ام ام 

دچار مشکل نشوم و  کردند تنها بايد کتاب درسى را خواند و من براى اينکه ام فکر مىبگذارم و بخوانم. خانواده

آيد يک بار کتاب خيلى  کنم. يادم مىکردم که در اينجا مىدر سواالت پدر و مادرم گير نکنم همين کار را مى

خوانم،  ام را مىکرد دارم کتاب درسىاش بودم. پدرم که فکر مىانگيز بود و من ساعتها در حال مطالعههيجان

آنرا مى از  هم خستگى در کن. و من خنده  ديد، به من گفت حاال يک کمىچون  ام گرفته بود چون او هميشه 

 دادم ناراضى بود. اينکه من به درس خواندن اهميت نمى

کردند، دوست ندارند امسال تدارکى روزهاى سال نو است، آنهايى که معموال براى سال نو چيزهايى آماده مى

گيرند. نازلى و  يم و نبايد جشن بگيريم. عيد را جشن نمىاکنند که دوستان زيادى را از دست دادهببينند. فکر مى

کنند که  اند تا بهار را خوش آمد گفته باشند. دو تا سبزه به شکل ستاره سبز مىمهسا مقدارى سبزه سبز کرده

مى رشد  خوب  آنها  از  مىيکى  خراب  آنها  از  يکى  و  دوران  کند.  در  که  بود  آنهايى  سمبل  يکى  انگار  شود. 

ديگرى سمبل ماست که هنوز زندهاعدامها جا باختند و  با خرما و کشمش کيک درست  ن  نازلى و مهسا  ايم. 

 کنيم خوش باشيم. کنند و سعى مىمى

 ٭ ٭ ٭  

کنند. تمام اين سالها او  اى هايى را که حکم اعدام داشت صدا مى است. فردين يکى از توده  ٦٨اوايل فروردين  

و را با بقيه اعدام نکردند که بتوانند بگويند هيچ زن غيرمذهبى را اعدام  را اعدام نکردند. حتى سال پيش هم ا

از اعدام دسته جمعى. نمىنکردند. حاال او را اعدام مى  دانم چند نفر مثل سارا در بين اعدام  کنند، ماهها بعد 

 دانست مجاهد نيست.  شدگان بودند که رژيم هم مى

بازجويى داشتيم ولى حاال هر چند روز يکبار بايد به سواالتى    تا قبل از کشتار جمعى ما هر شش ماه يکبار

مبنى بر اينکه نظرمان چيست و يا حاضريم انزجار بدهيم يا نه، پاسخ دهيم. امروز هم دوباره نگهبانان از همه  

 پرسيدند که اگر کسى حاضر است که شرايط آزادى را بپذيرد همين امروز آزاد خواهد شد.  
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خواهند که وسايلمان را جمع کرده و به بند يک برويم. مثل هميشه نگران جدا شدن از  ند مىنگهبانان از همه ب

يکديگر هستيم. هرچند من خوشحالم چون نزديک دنيا و بقيه دوستانم که در بند يک هستند خواهم بود، ولى 

تند که مدتهاست حکمشان  دوست ندارم که در اتاق در بسته باشم. سه تا از اتاقهاى بند يک پر از زندانيانى هس 

دهند. راز و نينا و سونيا در اتاق من  تمام شده و سه تاى آنها خالى هستند. ما را هم در سه اتاق ديگر جا مى 

کنيم و هر  نيستند. من و نازلى و سار و چند تا از دوستان ديگر در کنار يکديگر هستيم. دوباره اتاق را تميز مى

رين جا را بگيرد. اتاق کوچک است و مشکل وسايلمان را داريم. کارگران  گذاريم که کمتچيز را طورى مى

مى اتاق  ساکنين  از  کجا  روز  کنيم،  چه  آنها  با  که  بگيرند  تصميم  ساکها  مورد  در  و  بنشينند  همه  که  خواهند 

براى  وسط  تخت  از  هميشه  مثل  که  اتاق هست  در  طبقه  سه  تخت  يک  کنند.  اشغال  را  جا  کمتر  که  بگذاريم 

توانند براى نشستن در روز و خوابيدن در کنيم. تخت سه و يک مىل آشپزخانه مثل ظروف استفاده مىوساي

شب استفاده شوند. و استفاده از آنها در شب نوبتى است و همه آنرا دوست دارند بخصوص تخت سه را که با  

آدم احساس مى دهد، همه ساک  شنهادى مىنشينيم که حرف بزنيم، هر کس پيکند که تنهاست. مىرفتن به آن 

دارند. بيست نفر هستيم و موقع خواب بايد کنار هم مثل ماهى ساردين در قوطى بخوابيم. شايد سه نفر بتوانند 

اى به جز گويند چارهپرسند و همه مىدر اين اتاق به راحتى زندگى کنند. کارگران روز در مورد ساکها مى

هايم را به دنيا و راز و نينا کجا  شود، نامهکنم خيلى وحشتناک مىمىاينکه روى تخت سه بچينيم نداريم. فکر  

اى بين تخت و ديوار بگذاريم و با کمک  توانيم يک فاصله گويم مىبنويسم؟ نازلى هم به آن احتياج دارد. مى

ن طناب  توانيم با ايجاد سوراخهايى در سقف و رد کردطناب و چوب ساکها را در آن فاصله تا سقف بچينيم. مى

 مانع از افتادن ساکها شويم.  

اى نداشتم. وقت نبود  دانستم که مخالفت خواهند کرد ولى چارهکنند و من هم مىبه جز دوستانم همه مخالفت مى

که به کس ديگرى بگويم که او پيشنهاد کند تا مخالفت نکنند. قبل از اينکه موضوع طرح شود به آن فکر نکرده 

تم از دهان کس ديگرى آنرا پيشنهاد کنم که مورد قبول واقع شود. در مواقع ديگر وقتى بودم براى همين نتوانس

خواسته  نکردهکه  پيشنهاد  آنرا  خودم  هرگز  گيرد  کارى صورت  مى ام  آورد.  ام، چون  نخواهد  راى  که  دانستم 

مى ديگرى  کس  يا  و  سونيا  به  آنرا  اتاق  جلسه  از  قبل  وهميشه  کند  طرح  را  پيشنهاد  که  هم   گفتم  خودم 

نمىعکس نشان  آن موافقت مىالعملى  با  زندانيان  همه  اينطورى  که دادم،  آنهايى  داليل سياسى  بخاطر  کردند. 

قبول مىتصميم مى بقيه  پذيرفت. حاال هم مىگيرند و  مرا نخواهند  نداره  کنند، هرگز حرف  امکان  نه،  گويند 

بعضى  کرد.  درستش  بشه  مىاونطورى  پيشنهادم  به  نمى  خندندها  من  ولى  نکند.  موافقت  آن  با  کسى  توانم  که 

مى کنند.  اشغال  ساکها  با  را  سه  تخت  که  مىبگذارم  که  هستم  مطمئن  گفتم  گويم  که  طورى  را  ساکها  توانيم 

بچينيم، و با توجه به اينکه اتاق کوچک است و جاى کافى براى خواب نداريم بهتر است که آنرا امتحان کنيم.  

 پرسند: ره بهتر است امتحان کنيم. کارگران روز از من مىگويند آدوستانم مى

 تونى خودت اين کار را بکنى؟  مى -

اين  مى که  حالى  در  کنند.  کمک  نيستند  حاضر  روز  کارگران  از  يک  هيچ  پيداست  که  طور  اين  چون  خندم 

ماهى يکبار آنها    کند. کار سختى است، اکثر ساکها خيلى سنگين هستند و ماکاريست که هميشه کارگر روز مى

نازلى مىگويم نمىکنيم. مىرا باز مى اين کار را بکنم.  کند ولى کافى نيست.  گويد او هم کمک مىتوانم تنها 

رسد که گويند حاضرند کمک کنند. به نظر مىدهند. سار و مهسا هم مىمعموال اين کار را پنج نفر انجام مى

گيرد که براى امروز آنرا به ما بسپارد و اگر نتوانستيم آنرا صميم مىبايد با دوستانم اين کار را بکنم. اتاق ت

بينم  بچينيم، کارگران فردا آنها را روى تخت سه خواهند چيد. همه اتاق از گروههاى متفاوت چپى هستند و مى

تصميم هميشه  آنها  گرفتهکه  بشنوند  را  پيشنهادى  اينکه  از  قبل  را  کننشان  پيشنهاد  اگر  بخصوص  از  اند،  ده 

 خودشان نباشد. 

ما احتياج به طناب داريم و بايد سقف را سوراخ کنيم که با نشستن روى تخت سه سخت نيست. بين سقف ما و 

توانيم يک چوب و يا يک تکه آهن را در آن  کف اتاق بند بااليى يک فاصله است. با سوراخ کردن سقف مى

با چوب دارد.  نگه  را  بتواند طناب  که  بگذاريم  آويزان کرده  طورى  از سقف  که  با کمک طنابهايى  در  و  ايم 

افتادن  سازيم. ساکها را طورى مىهايى مىفاصله بين تخت و ديوار طبقه چينيم که کامال امن باشند و امکان 

کنيم و ظاهر ساکهاى چيده شده هم خوب است. نداشته باشند. جاى اضافى هم براى چيزهاى ديگر درست مى 

ايم. همه زندانيان به جز آنهاييکه از نظر سياسى  اند، در واقع آنها را در هوا قرار داده هجاى خيلى کمى گرفت

کنم که شکست خوردند، هم در تحقير  گويند خيلى جالب است. خيلى خوشحالم، احساس مىمرا قبول ندارند مى

 پيشنهادم و هم در اشغال تخت سه. 
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 ٭ ٭ ٭  

ط تطبيق دهم. زندگى در اتاق دربسته و شلوغ، خواندن کتاب و نامه  کنم که خودم را با شرايدوباره سعى مى

است. ماه رمضان    ٦٨نوشتن راحت نيست، همينطور حرف زدن با دوستانم. نزديک پايان ماه رمضان سال  

رسد. هرچند براى ما ماه گرسنگى است. به اندازه کافى غذا نداريم و در طى روز غذاى کمى به بدنمان مى

نمى مىداهميت  زمانيکه  تا  سياسىهم،  کار  کنم،  توانم  دريافت  نامه  و  بنويسم  دوستانم  براى  يعنى  بکنم،  را  ام 

 شرايط برايم مهم نيست.  

چرخند. من کنار ديوار را انتخاب  اى يک بار مىامشب قرار است جاهاى خواب تغيير کنند. جاهاى خواب هفته

مىمى نظر  به  چکنم.  ندارد  دوست  آنرا  کسى  که  اتاق رسد  وارد  اينجا  از  موش  و  است  پنجره  نزديک  ون 

توانم در طى شب بنشينم و به ديوار تکيه داده و نامه بخوانم و  شود. ولى من اينجا را دوست دارم چون مىمى

نمى امشب  هرچند  بنويسم.  مىيا  چشمک  و  است  خراب  اتاق  چراغ  چون  بکنم  را  کار  اين  امشب  توانم  زند. 

بعد از تمام کردن نامه راز و بسته بندى آن و گذاشتن آن در جيبم که صبح زود در  مجبورم زودتر بخوابم،  

نوبت دستشويى بتوانم آنرا در جاسازى دستشويى بگذارم که بهترين وقت براى اين کار است چون هم نگهبان  

ارد از رختخوابم  بينم که رطيلى دخوابم، قبل از اينکه چشمم را ببندم مىو هم زندانيان خواب آلود هستند. مى

کنم که آنرا با دستم بکشم چون چيز  بينم. سعى مىزند آنرا مىشود، در يک لحظه که چراغ چشمک مىرد مى

توانم آنرا تحمل کنم و  زند. دردش باور کردنى نيست، نمىديگرى ندارم، ولى قبل از آن، رطيل دستم را مى

مى  را  شده  گزيده  جاى  محکم  ناخودآگاه  کهبطور  فايده  مالم  ولى  بکاهم  درد  نمىاز  ندارد.  و اى  بخوابم  توانم 

توانم خودم  دانم که چه کنم. نازلى کنارم خوابيده است و فرى که دکتر است کنار او خوابيده است. ولى نمىنمى

ام و دستم را  گذرد و من نشستهرا راضى کنم که يکى از آنها را بيدار کنم و خوابشان را بهم بزنم. وقت مى

کند، منتظر  شود و به ساعتش نگاه مىمالم. نزديک باز شدن در اتاق براى دستشويى است. فرى بيدار مى مى

 پرسد: نشيند. از من مىباز شدن در مى

 نخوابيدى؟   -

 نه.  -

 پرسد: کند. فرى از من مىنگهبان در را باز مى

 چرا بيدارى؟  -

 يک رطيل نيشم زد و خيلى درد دارد.   -

خواهد که با او بيرون رفته که دستم را در نور مناسبى ببيند. دستم قرمز شده و باد کرده است. مى   فرى از من

 گويد: فرى مى

توانستم زهر را با مکيدن بيرون بکشم. چرا بيدارم نکردى؟ به نگهبان  کردى، مىمى بايست مرا بيدار مى  -

 بگو که فردا اول وقت به بهدارى ببرتت.  

شود گويد باشد.صبح مىگويم که درد دارم و بايد به دکتر بروم. مىدهم و به او مىان نشان مىدستم را به نگهب

خواهم که مرا به بهدارى زندان ببرد. ولى نگهبان مرا براى ام از درد بخوابم از نگهبان مىو من که نتوانسته

و بايد به دکتر بروم. دستم را که باد  گويم که درد دارم  کند. بعدازظهر به نگهبان اين شيفت مىدکتر صدا نمى 

کنند، روز بعد هم  گويد باشد. ولى مرا براى دکتر صدا نمىدهم و او هم مىکرده و قرمز است به او نشان مى

 رود. کشد تا درد دستم مىدهد. چند روز طول مىهمينطور، کسى اهميت نمى

گويد که پرسد. مىآيد و حالم را مى ر به کابينم مىکنند. پدر ساروز مالقات است، من و سار را با هم صدا مى 

از او تشکر مى لباس داده است.  کنم که مدرن و روشن است.  کنم. جوان و سرحال است و احساس مىبرايم 

نينا مىخانواده دانم که حالشان گويم که در اتاق ديگرى هستند ولى مىپرسند و به آنها مىام در مورد راز و 

اند.  هايمان با هم دوست شدهاست حاال بعد از نزديک به هفت سال در زندان بودن، خانواده  خوب است. جالب 

کنند. بعد از هر مالقات براى يکديگر  شان يکى است و شايد بهتر يکديگر را درک مىبه هر حال مشکل همه
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همين منتظر فردا هستم  نويسيم و من تعدادى نامه براى خواندن دارم که بخاطر آنها خيلى خوشحالم. براى  مى

کنيم. پدر سار برايم يک بلوز  اند دريافت مىهايم را بردارم. لباسهايى را که خانواده هايمان برايمان دادهکه نامه

 زيباى سبز تيره و يک شلوار سبز روشن داده است.  

 ٭ ٭ ٭  
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 مبارزه با مرگ 

ام. پشت در خورم، حالت تهوع پيدا کردهبخاطر نوبت دستشويى مىصبح است اشتهاى صبحانه را ندارم، ولى  

ايستاده دستشويى  نوبت  باز مى منتظر  را  در  نگهبان  بياورم.  باال  و  بروم  که  دستشويى ام  به طرف  و من  کند 

ام. ولى وحشت کنم که بهتر شدهآورم، احساس مى شوم و باال مىهاى دستشويى مىدوم. وارد يکى از کابينمى

در بر مىت آوردهگيرد، چون همهمام وجودم را  باال  تمام زمين را خون اش خون است، خون  تازه.  ام، خون 

مى  آب  با  را  زمين  کنم.  تميز  آنرا  مجبورم  ولى  کنم،  نگاهش  ندارم  دوست  است،  کابين پوشانده  از  و  شويم، 

روم شويم. پيش فرى مى م را با آب مى دهد، چند بار دهانشويم. دهانم بوى خون مى آيم و دهانم را مى بيرون مى

 گويد: گويم که چه اتفاقى افتاده است. فرى مىو به او مى

 به نگهبان بگو که خون باال آوردى، بايد برى دکتر.  -

هايم را بر  گردم و نامهکنيم. به دستشويى بر مىگويد باشد براى دکتر صدايت مىگويم و او مىبه نگهبان مى

 دارم.  مى

مىتخت   باال  آن  از  است،  خالى  نامهسه  خواندن  به  شروع  و  نشسته  آنجا  در  و  مىروم  مىهايم  که  کنم.  دانم 

 اخبارى در آنها خواهند بود چون ديروز مالقات داشتيم. راز نوشته است:  

ام خوب بودند. اتفاقى در کردستان افتاده است. صديق کمانگر از اعضاى رهبرى حزب کمونيست و  خانواده  -

قيام و بعداز آن، در  ا ز رهبران محبوب مردم در کردستان، بوسيله محافظش کشته شده است. او در جريان 

زاده و مرتجعين شهر و نيروهاى  شهر سنندج به مثابه رهبر شهر عمل کرد و تقابلش با جريان اسالمى مفتى

اعتماد آنها را    که   اده بوده است.را رژيم برای ترور او فرست  رژيم، او را به محبوبيت بااليى رساند. محافظش

گذارند که بعد از سه سال مى  ابتدا پيشمرگه می شود و  کسب کند تا بتواند در موقع مناسب صديق را بکشد.  

 کشد. اند، به صديق تيراندازى کرده و او را مىاى که آن دو تنها بودهمحافظ صديق کمانگر شود. در لحظه

شناختم ولى دخترش را در روم. صديق کمانگر را هيچوقت نمىه فکر فرو مىگذارم و بنامه راز را کنار مى

اش بعنوان گروگان دستگير کرده بودند که صديق  زندان کميته مشترک ديده بودم. گالله کمانگر را همراه عمه

دن پدرش را  کمانگر خودش را تسليم رژيم کند. حاال گالله بايد ده سال داشته باشد، اميدوارم بتواند از دست دا

 تحمل کند.  

دهد.  هايم در مورد اعتصابات کارگرى هست که با خواندن آنها احساس خوبى بهم دست مىاخبارى هم در نامه

مى اعتراض  به  دست  دوباره  سرکوب  آنهمه  از  بعد  مردم  اينکه  زوئى فکر  ياد  به  است.  کننده  گرم  دل  زنند 

زمى تعداد  دستگيرى  و  شرايط  شدن  سخت  با  که  و  افتم  داد  تغيير  را  نامش  کمونيست،  کارگران  از  يادى 

 شناسنامه ديگرى درست کرد. او با اسم جديد باز هم مشغول کار شد تا به متشکل کردن کارگران ادامه دهد.  

کند و حالت ام درد مىوقت نامه نوشتن براى دوستانم است ولى برايم راحت نيست که اين کار را بکنم. معده

نويسم. اواسط روز ديگر هاى کوتاهى مىدارم و نامهدارم بخوابم. به زور خودم را نگه مى تهوع دارم، دوست  

حالم خيلى بد شده، احتياج به دستشويى دارم ولى بايد تا نوبت بعدى صبر کنم، دوست ندارم از سطل استفاده 

زنم ولى نگهبان  مىخورم که ضعيف نشوم. در را براى دستشويى  کنم. دوست ندارم غذا بخورم ولى کمى مى

 گويد:  پرسد و مىآيد و حالم را مى کند، اسهال دارم. فرى به سراغم مى باز نمى

از سطلى که در اتاق است و براى آنهاييست که احتياج دارند، استفاده کن. تا وقت دستشويى صبر نکن، از    -

 سطل استفاده کن. 

 توانم. نه، نمى -

گويم که بايد پيش  شوم که اسهال خونى دارم. به نگهبان مىشود و متوجه مىباالخره در براى دستشويى باز مى

 گويد باشد. دکتر بروم و او هم مى
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نشينم و کارهاى ام گذشته است ولى آنقدر احساس ضعف دارم که به زور مى تنها يک روز از خون ريزى معده

توانم غذا بخورم، با خوردن غذا  خون است. نمىکنم. اسهالم بدتر شده است و همراه  ام را مى نوشتنى و خواندنى

کنم که حالم بدتر است،  گويم که احتياج به دکتر دارم. احساس مى آورم. دوباره به نگهبان مىبالفاصله باال مى 

 خوابم. اختيار مىمعده درد شديدى دارم، بى 

ام و  اين مدت چيزى نخورده  گذرد و همچنان خون ريزى دارم. درام مىپنج روز از اولين خون ريزى معده

نمى مىدرد  بيشتر  کنم،  کارى  بر  گذارد  را  آنها  دارم،  نامه  دوستانم  از  ماست،  اتاق  دستشويى  نوبت  خوابم. 

 نويسم که تا اطالع بعدى برايم نامه ننويسند.  دارم و روى در با رمزى که بين خودمان است برايشان مىمى

 وى در با رمزمان برايم نوشته است: بينم که دنيا رنوبت بعدى دستشويى مى

 کند.  گويد که حتما مچ دستت درد مىبراى دستت احتياج به بانداژ دارى؟ شيوا مى -

 نويسم: دوست ندارم به آنها بگويم که حالم خوب نيست، براى همين مى

. آنها در يک اتاق من احتياجى به بانداژ ندارم ولى فکر کنم شيوا براى زبانش الزم دارد، براى او بفرست  -

اتاق مى به  است.  شده  تنگ  برايشان  دلم  است. چقدر  نامه  با  هم  آنها  ارتباط  و  که روم و سعى مىنيستند  کنم 

خوابم، دوباره بعد از مدتى مقدارى خوانم و مىتوانم. کمى مىام بخوانم ولى نمىهايى را که صبح برداشته نامه

 خوابم.  مى خوانم و دوبارهام را مىديگر از نامه

آورم. وقتى غذا و بخصوص چايى را به  خورم و نه آب، اگر بخورم باال مىگذرند و من نه غذا مىروزها مى

آورم که مثل زهر تلخ  شود که باال بياورم، اسيد معده را باال مىآورم. بوى آنها باعث مىآورند باال مىاتاق مى

 گويد: کند و مىام مىد. فرى معاينهکنسوزاند و تلخ مىاست و گلو و دهانم را مى

 زخم اثنى عشر است، بايد به دکتر برى، احتياج به درمان دارى.  -

 گويم:  مى

مى  - آنها  و  گفتم  نگهبانان  به  نمىبارها  اهميتى  ولى  است  بد  حالم  که  به بينند  فرى  دستشويى  نوبت  دهند.در 

گويد باشد ولى براى دکتر دکتر دارم. نگهبان مى  گويد که وضع من خيلى وخيم است و احتياج بهنگهبان مى

 گويد: برند. نگهبان مىپرسد چرا مرا پيش دکتر نمىکنند. روز بعد نازلى از نگهبان مىصدايم نمى

 گيرد.  به من مربوط نيست، خانم رحيمى مسئول بند تصميم مى -

دهانم بگذارم ولى به ما هيچ وقت يخ   اتاق خيلى گرم است، آرزوى يخ دارم. دوست دارم يخ روى شکمم و توى

آورم. بوى کافور چايى به شدت حالم را به هم  شود باال مىدهند. هر بار که در براى غذا و چاى باز مى نمى

نوشيدم. هر بار زند. هيچ وقت تا حاال بوى آنرا اينطورى احساس نکرده بودم با اينکه خودم هم آن را مى مى

م باال  را  تلخى  را مىىمايع سبز  گلويم  که  بهم مىآورم  را  حالم  بيشتر  آن  تلخى  و مزه  احساس سوزاند  زند. 

شويد. ديگر به  برد و مىتوانم به تنهايى دوش بگيرم، نازلى مرا به حمام مىکنم و ديگر نمىضعف شديدى مى

ارچه خيس خنکم  کند که با يک پام و نازلى سعى مىدستشويى رفتنم هم با کمک دوستانم است. مدام خوابيده

مى احساس  مقابل  کند.  در  نفر  اينکه يک  ديدن  از  آنها  و  است،  گذاشته  تاثير  اتاق  بقيه  که وضعيتم روى  کنم 

 ميرد، ناراحتند. چشمشان دارد مى 

 ٭ ٭ ٭  

 گويد:  نازلى مى

 ات بگى که احتياج به پزشک و دارو دارى. امروز روز مالقات است و تو بايد به خانواده -

 کنند.  کنند، هر کارى که دوست دارند مىام هم گوش نمىولى آنها به حرف خانوادهباشه  -
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پرسند چه اتفاقى افتاده است که اينقدر الغر و  کنند، مىام با ديدن من وحشت مىروم و خانوادهبه مالقات مى

اند. پدرم بشدت عصبانى هام و مرا به دکتر نبردگويم که خون ريزى معده داشتهام. به آنها مىرنگ پريده شده

 گويد: دهد، مىشده است و به رژيم فحش مى

مى  - نمىاگر  خالصت  گلوله  يک  با  بقيه  مثل  چرا  بکشند  هم  را  تو  شکنجهخواهند  اينطورى  چرا  ات  کنند؟ 

 کنند؟  مى

خانواده اينکه  مىاز  ناراحت  اينطور  را  نمىام  ولى  متاسفم  چشمان  بينم  با  آنها  بگويم.  چه  کابين دانم  گريان 

دانم که پدرم به سازمانها و افراد زيادى رجوع خواهد کرد تا مرا به بيمارستان کنند. مىمالقات را ترک مى

 ببرند.  

ام و نازلى  خواهد يخ بجوم. تمام وقت خوابيدهکند، دلم مىاتاق خيلى گرم است، تنها هواکش اتاق هم کار نمى

راهنمايى مى را  او  فرى  است.  نمىک مراقبم  ولى  است  دکتر  اينکه  از  و  ناراحت  ند  بکند،  به من  تواند کمکى 

 توانم راه بروم.  است. حاال مدتى است که بدون کمک نمى

از من مى اتاق کمک مىصبح است نگهبان  در  دم  تا  نازلى مرا  بهدارى شوم.  به  آماده رفتن  کند، خواهد که 

بهدارى مى  به  اتاقها منگهبان مرا  از  در يکى  دکترى مىىبرد و  باشد، ريشو است. خواباند.  پاسدار  بايد  آيد، 

ام و درد شديد  گويم که بيشتر از دو هفته است که خون باال آوردهکند، به او مىکند و مرا معاينه مىسواالتى مى

د.  خواهد که آزمايشاتى از من بکند و سرم بهم وصل کنتوانم آب و غذا بخورم. دکتر از نگهبان مىدارم و نمى

کنند. در واقع درمانى در کار نيست و  کند و آنها سرم به من وصل مى آزمايش مدفوع خونريزى را تائيد مى

دهم که به اتاق  رسانند. هرچند روز يکبار لباسهاى کثيفم را به نگهبان مىفقط از طريق سرم به بدنم آب مى

بياورد. مى تميز  لباس  آنها را خواهندبرده و  به   دانم که دوستانم  دکتر  داد.  برايم خواهند  تميز  لباس  شست و 

يک  نرس مى هستند،  نرس  شيفت  دو  کنند.  تزريق  بهم مسکن  يکى شب  يکى صبح  بار،  دو  که روزى  گويد 

گويم که وقت آمپول مسکنم است  شيفت پاسدارى است که حاضر نيست دستش به من بخورد. وقتى به او مى

گويم بيايد و بهت تزريق کند. اکثر اوقات در اين شيفت نگهبان زنى ىگويد باشه، به يکى از نگهبانان زن ممى

کنم بخوابم. شيفت  کنم و سعى مىشود و يا حاضر نيست بيايد. درد را تحمل مىکه بتواند تزريق کند پيدا نمى

زند.  کند و آمپول مسکن به من مىساله که با دقت سرمم را عوض مى  ١۹ديگر يک پسر جوان است، حدود  

مىا مى حساس  نظر  به  دارد،  فرق  ديگران  با  که  او  کنم  از  است.  شده  بزرگ  فقير  خانواده  يک  در  که  رسد 

 پرسم: مى

 کنى؟ چرا در بهدارى زندان کار مى  -

 کنم. چند وقت است که در زندان هستى؟  ام است، ماه ديگر تمام مىبخشى از خدمت سربازى -

 حدود هفت سال.  -

 پرسد:  کند. با ناراحتى مىصورتش تغيير مى کنم که حالتاحساس مى

 چرا؟  -

را براى همه مى  - اينکه غذا  برابرى براى مردم مىبراى  آزادى و  پولدارها.  فقط براى  نه  خواستم، خواستم 

 براى زن و مرد و بچه، براى همه. خواست بدى است؟ 

 رود. از اتاق بيرون مىآنکه حرفى بزند کند صورتش را مخفى کند. بىکنم، سعى مىنگاهش مى

ام. براى رفتن به دستشويى بايد از اتاق بيرون بروم.  گذرند و من با سرمى که در دست دارم خوابيدهروزها مى

آيد که حاضر نگهبان زن به اتاق آمده که لباسهاى کثيفم را با خود به بند ببرد. در واقع او براى ديدن نرسى مى

روند، من بهانه خوبى براى او هستم زنند و ريسه مىدر گوشى با هم حرف مىنيست به من آمپول مسکن بزند. 

روم. در دستشويى  بندم و به دستشويى مىکه از بند به ديدن اين موجود زشت و احمق بيايد. شير سرم را مى

شوم دستم اند، هول مىريزد. زمين و لباسهايم خونى شدهشوم که شير باز شده و خون دارد بيرون مىمتوجه مى
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اند. با ديدن من که دستم و لباسم آيم، آنها در راهرو نشستهشود. بيرون مىگيرم خونريزى قطع مىرا باال مى

کنند. بلوز زيبايم که پدر سار برايم فرستاده بود خيس  آيند و سرم را دوباره وصل مىخونى است به سراغم مى

گذارم که نگهبان کنم و در نايلونى مىباسهايم را عوض مى دهد. لخون است ولى چون سبز تيره است نشان نمى

مى را  لباسهايم  دوستانم  وقتى  که  نگرانم  مىببرد.  خونى  تشت  آب  و  دست شويند  بهشان  احساسى  چه  شود 

آيد مرا براى دوش  گويد که دفعه آينده که مىگويم که احتياج به دوش گرفتن دارم و او مىدهد. به نگهبان مىمى

 واهد برد. گرفتن خ

اتاق خالى که خسته اين  در  بهدارى هستم،  در  از يک هفته است که  ام کرده است. کاش پيش دوستانم  بيشتر 

بودم. شيفت کارى نرس احمق است که حاضر نيست به من آمپول بزند. پيرمردى که تلفنچى بهدارى است به 

 گويد:  زند مىبزند، در حالى که آمپولم را مى  گويمخواهى آمپولت را بزنم. مىگويد اگر مىآيد و مىاتاقم مى

دهم و چند روز پيش تلفن پدرت را به بهدارى وصل کردند به کسى نگو که من زدم. من تلفنها را جواب مى  -

اينجا هستى و تحت درمانى. من نمى تو  اينجا گذاشتهکه به او بگويم  اند که توانستم به پدرت بگويم که تو را 

ک بمى تلفن  خانهنترل مىرى،  تلفن  اگر شماره  مىشد.  بيرون زنگ  از  بدى  بهم  را  پدرت حرف  تان  با  و  زنم 

 رى.  گويم که درمانى در کار نيست و اينجا گذاشتنت که بمىزنم. به او مىمى

مى مىنگاهش  در صورتش  را  ناراحتى  احساس  پيدا کنم،  او  به  نسبت  ديگرى  احساس  بار  اولين  براى  بينم. 

 گويم: ن پدرم است. مىکنم، همسمى

 آوردم ولى يادم نيست.  آورم. کاش بياد مىمتاسفانه شماره تلفن را بياد نمى -

 زنم.  اگر بعدا يادت آمد بهم بگو، از اين به بعد هم در اين شيفت من بهت آمپول مى -

 ٭ ٭ ٭  

کند تا دوش  زلى کمکم مىبرد که سر فرصت براى دوش گرفتن صدايم کند. ناآيد و مرا به بند مىنگهبان مى

لباس خونى آيا هيچ دهم. مىپرسد و برايش توضيح مىام مىبگيرم. در حين دوش گرفتن در مورد  پرسد که 

او مى درمان مى  به  نه.  يا  فقط سرم بهم وصل کردهشوم  نازلى مرا مىگويم که  شويد، نگهبان  اند. در حاليکه 

گويم عجله دارد که زودتر پيش آن پاسدار کريه  تر. به نازلى مىگويد سريع پشت در کابين ايستاده و مرتب مى

 گردم. آيم و دوباره به اتاق بهدارى بر مىبرود. با دوش گرفتن سرحال مى

تواند.  کند که سرم را وصل کند ولى نمىکنند. امروز نرس سعى مىهرچند روز يکبار جاى سرم را عوض مى

نم خونم  وارد  آب  و  است  شده  سفت  امتحان مىىخونم  را  ديگرم  دست  فايدهشود.  ولى  جاهاى کند  ندارد.  اى 

شود و  کنم. يکدفعه عصبانى مىکند، و من فقط نگاه مىمختلف دستانم را با فرو بردن سوزن در آن امتحان مى 

اتاق را ترک مى گويد هيچى هم نمىمى به جاهاى  گويد.  با فرو کردن سوزن  آنها عجيب است که  کند. براى 

ام درد سوزن هيچى نيست. نرس  فهمند که در مقايسه با درد معدهدهم. نمىالعملى نشان نمىلف دستم عکسمخت

مى بر  دکتر  مختلف مىبا يک  به جاهاى  را  بار سوزن  چند  دکتر  به خاطر سفت شدن خون گردد،  ولى  زند 

 شود. کند و آب وارد خونم مىاى ندارد. باالخره پايم را امتحان مىفايده

بيدار شدهص است،  نگاه مىبح  در  به  و  نگهبانان طبق معمول  ام  از  يکى  بيايد.  اتاق  درون  به  شايد کسى  کنم 

اينکه مىصبحانه برايم مى با  شوم که  آورم. متوجه چشمانش مىخورم، اگر بخورم باال مىداند که نمىآورد، 

کند، احساس دارد و چيزى  ندان کار مى رسد که خيلى گريه کرده است، با اينکه در زسرخ هستند. به نظر مى

شود عوض کند. اين هم  آيد که سرمم را که دارد تمام مىدانم. پاسدار مرد مىناراحتش کرده، ولى چى؟ نمى

اند. چى شده؟ کسى مرده؟ کى؟ نکنه خمينى مرده؟ حتما او مرده گريه کرده است، چشمانش سرخ و ورم کرده

 د؟ انوگرنه چرا همه شان گريه کرده

دهند. شان عصبانى و وحشى هستند، کسى حاضر نيست مسکن مرا تزريق کند و به من فحش مىطى روز همه 

کنم و يکى از نگهبانان مرا گويند که وسايلم را جمع کرده و به بند بر گردم. وسايلم را جمع مى عصر به من مى 

 پرسم: اند. مىلم بهتر نشده و مرا برگرداندهکنند چون حاگرداند. دوستانم با ديدن من تعجب مىبه اتاق بر مى
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 اند؟ شان ناراحت و وحشى شدهخمينى مرده که همه -

 اند؟ آرى ولى چرا تو را به اتاق بر گردانده -

خانواده اينکه  از  و  است  مالقات  روز  دارم.  شديدى  مىاحساس ضعف  اينطورى  مرا  هستم. ام  ناراحت  بينند 

ام و  ر آنها مرا اينطورى ببينند خيلى ناراحت خواهند شد. روى تخت يک خوابيدهام و اگپوست و استخوان شده

روند  کنند، همه به مالقات مىآورم. معموال اواسط روز نوبت مالقاتم است ولى امروز صدايم نمىآرام باال مى

 گويد:  به جز من. نازلى از مالقات آمده مى

رى. از مادرم خواستم کارى ه رژيم تو را در اتاق رها کرده که بمىات بگويند کبه مادرم گفتم که به خانواده  -

 کند.  

اند که شاهد مرگ من هستند. يکى از زندانيان از مالقات بر گشته  هايشان گفتهبعضى از زندانيان به خانواده

 گويد:  مى

اند بدون مالقات  تو هم گفته  اند که امروز مالقات ندارى. و خانوادهات گفتهپدرم گفت که نگهبانان به خانواده  -

اين حرفها   شنيدن  از  زد.  آتش خواهند  را  ندهند خودشان  آنها  به  اگر مالقات  و  نخواهند کرد  را ترک  زندان 

 ام مرا به اين حال يعنى در حال مرگ ببينند. خواهد که خانوادهام ناراحت هستم. رژيم نمىبراى خانواده

روز مالقات نخواهم داشت. نگهبان در اتاق را باز کرده و مرا براى کردم که ديگر امعصر شده است فکر مى

برد. اتاق نينا در حال  کند تا دم در بروم و نگهبان مرا به سالن مالقات مىکند. نازلى کمکم مىمالقات صدا مى 

يند. صداى نينا را کنند که بيايد و مرا ببشنوم که زندانيان نينا را صدا مى استفاده از دستشويى و حمام هستند. مى

برد و خودم قادر به راه رفتن نيستم. در  بارد، ناراحت از اينکه نگهبان مرا مىشنوم که ناراحتى از آن مىمى

صندلى  مالقات  مىسالن  برايم  خانوادهاى  کاش  نيستم.  ايستادن  به  قادر  چون  اينطورى  آورند  مرا  هرگز  ام 

زدهنمى من وحشت  ديدن  با  باورديدند.  و  نمىاند  مىشان  نمىشود.  درمانم  چرا  که  مىپرسند  گويم چون کنند. 

يا با عدم درمان. پدر و مادرم گريه مى  با گلوله و  يا  کند که گريه کنند، برادرم سعى مىشغلشان کشتن است 

گويم  دانم که دارم به آنها دروغ مىشوم و خودم هم مثل آنها مىگويم که نگران نباشيد خوب مىنکند. به آنها مى

فحش مى به رژيم  پدرم  کنم؟  و مىولى چه  داده دهد  قول  آنها  و  است  رفته  ادارات مختلف  به  که  که گويد  اند 

 درمانم کنند.  

نمى مدتى  خانوادهبراى  قيافه  مى توانم  ترک  را  مالقات  کابين  که  حالى  در  را  نمىام  کنم.  فراموش  دانم کردند 

مى را  من  دادن  دست  از  در صورتشاحساس  نيست.  شد  ساخته  دستشان  از  کارى  اينکه  درد  يا  و  خواند،  ان 

شود که هيچ آب و  کنم که تنها من زير شکنجه نيستم، خانواده و دوستانم هم هستند. حاال يک ماه مىاحساس مى

خواهد که با من حرف  تر شده است. فرى از زندانيان مى آورم. حالم وخيمغذايى به بدنم نرسيده و مدام باال مى

مىنز باز  دستشويى  براى  در  که  بار  هر  ندهم.  دست  از  انرژى  تا  من  نند  مورد  در  نگهبان  از  دوستانم  شود 

گويد که دست او نيست. درد شديد دارم ولى ديگر به  برند و نگهبان مىپرسند که چرا مرا به بيمارستان نمىمى

فهمم، هيچى  گويد نمىبا فرى است، مى ام. نازلى در حال حرف زدن خوابيدن در حالى که درد دارم عادت کرده

توانم  توانم حرفهايشان را دنبال کنم، نمىآورد و احتياج دارد که به دستشويى برود. نمىخورد ولى باال مىنمى

 خوابم. توانم حرف بزنم، مىذهنم را کنترل کنم. دهانم آنقدر خشک است که نمى

رود. بندد و مىکند و دوباره در را مىکند و مرا نگاه مىدو روزى است که مرتب نگهبان در اتاق را باز مى 

 دهند. گويى منتظر مرگم هستند. شايد به رئيس زندان گزارش مى

کند به نوازش موهايم و چقدر دوست دارم. اين چيزى است  شوم، نازلى کنارم نشسته است. شروع مىبيدار مى

دست   زندان  اوليه  روزهاى  در  نداريم.  اينجا  در  همجنسکه  معناى  به  يکديگر  به  و  زدنمان  بود  گرايى 

ايم که با اينکه توابى در اتاق نيست، دست  توانست منجر به شکنجه شدنمان شود. حاال ما آنچنان عادت کردهمى

نمى هم  کردهبه  عادت  نمىزنيم.  بغل  را  يکديگر  هرگز  ندهيم،  بروز  يکديگر  به  را  احساساتمان  که  کنيم. ايم 

کند و من به گذشته و دهيم. نازلى موهايم را نوازش مىبريم ولى نشان نمىبود محبت رنج مىمان از کمهمه

 گويم: کنم که ديگر هر دو برايم خاکسترى هستند، معنى زيادى ندارند. به نازلى مىآينده فکر مى
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 ام. خسته شده -

 از چى خسته شدى؟   -

 شد. ام. کاش تمام مى. از اين همه خوابيدن خسته شدهتوانم هيچ کارى بکنماز زندگى مرده مانند. نمى -

 ٭ ٭ ٭  

بيمارى از شروع  باز مىام مىغروب است، حاال نزديک چهل روز  را  اتاق  در  از من گذرد. نگهبان  کند و 

مىمى کمکم  بروم.  او  با  که  مىخواهد  راهرو  از  مىکند،  دفتر  به  مرا  مىگذريم.  و روى صندلى  نشاند.  برد 

 گويد: رود، رحيمى مىيس بند پشت ميزى نشسته است. نگهبان بيرون مىرحيمى رئ

ريزى کرده است. بخاطر اختالفاتى است که در اتاق داريد. علت آن فشارى است  ات خوندانم چرا معدهمى  -

 که در اتاق روى توست.  

ريزى کرد. چون در آن  خون ام درست بعد از آن  ام کمبود غذا در ماه رمضان بود. معده ريزى معدهعلت خون   -

 يک ماه به اندازه کافى غذا نداشتيم. 

مى  - بخواهى  اگر  حال  هر  درمانت  به  بنويسى  انزجار  سازمان  عليه  بر  اگر  کنى.  کمک  خودت  به  توانى 

انزجار  مى اگر  که  گفت  و  زد  حرف  من  با  زندان  رئيس  زمانى  پيش  دقيقه  چند  کنيم.  آزادت  هم  شايد  کنيم، 

تو آزاد    بنويسى خودش  بيمارستان  از  هم  بعد  و  فرستاد.  زندان خواهد  از  بيمارستان خارج  به  فردا صبح  را 

 خواهى شد. 

کشيد و يا با عدم درمانشان. براى من مهم نيست  حق من است که درمانم کنيد. شما زندانيان را يا با گلوله مى  -

 نيد. خواهيد بکشيد، ولى چيزى نخواهم نوشت که درمانم ککه چطور مرا مى

 دانى، برو و فکر کن. خودت مى -

 ام. احتياجى به فکر کردن ندارم. خيلى وقت پيش در موردش فکر کرده -

کنم که آرى من حتى قبل از دستگيريم به آن فکر کرده بودم که هرگز بر عليه نظرم و احساسم حرفى  فکر مى

 گويم. ىگردم و گفتگويم را با رحيمى براى اتاق منزنم. به اتاق بر مى

گويد با نگهبان حرف بزن و بعنوان يک دکتر به او بگو که بايد به او  شنوم که به فرى مى صداى نازلى را مى 

 گويد: ميرد. فرى مىسرم وصل بشود وگرنه مى

 گيرد.  ديگه براى سرم ديره، حاال احتياج به بيمارستان دارد. خونش سفت شده و سرم نمى -

 کند.  نازلى گريه مى

ببيند.  م مىياد را  مادرش  بتواند برود و  تا  بدهد  انزجار  از زندانيان خواستند که  از يکى  آيد که سال پيش هم 

تنها آرزوى مادرش توانست براى مالقات به زندان بيايد. او مىمادرش در حال مرگ بود و نمى دانست که 

. بعد از مدتى مادرش مرد. رژيم هر ديدار اوست و تنها آرزوى او هم ديدار مادرش بود ولى شرط را نپذيرفت

 کند.  وقت که بتواند از انزجار بعنوان يک اسلحه براى خرد کردن زندانيان استفاده مى

زند. نشيند و در مورد پيشنهاد رحيمى حرف مىاز برخورد رحيمى يک روز گذشته است، فرى در کنارم مى

نمى قبول کمستقيما  را  انزجار  يعنى  احساس مىگويد که شرط درمان  ولى  بايد شرط را  نم  به نظرش  که  کنم 

 گويد: دهم بميرم تا انزجار بنويسم. مىگويم که ترجيح مىرم. به او مىبپذيرم که نمى
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رى براى چند روز  کنم بايد بدانى که نهايتا تا دو روز ديگر هشيار خواهى بود. بعد قبل از اينکه بمىفکر مى  -

 بيهوش خواهى بود.  

نشيند که در قلبش رود و تنها مىتواند حرف ديگرى بزند. مىويم و او آنقدر ناراحت است که نمىگچيزى نمى

گريه صداى  کسى  که  طورى  کند،  مىگريه  نگاهش  نشنود.  را  داشتهاش  دوستش  هميشه  هرچند  کنم،  ام. 

تا هفته آينده زنده   کنم اينکهدهد ولى خيلى حساس و مهربان است. به حرفهايش فکر مىاحساساتش را نشان نمى

ها که اعتصاب غذا کردند تا هفتاد روز هم نمردند. شايد علت ميرد. بعضىنخواهم بود. ولى آدم چقدر سريع مى

ريزى معده دارم. يعنى نه تنها غذا به بدنم  ميرم اين است که همچنان خوناينکه من بعد از چهل و چند روز مى

کنم و آنهايى که  اند فکر مىآنهايى که در زندان بخاطر عدم درمان مرده دهم. به رسد بلکه خون از دست مىنمى

کنم آدم وقتى جان باختند. احساس مى  ٦١و    ٦۰سال پيش بخاطر عدم انزجار اعدام شدند و دوستانم که سالهاى  

يان  کنم که پاشود و بيشتر به محبت نياز دارد. به مرگم فکر مىتر مىشود عاطفىاز نظر جسمى ضعيف مى

گويم که پيشم بيايد ولى او خيلى ناراحت است و  کنم، با اشاره سر به او مى درد خواهد بود. به فرى نگاه مى

مى نمىنگاهم  تکان  ولى  مى کند  او  از  دوباره  اشاره  با  مىخورد.  بيايد.  پيشم  که  مىخواهم  نگاهم  و  کند، آيد 

 گويم: مى آيدمنتظر است که حرف بزنم. با صدايى که از ته چاه مى 

ام که ديگر باال خواهم بميرم. کمکم کن آب و غذا بخورم، تصميم گرفتهخواهد مرا بکشد و من نمىرژيم مى  -

 نياورم.  

 گويد:  کند، مىام مىگذارد و معاينهام مىبيند، دستش را روى معدهاى را مىکند. گويى ديوانهنگاهم مى

ش کنى، به محض نوشيدن آب باال خواهى آورد. چند روز پيش امتحان توانى کنترلات ناآرام است، نمىمعده  -

بايد به بيمارستان بروى. درمان درست و حسابى الزم دارى.حرف زدن برايم سخت   تو  کرديم يادت نيست؟ 

 گويم:  کنم و به سختى مىدهد. نگاهش مىگيرد و حالت تهوع بهم دست مىاست، انرژى زيادى ازم مى 

گم باال  توانى طورى بهم آب بدهى که اصال تکان نخورم؟ بهت مىآورم. چطور مىکه باال نمىبيا فکر کنيم    -

 نخواهم آورد، بيا امتحان کنيم. 

 گويد:  کند، ناباورى در صورتش پيداست، مىنگاهم مى

 دهم که تکان نخورى.  باشه، بهت طورى آب مى -

گويد که سرم را کمى به آرامى بلند کنند.  يگرم مىکند و به نازلى و دوستان دفرى کمى عسل در آب حل مى 

دهد. آنها به آرامى سرم را  ريزد. آب شيرين بوى خوبى مىبعد يک قاشق چايخورى آب عسل را به دهانم مى 

کنم  آورم. حالت تهوع دارم ولى سعى مىام تکان نخورد، باال نمىگذارند که آب در معدهدوباره روى زمين مى

نياورم باال  مىکه  استفاده  تمرکزم  قدرت  از  مى.  را  چشمانم  مىکنم.  فکر  چيزهايى  به  و  از بندم  مرا  که  کنم 

مى دور  کمک  محيطم  بهم  سخت  لحظات  در  که  کارى  است،  آسان  برايم  تخيالت  در  شدن  غرق  ديگه  کنند. 

ق آب عسل  کنند و فرى يک قاشکند، بخصوص وقتى درد دارم. هر دو ساعت يک بار دوستانم مرا بلند مى مى

کنم که همه افراد اتاق به روم تا قاشق بعدى. احساس مىريزد و من به خواب و يا تخيالتم فرو مىبه دهانم مى

 شود يا من. خواهند ببينند که رژيم يعنى مرگ موفق مىاند، مىاى که با مرگ دارم چشم دوختهمبارزه

 ٭ ٭ ٭  

ام که شوم. از وقتى که تصميم گرفتهکه دارم زنده مىکنم  خورم و احساس مىسه روز است که آب عسل مى

دادم و در باز شد و بوى کافور ام. يکبار وقتى که داشتم آب عسل را قورت مىباال نياورم، فقط دوبار باال آورده

 چايى در اتاق پيچيد و بار ديگر امروز وقتى که کمپوت خوردم. 

اى خورم. فرى چيزهاى تازه. حاال کمى پنير هم در روز مىشوندام اضافه مى چيزهاى جديدى به رژيم غذايى 

ام  خورند بخورم. مدتهاست که به معدهتوانم غذايى را که بقيه مىکند ولى نمىام اضافه مىرا به رژيم غذايى

دليل زنده   انفرادى بودم تا حاال مرده بودم. مطمئنم که  غذا نرسيده است و به آن عادت ندارد. اگر در سلول 

 ودنم اين است که در بين دوستانم هستم، بخصوص فرى و نازلى. ب
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مى چيزى  فرى  ساعت  هر  هستم.  خوردن  حال  در  از  مدام  يکى  کابين  در  روى  نازلى  بخورم.  که  آورد 

 ها براى دوستانمان نوشت: دستشويى

 شود، عسل و کمپوت الزم دارد. پرواز دارد زنده مى -

هاست پر از عسل و بينيم که قفسه کنار اتاق که براى دمپايىشود، مىمى  بار ديگر که در براى دستشويى باز

مى نگهبانان  است.  نمىکمپوت  چيزى  ولى  است  من  براى  که  اتاق دانند  داخل  به  را  آنها  دوستانم  گويند، 

وابم،  خوانند و مجبور نيستم که مدام بخزنند و برايم روزنامه مىآورند. خوشحالم، دوستانم با من حرف مىمى

 هرچند ضعيفم و مدام دراز کشيده ام. 

حدود يک هفته است که چيزهايى مى خورم ولى قادر به خوردن غذاى گرم نيستم. امروز مالقات داريم و من  

کند و من با پاهاى خودم  اند، نگهبان صدايم مى ام را ببينم. آنها زودتر آمدههيجان دارم که هر چه زودتر خانواده

بينند که بهتر از بار پيش هستم. کنند و مىام با ناباورى نگاهم مىروم. خانوادهاتاق بيرون مىهرچند آرام از  

مى درمانم  چگونگى  از  مىخواهرم  فکر  است.  خوشحال  است  بهتر  حالم  اينکه  از  و  درمانم  پرسد  که  کنند 

قدر اين در و آن در زدى ولى  گويم متاسفم که آناند، چون پدرم پيش افراد مختلفى رفته است. به پدرم مى کرده

گويد پيش آنهايى که بهم  مرا درمان نکردند. و به من گفتند که اگر انزجار بدهم درمانم خواهند کرد. پدرم مى

گويم که گويم که دروغگو هستند. به او مىروم و بهشان مىقول دادند که تو را به بيمارستان خواهند برد مى 

مردم، گويم که اگر در سلول انفرادى بودم حتما مىحالم خوب است. به آنها مى  ديگر احتياجى به آنها ندارم و

 شانس آوردم که پيش دوستانم بودم. 

سانتى گراد اعالم کرد. ولى اين هواى بيرون است،    ٤۲گرماى تابستان طاقت فرساست. اخبار درجه هوا را  

خواهد توانم راه بروم ولى دلم مى . با اينکه نمىاندهواى اتاق خيلى گرمتر از بيرون است. همه بى حال افتاده 

هايش را باز کنم تا درش را  کنم که پيچگوشتى سعى مىنشينم و با يک پيچکه هواکش را تعمير کنم. کنارش مى

ام. تا حاال هم کار اينطورى  آورم، ولى کمى فيزيک در زندان خوانده دانم که از برق سر در نمىبردارم. مى

خواهد که يخ  سوزد، دلم مىام همچنان داغ است و مى لى اتاق خيلى گرم و غير قابل تحمل است. معدهام ونکرده

کنم مى تعمير  را  بتوانم هواکش  اگر  مىبجوم.  کند. سعى  کمى خنکم  ولى  تواند يک  کنم  باز  را  پيچها  که  کنم 

نمى مىزورم  سراغم  به  زندانيان  از  يکى  ندارم.  را  نيرويش  معمورسد،  نمىآيد،  حرف  يکديگر  با  زنيم.  ال 

همسرش سال پيش در کشتار دسته جمعى اعدام شد، در حالى که هشت سال حکم داشت و زندانى زمان شاه هم  

 پرسد:  کند. مىبود. او فيزيک خوانده است و شايد بداند که اين هواکش چطور کار مى

 خواهى بکنى؟ چکار مى -

 خوام هواکش را تعمير کنم. مى -

پيچنمىچيزى   از دستم مىگويد،  را  باز مىگوشتى  را  پيچها  و  پائين مىگيرد  را  در  آيد گذاريم، فرى مىکند. 

 گويد:  پيشم و مى

ات را نگه دارى، هنوز خيلى ضعيف نبايد خودت را خسته کنى، اين جور کارها را نبايد بکنى. بايد انرژى   -

 هستى، بايد دراز بکشى و استراحت کنى.  

شده  دانممى  - کشيدن خسته  دراز  از  بايد  ولى  و  داغم  خيلى  هرچيز  از  بيشتر  و  بکنم  کارى  دارم  دوست  ام، 

 هواکش را تعمير کنم.  

 باشه ولى خيلى خودت را خسته نکن.  -

 پرسم: ام مىکنيم، از هم اتاقى داخل هواکش را نگاه مى

 کند؟ دانى اين چطورى کار مىمى -

 نه.  -
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ريزيم و  کنيم، آب در آن مىکنيم و کمى دستکارى مىگوييم، بعد برق را قطع مىگر مىهايمان را به يکديحدس

کند. خيلى خوشحالم، بينيم که کار مىکنيم مىکنيم. يکبار که برق را وصل مىراههاى مختلفى را امتحان مى

کند و مانع از  خنکم مىروم. از بيرون  کند، از کنارش نمىنشينم، فقط قسمتى از اتاق را خنک مىجلوى آن مى 

 ام را مثل قبل احساس کنم. شود که داغى معدهآن مى

نمى ديگر  را  چيزها  خيلى  خريد سن مزه  پيشنهاد  نازلى  است.  آور  تهوع  برايم  هم  آب  مزه  کنم،  تحمل  توانم 

مثل همان  دهد که با آب قاطى کرده و بتوانم آنرا بنوشم. هرچند برخى از زندانيان  کوئيک از فروشگاه را مى

مى بورژوايى  را  خريدها  نوع  اين  زندان  اوليه  نمىسالهاى  اهميتى  ما  ولى  که  بينند.  آنهايى  از  خيلى  دهيم، 

اند. هر چند سنتها باقى تئوريزه کننده چنين نظراتى بودند که چه بايد خريد و چه نبايد خريد تا حاال آزاد شده

ازمى ندارد.  را  شکاندنشان  کسى جرات  هر  و  مى  مانند  ديگر  اتاقهاى  در  دوستانمان  مورد  در  پرسم، نازلى 

 گويد:  خبرم. نازلى مىکنم که مدتى طوالنى است که از آنها بىاحساس مى

 اش را با من قطع کرده است. همه خوبند، ولى راز رابطه -

 پرسم:  با تعجب مى

 چرا؟  -

اى که براى او داده بودم، وقتى برايش  امهبا جهان دوست شده است. دو هفته پيش، ده روز بعد از آخرين ن  -

نامه پاسخ  پرسيدم چرا  و  داده  نامه  نمىدوباره  که  نوشت  برايم  است،  بيمار  آيا  و  است،  نداده  را  به ام  خواهد 

اى نداشته باشيم. همين، بعد از بيند و بهتر است که رابطه مان ادامه دهد. به خاطر اينکه مرا انقالبى نمىرابطه

اش را با کنم، رابطهخواهد.برخورد راز را باور نمىبرايش نامه ندادم. فکر کردم او اينطورى مىآن من هم  

تواند آن ايدئولوژى را  کردم که او هرگز نمىانقالب باور کردنى نيست. فکر مىجهان و ديدن ما به عنوان ضد 

و ماست  دشمن  نيست،  ما  با  هرکس  که  دارند  جهان  گروه  مثل  گروهها  برخى  است،    که  دشمن، ضدانقالب 

اند و ممکن است به بام هر خانه سياسى رخنه کنند و آنرا بسوزانند. و  بپذيرد. ولى انگار نظرات هم مثل آتش

شايد فقط بام را ويران نکند. دوستان راز به کدام سو خواهند رفت؟ با او خواهند ماند يعنى نظرات جهان را  

دانم، هرچند برخى از آنها شخصيت رفتن با نظرات  مانند. نمىبا ما مى خواهند پذيرفت و يا راز را رها کرده و

شخصيت  ولى  کند  رد  را  جهان  ايدئولوژيک  نظر  از  نتواند  است  ممکن  سونيا  مثل  کسى  ندارند.  را  جهان 

تواند انسانها را از دريچه ايدئولوژى قضاوت  اش مانع از پذيرش نظرات جهان است. سونيا نمىانساندوستانه

 تواند از نظر تئورى با راز برود.  براى همين نمى کند

ام و برخى از کارها را که قادر به انجام آنها هستم ام بهتر شده است، به گروه کارى اتاق پيوستهوضع جسمى

مىمى نامه  دنيا  و  نينا  براى  مىکنم.  آنها  از  و  هنوز نويسم  بنويسند چون  کوتاه  ولى  بنويسند  برايم  که  خواهم 

نامه بدهم، مثل  تونمى انم براى مدت طوالنى روى چيزى متمرکز بشوم. دوست داشتم براى برخى ديگر هم 

دهم. دوست ندارم حرفى  کنند. براى راز نامه نمىهاى دنيا و نينا خوشحالم مىسونيا، ولى فعال قادر نيستم. نامه

نويسد. ولى او که  خودش برايم مى  مان را خرابتر از اين کند. اگر خواستبين مان رد و بدل شود که رابطه

شنوم که راز با سونيا هم که در يک اتاق هستند حرف نويسد. مىداند حالم بهتر است برايم نمىحتما حاال مى

 زند و اين برايم ناراحت کننده است. هم براى سونيا و هم براى راز نگرانم. نمى

ه يکى از دوستانش که در يکى از اتاقهاى ديگر است، گويد کدهد و مىنازلى يک حلقه طاليى زيبا نشانم مى

آنرا برايش از يک سکه پنج تومانى درست کرده است. خيلى قشنگ است و کامال اندازه انگشتش است. باورم 

 اند. بايد ماهها کار برده باشد. شود که با دست چطور آنرا صيقل داده نمى

خواهد که به گويد که براى بهدارى آماده شوم. دلم مىبان مىکنم. نگهام را شروع مىکم دارم زندگى عادىکم

ام خون دانم مشکلم کامال رفع نشده و ممکن است دوباره معدهاو بگويم که احتياجى ندارم ولى از آنجايى که مى

 گويد:  گويم. فرى مىريزى کند، چيزى نمى

هميشه فقط عسل و پنير و نان بخورى.   توانى براىاز دکتر بخواه که برايت غذاى مخصوص بنويسد، نمى  -

 توانى غذاى زندان را بخورى. بدنت احتياج به غذا دارد، به دکتر بگو که نمى
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رسد که فعاليتهاى شوم، پاسدار نيست. دکتر متخصص است، به نظر مى همراه نگهبان زن وارد اتاق دکتر مى

آقاى دکتر نمىاند. به نظر مىپدرم موثر واقع شده داند که در زندان جمهورى اسالمى نشسته است.  رسد که 

گويم که چون من قبول نکردم پرسد. وقتى مىام مىريزى و درمانى که شدهکند و در مورد خونام مىمعاينه

 گويد:  انزجار بدهم درمانم نکردند، مى

ا بار ديگر که بعد از ات را بفهمم. تتوانم وضعيت فعلى معدهبايد آندوسکپى شوى، بدون گزارش آن من نمى  -

 بينمت فقط غذاى مخصوصت را بخور، ويتامينهايت را هم حتما بخور.  آندوسکپى مى

 خريم. خورم که از فروشگاه مىکدام ويتامين؟ کدام غذاى مخصوص؟ من فقط پنير و عسل با نان مى -

 پرسد: کند و مىبا تعجب نگاهم مى

 دهند؟  غذاى مخصوص بهت نمى -

 نه.  -

غذا خورى مى وق  - سالن  به  آماده  تى  ويتامين  قرصهاى  بشقابت  کنار  ميز  بخورى، روى  را  غذايت  که  روى 

 نيستند که تو بخورى؟ 

گويد که کامال جدى کند، ولى حالت نگاهش بهم مىام مىکنم مسخرهکنم، براى يک لحظه فکر مىنگاهش مى

 است. 

 خوريم.  م، ما روى زمين غذا مى ما نه سالن غذاخورى و نه ميز و نه ويتامين داري -

 پرسد: کند و مىبا ناراحتى نگاهم مى

 دهند؟ هر روز بهت ماست مى -

 نه.  -

 آيد: نگهبان به صدا در مى 

 دهيم.  گويد، هر هفته به آنها ماست مىدروغ مى -

حتياج دارم چون دهند. ولى حاال يخ بيشتر از هر چيزى اگويد، هر هفته دو قاشق ماست به ما مىراست مى  -

 شه برايم يخ بنويسيد؟ ام را خنک کنم. مىتوانستم با جويدن آن معدهام خيلى داغ است و اگر يخ داشتيم مىمعده

 حتما، ولى بايد گوشت هم بخورى، االن خيلى برايت الزم است.  -

توانم فتن در روز نمىکند و با سه بار دستشويى ردهم که نخورم چون اسهالم را شديدتر مىولى ترجيح مى  -

 آنرا با دردى که دارم تحمل کنم. 

 پرسد: کند و مىبا تعجب نگاهم مى

 روى؟  چرا بيشتر از سه بار به دستشويى نمى -

 گويم:  کنم که خيلى از دنياى زندان دور است. مى احساس مى

کنند که از دستشويى و  از مىچون در اتاقمان بسته است و نگهبانان سه بار در روز براى نيم ساعت در را ب  -

مى باز  را  در  شب  نيمه  هم  يکبار  کنيم.  استفاده  همهحمام  که  تعداد کنند  اين  حال  هر  به  هستيم.  خواب  مان 
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توانم بنوشم و از وقتى که نان و پنير  اى که احتياج به آب دارم نمىدستشويى رفتن برايم کافى نيست. به اندازه

 و انتظار براى دستشويى خيلى دردناک است.  تر شده. خورم اسهالم شديدمى

 پرسد:  با ناراحتى مى

 چه مدت است که در اين شرايط هستى؟ يعنى پشت درهاى بسته.  -

 اين دوره اخير هشت ماه مداوم است.  -

اى که وارد اتاق شدم کامال متفاوت است، درد اش با لحظهکنم که قيافهدهد، احساس مىدکتر سرش را تکان مى

کنم که زندان را تنها در فيلمهاى غربى ديده است که در مقايسه با شرايط شود در صورتش ديد. فکر مىمى  را

ما آنها زندگى خوبى دارند. او در ليستى که برايم نوشته يخ را هم نوشته و اضافه کرده است که مانع از خون  

اج به دستشويى دارم بتوانم از آن استفاده کنم. ام خواهد شد. نوشته است که بايد هر وقت احتيريزى دوباره معده

خندم چون ليست چيزهايى است که مردم فقير هم در ايران ندارند. واى به حال  خواند و من مى او ليست را مى 

 پرسد: ام. مىما که در زندانيم، ليست چيزهايى که از وقتى که در زندانم آنها را نديده

 خندى؟ چرا مى -

 به من نخواهند داد.  چون اينها را -

 گويد: کند و مىنگهبان با تنفر نگاهم مى

 دروغگو، بيا، بايد بريم.   -

از او تشکر مىکشد که مرا با خود ببرد، به دکتر نگاه مىدر حاليکه نگهبان چادرم را مى  کنم. دکتر  کنم و 

 گويد:  مى

 ريزى کند. موفق باشى. دوباره خونات وضع خوبى ندارد، بايد مراقبش باشى وگرنه ممکن است معده -

دکتر مى به  دنبال نگهبان مىلبخندى  به  باز مىزنم و  را  اتاق  در  برده  بند  به  به روم. نگهبان مرا  کند و مرا 

 دهد.  درون اتاق هل مى

توانم  دهند. برنج با مرغ و يا گوشت قرمز. ولى مرغ را اصال نمىبنابر دستور دکتر غذاى مخصوص بهم مى

مىبخور بهم  را  حالم  و  است  کبود  چون  شکنجهم  کشتنش  از  قبل  انگار  کردهزند.  من  اش  به  هم  ماست  اند. 

توانم از فروشگاه کمپوت و نان سوخارى بخرم. فرى مراقب خوردن و نوشيدنم است. از وقتى دهند و مىمى

گويم که به آن ميزان پنير  ا مىدارند. هرچه به آنهخورم، همه دوستانم پنيرشان را براى من نگه مىکه پنير مى

توانند چيزهاى ديگر بخورند و احتياجى به آن ندارند. از  گويند که آنها مىدهند و مىاحتياجى ندارم گوش نمى

خواهد که پنير او را هم استفاده کنم به او آن موقع نازنين هم پنيرش را برايم کنار گذاشته است. او از من مى

 گويد: شود و مىکافى دارم و نيازى به بيشتر از آن ندارم. ناراحت مىگويم که به اندازه مى

 گذارم. مان مىاگر نخورى من به حساب اختالف سياسى -

 ولى من هيچ مشکلى با تو ندارم.  -

 پس آنرا هم استفاده کن.   -

واهند داد. نازنين هم  العملى به کار او نشان خدانم دوستانش چه عکس کنم. نمىکنم و از او تشکر مىقبول مى

شان فرق دارد. خصوصيات خاص خودش را دارد. زندانى شاه هم بوده است هاست ولى با بقيهيکى از چريک

انجام مى بقيه  در نظر گرفتن نظر  بدون  بخواهد  اگر کارى را  متفاوت است. همين کارش که  بقيه  با  دهد، و 

بقيه در  که  است  نمىرفتارى  بقيهشان  مرابينى.  مى  شان  اين ضدانقالب  در  بزنند.  من حرف  با  نبايد  که  بينند 
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روزها که خوابيده بودم هيچ کدام پيشم نيامدند که حالم را بپرسند. يک پرده نامرئى بين ما است و حاال نازنين 

دوستانه انسان  احساسات  بر  بنا  هميشه  مىکه  رفتار  مىاش  من  از  از کند  بخشى  يعنى  را،  پنيرش  که  خواهد 

را بخورم. مطمئن هستم که دوستانش کارش را قبول ندارند. نازنين تنها کسى است که همه نگهبانان و  غذايش  

کند. او تيپى نيست که تنها آن نگهبانانى را که در  شان را مسخره مىرئيس زندان را يعنى از باال تا پائين همه

بنفسش   اعتماد  کند.  مسخره  هستند،  خور  توسرى  هم  نگهبانان  خود  بىبين  را  انفرادى  سلول  و  هيچ باالست 

کنم که به فعاليتهاى من گردد. گاهى احساس مىرود و با خنده بر مىکند. با لبخند به سلول مىمشکلى تحمل مى

نويسيم، او مانيم و نامه مىو نازلى آگاه است. خيلى از شبها که همه خوابند و من و نازلى تا دير وقت بيدار مى 

  خواند.هم کتاب مى

رو در اتاق هستند، از بردارى کنند. دو تا پاسدار مرد زشت ام عکسبرد که از معده نگهبان مرا به بهدارى مى 

نيستم ولى هرچه مىمن مى آنها راحت  با  بپوشم. هرچند  را  بهدارى  لباس مخصوص  انجام  خواهند که  گويند 

را بخورم. خوردن آن برايم امکان پذير   بردارى يک مايع سفيد غليظخواهند که براى عکس دهم. از من مى مى

بردارى کنند. يکى از آنها ديگرى را ام را عکستوانند معدهگويند که بدون آنکه آنرا بخورم نمىنيست ولى مى

گويند کافى نوشم، مىآيد که دکتر باشد. يک ليوان از آن مايع را مىاش نمىکند، هرچند به قيافهدکتر خطاب مى

ليوا ديگر هم مىنيست، يک  آمادهن  از من مىنوشم و  بياورم.  باال  که  بايستم و  ام  خواهند که پشت دستگاهى 

مى نگاه  آنرا  داخل  ديگر  از طرف  مىخودشان  حرف  و  ريسه  کنند  و  داده  نشان  يکديگر  به  را  چيزى  زنند. 

نده که تمام شود. بعد از گويند يک دقيقه ما خواهم باال بياورم و آنها مىروند. حالت تهوع شديد دارم و مىمى

خواهند که دوباره از آن  آورم. از من مى دوم و باال مىتوانم تحمل کنم به طرف سطل آشغال مىمدتى ديگر نمى

 فرستند. کنم، اعتمادى بهشان ندارم. در حاليکه حالت تهوع دارم مرا به اتاقم مىمايع بخورم و من قبول نمى

 گويد:  خوابم. فرى مىم سخت شده است. گاهى براى فرار از درد و اسهال مىزندگى در اتاق دربسته خيلى براي

 نبايد خودت را خسته کنى، بيشتر استراحت کن. بدنت هنوز به وضعيت قبل از خون ريزى نرسيده است.   -

انم و يا هايم را بخوشوم که نامههاى شب بيدار مىدهم و نيمهگويم باشه. ولى در عمل به او گوش نمىبه او مى

کنم که سالمتى و قدرت او را داشتم. با اينکه  کنم و آرزو مىبنويسم و يا کتاب بخوانم. گاهى به نازلى نگاه مى

 در قبر بوده و بارها در سلول انفرادى بوده است، ولى وضع جسمى خوبى دارد. 

تاق غذا خورى و ويتامين. گويم و سواالت او در مورد اام در مورد دکتر متخصص مى در مالقات به خانواده 

دانم  گويد که پيش افراد متفاوتى رفته است و در مورد وضعيت من با آنها حرف زده است. با اينکه مىپدرم مى

گويد هر  گويم که اين کارها را نکند. مىهاى او بوده است به او مىکه ديدن دکتر متخصص فقط بخاطر دوندگى

گويد که گروهى از حقوق بشر به ديدن را از زندان بيرون ببرد. پدرم مىکند که مکارى از دستش بر بيايد مى

گذارد که آنها ما را ببينند. تنها توابها را به گويم که خيالت راحت باشد، رژيم نمىزندانها خواهند آمد. به او مى

از رژيم خواهند خواست گويد که آنها نام مرا بهمراه نامهاى ديگرى دارند و  آنها نشان خواهند داد. خواهرم مى

 که ما را هم ببينند.  

 گويد:  نازلى از مالقاتش مى

آزاد کرده  - به ديدن مادرم مىمادرم گفت زهرا را بخاطر ناراحتى روانى  او گاهى  اوقات  اند و  رود. بيشتر 

ودش  خواهد که به خکند و مىها مىشود، شروع به شکستن پنجرهحالش خوب است ولى گاهى که حالش بد مى 

خانواده مواقع  اين  در  برساند.  مىصدمه  بيمارستان  به  را  او  بسترىاش  و  مىبرند  در اش  مدتى  براى  کنند. 

 کند و برايمان سالم رسانده است. ماند تا حالش خوب شود. زهرا در يک کارخانه کار مىبيمارستان مى

شنويد؟  پرسيد صداى مردم را نمىمى  افتم، سال پيش که از سلول به اتاقش برگشتبه ياد حرفهاى زهرا مى  

مى شعار  مىدارند  کاش  گردد.  بايد  آزاد  سياسى  زندانى  در  دهند  را  صدايى  چنين  چطور  که  بفهمم  توانستم 

کند و چطور  دانم. اينکه چگونه کار مىکنم چيزى در مورد مغز انسان و قدرت آن نمىشنيد. فکر مىمغزش مى

شود که  يا مهين دچار اختالالت روانى شوند؟ چه تغييراتى در مغز باعث مى  شود که انسانهايى مثل زهرا ومى

شنيد و برايش  رفتار يک نفر در مدت کوتاهى تا اين حد تغيير کند؟ چطور او صداى تظاهرات کنندگان را مى

 شنوند؟  عجيب بود که ديگران صدا را نمى
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 ٭ ٭ ٭  

رويم. همراه يک نگهبان زن در ماشينى بيرون مى  ۲١٦انولى از ساختم  نگهبان مرا براى بهدارى صدا مىکند

گذاريم، احساس غريبى دارم.  نشينم، پاسدار مسلحى به جز راننده در ماشين است. خيابانها را پشت سر مىمى

نديده را  بيرون  اين  هرگز  نديدهگويى  آدم  هرگز  انگار  است.  جالب  برايم  چيزش  همه  دورى  ام.  احساس  ام. 

کنم که دور از دسترسى است، دست نيافتنى است. رنگها  کنم. احساس مىبينم، مىآنچه که مىشديدى نسبت به  

کند. همه چيز برايم تازگى  ترم مىشوم. تشنهنوشم. ولى سير نمىو درختان و مردم و آسمان را با چشمانم مى

ام.  نم از کره ديگرى آمدهکها. احساس مىها و تزئين مغازهدارد، لباس مردم، رنگ صورتشان، رنگ در خانه 

دانم اين احساس فاصله از دنياى بيرون بخاطر اعدامهاى سال پيش است و يا دوره بيماريم که تا لب مرگ  نمى

به بيمارستان تجريش مىرفتم و برگشتم. به ميدان تجريش مى از بخشها مىرسيم و  برند.  رويم. مرا به يکى 

ر نگهبان زن محکم مچ دستم را گرفته است. بيمارستان شلوغ است، دستبند به دستانم نيست ولى از زير چاد

شوم دانند که زندانى هستم. با اينکه از کنارشان رد مىکنند ولى نمىکنم. آنها هم مرا نگاه مىمردم را نگاه مى 

به درد  اى که مچ دستم را  اى نامرئى، فاصله کنم که فرسنگها فاصله بين من و آنهاست. فاصلهولى احساس مى 

رسد  رسيم، به نظر مىآيم. به اتاقى مىخواهد که فرياد بزنم و بگويم که از قتلگاه انسانها مىآورده است. دلم مى

زند. نرس دخترى زيبا، جوان، خوشرو و مهربان به که آنها منتظرمان هستند. پاسدار مسلح با نرس حرف مى 

گردد و به من  زند. نرس بر مىخوش تيپ است حرف مى آيد. نرس با دکتر که جوان و اصالح کرده و  نظر مى

 گويد: خواهد که وارد اتاق شود. نرس مىگويد که داخل شوم، نگهبان زن مىمى

توانيد داخل شويد. دکتر حاضر نيست جلوى پاسدار مريض را ببيند. مريض بايد تنها وارد متاسفم شما نمى  -

 اتاق شود. 

 گويد: پاسدار مسلح مى

اينجا مىنگهبا   - بايد داخل شود، ما  بايد همراهش بيايد تو. نمىنش  او  را براى يک  ايستيم ولى  توانيم زندانى 

 دقيقه هم دور از چشممان بگذاريم، خطرناک است. 

 گويد: کند و مىخندم، نرس نگاهى به من مىاختيار مىبا شنيدن لفظ خطرناک بى

 بايد با دکتر حرف بزنم.   -

 گويد:  گردد و مىحظه بر مىنرس بعد از چند ل

تواند داخل اتاق بيايد.نگهبانان با  بيند. فقط مريض مىمتاسفم، اگر شما داخل اتاق شويد دکتر مريض را نمى  -

شوم. از اينکه گذارند که تنها داخل اتاق شوم. با خوشحالى وارد اتاق مىزنند و باالخره مىيکديگر حرف مى

گيرد و در مورد آندوسکپى و  انگيزد. نرس دستم را مىه نيامد احترامم را بر مىدکتر در مقابل پاسدارها کوتا

مى دکتر  که  بکند، توضيح مىکارى  اينکه خواهد  از  بيشتر  من  است.  محبت  و  با عشق  من  با  رفتارش  دهد. 

 پرسد:  اش هستم. مىمتوجه حرفهايش بشوم محو رفتار دوستانه

 چند سال است که در زندان هستى؟  -

 هفت سال.   -

 پرسد:  شود. در مورد کشتار سال پيش مىبينم که اشک در چشمانش جمع مىمى

 ها را کشتند؟  خيلى -

 سوم زندانيان مرد را کشتند. همه مجاهدين بند ما را هم کشتند. آره. حداقل دو  -

مى نگاهم  محبت  با  مى دکتر  راحتى  احساس  آنها  با  لوله کند،  گلويم  از  مکنم.  به  را  مىعده اى  دکتر ام  فرستند، 

کند. گلويم دارد. نرس پشت سرم ايستاده و با دستش، دستم را نوازش مىکند و نت بر مىکامپيوترى را نگاه مى
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کنند و از من  گويد که براى مدتى گلويم درد خواهد داشت. برايم آرزوى موفقيت مىدرد گرفته است، نرس مى

و من همى باشم  که مراقب خودم  تشکر مىخواهند  آنها  از  احساس غرور و خوشى  ىم  با  سالها  از  بعد  کنم. 

آيم. تمام اين سالها رژيم ما را تحقير کرده است و حاال براى اولين بار مردم عادى  خاصى از اتاق بيرون مى

 بينم که رفتارشان همراه با عشق و محبت و احترام است. را مى

کنم. برايم مهم نيست اگر به بيمارستان آمدنم گذرند نگاه مىابانها مىدر راه برگشتن به زندان مردم را که از خي

ديدن رفتار سرد و  را ترميم کرد.  از زخمهايم  از نظر روانى خيلى  آمدم  به درمانم نشود، همينکه  هم منجر 

رفتار محبت و  پاسدارها  با  نرس  و  دکتر  احترام  بودبدون  داشتنى  دوست  خيلى  برايم  به من  نسبت  .  آميزشان 

شان با من مثل مرهمى بود که بر روى زخمهايم  تفاوت رفتارشان با من نسبت به پاسدارها و بعد رفتار دوستانه

شوند و نتيجه زندگى در زندان و تحقير شدن مداوم هستند. شرايطى که  گذاشته باشند. زخمهايى که ديده نمى

ا براى چيزهايى که خارج از کنترلم هستند داند و تاثيرش بر من آنچنان بوده است که خودم رمرا مقصر مى

 هاى زيادى در مورد نرس، دکتر و مردمى که در خيابانها ديدم. روم با گفتنىسرزنش کنم. به اتاقم مى

 ٭ ٭ ٭  

 اى از سونيا دارم نوشته است: نامه

حت کننده بود. من  دهيم و خيلى ناراکردم از دستت مىاز اينکه حالت بهتر شده است خيلى خوشحالم. فکر مى  -

دانى که در اين اتاق به جز من و راز کسى ديگر از خوبم ولى خوش نيستم، در واقع وضع خوبى ندارم. مى

اى نداريم. با اينکه  زند، هيچ رابطهدوستانمان نبود. حاال راز هم با جهان دوست شده است و با من حرف نمى

اى که با راز داشتم هيچ نمانده. گويى مرا زنند. از رابطهنشينم ولى باهام حرف نمىسر سفره راز و جهان مى

نمىنمى با من  هيچ حرفى  اتاق چپى زند. مىبيند،  اين  در  زندانيان  اکثر  که  با من حرف  دانى  که  هايى هستند 

،  خوانمبيند. من هم تنهاى تنها هستم. فقط کتاب مىانقالب مىروهايش را ضد زنند. جهان همه به جز دنبالهنمى

 کاش اين وضعيت زودتر تمام شود. 

مى ناراحت  سونيا  براى  مىخيلى  احساس  گاهى  متاسفم.  هم  راز  براى  ولى  بىشوم  با  جهان  به کنم  اعتنايى 

اند؟ شايد گيرد. انتقام چه چيز را؟ ديگران با او چه کردهديگران و ضدانقالب خواندنشان دارد از آنها انتقام مى

از بقيه زندانيان؟ ولى  او هم نياز دارد فشارى ر او آورده به شکلى تخليه کند و چه کسى بهتر  ا که رژيم به 

چطور راز به دام او افتاده است؟ راز حتى جزو آنهايى نبود که تنها مقاومت کند، او به مبارزه در زندان اعتقاد  

ندان ادامه دهيم و در اين  توانيم مبارزه را در زکرديم که مى داشت. از ابتداى دستگيريمان من و راز فکر مى 

بقيه متفاوت بود. هدف زندانيان ديگر مقاومت بود و  راه فعاليت مى با  ما از مبارزه و مقاومت  کرديم. بينش 

نهايتا سازماندهى مقاومت که بنظرم بيشتر اوقات هم موفق نبودند. چون آنها با جهان بينى ديگرى به مقاومت  

دانستيم که آنها شکست خواهند خورد و هدف ما متفاوت  اينرا ببينيم. ما مىکردند و ما قادر بوديم که  نگاه مى

بايد کرديم، به سازماندهى مبارزه در زندان فکر مى بود. ما به تشکل فکر مى اينکه بحثهايمان چه  کرديم. به 

دهى روابط  کرديم. مشغله فکرى ما سازمانباشند و اينکه چگونه از نظر روحى به زندانيان کمک کنيم فکر مى

پايدار در زندان بود. حاال راز هم همه اين مبارزه را به اتهام ضدانقالبى بودن رها کرده است. ديگر به اينکه 

اش کند برايش مهم نيست. وقتى به دوستان قديمىدهد، محيطى که در آن زندگى مىکنند اهميتى نمىبقيه چه مى

د به محيطش اهميت بدهد؟ وقتى من و راز با هم بوديم، هر دو  تواندهد، چطور مىيعنى من و سونيا اهميت نمى

مى فکر  فکر  وقت  هيچ  بشکند.  يا  و  کند  ديوانه  را  انسانى  است  قادر  و  دارد  تخريبى  قدرت  جهان  که  کرديم 

کنم که يک رابطه ساده باشد. رابطه با جهان کردم که با جهان دوست شود. نگرانش هستم چون فکر نمىنمى

از مدتى پشت به دوستان  نقطه عطفى ب او دوست شود بعد  با  راى وارد شدن به گروه اوست. و هر کس که 

افتند که بقيه ضدانقالب هستند. فرد به اين دليل با دوستانش  کند. همه اينها با اين ذهنيت اتفاق مىاش مىقبلى

فردى مقطع رابطه مى برايم عجيب است که  پذيرفته شود.  توانايىکند که توسط گروه جهان  هاى  ثل راز که 

 زيادى دارد به گروه جهان پيوسته است. 

 ٭ ٭ ٭  

   تالش براى ارتباط با بيرون
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مى ضربه  سرم  کاسه  به  آرزوهايم  و  است  بهتر  با  حالم  که  بود  اين  آرزوهايم  از  يکى  سالها  اين  تمام  زنند. 

ا خواستم که برايم نامه بدهد، نظرات  دوستانم و با حزب در بيرون از زندان ارتباط بگيرم. گاهى از يکى از آنه

رسيد. در هايى از آنها به دستم مىجديد را بدهد ولى هرگز چيزى دريافت نکردم. هميشه آرزو داشتم که نوشته

روزنامه و  مجله  و  کتاب  که  مى اينجا  دلم  که  مىهايى  کمبود  احساس  هميشه  ندارم،  را  نازلى خواهد  از  کنم. 

 پرسم: مى

 اى که چيزى برايت بدهند؟ ن بيرون از زندانت خواستهآيا از دوستا -

 دهد که ممکن است موجب خطر برايم شود. آره، هربار سايه پاسخ مى -

اى براى سايه بدهيم و از  توانيم نامهتوانيم براى حزب بنويسيم؟ منظورم اين است که مىکنى که مىفکر نمى  -

 او بخواهيم که به حزب بدهد. 

يم اين کار را بکنيم. ولى مسئله اين است که نامه را چطور بنويسيم که اگر به دست رژيم افتاد  توانچرا مى   -

 سر از آن در نياورد. 

 توانيم با مورس بنويسيم و بعد از اينکه نامه به دستش رسيد، کد مورس را برايش بفرستيم.  مى -

توانيم آن شعر را به ان دوست داشتيم. مىدر اين صورت احتياجى به کار دوم نيست، شعرى بود که هر دوم  - 

 عنوان کد استفاده کرده و وقتى نامه به او رسيد من فقط اسم شعر را به او خواهم رساند.  

 پرسد: کنم. نازلى مىبراى اولين بار احساس آرامش خاصى مى

 نامه را چطور بنويسيم که شبيه نامه نباشد؟  -

 توانيم از آن استفاده کنيم. ر خانه است مىبايد فکر کنيم، بلوزى دارم که چها -

کنيم.  گذاريم و تمام پشت بلوز را پر مى ها عالمت مىهاى الزم بين خانه با يک خودکار روى بلوز در فاصله 

اميدواريم که سايه بفهمد که با رمز نوشته شده است و بتواند آنرا بخواند. توسط يکى از زندانيان که با خانواده  

 فرستيم. دارد بلوز را به بيرون از زندان مى اش مالقات 

دانيم که چه اتفاقى براى بلوز افتاده است. تصميم رسد، نمى گذرد ولى هيچ پيغامى از سايه به ما نمىزمان مى

گيريم که نامه ديگرى بنويسيم. اينبار آنرا به شکل يک تابلوى کوبلن بر اساس طرح قايقرانان ونگوک در  مى

هر  مى مىآوريم.  سه  تخت  به  ما  از  يکى  سعى روز  است.  کوبلن  دوختن  کارمان  ساعت  چند  براى  و  رويم 

کنيم. کوبلن دوزى دوزيم، چون اين کارى نيست که ما معموال مىکنيم که زندانيان هم نبينند که کوبلن مىمى

که خودمان را با    معموال کار آنهايى است که کار ديگرى ندارند انجام دهند. ما سرمان شلوغ تر از آن است

توانيم به ديگران بگوييم که اين يک کوبلن معمولى نيست.  کوبلن دوزى سرگرم کنيم. مشکل اين است که نمى

کنيم که بايد  کنيم. بخاطر شرايطى که در زندان گذرانديم فکر مىگذاريم کسى ببيند که چه مىبراى همين نمى

شود که ديگران برخورد خوبى با ما نداشته باشند ولى اين در  ىاين کار را مخفيانه انجام دهيم. هرچند باعث م

 ايم و بخواهد براى آن سرکوبمان کند هيچ است.  مقابل اينکه روزى رژيم بفهمد که ما چکار کرده

 گويد:  نازلى مى

از من    فرستم، براى اينکه دارد اى داده است و کتاب ديويد يافى را خواسته است. برايش نمىراز برايم نامه   -

ام، حاال از  اى نداشتهخواهد با من رابطه داشته باشد. ماههاست که از او نامهکند. به من گفت که نمىاستفاده مى

 فرستم، مهم نيست چه فکرى خواهد کرد.  خواهد. به هيچ عنوان برايش نمىمن کتاب مى

ه است. نامه راز مثل برخورد گروه  کند که خيلى ناراحت کنندروز بعد نازلى نامه ديگرى از راز دريافت مى

 بينم يکى از آنها شده خيلى ناراحتم. دهد. از اينکه مىجهان به ماست که فحش مى
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 ٭ ٭ ٭  

هاى دوستانم از اتاقهاى ديگر و نازلى که در يک  دوباره با نامه نوشتن و خواندن سرم حسابى شلوغ شده. نامه 

گاهى نوشتن بهتر از حرف زدن است. در نوشتن آدم بيشتر فکر   دار به نظر برسد ولىاتاق هستيم. شايد خنده

به حرف زدن مى مى بيشترى نسبت  دقت  با  در  کند و  تا  دارد  بيشترى  آدم توجه  نويسد. گاهى در خواندن هم 

مى حرف  مسائلى  مورد  در  هم  نازلى  و  من  بنابراين  دادن.  هم  گوش  براى  مسائل  بعضى  مورد  در  و  زنيم 

خوانم، در مورد رابطه گيرد. دارم نامه نازلى را مى مان مىنوشتن وقت بيشترى از هردوىنويسيم، هرچند  مى

من با يکى از دوستانم که در اتاق ديگرى است برايم نوشته است. اينکه با نوشتن و رابطه داشتن با او وقتم را 

 کند.  اش مرا قانع نمىنامهکند که نبايد در رابطه با آن فرد وقت بگذارم ولى دهم. نازلى فکر مىهدر مى

اتاق دربسته زندگى مى  ٦٨اواخر سال   اين  کنيم. صبح است و ساعت سکوت و وقت  است و ما همچنان در 

ام که پرده اى آنرا پوشانده  مطالعه است، هرکس سرش به خواندن چيزى گرم است. من نزديک قفسه نشسته

مى است،  نشسته  کنارم  نازلى  نواست.  از  يکى  به  او  شتهگويد  به  دارد.  احتياج  است  جاسازى  در  که  هايى 

کنم.  گيرد که کسى متوجه نشود من چکار مىگويم که مراقب باشد تا من دربياورم. نازلى پرده را طورى مىمى

خواهيم کند که اگر کسى خواست از قفسه استفاده کند به من بگويد که دست از کارم بکشم. نمىاتاق را نگاه مى

دانيم که اگر ديگران آنرا ياد بگيرند، آنقدر آنرا به شکل علنى و مبتدى مان را بدانند. مىاسازى که ديگران ج

کشم که دستم به استفاده خواهند کرد که به زودى رژيم هم آنرا کشف خواهد کرد. پشت پرده طورى دراز مى

ام در بياورم.  آنجا جاسازى کردهشوم ابرى را که در انتهاى قفسه برسد. کار سختى است ولى باالخره موفق مى

توان گذارم. ابر چيز خوبى براى جاسازى است چون مىآورم و ابر را در ساکم مىبسته را از داخل ابر در مى

گويم که به اين طرف پرده بيايد و بسته را بگيرد. پرده را کنار آن را در هر فضايى قرار داد. به نازلى مى

کند کنم. نازلى به کف دستم نگاه مىکف آن است باز کرده و به طرف او دراز مى  زند، دستم را که بسته درمى

مى فرار  و  کشيده  جيغى  ناگهان  مىو  نگاهش  تعجب  با  مىکند.  نگاه  و  ايستاده  اتاق  آنسوى  در  که  کند، کنم 

اند. نازلى با ديده  کنند گويى دو گناهکارکنم که زندانيان با خشم نگاهمان مىکنم. احساس مىديگران را نگاه مى

کنم، حدود سه گويد ببخشيد، بسته شبيه سوسک بود. بسته را نگاه مىنشيند و مىناراحتى بر گشته کنارم مى

بندى شده است. چهار نخ مشکى آويزان از چهار سانت در يک سانت است که با نايلون سياه و نخ سياه بسته

توانيم به رويم و نمىام را بگيرم، هردو ريسه مىنم جلوى خندهتوادهند. نمىسوى آن قيافه سوسک را به آن مى

 يکديگر نگاه کنيم و نخنديم. 

 ٭ ٭ ٭  

از  منتقل مى  ۲١٦از بندهاى    ٤ما را به بند   آنها بوديم. بعد  تا دو سال پيش در  کنند، يکى از چهار بندى که 

اند. ى از مردها از اين بندها براى اعدام رفته اينکه ما را از اينجا بردند مردها را به اينجا آورده بودند. بعض

روند. فکر کرديم شايد وقتى که انتقالى تمام شود درهايمان نگهبانان ما را در اتاقى جا داده، در را بسته و مى

افتد. دوباره در يک اتاق شلوغ بدون امکانات دستشويى هستيم. دوباره بايد  کنند ولى چنين اتفاقى نمىرا باز مى

در  اتا نازلى  اشغال کند. من و  را  را طورى در جايى بگذاريم که کمترين فضا  تميز کرده و همه چيز  را  ق 

زنيم. بايد اتاق و دستشويى  هايى پنهان کرده باشند حرف مىاند و بايد نوشتهمورد اينکه مردها در اين بندها بوده

 و حمام را خوب بگرديم.  

مانم. همه جاى روم و در اتاق مىکند، من نمىا براى هواخورى باز مىروز بعد از انتقالى است، نگهبان در ر

توانم تکان دهم. به سختى دو  کنم که چيزى را در آن مى گردم و در زير شوفاژ جايى را پيدا مى اتاق را مى 

ريان توان نام جها نقد برنامه حزب کمونيست است. در نوشته نمىآورم. يکى از نوشتهنوشته از آنجا در مى

فرد نقد کننده را ديد ولى از محتواى نقد پيداست که بايد متعلق به اکثريت يا راه کارگر باشد. نوشته ديگر در  

مورد روابط زندانيان است. و از آنجا که در مورد زندانيان مرد است برايمان مشخص نيست که در مورد چه  

 از يک جريان هستند.  کسانى است. ولى اين مشخص است که هردو نوشته مال افرادى 

گوشه هر  مرور  مىبه  را  حمام  و  دستشويى  از  رهبر اى  رجوى،  مسعود  از  روغنى  و  رنگ  نقاشى  گرديم. 

کند از اينکه فردى چنان ريسکى در زندان بکند و عکس  کنيم. ديدن نقاشى خيلى متاسفم مىمجاهدين پيدا مى

کنم که چرا برخى قدرت خودشان به اين فکر مىيک آدم را بکشد. نقاشى رجوى فکرم را مشغول کرده است.  

نمى رهبررا  دنبال  به  مدام  و  قهرمانبينند  و  رهبرسازى  هستند.  دنبالهسازى  به  منجر  رهبر سازى  از  روى 

توان ديد، که برخى دوست دارند نقش رهبر را شود. اين طريقه زندگى سياسى را در اينجا هم براحتى مى مى
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دارند رهبرى پيدا کرده که به آن تکيه کنند. چرا انسانها قادر نيستند يک رابطه دو   بازى کنند و برخى دوست

دانم علت در غلطيدن به  طرفه که هر دو طرف به نسبت نيازشان در آن رابطه تامين شوند، برقرار کنند؟ نمى

مى ولى  چيست  دو شخصيت  اين  از  بازى  يکى  را  رهبر  نقش  که  دارد  دوست  جهان  مثال  که  با بينم  او  کند. 

کنند.  روهايش هم او را سجده مىکند که اين جايگاه براى خودش حفظ شود. همه دنبالهديگران طورى رفتار مى

کنند خودشان هم هرچند کوچک ولى يک رهبر باشند. ولى از آنجا در حالى که در رابطه با ديگران سعى مى

اند. در حاليکه در مورد سى هم ندارند، ايزوله شده که روش زندگى آنها مورد قبول ديگران نيست و فعاليت سيا

کند، او هم دوست دارد که نقش رهبر را بازى کند. و از آنجا که روش زندگى  هاى ديگر فرق مىيکى از چپى

سياسى کار  خيلىو  پسند  مورد  است  خودبخودى  نمىاش  را  آينده  او  ضرورتهاى هاست.  از  درکى  و  بيند 

کند. هرچند بعد از جريان چادر رنگى او هم  روى از خود مىران را تشويق به دنبالهمبارزاتى ندارد، ولى ديگ 

 دورش خالى شده است. 

کنيم.  اى از کسانى که از نظر سياسى به ما نزديک باشند پيدا نمىگرديم ولى نوشتهمن و نازلى همه جا را مى 

هايى  هاى آنها نيستيم. در حاليکه نوشتهنوشتههايشان فراتر از تجسم ماست و قادر به پيدا کردن  شايد جاسازى

پيدا کردهپيدا کرده از مجاهدين  دفترچه  ديگر است. يک  افراد جريانات  به  آن زندگى  ايم که متعلق  در  ايم که 

روزمره يک مجاهد توضيح داده شده است. اينکه ساعت چند بايد از خواب بيدار شود، چه مدت بايد ورزش 

چه بايد بخواند و کال از صبح تا شب چه بايد بکند. چند دست لباس بايد داشته باشد، حتى    کند، کى بايد بخوابد،

اى که براى يک مجاهد در اين دفترچه  مشخص کرده است که چند تا لباس زير بايد داشته باشد. طريق زندگى

 ترسيم شده است از زندگى در ارتش و سربازخانه بدتر است.  

بينيم، چون هواخورى کنيم و به ندرت آسمان را مىر اتاقهاى دربسته زندگى مىبيشتر از يک سال است که د

هاى اند که کامال باز نشوند و شيشهها از نيمه آن جوش خوردهاى يکبار براى نيم ساعت داريم. پنجرههم هفته

گ شده است. اند که بيرون را نبينيم. دلم براى ديدن آسمان بخصوص در شب تنآن از هر دو طرف رنگ شده

الله  گلهاى  براى  شده،  تنگ  قشنگ  گلهاى  براى  باغچه دلم  گلهاى  عباسى  کنارشان  در  پدرم  بهار  هر  که  مان 

مى اللهبنفشه  گلهاى  براى  دلم  است.  کاشت.  شده  تنگ  بوديم  آنجا  پيش  مدتى  تا  که  هم  آسايشگاه  بند  عباسى 

نامهباغچه  که  مىاى  جاسازى  آن  در  را  خيلهايم  اتاق  تنهايى  کردم.  احساس  گاهى  اينحال  با  و  است  شلوغ  ى 

 خواست که الاقل روزى يک ساعت هم تنها بودم.  کنم، دلم مىمى

اند. نازلى کنارم نشينم، ديگران هم بيدار شدهشوم. مىهاى شب است با لرزيدن زمين از خواب بيدار مىنيمه

 پرسد: کند. مىخوابيده است، بيدار شده مرا نگاه مى

 ه؟ چى شد -

 يک جايى زمين لرزه شده.  -

 چيزى نيست، بخواب.   -

بينم که در زير ساختمانهايشان در حال جان دادن هستند.  گيرد، مردم را مىکشم ولى ذهنم آرام نمىدراز مى

 کنم که حالم بد است ولى مجبورم که دراز کش بمانم، جايى براى نشستن و يا راه رفتن نيست.  احساس مى

گويد در شود. مىشود و اخبار پخش مىحال خوردن صبحانه هستيم. بلندگوى اتاق روشن مىصبح است، در  

يا زخمى شده  و  داده  از مردم جان  زيادى  تعداد  ايران  در شمال  ديشب  لرزه  که مردم اند. مىاثر زمين  گويد 

اهد که غذا و پتو و  خوخواهد که خون بدهند. همينطور از مردم مىزخمى احتياج به خون دارند و از مردم مى

زلزله  منطقه  براى  ديگر  نمىچيزهاى  کسى  بفرستند.  شروع  تواند صبحانهزده  هنوز  برخى  کند،  تمام  را  اش 

باز مى اتاق را براى دستشويى  گويند که کند، بعضى از زندانيان به او مىنکرده بودند. وقتى که نگهبان در 

 حاضرند خون بدهند. 

دانيم که هر از چند گاهى زندانيان بلن که در واقع يک نامه زيباست هستيم. مىمن و نازلى مشغول دوختن کو

آنرا به يکى از دوستانمان که مالقات حضورى  تمام شده و  مالقات حضورى دارند و ما منتظريم که کوبلن 

خارج دارد بدهيم که از طريق خانواده او به دست کسى برسد که قرار است آنرا براى سايه دوست نازلى در  

گويند. کسى نخواهد تواند بفهمد که رنگ دريا، آسمان و قايقها در کوبلن چيزى مىاز ايران بفرستد. کسى نمى
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مى شرايطمان  از  کوبلن  که  حزب  فهميد  جديد  نظرات  دريافت  ضرورت  و  فکرى  تغذيه  به  نياز  از  گويد. 

 گويد. به جز سايه که با دريافت آن بايد آنرا ترجمه کند.  مى

رنگ کنند.     خواهند که اتاق راکه دوباره وسايلمان را جمع کرده و موقتا به بند سه برويم. مىن مى گويد  نگهبا

رفته و    ۳بايد وسايلى را که براى چند روز الزم نداريم در وسط اتاق گذاشته و روى آنها را بپوشانيم. به بند  

ايم. از انتقال متنفرم،  کرده و گرسنه و خسته افتاده کنيم ولى در وقت شام غذا دريافت ندوباره اتاق را تميز مى

ايم و هميشه نفسمان  در اين چند ساله مدام از اين زندان به زندان ديگر و يا از اين اتاق به اتاق ديگر منتقل شده

دادن دوستانم هم هست، بعالوه خسته شدن و براى چند روز  از دست  معناى  به  برايم  انتقال  است.  بريده  را 

ام، ولى با دنيا و نينا در يک بند نيستيم. آنها هم مثل ما  شدن. هرچند اين بار دوستانم را از دست نداده  مريض

کنند و چطورند، امکان نامه نگارى به شکل قبل را دانم چه مىدر اتاق دربسته هستند ولى در بندى ديگر. نمى

 توانيم براى يکديگر بنويسيم.  ارى مىايم. تنها در مواقع مالقات و يا جاسازى در بهداز دست داده 

خانواده داريم،  مالقات  مىامروز  کمى خوشحالند.  و هايمان  است  آمده  تهران  به  بشر  حقوق  گروه  يک  گويند 

نمى باور  ما  ولى  ببينند.  را  ما  بيايند  است  خانوادهقرار  ببينند.  را  ما  آنها  بگذارد  رژيم  که  ما کنيم  از  هايمان 

اين گروه روى رژيم ه به ديدنمان مىخواهند که وقتى کمى بينند که شايد  آنها خوش  آنها حرف بزنيم.  با  آيند 

 فشار بياورد که ما را آزاد کنند. 

خواهد که وسايلمان را جمع کرده و به چند روزى از انتقالمان به اين اتاق گذشته است، دوباره نگهبان از ما مى

بند   در  قبلى  بخا  ٤اتاق  بيمارىبرگرديم. براى من  بايد طر  ام که از سر گذارندم خيلى خسته کننده است ولى 

قبلى بر مى اتاق  بايد بخاطر گرديم و باز هم پشت درهاى بسته مى تحمل کنم. به  اتاقها هم  مانيم. رنگ کردن 

ند؟ ابازديد گروه حقوق بشر باشد، ولى رژيم نخواهد گذاشت که ما را ببينند. ولى چرا اتاق ما را هم رنگ کرده

ترسد که شود. شايد رژيم مىزنيم دستمان رنگى مىآنهم چه رنگ مسخره و بى کيفيتى. وقتى به ديوار دست مى

ساختمان   به  بشر  حقوق  گروه  اگر  حال  هر  به  کند.  پنهان  آنها  چشم  از  را  ما  به    ۲١٦نتواند  و  شوند  وارد 

شوند که هر يک به يک ساختمان دو  ىراهروى اصلى قدم بگذارند خواهند ديد که چهار در به راهرو باز م

وارد شوند رژيم   ۲١٦ها يک بند هستند، پس اگر آنها به راهروى  شوند. هر يک از اين طبقهطبقه منتهى مى

تواند به آنها بگويد که فقط بندهاى يک و دو را  تواند مانع ديدارشان از بند ما شود. در اين حالت رژيم نمىنمى

 الى است و در بخشى از آن توابها هستند. ببينند که بخشى از آن خ

مان بود ديدم  در بند چند تا از اتاقها خالى هستند و يکى از اتاقها پر از وسايل است. يکبار که نوبت دستشويى

که نگهبان در آن اتاق را باز کرد و چيزى در آن گذاشت و دوباره در را بست. اتاق پر از وسايل آن زندانيانى 

يک سال و نيم پيش رژيم اعدام کرد. وگرنه تا قبل از انتقال مردها به اين بند وقتى که ما در اينجا بايد باشد که  

بوديم همه اتاقها پر از زندانى بود. از آنجايى که حاال در اين بند به جز اتاق ما تنها اتاق يک است که پر از  

دفتر هستند در  که  نگهبانان  شويم  نزديک  آن  به  اگر  و  است  نوبتهاى    زندانى  در  شنيد،  خواهند  را  صدايمان 

 رود.  ماند و به دفتر مىدستشويى نگهبان در راهرو نمى

اى کشيم. سار در گوشه به اين اميد که وسايل نوشتن، کتاب و چيزهاى ديگرى پيدا کنيم نقشه گشتن اتاق را مى

ايستد،  ر کند. نازلى در کنار در مىايستد که به محض آمدن نگهبان بتواند او را ديده و ما را خباز راهرو مى

بينم که معلوم است با دست درست شده است. شوم. ميز قشنگى مىکنم و وارد اتاق مى در را با قاشق باز مى

مى  نازلى  به  و  برداشته  را  ميز  باشند.  کرده  درست  اعدامشان  از  قبل  آنرا  بايد  مرد  اتاق زندانيان  به  که  دهم 

کند کند. نگهبان چيزى احساس نمىچيز بدرد خور ديگرى پيدا کنم نازلى صدايم مى  خودمان ببرد. قبل از اينکه

از ما مشغول کارهايمان مى از آن  شويم. ميز خيلى خوبى است، براى نوشتن و خواندن مىو هر يک  توانيم 

 استفاده کنيم. 

پنجره اتاقمان هستند. با  هاى خشک در  اى با شاخهچند روزى است که دو تا کبوتر سفيد مشغول ساختن النه

تميز نکردن پنجره مراقب هستيم که نترسانيمشان. امروز درست کردن النه تمام شد و خانم روى آن نشسته 

خواهد تخم بگذارد. اين دو کبوتر براى همه افراد اتاق جاجالب هستند. پيداست که  رسد که مى است. به نظر مى 

شان زيباست. اين تنها پديده  آورد. ديدن رابطه عاشقانهايش غذا مىکبوتر ماده تخم گذاشته است، کبوتر نر بر

 بينيم. طبيعى است که در اينجا مى
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هفته مىيک  تخمش  روى  کبوتر  خوابيدن  از  نيمهاى  خواب گذرد.  از  ناهنجارى  صداهاى  با  است،  شب  هاى 

اى پرد و گربهف به طرف ديگر مىاند. کبوتر از اين طراند و به پنجره زل زدهشوم. همه بيدار شدهبيدار مى

چکد. روى پنجره پر ريخته، پنجره را خونى چاق و چله در تالش است که او را بگيرد. از کبوتر خون مى

هاى کبوتر  آورند. تخمايم. گربه و کبوتر هر دو صداهاى ناهنجارى از خود در مىاند. همه مان يخ زده کرده

شويم. همه تکه مىبينيم که بوسيله پاسدارها داريم وحشيانه تکه دمان را مى شکنند. انگار خوزير تقالهايشان مى

ايم، از ديدن خودمان در حال مردن. کبوتر سفيد سمبل آزاديست، مثل خودمان و ما  از ديدن اين صحنه افسرده 

ربه کبوتر  شود، با زندانيان چنين کردند. گجلوى چشمم زنده مى  ٦٧ميريم. سال  داريم جلوى چشم خودمان مى 

مانيم و  هايش را غذا دهد و ما مىرود که توله رود. شايد مىها مىبيجان و خونين را به دندان گرفته از بين ميله 

کشم و در سکوت اشکم را که  خوابم و پتو را به روى صورتم مى اى که به آن خون پاشيده شده است. مىپنجره

 کنم.  گويى زندانى بوده، رها مى

 ٭ ٭ ٭  
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  ۲١٦بينيم. در بين راهروى  مان را بياوريم و چيز عجيبى مىرويم که چايىصبح است، به راهروى اصلى مى

يک ديوار است، که آنرا نصف کرده است. حاال در هر طرف ديوار فقط دو در هست که هر يک به يک بند  

م کشيده است که بتواند ما را از چشم گروه حقوق بشر پنهان کند.  دو طبقه راه دارد. ديوار را براى اين رژي

راهروى   به  گروه  که  وقتى  مى  ۲١٦حاال  در  دو  تنها  منتهى بيايند  دو  و  يک  بندهاى  به  که  درى  دو  بينند، 

شوند. رژيم تاکتيک جالبى براى پنهان کردن ما از چشم آنها زده. گروه حقوق بشر در بندهاى يک و دو مى

ندارند. ولى خانوادهتعدادى   به رژيم و کشتارهايش  اعتراضى  که  ديد  به گروه  تواب خواهند  را  ما  اسامى  ها 

اند. اگر گروه تعدادى از اين اسامى را به رژيم بدهد و خواهان ديدار با آنها باشد رئيس زندان چه جوابى  داده 

 خواهد داد؟  

خواند که براى بازجويى آماده باشد. م شده است مىنگهبان اسم يکى از زندانيان را که سال پيش همسرش اعدا

خانواده حتما  باشد،  بشر  حقوق  گروه  با  رابطه  در  بايد  اين  که  هستيم  دادهمطمئن  به گروه  را  او  اسم  اند. اش 

آيد که او را ببرد. بازديد گروه حقوق بشر بايد  بند پشت در آماده است ولى نگهبان نمىزندانى با چادر و چشم 

اشد. به هر حال گالين دوپول، نماينده حقوق بشر سازمان ملل در ايران امروز از زندان بازديد کرد. و  امروز ب

 شايد نداند که بخشى از زندان را و زندانيان را نديده است.  

 ٭ ٭ ٭  

آيد، بايد زندانيان جديدى صبح است و وقت سکوت. هر کس مشغول خواندن چيزيست. صداهايى از راهرو مى

روند. دوست داريم که بدانيم آنها چه کسانى  بند آورده باشند. از صداها پيداست که به اتاق چهار دارند مىرا به  

نمى طول  خيلى  هستند؟  دوستانمان  از  آيا  که هستند.  است  نگذشته  انتقالشان  از  ساعت  يک  بفهميم،  که  کشد 

کنيم. حدود  هواخورى را نگاه مى  رويم وها مىرسد. همه به طرف پنجرهصدايشان از هواخورى به گوش مى

کنيم که نبايد سياسى ده تا زن بسيار جوان هستند، زيبا با لباسهاى قشنگ و گران قيمت. از سنشان احساس مى 

گويد مراقب باش يک جاسوس  کند. يکى از آنها مىرود و از آنها سواالتى مىباشند. نازنين به باالى پنجره مى

کنند ولى به خودشان اعتماد ندارند. همان شخص  ه به ما خيلى راحت اعتماد مىرسد کبين ماست. به نظر مى

 گويد:  کند به پاسخ دادن به سواالت نازنين. مىبعد از کمى قدم زدن و جک گفتن با دوستش شروع مى

آوردند  مىآمدند و دوستانشان را هم  اى بوديم که مال آقايان وزرا بود. مرتب به خانه مىمان در يک خانههمه  -

دانم چرا خريدند و در سالى که گذشت مشکلى نداشتيم. نمىکرديم. آنها برايمان لباس مىو ما از آنها پذيرايى مى

 مان حمله کردند و همه ما را دستگير کردند. ديشب پاسداران به خانه 

 پرسد. نازنين سن او را مى

  سال هستيم. ١٧تا  ١۴همه ما بين   سال دارم.  پانزده -

خندند. باالخره وزرا کنند و مىدانند زياد در اينجا نخواهند ماند، چون شادند و بازى مى رسد که مى به نظر مى

مى تنگ  برايشان  مىدلشان  پول  و  مىشود  آزادشان  و  جناحى  دهند  اختالفات  بخاطر  بايد  دستگيريشان  کنند. 

دهد تا امتيازى ف و دستگيرى اينها انجام مىرژيم باشد. هر جناحى گاهى بر عليه جناح ديگر کارى شبيه کش

 نسبت به ديگرى پيدا کند. 

شويم که لوله برخى رويم متوجه مىگذرد. وقتى به دستشويى مىيک روز از دستگيرى زندانيان اتاق چهار مى

آفتابه  مىاز  تميز  را  ها  آفتابه  است.  خونى  مىها  استفاده  و  همکنيم  از  يکى  دستشويى  از  بعد  ها اتاقى  کنيم. 

کنند استفاده  هايى را که اتاق چهار استفاده مىگويد که بايد مراقب شيوع بيمارى باشيم. اگر امکان دارد آفتابهمى

اند و اگر ما از آنها  ها خونى بودهگويد بخاطر اينکه لوله برخى از آفتابهپرسند چرا و او مىنکنيم. برخى مى

بگيري بيمارى  است  ممکن  کنيم  نمىاستفاده  باورم  يکى  م.  وزير  آقاى  با  را  آفتابه  جوان  دختران  اين  که  شود 

 اى برايشان نداشته باشند. اند. شايد هم فرق آنچنانىگرفته

کنند و يا با يکديگر دعوا کنند، يا بازى مىبيشتر اوقات زندانيان اتاق چهار در هواخورى هستند و شلوغ مى

زنند و تنشان را به يکديگر  ايم. دامنهايشان را باال مىما تا حاال نديده  کنند کهدارى مىمى کنند. کارهاى خنده

کند و آنها هم چيزهايى دهند. باالخره خيلى جوان و پر انرژى هستند. نگهبان پشت بام آنها را نگاه مىنشان مى

 خندند. گويند و با يکديگر مىبه او مى
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پرسند که  روه حقوق بشر از اوين ديدن کرده است و از ما مىشنويم که گمان مىروز مالقات است. از خانواده

کشيده که ما را از چشم آنها پنهان کند،    ۲١٦ايم يا نه. با شنيدن اينکه رژيم ديوارى در راهروى  آيا آنها را ديده

داد. ما اعتقادى به گروههايى که از سازمان ملل مى عصبانى شده و مى ند،  آيگويند که به گروه خبر خواهند 

خانواده ولى  شوند. نداريم.  ما  آزادى  به  منجر  و  آورده  فشار  بتواند  گروهى  چنين  شايد  که  اميدوارند  هايمان 

دانند که سرنوشت ما بيشتر از هرچيز در دست مردم است. اگر کارگران براى حقوقشان هايمان نمىخانواده

 المللى آزاد خواهيم شد.  بلند شوند و خواهان آزادى ما نيز بشوند، قبل از هر فشار بين

شنويم که يکى از زندانيان که بخاطر بيمارى در بيمارستان بسترى بوده، آزاد شده است. به اين ترتيب که مى

از رئيس زندان مىخانواده به خانه اش  را براى دو ساعت  او  آزاد کنند. رئيس زندان  او را موقتا  تا  خواهند 

اوفرستد. وقتى که بر مىمى به  آزادش مىاش مىو خانواده  گردد  بنويسد  انزجار  اگر  او هم  گويند که  کنند و 

 نويسد.  مى

آيد. کمتر از دو زندانيان اتاق چهار بايد در حال آزاد شدن باشند، چون سر و صداهاى زيادى از راهرو مى

داند تا کى اين وضع  ى روند که از آقايان وزرا پذيرايى کنند. چه کسى مهفته در اين اتاق بودند، و حاال هم مى

را خواهند داشت و کى با شرايطى روبرو خواهند شد که هيچ نوع حمايتى نخواهند داشت. چه زمانى براى  

دانم که آيا خودشان هم به اينکه چقدر دارد  طوالنى مدت به زندان خواهند افتاد و يا سنگسار خواهند شد؟ نمى

 شود واقفند يا نه. از آنها سو استفاده مى

مان  گويد که وقت دستشويىاى يکبار هواخورى داريم که بعد از ساعت دستشويى است. هر بار نگهبان مىفتهه

توانيم به هواخورى برويم. بيشتر اوقات تنها من و نازلى  گويد که مىبندد و مىتمام شده و در دستشويى را مى

مى هواخورى  به  ديگر  نفر  سه  يا  دو  و  سار  بزنيم.و  قدم  که  نمى  رويم  در  بقيه  هنوز  تعدادى  که  چرا  آيند 

دانيم که وقت دستشويى کم است. هيچ چيز در اينجا به اندازه کافى نيست، حتى هوايى  دستشويى هستند. همه مى

اى دهند. جايى که هر کس دارد برايش کافى نيست، ولى نبايد هفتهکنيم و يا غذايى که به ما مىکه آنرا تنفس مى

ا هم در اعتراض به کم بودن وقت دستشويى از دست بدهيم. از آنجايى که ما دوست داريم يک بار هواخورى ر

مانيم. اين هم شايد مربوط به گويد که وقت تمام شده در دستشويى نمىبه هواخورى برويم وقتى که نگهبان مى

مى  که  کجا  هر  که  است  مبارزه  به  متفاوتمان  اسنگاه  متفاوت  مسائل  به  برخوردمان  زندگى رويم  حتى  ت. 

مان هم يعنى برخوردمان به غذا خوردن و خوابيدن و کتاب خواندن و استفاده از وقت و رفتارمان با شخصى

آنها مبارزه را در محدوديتهايى که رژيم برايمان تعيين مى از کند، پيدا مىدوستانمان هم متفاوت است.  کنند. 

کنيم که از شرايطمان حداکثر استفاده را کرده که  سعى مى  شود. و ما اى براى مبارزه مىاينرو اين هم وسيله

 مبارزه و خودمان را رشد دهيم. 

دوختن کوبلن تمام شده است، يک تابلوى زيباست و آماده آزادى. روز مالقات است آنرا به يکى از دوستانمان  

گويد که به پدرش د و مىگرداش بدهد. او از مالقات بر مىدهيم که به خانوادهکه مالقات حضورى دارد مى 

داده است و به فردى که بايد برسد، خواهد رساند. از اينکه توانستيم آنرا به بيرون زندان بفرستيم خوشحاليم. 

زنيم و اينکه متاسفانه نتوانستيم چيز زيادى بنويسيم چون يک تابلوى کوچک بود. تصميم  در مورد آن حرف مى

و در مورد روش جاسازى آن و طريقى که بتوانيم بيشتر بنويسيم حرف گيريم که يک نامه ديگر بنويسيم  مى

توانيم چيز زيادى هم  گيريم که يک تل پهن درست کنيم که با دوختن طرح روى پارچه مىزنيم. تصميم مىمى

 کنيم، براى آنکه پارچه مناسب را پيدا کنيم. از آنجايى که دنيا وروى آن بنويسيم. شروع به کار روى آن مى 

توانم از آن براى دوختن تل استفاده توانم برايشان بنويسم، وقت بيشترى دارم که مى نينا در بند ما نيستند و نمى

 کنم.  

مى  باز  اتاق  مىدر  پاسدار  مى شود،  نام  را  ميوه  چند  بدهيد.  ميوه  سفارش  جزو گويد  هم  فرنگى  توت  برد، 

د. قيمت توت فرنگى ارزان است. ما چهار نفر يک کيلو  پرسها را مىآنهاست. مسئول فروشگاه اتاق قيمت ميوه

کنند. دو  دهيم. بقيه اتاق که خريدشان با هم است در مورد خريد توت فرنگى بحث مىتوت فرنگى سفارش مى

تر است. ها ارزان خواهند که توت فرنگى بخرند. استداللشان اين است که از بقيه ميوهنفر از آنها از بقيه مى

 کنند.  تر هم است. بقيه مخالفت مىها خوشمزهکه از بقيه ميوهگويند نمى

خوريم. از اش را شسته و مىشود توت فرنگى را زياد نگه داشت، همه گيريم. چون نمىها را تحويل مىميوه

خريد  کنند  خورند متاسفم. آنها بخاطر اين آنرا نخريدند که فکر مىاينکه بقيه زندانيان اين ميوه خوشمزه را نمى

داند که بورژوا بدنيا آمده است يا نه. دلم براى دانم توت فرنگى هم خودش مىتوت فرنگى بورژوايى است. نمى
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سوزد. آن دو در جمعى هستند که ابتدا ترين حقوق آنها آن دو نفرى که اصرار داشتند توت فرنگى بخرند، مى

خريدند؟ آيا اين جزو خريدند و بقيه نمىنفر مى  شناسد. چه اشکالى داشت که براى آن دورا هم به رسميت نمى

بايست به نفع بقيه کوتاه بيايند؟ آيا حقوق آن دو نبود که بنابر نظر و تمايلشان خريد کنند؟ چرا آن دو نفر مى

ترين مسئله يعنى خوردن را هميشه بايد به اين  مسئله اقليت و اکثريت در يک جمع، آنهم در مورد خصوصى 

شود که هر کدام نظر  گيرى حل کرد؟ آيا بايد هميشه اقليت در مقابل نظر اکثريت کوتاه بيايد؟ نمىطريق با راى

مسئله  چنين  در  بخصوص  کنند؟  عملى  را  نفر  خود  دو  براى  يا  و  نفر  دو  توسط  فرنگى  توت  خريد  که  اى 

 زد.  اى به بقيه نمىصدمه 

زندانيان بقيه  مثل  هم  ما  از  و ساعت سکوت، هر يک  است  و    صبح  کارى هستيم. من  يا  و  مشغول خواندن 

شنوم که يکى  ايم و هر يک مشغول کار خودمان هستيم. يکباره مىنازلى و سار و زيبا در کنار يکديگر نشسته

اينکار را مىاز چپى به سار است. متعجبم، چرا  دادن  يعنى  ها مشغول فحش  توابها  از  از جدا شدن  بعد  کند. 

دهيم حتى اگر از دست هم عصبانى ام. ما هرگز به يکديگر فحش نمىاى نبودهسالهاست که شاهد چنين صحنه

 گويم:  خواهد که فحشهاى او را پاسخ دهد. قبل از اينکه دهان باز کند به او مىباشيم. سار مى

 توجهى نشان نده، نگاهش هم نکن، کار خودت را ادامه بده، و هيچى نگو.   -

 پرسد: سار با برافروختگى مى

 زند، چرا نبايد جوابش را بدهم؟  گويد. اتهام مىخود مىچرا؟ دارد بى  -

ما با آنها دعوا نداريم. او خيلى عصبانى است، اگر جوابش را بدهى ممکن است بيايد و تو را کتک بزند. تو    -

 هم او را خواهى زد؟  

 گويد: نازلى به سار مى

تو تنها يک بهانه هستى که دعوا را شروع کند. ما نبايد   خواهد با ما دعوا کند ورسد که او مى به نظر مى  -

 دنبال او بيفتيم، بهتر است محل نگذاريم. 

دهد.  رسد ولى به کتاب خواندنش ادامه مى بيچاره سار، از ناراحتى سرخ شده است و خيلى ناراحت به نظر مى

ادامه مىخواند. جواهر بداند چه مىتوانند حدس بزنند که سار نمىهرچند همه مى آرام به  ه فحش دادن  دهد. 

 گويم:  سار مى

 جالب است که ببينيم در پاسخ ندادن ما عاقبت چه خواهد کرد.   -

جواهر بايد از نظر روانى وضع بدى داشته باشد. بعد از مدتى فحش دادن به سار و پاسخ نگرفتن از سار، به  

کنند که او را آرام کنند، ولى او احتياج دارد که  مىکند. دوستانش سعى  افتد و با صداى بلند گريه مىگريه مى

 گويد: کند. سار آرام به ما مىخشمش را بيرون بريزد، براى نيم ساعت گريه مى

 توانستم به او بگويم که باعث شود اين همه گريه کند. هيچ چيزى نمى -

 ٭ ٭ ٭  

اينکه چرا رژيم  در بحثهايمان در مورد شرايط جديد حرف مى با ما اشغال زنيم.  را  اتاق  اين بند تنها دو  در 

هم دو اتاق را با زندانيانى که حکمشان تمام شده و بقيه اتاقها خالى هستند و تعدادى هم در    ۳کرده و در بند  

بشر   بازديد گروه حقوق  به  و چه ربطى  است  بوده  اين شرايط چه  اينکه ضرورت  انفرادى هستند.  سلولهاى 

شان  دانيم که بازديد بعدىجام شده و قرار است بار ديگرى هم صورت گيرد. ما نمىدارد. بازيدى که يکبار ان

خانواده ولى  بود  خواهد  گفتهکى  آنها  به  گروه  که  گفتند  داشت. هايمان  خواهند  ديگرى  بازديد  بزودى  که  اند 

اين گروه حقوق بشر   المللى که خود را در بازديدبينيم. يکى فشار بينشرايط جديدى را که قبال وجود نداشت مى

 دهد. ديگرى جدا کردن ما از يکديگر است، طورى که نتوانيم با هم ارتباط داشته باشيم. چرا؟  نشان مى
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ايم. البته به شکل رمز که يک تل زيباست. بايد اين يکى را هم مثل من و نازلى نامه ديگرى براى حزب نوشته

بلوز و يا تابلو به دست سايه رسيده است يا نه. شايد در مالقات   دانيم که آياها بيرون بفرستيم. هنوز نمىقبلى

نامه اين  نوشتن  بفهميم.  آورده بعدى  سرحالم  خيلى  سعى ها  نگهبانان  چشمان  مقابل  در  اينکه  بخصوص  اند، 

  دهد، حتى اگر اين تشکلايم به بيرون از زندان نامه بدهيم. اين کار قدرت تشکل را بيشتر به من نشان مىکرده

بوده داده شده  روابط سازمان  در  زندان  در  هميشه  باشد. هرچند  تشکيل شده  نفر  چند  از  که  تنها  ام. روابطى 

توانستيم براى يکديگر در اتاقها و بندهاى ديگر بنويسيم ولى ارتباط برقرار کردن با بيرون از زندان چيز مى

 ديگرى است. 

 ٭ ٭ ٭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوى آزادى  
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مالق مالقاتىروز  سرى  اولين  برگشتن  با  است،  مىات  زندانيان  همه  بين  در  خبرى  از  ها  برخى  اينکه  پيچد. 

بوده انفرادى  سلولهاى  در  که  هيچ زندانيانى  بدون  موقت  بطور  بود،  شده  تمام  که  بود  سالها  حکمشان  و  اند 

آزاد شده به خانهاند. مىشرطى  که  بايد بهشنويم  ديگر  انزجار    هايشان رفته و سه هفته  يا  زندان برگردند که 

گويند که اين هم فشار ديگرى روى زندانيان ها مىبنويسند و يا به سلول برگردند. برخى از زندانيان يعنى چپى

فکر   دارد.  را  آزادى  هواى  آزادى،  بوى  دارد،  ديگرى  چيز  از  نشان  من  براى  ولى  بدهند.  انزجار  که  است 

بايست سالها پيش  کند که مىندانيان کرده است و ابتدا آنهايى را آزاد مىکنم که رژيم شروع به آزاد کردن زمى

توانند بعد از سه هفته به زندان برنگردند. همه زندانيان  کنم که مىشدند. فکر مىبا تمام شدن حکمشان آزاد مى 

ن شکل يعنى  گويند که به ايزنند و هر کس نظرى دارد. برخى از زندانيان مى در مورد اين مسئله حرف مى 

گوييم که هر وقت که رژيم ما را بدون  زنيم و مىبراى سه هفته بيرون نخواهند رفت. ما با يکديگر حرف مى

هيچ شرطى آزاد کند بيرون خواهيم رفت. مهم نيست که بعد از مدتى بيايد و دستگيرمان کند ولى خودمان هم 

يم براى اين آزادى چيست، ما فقط حاضر به نوشتن  به زندان برنخواهيم گشت. براى ما مهم نيست که بهانه رژ

بينند. اينکه بينيم نمىدانم که همه زندانيان اين نکته را که ما مىمان نيستيم. مىو يا پذيرفتن شرطى براى آزادى

نمى ديگر  مى رژيم  و  دارد  نگه  زندان  در  طوالنى  مدت  براى  را  ما  شرمان تواند  از  زودتر  چه  هر  خواهد 

کنند که رژيم هرگز بدون گرفتن انزجار ما را آزاد نخواهد کرد و آزادى ما تنها و  ها فکر مىچپىخالص شود. 

 تنها به قيام مردم وابسته است. 

کنم که تمام اميدم براى ديدن دنياى بيرون دارد گذرند، الاقل براى من متفاوتند. احساس مىروزها متفاوت مى

احساس مىرا مى  مانشود. همه زندگى روزمرهنزديک مى دارم، چون  کنيم ولى  بيشترى  انرژى  کنم که من 

گويم. را هم با خود دارد، سال اعدام دسته جمعى زندانيان را مى   ٦٧اميدوارترم. هرچند نگاه به آينده سايه سال  

زنده   دانم که آيا هرگز قادر به فراموش کردن آن روزها خواهم بود و يا خاطره و زخمهاى آن روزها را تانمى

ام. هستم حمل خواهم کرد. چهره مهين همچنان در خاطرم است که گويى ديروز او را با آن لبخند محوش ديده

 کند.  انگار هنوز هم در کنار در اتاق پهلويى ايستاده و با عشق جهان را نظاره مى

وارد اتاق    ٦٧الدان سال گويد که با چادر باشيم. ناصريان شالق زن، يکى از جکند و مىنگهبان در را باز مى

 گويد: شود و مىمى

تصميم داريم زندانيان را با هر حکمى که دارند در صورت تقاضاى مرخصى موقتا آزاد کنيم. کسى هست    -

 که حاضر به نوشتن تقاضاى مرخصى باشد؟  

رود.  اتاق بيرون مى  کند و ازکنند، ناصريان اسمشان را يادداشت مىها دستشان را باال مىها و اکثريتىاىتوده

مى بر  در  را  وجودم  خوشى  طولى  احساس  دارد.  نزديک  آينده  در  شرط  بدون  آزادى  نشانه  چيز  همه  گيرد 

آنهايى که حاضر شدند تقاضاى مرخصى بنويسند مىنمى آنها مىکشد که نگهبان به دنبال  از آيد.  روند و من 

 م.  پرسم که آيا آنها را ديگر خواهم ديد؟ شک دارخودم مى

مان را آزاد کند و اين کارها آخرين تالشش براى خواهد همه نظر ما نسبت به شرايط کنونى، اينکه رژيم مى

کنند بدون  کند آخرين کسانى را هم که فکر مىشکاندن آنهايى است که ترک دارند. اينکه رژيم دارد تالش مى

از همه اينها ما هم بدون شرط آزاد خواهيم شد به    انزجار آزاد نخواهند شد به دادن انزجار بکشاند. و اينکه بعد

به گوش ما برسد مى آنها در روابطى که  بقيه زندانيان رسيده است.  بين هستيم و  گويند که خيلى خوشگوش 

گويم که خواهيم ديد.  کند، مىبدون نوشتن انزجار آزاد نخواهيم شد. به دوستى که بحثهاى آنها را برايم نقل مى

 ما بيشتر از بقيه انرژى داريم و اميدوارتر هستيم. چرا؟ چون به آزادى خوشبين هستيم؟ بينم که مى

زمان به مالقاتهايمان گره خورده است، مالقات يعنى اخبار آزادى و اخبار تازه. روز مالقات است، در سالن 

حضورى داريم. خوشحالم هايمان مالقات  شوم که برخى از زندانيان منجمله خودم با خانوادهمالقات متوجه مى

بوسم. اين اولين بارى است که پدر و مادرم را بعد از هفت سال روم و پدر و مادر و برادرم را مى به کابين مى

ديوار شيشه بدون  نيم،  بينمان مىو  آنها هيجان زدهاى  پدرم سعى مىبينم.  باعث  اند،  اين  که گريه نکند و  کند 

پائيدن ما هستند. در حالى که  نگاهم مىشود که نتواند حرف بزند. فقط  مى کند، نگهبانان در حال قدم زدن و 

به گردن او مىتظاهر به بوسيدن مادرم مى اندازم. سنگى کنم يک گردنبند که از سنگ درست شده است را 

ماها    ديد و يکى ازاست که راز در يکى از تولدهايم بهم هديه داده بود. زمانى که هنوز ما را ضد انقالب نمى

آن شده است.   آن است. خيلى زيباست و خيلى کار روى  پيچ دور  بود. طرح سنگ کره زمين است که يک 
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گويم اين هديه با ارزشى کند، به او مىکرد. مادرم با تعجب نگاهم مىماهها پنهانى از چشم من روى آن کار مى

 گويند:  و پدر و مادرم مى زنيمبرايم هست، آنرا برايم حفظ کن. در مورد دنياى بيرون حرف مى

توانيم تو را در اينجا رها کرده و  خواهند که براى ديدن آنها به اروپا برويم. ولى نمىخواهرانت از ما مى  -

 برويم.  

من حالم خوب است و خيلى دوست دارم که برويد و از خواهرانم و دوستانم اخبارى براى من هم بياوريد.   -

 کنم که برويد.  خواهش مى

 گويد:  درم مىپ

مى  - هنوز چطور  تو  ولى  رفت.  خواهم  تو  شدن  آزاد  محض  به  که  گفتم  آنها  به  سالها  اين  همه  بروم،  توانم 

 توانم بروم و تو را در اينجا رها کنم، ممکن است تو را هم بکشند.  اينجايى، من چطور مى

 شما دارند.   شرايط تغيير کرده و فعال وقت کشتن نيست. خواهرانم هم نياز به ديدن -

 گويد: برادرم مى

 فرستمشان.  مى -

خواهد که بروم، هيچ کس دوست ندارد که  خواهد که جدا شويم، دلم نمىآيد و مىشوم. نگهبان مىخوشحال مى

شويم. قبل از رفتن، پدرم مقدارى کاکائو  بوسيم و جدا مىکند و ما يکديگر را مىجدا شود. نگهبان اصرار مى

گيرم و از اينکه فراموش نکرده است که ها را مى دهد. کاکائوفروشگاه زندان بخرد به دستم مى   که توانسته از

 گيرد.  ام مىچقدر کاکائو دوست داشتم خنده

رسد. سار ناراحت است، پدرش دستگير شده  مثل هميشه بعد از مالقات خبرهاى خوب و بد زيادى به گوش مى

 پرسم: است. مى

 چرا؟  -

   دانم.نمى -

 فعاليت سياسى داشت؟   -

 کردم که در رابطه با حزب فعال است. کنم داشت. هرچند هرگز نگفت، ولى هميشه فکر مىفکر مى -

اند که ديگر در  اند و برخى از آنها برگشته و انزجار دادهشنويم که به نام مرخصى تعداد بيشترى آزاد شده مى

خواستند دخترشان را دوباره از دست اند که نمىر خانواده بودهشنويم که زير فشازندان نگه داشته نشوند. مى

نمى درک  اينها  آيا  است،  کننده  ناراحت  خيلى  مدت  بدهند.  براى  را  ما  رژيم  که  است،  آزادى  وقت  که  کنند 

خواستند که انزجار بدهند. حاال موقع  سال در زندان ماندند چون نمى  ٨و يا    ٧طوالنى نگه نخواهد داشت؟ آنها  

نويسند. روژين و بهناز که ماهها  ترسند و دارند انزجار مىشان بيشتر از هر وقت از ماندن در زندان مىادى آز

اند که دوباره به زندان برنگردند. به ياد فشارهايى اند جزو آنهايى هستند که انزجار دادهدر سلول انفرادى بوده 

نپذيرفتندمى را  انزجار  ولى  کردند  تحمل  آنها  که  در افتم  نوشتن  انزجار  خاطر  به  روحى  نظر  از  اميدوارم   .

رسد که ديگر خسته  وضعيت بدى نباشند. برايشان متاسفم چون آنها بارها سلول را تحمل کردند ولى به نظر مى 

شنوم که سپيده هم بعد از چند روز آزادى موقت آمده و انزجارش را داده است. همان کسى که وقتى اند. مىشده

انف از ديدنش خوشحال شدم و به او سالم کردم. و او که مرا از سلول  آمد و من  رادى به زندان قزل حصار 

آنها ضد بهم انقالب مىبخاطر عدم همراهيم در حرکتهاى  با نگاهش  بلکه  نداد،  را  تنها جواب سالمم  نه  ديد، 

سالهاست که تمام شده    رسد که مهوش هم انزجار داده و آزاد شده است. حکم او همگفت که خفه شوم. خبر مى

و فقط بخاطر عدم پذيرش شرط آزادى در زندان مانده بود. هرچند با هم دوست نبوديم ولى هميشه او را دوست 

از ما نمى را برتر  او هرگز خودش  او مى داشتم،  داشتم پيش  بيمارى  او کمک ديد. من حتى وقتى  از  رفتم و 
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تفکرمى زاويه  از  تنها  را  انسانها  او  نمىسياسى  خواستم.  نشان  شان  و  خط  ديگران  با  آن،  مبناى  بر  و  ديد 

بايست با من حرف  آيد که يکبار که در سلول بودم، روز مالقات او را ديدم. او نمىکشيد. يادم مى"انقالبى" نمى

سوخت به او نشان دادم و از  زد، به سوى او دويدم و بخشى از پوست صورتم را که مدتى بود به شدت مى مى

ندار، هميشه پرسيدم که چه بايد بکنم. او نگاهش کرد و با دستش پوستم را معاينه کرد و گفت خشک نگهشاو  

زند، ممکن بود او را به سلول  ديد که با من حرف مى کرم بهش بزن. و اين وقتى بود که اگر نگهبان او را مى

 يم. زدبايست با يکديگر حرف مىبفرستد. چون ما در يک بند نبوديم و نمى

 ٭ ٭ ٭  

اتاق يک دارند برخى را منتقل مىمى از  اين همان اتاقى  شنويم که  اتاق هستند،  کنند. راز و سونيا هم در آن 

با يکديگر حرف مى نازلى  داد. من و  تغيير  آنچنان  را  او  در کنار جهان گذاشت و  زنيم که  است که راز را 

تمام شو آنکه حرفمان  از  قبل  کنند،  است جدايمان  باز مىممکن  در  اتاق د  وارد  ليست  با يک  نگهبان  و  شود 

اسامى برخى را مى مى بايد بروند. من و شود.  ليست هستند و  در  ديگرى  تعداد  نازلى، فرى و زيبا و  خواند 

کنيم که يکديگر را بيرون از زندان ببينيم. جدايى از نازلى برايم سخت  بوسيم و آرزو مىنازلى يکديگر را مى

آمد برايم ام مدتى که مريض بودم و وضع بدى داشتم کنارم بود. او هر کارى که از دستش برمىاست. او در تم

بوسم و  توانم بکنم، زندان يعنى جدايى. فرى را مىشود ولى چه مىانجام داد و حاال دلم خيلى برايش تنگ مى

کنم که براى هرچند احساس مى  روند وکنم. آنها مىاى که بيمار بودم تشکر مىاز او براى کمکهايش در دوره

گيرد. هميشه از جدايى بدم آمده، و باعث طوالنى مدت در زندان نخواهيم بود ولى غم تمام وجودم را در بر مى

مىناراحتى بکنم،  کارى  هيچ  ندارم  دوست  است.  شده  مىام  فکر  بيرون  دنياى  به  و  باز نشينم  اتاق  در  کنم. 

رويم ولى ه وسايلمان را جمع کرده و به اتاق يک برويم. به اتاق يک مىخواهد کشود و نگهبان از ما مىمى

بندد. يعنى از اين به بعد در اتاقمان باز خواهد بود، اين يکى جاى خوشحالى دارد. سونيا نگهبان در اتاق را نمى

چرا؟ شايد  بينم. سونيا از ديدن من خيلى خوشحال است و راز خيلى افسرده است.  و راز را در اتاق يک مى

مى تنهايى  احساس  شايد  است،  ناراحت  جهان  از  جدايى  نمىبخاطر  او  کند.  ببينم،  افسرده  اينقدر  را  او  توانم 

 اش با جهان باشد. هرگز اينطورى نبود، هميشه سرحال بود. اين حال او بايد نتيجه رابطه

ان باز است. سونيا و راز سر سفره اش اين است که در اتاقمکنيم، خوبىشروع مى ١زندگى ديگرى را در اتاق 

 گويد: پرسم، مىنشينند. از سونيا در مورد آن مى غذاى اتاق نمى

وقتى که از شما جدا شديم راز سر سفره اتاق ننشست. از من هم خواست که ننشينم، من هم قبول کردم هرچند  -

ست اينطورى با بقيه مرز بکشد، ابتدا خواآمد. مثل جهان او هم مىاى مىهمان موقع هم به نظرم کار احمقانه

نشينم چون تنهاست، هرچند با  دانستم که اين مرز کشى مرا هم در بر خواهد گرفت. هنوز هم من با او مىنمى

 زند ولى برايش ناراحتم. من حرف نمى

اى به شکل نيم  خوريم هميشه اينطور بوده است که به نسبت تعداد افراد اتاق سفره   طريقى که ما غذايمان را مى 

سفره   راست  طرف  از  ترتيب  به  راست  جريانات  از  افرادا  که  بوده  اينطور  هميشه  کنيم.  می  پهن  دايره 

مىنشستند، تا اينکه در سر ديگر سفره جای ما بود. شکل نشستنمان در اتاق هم همينطور است، قسمت راست 

ايم. آنهايى که هم با راستها رابطه سمت چپ نشستهاند و ما در قها پر کردهها و اکثريتىاىاتاق را هميشه توده

 نشينند. ها رابطه داشته باشند معموال در وسط اتاق و يا وسط سفره مىکنند که با چپىدارند و هم سعى مى

چند روزى است که در اين اتاق هستيم، تعدادمان نسبت به قبل کمتر است، بيست نفر هستيم. بيشتر دوستانم در  

کنم  د، فقط سونيا و منيژه و سار هستند. ديدن راز که افسرده است برايم خيلى سخت است. سعى مىاينجا نيستن

با او وارد رابطه شوم و متوجه مى زنم و به او کمک  شوم که او هم دوست دارد. با او حرف مىکه دوباره 

 کنم که از حالت تنهايى و افسردگى بيرون بيايد. مى

 ٭ ٭ ٭  
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   زندانيان عادى

روم رسد. دم در اتاق مىشويم، صداهايى از سالنى که به بندمان چسبيده به گوش مىشب است، آماده خواب مى

کنم و آنها هم با تعجب ما را نگاه  اند. آنها را نگاه مىکنم. تعداد زيادى زن پشت در ايستادهو سالن را نگاه مى

شان و لباسهاى فقر از صورتهاى زرد و رنگ پريده  رسيم.کنند. ما نسبت به آنها تميز و شيک به نظر مىمى

نگهبان مىشان مىکهنه باز مىبارد.  را  در  و  را هل مىآيد  يکديگر  و  راهرو شده  وارد  آنها  و  از کند  دهند. 

ام. يکى از آنها  ام. سالهاست که اين همه آدم نديدهديدنشان خوشحالم، خيلى وقت است که مردم معمولى را نديده

 اند؟ پرسد اينها هم قاچاقچىدهد و مىه ديگرى نشان مىما را ب

اند. آنها مخلوطى از قاچاقچى و  شنوم که در هر اتاقى چهل نفر جا داده شدهخزم در حاليکه مىزير پتويم مى

رود که در مورد نظافت بند يعنى توالت، حمام  فروش و قاتل هستند. صبح کارگر اتاقمان پيش آنها مىدزد و تن

کنم گوش کنيد.  گويد خواهش مىکنم، منيژه در راهرو ايستاده و به آنها مىاهرو صحبت کند. نگاهشان مىو ر

کند ولى  زند. منيژه دوباره همان جمله را مودبانه تکرار مىکند، هر کس با ديگرى حرف مىکسى گوش نمى

ا که شاهد سعى منيژه است، داد دهد کسى صداى او را بشنود. يکى از آنهشنود. همهمه اجازه نمىکسى نمى

توانم جلوى  گيرد، نمىخواهند با ما حرف بزنند. تمام راهرو را سکوت در بر مىزند خفه شويد، خانم مىمى

 گويد: ام را بگيرم. منيژه مىخنده

قاد  - افراد سالم خودتان را که  ر به کار  بايد با هم بنشينيم و نظافت بند را برنامه ريزى کنيم. اگر شما تعداد 

 توانيم با هم برنامه نظافت را بريزيم.  کردن هستند بشماريد و يک نفرتان پيش من بيايد مى

آنها پيش ما مىکنند و دوباره همهمه راهرو را در بر مى آنها موافقت مى از  گويند که  آيند و مىگيرد. برخى 

 مواظب وسايلمان باشيم، چون بين آنها دزد هست. 

   

انيمه شب  خوابيدههاى  همه  مىست،  قدم  راهرو  در  دربسته اند،  اتاق  در  زندگى  طوالنى  مدت  بخاطر  زنم. 

مى  قدم  آنقدر  گاهى  بزنم.  قدم  دارم  مىدوست  احساس  که  ديگر زنم  قدمى  برداشتن  به  قادر  پاهايم  ديگر  کنم 

روم. در حال به دستشويى مىاند بايد بروم و بخوابم، قبل از آن  نيستند. حاال هم پاهايم توانشان را از دست داده

کنم، يک  کنم که در حال شستن دستهايش است. نگاهش مىشستن دستهايم هستم که سايه کودکى را احساس مى 

 پرسم: کنم و مىبينم و يا واقعى است؟ دوباره نگاهش مىآيد. خواب مىساله مى ۹دختر رنگ پريده، به نظر 

 کنى؟ اسمت چيه؟ اينجا چکار مى -.

 گويد: اندازد. مىکند و سرش را پائين مىيک لحظه صورتم را نگاه مىبراى 

 زندانى هستم. اسمم مهرى است.  -

 چطور امکان دارد؟ تو بچه هستى، بايد در خانه باشى.   -

 گويم:  کند و سرش آنقدر پائين است که قوز کرده است. مىزمين را نگاه مى

 اتهامت چيه؟  -

 گويد: با خجالت مى

 فروشى. تن -

 پرسم: کنم، مىتعجب مى

 کى گفته؟ چند سالته؟   -
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 دوازده سال.   -

 گويم: کنم و مىگيرد. بغلش مىناراحتى تمام وجودم را در بر مى

توانستى تن فروش باشى، سنش را ندارى. ولى اگر سن يک زن را هم داشتى و  نگران نباش عزيزم. تو نمى  -

 يست خجالت بکشى.  باتن فروشى کرده بودى باز هم نمى

 گويد: با تعجب مى

مى  - بگذارد.  جدايى  بند  در  را  ما  که  خواستند  نگهبان  از  آنها  همه  تنولى  با  بودن  از  خجالت  گفتند  فروشها 

 کشند.  مى

 منظورت چه کسانى است؟   -

 ها. ها و قاچاقچىهمه. دزدها، قاتل  -

 چقدر حکم دارى؟   -

 پنج سال و صد ضربه شالق.  -

 چى؟  براى -

مى  - مجبور  مرا  برادرم  جمعه  مجبورم هر  ولى  بروم  نداشتم  دوست  بروم.  صاحبکارش  خانه  به  که  کرد 

مان آمدند و مرا رفتم، تا شش ماه پيش که پاسدارها به خانهزد. براى دو سال مىرفتم مرا مىکرد، اگر نمىمى

 دستگير کردند.  

 برادرت را هم دستگير کردند؟  -

 د.  نه، خانه نبو -

 چند سال مدرسه رفتى؟   -

 گويد: با خجالت مى

 کردم.  شستم و يا در خانه ها نظافت مىمدرسه نرفتم، هميشه کار کردم، لباس مى -

حاال اگه بخواهى در زندان وقت دارى که خواندن و نوشتن را ياد بگيرى. حاال دير است و بايد برى بخوابى.   -

 ر بيا پيشم که در موردش حرف بزنيم، باشه عزيزم؟ من در اتاق يک هستم، فردا بعد از ظه

 باشه.  -

نمى تکان  زده  خشکش  انگار  که  مىمهرى  مىخورد.  بيرون  دستشويى  از  که  مرا  چشمى  زير  نگاه  بينم  آيم 

 کند.  مى

   

مى صبحانه  حاليکه  در  مىصبح  بقيه  به  مهرى  مورد  در  گاهى خوريم،  چند  از  هر  ظهر  بعداز  تا  و  گويم. 

بينم که کنم و مى کند که ببيند هنوز اينجايى يا نه. در اتاق را نگاه مىات چک مىگويند دوست تازهم مىدوستان

مى اتاق  درون  به  نگاهى  مىمهرى  سريع  و  مىاندازد  دوباره  از ظهر  بعد  اتاق رود.  درون  به  نگاهى  و  آيد 
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پرسم آيا دادگاهى شده نشينيم. مىى رفته و مىاگويم که صبر کند و با او به گوشه اندازد، با اشاره به او مىمى

 گويد:  است. مى

 آره. ماه گذشته دادگاه داشتم.  -

 افتاد؟  در خانه حسين چى بود؟ چه اتفاقى مى -

 گويد: با صدايى پائين مى

  گفت ساکت داد. مىکردم که کارى با من نداشته باشد، ولى گوش نمىچيزهاى بدى بود. هر بار التماسش مى  -

 باشم و تلويزيون نگاه کنم، وگرنه شکايتم را به برادرم خواهد کرد. 

 اند؟ اند؟ حسين را هم دستگير کردهحاال هم تو را دستگير کرده -

نمى   - من  که  نکرد  باور  دادگاه  در  مال  مىنه.  برادرم  ترس  از  و  بروم  مى خواستم  خودم رفتم.  اگر  گفت 

 توانستم اين کار را بکنم.  دانستم که مىبروم و کمک بخواهم. نمىتوانستم پيش پاسدارها خواستم، مىنمى

 رفتى؟ دانستى، مىاگر مى -

 گويد:  دهد مىدر حاليکه سرش را تکان مى

 ترسيدم.  از آنها مى -

 اى به سن تو بايد در مدرسه باشد نه زندان. چرا مدرسه نرفتى؟ تعجبى ندارد، ببين کجا فرستادنت. بچه -

ت سالم بود مادرم مرد. مرا به خانه يک سرهنگ فرستادند که کار کنم. بعد از دو سال که برگشتم، وقتى هف  -

فرستاد. روزهاى ها مرا به خانه صاحبکارش مىبرادرم گفت که بايد کار کنم و درآمدى داشته باشم. او جمعه 

گرفت. يک بستنى هم برايم  مى فرستاد که رختشويى کنم و برادرم پولش را  ديگر هم مرا به خانه ديگران مى

خواستم که دختر  گفت روز بعد خواهد خريد، ولى هيچ وقت نخريد. نمىخواستم، مىخريد، هربار که مىنمى

 خواستم که تن فروش باشم، تقصير من نبود که بدکاره شدم. بدى باشم، نمى

گاه و دولت کارى کردند که تو اذيت  اى. برادرت و صاحبکارش و مال و دادتو بدکاره نيستى، کار بدى نکرده -

تقصير   کشيدى  که  رنجى  تمام  آنهاست.  همه  تقصير  نيست،  خودت  تقصير  زندانى  در  امروز  اينکه  بشى. 

بچگى از  اينکه  بد  آنهاست،  ما  از  آنهاست. هيچکدام  نرفتى تقصير  بازى نکردى و مدرسه  نبردى و  لذت  ات 

توانى خواندن و نوشتن را در باشيم، حاال هم که اينجايى، مى  بايست در زنداننيستيم، و هيچ کدام از ما نمى

 اينجا ياد بگيرى.  

به من مى  - را  اتاقم فحشهايى  ندارد. همه زنهاى  پاسدارها مىچطورى؟ کسى که مرا دوست  گويند.  دهند که 

 دهد؟  زند. چه کسى به من درس مىکسى با من حرف نمى

 من.  -

 گويد: زند، سرخ شده است. مىزل مى کند و به صورتمسرش را بلند مى

 اند که با ما حرف نزنيد؟ ولى نگهبانان به ما گفتند که نبايد با زندانيان اتاق شما حرف بزنيم. به شما هم گفته -

کنيم. ولى ما بايد مراقب باشيم که پاسدارها ما را با  دانند که به حرفشان گوش نمىنه، به ما نگفتند چون مى  -

 توانيم بعد از ظهرها زير طناب لباسها همديگر را ببينيم.  . مىهم نبينند

 باشه.  -
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 هات برام بگو.  از هم اتاقى  -

 دهد، قدبلند و کمى چاق است.  مهرى زنى را که در حال قدم زدن است با انگشت نشانم مى

. بعدش توى سالن در اسم او فيروزه خانم است، يکبار يکى از نگهبانان را وقتى که بهش فحش داد، کتک زد  -

مقابل همه شالقش زدند. ما را مجبور کردند که نگاه کنيم، چاره ديگرى نداشتيم. خيلى بد بود، دست و پاهايش  

ريختند. شان عرق مىزدند. همهرا به تخت بستند و پنج تا پاسدار مرد به نوبت با يک شلنگ کلفت بهش مى

چرخاندند و در حاليکه على و ت بود. شالق را دور سرشان مىبايست به نوبت بزنند، براى خودشان هم سخمى

زدند. صداى فيروزه خانم در نيامد، فقط خوابيده بود، تکان هم  کردند، به کمر او مىحسين و فاطمه را صدا مى 

بىنمى اشکهايم  است،  مرده  که  کردم  فکر  بود،  خورد.  وحشتناک  خيلى  شالقها  صداى  بودند.  جارى  اختيار 

اند.  شنيدم. مطمئن بودم که فيروزه را کشتهرا با دستهايم گرفته بودم ولى باز هم صداى شالق را مىگوشهايم  

کرد. آرزو داشت که فيروزه خانم گريه  پاسدارى که از او کتک خورده بود، ماده سگ، نشسته بود و تماشا مى

خانم مى فيروزه  ناله  براى صداى  داشت  که گريمرد. مىکند.  ببيند  و جيغ مىه مىخواست  فيروزه کند  کشد، 

دانست. صد ضربه شالق به او زدند و او تکان نخورد. وقتى تمام شد، بلند شد، چادرش را تکان خانم هم مى

داد و در مقابل آن ماده سگ نشست. آنجا نشست و به او زل زد، خيلى جالب بود. نگهبان خيلى عصبانى بود، 

يکى از زنها خواست که به پشت فيروزه خانم کرم بزند. يکى از آنها   داد فرار کرد. بعددر حاليکه فحش مى 

ديدم. کامال سرخ و سياه بود، جاى شالقها را مى  را  باال زد، پشتش  را  بهم پيرهنش  ديدم حالم  ديد. وقتى  شد 

نم، گويند فيروزه خاآورد که درد دارد، اکثر زنها عصبى بودند. بهش مىخورد. ولى او به روى خودش هم نمى

 نميگويند فيروزه.  

خواهد که هرچه زودتر با او حرف بزنم. نگهبانى  ام، دلم مى کنم که يکى از دوستانم را پيدا کرده احساس مى

 شويم.  گويد که بهتر است برود. از هم جدا مى شود و مهرى مىوارد راهرو مى

مىمى قدم  تنها  هواخورى  در  خانم  فيروزه  که  کبينم  عوض  را  راهم  مىزند،  راه  کنارش  در  و  و رده  روم 

 گويم:  مى

 اى که در جلوى زندانيان شدى شنيدم و اينکه خيلى شجاعانه تحملش کردى. در مورد شکنجه -

 گويد: با لبخندى مى

 اتاق يکى هستى، مگه نه؟  -

 آره.  -

شروع کردند با  توى هواخورى بوديم، نگهبان هم به هواخورى آمد. برخى از زندانيان در مورد وضعيتمان    -

او حرف زدن. اينکه غذاى کافى نداريم و وسايل نظافت و غيره نداريم. نگهبان طبق معمول شروع کرد به آنها  

تن شما  گفت،  دادن.  همهفحش  مى فروشيد،  را  مىتان  نمىبايست  "فاحشه"کشتيم.  شما  نگه بايست  زنده  را  ها 

کنى خودت کى هستى؟ اگه اسلحه  تر رفتم و گفتم، فکر مىداشتيم که حاال غذا بخوريد. عصبانى شدم، نزديکمى

کنم، نداشتى االن شلوارت را خيس کرده بودى. نگهبان گفت، مواظب دهنت باش "فاحشه". نفهميدم چکار مى

اش را گرفتم و روى هوا بلندش کردم و به زمين کوبيدمش. زندانيان ديگر مرا از روى او بلند کردند، ولى  يقه

داد زدم،  کرد گفت، به گريه ات مىآمد. در حاليکه فرار مى از دماغش خون مى  دير شده بود اندازم. من هم 

 خواهيم ديد. 

 خيلى درد داشت؟   -

 ايد مگه نه؟  اش کردهتان تجربهآره، ولى تو بايد بيشتر از آن شکنجه شده باشى، همه -

 م بگو. ايم. از اتهامت برانه. همه نه. برخى از ما هم تجربه کرده -

 قاتل همسرم را کشتم.   -
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 تواند قاتل باشد؟ بارد. چگونه مىکنم. محبت از صورتش مىبا تعجب نگاهش مى

 خيلى دوستش داشتى، نه؟  -

خواستيم. جوان که بودم روزى به خانه رفتم و به آره. مرد متفاوتى بود. انتخابش کرده بودم، همديگر را مى  -

آقاي  نبود درست شنيده است، مادرم مان مىى براى غذا به خانه مادرم گفتم روز جمعه يک  آيد. گويى مطمئن 

خواست که مرا به اين  خواهم باهاش ازدواج کنم. مادرم ديوانه شد، او هميشه مىپرسيد، کى؟ گفتم مردى که مى

در و مادرم رفتم. عاقبت آنچنان ازدواجى را در زندگى پو آن شوهر دهد ولى من زير بار آنگونه ازدواج نمى

خواستم براى عشق ازدواج کنم و همين کار را هم کردم. همديگر را دوست داشتيم، و دوستانم ديده بودم. مى

وقت  هيچ  نگفت،  من  به  نامهربانانه  کلمه  يک  هرگز  او  و  کرديم  زندگى  هم  با  سال  پانزده  بود.  چيزم  همه 

هرچند وقت يکبار از دست همسرانشان کتک    صدايش را يا دستش را به رويم بلند نکرد. برعکس دوستانم که 

اى پيدا کردم و  کردند. براى همين وقتى که کشتنش، مکث نکردم. اسلحهشان بهم حسودى مىخوردند، همهمى

ام. خوابى نشدهقاتلش را کشتم، هيچوقت هم از کارى که کردم پشيمان نشدم. يک شب هم بخاطرش دچار بى

 است، عدالت را پياده کردم.  کنم درستدانستم کارى که مىمى

 چرا قاتلش را به دادگاه نکشوندى؟   -

کشوندمش. يک سال هم طول کشيد ولى جناب قاضى را خريد و نظر دادگاه اين شد که مدرکى بر عليه او   -

 اى؟  گشت و همسر من زير خاک بود. تو تا حاال کسى را کشتهندارند. او راست راست مى

 نه.  -

 اند؟  هاى اتاقتان هم آدم نکشتهسىهيچ يک از سيا -

 نه.  -

 پس براى چى دستگيرتون کردن؟   -

 ها بخاطر نظرشان اعدام شدند. چند ساله که اينجايى؟ همه ما را بخاطر طرز فکرمان دستگير کردن. خيلى -

 تونم دوام بياورم.  کردم که نمىپنج ساله، ده سال ديگه هم بايد بکشم. اولش فکر مى -

 ٭ ٭ ٭  

ام. دوست دارم با آنها حرف بزنم و به احساس خوبى دارم، در عرض چند روز گذشته دوستان خوبى پيدا کرده

هايم قصد اعتصاب غذا رسد آنها هم همصحبتى با مرا دوست دارند. ولى نگرانم، برخى از هم اتاقىنظر مى

خبر اعتصاب غذا خيلى ناراحت بشوند.  کنم از شنيدن  بند بودن با زندانيان عادى را دارند. فکر مىبخاطر هم

 گويد آنها امروز اعتصاب غذايشان را اعالم خواهند کرد. سونيا مى

کند که تظاهر به اين کند که زندانى سياسى ندارد. ولى اينکه رژيم چه رژيم ما را با زندانيان عادى قاطى مى

کرده پيدا  اهميت  رژيم  ادعاهاى  کى  از  است؟  مهم  رژيبگويد،  تنها  اند؟  را  انسان  هزاران  کنون  تا  اسالمى  م 

بوده اينکه المذهب  يا بخاطر  آنها بخاطر عقايدشان بخاطر عقايدشان و  اعدام  اين رژيم منکر  اند کشته است. 

ولى مردم مى  ندارد.  زندانى سياسى  که  است  گفته  هميشه  اين رژيم  دنيا مىاست.  همه  و  دروغ  دانند  که  داند 

خواهد رژيمهاى ديکتاتورى است. اگر رژيم با گذاشتن ما در کنار زندانيان عادى مىگويد. اين ادعاى همه  مى

برم. کنم لذت هم مىکند. چون من از بودن در کنار اينها اصال احساس حقارت نمىما را تحقير کند، اشتباه مى

تن  و  دزدى  به  دست  فقر  بخاطر  که  هستند  مردمى  زدهاينها  داشفروشى  با  بايد  رژيم  زندانيانى  اند.  چنين  تن 

خواهد  توانيم آنرا به ضد خودش تبديل کنيم. رژيم نمىاحساس حقارت کند. اگر ما هدف رژيم را درک کنيم، مى

آنها را هم تهديد کرده اين زندانيان حرف بزنيم.  با  با ما حرف نزنند. رژيم ما را از جامعه جدا  که ما  اند که 

 ش مردم را کنار ما گذاشته. کرده که با مردم حرف نزنيم و حاال خود
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 پرسم: کنم ناراحت است. مىزند، احساس مىآيد و با من قدم مىزنم، فيروزه مىتوى هواخورى قدم مى

 چرا پکرى؟  -

نمى  - اينجا  را  ما  مى کاش  و  است  افتخارم  باعث  تو  کنار  در  بودن  هرچند  چنين  آوردند.  عمرم  آخر  تا  توانم 

 ن يک حقيقت است که ما مثل هم نيستيم و بودن ما در بند موجب تحقير شماست.  شرايطى را تحمل کنم. ولى اي

کنم؟ تو  کنى که ما اينقدر با هم فرق داريم و با بودن با شماها احساس حقارت مىگى؟ چرا فکر مى چى مى  -

اتاقى هم  بيشتر  که  تنگفتى  که من  گفتم  بهت  هم  فروش هستند. من  تن  نمىهايت  آنطورى  را  که  فروشها  بينم 

اند؟ اينها  اند و ضرر رساندهشان به کى زور گفتهها در زندگىبينند. مگر اين بيچارهآدمهاى مذهبى آنها را مى

اند و هيچ تقصيرى در  اند که از سر فقر و بد بختى و بيکارى و ندارى به اين روز افتادهآدمهاى شريف جامعه

نگاه   به خودت  ندارند.  جامعه  و  دستگير زندگى خودشان  را  قاتل همسرت  و  بود  انجام شده  عدالت  اگر  کن، 

کنى که ما با هم فرق داريم؟ اگر عدالتى در کار بود هيچ يک از ما کردند تو االن اينجا بودى؟ چرا فکر مى مى

 اينجا نبوديم، نه من و نه تو.  

 ايد؟ کنى پس چرا به خاطر بودن با ما اعتصاب غذا کرده اگر اينطور فکر مى -

 هايم هستند و من از ته قلب مخالف اين کارشانم.  من در اعتصاب غذا نيستم. برخى از هم اتاقى  -

 گويد:  نشيند و مىکند، خنده به لبانش مىچهره فيروزه تغير مى

 تان نيستيد. دانستم که همهولى من شنيدم که زندانيان اتاق يک در اعتصاب غذا هستند، نمى -

 زنيم.  م، در سکوت قدم مىدانم چه جوابى بدهنمى

 چرا آنها اعتصاب کردند و شماها نکرديد؟  -

ابتدا بايد بگم که کال خيلى از افکار و روش مبارزه ما با هم متفاوت است. در مورد اين مسئله هم آنها فکر   -

حقشان است  کنند که  دهند. فکر مىشان را از دست مىکنند که با بودن در کنار زندانى عادى هويت سياسىمى

 که بعنوان زندانى سياسى به رسميت شناخته شوند، نه زندانى عادى. 

 کنى؟  تو اينطور فکر نمى -

اين و آن نمى  - با  يا بودن  دليلى هم براى جدا بودن از زندانى عادى  نه. من هويتم را از رژيم و  گيرم. هيچ 

خواستم که از  ندان باشم و يا سالهاى اوليه مىخواستم که در زبينم. اگر من قدرت انتخاب داشتم اصال نمى نمى

توابها جدا باشم و در سالهاى بعدى از مجاهدين. اگر قدرت اين را داشتم که سلول و بندم را خودم تعيين کنم  

به من زندگى  مى با شماها  بودن  ولى  بود  برايم خيلى سخت  آنها  با  بودن  باشم، چون  جدا  آنها  از  که  خواستم 

ها بخاطر گزارشات کنيم. خيلىدادند که چه مىمدام مراقبمان بودند و در موردمان گزارش مى دهد. توابها  مى

آنها شکنجه شدند و هيچ يک از زندانيان سياسى و منجمله همينها که عليه بودن با شما دست به اعتصاب غذا  

بودند، ولى وقتى با زندانى اند، براى جدا شدن از آنها اعتصاب غذا نکردند. چون آنها به اصطالح سياسى  زده

توانم چنين سياستى اى هم به آنها نزنند. چطور من مىگيرند اعتراض دارند حتى اگر هيچ صدمهعادى قرار مى

کنم که در جامعه زندگى  را بپذيرم؟ وقتى که با توابها و مجاهدين بوديم خيلى اذيت شدم ولى حاال احساس مى

يا نبودن با زندانمى اين بحث هم مسخره است که گويا کنم. بودن و  ى عادى نقشى در هويت من ندارد. تازه 

داند اينها کارشان فقط زندان و شکنجه و  رژيم ميخواهد به اين شيوه ادعا کند که زندانى سياسى ندارد. دنيا مى

 اند. کشتار است و نسلى را نابود کرده

ات  - که  شنيدم  وقتى  خوشحالم.  نيستى  اعتصاب  در  اينکه  احساس  از  چنان  است  غذا  اعتصاب  در  يک  اق 

 ام نکرده بودم. آرزو کردم که مرده بودم. کاش من هم يکى از شماها بودم. ارزشى کردم، که در زندگى بى
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کنى نيستى، سعى کن که بشى. سعى کن که حقوقت را بشناسى در چشم من تو يکى از ما هستى. اگر فکر مى  -

اى. طورى که تو در مورد همسرت حرف زدى به من اين ه تا حاال هم کردهو براش مبارزه کنى و اين کاريه ک

ايده 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 يکى از ما هستى.  

 گويد: بوسد و مىفيروزه مرا مى

 خواد که بيرون از زندان ببينمت.  دى، دلم مى و قدرت مىتو به من اميدوارى  -

 پرسم: زنيم، پس از مدتى مىدر سکوت قدم مى

 هميشه تهران زندگى کردى؟  -

خانواده  - با  مىوقتى  زندگى  پاستوريزه  شير  کارخانه  نزديک  آره،  بودم  به ام  ازدواج  از  بعد  ولى  کرديم. 

ام و هم اينکه آنجا را بيشتر دوست داشتم ولى ، هم بخاطر خانوادهکرمانشاه رفتيم. دوست داشتم تهران بمونم

 تونستيم از پس خرجمون بر بياييم. نمى

 آمد؟ چرا از کرمانشاه خوشت نمى -

 اعدامهاى خيابانى در ميدان اصلى شهر که همه ببينند.   -

 رسم: پکنم. مىکنم و باور هم نمىکند که باورش نمىاز طرز نگاه کردنم احساس مى

 کرد؟ منظورت اينه که رژيم زندانيان را در جلوى چشم مردم اعدام مى -

کردند. دليلشان هم اين بود که وقتى مردم آره. آنجا رسم بود. هرچند وقت يک بار مردم را در آنجا آويزان مى  -

 کنند. ببينند، ديگر کار خالف نمى

 شدند؟ عصبانى نمىهايى عکس العمل مردم چه بود؟ از ديدن چنان صحنه  -

ها هم کنجکاو بودند که ببينند و به طرف  اللهى بودند، بعضى ها که حزبرفتند. بعضى همه براى تماشا نمى  -

 زنند.  دويدند که ببينند چطور دارشان مى ميدان مى

 بعدا برام بيشتر بگو. االن با مهرى قرار درس خواندن دارم.   -

گرى را در بين  عام مشغول است و اينکه رژيم با اين کارش روحيه وحشى  در حاليکه ذهنم به دار زدن در مال

روم، جايى که قرار است مهرى را ببينم و کالس داريم.  برد، به زير طنابهاى لباس در هواخورى مىمردم مى

اش  کند. از حالت ناراحتىبارد، به صورتم نگاه نمىمهرى منتظرم نشسته است ولى افسردگى از صورتش مى

 پرسم: کنم که بايد بخاطر اعتصاب غذا باشد. مىاحساس مى

 حالت خوبه؟  -

 آره همه تمرينهايى را که داده بودى انجام دادم.   -

 پرسم:  کند. مىدفترش را باز مى

 چرا اينقدر ناراحتى؟  -

فروشان شدن با تن  ها بخاطر همبندهايم گفتند که اتاق يکىبراى اينکه تو دوست ندارى با ما باشى. هم اتاقى  -

 اند.  دست به اعتصاب غذا زده
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فروش و يا  هايم هستند. گوش کن مهرى براى من بودن با يک تنمن در اعتصاب نيستم، برخى از هم اتاقى   -

فروشها  هات، بودن با تنآور نيست. اگر براى پاسدارها و برخى از هم اتاقىفروش خجالتدوستى با يک تن

خواهند که  هاى من هم نمىشکل آنهاست، مشکل من نيست. مسئله ديگه اينه که هم اتاقىآور است اين مخجالت

کنند که رژيم با گذاشتن ما در کنار هم خواهند به رژيم فشار بياورند. آنها فکر مىفشارى به شماها بياورند، مى

بايد در مقابل اينخواهد داشتن زندانى سياسى را نفى کند و فکر مىمى کار رژيم اعتراض کنند. به    کنند که 

هرحال من با بحثشان موافق نيستم و هيچوقت هم بخاطر بودن با يک زندانى دوست داشتنى مثل تو اعتصاب  

 ام.  غذا نکرده

 گويد: کند، مىحالت صورتش خيلى سريع تغيير مى

 خورى؟ پس تو غذا مى -

 آره.  -

 يک دقيقه صبر کن.   -

زند. آنها که زنانى مسن و هر  هايش حرف مىم که دارد با چند تا از هم اتاقى بيندود، مى مهرى به طرفى مى

بينم که مهرى  دهند. مىاى ماهر هستند در حال خوردن چيزى هستند و مقدارى از آن را به او مى يک در زمينه

 گويد:  گردد و مىگيرد، بر مىبا ترديد مى

کنند. به من کشمش دادند و گفتند که از تو بخواهم  اور نمىبهشون گفتم که تو در اعتصاب غذا نيستى ولى ب  -

 که بخورى. 

مى مىاحساس  بازى  او  با  اينکه  از  مهرى  که  اتاقىکنم  هم  و  است  ناراحت  خيلى  نگاه کنند  دارند  هم  هايش 

کند.  ىخورم، مهرى مرا و بعد آنها را نگاه مدارم و مىکنم و مقدارى کشمش بر مىکنند. دست او را باز مىمى

 گويم:  مى

کنى درسته بکن. اجازه نده که  خودت را اذيت نکن، به حرف ديگران گوش نده، کارى را که خودت فکر مى  -

اى. سعى آنها با احساساتت بازى کنند. تو عمرى طوالنى در پيش دارى، در حاليکه بچگى را هم تجربه نکرده

ثيف تو را در بين اين همه زن ميانسال که هر يک در  کن خونسرد باشى و نذارى که اذيتت کنند. اين رژيم ک

با تو بازى کنند، گذاشته. تو مىيک چيزى مهارت دارند و سعى مى بايست در يک جاى امن باشى، که کنند 

 ازت مراقبت بشه، نه در اين زندان کثيف. 

 ترسم که ما را از هم جدا کنند. مى -

ام که رژيم شروع به آزاد کردن آنهايى کرده که حکمشان  افتاد. شنيده  متاسفم ولى اين اتفاق دير يا زود خواهد  -

سالهاست تمام شده، بعد ما را هم آزاد خواهد کرد. تو بايد سعى کنى که قوى باشى، اميدوارم قبل از اينکه از  

 مان نخواهم بود. اين بند برم تو خواندن و نوشتن را ياد بگيرى. در اينصورت ناراحت جدايى

کنم که دوستش دارم. احساس لذت بخشى است، به سختى چنين  دهيم، احساس مىاندن و نوشتن ادامه مىبه خو

کنم که ديگر احساس ايم و گاهى فکر مى ام. ما هميشه احساساتمان را سرکوب کردهاحساسى را در زندان داشته 

جه دارد، دوست دارم. گويى من هم  کنم اين دختر کوچولو را که نياز شديدى به توکنم. حاال احساس مىهم نمى

احتياج به کسى براى محبت کردن و محبت ديدن، دارم. ياد گرفتن خواندن و نوشتن به او اعتماد به نفس خواهد  

 شود. داد، چيزى که شديدا کم دارد و باعث خوشحالى من هم مى

   

قدم مى  اعتصاب غذا فکر مىتوى هواخورى  به  و  در  زنم  که  اين سنتى  هم کنم.  ديگر  از کشورهاى  بعضى 

آورد. اعتصاب هم گيرى جسم خود روى مىهست. سنتى که فرد در آن به جاى سازماندهى مبارزه، به گروگان

زند. در اين سنت، ضربه زدن به خود وسيله رسيدن به هدف شبيه خودکشى است که به خود فرد صدمه مى
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شان  ندارد و بايد خودشان را بخاطر اهداف جزئى  شان هيچ ارزشىکنند که زندگىاست. چرا برخى فکر مى

يادم مى از خارش رنج مى بکشند؟  بند  تقريبا همه  بوديم و  بردند و مسئولين زندان  آيد وقتى که ما گال گرفته 

نمى فراهم  برايمان  متخصص  خانوادهدکتر  از  که  گرفتيم  تصميم  کنند. کردند،  اعتراض  که  بخواهيم  هايمان 

خانواده از  متخصص تعدادى  برايمان  که  شد  باعث  همين  و  رفتند  زندان  رئيس  ميثم  پيش  پدرم  جمله  از  ها 

بياورند و بند را ضد عفونى کنند. به اين طريق بعد از تقريبا يکسال از دست گال نجات پيدا کرديم. چرا در 

ين کار را نکرديم؟ هايمان نخواستيم که اعتراض کنند؟ چرا براى مسائل ديگر امان از خانوادهابتداى بيمارى

دهند و حاضرند تا مرگ هم بروند؟ ولى کسى چرا در دفاع از حقوقمان، زندانيانى پيشنهاد اعتصاب غذا را مى 

خانواده سازماندهى  نمىپيشنهاد  را  مردم  و  بىها  و  ناتوانى  از  ترکيبى  بايد  آن  علت  به دهد؟  نسبت  اعتقادى 

شود که فرد به نيرو و توان جسم خود  همين ضعف باعث مىسازماندهى اعتراض اجتماعى مردم باشد. شايد  

بى اين  که  ميزانى  به  بگذارد.  گرو  به  آنرا  و  است، برگردد  بيشتر  مردم  مبارزات  سازماندهى  به  اعتقادى 

 کنند.  سنتهايى چون اعتصاب غذا بيشتر عمل مى

نمى در زندان  ما  امروز  د عملکرد  بيرون  در  باشد که  از عملکردى  هم  تواند جدا  زندان  از  بيرون  در  اشتيم. 

ابتداى   در  نداشتند.  مردم  مبارزات  به سازماندهى  کارى  بوديم،  آنها  از  يکى  با  ما  از  يک  هر  که  گروههايى 

از  ولى  بکشاند.  خيابان  به  را  زيادى  مردم  توانست  چپ،  نيروى  بزرگترين  بعنوان  فدائى  سازمان  انقالب 

اى برايشان نداشت. نتوانست مردمى را که آماده د. حرف و برنامهسازماندهى شان براى تغيير جامعه ناتوان بو

از  ناتوان  به همين طريق  ديگر هم  بقيه سازمانهاى چپ  کند.  بودند، سازماندهى  آزادى  براى رفاه و  مبارزه 

گروهها  اين  و  ريختند  بيرون  زن  ضد  قوانين  به  اعتراض  در  زنان  مثال  بودند.  مردم  مبارزات  سازماندهى 

از کنارشان گذشتند. طبيعى است که کار سياسى را در سازمانى که بوديم ياد گرفتيم. و از آنجايى که   تفاوت بى

نمى هم  ما  بودند،  جامعه  در  امرى  سازماندهى  از  عاجز  زندان  از  بيرون  در  گروهها  چنان  اين  توانستيم 

 اى، آنهم در زندان داشته باشيم. مشغله

اين کنيم؟ جنبچطور مى را توانستيم جز  بود در جمعهاى کوچک خود  اختناق شاه مجبور  ش چپ سالها زير 

حاشيه عادت  نتوانست  هم  انقالب  از  بعد  همين  براى  دهد.  درگير سازمان  و  گذاشته  کنار  را  خود  نشينى 

پروسه  با  شد  مصادف  اجتماعى  سطح  در  ناتوانى  اين  و  شود.  مردم  مبارزات  با سازماندهى  رژيم  که  اى 

 انقالب را شکست داد.  اشسرکوبهاى روزمره

اى را  مايى که در بيرون از زندان قادر به سازماندهى مردم نبوديم طبيعى بود که در زندان هم يا چنين مشغله

ارتباط کانال  بهترين  ما  اينصورت  غير  در  نباشيم.  کارى  چنان  به  قادر  يا  و  داريم. نداشته  را  مردم  با  گيرى 

مان، در اين  را با مردم پر کنند. ما دهها هزار زندانى با همين تعداد خانوادهتوانند فاصله ما  هاى ما مىخانواده

داشتيم. سالها مى را  درکش  اگر  البته  بکشانيم.  خيابان  به  زندانى سياسى  از حقوق  دفاع  در  را  توانستيم مردم 

انجمنتوانستيم کميتهمى ايجاد کنها و جمعها،  آنها  بين  در  را  از خود  دفاع  آنها  يم. مىهاى متعدد  از  توانستيم 

اين کار را نکرديم، چون مشغله  مان نبود. شايد اگر بخواهيم که دسته جمعى همه جا بروند و اعتراض کنند. 

بالفاصله بعد از بسته شدن در زندانها و قطع مالقاتها خانواده هايمان مىتوانستند    ٦٧چنان می کرديم، در سال  

مانع از آنهمه کشتار شوند. شايد اگر در اين سالها جريانى در بيرون از    با فشارهاى متشکلمتشکلشان به رژيم،

مشغله که  داشت  وجود  مى زندان  بود،  اعتراضاتشان  در  مردم  سازماندهى  سازماندهى اش  در  توانست 

در کميتهخانواده به هايمان  نيز چشممان  ما  اين طريق  به  از زندانيان سياسى هم نقش بازى کند. و  دفاع  هاى 

رژيم با اعتراضات جهانى و داخلى روبرو    ٦٧شد. در آنصورت شايد عمليات سال  اى متفاوت باز مىرزهمبا

اش ربطى به سازماندهى آييم که همچنان مبارزهشد. به هر حال ما هم از جنبشى مىشد و در نطفه خفه مىمى

تنها انداختن  راه  به  اعتراض  براى  هم  خاطر  همين  به  ندارد.  مردم  خود   مبارزات  بند  در  نيروى  به  تنها  و 

افتيم. اين کار از اراده و قدرت ما نيست، از ضعف و ناچارى و کنيم و به فکر اعتصاب غذا مى مراجعه مى

 ناتوانى در سازماندهى اجتماعى است. 

 ٭ ٭ ٭  

کديگر را زنند که يک جور هستند. يزنم بر عليه يکديگر حرفهايى مىاکثر زندانيان عادى که با آنها حرف مى

کنم هيچ  دار است چرا که فکر نمىگويند که مراقب باشم. برايم خندهکنند و به من مىگرايى مىمتهم به همجنس

گرا بودن با من حرف بزنند. علت اينکه دوست دارند با من حرف بزنند اين است يک از آنها بخاطر همجنس

کند. با اينکه پاسدارها به آنها ند و چطور زندگى مىککه کنجکاوند بدانند که يک زندانى سياسى چطور فکر مى

مى گفته من حرف  با  پاسدارها  مقابل  در  فيروزه  ولى  نزنند  ما حرف  با  که  مرا  اند  فيروزه  که  وقت  هر  زند. 



242 

 

گويم اين کار را کند. به او مىبيند شکل تفنگ به دستش ميدهد و با آن تفنگ خيالى به طرفم بوسه شليک مىمى

 گويد چرا؟ دوستت دارم. دوست داشتن گناهه؟ دهد و مىگوش نمىنکند ولى 

بيند که با برخى از آنها حرف دختر زيبايى به تازگى به اتهام تن فروشى به زندانيان عادى پيوسته است. مى

 گويد:  زند. مىآيد و برايم حرف مىزنم، خودش مىمى

کرد. چند سال پيش کارش را از دست داد.  اره کار مىتا چند سال پيش زندگى خوبى داشتم، همسرم در يک اد -

تا قبل از آن موافق کار کردن من نبود، ولى با از دست دادن کارش موافقت کرد که من هم بدنبال کار بگردم.  

گشتم مردى بهم پيشنهاد کرد که با پذيرايى از مردان پول نتونستم کارى پيدا کنم ولى مدتى که به دنبال کار مى

لباس کردم.    بگيرم. به دوختن  او را رد کردم و يک چرخ خياطى خريدم و شروع  پيشنهاد  آن زمان من  در 

آوردم با حقوق او روى هم بزور خرجمان  همسرم هم کارى پيدا کرد ولى حقوقش کم بود و پولى که من در مى

به آن مرد زنگ زدم و به او   دانستم چه بکنم.ام مريض شد و ما پول خريد دارو نداشتيم، نمىگذراند. بچه را مى

گفتم که به پول احتياج دارم. به من گفت او را ببينم و عکسى از خودم به او بدهم. گفت به محض اينکه مردى  

چرخاند و مردان از روى  مرا بخواهد با من تماس خواهد گرفت. عکس مرا هم در آلبومش گذاشت که دور مى

مى انتخاب  را  زنى  ترتيب  آن  او  و  مىکردند  را  صدا  مالقاتشان  مرا  هفته  در  بار  سه  يا  دو  آن  از  بعد  داد. 

به خانه مى نبود. من  البته در طى روز که همسرم خانه  اتاقها  اى مىکرد،  از  در يکى  او بود و  رفتم که مال 

گفتم که پول حاصل کار  کردم. به همسرم مىخواست، پذيرايى مىبراى چند ساعتى بودم و از مردى که مى

ى است. براى دو سال همه چيز معمولى بود. يک روز در آن اتاق منتظر يک مرد احمق بودم که بيايد و خياط

خواست مرا بکشد، جيغ کشيدم و آن به من بشاشد و برود، که در باز شد و همسرم آمد تو. ديوانه شده بود، مى

 حاال هم اينجا هستم.  مرد به کمکم آمد. بعد از آن نتوانستم به خانه بروم. ازم شکايت کرد و 

 کنى؟ همسرت چطور فهميد که در آن خانه کار مى -

خواهد تا آلبوم را به تواند مثل خودشان با زنى باشد. او هم از صاحبکارم مىدوستانش به او گفته بودند که مى -

م به من زنگ زد کند، آن مرد هاو نشان دهد که يکى را انتخاب کند، او هم عکس مرا شناخته و مرا انتخاب مى

رفت يا نه، چون صاحبکارم دانم که بار اولش بود که به سراغ تن فروشها مىکه در آن روز آنجا باشم. نمى

 چند تا آلبوم داشت. 

مى بچه درکش  براى  دارو  خريدن  بخاطر  را  تنش  مىکنم،  بکشد.  زندانى  بايد  حاال  و  است  فروخته  پرسم اش 

  گويد:دادگاه رفته است يا نه، مى

 نه.  -

 همسرت را دوست داشتى؟  -

 گويد: اى ديده است و مىکند که انگار ديوانهطور خاصى نگاهم مى

کند. من هم ازدواج کردم چون مجبور بودم،  من براى عشق ازدواج نکردم، هيچ کس براى عشق ازدواج نمى -

شاشيد. هيچ لذتى از زندگى با  به من مىتونستم بيشتر از آن در خانه پدرم بمانم. همسرم هم مثل بقيه هميشه  نمى

کرديم، ولى اين به  کنند. ما هم مثل بقيه با هم زندگى مىشان مثل هم هستند، فقط از ما استفاده مىاو نبردم. همه 

ام بودم که حاال بايد زير دست  اين معنى نيست که عاشقش بودم. نه هيچ وقت عاشقش نبودم، فقط عاشق بچه

   نامادرى بزرگ بشه.

اند کنم که هميشه هر چه را که به او گفتهدانم چه بگويم. احساس مىکنم ولى نمىاحساس ناراحتى برايش مى

ام شود در او ديد. گويا قيافهپذيرفته است براى همين تنفر و عصبانيت دو چيزى است که بيشتر از هرچيز مى

 گويد: شود، مىناراحت ديده مى

ام راحتت بکنم، اين زندگى من است و آينده هم برايم مهم نيست. شايد تا پايان زندگىخواستم که ناببخشيد، نمى -

 رقصم. رم و با بقيه مىکنم خوش باشم. حاال هم به اتاقم مىدم سعى مىدر اينجا بمانم، اهميت نمى
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مى تنها  مىمرا  نگاه  را  انسانها  است.  برگرفته  در  را  وجودم  تمام  غمى  احساس  چگذارد،  اينجا کنم،  آنها  را 

بايست بيرون باشند و آزاد باشند که به هر شکلى که دوست دارند زندگى کنند. با چنين رژيم هستند؟ اينها مى

اسالمى فقط مخالفان سياسى نيستند که تحت فشارند، همه مردم در عذابند. چه اشکالى داشت که اينها هم آزاد  

فروشند، تقصير دولت است که تامينشان نکرده است. اگر اين  نگشتند. باالخره اين گناه خودشان نيست که تمى

 سيستم نبود خيلى از اينها االن اينجا نبودند.  

   

کنم که از شرايطم لذت ببرم. زنى به نام آسمان در اينجاست که در آشپزخانه  گذرند و من سعى مى روزها مى

بلند با هيکلى تقريبا الغر دارد و سنش بايد  کند، ساکت است و از صبح تا شب مشغول کار است. قدى  کار مى

رود. از  حدود چهل سال باشد. حکمش همراه کار اجبارى است، او يکى از آنهايى است که به همه بندها مى

پرسم که آيا روم و از او مىگويد که قابل اعتماد است. به سراغش مى پرسم و او مىفيروزه در مورد او مى 

دهد. با اينکه بار اولى است که با هم حرف وستم در بند ديگر بدهد و او پاسخ مثبت مىتواند نامه مرا به دمى

خواهم که  دهم و از او مىام را به او مىشناسد. نامهزنيم ولى برخوردش خيلى دوستانه است، انگار مرا مىمى

 ت.  گويد که نامه را داده اسشود، مىبه دنيا بدهد. عصر در حاليکه از کنارم رد مى

گويد که به دنبالش بروم، در جلوى شود و مىگذرد. آسمان از کنارم رد مىدو روز از نامه دادنم براى دنيا مى

روم، کسى در اينجا نيست. دستش را باز رود و من هم به دنبالش مىزند. به دستشويى مىديگران حرف نمى

دانم که تشکرم را شنيد يا نه. نامه رود. نمىمىگذارد و سريع از دستشويى بيرون  کند و چيزى در دستم مى مى

 نينا است، بخشى از آن ناراحت کننده است. نوشته است:  

شناختيم و در  دانى که او يکى از دوستان راز بود. من و او از بيرون يکديگر را مىآفتاب در اتاق ماست، مى -

خواهد با من حرف بزند و در ت که ديگر نمىزديم. مدتى پيش به سراغم آمد و گفزندان هميشه با هم حرف مى

گروه ما نخواهد ماند چون افراد گروه ضدانقالب هستند. همان داستان قديمى گروه جهان. به او گفتم که اشتباه  

داند عمل کند. بعد از آن آفتاب خودش را از ما جدا کرد و با نيکو هم  کند ولى هر طور که درست مىفکر مى

بودند حرف نمىکه زمانى دوست صمي در پى  مى  آنقدر عصبانى است که مدام  او  اين کار  از  نيکو هم  زند. 

گويم که برخورد آفتاب به خودش مربوط است و او نبايد دخالت کند بهانه است که با او دعوا کند. به نيکو مى

اند که خودش آنرا خواهد که در قابلمه بمگيرد و مىدهد. آفتاب غذايش را از کارگر اتاق نمىولى گوش نمى

کند. آفتاب هم در اين گذارد و تقسيم مىبردارد. وقتى که نيکو کارگر اتاق است، غذاى آفتاب را در قابلمه نمى

برد و دانم چکار کنم، از نيکو پرسيدم که چرا از اينکه آفتاب غذا نخورد، لذت مىخورد. نمىروزها غذا نمى 

بقيه از کارگر اتاق بگيرد. پريروز به طرف يکديگر بشقاب پرت کردند  تواند غذايش را مثل او گفت، او هم مى

کردند، باور کردنى نبود. خيلى احمقانه است، آفتاب خودش  و زندانيان عادى داشتند از پشت پنجره نگاهمان مى

، با زند. يادت هست که ما با هم مرتب بحث و برخورد داشتيمرا کامال ايزوله کرده است، با من هم حرف نمى

خوانديم. حاال او حاضر نيست ادامه دهد که براى من هم مهم نيست، ولى نگرانش هستم. او سعى  هم کتاب مى

با ديگران هرچه پر مى اين  تر کند و بقيه هم سعى مىرنگکند که مرزش را  اميدوارم  کنند او را اذيت کنند، 

 شرايط زياد دوام نياورد. 

بايست يا نظرات و پراتيک  وقتى که راز جهان را پذيرفت، دوستانش هم مىکنم.  به روابط گروه جهان فکر مى

بايست کنار گذاشته شوند. بنابراين برخى از آنها ترجيح دادند که با قهرمانشان بمانند و  جهان را بپذيرند و يا مى

است و راز و چند    رو را دارد. جهان رهبر شماره يکبقيه را دشمن ببينند. تمام روابطشان شکل رهبر و دنباله 

روهاى صف اول هستند. براى فردى مثل آفتاب حاال جهان رهبر اول است و راز رهبر دوم تاى ديگر دنباله

است، و شايد هم براى او راز تنها قهرمان باشد. اين روابط باال و پائينى يک رابطه دو طرفه است که هر دو  

ه به دنبالش بيفتند و ديگرى احتياج به اين دارد که به دارد. يکى دوست دارد کطرف رابطه را راضى نگه مى

دهد. شکستن اين حلقه باعث از دست دادن چيزى براى رهبر است دنبال کسى باشد که به او احساس امنيت مى

رو اعتماد شود. شايد چنين روابطى به دنبالهو دنباله رو هم بخاطر از دست دادن امنيتش دچار افسردگى مى

 شود که چنين روابطى مدام بازسازى شوند. و به رهبر احساس قدرت، و همين باعث مى دهدبنفس مى

خواهد که نگهبانان و يا بقيه زندانيان به او مشکوک زند، برايم قابل درک است. او نمىآسمان با من حرف نمى

م آورد و گفت که آنها را  اى از دنيا برايگوييم. امروز نامهبخير مىبخير و شبشوند. معموال به يکديگر صبح

زند. وقتى برند. آسمان تمام وقت در حال کار کردن است، با آدمهاى کمى حرف مىامروز از بند به سلول مى
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کند، اکثرشان مثل او ما را برتر از دهد. حالت برخوردش با ما ناراحتم مىکند، اول به اتاق ما مىغذا تقسيم مى

 بينند.  خودشان مى

 فهميم دنيا نوشته است:  قط خودمان مىبه رمزى که ف

رسد که فعال دارند دانم که دير يا زود بيرون خواهم بود. شايد قبل از تو، چون به نظر مىپرواز عزيزم، مى  -

ات خواهم تان خواهم رفت و به خانوادهکنند که حکمشان سالهاست تمام شده است. به خانهزندانيانى را آزاد مى

ها کنم که حاال فشار خانوادهندان فشار بياورند و کارى کنند که زودتر آزاد شوى. فکر مىگفت که به رئيس ز

توانم به مبارزه ادامه دهم خوشحالم.  شوم و مىسال بدون شرط از زندان آزاد مى   ۹تاثير دارد. از اينکه بعد از  

همانطور آزادم کنند.  مدتى  از  بعد  تا  برد  به سلول خواهند  به زودى  هم  از که مى  مرا  قبل  را  زندانيان  دانى 

ام اين است که يکى از دوستانم که  گذارند. پرواز عزيزم علت نوشتن اين نامهآزاديشان چند ماهى در سلول مى

فاميلم هم است، دستگير شده است و در بند پائين توست. ما سالها با يکديگر دوست بوديم و بعد از دستگيريم 

اند دريغ نکرده است. نامش روشنک است است و اگر آنها احتياج به چيزى داشته  ام سر زدههميشه به خانواده

دانم که در يک بند نيستيد  توانى با او حرف بزنى؟ مىکنم که از نظر روحى وضع خوبى ندارد، مىو فکر مى

ند. در ضمن کنم که او الزم دارد در مورد ما بداو بايد برايت سخت باشد که با او تماس بگيرى ولى فکر مى

ترسيده است و حرف زدن با تو ممکن است برايش خوب باشد. شش ماه در سلول انفرادى بوده است و فکر 

 بوسمت، دنيا.  کند که همراه همسرش اعدام خواهد شد. سالم مرا به او برسان. مىمى

   

انجام مى آنقدر زياد  را  تمرينهايش  است،  با مهرى  لغات را دهد که فکر کوقت درس خواندمان  آن  نم هرگز 

بينم  برد. من هم از اينکه مىکنم از ياد گرفتن خواندن و نوشتن خيلى لذت مىفراموش نخواهد کرد. احساس مى

ياد بگيرد. تالش مى را  بتواند خواندن و نوشتن  بيرون برود  از زندان  اينکه  از  قبل  اميدوارم  کند، خوشحالم. 

بايست دور از دستگيرى و دلهره باشد. زنيم. دنيايى که مىحرف مىکنيم و از دنياى بيرون  درس را تمام مى

گويد که او سه روز پيش دستگير شده است. از او  کند. مهرى مىآيد و سالم مىدختر جوانى به طرفمان مى

 پرسم: مى

 چند سالت است؟  -

 سيزده.   -

 چرا دستگير شدى؟  -

 کردم.  با يک مردى زندگى مى -

 پرسم: مىشوم،  متوجه نمى

 فهمم، خانواده نداشتى که باهاشون زندگى کنى؟ ببخشيد ولى نمى -

 کنم. يازده سالم بود که از خانه فرار کردم.  داشتم، ولى دو ساله که باهاشون زندگى نمى -

 چرا؟  -

وز که  توانستم تحمل کنم. يک رزد. ديگه نمىزد، خيلى بد مىهر روز و يا يک روز در ميان مادرم مرا مى  -

ام روان بود از خانه فرار کردم. همينطور قدم زدم و زدم، عصر يک روز مرا خيلى بد زد و خون از بينى

ترسيدم که پليس مرا تابستانى بود. صبح روز بعد وقتى بيدار شدم ديدم که زير درختهايى در پارک هستم. مى

به خانواده بزند کهدستگير کند و  آنقدر مرا  تا مادرم  بدهد  آن    ام  اطراف  يا  و  پارک  تا چند روز توى  بميرم. 

کردم که چيزى بدهند بخورم. بعد از ها گدايى مىها و يا مغازهام بود از نانوايىشدم. وقتى که گرسنهپنهان مى

مغازه از  يکى  روز  واقعىچند  اسم  من.  از  کردن  سوال  به  کرد  شروع  مورد  دارها  در  و  نگفتم  بهش  را  ام 

ه او نگفتم. او گفت که به زودى پليس مرا پيدا خواهد کرد. التماسش کردم که به پليس نگويد، خانواده و آدرسم ب
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اش بروم و او توانم به خانهگويم ولى اگر در خيابان باشى پليس پيدايت خواهد کرد. به من گفت که مىگفت نمى

مى  زندگى  تنها  او  قبول کردم.  هم  من  بود  خواهد  مى مراقبم  من  از  خانه خواکرد،  که  و ست  کنم  تميز  را  اش 

برايش غذا درست کنم. بهم گفت که از خانه بيرون نروم که کسى مشکوک نشود. دو روز بعد يک شب که 

خواستم، او  کشيدم و کمک مىکردم و جيغ مى مردم. گريه مى خواب بودم به من تجاوز کرد، داشتم از ترس مى 

مى که  کارى  هر  و  گذاشت  دهانم  روى  را  خون خودستش  به  کرد.  خون است  چون  بعد  روز  افتادم،  ريزى 

اش خوابيده بودم و  شد مرا به دکتر برد و دکتر چند تا بخيه اون پائين زد. براى چند روز همهام قطع نمىريزى

خواهد مرا ترسيدم ولى جايى براى رفتن نداشتم. بعد از آن به من گفت که نمىحالم بد بود. از او هم خيلى مى

د و حاال يک زن هستم. براى چند روز کارى بهم نداشت ولى بعد از آن دوباره شروع کرد و هر شب اذيت کن

کند و دادم مرا مى زد. بعد از مدتى ديگر برايم مهم نبود چکار مىکرد. اگر به حرفش گوش نمىبهم تجاوز مى

رون برد و مرا به مردى ديگر خواهد بکند. بعد از شش ماه يک شب مرا با خودش بيگذاشتم هر کار که مى مى

اش برد و همان کارى را با من کرد که مرد قبلى کرده بود. از آن به بعد براى شش  سپرد. آن مرد مرا به خانه

دانستم چه  داد که همان کار را با من بکنند. مريض و خيلى ضعيف بودم، نمىماه او مرا به آدمهاى مختلف مى

اش بود از ترسيدم. يک روز که او در مغازهام هم مىترسيدم، از خانوادهمى  کنم و يا کجا بروم. از پاسدارها

گذشت خواستم و او هم اش فرار کردم و به خيابان اصلى آمدم که به تهران بيايم. از راننده ماشينى که مىخانه

روى و تهران مى  پرسيد کجاىتوانستم جواب بدهم. مىکرد که نمىقبول کرد. او تنها بود، سواالت زيادى مى

توانستم جواب بدهم، چون هيچ جاى تهران را بلد نبودم. بعد پرسيد چرا صورتت را سواالت ديگر و من نمى

اى؟ چادرم را از سرم کشيد و گفت تو که خيلى جوانى. سنم را پرسيد و من دروغکى گفتم زير چادر قايم کرده 

باشد و کمکم کند و من چون جايى نداشتم گفتم آره. او گفت   خواهم او مراقبمپانزده سالم است. از من پرسيد مى

اى برد که در آنجا چهار تا دختر جوان تواند مرا به آنجا ببرد. مرا به خانه کند و نمىاش زندگى مىبا خانواده

او به همراه مردانى ديگر مىديگر هم بودند. هفته با ما مىآمد و هر کار که مى اى دو بار  ند و  کردخواستند 

رفتند. بعد از چند روز مردى آمد و بعد از آنکه هر کار خواست با من کرد، با آن مرد حرف زد و مرا به مى

استفاده مى از من  او  بودم،  او  خانه  در  پيش  تا سه روز  برد.  نبود. خانه خودش  اولى  بدى مرد  به  ولى  کرد 

 گذاشت بخوابم.  ولى شبها خيلى بد بود، نمى زدکردم. مرا نمىکردم و برايش آشپزى مىاش را تميز مىخانه

مى مىنگاهش  نشان  را  شديدى  فيزيکى  و  روانى  کشيدگى  محروميت  زردش  نمىکنم، صورت  چه دهد.  دانم 

نگاهش مى فقط  نشان مىبگويم،  به مهرى  است.  با مهرى  زدن  که مىکنم، مشغول حرف  بخواند،  دهد  تواند 

کنند و هم ديگر  خندند، با هم شوخى فيزيکى مىدهد. با هم مىنمىخواند ولى مهرى تشخيص  هرچند غلط مى

 زنم ولى غم تمام وجودم را در بر گرفته است. دهند. به آنها لبخند مىرا هل مى

 ٭ ٭ ٭  

روم و روم، ولى او غايب است. نگرانم، مىوقت درس خواندن با مهرى است، به جايى که قرارمان است مى

اتاقش را نگاه م آيا  کنم. بعد از ظهر است و وقت خواب نيست ولى تعدادى زير پتو هستند، نمىىداخل  دانم 

کنم، دستشويى و حمام، همه جا را  بينم. همه جا را نگاه مىمهرى هم يکى از آنهاست يا نه، صورتشان را نمى 

نمى پيدايش  نمىولى  هم  را  فيروزه  مىکنم.  را  آسمان  مبينم،  مهرى  مورد  در  او  از  پاسخ  ىبينم  او  و  پرسم 

 دهد: مى

کنه. نگهبان امروز صبح با او حرف زد، بهش گفت توى اتاقش زير پتوست. از صبح تا حاال داره گريه مى  -

که اگر يکبار ديگر در کنار تو بنشيند و يا با تو حرف بزند، حکم شالقش را اجرا خواهند کرد. به او گفت که  

کند، از اينکه ديش بخورد حاال به او خواهند زد. از صبح دارد گريه مىصد ضربه شالقى را که بايد قبل از آزا

 اش را بگيريم.  تونيم جلوى گريهتواند با تو باشد و شالق نخورد ناراحت است. ما هم نمىنمى

 خوام ببينمش؟  تونى بهش بگى که مىمى -

 به دستشويى دوم برو و در را ببند و تابلوى شستن را بزن.  -

تا کابينت است که هر سه پر هستند، زندانيان بيرون مى روم و در را مىيى مىبه دستشو از بندم. سه  آيند و 

آيد، چشمانش  ام که کسى وارد نشود. مهرى مىروند. عالمت شستن را هم پشت در گذاشتهدستشويى بيرون مى

کند.  هق مىکنم که آرامش کنم، هقىکنم و سعى مميرد. بغلش مىماند که دارد مىاى مىاند و مثل بچهباد کرده

کنم در کنم گريه نکنم، هرچند آنقدر دلم پر است که دوست دارم با صداى بلند گريه کنم. احساس مىسعى مى
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تواند آنرا تميز کند. مهرى همچنان گريه  کنيم که هيچ کسى حتى با عشق هم نمىچنان دنياى کثيفى زندگى مى

 گويم: کنم و به او مىکند، موهايش را نوازش مىمى

لمس    - و  زدن  اجازه حرف  ولى  بودن  هم  کنار  در  يعنى  زندان  يعنى جدايى،  زندان  فکر کردى کجا هستيم؟ 

کردن نداشتن. بهت گفته بودم که دير يا زود ما را از اينجا خواهند برد. چه اهميتى داره اگر براى چند روز  

مان را ادامه نخواهيم داد و تو هم شالق نخواهى خورد. هنوز آينده هم با هم حرف نزنيم؟ نگران نباش ما درس

 خيلى جوانى که به زير شکنجه بروى. 

 پرسد: کند، مىمهرى در حاليکه گريه مى

 آنها تو را شکنجه کردند؟  -

 آره.  -

 خيلى درد داشت؟   -

 بينى زنده هستم، زير شکنجه نمردم. آره، ولى همانطور که مى -

 پرسد:  ه تعدادى زير شکنجه مردند، براى مهرى زود است که بداند. مىگويم کبه او نمى

 چرا تو را زدند؟  -

 خواستند. دوستانم را مى -

 خواستند گرفتند؟  چيزى را که مى -

 رم تا اينکه دوستى را به اينجا بياورم. دادم که بمىنه، ترجيح مى -

 گويد:  دهد و مىهمچنان که در بغلش هستم فشارم مى

 توى خيالم مادرم هستى، کاش مادرم بودى.  -

تو دارم، احساس مى  - با هم دوستيم، حتى اگر  من هم همين احساس را نسبت به  کنم دخترم هستى. حاال هم 

توانند احساسمان را از ما بگيرند.  اجازه نداريم با هم حرف بزنيم. اين يک احساس در قلبمان است، آنها نمى

 تونن؟  مى

 ونن. تنه، نمى -

قدرتشان خرد    - يا  و  قوانين  با  را  تو  کنند  فکر  که  نذار  ببينند.  را ضعيف  تو  نذار  باشى،  قوى  پس سعى کن 

اند. سعى کن که زنده بمونى و از زندان بيرون برى. زندگى درازى در پيش دارى، بايد سعى کنى از آن  کرده

 لذت ببرى، نذار زندگيت را خراب کنند. 

 سواد از خودم متنفرم. گيرم. اينطورى، بىدارم خوندن و نوشتن ياد مى کردم کهولى فکر مى -

شنوم، اگر از بيسواد بودن متنفرى، با آن مبارزه خواهى کرد. حاال سعى خواهى کرد  خوشحالم که اين را مى  -

اد بده. اگر  تونه بهت خواندن و نوشتن يهايت بپرس ببين کى مىکه خواندن و نوشتن را ياد بگيرى. از هم اتاقى

گيرى، من بهت به اندازه کافى دفتر و مداد و خودکار خواهم داد، برو يک معلم براى بخواهى بزودى ياد مى

 خودت پيدا کن.  
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کند که خودش را مشغول شستن دستشويى جلوه  شود. هرچند سعى مىهمه اين حرفها در مقابل آسمان زده مى

 گويد: آسمان مى بينم که تمام حواسش پيش ماست.دهد ولى مى

 روم. ببخشيد ولى من بايد به آشپزخانه بروم، االن هم دارم دير مى -

 گويد که بروم.  کند و به من مىکنم. آسمان بيرون دستشويى را نگاه مىبوسم و از آسمان تشکر مىمهرى را مى

 ٭ ٭ ٭  

مى نگاه  را  پائين  بند  مىزندانيان  قدم  تنها  دخترى  بايد  کنم،  او  وقتى زند.  باشد.  پائين  بند  سياسى  زندانى  تنها 

خواهم که مراقب باشد و اگر  زندانيان بند پائين در هواخورى هستند ما نبايد به هواخورى برويم. از سونيا مى

روم و به سراغ روشنک، ام خبرم کند. به هواخورى مى نگهبان آمد با پرتاب کردن چيزى به قسمتى که نشسته

گويم که دنيا از من خواسته است که با او حرف بزنم. با تعجب و کمى  کنم و به او مى مى خودم را به او معرفى  

 گويم: کند. به او مىشک نگاهم مى

اش با تو نوشته است. نگران حکمت نباش، اعدام نخواهى  دنيا در بند ديگرى است ولى برايم در مورد رابطه  -

 شد. 

 کشند.  ولى همسرم را حتما مى -

 گويم:  آيد، مىن به نظر مىخيلى غمگي

چرا اينقدر مطمئن هستى؟ االن شرايط با وقتى که ما دستگير شديم فرق کرده. در آن زمان اصال مهم نبود که 

کردى ات را با اعالم انزجار رد مىچند سال فعاليت سياسى دارى. اگر از نظر سياسى جوان بودى و گذشته

مى بقزنده  مثل  اينصورت  غير  در  مىماندى،  اعدامت  يک  يه  ما  بين  کرده،  فرق  شرايط  حاال  ولى  کردند. 

او مبارزه   ده سال حکم گرفته است.  نداده است و  انزجار هم  پيشمرگه است که سه سال پيش دستگير شد و 

مسلحانه با رژيم کرده، در حاليکه در دوره ما اگر در پرونده کسى اسم اسلحه استفاده نشده بود حکمش اعدام 

 هستم که حکم همسرت هم اعدام نخواهد بود.   بود. مطمئن

پرسم که آيا دادگاه رفته است،  بينم که خيلى شکنجه شده است. از او مى شود، خيلى ترسيده است و مىقانع نمى

 گويد:  مى

 آره، منتظر گرفتن حکم هستم.   -

 اند؟  زهاى. آيا کارگران و يا مردم زيادى در حال مبارخوشحالم که تا حاال فعال بوده -

ها فعالند. ولى چون حق تشکل نداريم مبارزه خيلى سخت است و همه کارها را بايد مخفيانه انجام آره، خيلى  -

توانيم از پس مخارج دور هم جمع شدنمان هم بر بياييم.  دهد و ديگر نمىمان را نمىدهيم. حقوقمان کفاف زندگى

ماندهى کارهايمان است. حاال جمع شدنهاى اينطورى  منظورم جمع شدن به اسم جشن تولد براى بحث و ساز

 تر کرده است.  خيلى گران است، اين وضع مبارزه را سخت

 دوست دارى باز هم با هم حرف بزنيم؟  -

 کنم پيشم بيا. کسى را که بتونم در مورد اين مسائل با او حرف بزنم در اينجا ندارم.  آره، خواهش مى -

 شود؟ را با هم ببيند برايت بد مى دانى که اگر نگهبان مامى -

برايم مهم نيست، جايى بدتر از زندان نيست که بخواهند مرا به آنجا ببرند، هست؟ اگر خودت هم بخواهى   -

 دوست دارم که بيايى و با هم حرف بزنيم.  
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ام. ديدهبراى من خيلى با ارزش است که با تو حرف بزنم. بيشتر از سه سال است که هيچ زندانى جديدى ن  -

 دوست دارم برايم از دنياى بيرون و مبارزاتش بگى.  

   

توانيم سفارش دهيم. اين اولين بارى است که ما گويد اگر کتاب بخواهيم مىنگهبان امينى به اتاقمان آمده و مى

مى زندان  ولىدر  داشتند  امکانى  چنين  توابها  بودم  قزل حصار  در  وقتى  قبل  سالهاى  بخريم.  کتاب  ما   توانيم 

خواهد به او بدهد که او همه  خواهد که هر کس نام کتابى را که مىهرگز نداشتيم. مسئول فروشگاه از اتاق مى

تواند فقط يک کتاب بخرد. من و سونيا، سار، منيژه و راز دور هم جمع را يکجا به نگهبان بدهد، هر کس مى

 گويم:  کنيم جالب است، سفارش دهيم. مىر مىگيريم که هر يک کتاب متفاوتى را که فک شويم و تصميم مىمى

دانم که آنها برايم نخواهند  خواسته بخوانم، هرچند مىمن دوست دارم کتابى را سفارش دهم که هميشه دلم مى  -

توانند بگيرند و هم خريد. ولى دوست دارم آنرا سفارش دهم، که هم به آنها نشان بدهم که ژست دمکرات نمى

 دهم. ونيستم. کتاب ديالکتيک طبيعت، اثر فردريک انگلس را سفارش مىاينکه من هنوز کم

دهيم. اين در حالى است که در خواهيم در يک کاغذ نوشته و به فرد مسئول فروشگاه مىما کتابهايى را که مى

 گويد:  آيد و مىام. بعد از مدتى مىام، اسم خودم را هم نوشتهمقابل اسم کتابى که خواسته

 توانم اين را به نگهبان بدهم. ىمن نم -

 دهم. اى نيست من مىمسئله -

داند که وقتى دو تا  گيرد. او مىگيرد و ليست اتاق را هم مىدهم، او ليست ما را مىليست کتابها را به امينى مى

 ليست سفارش است معناى آن اين است که در مورد آن اختالف نظر بوده است.  

   

دانستم کتاب من جزو آنها  اند، همانطور که مىگذرد، امروز کتابها را آوردهتابها مىچند روزى از سفارش ک

مى نيست، چون  مهم  برايم  را  نيست.  مبارزه  که  ببينند  در خون شستند،  را  دستشان  که  آنهمه  از  بعد  خواستم 

 اند از بين ببرند.  نتوانسته

آيد باال را نگاه  م. حاال هر وقت که به هواخورى مى روگويم که مراقب باشد و به ديدن روشنک مىبه سونيا مى

گويم که  شود. به او مىکند و خيلى خوشحال مىروم. تعجب مىکند، پنجره ما را. به هواخورى و پيش او مىمى

برويم پشت سکوى لباسشويى ته هواخورى بنشينيم که کسى ما را نبيند و در عين حال بتوانيم قله کوه را ببينيم. 

که دنيا جزو آنهايى بود که هرگز حکمى دريافت    پرسد، وقتى به او مىگويمرد خودم و در مورد دنيا مىدر مو

 گويد:  کند. مىسال است که در زندان است، ناراحتى تمام صورتش را پر مى ۹ندادن   نکرد و بخاطر انزجار

 يعنى مدرکى بر عليه او پيدا نکردند؟  -

نگفت. آنها هم مدرکى بر عليه او پيدا نکردند. ولى با اين حال شرط آزاديش   نه، خودش زير بازجويى چيزى  -

 را اعالم انزجار گذاشتند که او حاضر به انجام آن نشد.  

 تو هم لو نرفتى و حکم نگرفتى؟  -

 سال حکم گرفتم.  ۰١وضع من فرق داشت. من براى دو سال فعاليت سياسى  -

 گويد: پرسم، بچه دارى؟ مىکنيم. مىرا نگاه مىاى در سکوت قله کوه براى چند دقيقه

 سالش است، وقتى که دنيا دستگير شد من در مرخصى براى وضع حمل بودم.   ۹آره، دخترم  -
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 از دخترت برام بگو.   -

آد حرف نزدم، ولى او هم  من هيچوقت با او در مورد حجاب، منظورم روسرى و اينکه چقدر از آن بدم مى   -

اش صدايم کرد و به من گفت که دخترت به  ت. دوست ندارد سرش کند. سال پيش مدير مدرسهاز آن متنفر اس

دارد. به من گفت که با او حرف بزنم و بگويم که نبايد اين محض بيرون رفتن از مدرسه روسريش را بر مى

، و چه اشکالى دارد  توانم به او اين حرف را بزنمکار را ادامه دهد. به مديرش گفتم که او بچه است و من نمى

کند؟ مدير گفت اگر او به اين کارش ادامه دهد ما سال آينده او را ثبت نام نخواهيم کرد  اگر آنرا درست سر نمى

گذارد. مجبور شدم به او بگويم که بايد روسرى را روى سرش نگه دارد هاى ديگر هم تاثير مىچون روى بچه

 ذارند که درس بخواند. گرسد، وگرنه نمىتا وقتى که به خانه مى

 مدرسه ديگرى نبود؟   -

همه   - ولى  مدرسهچرا،  هستند.  هم  مثل  نمىشان  بودند.  دور  ما  از  خيلى  ديگر  مدرسه  هاى  به  را  او  توانستم 

بايست بعد از گذاشتن او در مدرسه به کار برد. من مىديگرى ببرم، بخاطر خرج راه و بخاطر زمانى که مى

 دادم.  او را به مدرسه دورترى ببرم، کارم را از دست مىخواستم بروم. اگر مى

 دختران جوانى که روسرى را دوست ندارند زيادند؟  -

ضربه    ٧٤   زنند. قانونادانى که اگر بخاطر بدحجابى کسى را دستگير کنند شالقش مىخيلى هستند، ولى مى  -

اينکه روسريش . دختران زيادى را بخاطر  اند  اين زنند دستگير مىان را عقب مىشالق برايش گذاشته  کنند. 

دختران روسرى را دوست ندارند ولى سر کردنش اجبارى است. يک بار خواهرم را مامورين نهى از منکر  

نگه داشتند و به او گفتند که روسريش را جلو بکشد و او نکشيد. يکى از آنها که يک مرد جوان بوده، خودش  

مى  جلو  را  خواهرم  باروسرى  و  مى  کشد  فيکسش  به  پونز  او  و  شود  مى  روان  او  کند. خون روى صورت 

مى فحش  آنها  به  دوستانش  منکرىهمراه  از  نهى  به  پسر  تعدادى  و  مىدهد  حمله  درگيرى ها  خالصه  کنند. 

شوند، خوشبختانه مردم خواهرم را فرارى داده بودند. اتفاقات اينطورى در شود و تعدادى هم دستگير مىمى

 شوند. شود، فقط مردم محل خبردار مىاى نوشته نمىافتد ولى چون در روزنامهد مىها زيامحله

 ٭ ٭ ٭  

مى است،  مالقات  خانوادهروز  که  آمدهدانم  مسافرت  از  مالقات  ام  سالن  به  دارند.  خبر  کلى  برايم  حتما  و  اند 

کابين مىمى به  دارم.  و هيجان  برداشتهروم  را  تلفن  خانروم،  که  منتظرم  و  بيايند. صداهايى وادهام  ام زودتر 

اى ها در حال دويدن هستند که دقيقهاند. خانوادهها را باز کردهرسد، يعنى در ورودى سالن خانوادهبگوش مى

پرسم که آيا سفر خوبى داشته است؟ آيد، به نظر خوشحال نيست. از او مىرا هم از دست ندهند. پدرم دارد مى

 دهد: جواب مى

دانى که دارند زندانيان را اگر  توانستيم خوش باشيم؟ مىدانستيم تو هنوز در زندانى چطور مى مى   در حاليکه  -

 کنند؟ انزجار بنويسند آزاد مى

 گويم:  زند. مىکنم، اين اولين بار است که با من اينطورى حرف مىاز اين حرف پدرم خيلى تعجب مى

 نوشتم. الها پيش مىخواستم من هم بنويسم، سدانم. اگر مىآره مى -

 گويد: لرزد، مىشود و مىاشک پدرم روان مى

روند  گذرانند. ديسکو مىدوستان سابق تو را به من نشان دادند و به من گفتند که آنها در اروپا دارند خوش مى -

ميلهو مى اينجا پشت  تو  حاليکه  در  به خودشان  رقصند  آنها  که  همانطور  فکر کن،  به خودت  فکر  ها هستى. 

 کنند.  مى

اند. کنم پدرم را تحت تاثير قرار داده کنند من براى ديگران مبارزه مىفهمم که احتماال کسانى که فکر مىمى

اش. به اين شيوه به جاى محکوم کردن اند منتها از نوع خارج کشورىشايد هم از نوع همين توابين زندان بوده
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نادان جلوه مى امثال مرا  بيچارهدسرکوبگرى رژيم،  پدر  يادم ام را هم عليه من تحريک کردههند و  اند. حاال 

تان دارند در خارج پوسيد و رهبرانآيد که بازجويى به يکى از زندانيان گفته بود، شما در زندان داريد مىمى

 گويم:  کنند. مىکنند. به اين شيوه هم عليه من و باورهايم و هم عليه زندانيان ديگر تبليغ منفى مىکيف مى

رقصيدم. همانوقت که من در رفتم و مىگوش کن، يادت هست من هم در انگليس بودم، من هم به ديسکو مى  -

بايست در آن کردم، انسانهايى در همين زندان بودند. منظور تو اين است که من نمىآنجا در خوشى زندگى مى

دارند دوستانم  اگر  بودند؟  زندان  در  باشم چون مردمى  زندگى مى  زمان خوش  در خوشى  اروپا  کنند من  در 

رقصند، يعنى اينقدر زنده دل هستند. اگر من هم به جاى  شوم اگر بدانم که مىتر مىخيلى خوشحالم. خوشحال

بودم سعى مى از من مىآنها  آنوقت  آيا  باشم.  فکر مىکردم که خوش  نباشم؟ چرا  که  خواستى که خوش  کنى 

آنها مى بايد ناراحت باشند و يا خودکشى کنند چون ما در ؟ چرا فکر مىکنند درست نيستکارى که  کنى که 

خواهم که آنها برايم ناراحت باشند. آرزويم زندان هستيم؟ اين که من اينجا هستم تقصير آنها نيست و من نمى

را ناراحت  دانم که يک نفر اين حرفها را به تو زده است که تو و ماينه که آنها زندگى خوشى داشته باشند. مى

 کند ولى تو نبايد به حرف ديگران گوش کنى.  

 گويد:  کند و مىپدرم گريه مى

ام. تا زمانى که اينجا هستى، امنيت نخواهى داشت. يک روز هم  ها خسته شده از آمدن و ديدن تو پشت ميله   -

اند. ديگه تحمل  هم کشته ممکن است ساک وسايلت را به دستم بدهند و به من بگويند که بعد از اينهمه سال تو را

 اين وضع را ندارم.  

مى   - فکر  اينطورى  اگر  ولى  متاسفم  آن  شنيدن  مىاز  نيا.  ديدنم  به  نمىکنى  باشى،  شاد  که  که  خوام  خوام 

سالهاست رژيم مى که  بکنم  را  کارى  بگى  به من  و  ببينمت  ناراحت  ترجيح مىاينطورى  بکنم.  که  خواد  دهم 

خواهم بدانى که اگر کمى بيشتر تحمل کنى، آنها ما  نکه اينطورى داشته باشم. ولى مىمالقاتى نداشته باشم تا اي

اينرا مى آنها هم  اينجا نباشيم. ولى اگر به من فشار بيارى  آزاد خواهند کرد. شايد تا سال ديگر ما  بينند و  را 

 شود که بيشتر در اينجا بمانم.  ممکن است مرا بدون شرط آزاد نکنند و باعث مى

کنيم. گفتند که بدون انزجار  هايتان توبه کنند همين امروز آزادشان مىآنها با ما حرف زدند، گفتند که اگر بچه   -

 کنند. نوشتن آزاد نمى

آورند که ناراحتتان کنند که روى ما فشار بياوريد. چون بايد ما را گوش کن، آنها دارند روى شماها فشار مى  -

 دم که تا عيد بيرون خواهم بود. ش، بهت قول مىآزاد کنند، پس تحمل داشته با

رود، ديدن او به اين وضع قلبم را به  شود، نفهميدم چرا مادرم نيامده بود. پدرم اشک ريزان مى تلفن قطع مى

 آورد.  درد مى

مى مالقات  از  نمىبعد  او  است.  شده  اعدام  سار  پدر  که  خانوادهفهمم  و  نمىداند  بگويند. اش  او  به    خواهند 

گويند که پدرش در زندان است. در صورتيکه يک ماه بعد از دستگيريش اعدام شده است. اش به او مى خانواده

گويند، درست نيست، حق اوست که بداند. سار در مورد پدرش اش که به او نمى کنم که اين کار خانوادهفکر مى

بازى مى  زند. پدرش در تخيالت او نقش يککند، در مورد او حرف مىفکر مى بايد  انسان زنده را  او  کند. 

اش بايد به او بگويند، من  کنم خانوادهبداند که پدرش اعدام شده است ولى من دل گفتنش را به او ندارم. فکر مى

 توانم اين کار را بکنم.  نمى

   

که خريدهروزها مى جالبى  کتابهاى  من وقت خواندن  و  فيروزه حرف مىگذرند  با  دارم.  را  در زايم  او  و  نم 

گويد. با زندانى ديگرى که خيلى پير است  اش، عشقش و لحظات سختى که داشته است برايم مىمورد زندگى

مى روشهاى حرف  مورد  در  او  از  است.  بوده  معتاد  هم  خودش  و  است  بوده  مخدر  مواد  قاچاقچى  او  زنم، 

 گويد: خندد و مىپرسم. مىجاسازى مواد مى

 چاقچى بشى؟ خواهى در آينده قامى -



251 

 

 گويد: او در مورد دورانى که در زندان گوهردشت بوده است مى

مى  - مواد  ما  به  نگهبانان  از  يکى  بوسيله  آنجا  پائين در  بند  در  مرد  زندانيان  از  يکى  به  نگهبان  رسيد. 

هم از    گرفت. با آمدن به اينجا آن امکان راکرد و پولش را هم مىفروخت و او هم طى شب بين ما پخش مىمى

 دست داديم و چند روز اول خيلى برايم سخت بود.  

 گرفتيد؟ چطور سهمتان را از بند پائين از او مى -

کشيد. ما هم نخ را  بست و نخ را سه بار مىکرديم و او بسته را به آن مىراحت، يک نخ از پنجره آويزان مى  -

 گرفتيم. کشيديم و جشن مىباال مى

کرديم. ولى ا هم از همين روش براى گرفتن و رساندن نامه به دوستانمان استفاده مىکنم که مبه اين فکر مى

 خريد مواد مخدر از نگهبان در زندان خيلى جالب است.  

 ٭ ٭ ٭  

پرسيم به گويد که وسايلمان را جمع کرده و از بند بيرون برويم. از يکديگر مىآيد و مىنگهبان به در اتاق مى

کنم به سرعت وسايلم را  رويم که بعد از مدتى آزاد شويم. سعى مىبه سلول انفرادى مىکنم که  کجا؟ فکر مى

روم که براى آخرين  جمع کنم که وقت ديدن مهرى و فيروزه را هم قبل از رفتن داشته باشم. پيش فيروزه مى

 گويد: زنيم، مىبار او را ببينم. کمى حرف مى

اش آدمهاى بزرگى را در خود دارد.  ت. اما با همه کوچکىاوين اسمش بزرگ است ولى خودش کوچک اس  -

 ام است که هرگز فراموش نخواهم کرد. آشنا شدن با تو يکى از بهترين خاطرات زندگى

خواهم که مراقب مهرى باشد. با آرزوى موفقيت براى يکديگر از هم جدا  بوسيم و من از او مىيکديگر را مى

مىمى پيدشويم.  را  مهرى  که  مىروم  را  آسمان  کنم،  مىا  از من  در  بينم،  مهرى  بروم.  دنبالش  به  که  خواهد 

است، گريه مى منتظرم  را مىدستشويى  دستشويى  در  آسمان  بيرون مىکند.  و  آمد بندد  نگهبان  اگر  که  ايستد 

ن خواهم که مراقب خودش باشد و سعى کند که خواندن و نوشتکنم و از او مىخبرمان کند. مهرى را بغل مى

 گويد: دهد و مىرا ياد بگيرد. کاغذى بهم مى

 براى تو درستش کردم.   -

کنم، يک نقاشى بچه گانه است. کبوترى در حال پرواز است. زير آن نوشته شده گيرم و بازش مىکاغذ را مى

 است: 

 به تنها دوستم.   -

بهتره    - دوستانت هستند.  هم  آسمان  و  فيروزه  نيستم،  تو  دوست  تنها  کنارشان ولى من  در  که  همين حاال  که 

هستى بدانى که دوستانت هستند. سعى کن خوش باشى، اين چيزى است که رژيم دوست ندارد و بخاطر شاد  

نبودن تو را در اينجا گذاشته است. بايد سعى کنى که خوش باشى، نگذار که تحقيرت کنند، به خودت افتخار 

 کن. تو انسان خوبى هستى.  

کنم که در اينجا روم. احساس مىگذارم و مىام را در دنياى بدى مىکنم که بچهساس مىاحساس بدى دارم، اح

نخواهم بود که کمکش کنم، هرچند وقتى هم که در اينجا بودم اجازه کمک کردن به او را نداشتم. يکديگر را  

ج به گريه دارد. از  ماند که دل سير گريه کند، احتياروم و مهرى در کابين دستشويى مىبوسيم و من مىمى

 کنم.  کند، من هم برايش آرزوى آزادى مى کند و آرزوى آزادى برايم مى کنم، بغلم مىآسمان تشکر مى

 ٭ ٭ ٭  
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   روياى آزادى

در سلول انفرادى هستم. بعد از بودن با آنهمه آدمهاى مختلف، تنها بودن زياد جالب نيست. هرچند براى اولين 

اينها  سايلم را دارم، کاغذ و مداد و خودکار دارم و مىبار است که در سلول همه و توانم کتاب بخوانم. همه 

آزادى است. نمىنشانه بلکه براى  نه بخاطر شکنجه  بودنمان  اينکه در سلول  از  به  هايى هستند  دانم وقتى که 

آنها بيشتر از ما از  اند.  ام را قانع کنم که ما را براى شکنجه به سلول نياوردهروم چطور خانوادهمالقات مى

کنم که اند. هر روز بعد از ظهر به تبادل نظر دو نفر گوش مىاش را نچشيدهترسند، شايد چون مزهسلول مى

استفاده مى را  مورس معمولى  آنها  است.  دادهبوسيله مورس  تغيير  را  رديفها  تنها جاى  همين  کنند،  براى  اند. 

مى را  حرفهايشان  همه  مشکلى  هيچ  مىشنومبدون  سياست حرف  مورد  در  مى.  خبر  هم  به  در  زنند،  و  دهند 

به کويت که در حال حاضر در جريان است حرف مى آنها براى من مورد حمله صدام  زنند. شنيدن مورس 

خوب است چون از همه دوستانم دور هستم و امکان تماس و خبر گيرى را ندارم. راز در يکى از سلولهاى  

سونيا در راهروى من هستند ولى در سلولهاى جلويى هستند و خيلى از من دورند.  راهروى ديگر است. زيبا و 

چند بار سعى کردم که با آنها تماس بگيرم، با مورس و يا با حرف زدن و هر بار نگهبان داد زد "خفه شو" و  

بودم ولى من فکر  اى برايم فرستاد که کتابى در آن بود که من نخوانده  آمد ببيند که کى بوده است. سونيا بسته

کردم که کتاب پاولف در آن است که قبال بود. به نگبهان گفتم که اشتباه شده و از او خواستم که آنرا به زيبا  

بدهد. سونيا سعى کرده بود که قبل از آن به من بگويد که چه کتابى در بسته است ولى نتوانسته بود. بعد از 

بار که نگهبان با شيشه مورس زد و من هم  آنکه من بسته را نگرفتم يک  از راه دور  برايم  نبودند  بند  در  ان 

شود با بند  جوابش را دادم، ولى ديگر دير شده بود کتاب از دستم رفته بود. اين مورس راه دور جالب است. مى

  ديگر هم از اين طريق ارتباط برقرار کرد. البته اگر نگهبانى در بندها نباشد وگرنه همانطور که ما صدا را

مىمى هم  آنها  مىشنويم،  مورس  سلول  زمين  به  محکم  مربا  شيشه  با  دور  راه  مورس  براى  و  شنوند.  زنيم. 

 پيچد.  صداى آن آنقدر بلند است که در تمام بند مى

از يکى از نگهبانان مىروز مالقات است ولى نگهبانان مرا صدا نمى  پرسم که چرا براى  کنند. بعد از ظهر 

 گويد: نند؟ مىکمالقات صدايم نمى

که   - نيست  يادت  کردى.  هم صدا  را  زندانيان  از  يکى  و  زدى  مورس  ديروز  چون  ندارى،  مالقات  امروز 

 حميدى به در سلولت زد؟  

خانواده بخاطر  ناراحتم،  فهميدهخيلى  حتما  اينکه  دارند، بخصوص  که حاال  احساسى  و  هم  ام  در سلول  که  اند 

خواهد که با او بروم. مالقات دارم، خواهرم  کند و مىيت در را باز مىهستم. عصر شده است نگهبان با عصبان

 گويد:  مى

به خانه نمىنمى  - بدون مالقات  گفتيم که  بدهند، ما هم  به ما مالقات  تعدادى خواستند  دنيا و  رويم. در ضمن 

 اند. دنيا برايت سالم رسانده است.  ديگر بدون شرط آزاد شده

گويم که اگر تحمل کنند  ام مىام. به خانوادهکنم هيچ وقت اينقدر خوشحال نبودهمىآنقدر خوشحالم که احساس  

بينم که حرف کنم که حال پدرم بهتر از مالقات قبل است، ولى مىمن هم مثل آنها آزاد خواهم شد. احساس مى 

افسرده است. براى خانوادهنمى اميدوارم کام ناراحتم، ولى چکار مىزند،  اين تقصير توانم بکنم؟  ه بفهمند که 

 برند. رژيم است که آنها هم در کنار من رنج مى

   

هايشان بعد از ظهر است، زندانيان بند باال در حال حرف زدن با يکديگر هستند. از يکديگر در مورد پرونده

ت که بخاطر  گويند. يکى از آنها از مسئولين سپاه پاسداران اسگيرند و دليل دستگيريشان را مىراهنمايى مى

رسد که در سلول انفرادى است و بخاطر همين خيلى ترسيده است  کاله بردارى دستگير شده است. به نظر مى

رسد که اينها زندانيان جديد هستند که به جاى مورس زدن با هم  تواند تنهايى را تحمل کند. به نظر مىو نمى

رسد که بايد متعلق به  ز بند باال به گوش مىزنند. هرچند هر روز بعد از ظهر صداى مورس هم احرف مى

 زندانيانى باشد که مدتى است که در زندان هستند. 
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کنم که  کنم و شرايط جديدش. به پسر نينا فکر مىهرچند در سلول و تنها هستم ولى خوشحالم، به دنيا فکر مى

نمى برود.  به مدرسه  بايد  بود. هرحاال  نينا چطور خواهد  با  برخوردش  نمىدانم  تکان چند  ماهها  نينا  که  داند 

در   زندان  از  بيرون  در  به زندگى خودم  بدهد.  از دست  را  او  مبادا  که  نرفت  راه  فکر    ٨نخورد،  پيش  سال 

کنم  اند، احساس مىکنم که برايم بيگانهکنم و احساس مىام فکر مىام. به خانوادهکنم و اينکه حاال با آن بيگانهمى

آنها را نمى افراد خانواده و دوستان شناسم. مىکه ديگر  با  روم تا زندگى جديدى را شروع کنم، روابط جديد 

کنم که آنها  اند، ولى احساس مىام سر زده دانم که بعضى از دوستانم در تمام اين سالها به خانوادهام. مىقديمى

با آنها داشته باشم؟ آيا من هم مثل    شناسم. وقتى که به خانه بروم به ديدنم خواهند آمد، چه برخوردى بايدرا نمى

شناسم، حاال برايم غريبه هستند. خاطرات  کنم که آنها را نمىدانم، احساس مىآنها هستم؟ دوستشان دارم؟ نمى

دانم که تاثير  آورم و احساس خاصى هم نسبت به آنها ندارم. نمىام به ياد نمىزيادى از دوستان و حتى خانواده

آنها است و يا تاثير زندان. در حالى از زندان بيرون خواهم رفت که بخشى از وجودم را    زمان طوالنى نديدن

کنم که  ام احساساتم را نشان ندهم. احساس مىدر اينجا بجا خواهم گذاشت، زبان بيان احساساتم را. عادت کرده

نمى داشتم  ديگر  اينجا  در  که  روابطى  آيا  ولى  چيست.  عشق  يا  و  عاطفى  رابطه  و  دانم  نبود  عاطفى  دارم  و 

خواهد که هر لحظه بيرون  نيست؟ پس چرا نسبت به کسانى که در بيرون هستند احساسى ندارم، هرچند دلم مى

ام برايم از تمام روابطم با ارزشتر هستند، هرچند عادت کرده کنم دوستانى که در زندان داشته باشم. احساس مى

 آنها هم همينطور بودند.  بودم که احساساتم را به آنها نشان ندهم و

هايم  زنند. همسايهاست، بعد از ظهر است و طبق معمول نگهبانان چرت مى  ۶۹گذرند. پائيز سال  روزها مى

ام شنوم. دراز کشيدهآنکه بخواهم مىطبق برنامه هر روزه بعد از ظهرها در حال مورس زدن هستند و من بى

 زند: کنم، يکى مورس مىو گوش مى

 ين در اعتراض به حمله صدام به کويت در اعتصاب غذا است. نازن  -

کنم، هميشه دوستش  بود. به نازنين فکر مىشود، ولى حتما حقيقت دارد وگرنه جزو اخبارشان نمىباورم نمى

گنجد. اميدوارم که اعتصاب غذايش محدود اش چيزى است که در ذهن من نمىام، هرچند مبارزه سياسىداشته 

ها روشن کنم. سوال و پاسخکنم مورس را هم دنبال مىجسمش صدمه نرسد. همچنان که فکر مى  باشد که به

 نامحدود است.   کنند که اعتصاب غذاى نازنينمى

 ٭ ٭ ٭  

رژيم زندانيان مرد را که مثل ما بودند اعدام کرد و حاال برايش مهم نيست که ما همانهايى هستيم که بوديم.  

خواهد يم و رژيم بعد از آنهمه کشتار ما را آزاد خواهد کرد. آيا رژيم با آزاد کردن ما مىاينکه ما هنوز کمونيست

دانند  دانند که اوضاع چيست و نمىکنم که برخى از زندانيان نمىخودش را دمکراتيک نشان دهد؟ احساس مى

کرده فکر  کالسيک  آزادى  يک  به  هميشه  آنها  بکنند.  بايد  مردچه  دست  به  آزادى  همين اند،  بخاطر  شايد  م، 

آنها هميشه فکر کرده قيام مردمى امکان آزادى بدون شرط را دارند.  آمادگى رفتن را ندارند.  اند تنها بوسيله 

شان به زندانها آزاد شدند. به خاطر  شان از زندان شاه هم همين بود، زندانيان بعد از قيام مردم و حملهتجربه

 بعد از سه هفته بيرون بودن آمدند و انزجار نوشتند.  همين طرز فکر است که برخى از آنها 

آماده مى است،  شنيده مىشب  راهرو  از  بخوابم، صداهايى  که  مىشوم  نظر  به  دارند شود.  نگهبانان  که  رسد 

خالى مى  به سلولهاى  را  منتقل  زندانيان جديدى  ديگرى  زندان  از  آيا  آنها کى هستند،  بدانم  که  کنجکاوم  برند. 

ياشده دستگير شده  اند؟  همين حاال  احساس مىاينکه  قرار مىاند؟  را  نفر  چند  در هر سلولى  که  از کنم  دهند. 

رسد که دارند راهرو را ترک آيد. صداى نگهبانان به گوش مىسلول کنارى من صداى حرف زدن دو نفر مى

ديوار مىمى به  با مورس  ديوار مى زنم و مىکنند.  به  آنها هم  بدون معنى، معلوم  زننپرسم کى هستى؟  د ولى 

کند  شنوم که يکى از آنها ديگرى را صدا مى دانند، مثل وقتى که من دستگير شده بودم. مىاست که مورس نمى

گويند  پرسند که آيا تنها هستند و هر يک مىدهد. از يکديگر مىو از طرف ديگر راهرو صدايى پاسخ او را مى 

دهند نه. آنها را  پرسد آيا سياسى هستند و آنها پاسخ مى نيان از آنها مىکه با يک نفر ديگر هستند. يکى از زندا

 خندند.  شان مىاند و بقيهبخاطر بودن با مرد دستگير کرده

کنم. آنرا با تيغ  گردم، يک تکه چرم پيدا مىام سر رفته، کتاب جالبى که نخوانده باشم ندارم. ساکم را مىحوصله 

کنم. هرچند دوختن برايم سخت است، چون از  برم و شروع به دوختن آن مىمداد تراش به شکل يک کيف مى

توانم روى وقتى که مچم ضربه خورده است برخى کارها برايم دردناک است. سنگ کوچکى هم دارم که مى
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کنم. بعد يک طرف سنگ بخشى از يک شعر آن کار کنم. دو طرف سنگ را با استفاده از سنگ پا صاف مى

کشد تا  کشم. چند روز طول مىدار، يک بچه ستاره مىنويسم. در طرف ديگر يک ستاره دنبالهبرشت را مى

 گيرد. روى آن کار کنم چون مچم زود درد مى

کند و چه صداى  بعد از ظهر است و نگهبانان در راهرو نيستند، يکى از زندانيان جديد شروع به خواندن مى 

کند.  خواند و سکوت مىاست، دو تا آهنگ با صداى دلنشينش مى  رسد دختر جوانىقشنگى دارد. به نظر مى

خواهد خواندنش کند و چه صداى زيبايى دارد. دلم مىاى شروع به خواندن مىناگهان از بند باال صداى مردانه

مى تمام  وقتى  نشود،  مىتمام  دست  برايش  مىکند  دست  هم  ديگران  به زنم،  شروع  ديگرى  پسر  حاال  زنند. 

آوازهايى مىخواندن   چنين  که  سالهاست  بشنوم،  که  دارم  دوست  ولى  نيست  اولى  مثل  صدايش  هرچند  کند، 

عاشقانه مىنشنيده آهنگهاى  بيشتر  پا گوش شدهام.  تا  به گوش  خوانند، همه سر  آواز  به جز  هيچ صدايى  اند، 

کند. بايد سه نده بود شروع مىکند و دوباره دخترى که قبال هم دو آهنگ خوارسد. خواننده بند باال تمام مىنمى

عاشقانه غمگين مى آهنگ  باشد، يک  داشته  فاصله  با من  در  تا سلول  زيباست، صداى  خيلى  خواند. صدايش 

پيچد، بايد يکى از سلولهاى سر راهرو آنرا محکم زده باشد که همه بفهمند که نگهبانان به  توالت در راهرو مى

آمده دختر مراهرو  متاسفانه  ولى  نمىاند.  اين رمز  بلند مىتوجه  با صداى  هم شود.  ديگرى  گويم "هس" کس 

شوند. بينم که از کنار سلولم رد مىشود. سايه نگهبانان را از زير در مىگويد ولى دختر متوجه نمىهيس مى

دهد. صداى کتک  رسد و صداى نگهبانى که به يک زندانى فحش مىصداى باز شدن در سلولى به گوش مى

کنند. صداى ناله  اند و با زدن او خود را سير مى آيد. سه تا نگهبان به جانش افتادهخواند، مى ى که مىزدن دختر

افتند. يکى زنند که خودشان از نفس مىرسد. نگهبانان آنقدر او را مىو گريه زندانى بهمراه کتک به گوش مى

 د که بدونى در "فاحشه" خانه نيستى. گويد اين درسى بود که بفهمى کجا هستى. براى اين بو از آنها مى

از پايان حکمم که دو سال ديگر  تر از هميشهام خوش بينروز مالقات است، خانواده اند که ممکن است قبل 

 گويد:  است، آزاد شوم. پدرم مى 

کند.  قرار مالقات با پيشوا رئيس زندان دارم. دنيا بهم گفته است که اگر پيش پيشوا بروم ممکن است آزادت    -

گويند که اگر پيشوا را ببينيم ممکن است با آزادى  ها مىها قرار مالقات با او دارند. خانوادهبعضى از خانواده

اوين  بچه از  به زودى  است  قرار  دوپول  گالين  با سرپرستى  بشر  در ضمن گروه حقوق  کند.  هايمان موافقت 

 بازديد کنند.  

دانم در صورت آزادى در  افکارم را از دنياى بيرون آزاد کنم. نمىتوانم  اى است، نمىبعد از ظهر خسته کننده

بيرون چکار خواهم کرد. بايد به دنبال کار بگردم، چه جور کارى؟ آيا توان هشت ساعت کار و دو ساعت هم  

بايد  سالم است و    ۳۲ام وابسته باشم. حاال  توانم به خانوادهبايد توانش را داشته باش نمى   رفت و آمدش رادارم؟

مى کارى  جور  چه  ولى  بايستم.  خودم  پاهاى  يک  روى  در  سال  دو  هستم؟  بلد  را  کارى  چه  بکنم؟  توانم 

توانم خون ببينم. با ديدن خون حالت توانم بکنم. ديگر نمىام ولى حاال آن کار را هم نمى دندانپزشکى کار کرده

زندان خيلى مرا تغيير داده است، مثل قبل  کنم که  دهد، قبال اينطورى نبودم. احساس مىتهوع به من دست مى

اينجا هستم. ولى مى بيرون از زندان فکر کنم، هنوز  به مشکالت  نبايد حاال  دانم که بزودى  قوى نيستم. شايد 

توانم به آن فکر نکنم. فکر بيرون خيلى قشنگ است هرچند دلهره هم دارد. صداى  بيرون خواهم بود و نمى

را مىمورس همسايه تيز مىشهايم  بدل نوم، گوش  و  رد  اخبارى  باشند.  داشته  نازنين  از  شايد خبرى  که  کنم 

شود، يک خبر اين است که کامال موثق است که دنيا و برخى ديگر بدون شرط آزاد شده اند. مورس ادامه  مى

 دهد بخاطر پايان جنگ، نازنين اعتصابش را تمام کرده است. مى

 ٭ ٭ ٭  
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   شب آخر زندان

رسند. رختخوابم را پهن شوم که بخوابم، صداهايى از پشت در و از راهرو به گوش مى، آماده مىشب است

آن مىمى و روى  تيز مىکنم  احساس مىنشينم و گوش  باز کنم.  در سلول  کنم که در راهرو خبرهايى است. 

 گويد: شود، يکى از نگهبانان زن مىمى

 اج آقا اينجا هستند. چادرت را سر کن، رختخوابت را جمع کن، ح -

 وقت خوابه.  -

زنم. پيشوا  ايستم، دست به رختخوابم نمىکنم و مىآيد. چادر را سر مى اى از پشت در مى صداى سرفه مردانه 

گفتند پيشوا، ولى افتم. بخاطر نامش، به هيتلر هم مىاختيار به ياد هيتلر مىشود و من بىدر مقابل در ظاهر مى

اى و ابهت هيتلر تواند کاريکاتور آن يکى باشد. هيچ شباهت قيافهدر سلول ايستاده فقط مى  اين پيشوايى که دم

را ندارد. الغر و قد کوتاه است و جثه کوچکى دارد. چند تا پاسدار ريشوى احمق هم همراه او هستند و چنان  

شورتم که از طنابى در وسط سلول  اند. و يا شايد به  کنند که انگار سلول نديدهدر و ديوار سلول را برانداز مى

اند. و يا شايد گلهاى بنفش خوشگلى که توى يک شيشه مربا هستند و پشت پنجره است  آويزان است زل زده

چشمشان را گرفته است. گلها را هفته پيش بعد از مالقات يواشکى از باغچه نزديک سالن مالقات چيدم. پيشوا  

دارند. پيشوا  ديگر چشم از شورتم که باالى سرم آويزان است بر نمىکند و پنج تا نر  شروع به حرف زدن مى

 گويد:  مى

داده   - آزاد کنم. به او قول  را امروز ديدم و از من خواست که تو را  ام که اگر مادرت مريض است، پدرت 

 کنم. حاضرى بنويسى؟ انزجار بنويسى آزادت مى

 نه.  -

 مادرت برايت مهم نيست؟   -

 ط است. در مورد آن بحثى با شما ندارم. به خودم مربو -

 گويد:  يکى از همراهانش مى

 خواد به جريانش وفادار بمونه. هنوز کمونيسته، مى -

از او مى با نگاه و گفتن چيزى زير لب  رود پشت  خواهد که خفه شود، مرد حرفش را تمام نکرده مىپيشوا 

 گويد: ايستد. پيشوا مىپيشوا مى

تو    - که  حالى  خانوادهدر  نمىبه  اهميت  مىات  برايشان  دلم  من  بنويسى  دهى،  تقاضاى مرخصى  اگر  سوزد. 

 گذارم بروى. مى

 نويسم.  نمى -

 رسد که دوست ندارى بيرون بروى و ما بايد به زور از زندان بيرونت کنيم.  به نظر مى -

ولى براى آزاديم هيچ شرطى   دوست دارم برم بيرون، و هروقت که در را باز بگذاريد بيرون خواهم رفت.  -

 پذيرم.  را نمى

ولى ما بايد يک کاغذى داشته باشيم که نشان دهد که تو در زندان نيستى. اگر فردا يک کسى بيايد و بخواهد    -

ببيند، من چطور مى را  زندان  تو  از  که  دهم  نشانشان  که  باشد  کاغذى  بايد  نيستى؟  زندان  در  که  بگويم  توانم 

 اى.  رفته
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 گويم: دارم. به او مىام را در دل نگه مىکنم و خندهاش فکر مىاحمقانه به دليل

 توانم برگه خروج از زندان را امضا کنم. وقتى که آزاد شوم مى -

 گويد:  کنم. بعد از مکثى مىکند، من هم به چشمانش نگاه مىپيشوا به چشمانم نگاه مى

 رى خانه. باشه، فردا مى  -

 گنجم. کنم. ولى از خوشى در پوستم نمىملى نشان ندهم، همچنان نگاهش مىالع کنم عکسسعى مى

شود. دوست دارم فرياد بزنم و به دنيا بگويم، به دوستانم شود. باورم نمىرود و در بسته مىاز سلول بيرون مى

ايد شاهد زندانيان  کنم، اين ديوارها ببگويم، به همه بگويم که اين آخرين شب زندانم است. به ديوارها نگاه مى

زيادى بوده باشند. شاهد زندانى شدن چه کسانى در آينده خواهند بود؟ بعد از من چه کسى به اين سلول خواهد 

کنم و به آن گلهاى وحشى بنفش، چقدر قشنگ هستند، انگار هيچوقت اينقدر زيبا نديده  آمد؟ به پنجره نگاه مى

ابم. يعنى فردا شب زندانى نخواهم بود. سلولم را با دقت بيشترى  خوبودمشان. يعنى فردا شب در اين سلول نمى

مى مىنگاه  نظر  به  زيبا  هم  سلول  انگار  همان  کنم.  هم  ديوارها  نيست.  ديروزى  سلول  همان  گويى  رسد، 

ير  کنم، چقدر تغيآورم و به آن نگاه مىام را از ساکم در مىآيد. آينهديوارهاى ديروزى نيستند. از سلولم بدم نمى

دارم، کرده دوستشان  ولى  است.  سفيد  بود، حاال نصفشان  سياه  آمدم موهايم  زندان  به  که  پيش  ام؟ هشت سال 

نمى زيباست.  نمىسفيديش  کنم،  چه  اگر  دانم  بکنم،  را  کار  اين  نبايد  ولى  برقصم  دارم  دوست  بخوابم،  توانم 

آيد.  کنم، ديگر صدايى از راهرو نمىمى  نگهبان از چشمى ببيند؟ نه دوست ندارم احساسم را بدانند. گوش تيز

اين زندان  نمى در  اين سلول،  در  آخرين شبى است که  امشب  ديگران هم بگويم که  به  بايد  بمانم  توانم ساکت 

هايى است که مبارزه براى کنم. او هم يکى از آن چپى ام را صدا مى روم و همسايهخواهم بود. از پنجره باال مى

ايم. او به باالى صاب غذاى طوالنى پايان داد. ولى ما هميشه با هم سالم و عليک داشته چادر رنگى را با اعت

 گويد:  گويم و او مىآيد و من با خوشحالى تمام گفتگويم با پيشوا را برايش مىپنجره مى

 پس قبول کردى که امضا کنى.  -

اى را بر عليه نظراتم و يا نظرات  ن برگهنه، من خودم پيشنهاد امضاء برگه خروج از زندان را به او دادم. م  -

 کنم.  ديگران امضا نمى

کنم. حاال زندانيان ممکن است فکر گويم و پايين مى آيم، احساس عصبانيت و دلخورى مىبه او شب بخير مى

روم. ولى چه اهميتى دارد که آنها چه فکرى خواهند کرد؟ مهم اين است که  کنند که من دارم مشروط بيرون مى

شوم که هميشه آرزويش  شوم. بايد خوشحال باشم، باالخره دارم به شکلى آزاد مىن دارم بدون شرط آزاد مىم

توانم بخوابم، بايد سعى کنم که بخوابم، که فردا سر حال باشم. ولى  روم ولى نمى ام. به رختخوابم مىرا داشته 

خندهنمى بخوابم،  خوابيدن  توانم  با  مشکلى  هرگز  من  است،  نمىنداشته دار  خوابم  حاال  ولى  هيجان ام  برد. 

ها، به مان، به همسايهعباسى باغچهکنم، به خانه، به باغچه، به گلهاى اللهگذارد بخوابم. به بيرون فکر مىنمى

کند. سالها در يک  ام که به رشد مغز کمک مىخيابانها و به موسيقى. بايد سعى کنم موسيقى کار کنم، خوانده

ام شده است و بايد به خودم کمک کنم که تغيير ودن و دوستان محدود داشتن باعث محدود نگرىمحيط کوچک ب

 کنم.  

شوم، قبل از اينکه نگهبان چايى تقسيم کند. متفاوت از روزهاى ديگر که وقتى در  صبح خيلى زود بيدار مى 

ن لباسم را بپوشم. بلوز زيبايى را که  شوم. بايد لباسم را عوض کنم. بايد زيباتريکند، بيدار مىسلولم را باز مى

زنم، دوست دارم  پوشم. کمى کرم به صورتم مىنينا به من داده بود با شلوار مشکى که راز به من داده بود، مى

اى ندارد. نگهبان در را باز  نشينم. زمان برعکس من عجلهپوشم و آماده مىزيبا باشم، جورابهاى تميزى مى

چاىمى ليوان  يک  و  مى   کند  من  به  گندو  مى بو  را  در  دوباره  و  نمىدهد  صدايم بندد.  آزادى  براى  کى  دانم 

ام خواهند گفت که بيايند و مرا ببرند. فکر دنياى بيرون از سرم بيرون دانم چطور به خانوادهخواهند کرد. نمى

کنم که متعلق به اينجا  ىتوانم به زندان فکر کنم، هرچند هنوز در اينجا هستم ولى احساس مرود. ديگر نمىنمى

 گويد:  کند و مىگذرد. ساعت ده صبح نگهبان در را باز مىنيستم. زمان آهسته مى

 خواهى با خودت ببرى جدا کن و بقيه را توى ساکت بگذار و در سلول بگذار بماند. چيزهايى را که مى -
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مى تماشايم  و  ايستاده  در  نمىجلوى  من خوشحاکند.  شدن  آزاد  از  احساسى  دانم  هم  شايد  ناراحت،  يا  است  ل 

شوم. ام و حاال آزاد مى دهد ولى نبايد خوشحال باشد که اعدام نشده نداشته باشد. هر چند احساساتش را نشان نمى

هاى زنان اعدام شده را طى  زد و يکى از آنهايى است که جنازهاو هم يکى از آنهايى است که زندانيان را مى

مى جمعى  دسته  مىباکشتار  آماده  بگذارد.  کاميون  در  کيسه يست  يک  در  را  وسايلم  از  کمى  مقدار  شوم، 

با خودم پالستيکى مى بود  داده  برايم  پدر سار  که  زيبايى  بلوز  بماند.  در سلول  که  در ساک  را  بقيه  و  گذارم 

کنم که متعلق  کنم که دوست ندارم آنرا بردارم، احساس مىکنم و احساس مىبرم. به کيفى که ساختم نگاه مىمى

دانم که ديگر بر نخواهم گشت و وسايلم را هم به من نخواهند داد ولى بيشتر وسايلم به زندان است. با اينکه مى

گيرم که اگر مرا گشت ام در کف دستم مى گذارم که بمانند. فقط سنگى را که براى هستى درست کردهرا مى 

بيرون مى از سلول  پيدا کند.  آنرا  بدنبالم مى  روم ونتواند  بدنم را مىاو  بند  آيد. وسايلم و  از  بعد مرا  گردد و 

بينم راز هم اينجاست به همراه يک  سپرد. مىبيرون برده و به نگهبان مردى که در بيرون بند منتظر است، مى

رف دهد، شروع به حکنيم که در کنار يکديگر راه برويم، نگهبان اهميتى نمىزندانى ديگر. من و راز سعى مى

 پرسد: کنيم. راز مىزدن مى 

 بره؟ کنى کجا داره ما را مىفکر مى -

 آزادى. امروز آزاد خواهيم شد!  -

 دانى؟ زنى؟ از کجا مىدر مورد چى حرف مى -

 ديشب پيشوا پيش تو نيامد؟  -

 نه.  -

ون قيد و شرط آزاد  ها بددانى که خيلىديشب به سلول من آمد و به من گفت که امروز آزاد خواهم شد. نمى  -

 اند؟ شده

 دانم. مى -

رود. من و راز مشغول حرف خواهد که در جايى بنشينيم و خودش مىرسيم، نگهبان از ما مىبه ساختمانى مى

دهيم. نگهبانى راز را به قسمت ديگر  خواهند که حرف نزنيم ولى ما گوش نمىزدن هستيم، نگهبانان از ما مى

کنم که اتاق را ببينم. از بند سعى مىبرد که به سالن چسبيده است. از زير چشمتاقى مىبرد و مرا به اسالن مى

 پرسم:  اى نشسته است. مىبينم که زنى در گوشهبند مىزير چشم

 تازه دستگير شدى؟  -

ه خواهند  دانم با من چنه. دو روز پيش دستگير شدم، تا حاال هم توى کميته بودم، امروز به اينجا آوردنم. نمى  -

 کرد. 

 علت دستگيريت چيه؟  -

 اند؟ خيلى درد دارد؟  زنند، تو را هم شالق زدهبا مردى بودم، گفتند که شالقم مى -

مى  - ولى  دارد  را درد  آدم  خودش  از  بيشتر  فکرش  نباش،  نگران  کردم،  تحمل  هم  من  کنى،  تحمل  توانى 

 ترساند.  مى

 تو هم با مردى بودى؟  -

 هم بود، راستش بيشتر مرد بودند.  در جريان ما مرد -

 چه جريانى؟  -
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 گروه کمونيستى.   -

 کمونيست هستى؟   -

 آره.  -

 کى دستگير شدى؟  -

 هشت سال پيش.   -

 شوخى مى کنى. هشت سال اينجا بودى؟  -

 سال در زندان بودم.  ٨فقط در اين زندان نبودم، ولى آره  -

 تونم تحمل کنم. چطور تونستى تحمل کنى؟ امکان نداره من ب -

 تونى. مى -

 زند: آيد و داد مىنگهبان مى

 دانيد که نبايد حرف بزنيد؟ گذره؟ نمىخوش مى -

برد و من در اين اتاقکى که دو طرفش با شيشه درست شده است تنها هستم. از  نگهبان زندانى را با خود مى

اند. بعد از مدتى نگهبان به  که منتظر نوبتشان نشستهاند ببينم  توانم مردمى را که در سالن نشستهبند مىزير چشم

 گويد: آيد و مىسراغم مى 

 ات تلفن کن و بگو که دو تا ضامن و سند يک خانه بياورند و تو را با خود ببرند.  بيا به خانواده -

 دانم. شماره تلفنشان را نمى -

دانى که زنگ بزنى و شماره  ه و فاميلت را مىتونيم بکنيم؟ شماره هيچ يک از افراد خانواد خوب ما چکار مى -

 تان را بگيرى؟ خانه

آورم. ولى خانواده راز شماره تلفن خانواده مرا دارند. از راز بخواهيد که اى را به ياد نمىنه، هيچ شماره  -

 اش بگيرد. شماره مرا هم از خانواده

ديوانه مىپاسدار طورى نگاهم مى انگار  که  پيشوا حرف مىرا مىبيند. صدايش  کند  با  دارد  که  زند و  شنوم 

گويد که مرا به همراه راز به پاى تلفن برده و بگذارد که دهد. پيشوا به او مىگزارش حرفهاى مرا به او مى

آورد. در اتاق خواهد که به دنبال او بروم، راز را هم مى ام را از خانواده او بگيرم. نگهبان از من مىشماره

اش زنگ بزند و بگويد که به قيد ضمانت آزاد خواهد تواند به خانوادهگويد که مىبه راز مى  کوچکى هستيم،

زند و بعد از توضيح آنکه خواهم که شماره تلفن مرا هم از آنها بگيرد. راز زنگ مى شد. من هم از راز مى

گيرد. نوبت من  ه مرا هم مى آيند، شماراش از شوک بيرون مىخواهند آزادش کنند و بعد از اينکه خانوادهمى

لرزد، احساساتى  گيرم، دستم مىاست که زنگ بزنم، هيجان تمام وجودم را در بر گرفته است. شماره را مى 

 گويد: دارد، مى شنوم، مادرم گوشى را بر مىام. صداى زنگ تلفن را مىدارم که هرگز نداشته 

 الو؟  -

 مامان جان، سالم؟  -

 گويد: و مى شناسداو صدايم را نمى 
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 سالم.  -

 مامان جان چطورى؟  -

 خوبم، تو چطورى؟  -

 توانم امروز به خانه بيايم اگر، من خوبم، بهتر از هميشه هستم. مى -

 بفرمائين، ما خانه هستيم.  -

 مامان جان اين من هستم، پرواز.  -

 حال شما خوبه؟ مامان اينها خوبند؟  -

 مامان جان من پرواز هستم.   -

 گويم: گيرد. مىام را مىگيرد و سراغ خانوادههم مرا با کس ديگرى اشتباه مىباز 

 زنم.  مامان من پرواز هستم از زندان زنگ مى -

 تو پرواز من هستى؟  -

 آره مامان، دارم ميام خانه.  -

 گويد:  کند و به او مىتواند حرف بزند. خواهرم را صدا مىمادرم دچار هيجان شده و نمى

 گه.  آد خونه، تو باهاش حرف بزن. ببين چى مىگه، داره مى فهمم چى مىاين پروازه، نمى بيا -

 پرسد: گيرد و مىخواهرم گوشى را مى

 آيى خونه؟ کنن؟ دارى مىدارن آزادت مى -

 خواهند و سند يک ملک.  آره، با ضمانت حاضرند آزادم کنند، دو نفر ضامن مى -

 گويد: د و با هيجان مىروام مىخواهرم قربان صدقه 

باشه، تو خوبى؟ هيچ جايى نرو، همانجايى که هستى باش، ما تا دو ساعت ديگه آنجا خواهيم بود که تو را    -

 بياريم خونه.  

 بينمت.  باشه، پس مى -

 بوسد.  مرا از پشت تلفن مى

وز قبل از من دستگير  سال پيش يک ر  ٨بينم که مثل من خيلى خوشحال است. راز  کنم و مىراز را نگاه مى

خواهد که به سالن  شويم. نگهبان از ما مى شد و هر دو در يک گروه فعال بوديم، حاال هم در يک روز آزاد مى

خواهد  گذرد، سالن خيلى شلوغ شده است. نگهبان از ما مىبرگشته و دور از يکديگر بنشينيم. يک ساعت مى

صدايمان کنند. هر دوى ما را به سلول برده که منتظر بمانيم ولى  مان که آمدند  که به سلول برگشته تا خانواده

نشينم،  روم. دوباره مىدانم چه کنم، راه مىگذرد. نمىاين يک انتظار معمولى نيست، زمان در سلول من نمى

بلند مى به همه چيز فکر مىروم. نمىشوم و راه مىدوباره  متمرکز کنم.  کنم.  توانم فکرم را روى يک چيز 

 ام در سلول که نظمى داشت، امروز سرگردانم.  توانم آرام بگيرم. بر خالف زندگى هر روزهنمى
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خواهد که با او بروم و مرا به يک نگهبان مرد در بيرون از بند کند و از من مى عصر نگهبان در را باز مى 

خواهد رسم، نگهبان از من مىىام بايد در زندان باشند، هوا تاريک شده است. به ساختمان مسپرد. خانوادهمى

بينم، مادرم، خواهرم و  شوم، پدرم را مىبند را به او بدهم. وارد سالن مىکه قبل از وارد شدن به سالن چشم

تواند حرف بزند، انگار شوکه است. پدرم بوسد، نمىکند و مىپسر عمويم توى سالن هستند. مادرم مرا بغل مى

دهم همانطور  بوسم، همينطور خواهرم را. با پسر عمويم دست مىريزد، مىىرا که اين بار از خوشى اشک م 

 گويد: فشرد مىداديم. در حالى که دستم را مى که سالها پيش با يکديگر دست مى

 ما نبايد دست بدهيم.   -

 چرا؟  -

کنم،  ه راز سالم مى خندم. به خانوادشوم که بنابر قوانين اسالمى ما نبايد دست بدهيم، مىخندد، متوجه مىمى

کند، و  دهد که دارد از دور ما را تماشا مىبوسيم. پدرم پيشوا را نشان مىآيد و يکديگر را مىمادر راز مى 

 گويم: کنم و به پدرم مىکند. پيشوا را نگاه مىگويد دارد نگاه مىمى

 نگران نباش ما آزاديم.  -

 گويد: را عوض کند. خواهرم مى ام نگرانند که او نظرشرسد که خانوادهبنظر مى

 از صبح ما را منتظر نگه داشتند تا بازديد گالين دوپول از زندان تمام شود.  -

 پس علت آزادى ما فشار جهانى است.  -

 خواهد که برگه خروجم را امضا کنم. نگهبان از من مى

ها روشنتر از کنم که ستارهساس مىکنم و احرويم به آسمان تاريک نگاه مىدر حاليکه از در زندان بيرون مى

مىوقتى زندان  توى  که  خانوادهاند  دارند؟  تاثير  اينقدر  هم  قدم  چند  اين  ماشينى ديدمشان.  طرف  به  مرا  ام 

مى مىراهنمايى  را  يکديگر  است،  منتظر  اينجا  در  که  ساعتهاست  خواهرم  همسر  ماشين کنند.  داخل  بوسيم. 

ام. يک سبد گل تازه است که بخشى کنم که روى چيزى نشستهاحساس مى  شوم و قبل از اينکه چيزى ببينممى

 گويد: گذارد و مىگيرد و روى پايش مىام. مادرم آنرا مى از آنرا له کرده 

اينرا آورديم که وقتى که تو را مى  - بينيم بهت بدهيم ولى نگهبانان  اشکالى نداره، در خانه هم گل هست. ما 

 بياوريم.  نگذاشتند آنرا به داخل 

رويم.  کنيم، از شمال تهران، از اوين که در بين کوهها قرار دارد به طرف شهر مىبه طرف خانه حرکت مى

به شوم. همه چيز را با چشمانم مىکنم که دارم متولد مىگذريم احساس مىهمچنان که از خيابانها مى نوشم، 

نگاه مى خانوادهمردم  به  و  در چهره تککنم  خانوام.  در صف ادهتک  ايستادن  فشارهاى  اثر  و ام  هاى مالقات 

بينم. با نزديک شدن به  رفتارهاى بد پاسداران و عدم اطمينان از اينکه روزى به خانه بر خواهم گشت را، مى 

 پرسم: گذارد که خوشحالى و جشنش را به گوش همه برساند. مىخانه همسر خواهرم دستش را روى بوق مى

 دانند که من زندان بودم؟  ها مىآيا همسايه -

 دهد:  مادرم پاسخ مى

 اى. نه، من به آنها گفتم که تو به انگليس برگشته -

داخل  شويم خواهش مىچه خوب، وقتى نزديک خانه مى  - تا برسيم  نيندازيد،  کنم که هيچ سر و صدايى راه 

   ام.ام و حاال آزاد شدهخواهم که کسى بداند که در زندان بودهخانه. نمى

 پرسد: خواهرم مى
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 چرا؟  -

آنها در مورد گذشتههايمان حزبيادت نيست بعضى از همسايه  - ام بدانند، سعى  اللهى و پاسدار بودند و اگر 

ببينند چکار مى بدهند. ترجيح مىکنم و کجا مىخواهند کرد که  دهم که در موردم  روم و در موردم گزارش 

 گليس برگشته است.  ندانند، اگر پرسيدند بگوييد که از ان

 گويد:  پسر عمويم مى

 خواهى دست از مبارزه بکشى.  رسد که نمىبه نظر مى -

 معلومه که نه.   -

 گويد:  پدرم مى

کند. تو هم نبايد زندگيت را به خطر بيندازى، براى تو کافى ولى حاال هيچ کس بر عليه رژيم تظاهرات نمى  -

 بود. 

ها در خواهم استراحت کنم و خوش بگذرانم. اگر همسايهندارم. حاال مى  من هم قصد راه انداختن تظاهرات  -

 موردم بدانند ممکن است مزاحمم بشوند.  

کنند که با رسيدن به خانه سرو صدا راه نيندازند و به کسى نگويند که در اين هشت ساله ام موافقت مىخانواده

ها و برادر  بينم. خواهر زادهويم، باغچه زيبايمان را مى شايستيم، وارد خانه مى ام. جلوى در خانه مى کجا بوده

به حياط مىزاده منتظرند،  خانه  در  که  فاميل  افراد  از  برخى  و  فرار مىهايم  دستشان  از  و من  به آيند  و  کنم 

ر اند، دبوسيم. همه تغيير کردهآيند، يکديگر را مىدوم و آنها هم به دنبال من به درون خانه مىدرون خانه مى

کنند و  ام از خوشحالى گريه مىتوانستم پدر و مادر و خواهر و برادرم را ببينم. خانوادهطى اين سالها فقط مى

 خندم، خيلى خوشحالم. من فقط مى

 گويد: پرسم و او مىاز پدرم در مورد اينکه چطور پيشوا را قانع کرد که بگذارد من بيرون بيايم مى

وق   - پيش  دفعه  مالقات  از  به بعد  راست  يک  بود.  شده  هم  دير  بودم،  خسته  خيلى  برگشتم  خانه  به  که  تى 

کمک  من  از  و  بودى  افتاده  بزرگ  خيلى  مار  يک  دام  به  تو  داشتم،  کابوس  خوابيدم،  و  رفتم  رختخواب 

مىمى شدم،  بيدار  خواب  از  وحشت  با  آنجا خواستى.  از  بايد  که  کردم  فکر  هستى.  تنها  سلول  در  که  دانستم 

ارم. روز بعد به سراغ برخى از مقامات دولتى رفتم و باالخره قرار مالقاتى با پيشوا بهم دادند که بيرونت بي

تواند بدون انزجار تو را آزاد کند، به او گفتم که تو نخواهى نوشت. خيلى  ديروز ديدمش. او به من گفت که نمى

د و به او گفت پدرم در راه زندان پير توانستم جلوى اشکم را بگيرم. خواهرت با او حرف زناراحت بودم نمى

کند.  شناسيم، او هرگز کارى را که دوست نداشته باشد نمىشده است. خواهرت به پيشوا گفت، ما پرواز را مى

اگر او را تا آخر عمرش هم نگه داريد بر عليه نظراتش نخواهد نوشت. ولى اگر آزادش کنيد ما با او حرف  

زه بکشد. پيشوا هم قبول کرد و گفت اگر که بر عليه رژيم فعاليت کند خيلى زود  زنيم که ديگه دست از مبارمى

 به اينجا بر خواهد گشت.  

مى ناراحت  پدرم  خانوادهبراى  کاش  نمىشوم،  اذيت  من  شدن  زندانى  بخاطر  خانوادهام  مورد  شدند.  در  ام 

ن. به محض تکان خوردن و يا  پرسند، در مورد سالهاى مختلف و شرايط مختلف آچيزهاى مختلف زندان مى 

 گيرند.  جابجا شدنم عکس مى

 ٭ ٭ ٭  
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   دنياى بيرون، زندان بزرگ

شود که بيرون برود. مى بينم که پدرم دارد آماده مى شوم، مىبا اينکه شب دير خوابيدم ولى صبح زود بيدار مى 

 پرسم: 

 روى؟ کجا مى -

 رم که بخرم و بخاطر آزاديت سر ببريم. دارم مىديروز وقت نشد که برم و يک گوسفند بخرم. حاال  -

 گويم:  شود، مىاز شنيدن حرفش حالم بد مى 

اى را ببينم  اى را ببينم، دوست ندارم چنين صحنهتوانم چنين صحنهکنم اين کار را نکن، من نمى خواهش مى  -

 و يا بهش فکر کنم.  

 گويد: شود و مىپدرم از ديدن حالت من ناراحت مى

 کنم.  خواستم اين کار را بکنم، اگر تو دوست ندارى، نمىه، من بخاطر تو مىباش -

بدم مى اين سنتها  از  ايران زنگ چه سنت خشنى، چقدر  از  آيد. به خواهران و برادران و دوستانم در خارج 

اى من است. کند که اين صدزنم، دنيا باور نمىشوند. به دوستانم زنگ مىزنم و آنها از آزاديم خوشحال مىمى

آيد که مرا ببيند. دوست دارم دوستانم را که آزادند ببينم، فکرم مشغول اين است که  گويد که فردا صبح مى مى

 حاال چه بايد بکنيم.  

گويم خيلى دوست دارم او را ببينم و اينکه بارها در زندان به او فکر  زند و به او مىهستى به من زنگ مى

سال پيش قبل از جدايى بوده    ٨س پناهنده است. احساساتم نسبت به او همان است که  ام. او حاال در انگليکرده

آيا هنوز مبارزه مىاست. نمى از او مىدانم که  يا نه،  دهد و باعث خوشحاليم پرسم و او جواب مثبت مىکند 

برعکس من بود، او خواهد که هرچه زودتر او را ببينم، خيلى حرف داريم که بزنيم. شرايط او  شود. دلم مىمى

در کردستان آزادى و قدرت داشت. بايد اعتماد بنفس خوبى داشته باشد، برعکس ما که همه چيز براى از بين 

تر شده باشد و پر از شوق باشد، متفاوت از من که بخاطر سالها در  بردن اعتماد بنفسمان بود. او بايد پيچيده

ام، او هم از پس  من از پس اعدام هزاران زندانى آزاد شده يک اتاق بودن مغزم کوچک شده است. همانطور که

 کشته شدن هزاران انسان در کردستان بدست رژيمهاى ايران و عراق زنده مانده است. 

گويم که  آيد. به او مىزنم و خواهرش به ديدنم مى چند روزى است که آزاد هستم، به خانواده نازلى زنگ مى 

بيامى فشار  پيشوا  به  پيشوا مىتوانند  ديدن  به  آنها  آزاد کند.  را  نازلى  تا  آزاد  روند و مىورند  را  نازلى  توانند 

گويم که اش نگرانند که دوباره او را به زندان برگردانند. خانواده من هم نگرانند. به آنها مىکنند. ولى خانواده

زندگى مى نبايد  نازلى  ديدن  به  کنيم.  خراب  نگرانى  با  را  خانوادهمان  مرد  روم،  عکس  خوشحالند.  خيلى  اش 

دارد و به  زنم عکس محمد باشد. مادر نازلى عکس را از ديوار بر مىبينم، حدس مىجوانى را روى ديوار مى

اش را که پانزده سال او  گويد اين عکس محمد است. چه زن شجاعى است، از دست رفتن بچهآيد، مىکنارم مى

کند. هشت سال در زندانهاى شاه و هفت سال در زندانهاى رژيم  مىهاى زندان ديده است تحمل  را پشت ميله

اميدش آزادى محمد بود که باعث مىاسالمى. احساس مى ها تحمل کند. شد ديدن او را پشت ميلهکنم که تنها 

 گويد: اند، مادر نازلى مىولى حاال او را هم اعدام کرده 

هامون که آن. در مورد بچههاشون اعدام شدند مى که بچههايى  رم. همه خانوادههر جمعه به سر قبرش مى  -

 زنيم.  ديگه با ما نيستند با هم حرف مى

 گويد:  زنيم. زيبا مىمان با يکديگر حرف مىآيند و در مورد زندگى تازهتعدادى از دوستانم به ديدنم مى

نستند به کى بگويند. کسى را نداشتيم، داام خواستند براى آزاديم دو نفر ضامن بياورند، نمىوقتى از خانواده  -

کارخانه  در  کارگران مىپدرم  به  از اش  تعدادى  است.  مانده  زندان  در  تا ضامن  دو  بخاطر  دخترش  که  گويد 

خواهند که آنها را بعنوان ضامن به زندان ببرد. پدرم با دو تا از همکارانش به زندان آمد و کارگران از او مى 
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ه خانه رسيدم مادرم خوابش برد و براى سه روز از خواب بيدار نشد. نگرانش شديم  مرا با خودش برد. وقتى ب

 و دکتر باالى سرش آورديم، دکتر گفت که چيزيش نيست، فقط شوکه شده. 

سال آزاد شده است. او چند ماه زودتر از من آزاد شده    ٨سال داشت و حاال بعد از    ١۵نيکو وقتى دستگير شد  

 گويد:  ش تمام شده بود، مىچون حکمش خيلى وقت پي

آزاد شدم، خانواده  - ام مرا از زندان برداشته به طرف خانه آمديم. وقتى به خيابانمان رسيديم، ديدم که وقتى 

ها در خيابان بودند و جلوى خانه ما، يک مان چراغانى شده است و همه جا پر از گل است. همه همسايهخانه

آنها مرا بوسيدند و وقتى که به درون خانه رفتيم جشن بود. شيرينى مان سر برگوسفند در مقابل ماشين يدند. 

رقصيدند. از من هم خواستند که برقصم، ولى من بلد نبودم. خيلى هيجان زده بودم، کردند و همه مىپخش مى

. تا چند شناختم، وقتى که من دستگير شده بودم همه آنها يا بچه بودند و يا خيلى جوان بودندهيچ کس را نمى 

ساعت پيش در سلول انفرادى بودم، براى همين سر و صدا برايم غيرقابل تحمل شده بود. به آشپزخانه رفتم و  

دقيقه   چند  از  بعد  کنم.  پيدا  آرامش  کمى  يک  تا  شدم  پنهان  آنجا  در  و  کردم  پيدا  جايى  يک  يخچال  پشت  در 

پرسيدند آيا  د و باالخره مرا پيدا کردند. از من مىام صدايم کردند ولى من جواب ندادم، همه جا را گشتنخانواده

مى بازى  موشک  قايم  نمىدارم  درک  نيمهکنم.  تا  دارم.  آرام  فضاى  يک  به  احتياج  که  در کردند  شب  هاى 

 کنارشان نشستم و جشنشان را تماشا کردم. 

 دردهاى شديد داشتى. سردردت چطوره؟ از پنج سال پيش بعد از آنکه نگهبانان با شالق به سرت زدند، سر  -

ام و به خاطر ضربه  پيش متخصص رفتم و از سرم عکس گرفتند، دکتر گفت که ترکى در کاسه سرم داشته   -

ام. دکتر گفت که خون تا حد زيادى جذب شده است ولى کامال جذب نشده و براى  ريزى داخلى داشته کابل خون

کنم ولى گاهى سردردهاى خيلى شديد م نيمه وقت کار مىچند سال آينده هم نبايد خودم را خسته کنم. حاال دار

 گيرم.  مى

 توانى براى مدتى کار نکنى تا بهتر بشى؟ نمى -

خواهم که من هم توانيم از پس خرجمان بر آييم. نمىکنند، ولى نمىنه، پدر و برادرهايم در کارخانه کار مى  -

 فقط به هزينه اضافه کرده باشم.  

   

 گويد: م، مىبيننازلى را مى

خوابد. در يک کارخانه شود و در بيمارستان مىزهرا به ديدنم آمده بود، حالش خوب بود. گاهى حالش بد مى   -

 کند.  کار مى

شنوم که پسر عزيزش که آنقدر دوستش داشتم اش نگرانند. مىشنوم که مالقات نينا قطع شده است و خانوادهمى

يک   کاش  اروپاست.  در  پدرش  کنار  نمىدر  ببينمش،  چقدر سختى روزى  مادرش  که  کرد  خواهد  درک  دانم 

 کشيد تا او را حفظ کند و چقدر دوستش داشت.  

آيد شناختم به ديدنم آمده است. دختر کوچکى دارد که به نظر مىيکى از دوستانم که او را از قبل از زندان مى

 گويد: مشکل دارد. مى

ها هوايىآمد. هر بار که صداى ضدير ضد هوايى و صداى انفجار مىوقتى که حامله بودم، صداهاى زياد آژ  -

ام متولد گفتم اين بار نوبت خانه ماست که روى سرمان فرو بريزد. بعد از آنکه بچهشدم و مىآمد نگران مىمى

بدنيا    هايى که در طى جنگشد و متوجه شدم که ناراحتى دارد، او را به دکتر بردم. دکتر گفت که خيلى از بچه

نگرانى که  گفت  دکتر  دارند.  مشکل  روى آمدند،  زيادى  تاثيرات  جنگ،  دوران  در  باردار  مادران  هاى 

 هايشان داشته است.  بچه
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کنم که بخاطر در زندان بودن، من جنگ را مانند مردم لمس نکردم. حاال وقتى که مردم مجروح را احساس مى

کنم که رژيم تنها اعدام و شکنجه نکرده است. هزاران  د، احساس مىبينم که تا قبل از جنگ اينقدر زياد نبودنمى

 اند. اى ناقص کردهکنند بدنشان را در راه بيهودهمجروح جنگى را نيز به جا گذاشته است که احساس مى

ام و در شهر ديگرى زندگى  آيند زن مسنى است که توسط دخترش با او آشنا شدهدر بين کسانى که به ديدنم مى

آيد. هرچند مذهبى است کند و بعد از آزاديم به من زنگ زد و گفت که به ديدنم خواهد آمد. از او خوشم مى مى

گويد اين رژيم اسالمى نيست  داند که من کمونيست هستم ولى دوست دارد که با هم حرف بزنيم. به من مىو مى

ام، بهتر از آن است که من در زندان ديده   خواهد مرا قانع کند که اسالمو دخالت مذهب در دولت غلط است. مى

 دهم:  به او پاسخ مى

کنند. اگر به مادر اين اسالم واقعى است، تو باور داشته باشى يا نه، اين اسالم است که آنها دارند عملى مى  -

تيم بنابر  زدند چون مسلمان نيسکنند، بنابر قوانين اسالمى است. اگر ما را مى يک دختر قبل از اعدام تجاوز مى

 اسالم است. 

استفاده   - سو  آن  از  دارند  آنها  االن،  براى  نه  است  بوده  پيش  سال  چهارصد  و  هزار  براى  قوانين  اين  ولى 

اى، يک هزار متر زمين در خواهم به تو بگويم که در ازاى هر سالى که در زندان بودهکنند. به هر حال مىمى

در بهشت دارى. تو بيشتر از آنهايى که قرار است به جهنم  بهشت دارى، يعنى هشت هزار متر مربع زمين  

 اى. بروند رنج برده

 گويم: شود. به او مىام را بگيرم و جالب اينجاست که ناراحت هم نمىتوانم جلوى خندهنمى

 توانم زمينى را که در بهشت دارم بفروشم؟ تو کسى را کهخواهم که در مرگم ثروتمند باشم، مىولى من نمى  -

 اش را بفروشم، پول هم الزم دارم. شناسى؟ دوست دارم همه بخواهد زمين در بهشت بخرد مى

 خندد. مى

   

 گويد:  آيد و مىمنيژه به ديدنم مى

دادم و به او گفتم که  يک تاکسى گرفتم که به خانه  - اينجا رسيدم، پنج تومان به راننده  بيايم. وقتى که به  تان 

اش مال خودت، کرايه راهت را بده. پرسيدم و طور عجيبى نگاهم کرد و گفت، بقيهاش هم مال خودش. ابقيه

آمدم  ام چقدر مىکرايه را  اين راه  بارى که  آخرين  او عذر خواهى کردم و گفتم  از    ۳شود؟ گفت سی تومن. 

ساله کجا بودى؟ سال پيش. پرسيد اين چند    ٨که راننده پرسيد، کى بود؟ گفتم    تومن دادم. داشتم پول در مىآوردم

 گيرد، برايم آرزوى موفقيت کرد و رفت.  گفتم در زندان. خيلى ناراحت شد و گفت که کرايه نمى

 گويد: بينم، در مورد آزاديش مىروم و او را مىشنوم که نينا آزاد شده است، مىمى

نيدم. در يکى از روزهاى  براى يک ماه مالقات نداشتم و چون در سلول انفرادى بودم خبر آزادى تو را هم نش -

بعد از ظهر نگهبان به من گفت که براى بازجويى بروم. بازجويى   ٥مالقات که به من مالقات ندادند ساعت  

انزجار  گفتم  بود.  بدهى،  انزجار  حاضرى  آيا  اينکه  آخر  در  و  نظرات  مورد  در  تکرارى  سوالهاى  همان 

فر ضامن و يک سند خانه بياورند و تو را ببرند. به آنها  ات زنگ بزن بگو دو ن دهم. گفتند خوب به خانوادهنمى

نمى و  است  داشته  عمل  تازگى  هم  پدرم  و  بشود  ضامنم  که  ندارم  را  کسى  بيايد.  گفتم  را  راه  همه  اين  تواند 

ناصريان هم در اتاق بود گفت به خواهران و يا برادرانت زنگ بزن بگو بيايند ضامن بشوند. گفتم من قبال از 

 ام و هيچ کس حاضر نيست ضامنم بشود.  يدهآنها پرس

 چرا اين حرف را زدى؟   -

ها حاضرند ضامنم بشوند ولى فکر  دانستم که خيلىخواستم براى بقيه دردسر درست کنم. مىبراى اينکه نمى  -

خواستم هرچه زودتر به همسر و پسرم بپيوندم. خواستم در ايران بمانم و مىکردم که درست نيست. چون نمى
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ناصريان گفت پس بايد به سلولت برگردى. گفتم باشه و منتظر شدم که مرا به سلولم برگردانند. براى مدتى در 

اتاق بازجويى تنها بودم، تا اينکه نگهبانى آمد و از من خواست که به دنبالش بروم. فکر کردم مرا به سلول 

را امضا کنم که سه روز ديگر به زندان بر    اىبرد. وقتى که به در زندان رسيديم او به من گفت که برگه مى

خواهم گشت. من برگه را امضا کردم، نگهبان زنى بدنم را گشت و بعد در خيابان بودم. پول کمى در جيبم 

کردم که چه کنم. ديدم زن ميانسالى با يک مرد  داشتم و دمپايى هاى بزرگ زندان را به پا داشتم. داشتم فکر مى

خواهم بروم. من در مورد آزاديم  آنها که به من رسيدند پرسيدند که من کى هستم و کجا مىآيند.  جوان دارند مى 

خواهم ببرند. مرد آمده بود تا ضامن مادرش شود که به آنها گفتم و آنها گفتند که حاضرند مرا به هرکجا که مى

و او سيگارى بهم داد. بعد از  بخاطر هوادارى از مجاهدين دستگير شده بود. از او پرسيدم که آيا سيگار دارد  

سالها ترک اجبارى سيگار يک دفعه ميل به سيگار در وجودم زبانه کشيد. او يک کاميون داشت و من از او 

کفش   يک  به  مرا  او  بخرم.  کفش  که  دارد  نگه  فروشى  کفش  يک  در  دم  است  ممکن  اگر  که  کردم  خواهش 

تم که منظورش اين است که پول کفش مرا بدهد به دانسخواهد خودش هم بخرد. مىفروشى برد و گفت که مى

او گفتم که پول دارم. پرسيد چقدر پول دارى گفتم هزار و دويست تومان. گفت که اين 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  

مشک نمى برايشان  از  خواستم  يکى  خانه  به  بودم.  نگران  و  داشتم  چيز شک  همه  به  اينکه  هم  و  کنم  ايجاد  ل 

اين تنها آدرسى بود که مى سالى که در زندان بودم منطقه تغيير نکرده    ٨شناختم. در عرض  فاميلهايم رفتم، 

راه دوستش  بود. وقتى مرا ديدند شوکه شدند. بعد از چند دقيقه حرف زدن، به برادرم زنگ زدند و او به هم

آمد. خانواده بردنم  ديدن و  اوين برويم ولى من موافق براى  به  با ضامن  بهتر است سر سه روز  که  ام گفتند 

که من  گفتم  آنها  به  زندان  در  بود.  منتظرم  لوناپارک  در  پدرم  حاليکه  در  رفتم،  اوين  به  تنهابى  نبودم. خودم 

ان اتاق بازجويى بردند و ناصريان آمد و گفت که پس  ام و کسى را هم براى ضمانت ندارم. مرا به همبرگشته

بايد به سلول بروى. تا عصر در آنجا منتظر ماندم که مرا به سلول ببرند. شب ناصريان آمد و گفت برو و يک  

با ضامن برگرد. برگه اينکه يک ماه ديگر بر مىماه ديگر  گردم را امضا کردم و رفتم. تاريک  اى مبنى بر 

اند. پدرم بعد از مدتى انتظار به در زندان  ر لوناپارک نبود، به خانه رفتم و ديدم که همه ناراحتبود، پدرم هم د

آمده بوده و در مورد من پرسيده بوده است و آنها به او گفته بودند که دخترت دوباره دستگير شده است. پدرم  

 شد. رود و وقتى که چند ساعت بعد مرا ديدند باورشان نمىبه خانه مى

 خواهى بکنى؟ حاال دو هفته از يک ماه گذشته است، چه کار مى -

 تا زمانى که بايد خودم را معرفى کنم خارج از ايران خواهم بود.  -

 ٭ ٭ ٭  

گردم، هرچند دوست دارم درس هم بخوانم. کنم خودم را با شرايط جديدم وفق دهم، به دنبال کار مىسعى مى

کاپدرم مى نيستم  که مجبور  مايلم مىگويد  اگر  دانشگاه تحقيق  ر کنم و  به  توانم درس بخوانم. در مورد رفتن 

ام و يا بايد انزجار اى از کميته محل ببرم که نشان دهد که در زندان نبودهشوم که بايد برگهکنم و متوجه مىمى

راحت نيست، همه  دهم. راه درس خواندن به رويم بسته است، بهتر است به دنبال کار بگردم. کار پيدا کردن  

کنم، هرچند حقوقش خيلى کم است  خواهند. باالخره کارى در يک اداره خصوصى پيدا مىجا برگه از کميته مى

کنم چون بهتر از در خانه نشستن است. کند. ولى کار را قبول مىو فقط پول رفت و آمد و ناهارم را تامين مى

روم و بيشتر اوقات فقط ساعت به محل کار مى  ٨روز براى  بايد تلفن جواب بدهم و گاهى نامه تايپ کنم. هر  

مى مىکتاب  طول  برگشتنم  و  رفتن  راه  هم  ساعت  دو  کتاب  خوانم.  فقط  اکثرا  کار  محل  در  اينکه  با  و  کشد 

خوانم ولى خيلى برايم خسته کننده است. با وجود اين حاضر نيستم آنرا از دست بدهم. شروع به ياد گرفتن مى

کنم با موسيقى ياد گرفتن بتوانم مغزم را فعال کنم. به خرم. فکر مىو براى تمرين يک کيبورد مى  کنمپيانو مى

برد. همه اين کارها را بخاطر فعال کردن روم که کمى سرعت خواندنم را باال مىخوانى هم مىيک کالس تند

 اى داشته باشد. کنم، اميدوارم فايدهمغزم مى

گويد که خواهد با من حرف بزند و مىشود. او مردى است که مى وکى به من مىچند روزى است که تلفن مشک 

از دستگيريم مى قبل  از  بودهشناسد. مىمرا  با هم دوست  او  دانم که دروغ مىايم و من مىگويد که  از  گويد. 

ببينيم و حضورا گويد، بهتر است که همديگر را  ديديم و چه فعاليتى داشتيم. مىپرسم که کجا يکديگر را مىمى

بزنيم، مخالفت مى هم حرف  او هر روز زنگ مىبا  و من کنم.  قرار بگذارم.  او  با  که  کند  قانع  مرا  که  زند 

دانم او کيست. هر بار به او  خواهم به او بگويم که من هم مىدانم که يکى از بازجوهاى اوين است ولى نمىمى

گويند که  ام مىکند. خانوادهخواهم که زنگ نزند ولى گوش نمىخواهم او را ببينم و از او مىگويم که نمىمى
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دانم که  کنم، مىبهتر است با او قرار بگذارم و بعد آنها چند نفر را ببرند که او را حسابى بزنند. من مخالفت مى

نمى تنها  مىاو  دستگيريم  براى  پاسدارهايى  با  دوآيد.  بار  براى  که  ديدم  زندان  در  را  آدمهايى  همين آيد.  به  م 

مى اينکه  اتهام  به  و  دوروش  او  بودند.  شده  دستگير  کنند  قرار  بر  ارتباط  تشکيالتشان  با  زنگ  خواستند  باره 

مىمى او  به  احمقانهزند  کار  اين  از  دست  که  مىگويم  زنگ  کميته  به  وگرنه  بردارد  او  اش  مورد  در  و  زنم 

آنهشود و مىدهم. عصبانى مىگزارش مى از  او مى گويد من يکى  به  اين  ا هستم.  از  بعد  گويم پس گم شو و 

ايم که تعقيب  زند. ولى هم خودم و هم نازلى و برخى ديگر از دوستانم متوجه شدهمکالمه او ديگر زنگ نمى

 شويم.  مى

 ٭ ٭ ٭  

خانواده با  ناراحت هستم، چون  و  ندارم  بيرون مى روم  ام زندگى مىوضع خوبى  خانه  از  که  بار  هر  و  کنم 

مىمادر بازجويى  مرا  نمىم  پاسخ  سواالتش  به  او  کند.  به  شوم.  دستگير  دوباره  که  است  نگران  او  ولى  دهم 

گويم که احتياج دارم کند. به او مىکند و خوب نيست ولى درک نمىگويم که دارد نقش نگهبان را بازى مىمى

دانم ديگر تحمل دستگيريم را ندارد. نمى  گويد کهکند و مىآزاد باشم و در اين خانه آزاد نيستم. مادرم گريه مى

نمى هم  را  اتاق  يک  اجاره  کفاف  حقوقم  چطور؟  ولى  شوم.  جدا  آنها  از  بايد  کنم،  نااميدى چه  احساس  دهد. 

خواهند که به اروپا بروم ولى دوست ندارم اين کار را بکنم.  دانم چه بايد بکنم. خواهرانم از من مىکنم، نمىمى

 بمانم و به مبارزه برعليه رژيم ادامه دهم.   دوست دارم در ايران

دانم که از نوشتن انزجار ناراحت است. به  روم او را ببينم. مىکند، مىشنوم که مهوش در مطبى کار مىمى

شود که من کند که بيمارش را ببيند. متوجه مىروم، سر بلند مىداند که به ديدنش مىروم، نمىاتاق مهوش مى

 گويد: بوسيم. در مورد کارش مىا مىهستم، يکديگر ر

خواهد کنم، اعصاب خرد کن است. هر روز حداقل يک دختر جوان مى يک سال است که در اينجا کار مى  -

کنم که کارشان درست نيست، و اينکه اين حقشان است که قبل اش را بدوزم که باکره شود. با آنها بحث مىپرده

گويند اگر باکره نباشند توانند ازدواج کنند. مىويند که بدون باکره بودن نمىگاز ازدواج سکس داشته باشند. مى

در شب ازدواج به دست خانواده خودشان و يا خانواده شوهر کشته خواهند شد. از يک طرف دوست ندارم آنها 

شان را گىرا باکره کنم و از طرف ديگر ديدن اين همه جوان که مشکالت اينطورى دارند و بايد با دروغ زند

گرى آدمها نسبت به دخترانشان و عدم آزادى زنان آدم را افسرده سامان دهند ناراحت کننده است. ديدن وحشى 

گويم که براى تثبيت آنچه که هستند مبارزه کنند و به مردانى که قرار است با آنها ازدواج  کند. به آنها مىمى

باک بخاطر  نبايد  و  نيستند  باکره  که  بگويند  فايدهکنند  ولى  کنند.  ازدواج  آنها  با  بودن  مىره  ندارد،  گويند  اى 

توانم پرده توانند چنين کارى بکنند و مردى حاضر به ازدواج با آنها نخواهد بود. به هر حال من هم نمىنمى

 کنم اشکالى ندارد که احتياج به عمل داشته باشد. دوزى کنم. فکر مى

 گويم: عصبى است، مى کنم کهدانم چه بگويم، احساس مىنمى

پيدا خواهند کرد که    - دکترى  يا  اين جوانان نرس و  ماست.  اين وضع مردم  آنها،  با  با توست و هم  هم حق 

شان را بدوزد. بدون آن زنده نخواهند ماند، احمقانه است. نگران نباش، اگر دوست ندارى بدوزى، ندوز. پرده

شان را  واهند کرد. باالخره چند تا بخيه شرف و اعتبار خانوادهکسان ديگرى هستند که اين کار را براى آنها خ

بينند چقدر مهم است. دانى که باکره بودن براى آنهايى که زن را بخشى از وسايل خانه مى حفظ خواهد کرد. مى 

 بيند. اين نشانه فرهنگ اجتماعى است که زن را انسان نمى 

   

با کارگران کمونيست و مبارزان ديگر جامعه پيدا مىروابط جديدى  اينها کسانى  ى در قسمتهاى  کنم. در واقع 

 پرسد:  بينيم، مىآيند. يکى از آنها اولين بار که همديگر را مىهستند که با شنيدن از ديگران به ديدنم مى

ت  اى؟ يعنى انزجار ندادى؟ يعنى رژيم شماها را با اينکه کمونيسراسته که تو بدون شرط از زندان آزاد شده   -

 هستيد آزاد کرده؟ 

 آره.  -
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مى  فکر  پيش  سال  چند  تا  هم  من  است،  جالب  برايم  جمهورى سوالش  زندان  از  شرط  بدون  آزادى  که  کردم 

 اند، خوشحالم. اسالمى ممکن نيست. از اينکه تمام اين سالها اينها دستگير نشده

کند. از  ند، تحت تعقيب بودن نگرانم مىاام وارد کردهحاال که روابط جديدم اميدوارى و شوق زيادى به زندگى

بر مىخانه کارگرى  منطقه  در  ميوه  اى  مغازه  به يک  نه  يا  تعقيب هستم  تحت  اينکه  از  اطمينان  براى  گردم، 

شوم، پاسدار زشت روى ريشويى که شکل همه پاسدارهاست و گويى  روم. وقتى که وارد مغازه مىفروشى مى

زمينى گنده در دست دارد به من نزديک شده شود. در حاليکه يک سيبمى  که کپى شده بقيه است، وارد مغازه

 پرسد: مى

 به نظرت اين خوبه يا نه؟  -

 براى برخى دوستان و کارهايم پوشش مناسبى دارم ولى نه براى همه آنها. 

 گويد: گويم، مىبينم و در باره ديدن مهوش برايش مىدنيا را مى

ات گويد، من بچه اش مزاحمش هستند. گفت که خواهرش به او مىگفت که خانوادهمن هم او را ديدم، به من    -

کرده بزرگ  نمىرا  را  تو  و  مىام  فکر  او  مىشناسد،  مهوش  هستم.  مادرش  من  که  فکر کند  پسرش  که  گفت 

داشت در زندان نمىمى او دوستش  اگر  بيرون مىکند که  او  باماند و بخاطر  اينکه هر ماه  از  يد  آمد. مهوش 

بازجويى بار  هر  گفت،  است.  ناراحت  کند  معرفى  را  مىام مىخودش  بيمارانم  مورد  در  و  در کنند  و  پرسند 

ام آيد، هيچ چيزى برايم باقى نمانده، اگر انزجار نداده بودم حاال زندگىام. گفت از همه چيز بدم مىمورد زندگى

مى سياسىفرق  زندگى  پايان  انزجار  سکرد.  نظر  از  بود،  مردهام  به ياسى  بار  هر  رژيم  هم  همين  بخاطر  ام. 

 دهد که مرا بازجويى و تحقيرم کند.  خودش اجازه مى

 دهد:  کند و بعد ادامه مىدنيا مکث مى

 راستش خيلى نگرانش هستم، هيچوقت در زندان او را تا اين حد ناراحت نديده بودم.   -

سال در زندان بود و بيشتر اين سالها را بخاطر    ٧و  بخشد. اکنم و اينکه چرا خودش را نمىبه مهوش فکر مى

کند. او ننوشتن انزجار در زندان ماند. حاال نبايد خودش را بخاطر نوشتن آن سرزنش کند، هر کسى اشتباه مى

هم بايد کارش را يک اشتباه ببيند و خودش را ببخشد. برايش متاسفم، او اولين کسى نيست که بخاطر زندانى 

آيد اند به نوعى همين مشکل را دارند. يادم مىاش هستند. اکثر کسانى که بچه داشتهاش بر عليههکشيدن خانواد

ماندند هايشان نبايد در زندان مىکردند که بچهآمدند، چون فکر مىکه برخى از پدرها به ديدن فرزندانشان نمى

آزاد مى  انزجار  قبول کردن  با  بايد  بو  اين حق را براى  آنها  نبودند که خودشان تصميم چه شدند.  قائل  هايشان 

دادند و رژيم هم اين کارشان را دوست داشت. در هايشان را تحت فشار قرار مىبگيرند. براى همين هم بچه

خواست که ما را تحت فشار قرار دهند که انزجار بدهيم. هرچند حاال  هايمان مىواقع رژيم هميشه از خانواده

ها بخاطر از ها هم تحت فشار زيادى قرار داشتند. خيلى از خانوادهندان بوديم خانوادهفهمم که وقتى ما در زمى

اند. بايد براى آنها خيلى سخت  هاى روانى شدهها دچار ناراحتىهايشان و يا ديدن آنها پشت ميلهدست دادن بچه 

دقيقه فرصت داشتند که بچه آنها حرفبوده باشد، ده  با  بزنند. در حاليکه براى آن ده    هايشان را نگاه کنند و 

دقيقه صرف دقيقه مى ده  بمانند. يک روزشان براى  باشند و ساعتها در زندان منتظر  در راه  بايست ساعتها 

مىمى و  هم  شد  خودشان  تا  بگيرند  نديده  هم  را  زندان  مسئولين  و  نگهبانان  غيرانسانى  برخوردهاى  بايست 

فهمم که  شان کرده است. حاال مىگىمالقات به مرور دچار افسردهدستگير نشوند. سردرد و خستگى بعد از هر 

خانواده شديم،  اذيت  بودن  زندانى  بخاطر  که  نبوديم  ما  تنها  ديدهاين  آزار  بيشتر  شايد  شايد ها  ما  که  چرا  اند. 

پروسه انتظار  آنها  ولى  داشتيم  را  زندان  خانوادهانتظار  از  خيلى  نداشتند.  کردند،  طى  که  را  باى  عنوان ها 

هايشان خودشان را معرفى کنند. آنها شکنجه شدند و برخى از آنها زير شکنجه گروگان دستگير شدند تا بچه

 مردند. 

   

دانستم که اخراجم کنم، امروز بهم گفتند که ديگر نيازى به من ندارند. مىچند ماه است که در اين محل کار مى

ت که کتابهاى غير قانونى براى خواندن به اينجا نياورم. به  خواهند کرد، چون چند روز پيش رئيس به من گف
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قفسه  بودم  بيرون  که  وقتى  که  گفت  در  من  قانونا  که  آنجاست  کتابى  که  است  ديده  و  است  گشته  را  ام 

رسد. قبول کردم که کتابهاى قانونى را با خود براى خواندن بياورم. ولى از اينکه ها به فروش نمىکتابفروشى

دليل  قفسه  در غياب من داد.  ام را گشته بود، ناراحت شدم و متوجه شدم که بزودى کارم را از دست خواهم 

ام را گشته بود اين بود که تصادفى توسط يکى از دوستانش که براى ديدن او آمده بود فهميد که من اينکه قفسه

 ام.  در زندان بوده

 از نينا نامه دارم، نوشته است: 

از ديد  - آنجا بودم. يک قاچاقچى مرا به يک هفته بعد  ن تو به خانه يکى از دوستانم رفتم و براى چند روز 

از من سوالى نکردند. در  داشتند  را نگه  اتوبوس  پاسدارها  پيرى بود براى همين وقتى که  اروميه برد، مرد 

دى به تن  صبح به اروميه رسيديم. چند روزى در اروميه بوديم. لباس کر  ٨يکى از روزهاى زمستان ساعت  

اى که بوديم پدر بزرگ و مادر  داشتم، براى همين براى يک غريبه مشکل بود که بفهمد کرد نيستم. در خانه

کردند و خيلى مهربان بودند. مرد خانه کمى فارسى بلد بود و من  هايشان با هم زندگى مىبزرگ و بچه و نوه

روم که  ام گفتم و اينکه مىوقتى که در مورد زندگىکرديم با هم حرف بزنيم.  هم کمى آذرى بلد بودم و سعى مى

ماه داشته است مجبور بودم که او را از خودم جدا کنم،    ۹ام بپيوندم، بخصوص به پسرم که وقتى  به خانواده

خيلى ناراحت شدند و سعى کردند همدردى نشان دهند. سه شب آنجا بودم، قاچاقچى گفت که بعنوان همسرم با  

گيرند نبايد حرف بزنم. خيلى سرد بود و برف همه جا را وقتى که پاسدارها جلويمان را مىمن همسفر است و  

کند که گشتى نداشته باشيم. کمى که از  پوشانده بود. قاچاقچى گفت که امروز هيچ گشتى نبوده است و فکر مى

به شدت مى قلبم  ديدم،  را  ماشين گشت  دور شديم چراغ  در  شهر  امشب  که  فکر کردم  بود. زد.  اوين خواهم 

ايستاد.  جلويشان  و  رفت  عقب  و  ايستاد  ماشين  دادند.  ايست  پاسدارها عالمت  شد،  رد  کنارشان  از  ما  ماشين 

پاسدارها از راننده در مورد مقصدمان پرسيدند و بعد از ما هم همان سواالت را کردند، قاچاقچى جوابشان را 

که برويم. وقتى که حرکت کرديم به آنها گفتم که خيلى ترسيده  داد. بعد از اينکه همان جوابها را شنيدند گفتند  

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 شديد بود و يا 

شدند. بعد از يک ساعت به طرف خانه يک چوپان راه  حس مىچيز ديگرى. خيلى سرد بود و پاهايم داشتند بى

آنها به من مى بعد از يک ساعت راهافتاديم.  پيمايى در برف  گفتند که خيلى نزديک است، ولى نزديک نبود. 

يرزن هم در آن خانه بودند. قاچاقچى  سنگين به خانه او رسيديم. مرد جوانى به ما کمک کرد، چند پيرمرد و پ

توانستم قبول کنم. گفتم ماشين را نزديک به آنها گفت که شب را بايد در آنجا بمانيم ولى من نگران بودم و نمى

توانند اثر پاهايمان را دنبال کنند و به اينجا بيايند. آنها قبول کردند که برويم و  ايم و پاسدارها مىاينجا رها کرده

ها حرکت کرديم.  اى در آن نزديکىهاى شب بود که به طرف دهکدهاسب از چوپان قرض کردند. نيمهدو تا  

توانستم پاهايم را تکان دهم، پاهايم يخ  براى چهار ساعت اسب سوارى کرديم ولى وقتى که به آنجا رسيديم نمى

ند. اهالى آن خانه هم خيلى مهربان هايشان گذاشتند و مرا به خانه بردزده بودند. آن دو مرد مرا به روى شانه

بودند، زنان پاهايم را ماساژ دادند و به من گفتند که پاهايم را در تنور که در آنوقت خاموش بود بگذارم. ولى با  

نمى  درد  از  نکردم،  را  کار  آن  داشتم  شديد  درد  دو اينکه  از  بعد  و  برد  خوابم  نزديک صبح  بخوابم.  توانستم 

انه خورديم و دوباره حرکت کرديم. اين بار قاچاقچى همراهم نيامد چوپان مرا با خود  ساعت بيدار شدم و صبح

گفت که پاهايم را تکان دهم. چوپان خيلى مهربان بود، در بين  زديم و به من مى برد و طى راه با هم حرف مى 

رفتيم که ساکنين آن اى  هاى مرزى رسيديم. به خانه به يکى از دهکده  ٦راه نان و پنير خورديم و عصر ساعت  

فهميدم  ها به ديدنمان آمدند. از ديدن من که لباس کردى به تن داشتم ولى زبان آنها را نمىپير بودند و همسايه

پيرى مىتعجب مى با زن  داستان زندگى کردند.  آذرى حرف بزنم. وقتى که  برايم توانستم  برايشان گفتم  را  ام 

ند. دو روز در آنجا بودم تا قاچاقچى ديگرى بيايد و همه ما را به آن آرزوى موفقيت کردند، خيلى مهربان بود

مان آماده حرکت شديم. آنها يک جفت چکمه بلند براى من تهيه کردند، طرف مرز ببرد. يک روز يکشنبه همه

بوديم، پسر  به همراه جورابها و لباس پشمى. پاهايم را از زير زانوها تا رانهايم را با نايلون پوشاندند. پنج نفر  

رفت و من جوانى با دو تا قاچاقچى ايرانى و يک قاچاقچى ترک همراهم بودند. يکى از آنها جلوى من راه مى

تا باسن من روى زمين نشسته بود و اگر به من کمک نمىپاهايم را جاى پاى او مى از گذاشتم. برف  کردند 

هاى سفيد از برف که تمامى نداشتند. بخاطر  د و تپهاش برف بورفتيم و همهرفتيم و مىمردم. راه مىسرما مى

ببندم، مژهسرما نمى را  به هم مى توانستم چشمم  از سرما  از گرما هايم  چسبيدند. هوا خيلى سرد بود ولى من 

مى مىداشتم  برف  مشتهايم  در  نيمهسوختم،  کنم.  را خنک  خودم  تا  آتش  گرفتم  و  رسيديم  غارى  به  هاى شب 

رسيديم  اى که مىى و نان و خرما خورديم که به ما انرژى داد. دوباره راه افتاديم، به هر تپهروشن کرديم و چاي

خورد که اين آخرين تپه است و مقصد پشت تپه بعدى است. آنقدر خسته بودم که  ها قسم مى يکى از قاچاقچى 

بتوانم راه بروم. نزديک يکى از  کردند تا دوباره چند بار ديگر حاضر به قدم برداشتن نبودم و آنها مرا حمل مى
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هاى ترکيه بوديم که صداى سگها را شنيديم. فکر کردم که رسيديم ولى خطر تمام نشده بود. گله سگها ما  دهکده

توانستم تکان بخورم. يکى از قاچاقچيان نان از کيفش در آورد و در جاهاى مختلف را محاصره کردند، نمى

اى رسيديم که ترک بودند.  دند و آنها مرا کشيدند. ساعت چهار صبح به خانهپرت کرد و سگها به نانها حمله کر

قاچاقچى از  يکى  با  بعد  بودم. روز  بودم هرچند خيلى خسته  رفتم. خوشحال  آنکارا  به  بعد  و  وان  به شهر  ها 

 بخاطر فعاليتهاى همسر و دوستانم فقط چند روز در ترکيه ماندم. حاال در کنار همسر و پسرم هستم. 

 ٭ ٭ ٭  

نازلى سعى مى با حزب کمونيست تماس بگيريم، هرچند حاال مىمن و  در کنيم که  نيستند.  دانيم که يکپارچه 

قبال مىواقع نمى که  آيا کسانى  يا جدا شدهدانيم  با حزب کمونيست هستند و  آنها  شناختيم  با  ارتباط گرفتن  اند. 

 هد: ددهيم و او پاسخ مىراحت نيست، براى سايه پيغام مى

 توانيم شما و دوستانمان را به خطر بيندازيم. وضعيت شما االن امن نيست و ما نمى -

کند.  مان مىاى از آنها بدستمان نخواهد رسيد. اين وضعيت خيلى عصبانىمعنى اين حرف اين است که نوشته

چيست و در اين چند ساله بر فهمند که چقدر ما احتياج داريم که بدانيم بحثهايشان چيست و علت جدايى  آنها نمى

دهند، نويسيم. ولى پاسخى نمىروند برايشان مىآنها چه گذشته است. چند تا نامه بوسيله کسانى که به اروپا مى

شنويم که سايه که رابط ما با حزب بود اصال  کنيم. از کس ديگرى مىرسد که يکديگر را درک نمىبه نظر مى

فع که  نگفت  ما  به  او  نيست.  نگه فعال  تاريکى  در  نيست  امن  که وضعيتمان  توجيه  اين  با  را  ما  و  نيست  ال 

هايمان که از طريق سايه براى حزب فرستاده بوديم، بدست حزب نرسيده  فهميم که هيچ يک از نامهداشت. مى

ى از  هايى که به آن سختاست. سايه حتى نفهميده بود که آنها نامه هستند، فکر کرده بود يادگارى هستند. نامه

زندان بيرون فرستاديم که از طريق سايه به حزب برسد، چه به سرشان آمده؟ شايد آن کوبلن را به عنوان يک  

 تابلو به ديوار اتاقش آويزان کرده است. 

در   اشک  حاليکه  در  داشت.  دکتر  وقت  است.  برگشته  بيمارستان  از  پدرم  هستم،  مطالعه  حال  در  خانه  در 

 گويد: آيد و مىىچشمانش جمع شده به اتاقم م

ديدمش. دختر او يک ماه قبل از اينکه وارد بيمارستان شوم، پدر يکى از زندانيان را ديدم که در مالقاتها مى  -

پرسيديم. امروز وقتى او را ديدم و حال دخترش  زودتر از تو آزاد شد. ما هميشه در مورد شما از يکديگر مى

 را کشتند، نکشتند؟  شانرا پرسيدم گفت، آنها را کشتند، همه

توانم درک کنم که پدر آن زندانى آزاد شده از چه مرگى  دانم پدر کدام يک از زندانيان را ديده است ولى مىنمى

شود که آن سال پيشش را به خانه ببرد. ولى يکباره متوجه مى  ٨زند. او انتظار داشته است که دختر  حرف مى

بيند که با آن بيگانه است. بخصوص اگر شخصيتى ديگر را مى  دختر وجود ندارد، آن شخصيت مرده است.

 تر است.  اش سختهاى انزوا طلب باشد، درک او براى خانوادهزندانى آزاد شده از آن تيپ

مى تعقيب  اينکه  مورد  در  دوستانم  مىبا  نمىشويم حرف  آن  بخاطر  اينکه  و  داشته زنيم  زيادى  فعاليت  توانيم 

پنج ماه بيرون بودن، زيبا را دوباره دستگير  گيرند و مىا ما تماس مىباشيم. خانواده زيبا ب از  گويند که بعد 

شود. بايد تصميم بگيريم، اگر به اين شکل به مبارزه عليه رژيم ادامه بدهيم گويد که تعقيب مىاند. دنيا مىکرده

دن و زندگى با نام ديگر و نديدن خيلى زود دستگير خواهيم شد. تنها دو راه در جلويمان است، يک راه مخفى ش

خانواده و دوستان و شروع يک زندگى جديد و روابط جديد است. براى تغيير نام و به قيافه نرس و کارگرى 

که از شهر ديگرى آمده در آمدن، احتياج به پول زيادى داريم. براى چنين کارى احتياج به روابطى داريم که  

توانستيم اين کار را بکنيم.  اريم. اگر با حزب رابطه داشتيم با کمک آنها مىما را در بين خود جا دهند و ما ند

مى راحتى  به  بود  زندان  از  قبل  بين اگر  در  زيادى  روابط  ما  از  يک  هر  چون  بکنيم  را  کار  اين  توانستيم 

ى بکنيم، توانيم چنين کارگوييم که نمىزنيم و مىکارگران و مردم مناطق محروم داشتيم. با يکديگر حرف مى

همه ولى  است  ايران  از  شدن  خارج  مبارزه،  ادامه  راه  تنها  نداريم.  را  به امکانش  که  نداريم  پول  آنقدر  مان 

توانند در الخروج هستيم. ولى کسانى هستند که مىمان ممنوعقاچاقچى بدهيم. مشکل اولمان اين است که همه 

ند با پيدا کردن قاچاقچى از کشور خارج شوند. آنهايى که توانمان کنند. آنهايى که پول دارند مىاين رابطه کمک

 پول ندارند سعى کنند که با کمک دوستانشان خارج شوند. 
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شنوم که مهوش دست به خودکشى زده است. به مشهد رفته يک اتاق در هتل گرفته و خودش را در اتاق مى

ل درست کند. خيلى برايم ناراحت کننده  اش در تهران مشک دار زده است. او نخواسته است که براى صاحبخانه 

اش کرد. ولى اگر خانوادهدانم که نوشتن انزجار يکى از داليلى بود که خودش را برايش سرزنش مىاست. مى

او حمايت مى آدمها مىکردند و کمکش مىاز  االن زنده بود. چقدر  يکديگر رفتار غيرانسانى کردند  با  توانند 

که مهوش خيلى از اوقات در سلول انفرادى بود چون حاضر به همکارى با رژيم نبود.   آيدداشته باشند. يادم مى 

مى او  از  هميشه  نمىآنها  نپذيرفت.  هرگز  او  و  کند  کار  زندان  در  دکتر  يک  بعنوان  که  حاال خواستند  دانم 

هرچند شايد کنند و چه احساسى دارند. پسرش حتما با شنيدن خبر ناراحت شده است،  اش چه فکر مىخانواده

اش مرده است. وقتى مهوش  هرگز بعنوان مادر دوستش نداشته است. شايد پسرش به دوستانش بگويد که خاله

ها به مالقات آمدن سخت  توانست زنده بماند. براى بچهشان نمىاش خيلى کوچک بود و رابطهدستگير شد بچه

مى مسلح  پاسدار  آنهمه  از  خانوادهبود،  گشتن  از  بىهترسيدند.  انتظار  و  خودشان  و  و ا  پدر  ديدن  و  پايان 

اين شرايط براى بچهمادرشان پشت شيشه و تمام شدن مالقات قبل از شروع شدن آن، مى ها خيلى ترسيدند. 

ها را به  خواستند که بچه هايشان مىکرد، براى همين خيلى از زندانيان از خانواده شان مىسخت بود و افسرده 

 مالقات نياورند.  

احساس مىذه و  است  درک مىنم مشغول مهوش  را  او  اگر  که  نمى کنم  را  کشت. هرچند حاال کردند خودش 

مى نمىاحساس  درکش  که  نبود  مهوش  تنها  اين  که  مىکنم  احساس  نمىکردند.  درک  هم  را  ما  که  کنند،  کنم 

بچهمى مشکل  اگر  و  داشت  بيشترى  مشکالت  مهوش  که  زندهدانم  االن  شايد  نداشت  را  بقيه    اش  و  من  بود. 

کنند که کنم که ديگران فکر مىکنند. احساس مىکنيم که درکمان نمىمشکالت مهوش را نداريم ولى احساس مى

ما بايد مثل گذشته قوى باشيم و مثل آنها زندگى کنيم. آنها انتظار دارند که ما مانند خودشان اجتماعى و مثل قبل  

من همان فرد قبل از زندان نيستم. تاثير زندان روى افراد متفاوت بوده  کنم که  از زندان باشيم. ولى احساس مى 

لذت مى داشتن دوستان زياد  از  از زندان من  قبل  ديگران  است.  با  را  تمام وقتم  ندارم  بردم ولى حاال دوست 

کنم س مىآيند ولى ديگر قادر نيستم که رابطه را نگه دارم. احساام به سراغم مىباشم. برخى از دوستان قديمى

اى کنند. خيلى مهربانند ولى اين براى پر کردن فاصله ام ولى آنها با من مثل قبل رفتار مى که از آنها دور شده 

 که زمان نقش چندانى در آن نداشته است، کافى نيست.  

 ٭ ٭ ٭  
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 شروعى دوباره  

توانسته  ١۳٧۲سال   اراست  کشورهاى  از  يکى  براى  ويزا  و  پاسپورت  طورى  ام  را  بليطم  و  بگيرم  وپايى 

خواهم که در لندن تقاضاى پناهندگى کنم، چون قبال در انگليس بوده  ام که در لندن توقف داشته باشم. مىخريده

 روم به آنجا که زندگى جديدى را شروع کنم.  و کسانى را در آنجا دارم. مى

لندن مى فرودگاه  در  پياده  هواپيما  به همراه مسافران  پلهمىنشيند،  پائين  در  نفر کارمند  شوم.  دو  هاى هواپيما 

ايستاده مهاجرت  مى اداره  مسافران  به  و  که  اند  آنهايى  و  بروند  راست  به طرف  دارند  ويزا  که  آنهايى  گويند 

بايد به طرف چپ بروم ولى به طرف راست مى روم و بعد از ترانزيت هستند به طرف چپ بروند. من هم 

افرادى در پشت ميزها  م به سالن بزرگى مىگذرآنکه از راهرويى مى رسم که ته آن ميزهايى قرار دارند و 

اداره مهاجرت را مىام، نمىاند. هيجان زدهنشسته بايد بکنم. يک کارمند  او مىدانم چه  از  آيا  بينم،  پرسم که 

 گويد: مىگويم که پناهنده هستم. دهم و مىگويد آره. پاسپورتم را به او مىپليس است و او مى

 خواهيم.  ما پناهنده نمى -

ام، مرا چند متر به دهد. خيلى ترسيدهام هل مىشود ولى دارد مرا به طرف راهرويى که از آن آمده باورم نمى

 گويد:  عقب رانده است و پاسپورتم را به دستم داده است. مى 

 واهيم. خبه هواپيمايى ايران برو تا کارت را درست کنند، ما پناهنده نمى -

خواهد مرا به ايران برگرداند. در يک لحظه جاخالى داده و رسم. او مى ام، مىدارم به راهرويى که از آن آمده 

رسانم. پيش يکى از آنها که زن سياه پوستى است  دوم و خودم را به ميزها مىکنم، با تمام توانم مىفرار مى 

ام و افسر  پناهنده هستم. او ديده است که من تمام راه را دويده  گويم کهدهم و مىروم و پاسپورتم را به او مىمى

 گويد:  ديگر هم تا جايى به دنبالم دويده و بعد ول کرده و رفته است. مى

 نگران نباش، اينجا بشين.  -

امان هستم مى از مقابلم رد  نشينم. بعد از چند لحظه مىدر حاليکه مطمئن نيستم که در  بينم که مرد ريشويى 

اند که بيايد و مرا نگاه کند. چند لحظه بيشتر کنم که کارمندها به او گفتهکند. احساس مىشود و مرا نگاه مىىم

 گويد: کشد که صدايى به زبان فارسى از پشت سرم مىطول نمى

 توانيم در موردش حرف بزنيم. با من به هواپيمايى ايران بيا، مشکلت را حل خواهيماگر مشکلى دارى مى  -

 کرد. 

افتادهاحساس مى ايران گير  او فحش مىکنم که در بخش جاسوسى  به  او مى ام.  از  خواهم که برود گم دهم و 

ناراحتى مى و  تنهايى  احساس  نمىبشود.  ميز مىکنم،  کنار  به  بکنم،  بايد  افسر مىدانم چه  به  و  که  روم  گويم 

دهم. گويد که من به حرف او گوش نمىافسرها مىبينم که مرد ايرانى به يکى از  کنم. مىاحساس امنيت نمى

اند که بيايد و با من حرف بزند و قانعم کند که با او بروم تا با هواپيماى شوم که آنها او را خبر کردهمتوجه مى

کنم که دنيا در کوبيدن انسانهايى مثل من متحد بعدى مرا به ايران بفرستند و از فرودگاه به زندان. احساس مى 

مى است افسر  آن  به  نمى.  اينجا  در  که  مىگويم  اتاقى  به  مرا  ندارم.  امنيت  احساس  چون  براى نشينم  که  برد 

مصاحبه منتظر باشم. کسان ديگرى هم از کشورهاى مختلف در اين اتاق هستند. دوست دارم تلفن بزنم ولى 

گويد که پول خورد به اندازه  مى  خواهم که اسکناسم را خورد کند و اوپول خرد ندارم. از پسر سياه پوستى مى

مى ولى  ندارد  مىکافى  نظر  به  نگران  و  مهربانند  متفاوتند،  اتاق  اين  آدمهاى  بدهد.  را  تلفنم  پول  آيند،  تواند 

 فهمم که همه در شرايط من هستند.  مى

 ٭ ٭ ٭  

بينم و احساسم او را مى سال    ١۲آيد، از ديدن او خوشحالم. بعد از کند. به ديدنم مى هستى هم در لندن زندگى مى 

ايم  کنم که هر دو تغيير کردهزنم احساس مىنسبت به او تغيير نکرده است. ولى هر چه بيشتر با او حرف مى

مى زندان  توابهاى  ياد  به  مرا  حرفهايش  بعضى  متفاوت.  جهت  دو  در  بر  ولى  در  را  وجودم  غمى  اندازد. 
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امى به  که  است  افتاده  او  براى  اتفاقى  چه  در  گيرد،  شرايطش  مورد  در  او  از  است؟  کرده  تغيير  شکل  ين 

گويد. ولى طرز حرف زدنش، آناليز کردنش  پرسم و او برايم از جنگها، قدرت و ضعفهايشان مىکردستان مى

او مى از  نيست.  مبارز  نفى مىبه روش يک  را  او همه جريانات  دارد؟ و  فعاليت سياسى  آيا  کند و  پرسم که 

کنى؟  گويم، خوب چرا به روشى که خودت قبول دارى فعاليت نمىبا آنها کار کند. مى  گويد که حاضر نيستمى

گويى، خودش يک  گويم ولى همينکه بر عليه مبارزين مىتواند کارى انجام دهد. به او مىگويد، تنهايى نمىمى

ليه رژيم و يا اين دنيايى کارى است! همه تحليلش از گذشته تنها و تنها نقد انقالب و انقالبيون است. کارى بر ع

کند. در واقع همه حرف و فعاليتش بر عليه انقالب است، بر عليه  کشند، نمىکه اکثر انسانهايش دارند زجر مى

کند. ولى مرا دوست دارد  اند. با مخالفت با آنها منفعل بودن خودش را توجيه مىآنهايى است که در حال مبارزه

گويم که  ام. به او مىام و به دوستانم خيانت نکردهفرق دارم چون در زندان بودهکند که من با ديگران و فکر مى

 خواست از بين ببرد.  من فرقى با ديگران ندارم، من هم يک کمونيست بودم که رژيم مى

بى اينکه  از  نيستم،  ناراحت  نيست  مبارز  يک  ديگر  هستى  اينکه  مى از  را  انقالب  و  نايستاده  کوبد، طرف 

دهد طبيعى دانم که اشکاالت زيادى داريم ولى ما مبارزه کرديم و وقتى که کسى کارى انجام مىمىناراحتم.  

توانم به او بگويم؟ بعد از  کنند. چه مىدهند، اشتباه نمىاست که اشتباه هم بکند. تنها آنهايى که کارى انجام نمى

ا شده  متوجه  او  چون  نداريم.  هم  براى  حرفى  يکديگر  ديدن  بار  انقالبيون  چند  کردن  مسخره  از  من  که  ست 

اين کار را نمىخوشم نمى قبلىکند. حاال مىآيد و ديگر  اين بابت بينم که احساس  از  او ندارم.  ام را نسبت به 

احساس مى نيستم،  داده خوشحال  را از دست  را. ولى کارى نمىکنم که چيزى  ارزش  با  شود  ام، يک دوستى 

ه داشت دوست داشتم، شخصيتى که هيچى از آن در او نمانده است. فکرم کرد، من او را بخاطر شخصيتى ک

مشغول اين است که چه چيز باعث شد که برخى از مبارزين در خارج از زندان تواب شوند. در زندان شاهد  

اى به نام دانم که اگر در زندان شکنجه نبود، پديدهاين بودم که رژيم بوسيله شکنجه برخى را تواب کرد. مى

کرد، چرا که  گرفت. همانطور که در سالهاى آخر کسى ديگر خودش را تواب معرفى نمىتواب هم شکل نمى

پائين   و  باال  رژيم  فشار  شدت  و  شرايط  بنابر  توابان  شماره  بودم  زندان  در  که  وقتى  بود.  شده  کمتر  فشار 

فشمى هم  آنها  باشد،  بوده  همينطور  بايد  هم  زندان  از  بيرون  مردم  براى  کردند.  رفت.  تحمل  را  زيادى  ار 

جنگيدند، آنها هم زمانهايى شرايط بدى داشتند. پس پشيمان شدن برخى از  بخصوص آنهايى که در کردستان مى

مبارزه با رژيم بايد اجتناب ناپذير بوده باشد. ولى نظرشان چطور تغيير کرده است؟ آنها زمانى معتقد بودند که 

کنند که رژيم حاال  را فقيرتر کند و آزادى را از مردم بگيرد. فکر نمىرژيم براى اين سر کار است که مردم  

خيلى رژيم  است؟  آمدنش  ابتداى سرکار  از  بدتر  باز  حتى  مبارزه  از  را  مردم  تا  کرد  و شکنجه  را کشت  ها 

کرده اشتباه  که  برساند  نتيجه  اين  به  را  مبارزين  و  زندگىايستاند  و  بروند  بايد  و  بهاند  بکنند.  را  نظر    شان 

ام به او  توانم سنگى را که براى هستى درست کردهرسد که در رابطه با برخى رژيم موفق بوده است. نمىمى

 کنم که او همان شخصى نيست که من آن سنگ را برايش درست کردم. بدهم. احساس مى

 ٭ ٭ ٭  

انگليس مى به  آمدنم  از  پذيرفته شدهيکسال  پناهنده سياسى  به عنوان  در هندون کالج مشغول زبان   ام.گذرد و 

اند پائين تر از سطح من است. با معلمم حرف کنم که کالسى که مرا در آن گذاشته خواندن هستم، احساس مى

 گويد: زنم تا مرا به کالسى که هم سطح من است، بفرستد و او مىمى

خواهى که کالس بيايى  مى  هاست. اگرها نيست، براى اروپايىکالس ديگر که در سطح توست براى پناهنده  -

 بايد در همين کالس که هستى بمانى. 

گويم که حاضر نيستم وقتم را هدر بدهم. پيشنهاد  کنم، به معلمم مىاين مناسبات و سيستم راسيستى را باور نمى

اين کالج که خيلى به من دور است بروم، الاقل مىمى از  به قسمت ديگرى  توانم در کالس هم سطح کند که 

روم ولى متاسفانه اين يکى هم بدتر از دم بنشينم. هرچند برايم مشکل است ولى بخاطر ياد گرفتن زبان مىخو

ايم مان خوب است ولى روش درس دادنش طورى است که گويى ما از دنياى ديگرى آمدهديگرى است. معلم

 گويد: زنم، مىکه حتى بلد نيستيم از تلفن استفاده کنيم. با او حرف مى

خواهد توانم هرچه که دلم مى کنم ولى من نمىمتاسفم، من احساس حقارتى را که در اين کالس دارى درک مى -

 اند که اين چيزها را درس بدهيم. درس بدهم. به ما گفته
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اين کالس هم نمى ياد دادن فارسى و ياد گرفتن  در  افرادى براى تبادل زبان يعنى  پيدا کردن  با  توانم بمانم و 

 کنم که زبانم را بهتر کنم. ى سعى مىانگليس

عدالتى آزار دهنده است. آدم بايد قلب نداشته باشد که اين همه کنى، ديدن بىکند که کجا زندگى مىفرقى نمى

بيخانمان را در خيابانهاى لندن ببيند و ناراحت نشود. همه جا سيستم غيرانسانى است. شرايط زندگى من خيلى 

معم انسان  يک  از  زندگىبدتر  بايد  که  هستم  انسانى  هستم.  پناهنده  يک  است، چون  چند  ولى  و  در سى  را  ام 

ها را شکسته است. به نظر  بينم که سختى چنين زندگى خيلىسالگى از صفر شروع کنم، و راحت نيست. مى

ند. اين کنکنند. زندگى دور از خاطرات و احساسات را درک نمىرسد که ديگران پناهنده بودن را درک نمىمى

قوانين مبارزه براى يک زندگى رها کرده است که  مبارزه  در  دانم که  دانيم. نمىاش را هم نمىجامعه ما را 

اينجا چگونه عمل مى افقى و نااميدى وجودم را در بر کند. براى همين خيلى از مواقع احساس بىسيستم در 

 اش باشد. رى شروع کند که در ادامه زندگى قبلىاش را طوشود تا زندگىگيرد. هيچ کمکى به پناهنده نمىمى

 ٭ ٭ ٭  

کند و  ام ولى هنوز الاقل شبها در آنجا هستم. کابوس زندان رهايم نمىسال است که از زندان آزاد شده   ٦حدود  

کنم که کنم که بايد تمام روز را بخوابم. هرچند خودم را مجبور مىام که احساس مىگاهى صبحها آنقدر خسته 

دانم که گذشته يعنى زندان رهايم نکرده است، طى روز هم برخى  شوم و مثل مردم معمولى زندگى کنم. مى بلند

تداعى مى برايم  را  زندان و شکنجه  جا چيزها  از  مرا  چنان  گاهى  تلفن  يا صداى  و  خانه  کنند. صداى زنگ 

آمدهمى دستگيريم  براى  گويى  که  آنهايى  پرانند  ندارم  دوست  حتى  گاهى  مىاند.  زندان  در  که  يعنى  را  ديدم 

دوستانم را هم ببينم. شايد چون در زندان از همه طرف آزار ديدم و دوست ندارم که به ياد بياورم. در زندان  

ام را نشان دهم. مثل توانستم شادى و ناراحتىمجبور بودم که احساساتم را پنهان کنم، سرکوب کنم. در آنجا نمى

کنم که هنوز هم همانطور هستم. ان دادن احساساتم را نداشتم و گاهى احساس مىانسانها در جامعه آزادى نش

موسسه به  کابوسهايم  مىبخاطر  فندشن  مديکال  نام  به  زن اى  و  است  شدگان  به شکنجه  کمک  براى  که  روم 

سها را به بينم و اينکه چرا اين کابودهد که چرا کابوس مىبينم. او برايم توضيح مىمهربانى را براى مدتى مى

 اين شدت در زندان نداشتم ولى در اينجا دارم.  

 ٭ ٭ ٭  

دانم که گويد که دچار مشکل شده است و بايد از ايران بيرون بيايد. مىزند و مىاست دنيا زنگ مى ١۳٦٧سال 

که    اگر او را دستگير کنند اعدامش خواهند کرد و يا براى سالها نگهش خواهند داشت. او احتياج به پول دارد

 دهم که برايش آماده کنم.  بيرون بيايد، به او قول مى

اند. دنيا بوسيله يک قاچاقچى به ترکيه و از آنجا با مشکالت زيادى به يونان بيشتر دوستانم از ايران بيرون آمده

 اش است.  رفت و حاال در آلمان منتظر جواب پناهندگى

 ٭ ٭ ٭  

يران زنگ زد و گفت که زهرا دست به خودکشى زده و جان  است، امروز يکى از دوستانم از ا  ١۳٧٧سال  

اش خالص شود يا نه. شايد اگر در توانست از شر ناراحتى روحىدانم اگر زهرا اينجا بود مىباخته است. نمى

زد. زهرا زندانى دو رژيم بود، رژيم شاه و رژيم اسالمى و دومى او را اينجا بود الاقل دست به خودکشى نمى

 رد. ديوانه ک

اند،  کنم به سواالتى که مغزم را مشغول کردهگذرند و من مشغول تحصيل روانشناسى هستم. سعى مىسالها مى

کنند. آمريکا جنگى يک طرفه را بر  پاسخ دهم. اينکه سيستمها در همه دنيا چطور از روانشناسى استفاده مى

انداخته است به نام صلح و دمکراسى راه  اى بيش نيست،  و سازمان ملل هم وسيله  عليه عراق و يوگسالوى 

مى بيگناه شرکت  مردم  کشتار  در  هم  مى اروپا  هم  من  و  دارد  وجود  جنبش ضد جنگ  توانم  کند. خوشبختانه 

تلويزيونى   از کانالهاى  دهم. هيچ يک  لندن بر عليه جنگ شعار  انسان ديگر در خيابانهاى  همراه دهها هزار 

کنند، حتى وقتى که سى هزار نفر در خيابانهاى لندن بر عليه آن شعار اخبار تظاهرات ضد جنگ را پخش نمى

اى باشد دهند. نشان ندادن حتى يک صحنه از تظاهرات مخالفين جنگ در تلويزيونها بايد بخاطر دمکراسىمى
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مى حکومت  اينجا  در  دمکراسى که  همان  از  کند.  تا  چند  چنگ  در  را  دنيا  خبرى  کانالهاى  تمام  که  اى 

 ها گذاشته است. رينپولدارت

اش رد شده و در خطر ديپورت است،  گويد که تقاضاى پناهندگىاست، دنيا از آلمان زنگ زده مى  ١۳٧٨سال  

دانم که چه زمانى انسانهايى مثل آيد. نمىگويد که بطور قاچاقى به لندن مى اند. مىبرگه ديپورتش را به او داده 

 اهند بود که در جايى با فراغت زندگى کنند.  او بعد از سالها زندانى کشيدن قادر خو

مى رشد  غربى  دمکراسى  از  برخاستهدرکم  رژيم  برعليه  ايران  در  مردم  که  حاال  خبرى  کند.  کانالهاى  اند، 

مى اسالمى  دمکراسى  از  و  رژيم  شدن  اصالح  از  براى انگليس  که  هستند  بلندگويانى  همان  اينها  گويند! 

ايران،   رفتن  به چپ  از  و جلوگيرى  به مردم حقنه کردند  عنوان رهبر  به  را  اسم خمينى  به  ناشناسى  جانور 

اسالم سياسى را براى اولين بار به قدرت رساندند. ايران سالهاست که آبستن تحوالت مهم است، ميدوارم که 

حاال   توانند شرايطشان را به طور واقعى تغيير دهند.قبل از هرچيز مردم بدانند که تنها با قدرت خودشان مى 

بينم که به اندازه کافى همه امکانات اقتصادى براى ايجاد يک دنياى آزاد و برابر و شاد براى همه فراهم  مى

هست. فقط مردم بايد در گرفتن سهمشان مصمم باشند و از آن کوتاه نيايند. مسکن و طب مجانى، بيمه بيکارى،  

 د اوليه ترين خواستهاى مردم باشد. قيد و شرط سياسى بايتحصيل مجانى، کال رفاه و آزادى بى

آلمان  به  بايد  دابلين  قانون  بنابر  و  است  شده  رد  هم  اينجا  در  پناهندگيش  تقاضاى  ولى  است  انگليس  در  دنيا 

به  ولى  کنند  ديپورتش  که  بازداشت کردند  را  او  بود.  ناامن خواهد  برايش  آنجا چقدر  که  نيست  برگردد. مهم 

قيد ضمان با  توانست  وکيلش  مىکمک  چه  ولى  شود.  آزاد  دنيا مىت  بکند؟  خيلىتواند  مثل  که  ديگر داند  هاى 

 داند که اگر به ايران هم برود دستگير خواهد شد. جايى در اروپا بعنوان پناهنده ندارد. مى

 ٭ ٭ ٭  

ه خوانم ککنم. مىهاى داخلى و خارجى دنبال مى اخبار ايران را از طريق اينترنت و خواندن برخى روزنامه

احمد بخاطر  طاهر  بايد  انسان  يک  را  عمرش  از  سال  چند  چرا؟  است.  زندان  در  دوباره  مجتبى  پدر  زاده 

 ترين زندانى سياسى جمهورى اسالمى باشد. زاده بايد قديمىنظراتش در زندان سپرى کند؟ طاهر احمد

سال است که از زندان بيرون    ۹زنيم. هرچند حاال  بينم و در مورد تاثيرات زندان حرف مىنازلى و نينا را مى

زديم که کسى نشنود. نازلى ايم ولى گويى همين ديروز بود که زير طناب لباسها با هم يواشکى حرف مىآمده

کنم که خيلى وقت  بينم احساس نمىام ولى نينا را نديده بودم. وقتى او را مىرا در طى اين مدت چند بار ديده

نسبت به يکديگر همانطور که قبال بود مانده است، با همان صميميت و نزديکى   ام. احساساتماناست او را نديده

آنرا حفظ مىزنيم که در زندان حرف مىبا يکديگر حرف مى آن  زديم. چيزى در روابطمان است که  کند و 

 گويد:  اعتماد و عشق است. نازلى از تاثيرات زندان مى

کنم که رفتارم را تغيير  ه را تحمل کنم و هيچى نگم، احساس مىاز آنجايى که در زندان مجبور بودم که شکنج -

کشم و  کنم، رنج مىايستم. تحملش مىداده است. حاال مجبور نيستم سختى را تحمل کنم ولى در مقابلش هم نمى

نمى مىهيچ  عصبانى  خودم  دست  از  گاهى  مىگويم.  تحمل  اينکه  از  رفتارم  از  نمىشوم،  هيچ  و  گويم کنم 

توانم  کنم؟ ولى نمىگويم که نبايد اين وضع را تحمل کنم، چرا تحمل مىشوم. گاهى به خودم مىمىخشمگين  

ام. اينکه مجبور بودم  دانم که علت اين رفتارم نتيجه دورانى است که در زندان بودهخودم را از آن جدا کنم. مى

توانم  ام و نمىالعمل را حفظ کردهعکسشکنجه را تحمل کنم و چيزى نگويم. آن شرايط تمام شده ولى من همان  

رفتار ديگرى داشته باشم. قبل از زندان اينطورى نبودم، حاضر نبودم چيزى را تحمل کنم و چيزى نگويم. حاال  

مى ناراحتم  کسى  که  مىوقتى  فکر  شکل کند  اين  به  کنم.  درکش  بايد  و  است  داشته  بدى  شرايط  او  که  کنم 

وقتى که در مورد    ٦٧  لگويم. يادت هست بعد از کشتار جمعى سايزى نمىکنم و چاحساساتم را سرکوب مى

ام برايش گريه کنم، حتى وقتى  اعدام محمد شنيدم، آنقدرى که احتياج داشتم نتوانستم گريه کنم. هنوز هم نتوانسته

گذشته است.    رسد که خيلى وقت از آنام. هرچند خيلى وقت پيش در زندان بوديم ولى به نظر نمىکه تنها بوده

 شکنجه چيزى نيست که تحملش کنى و فراموشش کنى، تمام عمرت باهات خواهد ماند.  

تر از قبل از زندان  بينم که حساسمان انداخته است. خودم را مىاش را بر زندگى همهدانم که زندان سايهمى

ک اين وضعيت روحى ما براى  دانم که همه ما زخمهايى بر بدن و ذهنمان و احساساتمان داريم. درهستم. مى

ايم و هر چه بوده متعلق به گذشته بوده کنند که ما سالها پيش دستگير شدهديگران راحت نيست. آنها فکر مى
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کنيم. مسئله است. و اگر در مورد آن حرف بزنيم به اين معناست که در گذشته و هنوز در زندان زندگى مى

گ نيست.  آن  مورد  در  زدن  حرف  و  کردن  در فکر  گيريهايمان،  تصميم  احساساتمان،  در  ماست،  با  ما  ذشته 

در  است.  ساخته  را  ما  گذشته  کرد.  خواهيم  حمل  خود  با  تا مرگ  را  تاثيراتش  و  است.  و خوراکمان  خواب 

امروزمان،  برخورد  و  زندگى  که  همانطور  دارد.  نقش  روابطمان  و  احساساتمان  اهدافمان،  روياهايمان، 

 مان هم نقش دارد و زدودن تاثيرات منفى اين گذشته آسان نيست.  ت. گذشته در آيندهمان را خواهد ساخآينده

مى رنج  محبت  کمبود  از  ما  نشدههمه  تحقير  هرگز  که  انسانهايى  از  بيشتر  ما  و  شکنجه بريم  هرگز  که  اند، 

بتواند زخمهاى    اند به عشق و محبت نياز داريم. شايد در کنار مبارزه براى يک دنياى برابر، تنها عشقنشده

تواند عشق را بخرد، در هر جايى پيدا شکنجه و تحقير و تاثيرات روانى زندان را درمان کند. ولى کسى نمى

شان بدوند اند که آدمها بايد براى زندگى روزانهشود و پيدا کردنش هم راحت نيست. دنيا را طورى ساختهنمى

زندگى   از  بخشى  همين عشق  براى  بمانند.  زنده  گرفته تا  ياد  يا  و  ندارند  برايش  وقتى  نيست،  آنرا انسانها  اند 

 توان عشق را بدون تعهد ازدواج داشت. نداشته باشند. خوشبختانه در انگليس بر خالف ايران مى

 ٭ ٭ ٭  

شان را  شان در زندان متولد شد و مجبور شدند که بچه آن زندانيانى که قبل از دستگيريشان بچه داشتند و يا بچه 

خود جدا کرده و به خانواده بسپارند، شايد بيش از افرادى مثل من ضربه خورده باشند. فشار روى آنها تمام از  

کنند که چرا مادرشان در کنارشان نبوده است. آنها فکر ها حاال درک نمىنشده است، چون برخى از آن بچه 

بايست در جدا کردن بچه از خود ان مى کنند که مادرشان آنها را رها کرده است. آنها رنجى را که مادرشمى

توانند بپذيرند که اين ها حتى از پدر و مادرشان متنفر هستند. آنها نمىکنند. برخى از اين بچه بکشند درک نمى

اند. آنها در  شان و يا کسان ديگرى بزرگ شدهآدمها پدر و مادرشان هستند چرا که با پدر بزرگ و مادر بزرگ

آنکه بدانند با تنفرشان و يا رابطه برقرار  اند. بىه پدر و مادرشان آنها را دوست نداشتهاين گمراهى هستند ک

انتقام مى آنها  از  پدر و مادرشان  با  آنها  نکردن  به  انگارند و محبتى نسبت  ناديده  آنها را  دارند  گيرند. دوست 

دورى سالها  از  بعد  که  وقتى  مادرها  و  پدر  اين  از  خيلى  البته  ندهند.  بچه  نشان  کنار  قرار گرفتند  در  هايشان 

شان را تحمل خودشان هم مشکل داشتند. آنها بخشى از احساساتشان را در زندان کشتند تا بتوانند دورى بچه

اند. براى آنها هم  سال از او دور بوده  ۹و يا    ٨کنند. يکباره خود را با يک بچه ده و يا پانزده ساله ديدند که  

هايشان محبت کنند سخت است. اکثر آنها احتياج به کمک  ثل همه پدر و مادرها به بچه توانند مدرک اينکه نمى

ايرانى ديدن روانپزشک و   فکرى و روانى دارند، هم پدر و مادرها و هم بچه ها. ولى متاسفانه در فرهنگ 

تحمل کنند تا  دهند که سختى را  روانشناس به معنى اين است که فرد ديوانه است. براى همين آدمها ترجيح مى

آزادى  از  بعد  زندانيان  اين  از  برخى  بگيرند.  کمک  خانوادهاينکه  با  که  شدند  مجبور  تا  شان  بجنگند  هايشان 

اند اند و مثل بچه خودشان آنها را بزرگ کردههاى آنها سالها با اين بچه بودههايشان را پس بگيرند. خانوادهبچه

د از  را  آنها  که  است  برايشان سخت  حاال  نمىو  شرايطى  چنين  در  بدهند.  کرد،  ست  سرزنش  را  کسى  توان 

ها و عموها و ها و عمهخواهند. از طرف ديگر مادر و پدر بزرگها و خالههايشان را مىزندانيان آزاد شده بچه 

اند جدايى برايشان سخت است. اند و به آنها عشق ورزيدهها را بزرگ کردههايى که براى سالها اين بچهدايى

خواهند که دوباره از دستشان بدهند. در چنين  اند و نمىهاى از دست داده خود ديدهها را به جاى بچهن بچهاي

 کنند بجاى آنکه مقصر اصلى را که رژيم است سرزنش کنند.  شرايطى آدمها يکديگر را سرزنش مى

ورت از آنجا به ايران را ندارد.  اى به جز برگشتن به آلمان و ديپدادگاه عالى اعتراض دنيا را رد کرد و چاره 

تواند دوباره در خطر دستگيرى قرار گيرد. براى توانيم همديگر را از دست بدهيم. او نمىولى ما ديگر نمى

کنند. حاال امنيت دارد، ها در تمام کشورها زندگى مىپيوندد که همچون سايههمين دنيا هم به خيل انسانهايى مى

اى ندارند، پاسپورتى براى مسافرت ندارند و  د. آنجايى که انسانها هويتى ندارند، آيندهکندر آخر دنيا زندگى مى

در جايى زندگى مى دنيا  ندارند.  آن  از  دفاع کردن  براى  که  حقوقى  ندارد. جايى  آدرسى  ندارد،  نامى  که  کند 

نها را ديپورت کند. دنيا  تواند آاى ندارند و کسى نمىآدمها اسمى ندارند، مذهبى ندارند، شغل درست و حسابى 

بماند ولى الاقل ما مىتمام روز سخت کار مى بتواند زنده  ببينيم و خطر دستگيرى  کند که  را  توانيم همديگر 

 چرخد. باالى سرش نمى

المللى هستم. در حالى که مشغول  ام را تمام کرده و مشغول خواندن فوق ليسانس روابط بينليسانس روانشناسى

از نظر سياسى هم فعال باشم. احساس مى تم، سعى مى درس خواندن هس دنيا و کنم که  اين  کنم تنها راه تغيير 

ام تغيير کنم که زندگىام، احساس مىهايى داشتهنويسم و سخنرانىخودم مبارزه است. از وقتى که مقاالتى مى

در   انسانها  همه  که  دنيايى  به  ناعادالنه  دنياى  اين  تغيير  به  عشق  است.  به  کرده  کنند  زندگى  آزادى  و  رفاه 
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تاثيرات منفى زندان را در خودم دهد. تحرک سياسى باعث شده است که راحتام انگيزه مىزندگى تر بتوانم 

ام  بينم که مبارزه ضرورت زندگى من است و بدون آن زندگىام لذت ببرم. حاال مىدرک کنم و بتوانم از زندگى

 خواهم بود. مصرف و نااميد خالى خواهد بود. بى

 ٭ ٭ ٭  

مى  ١۳٨۰سال   صورت  ايران  در  رژيم  عليه  بر  زيادى  تظاهرات  که  است  سالى  دو  حدودا  و  گيرند.  است 

کنند، ولى دامنه مبارزات  هرچند ارتش و اراذل و اوباش مسلح رژيم مردم را به رگبار بسته و يا دستگير مى

تر مى گذشته  وسيع  ماه  چند  در طى  که  اينجاست  جالب  تظاهرات مردم شود.  در حين  از شهرها  بعضى  در 

اند، احساس  اند. وقتى که اولين بار شنيدم که مردم قرآن آتش زدهمسجد و مراکز اسالمى و قرآن به آتش کشيده

نشاند. آرى اين همان آتش است که از کردم که اين همان آتشى است که رژيم بوسيله کابل به کف پاى مردم مى

افتاده و دارد مسجد و قرآن مى کف پاى من و ديگران ر اسالمى را هم خواهد    سوزاند. روزى دامن رژيماه 

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 بهترين اسلحه بر عليه مردم است. 

 ٭ ٭ ٭  

 

 

 


