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  :نوشته پشت جلد کتاب

با کتابى که در دست دارید همراه من به زندانهاى زنان جمهورى اسالمى 

شوید و زندان هاى آن دستگير مىآئيد. با خواندن این کتاب همراه شخصيتمى

هاى بين کنيد. وارد مناسبات و مرزبندىاسالمى را به عنوان یک زن تجربه مى

شوید و زندان را نه از بيرون و تنها در رابطه با رژیم بلکه با تمام زندانيان مى

  .ابعاد آن لمس خواهيد کرد

از نظر من وجه تمایز این کتاب با دیگر ادبيات مربوط به زندان این است که 

زندان را از جامعه و زندانيان را از مردم و گرایشات سياسى در جامعه جدا 

ن کتاب مسائلى مثل خودکشى بخاطر تجاوز، اعتصاب غذا، کند. در اینمى

اعتراض به بودن با زندانى عادى و برخى دیگر از سنتهاى اعتراضى از 

  .انداى متفاوت ارزیابى شدهزاویه

   

 ناشر: انتشارات نسيم

  ۲۰۰۲چاپ اول: فوریه 

ISBN: 91-973908-2-8  
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  :مقدمه

 

داد عدم شناختم از پدیده زندان بود. از زندان رنج مىیکى از مسائلى که مرا در 

اینرو یکى از اهدافم در زندان هميشه آن بود که اگر روزى آزاد شوم درباره آن 

بنویسم. و بارها در مورد آن فکر کردم. به توصيف در و دیوار، اتاق شکنجه، 

دان مرا از بازجو و روابط زندانيان با یکدیگر اندیشيدم. در آن هشت سال که زن

هواى آزاد جدا ساخته بود بارها به خودم گفتم که در اولين فرصت بعد از آزادى 

توانستم اش خواهم نوشت. ولى وقتى خود را در شرایطى دیدم که مىدرباره

بنویسم، یعنى دیوارهاى زندان نه پيرامونم بلکه پشت سرم و حتى دور از 

آن هنوز رویایى بيش نيست.  وجودم بودند، متوجه شدم که نوشتن در باره

رویایى که در دوره زندان مثل عملى انتقامى در وجودم شعله کشيده بود. ولى 

اش بنویسم. آنچه توانستم دربارهاکنون اگر چه از آن دور شده بودم، هنوز نمى

بر من رفته بود هولناکتر از آن بود که بتوانم براحتى ترسيمش کنم. از آن 

در مورد کدام سال، کدام واقعه و اعدام کدام دوست باید دانستم گذشته، نمى

اى از سيل بنویسم. آیا در مورد رژیمى باید بنویسم که مشاهدات من قطره

تر ها و سنتها که زندان رژیم را بر من تنگجنایات آن است و یا از زندان دگم

  .کردمى

نبود. نه بخاطر  به هر رو آزادى از آن چهاردیوارى به معناى آزادى واقعى من

آنکه ایران خود یک زندان برزگ است. نه بخاطر اینکه قلم نویسندگى نداشتم، 

کردم قادر نخواهم بود که همه چيز را، همه جنایات رژیم را و همه بلکه فکر مى

ام کرده تجربگى خودم و گندیدگى بعضى از سنتهاى مبارزاتى را که محاصرهبى

  .بودند، بر روى کاغذ بياورم

سال  ٨ام از درون دیوارها به معناى آزادى روحم نبود. خشمى که طى آزادى 

خواست. آزاد شدن ترى براى آزاد شدن مىذره ذره جمع شده بود زمان طوالنى

طلبيد. این مبارزه و آزاد شدن از اى سخت مىاز تاثيرات منفى زندان مبارزه

پروسه خود همراه بود با  تاثيرات منفى زندان زمانى طوالنى الزم داشت. این

مهابا از بيدار شدن انگيزه انتقال تجربياتم به نسل جوان که خوشبختانه بى

اش سرکوب دیده ولى شکست کند. نسلى که در زندگى روزمرهآزادیش دفاع مى

خواهد. نسلى که باید از شکست نخورده و استوار ایستاده و حقوقش را مى

صورتى امکان پذیر است که ما سرکوب پيشينيانش درس بگيرد و این در 
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شدگان زبان بگشائيم و بگویيم بر ما چه رفت. زبان به سخن بگشائيم و هر یک 

به سهم خود هم از جنایات رژیم بگوئيم و هم از بى تجربگى ها و اشتباهات 

خودمان. بالطبع یکى از اهداف من درک و تشریح روندى بود که آن گونه طى 

  .دیگر اىشد و نه به گونه

باعث شد   عشق به مبارزه براى تغيير این دنياى نابرابر و اميد به گسترش آن

بينم که در آن دوران اکنون مى .کتابی به نام "زندان" نوشتم ۹۵که در سال 

هنوز از فضاى زندان آزاد نشده بودم. و امروز زندان را به این گونه بر کاغذ 

زندان براى من موضوعى است که به ام که در دست دارید. امروز رسم کرده

کنم. شود و من هویتم را بعنوان زندانى سياسى تعریف نمىگذشته مربوط مى

اى که در آن کسى از مبارزه بر عليه جمهورى اسالمى و مبارزه براى زندگى

بخشد. ام معنا مىگرسنگى، بيکارى، عدم آزادى و نابرابرى رنج نبرد به زندگى

ان برایم مثل هر عرصه دیگرى است که مى توان در آن از نوشتن در مورد زند

  .اش پافشارى کردجنایات رژیم گفت و بر ضرورت سرنگونى

نوشتن کتابى که در دست دارید براى من پروسه افت و خيزهایى بود که در آن 

هایى مثل بردن زندان را دوباره تجربه کردم. با وقایعش، با مرور کردن صحنه

هایمان گریستم. شاید هاى اعدام و به یاد آخرین بوسهى جوخهدوستانم به سو

پروسه تکاملى این کتاب پروسه تکامل نگاه من به زندان نيز بوده است. چرا که 

اى که در دست دارید نسبت به نسخه اول آن مثل کودکى تازه متولد شده نسخه

ان آزاد شده، است، نسبت به جنين در شکم مادر. واضح است که به تعداد زنداني

تواند روایت از زندان نوشته شود. در یک واقعه همه شاهدان و یا کسانى که مى

دانم به این نکته بينند. الزم مىدر آن واقعه شرکت دارند یک منظره یکسان نمى

ام، در این ساله دیده و شنيده ٨اشاره کنم که من تمام جنایات رژیم را که در آن 

که احساس کردم و از دیگران هم شنيدم که کسى تحمل  ام. چراکتاب نگنجانده

خواستم کتابم خواندن آن همه جنایات را در یک کتاب ندارد. از سوى دیگر مى

حالت داستان گونه داشته باشد. و از آنجا که طرفدار داستانهاى جنایى و 

 ترسناک نيستم، بخشى از آنچه را که شاهدش بودم به نگارش در نياوردم تا شاید

تر باشد. از اینرو باید خاطر نشان کنم که نه من و نه این کتاب خواندن آن راحت

شاهد واقعى زندانهاى جمهورى اسالمى نيستيم. شاهدان واقعى، آنهایى هستند که 

از آنها حتى شماره قبرى هم برجا نمانده است. شاهدان واقعى آنهایى هستند که 

نيستند سخن بگویند و شاید هرگز لب  هنوز پس از سالها آزادى از زندان قادر

اند که هنوز از به سخن نگشایند. شاهدان واقعى زندانهاى اسالم، آنهایى

زنند. برند و هر از گاهى دست به خودکشى مىهاى روحى رنج مىناراحتى
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اند که هنوز شبها در زندانند و با کابوس و تشنج و خيس شاهدان واقعى آنهایى

  .شوندعرق بيدار مى

   

ميالدى شروع کردم. در پروسه نوشتن  ١۹۹۹نوشتن این کتاب را در تابستان 

اند. در اینجا الزم این کتاب تعدادى از دوستانم به اشکال مختلف مرا یارى کرده

دانم که از محمد فتاحى، نازلى پرتوى )یکى از شخصيتهاى این کتاب( و مى

در پيچ و خمهاى نگارش این اى مرا فاتح شيخ االسالمى که هر یک به گونه

کتاب کمک کردند تشکر کنم. همينطور از دو تن از شخصيتهاى این کتاب به 

  .کنمنامهاى نينا و سونيا براى کمکهاى بى دریغشان تشکر مى

  ۲۰۰١نسرین پرواز اکتبر 
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  :اى ديگرمقدمه

کنم و آن اینکه: اى اشاره در مقدمه چاپ اول این کتاب فراموش کردم به نکته

قبل از نوشتن این کتاب وقایعى را که در زندان تجربه کرده بودم و بحثهایى را 

که با دوستانم در آنجا داشتم، با بعضى از دوستان سابقا زندانيم مرور کرده و 

محاورات را ضبط کردم. اینها عمدتا همان دوستانى هستند که در پایان مقدمه بر 

خواستم تنها به ام. علت این کار این بود که نمىکردهچاپ اول از آنها تشکر 

  .حافظه خودم اتکا کرده باشم

در اینجا باید خاطر نشان سازم که بحثها و برخوردهایى را که در این کتاب 

خوانيد مربوط به دوران خاصى است. همانطور که آن شرایط تاریخى تغيير مى

اند. حداقل در بيش تغييراتى کرده کرده است، انسانهاى آن دوره نيز حتما کم و

ام بر عليه جمهورى توانم این را بگویم که اگر امروز در مبارزهمورد خودم مى

چرا که از  .اسالمى دستگير شوم، آن پروسه را به گونه دیگرى طى خواهم کرد

ام را ام که مبارزهآن دوران و از بازنگرى روندى که طى شد درسهایى گرفته

تر د کرد. بالطبع این بار با اعتماد بنفسى باالتر و مغزى پر اندیشهتر خواهغنى

  .به جنگ ارتجاع در قدرت و فرهنگ خواهم رفت

هاى زیادى از به دنبال انتشار چاپ اول این کتاب که به سرعت تمام شد، نامه

هاى زیادى به من شده است. ام، که در آنها محبتکشورهاى مختلف داشته

ام که در اینجا از همه آنها ت زیادى از دوستان و آشنایان داشتهتلفنهاى پرمحب

  .کنمبسيار تشکر مى

از ميان این دوستان تعداد زیادى مرا تشویق به گذاشتن این کتاب در شبکه 

اینترنت کردند، تا مردم بيشترى، بخصوص در ایران بتوانند آنرا بخوانند. باید 

ز اشکاالت دیکته ایی ودستوری این اشاره کنم که به کمک دوست عزیز بهرو

  .تشکر می کنم در اینجا از ایشان  کتاب نيز تا حدودی تصحيح شد.
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  سال اعدام

است. شرایط سياسى خيلى سخت شده. مردم زیادى  ٦۰یک روز پائيزى سال

شان را به شکل مخفى کنند که مبارزهها سعى مىاند. خيلىدستگير و اعدام شده

عرض یک سال گذشته سازمان رزمندگان آزادى طبقه کارگر هم  پيش ببرند. در

کند مثل خيلى از جریانات ضد رژیمى دچار بحران شده است. هر کس سعى مى

که افراد همفکرش را پيدا کند. من و مجتبى احمدزاده و تعداد دیگرى یک گروه 

آن بخش  ایم. قصد ما سازماندهىبه نام فراکسيون مارکسيسم انقالبى تشکيل داده

از رزمندگان است که به برنامه اتحاد مبارزان کمونيست تمایل دارند. یک هفته 

از آخرین روزى که مجتبى را دیدم و با هم حرف زدیم گذشته است. زنگ نزده، 

اى از او ندارم. خيلى دلخورم چون قول من هم به خاطر مسائل امنيتى شماره

کميته تصميم گرفته از این به بعد کس زند. به من گفت داده بود که بهم زنگ مى

دیگرى رابط من باشد. خبر برایم ناراحت کننده بود چون مجتبى رابط من با 

 کميته مرکزى بود. از او پرسيدم: 

 خوام خودت رابطم باشى. کنيم. من مىچرا؟ یک سال است که ما با هم کار مى -

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

 زدیم. مجتبى گفت: با ناراحتى قدم مى

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

 قول مى دى که همدیگر را ببينيم؟  -

دم. در حالى که به موهایم که از زیر روسرى مجتبى خندید و گفت قول مى

 کرد پرسيد: اجبارى پيدا بود نگاه مى

 کى موهاتو کوتاه کردى؟  -

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

زدیم و صداى رو قدم مىروى برگهاى زرد و قرمز و همه رنگ توى پياده

ها داد گذاشتيم. مجتبى اخبارى در مورد دستگيرىآهنگين زیبایى از خود بجا مى

 و پرسيد: 
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 جاى امنى دارى؟  -

اى از دانى. نامهکنم و محل کارم را هم فقط تو مىاى جدیدى زندگى مىآره ج -

هوشى به دستم رسيده و خواسته او را ببينم. گفته است که جریان جدیدى را 

 سازند و خواسته که من هم به آنها بپيوندم. نظرت چيه؟ دارند مى

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

نظر خودت درسته بکن. ولى من اگر جاى تو بودم به دیدنش هر کارى که از  -

 رفتم. بمان و جریانمان را درست کن. نمى

دادیم که جدا شویم و او مثل هميشه دستم را محکم در حاليکه با هم دست مى

 داد تکرار کردم: فشار مى

 قول بده که بهم زنگ بزنى.  -

 زنم. مى -

کردم که چند روز بعد به من زنگ خواهد هر یک از سویى رفتيم و من فکر مى

اى است، زد تا همدیگر را ببينيم ولى نزد. مجتبى انسان دوست داشتنى

اش را از دست بدهم. شاید مریض شده، شاید دستگير شده. خواهم دوستىنمى

ر بار که تلفن اميدوارم که هيچکدام از این مسائل برایش پيش نيامده باشد. ه

 زند منتظر شنيدن صداى او هستم. زنگ مى

روم، شاید او از مجتبى خبر داشته باشد. شاید بياید خانه امشب به دیدن زوئى مى

داند که من آنجا خواهم بود. اگر زوئى هم از او خبر نداشته باشد چى؟ زوئى، مى

وز هم غيبش ولى حتما از او خبرى دارد. این روزها هر کس براى یکى دو ر

کند که دستگير شده است. در عرض چند ماه گذشته خيلى از بزند آدم فکر مى

خرداد  ٣۰اند. از اند و برخى از آنها خيلى سریع اعدام شدهدوستانم دستگير شده

شنوم که دوستى اند. هر روز مىدستگيریها و اعدامها شدت زیادى گرفته

ت. اکثرا هم جوان هستند. انگار امسال دستگير شده و یا آن دیگرى اعدام شده اس

سال اعدام است، سال اعدام جوانان. سال پيش سال شروع جنگ بود که هنوز 

 ادامه دارد. آیا اعدام هم ادامه پيدا خواهد کرد و یا تنها ویژگى امسال است؟ 

غروب شده است. نگرانيم بيشتر شده، دلشوره دارم. به طرف خانه زوئى راه 

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

حول یک سرى از حقوقشان متحد کند. او خيلى با تجربه است و من از گوش 

و در خوانيم اى مىبرم. گاهى با هم کتاب و یا مقالهدادن به حرفهاى او لذت مى

 زنيم. مورد آن حرف مى

اش را خرم. کليد خانهقبل از اینکه به خانه زوئى برسم یک بستنى قيفى مى

گردد. به من گفته بود ممکن است کسى در خانه دارم، چون او دیر از کار بر مى

بندم. احساس شوم و در را مىکنم، وارد اولين اتاق مىباشد. در را باز مى

دانم کيست. از اتاق کنارى کسى کنارى هست، نمى کنم کسى در اتاقمى

 پرسد: مى

 تو هستى پرواز؟  -

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

 اى؟ خبر را شنيده -

آید. با ریزد. صدا از گلویم بيرون نمىکنم چيزى در دلم فرو مىاحساس مى

 پرسم: صداى لرزان مى

 ه خبرى؟ چ -

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

 نداشتند ولى شناسایى شدند. 

شوکه هستم. سستى و ضعفى تمام وجودم را احاطه کرده است. مرد پشت در 

خواهم بشنوم. گوید. نمىشنوم چه مىزند ولى من نمىدارد همچنان حرف مى

ام آب کنم. بستنىمحيطم نيست. به دستم نگاه مىمغزم قادر به تجزیه و تحليل 

اندازم. یک سينى با چند شده و روى دستم روان است. نگاهى به اطراف اتاق مى

گذارم. استکان چاى جلوى یک سماور توى اتاق است، بستنى را توى سينى مى

 خواهددانم چه بگویم. دلم مىام. نمىکنم چيز خيلى تلخى را ليس زدهاحساس مى

فشرد. اى سفت گلویم را مىبا صداى بلند زار بزنم ولى بغض همچون گلوله

کنم که خبر اشتباه کنم. صورتم خيس اشک است. آرزو مىاحساس خفگى مى

اش خواب باشد. دلم خيلى برایش تنگ شده است. آیا واقعا باشد، و یا همه

هم دید؟ دستگير شده؟ یعنى االن زیر شکنجه است؟ یعنى دیگر او را نخوا

کنم. دانم. تصور اعدامش برایم سخت است. گذشت زمان را احساس نمىنمى
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کنم. دلم افکارم مغشوش است. بى آنکه بخواهم، مجتبى را زیر شکنجه تجسم مى

تحملشان را ندارم. ولى قادر نيستم  خواهد از همه این تجسمها رها شوم.مى

م. صورت استخوانى و خشنش با افتاش مىافکارم را کنترل کنم. به یاد قيافه

اش، دهد. اعتماد به نفس و ارادهچشمان مهربانش جذابيت خاصى به او مى

برخوردش به مخالفان سياسى برایم جالب است. هيچ وقت از شنيدن نظر مخالف 

کند با بحث منطقى شخص مخالفش را به فکر شود. سعى مىعصبانى نمى

کند. برخوردش برایم آموزنده است. نمىوادارد. هيچ وقت مخالفينش را تحقير 

اش را نسبت به انسانها که نشان از عشق او نسبت به رفتار دوستانه و صميمانه

آورم. بخصوص برخوردش به رفقاى زن برایم با ارزش آنهاست به یاد مى

است. برخوردش با آنها متفاوت از برخوردش با رفقاى مرد نيست. و این چيزى 

شود کند. درکش از برابرى زن و مرد را مىمحيطش جدا مىاست که او را از 

در رفتارش دید. با اینکه با خط سياسى و سيستم فکرى برادرش مسعود 

اش را مسعود اش به او، اسم تشکيالتىمرزبندى کرده بود ولى به خاطر عالقه

گذاشته بود. مسعود را رژیم شاه اعدام کرده بود و حاال خودش زندانى جمهورى 

سالمى است. مجتبى همراه مصطفى یکى از صميمى ترین دوستانش دستگير ا

آمد، در حاليکه مصطفى شوخ و شيطان بود. شده است. مجتبى جدى به نظر مى

 کنند. کردم که همدیگر را کامل مىگاهى احساس مى

   

کند، کنم. در را باز مىآید، باید زوئى باشد. اشکهایم را پاک مىصداى در مى

بينم. هرگز او را تا این حد غمگين ندیده بودم. بغلم اش مىا در چهرهغم ر

 شود. آنکه سخنى رد و بدل کنيم، هر دو اشکمان روان مىکند. بىمى

   

زنيم. زوئى برایم در خوابيم و در مورد خيلى چيزها حرف مىشب دیر مى

اند و بودهگوید، اینکه از نظر سياسى فعال مورد زندگى خانوادگى مجتبى مى

برادرانش زمان شاه اعدام شده بودند. نيمه شب، قبل از آنکه خواب ما را از این 

 دانيم که او اعدام خواهد شد. دنياى پر از کشتار دور کند، هر دو مى
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  دستگيرى

گذرد است. یک سال از اعدام مجتبى مى ٦١یک روز پائيزى گرم و دلپذیر سال 

اند، که بعضى از آنها را ها اعدام شدهکنم. خيلىباور نمىو من هنوز اعدام او را 

در ميتينگها و کوه نوردیها دیده بودم، ولى اعدام مجتبى را نمى خواهم باور کنم. 

دوست دارم فکر کنم دوست خوبى به نام مجتبى دارم که هر آن ممکن است 

ن هوشى پيدایش شود و به حرفهایم گوش دهد. امروز براى آخرین بار به دید

روم. قرار است برایم ترتيبى بدهد که از این به بعد یک نفر دیگر رابطم مى

باشد. بخاطر تغيير سازماندهى شخص دیگرى را خواهم دید که بتواند در 

 شناسم کارگرانشناسم کمکم کند. افرادى که من مىسازماندهى افرادى که مى

کنند. آنها زندگى مى هاى متفاوتى هستند که در یک منطقهمعترض کارخانه

متحد شوند. در  خواهند براى مبارزه با شرایط غير انسانى محيط کارشانمى

عرض چند ماه گذشته در مورد اینکه باید یک حزب تشکيل دهيم و یا فعاليتمان 

را به همين شکل یعنى بودن در گروههاى مختلف ادامه دهيم، بحث کردیم. 

وافق تشکيل حزب هستند و حاال شکل جدیدى کنم مگروهى که من با آنها کار مى

 از سازماندهى در دستور کار قرار دارد. 

یکى از دوستانم "هستى" هم به کردستان رفته است. از طریق تشکيالت، 

"هستى" یک نامه برایم داده است و من هم توانستم پاسخش را بدهم. هستى که 

 قبال بارها به کردستان رفته بود برایم نوشته است: 

اینبار خيلى سخت توانستم از شهر خارج شوم. شرایط نسبت به گذشته خيلى  -

هاى سپاه هستند و اگر به کسى مشکوک شوند او را همه جا گشتى .سخت شده

ها و مردم، کنند. حاال در مناطق آزاد کردستان، همراه کمونيستدستگير مى

ینکه در اینجا اثرى کنم. دلم برایت تنگ شده است. بخصوص اآزادانه زندگى مى

کنيم. از پاسدار و حزب هللا و اسالم نيست و هر طور که دوست داریم زندگى مى

شود که در آنها مسئولين و فرماندهان جلسات و تجمعات وسيع برگزار مى

له در اینجا، یعنى جنوب کردستان، کنند. کومهله براى مردم سخنرانى مىکومه

و تحت تاثير فعاليتهایش، مردم وسيعا قدرتمندترین نيروى سياسى است 

شان هستند. فعال شهرها در روز تحت کنترل نيروهاى رژیم و شبها تحت هوادار

 هاست. کنترل پيشمرگه

کنم، چون دستگيریها زیاد است. از او براى هستى نوشتم که احساس امنيت نمى

به همه داده، اى را که تشکيالت براى سازماندهى جدید پرسيدم که آیا پرسشنامه
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دیده است یا نه؟ چون من از دیدن و پر کردن آن خيلى ناراحت شدم. سواالت 

تواند کنم اگر بدست رژیم بيفتند خيلى مىاى در آن بود که فکر مىغير ضرورى

 از آنها استفاده کند. 

   

گویم که اگر اتفاقى افتاد به تشکيالت خبر دهد. در نام هوشى را به خواهرم مى

دهم که شب، قبل از آنکه به خانه کنم به او قول مىه خواهرم را ترک مىحاليک

بيایم شيرینى دانمارکى بخرم. باید سوار اتوبوس شوم تا سر قرارم با هوشى 

پوشاند به تن دارم. یک روسرى بروم. یک روپوش آبى که تا زانوهایم را مى

شوم. وبوس مىگذرم و منتظر اتام. از ميدان کرج مىکوچک نيز سر کرده

گروهى از نوجوانان شستشوى مغزى داده شده در حال تظاهرات در خيابان 

آیند تا سوار اتوبوس شده و به جبهه بروند اصلى کرج هستند. به طرف ميدان مى

سوزد. بيشترشان حتى موى صورتشان در نيامده که کشته شوند. دلم برایشان مى

روند تا مزه زندگى را چشيده باشند، مى ساله هستند. قبل از آنکه ١۴یا  ١٣یعنى 

اند که روى آن هللا نوشته شده است. اى به دور سرشان بستهرند. همه پارچهبمى

تواند آنها را داوطلبانه به سوى مرگ اندیشم چه چيز به جز خدا و مذهب مىمى

 بفرستد؟ 

   

. من از این شوم که با هوشى قرار دارماز اتوبوس پياده شده وارد خيابانى مى

روم و او از سوى دیگر خواهد آمد. جایى در سو قدم زنان به انتهاى آن مى

هاى خيابان به یکدیگر خواهيم رسيد. خيابان درازى است و اینجا و آنجا نيمه

هاى زیادى در هایى هستند. مردم قدم زنان در حال رفت و آمدند و ماشينمغازه

تابد و گرماى لذت بخشى دارد. مچنان مىخيابان در حال حرکت هستند. آفتاب ه

یک ساعت دیگر با دوست دیگرى در محل دیگرى قرار دارم. کارم با هوشى 

اى را به او بدهم. طوالنى نيست، باید قرارم را از او بگيرم و نامه جاسازى شده

اى که براى هوشى دارم مشخصات کارگرى است که خارج از منطقه من نامه

ا افرادى در منطقه خودش ارتباط برقرار کند. اسم او و اسم خواهد باست و مى

کارخانه در نامه است تا افرادى که در آن کارخانه هستند با او تماس بگيرند. 

کنم که این شکل سازماندهى یعنى وصل کردن آدمها به یکدیگر به احساس مى

دهد. ولى چه راهى این شکل درست نيست و خطر دستگيرى را افزایش مى

درست است؟ کارگرى که مشخصاتش را دارم فاميل کوکب است. چه اشکالى 

دارد که همچنان با کوکب ارتباط داشته باشد؟ احساس بدى دارم، درست نيست 
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اى را سر قرار بياورم ولى هوشى گفت که اشکالى ندارد. با اینکه چنين نامه

هاى ال در نيمهکنم. حاآید، مدام ماشينها را چک مىدانم هوشى پياده مىمى

دیدم. همانطور که ماشينها را نگاه خيابان هستم، جایى که معموال هوشى را مى

بينم که عقب ماشينى نشسته است. دو نفر دیگر هم در کنم هوشى را مىمى

ریزد. دهد. دلم فرو مىماشين هستند، او مرا به فردى که کنارش نشسته نشان مى

کنم اسهال دارم و باید فرارى نيست. احساس مى کنم، هيچ راهبه اطرافم نگاه مى

کنم و اینکه به محض اى که همراهم است فکر مىبدستشویى بروم. به نامه

دستگيریم مرا خواهند گشت و با پيدا کردن آن نامه، فردا اول وقت آن کارگر را 

در محل کارش دستگير خواهند کرد. چه اشتباهى کردم که آنرا با خودم آوردم 

باید خونسرد باشم. وقت کافى براى از بين بردنش ندارم. نامه داخل یک ولى 

  سيگار جاسازى شده ولى ممکن است آنها حدس بزنند و آنرا باز کنند.

آید و ایستد، مردى با لباس شخصى از آن بيرون مىماشين در نزدیکى من مى 

اش را نشانم ىخواهم که کارت شناسایخواهد که با او بروم. از او مىاز من مى

آورد و با صورتى تمسخر آميز آنرا در دهد. او کارتش را از جيبش بيرون مى

گذرند توانم درست ببينم. به مردمى که از کنارم مىدارد. نمىمقابل من نگاه مى

کنم که دلم براى دیدنشان تنگ شده است. دلم براى کنم. احساس مىنگاه مى

کشد. دلم براى خواهرم که به او در خيابان پر مىآزادیم، براى قدم زدن مثل آنها 

ام برایش شيرینى دانمارکى بخرم تنگ شده است. دلم براى قدم زدن قول داده

روى برگهاى زرد که صداى آهنگينى دارند، لک زده است. به یاد مجتبى 

کنند، اینجا در خواهد داد بزنم: آى مردم دارند مرا دستگير مىافتم. دلم مىمى

آید. کنند. گلویم خشک است و صدایم در نمىبل شما دارند مرا دستگير مىمقا

گذرند توانستم فرار کنم ولى هيچ راه فرارى نيست و مردمى هم که مىکاش مى

ام و شوم. مثل مجسمه ایستادهدانند که من دارم جلوى چشمشان دستگير مىنمى

اهش افکار پریشانم را در آن مرد در حاليکه آستينم را گرفته است، گویى با نگ

کنم، خواهد که به داخل ماشين بروم. نگاهش مىخواند. از من مىصورتم مى

قيافه خوبى دارد. قد بلند و بدون ریش و سبيل، کامال متفاوت با بقيه 

دهد و از کنم. بطرف ماشين هلم مىپاسدارهاست. بوى عطرش را احساس مى

نشينم، او هم پشت رل جلو مى خواهد که سوار شوم. روى صندلىمن مى

اند. ماشين را نشيند. هوشى و پاسدار دیگرى با لباس شخصى در پشت نشستهمى

خواهد که آید، از من مىکند، به محض آنکه ماشين به حرکت در مىروشن مى

سرم را روى زانویم بگذارم. خيلى سخت است که در این حالت بمانم ولى به 

گيرد و بعد از بازى کردن با آن ام را مى، دم اسبىخورممحض این که تکان مى
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دهد. نگران آن نامه کوچک هستم ولى به سرم را به روى زانوهایم فشار مى

 گویم که باید خونسرد باشم. خودم مى

شنوم. زند. صداى باز شدن درى را مىایستد و بوق مىماشين در جایى مى

رسد. ماشين دوباره وش مىکند و صداى بسته شدن در بگماشين حرکت مى

خواهد با چشمان بسته از ماشين بيرون بيایم. از من ایستد. راننده از من مىمى

 زند: خواهد بایستم و داد مىمى

 بند. چشم -

گوید به دنبالش بروم. در دهد که ببندم. مىبندى به من مىبعد از چند لحظه چشم

 ل شوم. خواهد داخکند و از من مىاتاقى را باز مى

 اینجا بایست و دست به چشم بند نزن.  -

کشم. در اتاق کوچکى که خالى بند را باال مىکنم در بسته شد. چشماحساس مى

است و تنها یک بخارى دیوارى در آن است، تنها هستم. به سرعت در کيفم را 

رم. آولرزند. سيگار را در مىآورم. دستانم مىکنم. بسته سيگار را در مىباز مى

ها معلوم کنم که نوشتهکشم و آنقدر آنرا ریز مىکاغذ کوچک را بيرون مى

بند را مثل قبل پائين ریزم. چشمهاى کاغذ را پشت بخارى مىنشوند. خرده

کنم. از ایستم. خيالم راحت شد. احساس پيروزى مىکشم و کنار در مىمى

 گنجم. خوشى در پوستم نمى

خواهد به دنبالش بروم. در دیگرى را باز من مى شود و راننده ازدر باز مى

 گوید داخل شوم. کند و مىمى

 بند را بردار که از صورتت عکس بگيریم. چشم -

اى ایستاده اند و به من زل دارم، تعداد زیادى پاسدار در گوشهبند را برمىچشم

اند. یک ميز در اتاق است و مرد چاقى در مقابل آن نشسته است. اسم و سن زده

گيرد. ساعت و کيفم را پرسد. از سه جهت از صورتم عکس مىو آدرسم را مى

کند. چيز را به دقت معاینه مىکند و همه گيرد. کيفم را روى ميز خالى مىمى

 مى گوید: 

 بند بزن. چشم -
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خورد و بند را بزنم روسرى از روى سرم ليز مىخواهم چشمدر حالى که مى

اند از خنده ریسه افتد. همه پاسدارهایى که در گوشه ایستادههایم مىروى شانه

 برد. بيرون مىگوید روسرى را سر کنم و مرا از اتاق روند. راننده به من مىمى

 گویم: کند به بازجویى. مىدر راهرو شروع مى

شوند و باید به آنها بگویم که ام زنگ بزنم، آنها نگرانم مىخواهم به خانوادهمى -

 اینجا هستم. 

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

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

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

شنوم گوید. صداى زنى را مىفهمم چه مىزند و من نمىآهسته با کسى حرف مى

 خواهد با او بروم. که از من مى

   

کند. یک اتاق بزرگ است، مرا رویم. درى را باز مىهاى زیادى باال مىاز پله

دهد اى مىپرسد آیا عادت ماهانه هستم و نوار بهداشتىد. مىکنتفتيش بدنى مى

گردد، از زیر چشم بند، سر و که نوارم را عوض کنم. وقتى پاهایم را مى

بينم. خيلى عجيب است، تا بحال چنين چيزى ندیده بودم. صورتش را مى

را توان دید. کفشهایم صورتش را چنان با مقنعه پوشانده که تنها چشمانش را مى

خواهد به دنبالش بروم. درى دهد و مىگيرد و یک جفت دمپایى به من مىمى

شویم که در هر دو طرف آن کند. وارد راهرو مىاتاق را از راهرو جدا مى

اند. اى از یکدیگر نشستهبند روى پتوهاى کوچک با فاصلهزنان با چادر و چشم

در حاليکه از کنارشان  وسط راهرو یک راه باریک براى رفت و آمد باز است.

اند با پاهایى ها دراز کشيدهکنم قلبم به درد آمده است. بعضىگذرم احساس مىمى

ام. پاهاى برخى باندپيچى است و خون از آنقدر بزرگ و سياه که تا به حال ندیده

گوید روى پتوى البالى باندها بيرون زده است. وسط راهرو پاسدار زن مى

خواهم به دستشویى بروم. گویم مىست بنشينم. به او مىاى که در آنجاخالى

گوید به دنبالش بروم. در انتهاى راهرو دو در مقابل هم قرار دارند که هر مى

شوم، شوند. وارد یکى از آنها مىکدام به فضایى با سه کابين توالت ختم مى

کند و یت مىآیم مرا به همان پتو هداگوید سریع تر. وقتى از توالت بيرون مىمى
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خواهد ساکت بنشينم، اگر چيزى خواستم دستم را بلند کنم. و دست به از من مى

 چشم بند نزنم. 

   

دانم چه ساعتى است. به وقایع نشينم. حاال دیگر شب شده ولى نمىروى پتو مى

کنم و اینکه چطور دیروز این ساعت در خانه بودم، در کنار امروز فکر مى

گردم و دستگير داند که دیگر برنمىتيم. حاال حتما او مىخواهرم و غمى نداش

سوزد، باید خيلى ناراحت باشد. حتما با کمک خانواده تمام ام. دلم برایش مىشده

هاى برد. همينطور شيشههایى را که در خانه داریم از بين مىکتابها و نوشته

آدرس خانه را داند من خوردیم. هر چند او مىشرابى را که گاهى با هم مى

نخواهم داد ولى مطمئنم خانه را پاکسازى خواهد کرد. همانطور که قرارمان بود 

آدرس پدرم را دادم، که اگر آنجا بروند کسى را جز او پيدا نخواهند کرد. 

 کردیم. اى دیگرى زندگى مىنزدیک یک سال بود که ما در خانه اجاره

کنم و اینکه حاال ام فکر مىه خانوادهچراغها کم نور شدند، باید نيمه شب باشد. ب

دهم که کاش هوشى را اشتباهى در چقدر ناراحت هستند. به خود اميدوارى مى

ام که او آن خيابان دستگير کرده باشند. هرچند شک دارم ولى تا مطمئن نشده

کشم. صدایى از باالى سرم قرار مرا لو داده است نباید چيزى بگویم. دراز مى

 پرسد: ام است، دختر شجاعى که مىدهم. همسایها دقت گوش مىشنوم، بمى

 کى دستگير شدى؟  -

 امروز عصر.  -

 چرا دستگيرت کردند؟  -

 دانم. نمى -

فهمى زننت، زیر شالق مىاند. وقتى مىفهمى چرا دستگيرت کردهفردا مى -

ضربه چرا اینجایى. ولى از زدن نترس، فقط ده ضربه اول درد دارند. اگر ده 

 اول را تحمل کنى بقيه را هم راحت تحمل خواهى کرد. 

 زند: صدایى از اتاق چسبيده به راهرو داد مى

 خفه شو.  -
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کنم بخوابم و خواب خواهر و سکوت همه جا را پر کرده است. سعى مى

اى را بند راحت نيست. صداى خفيف زندانىام را ببينم. خوابيدن با چشمخانواده

خواند. صدایش ر جان مریم چشمهاتو باز کن، نورى را مىشنوم که شعمى

 شود. غمگين است و با شنيدن آن دلتنگيم براى دنياى بيرون بيشتر مى

 ٭ ٭ ٭ 

آید. یک ليوان قرمز رنگ پالستيکى صبح شده، زن پاسدارى با کترى چاى مى

که دهد. زیاد داغ نيست ولى آنقدر بد مزه و بد بو است پر از چاى به من مى

توانم آنرا بنوشم. ليوان پالستيکى از سرخى، ته رنگى بيشتر برایش نمانده. نمى

الیه سياهى همه جاى آنرا پوشانده و خطهایى جا بجاى آن حک شده است. 

اند. تنها سه سال و نيم از عمر دانم چند زندانى تا بحال با آن چایى نوشيدهنمى

اند. نگرانم سان زندانى و اعدام شدهگذرد ولى تا بحال هزاران هزار انرژیم مى

توانم براى مدت کنم ولى نمىو افکارم مغشوش است. به همه چيز فکر مى

دانم براى بازجویى صدایم خواهند کرد. هنوز طوالنى به چيزى فکر کنم. مى

دانند یا نه. زندانبان، زنى با چادرى مشکى در مقابلم دانم آیا چيزى مىنمى

افتم. کنم و راه مىخواهد با او بروم. روسرى را سر مىمى ایستد و از منمى

بند در دو بينم که با چشمروم زنان را مىهمانطور که به دنبال زندانبان مى

اند. وارد اتاق چسبيده به راهرو طرف راهرو با فاصله از یکدیگر نشسته

 بایستم.  خواهد از در دیگر بيرون بروم و منتظرشویم. زندانبان از من مىمى

شناسم اى نگذشته که همان راننده دیروزى که دیگر صدایش را مىچند دقيقه

 پرسد: مى

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

گویم. راننده به همان درى که من از آن بيرون آمدم چند ضربه چيزى نمى

 گوید: اى مىصداى تحقير شدهآید و با زند. زندانبان زن بيرون مىمى

 بله برادر؟  -

 تونم اینطورى لخت ببرمش پائين. یک چادر بهش بده، من نمى -

 برادر چادر اضافى نداریم.  -

 گوید: پاسدار مرد با تحکم مى
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 برو چادر یکى از زندانيان را بگير و بيار.  -

کنم. راننده مرا مىدهد. سرم گردد و به من مىرود، با چادرى برمىزندانبان مى

شویم. گذریم و وارد ساختمان دیگرى مىبرد. از حياطى مىبه طبقه پائين مى

پرسد چند سال خواهد روى صندلى بنشينم. مىبرد و از من مىمرا به اتاقى مى

دانم در مورد چه چيز گویم نمىکنم. مىاست با این جریان دارم همکارى مى

آید و از او رود، بعد از مدتى با هوشى مىرد و مىگذازند. مرا تنها مىحرف مى

توانم ببينم بند تنها پاهاى هوشى را مىخواهد با من حرف بزند. از زیر چشممى

 گوید: اند. هوشى مىآید هنوز شالق نخوردهکه بنظر مى

اند. من هم شب قبل از دستگيرى تو دستگير شدم. اینها همه همه دستگير شده -

دونى بگى. آنها انند، تو هم بهتره در مورد دوستانت هر چى مىدچيز را مى

 خواهند. بهار و کوکب را مى

 آید: راننده به صدا در مى

 و بقيه را.  -

چقدر برخورد و صداى هوشى با گذشته فرق دارد. صدایش مثل یک انسان 

 دهد: شکست خورده است. مثل یک انسان ترسيده و نا اميد. هوشى ادامه مى

 بهتره قرارت را بدى.  -

 راننده: 

 آدرسشون را.  -

اینطور که پيداست هوشى فقط اسم همين دو نفر را برده و آنها از بقيه دوستانم 

خبر ندارند. هوشى حتى بيست و چهار ساعت هم بعد از دستگيریش مقاومت 

ه برد و من دوبارنکرده و بالفاصله قرار مرا لو داده. راننده او را با خود مى

دانم هوشى مرا به دست آنها داد که از شکنجه فرار کند. چه تنها هستم. حاال مى

خواهند مرا هم مثل او کنند. نه موفق نخواهند شد. حاضرم باید بکنم؟ آنها مى

کنم افتم، احساس مىبميرم ولى کسى را به اینجا نياورم. یاد بيرون از زندان مى

 دهند. جان مى تمام سلولهاى بدنم براى هواى بيرون

 کند. آید، راننده است، شروع به پرسيدن مىصداى بازشدن در مى
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 کنند؟ چه مدتى است که هوشى رابط توست؟ کوکب و بهار کجا زندگى مى -

توانم فکر کنم. چند دانم چه بگویم، آنقدر از برخورد هوشى دلخورم که نمىنمى

 گذرد. اى با سکوت مىدقيقه

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

 کنيم. 

 گوید: گذارد و مىمقدارى کاغذ مقابلم روى دسته صندلى مى

شناسى. یک ساعت دیگه اى که مىهمه چيز را بنویس، در مورد خودت و بقيه -

 دونم باهات چکار کنم. آم و اگر کاغذها را سفيد ببينم مىمى

اند، بخصوص مجتبى. افتم که اعدام شدهرود و من به فکر دوستانم مىىم

دانم که در این زندان هم بوده، کنم، نمىدستگيرى و شکنجه شدنش را تجسم مى

یا فقط در اوین بوده است. دفعه اولى که هوشى را دیدم و در مورد مجتبى حرف 

ر است کارم را عوض داند بهتزدیم، به من گفت چون مجتبى محل کارم را مى

کنم. به او گفتم مطمئن هستم که مجتبى مرا لو نخواهد داد و او گفت: درست 

نيست اینطورى فکر کنى. آنروز چيزى به هوشى نگفتم ولى مطمئن بودم که 

رد تا اینکه مرا لو دهد، چون او چنين دهد زیر شکنجه بمىمجتبى ترجيح مى

اخت که براى رژیم خيلى بيشتر از من شنآدمى نبود. او آدمهاى زیادى را مى

 اهميت داشتند. 

گذرد و من غرق خاطرات تلخ و شيرین هستم. راننده دوباره وقت سریع مى

خواهد با او بروم. کند و از من مىشود. کاغذهاى سفيد را نگاه مىوارد اتاق مى

ن قبلى رویم و از ساختمان خارج شده و دو باره وارد ساختماها پائين مىاز پله

بينم که تعدادى مرد هم بند مىاى بایستم. از زیر چشمگوید در گوشهشویم. مىمى

اندیشم در ایران براى همه چيز اند. این باید صف شکنجه باشد. مىآنجا ایستاده

صف است، صف نان، روغن، گوشت، مرغ، همه چيز حتى شکنجه. صداهاى 

کنم کسى دارد کتک احساس مى توانم تشخيص دهم ولىشنوم که نمىعجيبى مى

خواهد به دنبالش بروم. قبل از شوند. راننده از من مىخورد. صداها قطع مىمى

آیند، سياه و باد بينم که از اتاق بيرون مىاینکه وارد اتاق شوم، پاهایى را مى

شوم، کوچک است و یک تخت چوبى در آن قرار دارد و اند. وارد اتاق مىکرده

ن را خون تازه و خشک شده پوشانده است. بوى خاصى در اتاق بخشى از زمي

دهد پيچيده است. بوى خون، بوى عرق و بوى شکنجه. حال تهوع بهم دست مى
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خواهد بروى شکم روى تخت کنم حالتم را نشان ندهم. از من مىولى سعى مى

 خورم، نه آنکه نخواهم، حالت شوک دارم، براى همين توجهىبخوابم. تکان نمى

 کنم. به حرفهاى او نمى

آورد. در حالى که پاهایم را که دهد روى تخت و جورابهایم را در مىهلم مى

اى دهد با حالت مسخرهرسند به پاسدار دیگر نشان مىبنظرش کوچک مى

 گوید: مى

  ببين به چى باید بزنيم. -

یم را کشد، دیگرى پاهادر حاليکه خودش دستهایم را گرفته و از یک طرف مى 

کشد بندد. دستهایم را آنقدر مىکشد و محکم به پائين تخت مىبه طرف دیگر مى

شوند. دستهایم را با دستبند به باالى تخت کنم از تنم جدا مىکه احساس مى

توانم نفس بکشم، احساس کنم. نمىبندد، درد عجيبى در شانه هایم احساس مىمى

کنم دستهایم را بکشم ولى . سعى مىشوندکنم که دستهایم از تنم دور مىمى

آورند. صداى شکافته شدن هوا را شود و به مچهایم فشار مىدستبند تنگتر مى

خورد، کف پاهایم بشدت شنوم و ناگهان چيز سنگينى به کف پاهایم مىمى

شکند و ضربات یکى پس از دیگرى بر سوزند. دوباره صدایى هوا را مىمى

با هر ضربه به کف پاهایم تنم چون برگى پائيزى که  آیند.کف پاهایم فرود مى

خورد. گویى بدنم از خودم نيست، انگار یک اسير گردبادى شده است، تکان مى

اند. صداى "یا زهرا"، "خدایا به کنم پاهایم در آتشام. احساس مىپارچه درد شده

فر از شکافد. تننام تو"، "یا على" و "حسين" با هر ضربه شالق مغزم را مى

دهد، تمام وجودم را پر کرده است. گر، انرژى زدن مىدین که به شکنجه

پاشند. از شدت درد چنان شوکه کنم استخوانهایم، تمام بدنم از هم مىاحساس مى

زنند یا نه. با تکانهایى که با هر ضربه دانم آیا هنوز دارند مرا مىام که نمىشده

ر شالق در هوا و نام "على" و "حسين" که شود و با نفيشالق به بدنم وارد مى

سوزند، گویى بر زنند. پاهایم مىکنم دارند مىآزارند، احساس مىگوشم را مى

کنم دارم دوانند. احساس مىاند. انگار مرا بر روى آتش مىآنها آتش گذاشته

رم، چرا که این درد قابل تحمل نيست. آنها مرا ميرم و اميدوارم زودتر بمىمى

 کشتند. اهند کشت ولى کاش قبل از این شکنجه ها مرا مىخو

   

نشيند. در زند روى تخت مىشود. راننده که نفس نفس مىشالق زدن قطع مى

گذارد و لم حالى که خودش را در گودى کمرم جا داده، دستش را روى پشتم مى
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خواهد با سيگار کند. با فکر اینکه حاال مىدهد و سيگارى روشن مىمى

 شنوم: شود. صدایش را مىبسوزاندم مو بر تنم سيخ مى

تو خيلى جوانى، زوده که زیر شالق بميرى. بگو بهار و کوکب کجا زندگى  -

 کشمت. کنند وگرنه امروز مىمى

کند تا سيگارش تمام شود یا من حرفى بزنم. دو باره اى صبر مىچند دقيقه

کند. و با همکارش جا عوض مىشود زند. خسته مىکند. مثل قبل مىشروع مى

گوید یواش گيرد و مىولى از طرز زدن او راضى نيست، دوباره شالق را مى

 کند. زند و با هر ضربه "خدا" و "پيغمبر" را صدا مىزنى. محکم مىمى

   

کنم به خاطراتم فکر کنم. به زنند، سعى مىدانم چه مدتى است که مرا مىنمى

توانم به افکارم تمرکز دهم. درد وستانم. ولى نمىمجتبى، به على و بقيه د

اند. دستها کنم از نفس افتادهایستند. احساس مىگذارد. از شالق زدن باز مىنمى

گویند بلند شوم و از اتاق بيرون بروم. روى کنند و به من مىو پاهایم را باز مى

هستند. خيلى  شود پاهاى خودمبينم. باورم نمىنشينم، پاهایم را مىتخت مى

افتم که سال پيش اعدام شد و یکى از دوستانم بزرگ و بنفش هستند. یاد على مى

روم و بدنش را دیده بود و گفت که بزرگ و بنفش بوده است. از اتاق بيرون مى

روند که شالق بخورند. از اینکه بينم که به داخل اتاق مىپاهاى دیگرى را مى

خواهند در آن پاگرد کوچک در جا قدم از من مىفهمم مرد است. چادر ندارد مى

زنم صداى مرد را که بزنم و این کار خيلى دردناک است. همچنان که قدم مى

شنوم. به نظرم این اتاق مدام در حال استفاده است. شود، مىدارد شکنجه مى

اند. اگر دانم دیوارهایش شاهد شکنجه شدن و مردن چه تعداد زندانى بودهنمى

 توانستند سخن بگویند، آیا انسانها قادر بودند بشنوند؟ رها مىدیوا

بندند. ولى من گردانند. دوباره دستها و پاهایم را مىمرا دوباره به اتاق بر مى

توانم ببينم که کابلهایى با بند مىمثل بار اول شوکه نيستم. از زیر چشم

هستند، برخى  ها کلفتضخامتهاى متفاوت از دیوار آویزان هستند. بعضى

کنم به ضربات و نفيرشان در هوا و نازک. حتما دردشان متفاوت است. سعى مى

زنند توجهى نکنم. صداى آنها که با هر ضربه امامان و پيغمبران را صدا مى

کنم و پدر و مادرم را وقتى که خبر دستگيریم را خواهرم را در خانه تجسم مى

دانستند که من فعاليت کنم، آنها نمىسم مىالعملشان را تجشنوند. عکساز او مى
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زند نفس مىدهد و در حاليکه نفسسياسى دارم. راننده شالق را به همکارش مى

 گوید: آید و مىگوید محکم بزن. کنارم مىبه او مى

زنيمت که خواهى حرف بزنى؟ بهتره حرف بزنى وگرنه آنقدر مىنمى -

 رى. بمى

 رد، من از آنهایى نيستم که دوستانم را لو دهم. گویم امکان ندابه خودم مى

 تونيم به حرفت بياریم؟ دونى که مىکرى هرزه؟ نمى -

گردم. این هم یک مرد است، مجتبى هم یک مرد بود. چى به خاطراتم بر مى

کنم که ام فکر مىشه که آدمها اینقدر متفاوت باشند؟ به فعاليتهاى سياسىباعث مى

دادند. اینکه وقتى با "کمونيسم" آشنا شدم و آنرا بعنوان تنها مىام معنا به زندگى

اى که به برابرى زن و مرد و برابرى انسانها باور دارد، پذیرفتم چقدر به ایده

کردم مثل یک کردم که هدفى دارم، فکر مىزندگى اميدوار شدم. تازه فکر مى

نيایى خواهم ساخت که در گياه از دنيا نخواهم رفت. دنيا را تغيير خواهم داد. د

شوند، هيچ کس بيشتر از دیگرى نخواهد آن زنها بخاطر جنسيتشان تحقير نمى

داشت و کسى گرسنه نخواهد خوابيد. دنيایى که در آن زندانى نخواهد بود تا 

فردى از شکنجه کردن لذت ببرد. دنيایى که در آن خدایى نيست تا انسانى را 

  انرژى شکنجه کردن دهد.

آیم. با هر خورد و صداى "یا محمد" بخودم مىبا ضربه سنگينى که به پایم مى 

خورد که گویى مال من نيست. هيچ اختيارى ضربه شالق بدنم چنان تکان مى

زنند چرا که با هر رسد حاال مرا با کابل دیگرى مىروى بدنم ندارم. به نظر مى

شوند. رچه بيشتر مىخورد. آتش کف پاهایم هضربه بدنم بشدت تکان مى

خواهد پا در آب، نه، در کنم. دلم مىدانم چگونه این سوزش را تحمل مىنمى

دریا بگذارم. شاید دریا هم نتواند آتش پاهایم را خاموش کند. آتشى که شعله 

افتم که ام مىسوزاند. به یاد راهنمایى همسایهندارد ولى تا مغز استخوانم را مى

خواست به من ده ضربه اول دردناک خواهند بود. مى دیشب به من گفت تنها

دانست که هر ضربه از توانایى تحمل بدهد وگرنه مطمئن هستم خودش هم مى

توانم سکوت کنم، بعد از هر ضربه فریاد ضربه قبلى دردناکتر است. دیگر نمى

 اند. زنم و آنها به نفس نفس افتادهمى
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اى کنند. وضع ناراحت کنندها ترک مىکشند و اتاق ردست از شالق زدن مى

دارم. عادت ماهانه هستم و احتياج به دستشویى دارم. باید نيم ساعتى باشد که 

اند. درد تمام بدنم را در اند و رفتهمرا همينطور دست و پا بسته رها کرده

خواهم به دستشویى بروم. دست گویم که مىگردند. مىبرگرفته است. آنها برمى

نشينم خواهند به دنبالشان بروم. روى تخت مىکنند و از من مىرا باز مىو پایم 

بينم، آنها را کنم روى پاهایم بایستم. از زیر چشم بند پاهایم را مىو سعى مى

روند. هر هایم را بپوشم ولى پاهایم در آنها نمىکنم دمپایىشناسم. تالش مىنمى

هاى مردانه بزرگى بر و با دمپایى رودخندند. یکى از آنها مىدو پاسدار مى

شود اینها پاهاى خودم هستند، پوشم، باورم نمىگردد. آنها را به سختى مىمى

 اینقدر بزرگ و سياه و دردناک. 

   

خواهد بدنبالش بروم. از اتاق بيرون بازجو، همان راننده دیروزى از من مى

کنيم. وارد عبور مىشود رویم، از یکى از درهایى که به راهرو باز مىمى

شویم که شب قبل در آن خوابيدم. با این تفاوت که راهرویى شبيه راهرویى مى

بند اند. برخى چشمدر این یکى مردها در دو طرف و با فاصله از یکدیگر نشسته

ها دارند و برخى کالهى به سر دارند که تمام سر و صورت آنها را تا شانه

پيچند، ها را تشخيص دهد. اکثرشان از درد بخود مىتواند آنپوشاند. کسى نمىمى

پاهایشان باندپيچى است، بزرگ و سياه. آنها باید صداى شالقها را بشنوند چون 

فاصله کمى با اتاق شکنجه دارند. حتما فریادهاى مرا هم شنيده و همراه صداى 

زجو شوم، بااند. دیگر فریاد نخواهم زد. داخل دستشویى مىشالق، شکنجه شده

ام قطع شده است، ولى ادرارم قرمز ایستد. عادت ماهانهبيرون در منتظر مى

آیم، بازجو مرا به همان پاگرد پشت است. پاهایم تا باسن قرمز هستند. بيرون مى

خواهد در جا قدم بزنم، کارى که خيلى گرداند و از من مىاتاق شکنجه بر مى

 دردناک است. 

   

خواهد بدنبالش بروم. دوباره در گردد و از من مىمىگذرد، بازجو بر مدتى مى

زنم، گاهى زنند. فریاد نمىبندند و محکمتر مىهمان اتاق، دستها و پاهایم را مى

کنم به درد و شالق گيرم. سعى مىرسد گاز مىبخشى از دستم را که به دهانم مى

تبى فکر کند گوش ندهم. به مجو صداى بازجو که خدا و پيغمبر را صدا مى

ها را تحمل کرد و بعد هم اعدام شد. شاید کنم، اینکه چطور همه این شکنجهمى

 اند. هم زیر شکنجه او را کشته
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کنم روى افکارم متمرکز شوم ولى بازجو با سواالتش در مورد کسانى سعى مى

زند. بعد از تر مىکند. بخاطر سکوتم محکمشناسم حواسم را پرت مىکه مى

گوید محکم بزن. صداى باز و بسته دهد و مىرا به همکارش مىمدتى کابل 

کنم و ام فکر مىکنم بازجو بيرون رفت. به خانوادهشنوم، فکر مىشدن در را مى

به شيرینى دانمارکى که قرار بود قبل از به خانه رفتن بخرم. بدنم با هر ضربه 

کنند. یادم ام مىخورد و واژه هاى "على" و "محمد" دیوانهبه شدت تکان مى

آید یکى از دوستانمان که دستگير شده بود قرار دروغى داده بود و فرار مى

دانم که توانم قرار دروغى بدهم. هرچند مىکرده بود. اگر خيلى فشار بياورند مى

توانم داشته باشم. دوباره صداى باز و توانم فرار کنم ولى تخيلش را که مىنمى

نشيند، در حاليکه همکارش در حال م. بازجو کنارم مىشنوبسته شدن در را مى

 پرسد: زدن است، مى

 زاده کيه؟ مجتبى احمد -

 سال پيش مسئولم بود.  -

 االن کجاست؟  -

 سال پيش اعدام شد.  -

دانم که به اش کجاست؟ مىدیدى. کجاست؟ خانهدانم که زوئى را هم مىمى -

 رفتى؟ اى، نمىرفتهاش مىخانه

برد. هيچوقت نفهميدم کجا اش مىرفتم، ولى هميشه مرا چشم بسته به خانهمى  -

 کند. زندگى مى

 کنه؟ کدام کارخانه کار مى -

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

 کنند؟ بهار و کوکب کجا زندگى مى -

 دیم. دیکنند. ما هميشه در خيابان یکدیگر را مىدانم کجا زندگى مىنمى -

 قرار بعدیتان کى هست؟  -

 فردا، ساعت چهار.  -
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 پرسد کجا؟ گوید زدن را قطع کند و مىبه همکارش مى

اى است که از مدتها پيش تشکيالت گفته بود که اسم خيابانى را که جزو منطقه

گویم. خيابانى وسط تهران که هيچ مبارزى از آن رد در آنجا قرار نگذاریم، مى

د به آنکه در آن قرار بگذارد، چرا که از مدتها پيش تحت نظر شود چه برسنمى

پاسداران است. این داستان قرار فردا را درست کردم که از شکنجه فرار کنم. 

آورند. مهم دانم فردا وقتى بفهمند قرار دروغ بوده چه بالئى به سرم مىنمى

  ساعت وقت دارم استراحت کنم.  ۲٤نيست، تقریبا 

توانم بخورم. آنها گذارند ولى نمىبرند و برایم غذا مىدیگرى مىمرا به اتاق  

زنم تا اتاق را بهتر ببينم. به بند را کمى باال مىروند تا غذایم را بخورم. چشممى

اى براى خودکشى پيدا کنم. آنها که قرار است کنم شاید وسيلهدور و برم نگاه مى

بل از شکنجه بيشتر خودم را بکشم. بعد از شکنجه مرا بکشند، بهتر است خودم ق

دارم و به سراغش افتد، با خوشحالى قاشقم را برمىچشمم به پریز برق مى

کنم که پریز را از دیوار جدا کنم تا دستم به سيم برسد ولى کار روم. سعى مىمى

شکنند. با آورم، پریز و قاشق هردو مىراحتى نيست. با تمام زورم فشار مى

گيرم. ولى جریان برق تنها به دستانم منتقل ى لخت را بدست مىخوشحالى سيمها

ام ولى جریان برق شود که سيمهاى لخت را در دستم گرفتهشود. باورم نمىمى

شود. با شود، بازجو وارد مىکشد. سيمها در دستم هستند که در باز مىمرا نمى

 : گویددهد، مىشود، در حاليکه هلم مىدیدن من گویى شوکه مى

 کنى؟ دیوانه هستى؟ رهبرت هم اینقدر شکنجه را تحمل نکرد. چکار مى -

 زند. گوید و این حرف را به همه مىدانم دروغ مىمى

گذارد و کاغذهایى را خواهد روى صندلى بنشينم. غذا را کنار مىاز من مى

شناسم یا نه. یکى از آنها نامه من به هستى پرسد آنها را مىدهد و مىنشانم مى

دانم مال کيست، انگار گویم نمىاست که به تشکيالت دادم که به او برسانند. مى

خواند که اى را مىشى از نوشتهکند، شاید هم برایش مهم نيست. بخباور مى

دانم نوشته کيست. مقدارى کاغذ گویم نمىدهم مال خودم است. مىتشخيص مى

 گذارد. سفيد جلویم مى

اى، شناسى، چقدر پول به تشکيالت دادهفعاليتهایت را بنویس. افرادى که مى -

 کنى و در مورد تحصيالتت. چند سال است با آنها کار مى
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کنم. فردا بعد از آنکه با آنها به آن قرار و من به فردا فکر مى رودبازجو مى

  روم چه اتفاقى خواهد افتاد؟دروغى مى

دانند و وقتى زیر شکنجه بودم پرسيدند، در مورد افراد و فعاليتهایى که آنها مى

کند و اطالعاتى در نویسم که هيچ کمکى به آنها نمىنویسم. چيزهایى را مىمى

نویسم و اینکه کوکب یا بهار به سر قرار آنها نيست. در مورد قرار فردا مى

شناسند. در مورد ال یکدیگر را نمىداند که این دو اصخواهند آمد. بازجو نمى

نویسم. خيابانى در وسط خيابانى که قرار است یکى از آنها را در آنجا ببينم مى

ام. بعد شناسم و چند ماه است هيچ قرارى در آن نداشتهتهران که آنرا بخوبى مى

گوید هيچ چيز بدرد بخورى کند و مىآید، کاغذها را نگاه مىاز مدتى مى

 م. اننوشته

دهد. درد گذارد و فشار مىدر مقابلم ایستاده است، کفشهایش را روى پاهایم مى

گذارم اختيار دستم را روى رانش مىگيرد. بىوحشتناکى تمام بدنم را در بر مى

کشد. متوجه پرد و خودش را کنار مىدهم. با این کارم از جا مىو هلش مى

 و شاید بخاطر آن از جا پرید.  شوم که دستم را روى رانش گذاشته بودممى

اند راه رفتن گرداند. بخاطر طاولهایى که زیر پاهایم بوجود آمدهمرا به بند بر مى

اند و انگار به زمين کوبيده برایم سخت و دردناک است. پاهایم سنگين شده

رود. نگهبان زن مرا به سوى گذارد و مىشوند. او مرا در اتاق نگهبانى مىمى

کنم. از اینکه ام احساس راحتى مىبرد. از اینکه اینجا نشستهکم مىپتوى کوچ

ام خوشحالم. فردا خيابانها و مردم را دوباره داستان قرار فردا را درست کرده

کنم شب شده. دراز دانم ساعت چند است ولى احساس مىخواهم دید. نمى

 پرسد: کشم. همسایه کنجکاو مىمى

 اطالعاتت را دادى؟  -

 طالعاتى نداشتم که بدهم. ا -

کنم شاید کس کنم که راستش را بگویم. احساس مىدانم چرا اعتماد نمىنمى

روم خيلى دیگرى حرفهایمان را بشنود، مثال یک پاسدار. زود به خواب مى

 ام. خسته

  ٭٭٭
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شنوم که آرام آرام با شوم، صداى برخى از زندانيان را مىصبح زود بيدار مى

توانم افکارم را تمرکز دهم و گوش کنم. حواسم زنند. ولى نمىمىیکدیگر حرف 

توانم تا بعد از ظهر استراحت کنم، به قرار دروغين امروز است و از اینکه مى

 خوشحالم. 

خواهد با او بروم. چادر کسى را به باید حدود ساعت سه باشد، نگهبان از من مى

کرد ن به بازجو کمک مىدهد سر کنم. کسى که دیروز در شالق زدمن مى

رویم، از ها پایين مىخواهد دنبالش بروم. از پلهمنتظر من است. از من مى

خواهد که کنم در فضاى باز هستم. از من مىگذریم. احساس مىراهرویى مى

گذرد، کسى کنم. مدتى مىبایستم، رفت و آمد زندانبانان را از کنارم احساس مى

کنم ام، احساس مىن شوم. در صندلى عقب نشستهخواهد سوار ماشياز من مى

خواهند سرم را روى زانوهایم اند. از من مىدر هر دو طرفم کسانى نشسته

بند شویم کسى در خيابان متوجه من و چشمبگذارم تا وقتى از ساختمان خارج مى

 کند. شنوم، ماشين حرکت مىنشود. صداى باز شدن درى را مى

رسد. یک، صداى آدمها از دور و نزدیک به گوش مىصداى ماشينها از نزد

توانستم بروم خانه، کاش همه این دو روزه یک کابوس بود. باید در کاش مى

خواهند چشم بند را بردارم و ميان خيابانهاى وسط شهر باشيم. از من مى

شوم دارم متوجه چشمانشان مىمعمولى بنشينم. به محض آنکه چشم بند را بر مى

دهند. اند. با دیدنم سرشان را به عالمت تاسف تکان مىصورتم زل زدهکه به 

 اشان جوان هستند، شاید زیر بيست سال. همه

 گوید: یکى از آنها مى

این خيابانى است که کوکب یا بهار قرار است تو را ببينند. کجاى خيابان قرار  -

 است منتظرت بایستد؟ 

کند و معموال یک جایى در اواسط دن مىاو از انتهاى خيابان شروع به قدم ز -

 بينيم. خيابان همدیگر را مى

اشان کالشينکف دارند. غير از راننده دو نفر روى صندلى جلو به جز راننده همه

گذاشتندش؟ در این فکرم که اند، اگر قرار بود من کسى را لو بدهم کجا مىنشسته

رها باشد. گاهى در جلو، گاهى شوم که باید با این پاسدامتوجه موتور سوارى مى

زند. زنى در رسيم، راننده دور مىراند. به آخر خيابان مىدر عقب ماشين مى

 پياده رو در حال راه رفتن است. 
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 این است؟  -

 نه.  -

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

 این است؟  -

 نه.  -

 مطمئن هستى؟  -

 آره.  -

گویند بهتر است برگردیم. از من خيابان را دور زدن مى بعد از چند بار

بند بزنم و سرم را روى زانو بگذارم. یکى از آنها خواهند دوباره چشممى

دهد. نگرانم حاال سيم است، گزارش مىمشغول حرف زدن با کسى از طریق بى

 کند. بازجو با من چه مى

دهم که از من شخيص مىرسيم، صداى بازجو را تبه محض آنکه به زندان مى

 خواهد به دنبالش بروم. مى

 هرزه، او را نشان ندادى.  -

 نيامد.  -

 دروغگو.  -

خواهد روى تخت دهد بطرف پاگرد و بعد به اتاق شکنجه. از من مىهلم مى

بندد. به نظر خيلى تواند محکم مىدراز بکشم و دست و پایم را تا آنجا که مى

 ند: زآید، داد مىعصبانى مى

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

چرخاند و بر کف پاهایم شالق را قطع کنم. با تمام توانش شالق را در هوا مى

پرد. بعد آورد. تنم با هر ضربه مثل برگى که دستخوش توفان شده مىفرود مى

خواهد که دهد و از او مىش مىافتد، کابل را به همکاراز مدتى از نفس مى

 کند به حرف زدن با من. محکم بزند. شروع مى
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 خيلى احمق هستى، حتى رهبرت هم اینقدر شالق را تحمل نکرد.  -

 گوید. گوید و اینرا به همه مىمطمئن هستم دروغ مى

 کنيم. اعدامت مى -

زند. گيرد و با تمام توان مىزند. خودش شالق را مىنفس مىهمکارش نفس

زنند. چطور یک زنند. از کف پا تا رانهایم را مىاینبار تنها به کف پاهایم نمى

تواند تواند انسان دیگرى را بزند؟ زندگى شخصى اینها چطور مىانسان مى

شان چگونه است؟ آیا از باشد؟ همسر و بچه دارند؟ رفتارشان با همسر و بچه

هاى خدا و کردند. واژهبرند؟ حتما، وگرنه اینکار را نمىکتک زدن من لذت مى

کنم تا پيچد و من احساس مىمحمد و بقيه پيغمبران با هر ضربه در اتاق مى

 ام. کنون به این حد از مذهب متنفر نبوده

   

کند اصابت مىشکند و بر پاهایم مدتى است صداى شالقى که هوا را مى

شنوم. درد مداومى تمام بدنم را در بر گرفته است ولى دیگر مثل قبل با هر مى

کنم. هرچند هنوز هم با هر ضربه بدنم مثل یک ضربه، درد زیادى احساس نمى

اختيار و ناتوان که زیر پاها له شود. صداى خورد. مثل برگى بىبرگ تکان مى

کند. بينم که بازجو پاهام را نگاه مىمىبند شود. از زیر چشمشالق قطع مى

خودکارى در دست دارد و مشغول نوشتن روى کف پاها و انگشتان پاهایم است 

روند و من در تنهایيم به دنياى کنم. از اتاق بيرون مىولى آنرا هم احساس نمى

اند؟ تا اندیشم. چند نفر در این اتاق جان دادهکنم مىکثيفى که در آن زندگى مى

کى مرا خواهند زد؟ به هر حال هر چيزى پایانى دارد ولى پایان شکنجه من 

 دستگيرى دوستانم نخواهد بود. 

کشند و چون آیند و دوباره با خودکار بر کف پاهایم مىآنها بدرون اتاق مى

خواهند بلند کنند. از من مىبينند دست و پایم را باز مىالعملى از من نمىعکس

کنم پاهایم را نشينم. سعى مىان بروم. به سختى روى تخت مىشوم و به دنبالش

توانم. پاهایم را که از روى تخت بلند کرده و به روى زمين بگذارم ولى نمى

گذارم. سعى کنم و در مقابلم روى زمين مىاند با دستانم بلند مىسنگين شده

ه اتفاقى افتاده است، دانم چکنم بایستم ولى قادر نيستم پاهایم را تکان دهم. نمىمى

توانم ایستم ولى نمىگيرم و مىخواهم ضعف نشان دهم، دستم را به دیوار مىنمى

 راه بروم. 
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 خواهى؟ عصا مى -

 نه.  -

کنم راه دانم چرا باید عصا بخواهم. سعى مىتوانم بله بگویم و نمىدر اینجا نمى

رود، م. بازجو بيرون مىنشينبروم ولى قبل از آنکه به زمين بيفتم روى تخت مى

شود و پيرمردى را با یک گارى کشد در باز مىچند لحظه بيشتر طول نمى

گيرم و خواهند روى آن بنشينم. دستم را به دیوار مىبينم. از من مىجلوى در مى

برد نشينم. پيرمرد مرا به راهرو مىشوم. روى گارى مىاز روى تخت بلند مى

خواهد که از روى گارى بلند شوم. یکى از زندانبانان ها از من مىو جلوى پله

زن منتظر من است، همان که تمام صورتش را پوشانده و فقط چشمانش 

کشد، چرا؟ به یاد کنم از نشان دادن صورتش خجالت مىپيداست. احساس مى

زدند. یکى از زندانيان افتم که دو تا از زندانيان در مورد او حرف مىدیشب مى

گفت که او مهرى حيدرزاده یکى از رهبران سازمان پيکار بوده است. داشت مى

آنها سال پيش دستگير شدند و خيلى از آنها اعدام شدند. مهرى تواب شد و حاال 

کند. مهرى و شوهرش با رژیم با همسرش در یکى از این سلولها زندگى مى

هم بشوند. کنند، هرچند ممکن است که بعد از همه اینها اعدام همکارى مى

کند، برایش سنگين هستم، از نفس افتاده مهرى مرا تا باالى پله ها حمل مى

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

کند و به درون یکى از خواهم به توالت بروم. دوباره مرا بلند مىگویم مىمى

پرسد آیا دهد و مىها قرارم مىاز کابين برد. در یکىهاى ته سالن مىدستشویى

ایستد. در حالى رود و در بيرون دستشویى مىگویم نه. مىخواهم. مىکمک مى

دهم و بعد پاى دیگرم ام یک پایم را با دست به جلو هل مىکه به دیوار تکيه داده

توانم روى دستشویى دهم. نمىرا. به سختى خود را روى دستشویى قرار مى

کنم. ادرارم کامال قرمز است، از دیدن آن نم براى همين لباسم را خيس مىبنشي

دهم کنم. قرمزى ادرارم باید بخاطر شالق باشد، به خودم دلدارى مىوحشت مى

که مهم نيست. پاهایم تا باالى رانهایم سياه و ورم کرده هستند. دوست ندارم 

آید و کنم. مهرى مىصدا مىکشم و نگهبان را نگاهشان کنم. شلوارم را باال مى

ام و برد. به دیوار تکيه دادهکند و به سر جایم وسط راهرو مىمرا دوباره بلند مى

اند و تا وسط راهرو خارج از پتو قرار پاهایم خارج از کنترل من دراز شده

توانم کنم کسى اجازه اینطورى نشستن را ندارد ولى من نمىدارند. فکر مى

رسد زندانيان با پس و پيش م و چهار زانو بنشينم. به نظر مىپاهایم را خم کن

 کنند پاهایم را ببينند. کردن سرشان سعى مى
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 اطالعات دادى؟  -

 اطالعاتى نداشتم که بدم.  -

خواهد کسى بغلم کند آید، دلم مىرود و من خوشم مىام مىام قربان صدقههمسایه

برد و کند و به ته راهرو مىآید و مرا دوباره بلند مىو نوازشم کند. مهرى مى

 ماندم. دهد که دور از همه است. کاش همانجا کنار بقيه مىروى پتویى قرارم مى

گردد و شروع به پانسمان ر دست برمىاى دبعد از چند لحظه مهرى با جعبه

توانم سر و صورت او را بند مىام و از زیر چشمکند. من دراز کشيدهپاهایم مى

که به غير از چشمانش پوشيده است ببينم. او طاولهاى زیر پاها و انگشتانم را با 

پرد. به کارش زند و او به عقب مىترکاند، خون به طرف او فواره مىقيچى مى

کنم. اگر فلج بمانم خيلى وحشتناک است. دهد و من دردى احساس نمىامه مىاد

کنم و احساس لذت از اینکه اطالعاتى نتوانستند به دوستانم که بيرونند فکر مى

گيرد، احساسى که برایم تازگى دارد. از من در آورند تمام وجودم را در بر مى

ين شرایطى بود تا لذت چنين ام. گویى باید در چنهرگز چنين احساسى نداشته

پيروزى را حس کرد. احساس قدرت بخاطر حفظ اطالعاتم تمام وجودم را چنان 

توانند از کند. دوستانم بيرونند، مىگيرد که ترس از فلج شدن رهایم مىدر بر مى

شان ادامه دهند. به محض آنکه پانسمان پایم آزادیشان لذت ببرند و به مبارزه

 روم. خواب مىشود به تمام مى

 ٭ ٭ ٭ 

ام. به دنياى بيرون فکر حدود یک هفته است فلج هستم و مدام دراز کشيده

کنم، دنيایى که خيلى دور است و شاید هرگز آنرا نبينم. گاهى صداى مى

فهمم چه زنند. گاهى مىشنوم، آرام با یکدیگر حرف مىهایم را مىهمسایه

توانم با آنها حرف بزنم. بيشتر یاد است نمىام با آنها زگویند ولى چون فاصلهمى

ام و کنم، به خانوادهمواقع فکرم مشغول دنياى بيرون است. به دوستانم فکر مى

دانند، این زندان وسط شهر است، دانند من کجا هستم؟ حتما نمىاینکه آیا آنها مى

بغل گوش مردم است. اینجا کميته مشترک زمان شاه است و طورى از آن 

 کنند که مردم ندانند مرکز شکنجه زندانيان است. فاده مىاست

شود؟ شاید هيچ، چون من هم دیر یا زود مثل مجتبى و على اگر فلج بمانم چه مى

بند خيلى کسل و بقيه اعدام خواهم شد. بعضى وقتها دراز کشيدن آنهم با چشم

م ببينم، اجازه اند. اجازه ندارکنم مرا از دنيا جدا کردهکننده است. احساس مى
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ندارم حرف بزنم و حرفى بشنوم. به جز براى رفتن به دستشویى و یا بازجویى 

توانم راه بروم. باید براى اجازه راه رفتن هم ندارم. هرچند تا دستشویى هم نمى

این چند قدم یعنى از جایم تا دستشویى هم مرا حمل کنند. کاش کتابهایى براى 

توانستم براى تم نقاشى کنم. یا کاغذ و قلم داشتم و مىتوانسخواندن داشتم و یا مى

توانستم موسيقى گوش خانواده و دوستانم نامه بنویسم. کاش رادیویى داشتم و مى

 کنم. 

. غروب یک روز جمعه بود و هوا دلپزیر. ۵۹به یاد گذشته ها می افتم، پایيز 

یک کوهنوردى رفت بى آنکه گرماى لذت بخشش را با خود ببرد. از آفتاب مى

شد و احساس خستگى گشتم. تمام عضالتم در درد شيرینى کشيده مىجمعى برمى

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

محل کار بروم. ولى به مجتبى قول داده بودم که او و مهرداد را بعد از 

بيند. به مجتبى گفتم که من حرفى کوهنوردى ببينم، مهرداد خواسته بود که مرا ب

با مهرداد ندارم و دوست ندارم او را ببينم. ولى مجتبى خواهش کرد که براى 

آخرین بار مهرداد را مالقات کنم. بخاطر مجتبى موافقت کردم. وقتى داشتم به 

زدم آنها را دیدم. توى ماشين منتظر من نشسته طرف محل قرارمان قدم مى

دیدند، مهرداد از صندلى جلو بلند شد و به عقب ماشين رفت.  بودند. آنها هم مرا

روى صندلى جلو نشستم. با هم سالم و احوالپرسى کردیم. از اینکه آنجا بودم و 

بایست حرفهاى مهرداد را گوش بدهم خوشحال نبودم. مجتبى ماشين را به مى

ر کوه و ها با درختان سرسبز و گلهاى پراکنده دراند، جاده طرف بيرون شهر

دشت زیبایى خاصى داشتند. بوى عرق مهرداد را با اینکه پشت نشسته بود 

کردم. بوى عرق او ضد عرق و ادکلن مجتبى را تحت الشعاع قرار احساس مى

داده بود. پنجره را کمى پائين کشيدم که بوى عرق مهرداد آزارم ندهد. هيچکس 

  شکست. باالخره مجتبى به مهرداد گفت:سکوت را نمى

 پرواز خسته است، شروع کن.  -

 کنى؟ چرا پيشنهاد ازدواج مرا قبول نمى -

 خواهم ازدواج کنم. چون دوستت ندارم و نمى -

کنى پدر و مادر ما وقتى با هم ازدواج کردند همدیگر را دوست فکر مى -

داشتند؟ چه اشکالى دارد که ما هم ازدواج کنيم؟ وقتى مرا بشناسى عاشقم 

 خواهى شد. 
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خواهم ازدواج کنم، و مثل پدر و مادر تو نيستم. متوجه مسئله اینه که من نمى -

 شى؟ نمى

 زد. مهرداد همينطور حرف مى

کنى؟ باالخره یک روز مجبورى ازدواج کنى کجا دارى زندگى مىفکر مى -

 کنى؟ کنى. چرا ازش فرار مى

کنم و ازدواج نمى خوام ازدواج کنم. من با توبه خودم مربوطه که چرا نمى -

 خوام دیگه ببينمت. نمى

کنى، مثل یک جفت کفش و یا یک پيراهن. تو با من مثل یک شئى برخورد مى -

تونى خواهم. تو نمىخواهم، آنرا مىگى اینرا نمىمثل اینکه رفتى فروشگاه مى

 اینطورى زندگى کنى. 

به یاد شنيدم. زد ولى من حرفهایش را نمىمهرداد همچنان حرف مى

برخوردهایش افتاده بودم. او مسئول جمع ما بود و در عرض چند ماه اول من 

مشکلى با او نداشتم. بعد از مدتى او از من خواست که با هم بيرون برویم و 

خاصى نسبت  خارج از جمع یکدیگر را ببينيم. پسر خوبى بود ولى من احساس

توانم او را ببينم. کار دارم و نمىگفتم به او نداشتم، براى همين هر بار به او مى

آمد و خودش تحصيالت دانشگاهى داشت. کش مىمهرداد از یک خانواده زحمت

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

کردم آمد سعى مىکرد و من که از این کارش خوشم نمىسبيلش بازى مى

ميمى بود. براى دوستانش حاضر بود هرکارى نگاهش نکنم. آدمى مهربان و ص

بکند. خودخواه نبود و خصوصيات خوبى داشت. ولى براى اینکه زن و مردى 

بتوانند از دوستى و یا زندگى با یکدیگر لذت ببرند، خوب بودن دو طرف آنها 

توانند با هم زندگى کنند. براى کافى نيست. خيلى از آدمهاى خوب هستند که نمى

توانست با احساساتش داد یکى از آنها بود. ولى متاسفانه او نمىمن هم مهر

خواهد برخورد درستى کند. بعد از یکى از جلساتمان به من گفت که بمانم، مى

خواهد با من ازدواج با من حرف بزند. به من گفت که مرا دوست دارد و مى

من احساسى  کند. گفتم از اینکه این مسئله برایش پيش آمده خيلى متاسفم ولى

نسبت به او ندارم. از او خواستم مراقب باشد که احساسش در رابطه و کار 

مان تاثير نگذارد و او قول داد که هيچ تاثيرى نخواهد گذاشت. ولى سياسى

خواست که بمانم و حرفهایش را بشنوم. عمال مرا هربار بعد از جلسه از من مى

ایت دهم. به او گفتم که اگر آن گذاشت تا به ازدواج با او رضفشار مى تحت
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برخوردها را کنار نگذارد من جمع را ترک خواهم کرد. او توجهى به حرف من 

نکرد و به من گفت که خيلى خودخواه هستم. آنقدر مرا عصبى کرد که یکبار 

بعد از اینکه او را ترک کردم تصميم گرفتم که دیگر به جمع او نروم. از آن 

 دم. و چقدر از این بابت خوشحال بودم. زمان در گروه مجتبى بو

کرد مرا راضى به ازدواج با آنروز مهرداد مدام حرف مى زد و سعى مى

دانست که حواسم جاى دیگرى است و حوصله حرف زدن با او خودش کند. نمى

 آید مجتبى حرف مهرداد را قطع کرد: را ندارم. یادم مى

فى نداره که بزنه. بهتره همينجا خواستى بگویى، پرواز شنيد و حرهرچه مى -

 تمامش کنى. 

سکوت دلپذیرى برقرار شد. مجتبى ماشين را نگه داشت و مهرداد با گفتن شب 

بخير رفت. نگاهش نکردم ولى چشمانم پر از اشک شد. هرچند دوستش نداشتم 

ولى دلم برایش سوخت. او از آن مردانى بود که به نام آزادى و برابرى، براى 

گيرند. و حتما سهم زن را در ازدواج خدمت گذارى، تمکين و يم مىزنان تصم

 اش به زن و زندگى نبود. بينند. متوجه نگاه مردساالرانهبردگى جنسى مى

ام رانندگى کرد که مرا کردم. مجتبى به طرف خانهاحساس خستگى شدیدى مى

کرد. این  برساند. از اینکه مجبور شدم حرفهاى مهرداد را بشنوم، ابراز تاسف

برخورد عقب مانده خاص مهرداد نبود. متاسفانه خيلى از مردها نسبت به زنان 

همين برخورد را دارند. علت آن هم باید شرایط اجتماعى ضد زن باشد. 

شرایطى که نابرابرى زن و مرد اولين پایه آن است. شرایطى که در آن زن 

ست وابسته به پدر و یا برادر هيچگونه استقالل اقتصادى ندارد. تا در خانه پدر ا

است. وقتى ازدواج مى کند شوهر باالسر اوست. اجازه ندارد خودش تصميم 

بگيرد چرا که از نظر اقتصادى، سياسى و اجتماعى مستقل نيست. در این 

کرد که من باید کند. به همين دليل مهرداد هم فکر مىشرایط مرد انتخاب مى

دانست که دوست احساسات من نداشت. او مى تسليم انتخاب او شوم. توجهى به

 ندارم او را ببينم و حرفهایش را بشنوم ولى کماکان اصرار داشت. 

 ٭ ٭ ٭ 

توانم آرام آرام کنم بهتر هستم. مىگذرد و احساس مىها مىسه هفته از بازجویى

مانم خيلى خوشحالم. در راه بروم هرچند دردناک است ولى از اینکه فلج نمى

زنم و همچنان که دارم یعنى در فضاى یک متر در نيم متر پتو قدم مىجایى 
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برند ولى مرا تا به اى یک بار زندانيان را به حمام مىاحساس ضعف دارم. هفته

خواهم دوش گویم مىدهم، به نگهبان مىکنم بو مىحال نبرده اند. احساس مى

 بگيرم. 

کف پاهایم را تا مچ پاها در آنها  دهد تانگهبان دوکيسه نایلون با کش به من مى

کنند. پاهایم را با نایلونها بپيچم. شاید براى پيش گيرى از عفونت این کار را مى

بندم که زیر دوش خيس نشوند. مرا با خود به بيرون پوشانم و با کش مىمى

کنم زندانيان دیگرى هم منتظر گوید منتظر باشم. احساس مىبرد و مىراهرو مى

خواهد به دنبالش برویم. او مرا با فاصله گردد و از ما مىزندانبان بر مى هستند.

شان از یک اتاق هستند، آید همهدهد. به نظر مىاز بقيه در عقب صف قرار مى

رویم، از فضایى عبور کاش مرا هم به اتاق آنها ببرند. از ساختمان بيرون مى

زند ام، زندانبان داد مىافتادهکنيم که در حال ساختمان سازى است. من عقب مى

خواهد صبر کنند تا به آنها برسم. داخل سالنى توانم. از بقيه مىتندتر بيا ولى نمى

شویم که به چند کابين تقسيم شده است و جلوى هر کابين به جاى در پرده مى

گوید پانزده دقيقه دهد و مىاند. هر یک از ما را در یک کابين قرار مىگذاشته

ام. توانم، خيلى خستهکنم با سرعت خود را بشورم ولى نمىداریم. سعى مى وقت

روند ولى من زیر گوید بيرون بيایيد. بقيه بيرون مىوقت تمام شده است، مى

زند و مرا که زیر دوش هستم نگاه آید پرده را کنار مىدوش هستم. به کابينم مى

 کند. مى

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

آیم. بقيه منتظر هستند، پوشم و بيرون مىاهميت به او لباس مىکنم، بىتمام مى

روى از نفس روم. بعد از کمى پيادهافتند و من هم به دنبالشان مىآنها راه مى

زند تندتر بروم ولى ام، زندانبان با عصبانيت داد مىافتم. دوباره عقب افتادهمى

مانند برسم، پاسدار خواهد به او بگویم خفه شود. آنها منتظر مىتوانم. دلم مىنمى

 زند. غر مى

   

اى گذرند و من در حاليکه چشمهایم بسته است، هيچ عامل بيرونىروزها مى

کنم با رویاها و خاطراتم زندگى براى مشغوليت فکرى و جسمى ندارم. سعى مى

هرو محبوسم. هرچند روبروى بخارى بزرگ کنم. حدود یک ماه است در این را

شوند باد سردى به داخل ها باز و بسته مىهستم ولى هربار که در دستشویى

لرزاند. فکر نگرانى خانواده، از اینکه ندانند آید که تمام بدنم را مىراهرو مى
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گویم که به دارد. به یکى از نگهبانان مىکجا هستم، دست از سرم برنمى

گوید این مسئله به زنگ بزند و یا بگذارد خودم با آنها حرف بزنم. مى امخانواده

ات زنگ بزنى باید با بازجویت خواهى به خانوادهبازجویت ربط دارد، اگر مى

گویم به بازجو بگوید که با او کار دارم. تقریبا بعد از دو حرف بزنى. به او مى

بيرون راهرو منتظر بمانم.  خواهد به دنبال او بروم وساعت پاسدار از من مى

خواهد سِر یک پنج تومانى را که دهم، از من مىصداى بازجو را تشخيص مى

دار است سر دیگرش در دست خودش است بگيرم و به دنبال او بروم. خنده

خواهد دستش به من بخورد. یک ماه پيش خودش دستها و پاهایم را با نمى

 برد. ا به ساختمان بازجویى مىبست. مرگرفت و به تخت مىدستانش مى

 براى چى خواستى منو ببينى؟  -

ام زنگ بزنم، آنها نگرانم هستند، الاقل به آنها بگویيد که خواهم به خانوادهمى -

 من اینجا هستم. 

خواهى به گذشته خجالت آورت اعتراف کنى و در مورد فکر کردم مى -

لى زرنگى که به ما اطالعات ضدانقالبيون بيرون اطالعاتى بدى. فکر نکن خي

تونيم از زبونت بيرون بکشيم. حاال هم اگر آدرس بهار و کوکب را ندادى. مى

 گذارم با خانوادت حرف بزنى. بدى مى

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

چند لحظه  درخشند.هایى در سرم مىخورد و ستارهناگهان سرم به دیوار مى

دهم که بازجو به سرم کوبيده است و سرم به دیوار کشد تا تشخيص مىطول مى

ها را ببينم، فکر اصابت کرده است. اصابت سرم به دیوار باعث شد که آن ستاره

هاى تلویزیونى از آن هایى هستند که توابين در مصاحبهکنم اینها همان ستاره

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

 ٭ ٭ ٭ 

گوید که شود و مدام سرما خورده هستم. زندانبان مىام قطع نمىریزش بينىآب

خواهند دانم براى چه مىبراى بازجویى آماده باشم. احساس بدى دارم، نمى

زنم. پاسدار ام زنگ بخواهند بگذارند که به خانوادهام کنند. شاید هم مىبازجویى

مانم تا اینکه کند. حدود یک ساعت منتظر مىمرا به بيرون راهرو هدایت مى

آید، همان راننده روز اول دستگيرى است. مرا به ساختمان بازجویى بازجو مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

کنم زندانيان نشينم. احساس مىبرد، در یکى از اتاقها روى صندلى مىمى

ناسم و باید صداى یکى از بازجوها شدیگرى هم آنجا هستند. صدایى را که نمى

خواهد تا خودش را معرفى کند. صداى هوشى را شنوم که از کسى مىباشد مى

دهم هرچند کامال با صدایى که من به آن عادت داشتم متفاوت است. تشخيص مى

گيرى زند. از اینکه باعث شکلاند حرف مىمثل انسانى که او را شکسته

توانم چادر زندانى بند مىکند. از زیر چشمپشيمانى مى مان بوده است ابرازتشکل

خواهد چشم دانم کيست. بازجوى هوشى از من مىزن دیگرى را ببينم ولى نمى

کند آید و به من امر مىدارم. بازجوى خودم به صدا در مىبند را بردارم. برنمى

 گوید: دارم. بازجو مىگویم، برنمىبند را بردارم. مىکه چشم

 گم بردار. بهت مى -

خواهم صورت هوشى را ببينم. این صورت واقعى او نيست، دارم. نمىبر نمى

کند که اند. بازجوى هوشى سعى مىآنها با فشار شکنجه و تحقير آنرا تغيير داده

کشم. بازجویم بند را از چشمم بردارد و من سرم را عقب مىبا دست خود چشم

خواهد با من کارى نداشته باشد. احساس او مىزند و از دست او را کنار مى

 گوید: خواهند نسبت به یکدیگر قدرت نمایى کنند. بازجویم به او مىکنم مىمى

 مهم نيست، ولش کن.  -

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

ام کومله با دولت عراق رابطه داشته و از آن کمک مالى از وقتى که شنيده -

 گرفته خيلى براى خودم متاسف هستم. مى

شود که این رفتار اوست. با اینکه دلم کند. باورم نمىهمراه حرف زدن گریه مى

کنم چيزى خواهد که به او بگویم که خفه شود. فکر مىسوزد دلم مىبرایش مى

ده اصال آنقدر مهم نيست که چنين رفتارى از خودش پيش این بازجوها که شني

کنم که برایم اى نسبت به او در خودم احساس مىنشان دهد. احساس دوگانگى

آید و دلم تازگى دارد و درکش برایم راحت نيست. هم از کارش بشدت بدم مى

 راحتش هستم. سوزد و ناخواهد که خفه شود و هم اینکه دلم بشدت برایش مىمى

 پرسد: بازجویم از من مى

 کنى؟ چى فکر مى -
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 دهم. جوابى نمى

 کرى؟  -

 گيرم. ام ادامه دارد، دماغم را مىآب ریزش بينى

 کنى؟ گریه مى -

 ام. نه، سرما خورده -

 تونى حرف بزنى! پس بعضى وقتها هم مى -

کنم کسى کند. احساس مىبرد و خودش اتاق را ترک مىمرا به اتاق دیگرى مى

بينم تنها هستم. با من چه خواهند کشم و مىبند را باال مىدر اتاق نيست. چشم

شنوم که همراه شود. صداى بازجو را مىکرد؟ بعد از مدتى در باز و بسته مى

پرسد و ورد حرفهاى هوشى مىکنند. نظرم را در ماى دیگر مرا مسخره مىعده

دهم. یکى از آنها پرسد و من جوابى نمىکنم. در مورد جریانم مىمن سکوت مى

 گوید: مى

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

اند و روند. باید شش یا هفت نفر باشند، مرا دوره کردهشان از خنده ریسه مىهمه

 خندند. بقيه مىگویند. هر کدام چيزى مى

برد. دوباره روى پتوى آید و مرا با خود مىروند، نگهبان مىبعد از مدتى مى

کنم هرچند تحقيرم کردند. چه انتظارى از کوچکم قرار دارم. احساس راحتى مى

توانم داشته باشم؟ نباید از رفتارشان ناراحت شوم. دلم نماهایى مىچنين آدم

خواست خانه بودم در کنار خانواده، دلم برایشان مىخواست اینجا نبودم. دلم مى

 تنگ شده، بخصوص براى خواهرم. 

خواهد مرا گوید وسایلم را جمع کنم و منتظر باشم. شاید مىیکى از نگهبانان مى

ام به یکى از سلولها به یکى از سلولها ببرد. از ابتداى دستگيرى آرزو داشته

را نيز ببينم و با آنها حرف بزنم. نزدیک جاى  منتقل شوم تا بتوانم زندانيان دیگر

من سلولى هست که پانزده زندانى در آن هستند. اميدوارم مرا به آنجا ببرد. یک 

بار که نگهبان بعد از بردن آنها به دستشویى فراموش کرد در سلولشان را ببندد 

همچنين با آنها حرف زدم. آنها در مورد زندانى که در آن هستيم برایم گفتند و 
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اند و تواب شدند. آن دو نفرى که در مورد آن دو نگهبانى که قبال سياسى بوده

گذارند کسى صورتشان را ببيند. همين پوشانند و نمىصورتشان را کامال مى

دهد چقدر از تواب شدنشان شرمنده کارشان یعنى پوشاندن صورتشان نشان مى

 هستند. 
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 سلول خونين 

خواهد به دنبال او بروم. از خوشحالى در عصر شده است، زندانبان از من مى

روم که با زندانيان دیگر باشم. مجبور نخواهم بود که شبانه گنجم، مىپوستم نمى

بند باشم، زندگى دیگرى را شروع خواهم کرد. در وسط راهرو، روز با چشم

چهار سلول در آن قرار دارد. نگهبان کند که راهروى کوچکترى آنرا قطع مى

بند را خواهد که داخل شوم. چشمکند و از من مىدر یکى از سلولها را باز مى

شود. توى یک سلول کوچک قرار دارم، یک و نيم متر دارم، در بسته مىبرمى

در دو متر است. از اینکه کسى در سلول نيست حسابى دلخورم. پکر به اطرافم 

سلول کثيفى است. پنجره کوچکى روى دیوار نزدیک سقف است کنم، نگاه مى

اند تا آسمان دیده نشود. به رسد و از بيرون روى آنرا پوشاندهکه دستم به آن نمى

گيرد. آید. وحشت تمام وجودم را در خود مىکنم و نفسم بند مىدیوارها نگاه مى

اثر انگشتان دستى دیوارها خونى هستند. اول فکر کردم کثيف هستند ولى حاال 

آید که زندانى دستش را به دیوار بينم. به نظرم مىکه خونى بوده است را مى

توانسته چرا که از فاصله یک مترى روى داده که بلند شود ولى نمىتکيه مى

شود. بعضى دیوار تا زمين، اثر انگشتان و دستى که خونى بوده است دیده مى

است. وحشت تمام وجودم را فرا گرفته جاها اثر پنج انگشت کامال مشخص 

اند؟ هزاران سوال بدون جواب از ذهنم است. آیا کسى را در اینجا کشته

توانستم با سوزد. کاش مىگذرند. دلم براى زنى که در اینجا زجر کشيده مىمى

دانند. در کتابى در مورد سلولهاى پهلویى تماس بگيرم، آنها حتما در مورد او مى

کنند، خوانده بودم ولى دانيان براى تماس گرفتن از آن استفاده مىمورس که زن

 آنرا بلد نيستم. 

توانم آرام بگيرم. تا نفهمم که چه اتفاقى براى زنى که قبال اینجا بوده افتاده نمى

شوند. ولى نه زنم و ضرباتى پاسخ داده مىچند ضربه به دیوار کنارى مى

اى ندارند. احساس ول کنارى معنىضربات من و نه ضربات متقابل از سل

کنم که باید در مورد دیوارهاى خونى با کسى حرف بزنم. چند ضربه دیگر مى

 پرسم: زنم و مىبه دیوار مى

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

 آره، خانمى آنجا بود. اسم تو چيه؟  -

 پرواز هستم، اسم تو چيه؟  -
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  من پرى هستم. -

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

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

 خبر دارى زنده است یا در اینجا رهاش کردند تا بميره؟ مرده؟  -

دونم. اميدوارم که حالش خوب باشه. نگران نباش. سعى کن بهش فکر نمى -

هست. اسمش مژگان است و  ٧مواظب باش توابى در سلول  نکنى. درضمن

 دهد. کنى، مىگزارش کارهایى را که مى

ام را هم در خطر ام و همسایهکنم که ریسک کردهگویم، احساس مىچيزى نمى

کنم که او تنها نيست، گوید. احساس مىام. پرى هم دیگر چيزى نمىانداخته

 رسد. گوش مى صداى حرف زدنشان هرچند نامفهوم به

   

اى که در این سلول بوده و احتياج به کمک توانم بخوابم، فکر زن حاملهنمى

کند. پاسدارها دوست دارند که داشته و کسى به او کمک نکرده رهایم نمى

دیگران عذاب بکشند. حتما او را شکنجه کردند و همين باعث سقط جنين شده 

کى از دوستانم بهم گفت که یکى از است. تقریبا یک سال پيش بود که روزى ی

دوستانش به اسم یاس در تظاهراتى دستگير شده است و سه تا پاسدار به او 

خواهد از آنها شکایت کند؟ گفت نه، اند. از دوستم پرسيدم آیا یاس مىتجاوز کرده

خواهد در موردش حرف بزند. پاسدارها به او گفته بودند که اگر حرفى او نمى

خواهند کشت. یاس به پدر و مادرش هم نگفته بود. از دوستم سن یاس بزند او را 

شود. دو ماه بعد دوستم گفت که سالش مى ١٥را پرسيدم و او گفت به زودى 

یاس حامله است و احتياج به کمک براى کورتاژ دارد. دوستم با یاس در یک 

بگردم. به  کردند. به او قول دادم که به دنبال امکان کورتاژکارخانه کار مى

شناختم کمک خواستم. سراغ خيلى از آدمها رفتم. از دکتر و یا نرسهایى که مى

برخى از آنها شماره تلفن دکترهایى که حاضر به کورتاژ کردن بودند دادند ولى 

توانستيم آنرا تامين کنيم. به خواستند آنقدر زیاد بود که نمىميزان پولى که مى

ت داشت و زمانى خواسته بود که با من ازدواج سراغ دکترى رفتم که مرا دوس

توانم مریض براى او بفرستم کند و من رد کرده بودم. او به من گفته بود که مى

فرستادم. فکر کردم و گاهى دوستانم را که وضع مالى خوبى نداشتند پيش او مى

ممکن است در مورد این مسئله هم بهم کمک کند. هر چند دوست نداشتم که به 
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اش بروم ولى رفتم. از دیدن من خيلى خوشحال شد و سوالهاى زیادى در نهخا

ام کرد. باالخره به او گفتم که براى چه به دیدنش مورد وضع کار و زندگى

ام. رنگ صورتش پرید و پرسيد: آیا در رابطه با دوستانش حامله نشده؟ من رفته

اش پانزده سال همه العمل او به شدت عصبانى شده بودم گفتم یاسکه از عکس

دارد. چنان روابطى هم ندارد. تازه چه اشکالى دارد اگر هم به دلخواه خودش با 

کنى اگر به دلخواه خودش کسى رابطه داشته؟ آیا حق کورتاژ ندارد؟ یا فکر مى

با کسى رابطه داشته باید بچه را نگه دارد؟ شاید هم باور ندارى که پاسدارها به 

دهد کنند؟ طرز فکرت بهت اجازه نمىشان برسد تجاوز مىاى که دستدختر بچه

توانم که واقعيت را ببينى، اینکه پاسدارها تجاوزگر هستند. گفت: متاسفم نمى

آمد که کمکى به او بکنم. او را در حالى ترک کردم که به شدت از خودم بدم مى

جریانى که از کند، ام. شنيده بودم که او با جریان اکثریت کار مىپيش او رفته

ورزد. ولى وقتى او از من خواستگارى هر نوع همکارى با رژیم خوددارى نمى

کرد، گفت که دیگر با آن جریان نيست. مهم نيست که او با آن جریان کار مى

کرد. او هم مثل رژیم قبول نداشت که هر کرد یا نه چون مثل آنها فکر مىمى

  زنى باید حق کورتاژ داشته باشد.

ام رفتم که یک نرس بود. او هست که به دیدن یکى از دوستان تشکيالتى یادم

کردند به من داده بود. به دوستم گفتم که شماره تلفن دو تا دکتر را که کورتاژ مى

توانيم تهيه کنيم. او گفت که خواهند که ما نمىهر دوى آنها ميزان پولى را مى

تواند مقدارى آسپيرین توى تواند روش دیگرى را امتحان کند. مىیاس مى

تواند به اسم کسى که رحمش بگذارد و منجر به خون ریزى شود. بعد مى

ازدواج کرده است پيش دکترى برود و درخواست کورتاژ کند، و در آن صورت 

اى خون ریزى کند او را کورتاژ خواهند کرد. براى مدتى یعنى وقتى زن حامله

تواند از شر مشکلش چنين کارى یاس مىکردم که با خوشحال بودم. فکر مى

راحت شود. ولى متاسفانه با این کار هم مسئله حل نشد. به جز آنکه دریچه رحم 

آور شده بود. وقت مى یاس زخمى شد و تخليه ادرار برایش دردناک و سوزش

توانستيم کسى را که حاضر باشد پول کمى بگيرد و کورتاژ کند گذشت و ما نمى

دانستند که او س پا به پنج ماهگى گذاشت و پدر و مادرش هم نمىپيدا کنيم. یا

دانست چه باید بکند. خواستم که او را حامله است. یاس شدیدا نگران بود و نمى

اى که جاى نشستن و چاى و شيرینى خوردن داشت یکدیگر را ببينم. در قنادى

شاید بخاطر  داد.سال بيشتر نشان نمى ١٣، ١۲دیدیم. دختر زیبایى بود که 

داد. به او اش بود که رشد کافى نکرده بود و کم سن نشان مىشرایط بد زندگى

 گفتم: 
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تمام تالشم را براى یافتن امکانات کورتاژ کردم ولى امکانى پيدا نکردم و حاال  -

دیگر دیر شده و کورتاژ براى تو خطرناک است. مجبورى که نگهش دارى، 

  بچه توست و باید از او مراقبت کنى. بچه که گناهى نکرده، این حاال

خوره یاد آن توونم بچه خودم بدونمش. هر بار که در شکمم وول مىچطور مى -

شوند. اواسط شب هاى آن شب برایم زنده و تکرار مىافتم و تمام صحنهشب مى

کردند و صداى شنيدم. آنها داشتند بازى مىبود و صداى پاسدارها را مى

کردند که در بازى اول شوند. رسيد. هر کدامشان سعى مىوشم مىشان به گقهقه

خواهند اول شوند. تا اینکه به نوبت اول و دوم و سوم دانستم چرا مىنمى

شدنشان به من تجاوز کردند. آنها به من گفتند که اگر حرفى بزنم دوباره 

ن بچه تکان کشندم و من به آنها باور دارم. هر بار که ایکنند و مىدستگيرم مى

کنم که از آن متنفرم. نشان آنهاست، بچه آنهاست، بچه من خورد احساس مىمى

 خوامش. نيست، من نمى

 دانم، ولى گناه این بچه چيه؟ مى -

گناه من چيه؟ چرا من باید براى تمام عمرم صحنه تجاوز آنها را به یاد  -

تونم فراموش کنم. هر بار که بياورم؟ اگر بچه را نگه دارم خاطره تجاوز را نمى

 نگاهش کنم به یاد آن خوکها خواهم افتاد. 

 تونى از دستش بدى. متاسفم ولى دیگه دیر شده و نمى -

گناهش کردم که چيزى در صورت بىت. احساس مىمرا نگاه کرد و چيزى نگف

ام و از دانم چيست. از من تشکر کرد که دنبال امکان کورتاژ بودهبينم که نمىمى

پرسيدم. هنوز هم جدا شدیم. دیگر او را ندیدم، و تنها از دوستم در مورد او مى

با یکى فشرد. مدتى بعد فهميدم که هم با یاد آورى حرفهایش بغض گلویم را مى

از کارگران کمونيست کارخانه شان ازدواج کرده است که مسئله حاملگى را 

توجيه کند. چند ماه بعد، در اوایل امسال شنيدم که نزدیک وضع حملش، یاس با 

کنند و رود. بعد از تولد بچه آنها شهر را ترک مىهمسرش به شهر دیگرى مى

پرسيدم، اینکه آیا سالم هست یا گردند. از دوستم در مورد بچه به تهران بر مى

 نه. دوستم با نگاه عجيبى گفت: 

قبل از آنکه سوار ماشين شوند و بيایند، یاس یک قرص توى دهان بچه  -

شود که او مرده است او را در سطل آشغالى گذارد. وقتى که مطمئن مىمى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

ه از گذارد. همسرش قبول کرده بود که در تصميم او دخالتى نکند و با فاصلمى

 رفت. او مى

با شنيدن حرفهاى دوستم یاد حرفهاى یاس افتادم. وقتى یاس به من گفت که 

کردم وقتى بچه بدنيا بياید او را تواند بچه را نگه دارد باور نکردم. فکر مىنمى

کردم. بعد از دوست خواهد داشت. شاید او را و خاطره تلخ تجاوز را درک نمى

گشتم. یکباره با خانه برمى شنيدن خبر بچه یاس در تاکسى نشسته بودم و به

پرسيدند، متوجه شدم که اشکهایم بدون صدا جارى سوال مسافران که حالم را مى

توانستم یاس را سرزنش کنم ولى دلم براى آن هستند. احساس خاصى داشتم، نمى

سوخت. دلم براى یاس هم کودکى که هرگز زندگى را تجربه نکرد، مى

 سوخت. او خيلى جوان بود. مى

  ٭٭٭

شوم، نگهبان مشغول پخش چایى است. نگهبان مردى در را از خواب بيدار مى

علت خونى بودن دیوار  پرسمریزد. از او مىکند و چایى در ليوانم مىباز مى

بندد و دانم. نگهبان در را مىگوید نمىاندازد و مىچيست؟ نگاهى به دیوارها مى

کر زنى که در اینجا با درد دست و پنجه مانم و فمن باز در سلول خونين تنها مى

کند با کمک گرفتن دارد. زنى را که سعى مىکرده دست از سرم بر نمىنرم مى

خورد، جلوى چشمم مجسم از دیوار روى پاهایش بلند شود و هربار به زمين مى

کنم. با آمدن به این سلول به یاد یاس افتادم. یاس جوان که هميشه سعى مى

 آورم. موشش کنم و حاال دوباره به یادش مىام فراکرده

   

گوید آماده بازجویى باشم. حاال دو روز است که در این سلول هستم. نگهبان مى

کند، با چادر و دانم براى چه چيز بازجویى خواهم شد. نگهبان در را باز مىنمى

م است. برد، پاسدارى منتظرروم. مرا به بيرون بند مىچشم بند به دنبال او مى

کشد. به ساختمان گيرد و مرا به دنبال خودش مىاو بخشى از چادر مرا مى

نشينم، برد. روى یک صندلى مىرسيم، مرا به یکى از اتاقها مىبازجویى مى

 بينم. کوبد، دوباره ستاره مىناگهان محکم بر سرم مى

ه کشتن گوش کن، براى ما کارى نداره تو را و بقيه کافرها رو بکشيم. تاز -

شه به بهشت هم برویم. تو را باید کشت، با اون طرزى که تو با شماها باعث مى

دونى که توى زندانى؟ و نباید بدون زنى، باید کشتت. نمىات حرف مىهمسایه
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اجازه ما حرف بزنى؟ به تو هيچ ربطى نداره ما با زندانى قبلى سلول تو چکار 

 ا دیگران حرف بزنى. کردیم و تو هم اجازه ندارى در موردش ب

 پرسم: کند. مىفکرم مشغول زنى است که او دارد در موردش امر و نهى مى

 زنده است؟  -

 شود. براى چند لحظه سکوت برقرار مى

ات گفت حامله بود و سقط جنين کرد، بله زنده است. همانطور که همسایه -

 تقصير ما نبود. 

کند. ولى قدر خوب است سخنرانى مىکند در مورد اسالم و اینکه چاو شروع مى

کنم و دردى که کشيده و اینکه معلوم نيست دهم، به آن زن فکر مىمن گوش نمى

پرسم کنم و در ميان حرف زدنهاى او مىام فکر مىزنده باشد. به خانواده

 ام زنگ بزنم. توانم به خانوادهمى

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

بعد از تهدید اینکه اگر دوباره با کسى تماس بگيرم مرا شکنجه خواهند کرد، مرا 

 گرداند. به سلول برمى

 ٭ ٭ ٭ 

روند و من به دنياى بيرون آیند و مىروزها از پس یکدیگر بى هيچ تفاوتى مى

قع کنم. دنيایى که گویى دیگر دست یافتنى نيست. دنيایى که خيلى دور وافکر مى

شده است و دور از دسترسى است. بعد از ظهرها شهر خلوت تر است و صداى 

زنند "سبزى"، "هندوانه" ولى انگار صداى شنوم که داد مىدست فروشان را مى

اى کنم مدت خيلى طوالنىرسد. احساس مىآنها از یک دنياى دیگر به گوش مى

هاى دور م. به یاد گذشتهااست که خيابانها را و خانواده و دوستانم را ندیده

اى برد که طرفداران افتم، آن زمانى که در انگليس بودم و معلمم مرا به جلسهمى

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

شدم. وقتى آنها در مورد کرد و من هم عضوش مىکه از حقوق انسانها دفاع مى

شوند و اینکه د که از راههاى دور به انگليس آورده مىزدناسبهایى حرف مى

کردم که خيلى از انسانها در شوند، به این فکر مىآنها در راه چقدر اذیت مى

کنند. کنند ولى آنها فقط به حيوانات فکر مىشرایط بدترى از آن اسبها زندگى مى
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ا ایمان دارد و آید که معلمم در مورد خدا پرسيد و گفت که خودش به خدیادم مى

وقتى به او گفتم که احتياجى به خدا ندارد، با تعجب نگاهم کرد. او مرا به 

 اش آشنایم کرد، آنها خيلى مهربان بودند. اش دعوت کرد و با خانوادهخانه

افتم که به خدا اعتقادى نداشتم ولى خودم را یک به یاد دوران قبل از انقالب مى

اینکه تبليغات زیادى بر عليه کمونيسم از طرف  دیدم. بخاطرکمونيست هم نمى

گفتند که شوروى یک کشور سوسياليستى است و دولت و مذهبيون بود. آنها مى

شد که آید مادرم وقتى از دستم عصبانى مىسوسياليسم یعنى دیکتاتورى. یادم مى

ن گفت استالين. و مرفتم به من مىدادم و راه خودم را مىبه حرفهایش گوش نمى

کردى؟ کردم آنوقت چى صدایم مىگفتى مىگفتم اگر هر کارى که مىبه او مى

بخاطر انقالب کتابهاى زیادى به بازار آمد که تا آن زمان ممنوع بودند. در آن 

زمان کتابهاى مارکس و انگلس و دیگران را خواندم و فهميدم که من هم 

ا هستم. در آن زمان بود کمونيست هستم، چون معتقد به برابرى و آزادى انسانه

ام بوده است تنها و تنها در که فهميدم برابرى زن و مرد که از بچگى مسئله

سوسياليسم به طور کامل متحقق خواهد شد. آن زمان بود که احساس اعتماد 

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

ام جنگيده بودم، در ت. هر چند سراسر زندگىبراى تحقق آزادى و برابرى اس

خانه، در بيرون، همه جا مجبور بودم که بجنگم. در غير اینصورت همه 

  خواستند که طرز فکرشان را به من حقنه کنند.مى

ام را دوست داشتم ولى با همه آنها هم راحت نبودم. به غير از دوستان سياسى

دانستند که یک سالى در دوستانم نمى زوئى که کارگر کمونيست بود هيچ یک از

کنند. ام ازش استفاده مىکردم که اگر بفهمند برعليهانگليس بودم. احساس مى

همينطورى هم در مورد لباس پوشيدنم مشکل داشتم. بعضى ها فقط بخاطر رنگ 

پوشيدم اشکالى نداشت. گفتند سوسول. اگر مشکى مىبلوزم که سفيد بود بهم مى

کرد که من از خانواده کارگرى بودم یا نه. براى او این رقى نمىبراى زوئى ف

کنم و عمل و هدفم چيست. شاید علت اینکه زوئى مهم بود که چگونه فکر مى

کرد این بود که این روى یک فرد با موقعيت فاميلى و شغليش قضاوت نمى

ک مشت دید که خيلى از کارگران هم مثل بقيه افراد جامعه از یواقعيت را مى

فهمم چطور یک مشت مال توانستند این همه آدم را کنند. ولى نمىمال حمایت مى

هایشان هم تحصيل کرده بودند گول بزنند. هر چند اگر دولتهاى غربى که خيلى

کردند آنها هرگز قادر نبودند حکومت را بگيرند و نگه به آخوندها کمک نمى

  دارند. چقدر راحت انقالب را شکست دادند.
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آید که با حرف و دوره انقالب و فرار شاه من در انگليس بودم. یادم مى ٥٧سال  

رسيد، حال و هواى انقالب را هایى که از آنها بدستم مىزدن با دوستانم و نامه

آید که یکى از دوستانم برایم نوشته بود که در خيابان کردم. یادم مىاحساس مى

هان شده بوده تا مورد اثابت گلوله قرار گير کرده بوده است و پشت ماشينى پن

ریختند ولى او نگيرد. نوشته بود که زنان و مردان مثل برگ روى زمين مى

آید که وقتى از تلویزیونهاى توانسته بود که جان سالم به در ببرد. یادم مى

کردند و بعنوان رهبر انقالب انگليس قيافه خمينى را دیدم که داشتند مطرحش مى

کردم این پيرمرد را که شد. فکر مىکردند، مو بر تنم سيخ مىش مىامعرفى

تواند رهبر مردمى باشد که بر عليه فقر و نابرابرى شناسد، چطور مىکسى نمى

کرد و در اند؟ وقتى که رادیو بى بى سى براى خمينى تبليغ مىو اختناق بلند شده

است، احساس خطر خواست مردم را قانع کند که خمينى رهبر آنهواقع مى

کردم. آنقدر روشن نبودم که بدرستى درک کنم که دارند از یک آدم به شدت مى

کنند تا انقالب را به شکست بکشانند. ولى همينکه ارتجاعى رهبر سازى مى

دهند دیدم یک پيرمرد مذهبى را دارند بعنوان رهبر به خورد مردم مىمى

دانستم که اسالم ضدزن شد، چون مىترسيدم. نگرانيم براى زنان بيشتر مىمى

کردم که اگر خمينى به ایران برود و در قانون گذارى است. براى همين فکر مى

کردم ولى در آن نقش داشته باشد حتما وضع زنان خيلى بد خواهد شد. اشتباه نمى

توانستم بکنم؟ من هم زود به ایران آمدم ولى از آنجا که در همه زمان چه مى

داران است، نظرات آدمهایى مثل مطبوعات دست دولتها و یا سرمایهجاى دنيا 

ها مثل من از آمدن خمينى نگران شود. مطمئن هستم که خيلىمن منعکس نمى

بودند ولى امکان رساندن صدا و نظرشان را به مردم نداشتند. مدتى طول کشيد 

ایى بدهند. ولى هدیدند بتوانند متشکل شده و روزنامهتا آدمهایى که خطر را مى

متاسفانه امکانات این آدمها آنقدر نبود که بتوانند در تيراژ باال چاپ و پخش 

خواندند و اکثریت مردم با کنند. در نتيجه انسانهاى کمى این روزنامه ها را مى

  شدند.دروغهاى رژیم بمباران مى

دم. شنيدم بود و من تازه چند ماهى بود که از انگليس آمده بو ٥٨تابستان سال  

که تظاهراتى بر عليه بستن روزنامه آیندگان است. در عمرم چنان تظاهراتى 

اى کرد مردم بودند. مردم عصبانى از اینکه روزنامهندیده بودم. تا چشم کار مى

دادند که دانستند که این شروع اختناق است. همه شعار مىبستند. حتما مىرا مى

ها سو به طرف جمعيت آغاز شد. روزنامهناگهان رگبار سنگ و آجر از همه 

شدند و گرد و غبار زد و خورد فضاى رعب و وحشت را حاکم کرد. پاره مى

اللهى ها با چوب و چاقو و شيشه کردم. حزبدیدم باور نمىهایى را که مىصحنه
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بين جمعيت ریختند. دختر و پسرى در مقابلم بودند که معلوم بود با هم دوستند. 

اش را با یک تکه شيشه چاقو زدند و وقتى دختر اعتراض کرد گونه پسر را با

پاره کردند. خون بر چانه دختر دوید، احساس کردم حالت تهوع دارم. در 

کردم که رگبار سنگ بطرف جمعيتى که من اى ایستاده بودم و تماشا مىگوشه

 هم یکى از آنها بودم جارى شد. تخته طراحى همراهم بود، چون از کالس

گشتم و تظاهرات همان جا بود. نشستم و تخته را طراحى جلوى دانشگاه برمى

اى طول نکشيد که تخته با ضربه یک آجر جلوى صورتم گرفتم. چند دقيقه

کشيد مثل سوراخ شد. یعنى اگر تخته را نداشتم حتما کارم به بيمارستان مى

مسلح به سالح سرد ها اى نداشتند ولى حزب اللهىهاى دیگر. مردم اسلحهخيلى

زدند. بودند و مردمى را که آمده بودند جلوى اختناق را بگيرند تا دم مرگ مى

داران شدند. مغازهبستند و درون آنها پنهان مىهایشان را مىداران مغازهمغازه

ها پنهان شوند. هر کس به کردند که فرار کنند و یا در مغازهبه مردم کمک مى

هاى اطراف فرار کردم. این واقعه به طرف کوچه دوید، من همسویى مى

اش چند ماه بعد از قيام اتفاق افتاد. این اولين تظاهرات خشونت بارى بود که همه

الشعاع قرار داد. بعد از آن ام را تحتدیدم و تاثيرى رویم گذاشت که آیندهمى

مطمئن  شود؟کردم که چه باید بکنم. آینده چطور مىتظاهرات به این فکر مى

کردم که آیا اى که داریم خيلى کوتاه خواهد بود. به این فکر مىبودم دوره آزادى

به انگليس برگردم و در دانشگاهى که قبول شده بودم شروع به تحصيل کنم و یا 

بمانم و مثل خيلى از جوانان دیگر براى برابرى و آزادى مبارزه کنم. از همان 

تند فشار روى مردم را شروع کردند. زنان اى که آخوندها قدرت را گرفلحظه

اولين قربانيان بودند، محدودیت براى زنان و گرفتن برخى از حقوق آنان اولين 

کارى بود که رژیم کرد. سرکوب زنان همراه با فرستادن نيروى نظامى به 

کردستان براى برقرارى قوانين اسالمى بود. ولى هنوز رژیم نتوانسته بود 

دهد. مبارزه مردم و رژیم همچنان ادامه داشت، در جایى  انقالب را شکست

  کرد.رفتند در جایى رژیم پيش روى مىمردم پيش مى

توانست مرا مجبور ام، دورانى که کسى نمىمن تجربه زندگى آزاد را هم داشته

به پوشيدن لباسى کند که دوست نداشتم. در جمهورى اسالمى از اینکه مجبور 

کردم. این هدف رژیم بود و هست که احساس حقارت مى بودم روسرى سر کنم

اى زنان احساس حقارت و کوچکى کنند. خيلى از ما زنان براى مدت طوالنى

حاضر نشدیم روسرى سر کنيم و با اجبارى شدن آن مبارزه کردیم. در 

تظاهرات شرکت کردیم، زنان زیادى بودند، کارگران، معلمها و بقيه. ولى 

گفتند فاحشه، ما را کتک زدند. براى مدتى حاليکه به ما مى نيروهاى رژیم در
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اللهى محل دنبالم راه آمدم جوانان و نوجوانان حزبهر بار از خانه بيرون مى

دادند. و گاهى به طرفم سنگ افتادند و شعار "یا روسرى یا توسرى" را مىمى

شدیم اى مىمغازهکردند. براى خيلى از زنان این اتفاق افتاد. اگر وارد پرت مى

 گفت: صاحب مغازه مى

مان را اند که اگر به خانم بى حجاب چيزى بفروشيم مغازهببخشيد به ما گفته -

هاى کنار در را سرتان کنيد که مرا کنم یکى از آن روسرىبندند. خواهش مىمى

 هم جریمه نکنند. 

زنان اگر  اى تعدادى روسرى آویزان بود وپشت در هر مغازه و یا غذاخورى

بایست یکى از آنها را خواستند که دست خالى از مغازه بيرون نروند مىمى

برداشته سر کنند و بعد از خرید یعنى قبل از خروج از مغازه دوباره آنرا 

سرجایش بگذارند. باالخره همه زنان براى اینکه دستگير و شکنجه نشوند 

 روسرى سر کردند. 

کرد به خالى کردن دانشگاهها از کسانى که خيلى طول نکشيد که رژیم شروع 

کردند. افراد جریانات مختلف چپ در دانشگاهها اتاقى متفاوت از رژیم فکر مى

آید که هللا بدهند. یادم مىبایست جایشان را به حزبداشتند و زمانى رسيد که مى

دانشجویان چپ مقاومت کردند و حاضر نشدند که دانشگاه را ترک کنند. 

آذر را گرفته بودند. خيابان در محاصره حزب اله و  ١٦ان متحد خيابان دانشجوی

رفتم و تا نيمه پاسدار و ارتش بود. هر روز بعد از کارم یعنى ظهر به آنجا مى

ماندم. دانشجویان شبانه روز آنجا بودند. رژیم به دانشجویان اخطار داد شب مى

بنى صدر، رئيس جمهور  که منطقه را ترک کنند. دانشجویان توجهى نکردند.

وقت مهلتى به دانشجویان داد تا منطقه را ترک کنند وگرنه کشتار خواهد کرد. 

زدند. نارنجک به ميان دانشجویان پرت ها تعدادى را مىهر روز حزب الهى

صدر داده انداختند. آخرین روز مهلتى که بنىکردند و یا گاز اشک آور مىمى

دانش آموزان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. بود تعدادى از دانشجویان و 

 دانشجویان آنها را به بيمارستان بردند. 

دادم. یک شب در بين یک جمع ایستاده بودم و به حرفها و اخبار مردم گوش مى

وقتى که خواستم به خانه برگردم یکى از افرادى که در همان جمع ایستاده بود، 

ه طرف شرق. مرد گفت من هم روم و من گفتم بپرسيد کدام طرف مى

زدیم به طرف ایستگاه روم. قدم زنان در حالى که حرف مىهمانطرف مى

شناختمش به اتوبوس رفتيم. منتظر اتوبوس بودیم که دختر جوانى که نمى
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طرفمان آمد و مرا به اسمم صدا کرد و گفت بيا کارت دارم. به سوى او رفتم و 

خواهى با او سوار ا دارد که فردى که مىاو گفت که نادر برایت این پيغام ر

شناختم، مسئول ميز اتوبوس شوى، رئيس کميته تهران پارس است. نادر را مى

کتاب رزمندگان در جلوى دانشگاه بود. دختر رفت و من در حالى که شوکه 

بودم خيلى سریع به آن مرد گفتم که یکى از دوستانم با گلوله زخمى شده است و 

خواست که با من بياید ولى من به او روم و او را ترک کردم. او مىباید پيش او ب

داند گفتم که الزم نيست و به سرعت دور شدم. چقدر شانس آوردم، کسى چه مى

 که آن شب ممکن بود چه اتفاقى برایم بيفتد. 

رژیم توانست که همه گروههاى چپ را از دانشگاه بيرون کند. ولى آنها از 

دانشگاه به خيابان آمدند. در هر خيابانى چند تا ميز کتاب و نشریه به چشم 

راه دمکراتيک واقع در نارمک رفتم و هر روز عصر خورد. من هم به چهارمى

فروختم و اعالميه ه مىدر آنجا ميز کتابى داشتم. در کنار جریانات دیگر، نشری

آمدند و بحث کردم. جریانات دیگر هم بودند. هر روز عصر مردم مىپخش مى

داشتيم. براى چند ماه وضع خوبى داشتيم تا اینکه رژیم شروع کرد به آزار و 

زدند. آمدند و برعليه ما حرف مىها مىالهىبيرون کردن ما از آنجا. ابتدا حزب

ها یک چادر در آنجا زدند و اللهىند، بعد از آن حزبولى مردم طرفدار ما بود

با ایجاد سوراخهایى در دیواره چادر شروع به فيلم بردارى از مردم و ما که 

ميز کتاب و نشریه داشتيم کردند. این کارشان هم ما را فرارى نداد، ما به 

روع دادیم. بعد رژیم جنگ با عراق را شبحثهایى که با مردم داشتيم ادامه مى

هللا درست شد که به کتابها و نشریات ما حمله کرد و بهانه خوبى براى حزب

 کنند و ما را بزنند. 

ها حمله کردند. مردم زیادى آنجا بودند و مردم الهىیک شب پاسدارها و حزب

ها الهىبه ما کمک کردند تا فرار کنيم. من متوجه شدم که دخترى در بين حزب

ه چپى است و کيفش را در پشتش طورى نگاه داشته بود دانستم کگير کرده. مى

ترسد به دست آنها بيفتد. به پشت او رفتم و کيفش را گرفتم. که گویى مى

دانستم که هرچه در آن باشد برعليه او دانستم چه چيزى در آن است ولى مىنمى

 ازش استفاده خواهند کرد. کيف را گرفتم و از بين جمعيت بيرون آمدم. داشتم

برم. من ها فریاد زد که کيف او را دارم مىالهىرفتم که یکى از حزبمى

اى دویدم، و آنها هم به دنبالم دویدند. به کوچهدویدم و آنها هم به دنبالم مىمى

بودند. یکى از پسرهاى محل را دیدم که سوار موتور است و از من خواست که 

دور از همه آن هياهوها برد.  سوار شوم. او مرا به یکى از خيابانهاى اصلى

کيف را از دستم گرفت و مرا سوار تاکسى کرد و رفت. روز بعد وقتى بعد از 
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داران گفتند که به آنجا نروم، رفتم افراد محل و مغازهکار به طرف چهار راه مى

پاسدارها در چهارراه منتظرم هستند. آنها گفتند که روز قبل مردم با پاسدارها 

اى در اثر شليک گلوله پاسدارها کشته شده پسر چهارده ساله درگير شدند و

است. و پاسدارها منطقه را تحت کنترل دارند. از آنها تشکر کردم و از منطقه 

دور شدم. خبر کشته شدن پسر چهارده ساله برایم شوک بود. چند روز بعد به 

 رف بزنيم. ها نگذاشتند که با مردم حالهىچهارراه رفتم ولى پاسدارها و حزب

توانستند جمع شوند و بحث کنند رژیم در همه آن نقاطى را که در آن مردم مى

اش ها را دستگير و اعدام کرد تا هيچ تبليغ علنى بر عليههم کوبيد. رژیم خيلى

صورت نگيرد. تنها هدف رژیم سرکوب انقالب بود. خيلى هم طول نکشيد تا 

اضى را عقب بنشاند و کارى کند که توانست تمام جریانات مخالف و مردم نار

خرداد   مردم اهدافى را که به خاطرش با شاه مبارزه کرده بودند موقتا رها کنند.

آید که آن روز به خانه زوئى نقطه عطفی در سرکوب ها بود. یادم مى ۶۰

کردم. رفتم. از همه چيز بى خبر در اتوبوس نشسته بودم و خيابان را نگاه مىمى

که به ميدان انقالب برسم تا بتوانم اتوبوس دیگرى را سوار شده و  منتظر بودم

دویدند. پاسدارها به خانه زوئى بروم. راه بندان بود. مردم به هر طرف مى

ها پياده شدند. من رفت. خيلىکردند. اتوبوس جلو نمىوحشيانه به مردم حمله مى

رفتم که با انقالب راه مى شد. در خياباناى نداشتم، دیرم مىهم پياده شدم. چاره

هاى دستگيرى و شکنجه و کشتار علنى انسانها روبرو شدم. پاسدارها با صحنه

گرفتند لباسهاى فرم و یا شخصى جلوى هر کس را که به او مشکوک بودند مى

زدند و یا به زیر دیدند، با چاقو او را مىگشتند. اگر مقاومتى مىو او را مى

کردند. کردند دستگيرش مىاگر از کسى چيزى پيدا مى گرفتند.مشت و لگد مى

خوشبختانه ظاهرم طورى نبود که به من مشکوک شوند ولى ممکن بود 

ام کنند. بعد از کمى راه رفتن در هاى محل در آنجا باشند و شناسایىاللهىحزب

خيابان انقالب متوجه شدم که ممکن نيست بتوانم خودم را به ميدان انقالب 

ام کرده بود. به یکى از هاى دستگيرى و کتک زدن مردم عصبى. صحنهبرسانم

ها پيچيدم تا از راه دیگرى به خانه زوئى بروم. خيابانهاى اطراف خيابان کوچه

انقالب هم از گزند ارازل و اوباش رژیم در امان نبودند. در گوشه اى دختر 

دانم چه گشت. نمىاى را محاصره کرده بودند و زن پاسدارى او را مىچادرى

 یافتند که با کتک او را سوار ماشين کرده و بردند. 

  ٭٭٭



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

روم او را در دختر کوچولویى در بند ماست. گاهى وقتى که به دستشویى مى

بينم. اسمش گالله کمانگر است، خيلى خوشگل است و به نظر راهرو مى

دختر  اندازد، تنهارسد که خيلى هم زرنگ است. مرا یاد نسيم مىمى

رسد که گالله در شرایط کامال متفاوتى مان. هر چند به نظر مىصاحبخانه

رسد که او به جز عشق و محبت چيز دیگرى در بزرگ شده است. به نظر مى

زندگيش ندیده است. از اعتماد بنفسش پيداست که متفاوت با نسيم که عشق را 

 ده است. توانست پيدا کند، بزرگ شتنها در رابطه با خواهرم مى

هاى زیاد مجبور به اجاره یک خانه شدیم تا در آنجا وقتى ما بخاطر دستگيرى

اش پنج سال داشت گاهى پيش ما زندگى کنيم، نسيم دختر صاحبخانه که همه

شنيدیم زد و ما صداى گریه نسيم را مىآمد. گاهى پدرش او را به شدت مىمى

توانيم کمکش کنيم، قانونى که نمىدانستيم طلبيد. مىکه خواهرم را به کمک مى

نبود که با استناد به آن پدرش را از کتک زدن او منع کنيم. و هر برخوردى از 

شد. مادر نسيم هم جوان بود و طرف ما دخالت در مسائل خانوادگى آنها تلقى مى

قادر نبود جلوى شوهرش بایستد. هر وقت پدرش در خانه بود ما مدام منتظر 

اش را ى نسيم از درد بودیم. و روز بعد او بدن کبود و زخمىهاشنيدن گریه

زد که اجازه ندهد پدرش داد. هربار خواهرم با مادر نسيم حرف مىنشان ما مى

زند. پدر نسيم یک گفت اگر من دخالت کنم خودم را هم مىاو را بزند و او مى

ست. خانه را دانکرد و چيزى در مورد ما نمىپاسدار بود و در کميته کار مى

توسط یک دوست اجاره کرده بودیم و بهترین جا براى ما بود. هيچ یک از 

شناختند و در رفت و آمدم آزاد بودم. هرچند زندگى در ها مرا نمىهمسایه

شد، خيلى اى که در آن یک دختر کوچولو هر چند وقت یک بار شکنجه مىخانه

داد که اى مىبارزه براى جامعهسخت بود. دیدن نسيم به من انگيزه بيشترى به م

ها نه تنها بدون ترس و نگرانى ها شکنجه نشوند. دنيایى که در آن بچهدر آن بچه

 زندگى کنند بلکه تنها عشق و محبت را تجربه کنند. 

 ٭ ٭ ٭ 

کنم ولى تنهایى در سلول از همه با اینکه اولين بارى نيست که تنها زندگى مى

شود. آیند و سلول کوچک مىیى دیوارها به طرفم مىتر است. گوها تلختنهایى

کردم. سال پيش هم قبل از آنکه وقتى در انگليس بودم مدتى تنها زندگى مى

اى اجاره کنم مدتى تنها زندگى کردم. اتاقى در یک خانه ام خانههمراه با خانواده

تاق را هم دوست آید تنهایى در آن اداشتم که تقریبا از بقيه خانه جدا بود. یادم مى

گذرند و من نداشتم ولى تنهایى در این سلول بدتر از همه چيز است. روزها مى
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افتم که شاید سالهاست کنم. به یاد خاطراتى مىدر تنهایى با خاطراتم زندگى مى

آید سال پنجم دبيرستان بودم که اتفاقى منجر به ام. یادم مىبه آنها فکر نکرده

بود، دبيرستان خواجه نورى  ۵۴سال   کنم. فکر مىاخراجم از دبيرستان شد

خواندند در واقع انستيتو هم بود. مدیر بودم و شبها دانشجویان در آنجا درس مى

گفتند ساواکى است. دبيرستان که رئيس انستيتو هم بود خيلى سختگير بود. مى

يدا خواندم، بخصوص کتابهایى که بطور مخفى پدر آن دوران کتابهاى زیادى مى

هایم هم کسانى داد، در بين هم کالسىمن کتاب مىکردم. یکى از معلمهایم بهمى

کردیم که قانونى نبودند یعنى بودند که کتابهایى را در بين خودمان رد و بدل مى

آید یک بار کتابهایى در رابطه با فساد شدند. یادم مىها پيدا نمىدر کتابفروشى

هاى کشور که منجر به فقير شدن بيشتر مردم هخانواده پهلوى و چپاول سرمای

شد، خواندم و آنقدر تحت تاثير قرار گرفتم که نتوانستم ساکت بمانم. به یکى مى

از دوستانم گفتم که مراقب باشد و در ساعتى که کسى در راهروهاى دبيرستان 

نبود، یعنى همه سر کالس بودند تمام دیوارها را با یک سکه پول پر از شعار 

کندم. شعارهایى بر عليه شاه و سلطنت و ردم. در واقع دیوار را با سکه مىک

نابرابرى و فقر و اختناقى که در جامعه بود نوشتم. حدودا دو سال از اعدام گل 

سرخى و بقيه رفقایش گذشته بود و من چهره آنها را که در تلویزیون دیده بودم 

رابطه با او روى دیوار نوشته فراموش نکرده بودم. دوست داشتم شعارى هم در 

آوردى هم در رابطه با او به این شکل نوشتم باشم. براى همين یک شعار من در

 که، "خون گل سرخى شکوفه داده است." 

جالب این بود که قبل از اینکه مشغول شعار نوشتن بشوم به دوستم که نگهبانى 

اش این اگر بفهمند معنىدانيم و داد گفتم ببين این کار را فقط من و تو مىمى

ام و یا تو. و او گفت که مطمئن باش که کسى نخواهد فهميد. است که یا من گفته

ترسم ولى دوست داشتم که شعار هم بنویسم و نوشتم. آنروز معلوم بود که مى

شد گذشت بدون آنکه کسى مرا ببيند. تا بعد از ظهر که مدرسه تعطيل مى

دادند. وقتى که زنگ تعطيل خورد یکى گر نشان مىشاگردان دیوارها را به یکدی

از دوستانم که خبر از کار ما نداشت به سراغم آمد و از من خواست که با او 

  بروم. مرا به راهرو برد و دیوارها را نشانم داد.

اى؟ پرسيد دیوارها را دیدهروز بعد که به مدرسه رفتم هر کس از دیگرى مى 

رنگ کرده بودند که شعارها را بپوشانند ولى بخاطر همان یک شبه دیوارها را 

آنکه شعارها را با سکه پول نوشته بودم یعنى در واقع کنده کارى کرده بودم، 

باز هم معلوم بودند. آنروز توى نهارخورى نشسته بودم و با دوستانم حرف 

ا شد ناراحت بودیم. ما بزدم. همه از اینکه قوانين زیادى روى ما اعمال مىمى
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بایست تا وقتى مدرسه مان بعد از امتحان حق نداشتيم به خانه برویم، مىآن سن

ماندیم. در صورتى حق داشتيم به خانه برویم که شد در مدرسه مىتعطيل مى

برد. رفتارى که با آمد و ما را با خودش مىتر به مدرسه مىیک نفر از ما مسن

ستان ما تنها دبيرستانى بود که چنين ما داشتند خيلى تحقير آميز بود. شاید دبير

دانم که مسئولين مدرسه مذهبى بودند یا نه. اى داشت. نمىقوانين محدود کننده

بایست روپوشمان تا زیر زانو باشد در حالى که نزدیک مدرسه ولى ما مى

پوشيدند. چون تنها این شاهدخت بودیم که دخترانش روپوشهاى بسيار کوتاه مى

کرد مجبور بودیم که هایى مثل حسابدارى را تدریس مىکه رشتهدبيرستان بود 

به آن برویم وگرنه جو آن مثل زندان بود. تصميم گرفتيم چند تا نامه اعتراضى 

به مدیر مدرسه بنویسيم. صندوقى هم در ناهارخورى به دیوار چسبيده بود که 

دیم که یک باره ها کربراى انداختن این جور نامه ها بود! شروع به نوشتن نامه

از حالت اعتراضى در آمدند و به فحش و ناسزا گفتن به مدیر مدرسه و شاه و 

ساواک تبدیل شدند. پنج نفر بودیم، سه تا نامه نوشتيم و به نوبت آنها را توى 

انداختم دیدم که یکى ام را توى صندوق مىصندوق انداختيم. وقتى من داشتم نامه

اى باشد و با ون آمد و مرا دید. فکر نکردم مسئلهاز آشپزها از آشپزخانه بير

 دوستانم به کالس درسمان رفتيم. 

یک هفته بعد در حاليکه سر امتحان بودم، مدیر مدرسه را دیدم که به سالن آمده 

دانستم و یک راست به سراغ من آمد و گفت بعد از امتحان به دفتر او بروم. نمى

برگه امتحان را درست پر کنم. به دفترش  براى چيست ولى از نگرانى نتوانستم

 ام که جلوى او بود گفت: رفتم. بعد از نگاهى به پرونده درسى

ام. بهتر است که خودت حرف دانى که براى چى صدایت کردهخودت مى -

 بزنى. 

کردم که منظور او کردم چيزى نگفتم. فکر مىمن که از ترس داشتم سکته مى

ام حتما تم که اگر بفهمند من آن شعارها را نوشتهدانسشعار نویسى است. مى

کنند. فکر کردم منکر شوم چون کسى ما را ندیده بود. ام مىدستگير و شکنجه

 مدیر پرسيد: 

 با چه کسانى این کار را کردى؟  -

ام را به خطر من پاسخى ندادم و او شروع به نصيحت من کرد. اینکه زندگى

کنم. آنروز مدیر دو ساعت کامل مرا ام را دچار مشکل مىاندازم و خانوادهمى

در اتاقش نگه داشت و حرف زد و من فقط با انگشتانم بازى کردم. بعد از دو 
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ام کردند با نگرانى دوره ساعت گذاشت بروم. دوستانم که در حياط منتظرم بودند

پرسيدند چى بود؟ ولى من که جرات نداشتم به آنها بگویم که شعارهاى و مى

دانم براى چى مدیر مرا ام، به آنها گفتم که هنوز نمىروى دیوار را من نوشته

خواهد که اسم دوستانم را بگویم. روز بعد هم این اش از من مىصدا کرده و همه

خواست که نام دوستانم را بگویم و من گفتم کرد و از من مىجریان ادامه پيدا 

کند. گوشى تلفن را برداشت و با کسى دانم در مورد چه چيزى صحبت مىنمى

حرف زد. متوجه مکالماتش نشدم. پس از چند دقيقه همان آشپزى که مرا در 

و  حين انداختن نامه در صندوق دیده بودم وارد اتاق مدیر شد و مرا نگاه کرد

همانجا ایستاد. مدیر به او گفت که برایش غذا آماده کند. دلم فرو ریخت احساس 

کردم که براى شناسایى من او را صدا کرده است. چند دقيقه از رفتن آشپز 

نگذشته بود که تلفن زنگ زد و مدیر گوشى را برداشت و بعد از شنيدن 

آشپز پشت تلفن حرفهایى گفت متشکرم و گوشى را گذاشت. مطمئن بودم که 

شد که مسئله ربطى به شعارها بود. ولى در عين حال خيالم داشت راحت مى

 ندارد. مدیر سه تا نامه از کشویش در آورد و از من پرسيد: 

 اینها مال کى هستند؟  -

  دانم.نمى -

ها را که دست نوشته خودم بود برایم خواند. و من بخاطر بخشى از یکى از نامه

اى که در آن بود سرخ شدم. ولى دیگر خيالم راحت بود که مسئله هادبانفحش بى

ربطى به شعارهایى دیوارها ندارد. شعارهایى که مدتى طول کشيد تا توانستند 

بطور کلى از دستشان راحت شوند خيلى مهمتر بود. آنروز وقتى که از دفتر 

دادم که نامشان  مدیر بيرون آمدم به دوستانم گفتم که ماجرا چيست و به آنها قول

گفت که باید را نخواهم گفت. ولى بازجویى تا ده روز ادامه پيدا کرد و مدیر مى

دانم مال کيست. مدیر مرا تهدید دادم که نمىاسم آنها را بدهى و من جواب مى

گذارد و ام را در جریان کارم مىکرد که اگر اسم دوستانم را ندهم خانواده

ه آنها نشان خواهد داد. دوست نداشتم پدر و مادرم از ام باى را که نوشتهنامه

توانستم بکنم. روز دهم مدیر شاگران موضوع خبردار شوند ولى کارى نمى

کالس را جمع کرد و برایشان یک سخنرانى گذاشت. آنها را متهم به خودخواهى 

را ها خواهند مرا قربانى کنند، بچهها مىکرد و با گفتن اینکه صاحبان آن نامه

ها تحت تاثير قرار داد. من هم بلند شدم و جلوى مدیر گفتم که صاحبان آن نامه

افتد. مدیر به شدت از دستم نباید خودشان را معرفى کنند و اتفاقى براى من نمى

عصبانى شده بود. به هر حال حرفهاى مدیر کار خودش را کرد و یکى از 
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د که او یکى از کسانى بوده که گویرود به دفتر مدیر و مىدوستانم گفت که مى

مان نامه نوشته است. به این ترتيب بقيه هم خودشان را معرفى کردند. مدیر همه

خواست مرا رد کند که نتوانم به درسم ادامه را از مدرسه اخراج کرد. ولى مى

کرد مدرسه ما دهم. چون تنها دبيرستانى که سال پنجم حسابدارى تدریس مى

کردم. چون از سال بعد قرار بود نظام شدم خيلى ضرر مىمى بود. و من اگر رد

درسى متفاوتى اجرا شود و در واقع من سرى آخر نظام درسى قدیم بودم. به هر 

حال معلمهایم نگذاشتند مرا رد کند. یکى از معلمهایم پنهانى مرا به اتاقش برد و 

به من داد و من از  هاى امتحانى دو تا از درسهایم را بهمراه پاسخ سواالتبرگه

روى آنها نوشتم. همه معلمها در جریان این بودند که بعد از هر امتحان مدیر 

آورد امتحاناتم دانستند که بخاطر فشارى که به من مىکند و مىمرا بازجویى مى

توانستم خوب بدهم. بعد از اینکه قبول شدم و به مدرسه دیگرى رفتم که را نمى

داد به من ى از معلمهاى سابقم که در آنجا هم درس مىسال آخر را بخوانم یک

  خواست تو را رد کند ولى ما نگذاشتيم.گفت که مدیر مى

مدیر با پدرم تماس گرفته و او را دیده بود و با او کلى حرف زده بود. روزى  

که پدرم از پيش مدیر مدرسه برگشت من منتظر دعوا راه انداختن او بودم. 

العملى نشان خواهد داد. بعد از غذا پدرم مرا به درم چه عکسنگران بودم که پ

اتاق دیگر برد و خواست که در تنهایى با هم حرف بزنيم. خواهرانم پشت در 

شود. در حاليکه دلشوره گوش ایستاده بودند و منتظر بودند که ببينند چه مى

ص داشتم نشستم. کنارم نشست و شروع کرد از زندانهاى شاه گفتن، بخصو

آورند. گفت که مدیر به او گفته که بخاطر او نامه اینکه چه بالهایى سر زنان مى

دهد وگرنه اگر بدهد مرا دستگير خواهند کرد. پدرم که را به ساواک نمى

حرفهاى مدیر را باور کرده بود خيلى از او تشکر کرده بود. بعد از نصيحتهاى 

است و برخورد او متفاوت از پدرم من که دیدم اوضاع خيلى بر وفق مراد من 

آن چيزى است که انتظار داشتم، دست باال را گرفتم. شروع کردم به انتقاد از 

رسد و از نظر مالى در تنگنا هستيم و غيره. خالصه قبل پدرم، اینکه به ما نمى

از اینکه از اتاق بيرون برویم پدرم مقدارى پول بهم داد. وقتى که از اتاق بيرون 

شد. بالفاصله با هم رفتيم بيرون و مقدارى کتاب و انم باورشان نمىآمدم خواهر

 پارچه براى لباس دوختن خریدیم. 

شاید بخاطر همين اتفاق پدرم از من شناختى پيدا کرده بود که باعث شد وقتى که 

در انگليس بودم و خواستم به ایران برگردم، از من بخواهد که برنگردم. او که 

گفت که تنم نبود یکباره به آن روى قضيه افتاده بود و به من مىاز ابتدا موافق رف

آیم و بعد از تعطيالت تابستان که دانشگاهها نيا. به او گفتم فقط براى دیدن مى
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خواست که همانجا بمانم و براى گردم. ولى او از من مىشوند برمىشروع مى

هنوز سرکوبهاى شدیدش بود و رژیم  ٨٥دیدن هم فعال نيایم. با اینکه تازه سال 

دید. و با شناختى که از من را شروع نکرده بود ولى انگار پدرم چيزهایى مى

دانست که اگر برگردم ممکن است در ایران بمانم. به هرحال به داشت مى

خواهشهایش مبنى بر اینکه برنگردم گوش ندادم. حاال در زندان هستم و شاید 

خواست که در اى همين از من مىکرد و برچنين اوضاعى را احساس مى

 انگليس بمانم. 

 ٭ ٭ ٭ 

ام به در این سلول کوچک که حاال بخاطر آنکه دیوارهایش را تميز کرده

کنم. خاطراتم را مرور هایم زندگى مىترسناکى اوایلش نيست، با یاد گذشته

اى را چند بار مرور کنم، و در حالتهاى کنم و گاهى دوست دارم که خاطرهمى

شود زمان را عقب کشيد و روندها را تفاوتى آنرا تصور کنم. حيف که نمىم

افتم که بخاطر نبود آزادى ام مىام و دوران نوجوانىتغيير داد. به یاد بچگى

اى العملهاى لحظهمبارزه با فقر و نابرابرى و اختناق گاهى دست به عکس

العملى هان عکسشد که ناگزدم. گویى تنفر از وضعيت موجود باعث مىمى

آید سال آخر دبيرستان بودم، نشان دهم تا خودم را خالى کرده باشم. یادم مى

یکبار با دوستانم به همه کالسها رفتيم و تمام عکسهاى شاه و فرح را از دیوارها 

کنده، عکسها را پاره کرده و در ميان کالس ها ریختيم. خوشبختانه کسى متوجه 

 دادند که دنبالش را نگيرند. م ترجيح مىنشد کار کى بوده و شاید ه

   

بعد از چند روز زندگى در تنهایى سلول، امروز یک همسلولى دارم. آذر شمالى 

زنيم. در مورد دستگيریمان و از و جوانتر از من است. مدام با هم حرف مى

گویيم. او اطالعاتى به رژیم نداده است و همين مان براى یکدیگر مىهمه زندگى

کنم مهمترین چيزى که ما را ث شده است که خيالش راحت باشد. احساس مىباع

کند اطالعات ندادنمان به رژیم است. از آذر در مورد علت به هم وصل مى

  پرسم.دستگيریش مى

ام را عوض کردم که جاى امنى داشته باشم. رژیم از همه شش ماه پيش خانه -

شان گزارش بدهند. من با ها خواست که در مورد مستاجرینصاحبخانه

کردم که او هم اینکار را بدون ام رابطه خوبى داشتم و فکر نمىصاحبخانه

احضار کردند که علت اینکه در شمال زندگى  اطالع من بکند. مرا به کميته
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اى تشکيل دادند و بعد از کنم و در تهران هستم را توضيح بدهم. آنها پروندهنمى

کردم آمدند و مرا دستگير کردند. گفتند ر آن کار مىاى که دمدتى به کارخانه

خواهند ببينند که فعال سياسى هستم یا نه. مرا زدند و در مورد فعاالن سياسى مى

شناسم. گفتند اطالعاتى در موردم در کارخانه پرسيدند، که من گفتم کسى را نمى

 بدست خواهند آورد و بعد مرا خواهند کشت. 

 رسيدى که چرا اینکار را کرد؟ از صاحبخانه ات نپ -

کنم. اش بوده است. از کار او تعجب نمىپرسيدم، گفت نگران خودش و خانواده -

هایشان و یا خواهر و برادرشان گزارش دادند آدمهایى را دیدم که در مورد بچه

و آنها را به زندان فرستادند که اعدام شوند. رژیم مردم را شستشوى مغزى داده. 

 کنند. دانند چه مىمردم نمى

   

مان براى دغدغه مشغول گفتن داستانهایى از زندگىگذرند و ما بىروزها مى

برد. روز حمام خيلى اى یک بار زندانبان ما را به حمام مىیکدیگر هستيم. هفته

توانيم با آنها بينيم. هرچند به سختى مىخوب است زندانيان دیگر را هم مى

توانم لباسم بعد از حمام مى حرف بزنيم. یک دست لباس زندان دارم که هر بار

را عوض کنم و لباس کثيف را بشورم. براى رفتن به حمام باید به ساختمان 

دیگرى در قسمت دیگرى از زندان برویم. گاهى اتاقهایى پر از وسائل را 

گویند: آنها وسائل خانه من است. شنویم که مىبينيم و صداى زندانيان را مىمى

کنند که افراد آنرا دستگير اى حمله مىپاسدارها به خانهرسد که وقتى به نظر مى

آورند. امروز وقتى که از حمام کنند بعضى وسائل خانه را هم با خود مى

 گذشتيم دیده است. اش را در راهرویى که از آن مىبرگشتيم آذر گفت مبل خانه

   

ه آیا کتابى پرسد کآید و مىاى یک بار مردى با یک کيف کتاب به سلول مىهفته

دهد که همه یا اسالمى هستند و یا نقد خواهيم یا نه. کتابهایى را به ما نشان مىمى

ماتریاليسم و دیالکتيک و یا نقد جریانات چپ. کتابهایى از محسن مخملباف را 

کنم برایم جدید گوید اینها خيلى جالب هستند. نگاهشان مىدهد و مىنشان ما مى

شاه زندان بوده است. یکى از کتابهاى مخملباف را  گوید: زمانهستند. مى

گوید که اجازه چنان گویم که مداد و کاغذ بهمان بدهد. مىدارم و به او مىبرمى

کنند. کتاب گيرى از آن استفاده مىکارى را ندارد چون زندانيان براى ارتباط

شود مى زند که در سلول بازدهد و در مورد آن حرف مىدیگرى را نشان ما مى
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رود بدون اینکه کيف پر از خواهند. او مىگوید او را پاى تلفن مىو زندانبان مى

گردیم و یک مداد کتاب را با خود ببرد. قبل از آنکه برگردد کيف او را مى

کنيم اى پنهان مىکينم. آنرا همچون تکه جواهرى در گوشهکوچک ته آن پيدا مى

 یم. شوو مشغول خواندن کتابهایمان مى

گيرم روى توانستم نقاشى کنم. تصميم مىکنم یک تکه کاغذ داشتم و مىآرزو مى

کشم که شود. یک الله بزرگ مىدیوار بکشم، پشت در که از چشمى دیده نمى

چند تا برگ آن در حال افتادن کنارش هستند. در عين حال یک الله جوان 

 کنارش روئيده است که هنوز نشکفته است. 

   

کند و کنيم. کتاب ما را غمگين و نااميد مىکتاب مخملباف را شروع مى خواندن

 کرد. شویم که چرا کتابدار آنقدر از آن تعریف مىتازه متوجه مى

 گویم: به آذر مى

خوانم تا ببينم باالخره پيام این گيرم و مىهفته آینده تمام کتابهاى او را مى -

نها مثل همين یکى هستند و یا این شانس نویسنده چيست. دوست دارم ببينم همه آ

 ما بود که این را برداشتيم. 

امکان ندارد دیگه کتابى از او بخوانم. همه شان آشغالند. آنها فقط براى تواب  -

 اند. کردن و یا دیوانه کردن مردم نوشته شده

خواهد آدم را طرفدار رژیم کند ولى من گوید که نویسنده مىآذر راست مى

ارم کتابهاى آدمى را که زندان بوده بخوانم تا با اهدافش بهتر آشنا شوم. دوست د

 ما امکان خواندن کتابهاى خوب را نداریم، پس این هم بهتر از هيچى است. 

   

بينيم که رویم زندانى جدیدى را در راهرو مىامروز صبح وقتى به دستشویى مى

خون و باندپيچى است،  روى پتویى نزدیک سلول ما نشسته است. پاهایش غرق

گردیم پسر بچه زیبایى در ميان بازوانش قرار دارد. وقتى از دستشویى برمى

گویيم کاش او را به سلول ما بياورند. هر چند سلولمان کوچک است و هردو مى

ممکن است مادر و بچه اذیت شوند. مطمئن هستيم که مادر مقاومت کرده است 

د. تمام روز را در مورد این مادر و بچه حرف زدنوگرنه او را تا این حد نمى

 توانيم از آنها مراقبت کنيم. زنيم و اینکه اگر آنها را به سلول ما بياورند مىمى
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رویم یعنى سه بار در روز، از کنار مادر و بچه هر بار که به توالت مى

گذرد، ىزنيم. چهار روز از دستگيرى مادر و بچه مگذریم و به آنها لبخند مىمى

خواهد که به درون سلول بياید. شود و زندانبان از کسى مىدر سلول باز مى

همان زن است یک دستش را به دیوار گرفته است و با دست دیگرش پسرش را 

کنيم که کند راه برود و خود را به درون سلول بکشاند. کمکشان مىو سعى مى

نشيند و پسر از او جدا زن مىرود. بندد و مىداخل شوند، زندانبان در را مى

شود. زنى زیباست با چشمانى گيرا و با نفوذ که اعتماد بنفس از تمام نمى

کنم که او را به سلول ما بارد. از ته دل احساس خوشحالى مىوجودش مى

اند. نامش ثریا است و نام پسر که خيلى زیباست آرش. پسر آنقدر ترسيده آورده

 شود. وان مادرش جدا نمىرسد که از بازبه نظر مى

 گوید: ثریا به پسرش مى

 هاى تو هستند. اینها مثل زندانبانان نيستند. اینها دوستان ما هستند، خاله -

کند که چرا کشد تا پسر زیبا آرام بگيرد و ثریا برایمان تعریف مىمدتى طول مى

 دستگير شده است. 

ترسيده است. وقتى  شود این است کهعلت اینکه آرش از من جدا نمى -

شد. به زور او را از بين خواستند مرا براى شکنجه ببرند او از من جدا نمىمى

شنيدم. بعد از زدند صداى گریه او را مىبازوانم در آوردند. زمانى که مرا مى

مدتى که مرا زدند شروع به جيغ کشيدن کردم. اینطورى احساس کردم که 

کرد. ولى بازجو شروع کرد به چپاندن پارچه توان شالق را تحمل راحت تر مى

کردم که هایم. سعى مىکثيف توى دهانم. بعد شروع کرد به دست زدن به سينه

جيغ بکشم و به او فحش بدهم ولى بخاطر پارچه کثيف و بدبو صدایى از دهانم 

آمد. ما عصر پنج روز پيش دستگير شدیم و آنها بالفاصله مرا از بيرون نمى

ردند و مرا تا صبح روز بعد شالق زدند. صبح وقتى پاهایم غرق آرش جدا ک

خون بودند مرا پيش پسرم بردند. او مرا با آن پاهاى غرق خون دید و از آن به 

ترسد که از من دور شود. براى همين است که اینقدر به من چسبيده بعد مى

 شود. نشيند و از من جدا نمىمى

 گوید: م و او مىپرسياز ثریا در مورد همسرش مى
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یک سال و نيم پيش اعدام شد، ما شمال بودیم. وقتى او را اعدام کردند،  -

اش را به من دادند. اجازه ندادند که در قبرستان شهر خاکش کنم. او را در جنازه

 مان خاک کردیم. هنوز هم همانجاست. باغچه خانه

   

من از بازى کردن با او  کند.آرش کمى آرامش پيدا کرده است و با ما بازى مى

کنم. هر روز زندانبان برم و برایش از خمير نان اسباب بازى درست مىلذت مى

گوید ساکت باشيد و هر بار این آرش است که با کوبد و مىبه در سلول مى

اى یک بار او را به برم و هفتهپرد. من او را به دستشویى مىوحشت از جا مى

اند و آنقدر دردناکند که شویم. پاهاى ثریا عفونت کردهبرم و او را مىحمام مى

آید و پانسمان پاهایش را تواند راه برود. هر روز یکى از زندانبانان مىنمى

کند. بخاطر عفونت پاهایش درد کند ولى تاثيرى در وضع او نمىعوض مى

 گوید، چه بگوید؟ به کى بگوید؟ شدیدى دارد ولى هيچ نمى

بریم و بيشتر اوقات مشغول بازى و کنار یکدیگر هستيم لذت مىما از اینکه در 

خندیدن هستيم. هرچند گاهى واقعيت آنقدر آزار دهنده است که ما هم قادر نيستيم 

خود را پشت تخيالتمان پنهان کنيم و شاد باشيم. ما از هر آنچه که یک انسان 

دوست داریم، از  باید داشته باشد محروم هستيم. از هواى آزاد، کتابهایى که

روزنامه، از مالقات، از درمان و از همه حقوق انسانى محروم هستيم. در اینجا 

همه چيز براى شکستن مقاومت زندانى درست شده است. با تهدید به شکنجه و 

کنند زندانى را درهم بشکنند. با خود شکنجه و یا با وعده آزادى سعى مى

هم همينطور است. هر چند آن زندانها شنویم که وضعيت اوین و قزل حصار مى

گذرانند. شان تمام شده و حکم مىبراى زندانيانى است که دوره بازجویى

اش شود باید از گذشتهشنویم که در تمام زندانها هر کس که حکمش تمام مىمى

 توبه کند و نسبت به رژیم ابراز وفادارى بکند تا آزاد شود. 

 ٭ ٭ ٭ 

گذرد. زندانبانها در سلول را باز دو هفته از آمدن ثریا و آرش به سلول مى

کنند تا چيزى را خواهند بيرون برویم. ما را به دقت نگاه مىکنند و از ما مىمى

رویم، دانند که ما هميشه منتظر گشت هستيم. بيرون مىپنهان نکنيم. نمى

گردند ولى نجا بمانيم. سلول را مىخواهند هماگردند و از ما مىبدنهایمان را مى

گردیم. نيم ساعت بعد یکى از کنند. ما به سلول برمىسوزن و مداد را پيدا نمى

پرسد که کار هاى روى دیوار مىکند و در مورد نقاشىزندانبانان در را باز مى
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کنيم، فکر اینکه ممکن است بخواهند بخاطر آنها کيست؟ ما به یکدیگر نگاه مى

گویم گذرد و اینکه ممکن است همه را تنبيه کنند. مىمان کنند از مغزم مىتنبيه

 گوید: زند و مىام. زندانبان لبخندى مىمن کشيده

 قشنگ هستند. بازجوت گفته که یکى از عکسهاى خمينى را نقاشى کنى.  -

 گویم: ام. مىکنم شوکه شدهاحساس مى

 کشم. نه، نمى -

گم. بهتر است بکشى، اگر نظرت تغيير کرد بهم جوابت را به بازجوت مى -

 بگو. 

   

چند روزى است که مشغول دوختن یک طرح بر پشت ژاکت ثریا هستم. ژاکت 

ام طرح را هایمان بيرون کشيدهاى است و من با نخ سفيد که از حولهاو سرمه

رود. زمين و اش مىدوزم. طرح مردى است که در زیر برف به طرف خانهمى

 اندازد. اند. و مرد مرا به یاد پدرم مىدرختان با برف پوشيده شده

   

یک ماه است که ثریا و آرش با ما هستند و نزدیک سه ماه است که دستگير 

گوید که براى کند و به من مىام. عصر است، زندانبان در را باز مىشده

کنند و من نگرانم. م آرزوى موفقيت مىهایم برایبازجویى آماده باشم. همسلولى

 بازجویى براى چيست؟ آنهم این موقع که نزدیک وقت خواب است. 

خواهد چشم بند را ام. از من مىدر اتاق بازجویى با بازجوى جدیدى نشسته

بردارم و من دوست ندارم که این کار را بکنم. دوست ندارم آنها را ببينم. همه 

کنند چشمانى گرسنه دارند، گویى هرگز سير مىآنها وقتى به زنى نگاه 

کنند. شوند. شاید بخاطر نظرشان نسبت به زن است که اینطور نگاه مىنمى

بيند نه یک آدم. دوباره همان نظر اسالمى که زن را یک وسيله جنسى مى

دارد. دارم. خودش چشم بند را برمىگوید چشم بند را بردارم و من بر نمىمى

شان زشت هستند. نگاهش دانم که چقدر همهگاهش کنم چون مىخواهم ننمى

زدم کنم و همانطور که حدس مىگوید نگاهم کن. نگاهش مىکنم، مىنمى

صورتش با مو پوشيده است. ریش و سبيل، با چشمانى از حدقه در آمده که حال 

گيرم. دهم که نگاهش نکنم و چشمانم را از او برمىزند. ترجيح مىآدم را بهم مى
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گوید و اینکه اگر توبه کنم کند، در مورد مذهب مىاو شروع به حرف زدن مى

گوید اینکه همه جا به دنبال من ام مىبه زودى آزاد خواهم شد. در مورد خانواده

 گویم: دانند که کجا هستم. مىاند و نمىگشته

 ام حرف بزنم. خواهم با خانوادهمى -

گذارم که با آنها حرف گویم انجام دهى مىچه مىاگر دختر خوبى باشى و هر  -

آید. منظور از دختر خوب، دختر تو بزنى. چقدر از این لفظ دختر خوب بدم مى

دهم دهد ولى من گوش نمىرو است. به حرف زدن ادامه مىسرى خور و دنباله

خواهد انجام نخواهم داد. حاال دانم که هرگز کارهایى را که او مىچون مى

ام سر رفته است. آید و از حرفهاى او حوصلهک نيمه شب است، خوابم مىنزدی

کنم هایم تنگ شده است، بخصوص براى آرش. احساس مىدلم براى هم سلولى

آید. همانطور که حرف که کسى در ساختمان بازجویى نيست چون صدایى نمى

ى کند. پایم را کند که با پایم بازگذارد و سعى مىزند پایش را کنار پایم مىمى

دهد. اگر بخواهد بهم تجاوز کند چکار العملى نشان نمىکشم. عکسکنار مى

کنم نگذارم، الغر هم است و شاید زورش به من نرسد. توانم بکنم؟ سعى مىمى

ولى اگر نتوانم مانعش بشوم باید تحمل کنم. تجاوز هم یک شکنجه است. یاد ثریا 

هایش بازى کرده بودند و او نتوانست با سينهافتم که وقتى زیر شکنجه بود مى

 کارى کند. 

دانم نظرم را پرسد نظرت چيست؟ نمىزند و گاهى مىبازجو همچنان حرف مى

کردم. به هر حال من پرسد چون به حرفهایش گوش نمىدر مورد چه چيز مى

نباید حرف بزنم، من چيزى ندارم که به آنها بگویم. آنها به راه خودشان که 

کنجه کردن مردم است ایمان دارند و من هم به راه خودم که بدست آوردن ش

توانم تغيير دهم. بحث با آنها فقط به آزادى و برابرى است. اینها را هم من نمى

نفع آنهاست چرا که در یک موقعيت برابر نيستيم، براى همين من ساکت 

گرداند. احساس ىمانم. بعد از سه چهار ساعت حرف زدن مرا به سلول بر ممى

کنم که کنم، ثریا و آذر بيدار و منتظر من هستند. براى آنها تعریف مىراحتى مى

 دانم موضوع چيست. چه گذشت و اینکه نمى

برد و هر بار همان داستان است. او هر شب زندانبان مرا براى بازجویى مى

تف دور نشينم و گاهى او را که زند و من ساکت مى زند و حرف محرف مى

گوید حتى کنم. او در مورد همه چيز مىزند نگاه مىدهانش حال آدم را بهم مى

اند. و اش با همسرش و اینکه بخاطر زایمان مدتى سکس نداشتهدر مورد رابطه
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تواند با چنين کنم همسر او را تجسم کنم. چه جور زنى مىمن سعى مى

موجودى سکس داشته باشد؟  تواند با چنينگرى زندگى کند؟ چه طور مىشکنجه

تواند او را حتما یک زن تو سرى خور است وگرنه این چنين مردى چطور مى

خوشبخت کند؟ این مرد چه چيز دارد که یک زن بتواند از بودن با او خوشحال 

توانم به سواالتم پاسخ دهم، شاید همسرش هم یک زندانبان است. به باشد؟ نمى

تواند با همچنين موجود زشتى که وقتى حرف مىغير از یک زندانبان چه کسى 

کند زندگى کند؟ آیا قيافه او را بخاطر زند تف اطراف دهانش را پر مىمى

بينم که بينم؟ آیا بخاطر این او را زشت نمىاش زشت نمىفرهنگ و عقيده

 رفتارش زشت است و بدتر از همه یک بازجوست؟ 

   

اعت یک یا دو نيمه شب به سلول بر کند و سهر شب موقع خواب مرا صدا مى

توانم با آرامش بخوابم، وضع خوابم بهم خورده است. وزن کم گرداند. نمىمى

ام و مثل گذشته سرحال نيستم. امشب بعد از حرفهایش مرا از راه دیگرى کرده

اى از بالکن بایستم. هواى تازه را احساس خواهد که در گوشهبرد. از من مىمى

اس قرار دارند. هایى با طرح اسکن دایره شکل هست و دورش ميلهکنم. بالمى

ها را با ها را هم بر خود دارد. دور ميلهاین زندان دست ساز آلمانها آرم نازى

بينم و حوضى که در ميان اند. با کنار زدن برزنت حياط را مىبرزنت پوشانده

همه جا را آن است. با اینکه شب است بخاطر چراغهایى که روشن است 

برد. گردد و مرا به اتاقى که گویا بهدارى است مىشود دید. بازجو بر مىمى

خواهد که روى کند. مرد از من مىبرد که او را دکتر صدا مىپيش مردى مى

دهد. دستگاه را روى اعصاب پشت صندلى بنشينم و به من شوک برقى مى

کنم که قلبم به درد و احساس مىآید اى بند مىگذارد. نفسم براى لحظهگردنم مى

 آمده است. 

   

توانم روى افکار خودم متمرکز شوم و به حرفهاى بازجو گوش بيشتر اوقات مى

زند. هر شب به بازجویى رفتن ندهم ولى گاهى با سواالتش تمرکزم را به هم مى

دانم چرا روى من ام. حاال مىکنم عصبى شدهخوابم را به هم زده و احساس مى

کنند. قرار است یک برنامه تلویزیونى بگذارند و سعى دارند که تعداد ار مىک

زیادى را به آن برنامه بکشانند. زندانيان باید در آن برنامه بعنوان تواب حرف 

شان یعنى مبارزه با جمهورى اسالمى ابراز پشيمانى کنند. آنها بزنند و از گذشته
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دانم که مرگ را هزار بار به . مىخواهند که من هم در این شو شرکت کنممى

 دهم. چنين کارى ترجيح مى

 پرسد: ام مىدوباره در مقابلش نشسته

 فکرهاتو کردى؟  -

 همانطور که قبال هم گفتم من در آن برنامه تلویزیونى شرکت نخواهم کرد.  -

 پس مجبوریم که بزنيمت.  -

 شوم. ام کنيد دوباره فلج مىاگر شکنجه -

کنيم. کنيم. پاهاتو از زانو قطع مىین بار بعد از فلج شدن ولت نمىآره ولى ا -

این کار را با یک مرد هم کردیم. در ضمن این کار شکنجه نيست، ما در اینجا 

توانيم یک نفر را آنقدر کنيم، این کار تعذیر است. بنابر قرآن ما مىشکنجه نمى

 از پشيمانى کند. اش ابرتعذیر کنيم تا اسالم را بپذیرد و از گذشته

کنم به توجيه اسالمى او از شکنجه نخندم. مهم نيست اسمش را چه سعى مى

بگذارد، شکنجه شکنجه است. اینکه اسالم به آنها اجازه دهد از هر نوع 

اى استفاده کنند و اعترافات فرد را که نتيجه شکنجه است اعترافات شکنجه

کند. با تجسم تر مىالم را روشنداوطلبانه بنامند، فقط ماهيت ضد انسانى اس

نشيند. احساس سرما اند عرق سردى بر تمام بدنم مىاینکه پاهایم را قطع کرده

کند کنم چون حاال دیگر زمستان است و لباس کافى بر تن ندارم. تهدیدم مىمى

گوید که به جبهه که بازجوى قبلى مرا براى شکنجه صدا خواهد کرد. مى

کنم در این کار موفق شود و زنده دا شهيد شود. آرزو مىرود تا در راه خمى

کند. قبل از برنگردد. فکر اینکه امشب پایان بازجویى من با اوست خوشحالم مى

رویم و یک بار دیگر شوک برقى اینکه مرا به سلول ببرد، دوباره به بهدارى مى

 دهند. به من مى

 ٭ ٭ ٭ 

خواهند مرا براى بازجویى کنم مىمىشود فکر براى مدتى هربار که در باز مى

شنویم که تعداد زیادى از زندانيان براى قبول اعالم انزجار در صدا کنند. مى

اند. بخشى مصاحبه را برنامه تلویزیونى به زیر بازجویى و شکنجه رفته

اند. بازجوها به زندانيان می گویند که اند و بخشى شکنجه را تحمل کردهپذیرفته



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

سال خواهند   ١۵این مصاحبه تلویزیونی به جای اعدام حکم  با شرکت در

مان گویند که براى حفظ خودمان و حفظ مبارزهگرفت. برخى از زندانيان مى

باید مصاحبه تلویزیونى را بپذیریم. آنها در زیر شکنجه اطالعات ندادند و حاال 

ام بگریزند. توانند از اعدکنند با شرکت در این مصاحبه تلویزیونى مىفکر مى

اند. هرچند همه آنها تحت تاثير شرایط فشار و شکنجه حاضر به چنين کارى شده

شان را زیر سوال ببرند. رژیم شدند که گذشتهاگر آزاد بودند هرگز حاضر نمى

آنها را بوسيله تلویزیون به خانه مردم خواهد برد و طبق معمول خواهد گفت که 

اند. هيچ کس قبل از دستگيریش برعليه ردهداوطلبانه در این برنامه شرکت ک

 مبارزاتش با رژیم اعالم انزجار نکرده است، نه در ایران نه در هيچ کجاى دنيا. 

گذرد و هنوز مرا هایم با بازجوى جدید مىحدودا دو هفته از آخرین بازجویى

شود. به شود و یک زندانى دیگر وارد مىاند. در باز مىبراى شالق صدا نکرده

آورم که از سلول گوید که مژگان است، به یاد مىمحض آنکه نامش را مى

کنارى به من گفته بودند که باید مراقب چنين آدمى باشم. گفتند که تواب است و 

کند. آیا این همان است که حرف زدن مرا با پرى از سلول پهلویى همکارى مى

 گزارش داده بود؟ 

   

مان جهنم شده است. ما را به مده است زندگىاز وقتى که مژگان به سلول ما آ

کند، مبادا حرکتى را نبيند. چند روز یک بار براى نيم ساعت به دقت برانداز مى

کند با ما حرف بزند ولى ما حرفى با او نداریم. رود. سعى مىدیدن بازجویش مى

 گوید و اینکه چقدر اشتباه کرده است که برعليه رژیمهاى رژیم مىاز خوبى

گوید که با تعداد دیگرى به مصاحبه تلویزیونى خواهد مبارزه کرده است. مى

رفت تا به مردم بگوید که در پيوستن به جریان ضد رژیمى اشتباه کرده است. 

توانيم با یکدیگر خواند. ما نمىخواند و بعد از نماز دعا مىمرتب نمازش را مى

رفهایمان را به نزد بازجو دانيم که مژگان همه حراحت حرف بزنيم چون مى

 خواهد برد. 

گيریم که دوباره خودمان هستيم و رود و ما جشن مىبعد از ده روز مژگان مى

رود تا گزارش کارهاى آنها چشمهاى بازجو با ما نيست. او به سلول دیگرى مى

را بدهد. کار او همين است، رفتن به هر سلولى براى مدتى کوتاه و گزارش 

يت سياسى و روحى زندانيان. سيامک نامزد مژگان سال پيش دادن از وضع

اعدام شد چون حاضر نشد با رژیم همکارى کند. او خيلى فعال بود و وقتى 
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دستگير شد اطالعات زیادى داشت ولى هيچ اطالعاتى در اختيار رژیم 

  نگذاشت.
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  مصاحبه تلویزیونى

بارد. در دانيم که برف مىتوان بيرون را دید ولى مىهرچند از پنجره سلول نمى

اى از آسمان را ببينم. روم تا گوشهدستشویى روى سکوى ظرفشویى مى

اند. غروب است، گویى بينم که زیر بار سنگين برف خم شدهدرختانى را مى

گرم داشتيم. دلم  سرماى زمستان تمام وجودمان را در برگرفته است. کاش لباس

اش را در یک سلول کوچک بگذراند. در باز سوزد که باید بچگىبراى آرش مى

خواهد که با چادر و چشم بند به راهرو برویم که شود و زندانبان از ما مىمى

صداى بلندگو را بشنویم. اضطراب شدیدى تمام وجودم را فرا گرفته است. چه 

اند؟ مردم چه فکر ند؟ چه کسانى را شکستهخواهند ابراز انزجار کنکسانى مى

خواهند کرد؟ باید منتظر شنيدن صداى دوستان قدیمم باشم. صداى بلندگو در 

کنند. کاش آید. برنامه تلویزیونى است که از بلندگو براى ما پخش مىمى

شان دانم ولى چهرهها را نمىهایشان را ببينم. اسم واقعى خيلىتوانستم چهرهمى

کنند، حدود سى نفر. حالت تهوع شناسم. تعداد زیادى خود را معرفى مىرا مى

دارم و غمى تمام وجودم را در بر گرفته که هرگز آنرا تجربه نکرده بودم. 

گيرم و او اختيار دست ثریا را مىفشارد. بىاحساس تنهایى عجيبى قلبم را مى

تلویزیونى داده باشند.  شود که آنها تن به مصاحبهفشارد. باورم نمىدستم را مى

اند؟ حتما تعدادى را خيلى شکنجه اند که حاضر به این کار شدهبا آنها چه کرده

اند. حتما ترسيده اند ولى حتما تعدادى هم بدون آنکه شکنجه شوند پذیرفتهکرده

بودند و یا فکر کردند که با این مصاحبه از اعدام نجات پيدا خواهند کرد، چه 

کند و بعد اعدامشان خواهد کرد. اش را مىرژیم از آنها استفاده اى.خوش خيالى

تر از این است که بگذارد اینها زنده بمانند. حتما االن همه رژیم اسالمى وحشى

دوستانم پاى تلویزیون هستند تا ببينند کى در مصاحبه هست کى نيست. چقدر 

کنند. آیا آنها شا مىبينند. خيلى از مردم حتما دارند تماخوشحالم که مرا نمى

دانند که اینها را به زور شکنجه و یا با وعده و وعيد به پاى مصاحبه مى

کنند که خودشان داوطلبانه چنين کارى را اند؟ و یا حرف رژیم را باور مىآورده

دانستند که رژیم به زور شکنجه آنها را به پاى نفى کنند؟ اگر مردم مىدارند مى

گذاشت که زندانيان را به ست آنوقت رژیم آنقدر نيرو نمىشان کشانده اگذشته

هایى اهميت هایى بکشاند. اگر مردم به چنين مصاحبهپاى چنين مصاحبه

دانستند دادند، براى رژیم هم نفعى نداشت که چنين کارى بکند. اگر مردم مىنمى

ها محصول شکنجه و ترس و "دیدن نور" در سر است نه در که این مصاحبه

کرد. همه زندانيانى که سمان، آنوقت رژیم هم ما را براى انجام آن شکنجه نمىآ

اند تا ممکن است در سلولشان صداى بلندگو را نشنوند به راهرو آورده شده
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ها داند که مصاحبهصداى همرزمان تا چند ماه پيششان را بشنوند. رژیم هم مى

گران . یکى از شکنجهروى برخى از زندانيان هم تاثير مخرب خواهد داشت

چرخاند، در مورد تشکيالت افراد شرکت کننده سخن رژیم که مصاحبه را مى

اند. گوید و طبق معمول مدعى است که آنها داوطلبانه به این مصاحبه آمدهمى

دهم. هوشى که رابط له بود را تشخيص مىاسم سعيد یزدیان که از رهبران کومه

ه سلولمان آمده بود که گزارش بدهد نيز جزو آنها ام بود و مژگان که بتشکيالتى

 هستند. 

گویند که براى عراق جاسوسى زنند. مىاز بين همه آنها تنها پنج نفر حرف مى

گویند که عراق به آنها زنند و مىاند. در مورد زوال مارکسيسم حرف مىکرده

توانم ىکنند. نمکرده است. از امام تقاضاى بخشش مىاز نظر مالى کمک مى

دهم. اولين تاثيرى که همه حرفهایشان را گوش دهم، تمرکزم را از دست مى

گذارد تنفر نسبت به آنهاست. این باید مهمترین مصاحبه آنها بر روى شنونده مى

ها باشد. شنونده احساس تنفر نسبت به هدف رژیم در برگزارى این مصاحبه

ارش در عرض چند ماه انزجار دهنده بخاطر برخورد ضعيف و تغيير رفت

کند و این آنقدر براى رژیم ارزش دارد که برایش وقت بگذارد و زندانى را مى

شکنجه کند. براى آنکه رژیم بتواند به مردم بگوید کمونيستها وقتى دستگير 

آیند توى تلویزیون و از گذشته خود ابراز پشيمانى شوند بعد از چند ماه مىمى

دانند پشت ضد کمونيستى راه بيندازد. مردم نمى کنند و به این طریق جومى

بينند و از او بدشان گذرد. تنها ضعف یک انسان اسير را مىصحنه چه مى

کرد که چنين کارى کنند. آید. اگر چنين اثرى نداشت رژیم آنها را مجبور نمىمى

هر یک از اینها در محيط کار و یا محله خود بعنوان بهترین آدمها معروف 

اند. و حاال مثل آدمى شکست خورده، ضعيف و از نظر سياسى مرده در بوده

 شوند تا احساسشان نسبت به آنها تغيير کند. مقابل مردم گذاشته مى

ایم. در مورد گردیم، همگى افسردهشود و ما به سلول برمىمصاحبه تمام مى

حرف تواند در عرض چند ماه انسانهایى را اینطور بشکند، اینکه رژیم مى

کنم و براى اولين بار رویم. به زندان فکر مىزنيم. به رختخوابمان مىمى

احساس متفاوتى نسبت به آن دارم. تعدادى از کسانى که همرزمم بودند به جبهه 

اند. مطمئن اى را که من در آن هستم ترک کردهاند و یا الاقل جبههمقابل رفته

هاى طوالنى مدت و تعدادى نيز حکم هستم که تعدادى از آنها اعدام خواهند شد

شان خواهد داشت؟ اینکه خواهند گرفت. این کارشان چه تاثيرى در زندگى آینده

نتوانستند شرایط فشار را تحمل کنند چه تاثيرى در شخصيتشان خواهد داشت؟ 

چطور توانستند در عرض مدت کوتاهى تغيير کنند؟ برخى از آنها مثل سعيد در 
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طوالنى در زندان بودند و در آن زمان شکنجه باعث نشده بود  زمان شاه سالهاى

که بشکنند. اینها با سعيد چه کردند که اینقدر زود شکست؟ تفاوت زندان شاه با 

العمل تا این حد متفاوتى در این تواند عکسزندان مالها چيست که یک نفر مى

اند. به ارث مانده دو داشته باشد؟ همه این زندانها از زمان شاه براى این رژیم

مردم وقتى زندانيان را آزاد کردند زندانها را خراب نکردند. و چه حيف. این 

زندان در زمان رضا شاه درست شد و شاهد اعدام و شکنجه خيلى از 

انسانهاست. این زندانها را سلطنت درست کرد و از آنها استفاده کرد ولى مالها 

دارند. از آنها هيچ سلولى را خالى نگه نمى کنند.از آنها بطور خاصى استفاده مى

گذارند. کنند و در آنها بيشتر از ظرفيتشان زندانى مىهمه سلولها استفاده مى

کردند تا بایست تمام زندانها را خراب مىوقتى مردم برعليه شاه بلند شدند، مى

 گذارد. کنم بخوابم ولى ذهنم نمىامروز در آنها شکنجه نشوند. سعى مى

راى چند روز ذهنم مشغول مصاحبه تلویزیونى است. حتما مردم به این عمل ب

کنند. هرچند مصاحبه آنها فقط به معناى خسته بعنوان یک عمل خائنانه نگاه مى

بودن از شکنجه است. به این معنى است که در این شرایط آنها زنده ماندن را 

براى تغيير ادامه دهند. و خواهند به مبارزه انتخاب کردند. در این شرایط نمى

همه این تصميم گيریها تحت تاثير شکنجه و یا ترس از شکنجه بوده است. اگر 

شدند ممکن بود که براى تمام عمرشان به مبارزه براى یک آنها دستگير نمى

تواند تا کردم که شرایط مىدنياى آزاد و برابر ادامه دهند. هيچ وقت فکر نمى

اى نبود، اگر سایه شکنجه بر زندگى در زندان شکنجهاین حد مهم باشد. اگر 

کردند. آنها اتهامات رژیم را رنگ نزده بود هيچ کدام از آنها اعالم انزجار نمى

در مورد مخالفين تکرار کردند تا از شکنجه و اعدام بگریزند. با این مصاحبه 

ى سياسى آنها کارى برعليه ما نکردند، بلکه برعليه خودشان کردند، یک خودکش

 کشتند تا راضى به مصاحبه شوند. بایست چيزى را در خود مىبود. آنها مى

اى را دیدم و اولين احساسم آید که وقتى بيرون بودم مصاحبه تلویزیونىیادم مى

کنندگان را دهندگان بود، نه برعليه رژیم. من هم مصاحبه برعليه انزجار

رفت که دست به مبارزه بزند سرزنش کردم. فکر کردم وقتى که او تصميم گ

بایست براى آن آماده باشد. بایست بداند که دستگير و زندانى خواهد شد و مىمى

کننده را سرزنش کردم بجاى آنکه رژیم را سرزنش من تماما زندانى مصاحبه

توانستم علت مصاحبه را خواهد. من نمىکنم. و این باید تاثيرى باشد که رژیم مى

اش بود ببينم. طرز نگاه کردنم به این مسئله انسانى ن و شکنجهکه رژیم و زندا

کرد که از دست مصاحبه کننده یعنى ام مىنبود و مصاحبه آنچنان عصبانى

دیدیم، پشت اى را که در مقابلم بود مىشدم. فقط صحنهقربانى، عصبانى مى
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که  کنددیدم. رژیم از شکنجه استفاده مىصحنه یعنى رژیم شکنجه را نمى

زندانيان را به پاى اعالم انزجار بکشاند. بعد هم از آن براى تحقير همه استفاده 

گوید: شما اینطور هستيد. شما نظرات و حزبتان را با هر کند، به ما مىمى

گيرد ها در زندان صورت مىگذارید. با اینکه همه این مصاحبهتهدیدى کنار مى

دانيم که علت آنها شکنجه، اعدام، م. نمىبينيولى با این همه ما علت آنرا نمى

ها قبل از اعدام بخاطر آنکه به بهشت گرسنگى، تحقير و خبر تجاوز به باکره

بينيم، نه چيزى که نروند است. ما آنرا یک مسئله شخصى مصاحبه کننده مى

محصول شرایط خاصى است. این واقعيت را که اگر شکنجه نبود کسى برعليه 

اند و از او بينيم. اینرا که شخصيت فرد را شکستهرا نمى زدخودش حرف نمى

 کنيم. اند درک نمىآدمى دیگر ساخته

افتم که چنين به یاد داستان گاليله برتولت برشت و داستانهاى دیگرى مى

اند و یا براى فرار از شکنجه و هایى در گذشته همه نتيجه شکنجه بودهمصاحبه

دهد و رژیم هم به او ه دوستانش را از دست مىکنندزندان. در اینجا مصاحبه

دانند که مصاحبه چيزى نيست که اعتماد ندارد. هر دو هم زندانى و هم رژیم مى

کننده هيچکس را براى یک زندانى آزادانه آنرا انجام دهد. ولى با اینحال مصاحبه

آن هم چه روى آوردن به او ندارد. او تنها خواهد بود تا آزاد و یا اعدام گردد. 

اى! تنهایى همراه با تنفر از خود، چرا که فرد دست به کارى زده است که تنهایى

دوست نداشته است و بخاطر فرار از شکنجه دست به آن کار زده است. تاثير 

ها باید از دست دادن اميد به تغيير دنيا باشد. حتما مردم را نسبت به این مصاحبه

 کند. ن آزادى است، متنفر مىسياست که تنها وسيله بدست آورد

 ٭ ٭ ٭ 

اند. حاال دو تا هم چند روزى است که آذر را از سلول ما به اوین منتقل کرده

سلولى دیگر به نامهاى زرى و ملک داریم. ملک بزرگتر از همه ماست. حاال 

پنج نفر در این سلول کوچک هستيم و باید خود را با آن وفق دهيم. هم سلوليهاى 

 گوید: گویند. زرى مىستگيریشان برایمان مىجدید از د

ام را از من جدا کردند و مرا به ام به اینجا آوردند. بچهمرا با بچه دو ماهه -

شنيدم. ام را مىزدند صداى گریه بچهام کنند. وقتى مرا مىتخت بستند که شکنجه

آوردند که به او شير بدهم و او را عوض ام را مىهر روز بعد از شکنجه بچه

دانستم چه کنم کرد، نمىتا صبح گریه مىدادم ولى او کنم. شبها به او شير مى

چيزى به جز شيرم نداشتم که به او بدهم. روز سوم بعد از شکنجه دیگر قادر 



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

زدند. آنها نبودم او را عوض کنم. براى پنچ روز، روزى چند ساعت مرا مى

دانستند که با ناصر قرار دارم، عکسش را بهم نشان دادند. ناصر زندانى مى

خواستند که حتما او را دستگير کنند. روز پنجم براى همين مى زمان شاه بود،

دانستند که روز قرارم با ناصر است، در مورد قرار رزرو پرسيدند. که آنها مى

ام در به آنها گفتم که بخاطر دستگيریها قرار رزرو نگذاشتيم. مرا با بچه بيچاره

کرد. از شيرم ناراحتش مى ام بد بود،یکى از این سلولها تنها گذاشتند. حال بچه

دادند. قرار ام بدهند، ولى آنها گوش نمىام را به خانوادهآنها خواستم که بچه

رزروم با ناصر براى بيست روز بعد از قرار اول بود. در آن روز به نگهبان 

خواهم بازجو را ببينم. بازجو به سلولم آمد و من به او گفتم که قرار گفتم که مى

صر امروز صبح ساعت ده بود. صورتش تغيير کرد، با عصبانيت رزروم با نا

گفت تو قرارت را تمام این بيست روز پيش خودت نگه داشتى؟ مرا به اتاق 

 شکنجه برد و بيست ضربه شالق محکم به پاهایم که وضعشان خيلى بد بود زد. 

 پرسم: از زرى مى

 قرار داشتى؟ چرا این کار را کردى؟ چرا به آنها گفتى در آن روز  -

 ام. خواستم به آنها بگویم که بریدهمى -

 چرا قرارت را زودتر به بازجوت ندادى؟  -

تونستم این کار را بکنم. ولى آنوقت که تونستم باعث مرگ ناصر بشم، نمىنمى -

خواستم که بازجو بداند که دیگر مقاومت نمى کنم. از زمان قرار گذشته بود مى

 د، بچه ام به من احتياج دارد. خوام اعدامم کنننمى

 پرسد: ثریا مى

 ات چى شد؟ بچه -

اش را فراموش ام دادند. صداى گریهام را به خانوادهروز بعد از آن بچه -

 کنم. نمى

ملک و زرى از دو جریان هستند که مثل جریان من به برنامه اتحاد مبارزان 

تشکيل دهند. هر روز  خواستند حزب کمونيستکمونيست اعتقاد داشتند و مى

بحث و گفتگو داریم. بيشتر اوقات من و زرى با هم اختالف نظر داریم. من و 

ثریا از دو جریان متفاوت هستيم ولى هيچ مشکلى در بحث کردن با هم نداریم. و 
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شویم. ولى با زرى مسئله بخاطر داشتن نظر متفاوت از یکدیگر عصبانى نمى

شود. زرى کنم عصبانى مىش مخالفت مىمتفاوت است، هر وقت من با نظر

مان بوده است من باید آنرا بپذیرم و گوید این نظر گروهکند که وقتى مىفکر مى

خواهد که ادامه هراسد و مىنباید با آن مخالفت کنم. گاهى ملک از بحث مى

کنند. ولى ما به تان مىگوید اگر نگهبانان صدایتان را بشنوند، شکنجهندهيم مى

 دهيم. دهيم و ادامه مىگوش نمى او

 ٭ ٭ ٭ 

 گوید: ایها مىزرى برایمان 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 بود، وقتى نگهبان در سلول کنار سلول مرا باز کرد 

شنود. کردم که گوشم درست مىذارد، باور نمىکه یکى از آنها را آنجا بگ

تونى ساعت شش صبح مرا به دستشویى ببرى؟ زندانى به نگهبان گفت برادر مى

دانستم که زندانى کيست ولى فکر کردم باید از نگهبان جواب داد حتما. نمى

خودشان باشد چون رفتارشان با یکدیگر خيلى خوب بود. صبح روز بعد سر 

توانيد ن در سلول کنارى را باز کرد و گفت برادر کيانورى مىساعت شش نگهبا

به دستشویى بروید. تازه فهميدم که رهبر حزب توده است و برایم عجيب بود که 

 دستگير شده. 

 گوید: ملک مى

کند، باید خيلى منظم باشد. آنها هميشه با برنامه پس شکمش سر وقت کار مى -

  اند، به جز در دستگيریشان.بوده

کند، اند، دستگير مىاینکه رژیم جریان و یا افرادى را که با آنها همکارى کرده

برایم جالب است. در مبارزات مردم بر عليه رژیم، جریاناتى مثل حزب توده 

اند. رهبر حزب توده طرف رژیم را گرفتند ولى حاال خودشان هم دستگير شده

دانم که سازمان اکثریت را . نمىبعد از آن همه وفاداریش به رژیم حاال اینجاست

کنند یا نه. بعضى از آنها مثل افراد سازمان اطالعات رژیم به هم دستگير مى

 گشتند تا موجبات دستگيریشان را فراهم کنند. دنبال کمونيستها مى

امروز صبح نوبت زرى و ملک است که به حمام بروند. نوبت من و ثریا و 

 رسد: پآرش بعداز ظهر است. ثریا مى
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کنى چرا زرى در مورد قرار رزروش حقيقت را به بازجویش گفته فکر مى -

 است؟ 

همانطور که خودش گفت، براى اینکه بدانند که بریده است. برایم جالب است  -

 که ببينم در آینده چه خواهد کرد. چگونه زندان را تحمل خواهد کرد. 

 کنى او واقعا مبارزه را ول کرده؟ فکر مى -

 کنى؟ و فکر نمىت -

اى را شروع خوشحالم که بعد از قرارش برید. روز نوزدهم نبرید. پروسه -

 کرده، مگه نه؟ 

 طرف بماند. آره، در مرحله اول یک پروسه است. اميدوارم بى -

طرف شود در زندان بود و با مبارزین رابطه داشت و بىدر مورد اینکه آیا مى

 ور چنين چيزى امکان دارد. زنيم. و اینکه چطماند، حرف مى

وقت نوبت ما براى حمام یک صف طوالنى از زندانيان است و نگهبانان مراقب 

گذارند. دیوارهاى هستند که حرف نزنيم. هر یک از ما را در یک کابين مى

ها با زمين فاصله دارند. من و ثریا در دو کابين کنار هم قرار داریم. کابين

شویيم. بعد ثریا از کنار بودیم خودمان را سریع مىهمانطور که قرار گذاشته 

نشينم و از زیر دیوار زندانى کابين کنارى کند. من مىپرده نگهبان را نگاه مى

 گوید: پرسد، مىپرسم چه خبر؟ او اسمم را مىکنم و مىرا صدا مى

 تو در سلول آن پسر بچه هستى؟  -

 آرى.  -

ر مصاحبه تلویزیونى شرکت نکنند دست به تعدادى از زندانيان براى اینکه د -

خودکشى زدند و بعضى موفق شدند. عمو زیر شکنجه مرد، سکته کرد. عباس 

 رد. هوش پيدا کردند و نگذاشتند بمىداروى نظافت خورد ولى او را بى

گویم برود و به شستن خودم ادامه ام مىکند، به همسایهثریا شروع به سرفه مى

 کند. کنم نگهبان دارد از کنار پرده کنترل مىدهم. احساس مىمى

 ٭ ٭ ٭ 
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خواهد از او جدا شود خواهد براى بازجویى برود. آرش نمىنگهبان از ثریا مى

دهم و او گردد. به او قول مىگویم مادرش حتما برمىکند. به او مىو گریه مى

گویم و سعى نشيند تا مادرش برگردد. براى او قصه مىدر بين بازوانم مى

 گوید: گردد، مىکنم با بازى سرش را گرم کنم. ثریا غمگين برمىمى

برادرم را دیدم، دستش را شکسته بودند و درد داشت، پاهاش هم باندپيچى بود.  -

به تلویزیونى برود و بگوید که رژیم خوب است. ازش خواسته بودند به مصاح

باالخره موافقت کرده برود. در یک مصاحبه تلویزیونى با افرادى از جریانات 

دیگر شرکت خواهد کرد. از بازجویش خواسته بود قبل از رفتن مرا ببيند. به او 

خواستم، مدام کردم چنين کارى بکنى. گفت، نمىگفتم هيچ وقت فکر نمى

کشتم، توانستم خودم را مىکنند، پریروز دستم را شکستند. اگر مىم مىاشکنجه

دونى که مرا کنند. تو مىدیگر تحمل شکنجه را ندارم. تا مصاحبه نکنم ولم نمى

ام؟ مردم تشخيص اعدام خواهند کرد و بعد از مرگم چه اهميتى دارد چه کرده

دونن که مردم مى خواهند داد که به خواست خودم در مصاحبه حاضر نشدم.

آید این چرندیات را بگوید مگر اینکه با شکنجه مجبورش کرده باشند. کسى نمى

دانستم چه بگویم، نگهبان دانند که این به معنى تغيير کردن نيست. نمىآنها مى

آمد تا مرا با خود ببرد و تنها توانستم به او بگویم که دوباره در موردش فکر 

ده بود تا به اوین برود و در مصاحبه تلویزیونى شرکت کن. لباس پوشيده و آما

فهمند بينند و مىپوشانند، مردم مىاش را مىدانم چطورى دست شکستهکند. نمى

 اند. که مامورین آنرا شکسته

دانم کى توانم بخوابم. نمىشب است همه در رختخوابهایمان هستيم ولى نمى

جاى کوچکى براى قدم زدن داشتم. خواست که خواب است و کى بيدار. دلم مى

رود. به یاد حرف زدن با اى به شاخه دیگر مىافکارم پریشان است و از شاخه

کردیم. افرادى را که به مصاحبه افتم در حالى که کوهنوردى مىدوستانم مى

کنم. کنم. برادر ثریا و شکنجه او را براى مصاحبه تصور مىبرند تصور مىمى

کنم، چه اب سازى است. آدم را بعد از مصاحبه تصور مىاینجا کارخانه تو

کند؟ زیر احساسى نسبت به خودش خواهد داشت؟ در مورد خودش چه فکر مى

داند که باالخره تمام خواهد شد. چون بازجو هم شکنجه براى قرار آدم مى

هایشان حاضر داند که دیر یا زود دوستان زندانى در قرارها و یا خانهمى

زنند که بدانند هنوز امکان دستگيرى شد. بنابراین آدم را تا آن حد مى نخواهند

کسى هست. ولى شکنجه براى اعالم انزجار پایانى ندارد. تنها اميد زندانى براى 

 تواند باشد. رهایى مرگ مى
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هر روز منتظریم که ما را براى شنيدن مصاحبه تلویزیونى که برادر ثریا هم در 

افتد. خبر اینکه مصاحبه آنقدر رند. ولى چنين اتفاقى نمىآن است به راهرو بب

 کند. خوب نبوده که در تلویزیون نشان دهند، ما را شاد مى

آید و از حرف زدن زندانيان، پيداست که نگهبانان از صداهایى که از راهرو مى

امروز مثل هميشه سر پستهاى خود نيستند. معلوم است که در اتاق نگهبانى سر 

زدند خفه آمدند و فریاد مىهم نيستند وگرنه با شنيدن صداى زندانيان مىبند 

آمدند که افراد را شناسایى کرده و به بازجویى شد مىشوید. و اگر صدا قطع نمى

بفرستند. وقت خوبى براى آواز خواندن است. براى اطمينان از درز سوراخى 

ن سلول را برانداز کند، که روى در است و براى نگهبان است که زندانيان درو

توان سایه نگهبان را وقتى بيرون را زیر نظر داریم. از درز این سوراخ مى

رسد حاال دیگر همه خواند. به نظر مىآید دید. ثریا آهنگهاى قشنگ محلى مىمى

دانند که نگهبانان در بند نيستند. زندانيان با سلولهاى دیگر حرف سلولها مى

 گوید:زنند. اولى مىند در مورد کسى حرف مىزنند. دو نفر دارمى

او اول مصاحبه را قبول نکرد، حتى تهدید به شکنجه شد ولى قبول نکرد. ولى  -

وقتى شوهرش مصاحبه را پذیرفت و با او حرف زد که بهتر است بپذیرد، او هم 

 پذیرفت. 

 گوید: صداى دیگر مى

ه هر حال مصاحبه شود. چطور؟ دنباله روى شوهرش شد؟ بباورم نمى -

 کرد؟ کرد، نمىمى

آید، یعنى نگهبان آمده است، و سکوت همه جا را در بر صداى سرفه مى

 گيرد. مى

 ٭ ٭ ٭ 

شوم و خواهد که براى بازجویى آماده باشم. با نگرانى آماده مىنگهبان از من مى

بهه روم. بازجوى دومى است. دفعه آخرى که او را دیدم گفت به جبا نگهبان مى

رود تا جانش را در راه خدا بدهد. من برایش آرزوى موفقيت کردم ولى او مى

 پرسد: هنوز زنده است. مى

 ات زنگ بزنى؟ خواهى به خانوادهمى -
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 گوید: برد که دو تا تلفن در آن است. مىمرا به اتاقى مى

کنم. مواظب باش چيز زنى من با این یکى تلفن گوش مىوقتى حرف مى -

بينى. در ضمن اگر پرسيدند کنم و بد مىکى نگى وگرنه تلفنت را قطع مىمشکو

 اوین.  ٣۰۰۰کجا هستى بگو بند 

پرسد شنوم که مىگيرد. دل توى دلم نيست. صداى پدرم را مىشماره را مى

 گویم: کيست. مى

 سالم،  -

 م: گویدهد، معلوم است که متوجه نشده که من هستم. مىپدرم پاسخ سالمم را مى

 منم،  -

 گوید: پدرم مى

 این تویى پرواز؟  -

 آره،  -

شنوم ولى اش را نمىترکد. صداى گریهتواند حرف بزند بغضش مىپدرم نمى

 گوید: گيرد و مىکند. مادرم گوشى را مىدانم گریه مىمى

 حالت خوبه؟  -

 من خوبم، نگرانم نباشيد. همه خانواده خوب هستند؟  -

 تى؟ آره، تو کجا هس -

 اوین.  ٣۰۰۰بند  -

 توانيم پول و لباس برایت بياوریم؟ مى -

دهد و من به دانم چه جوابى بدهم، بازجو با سر تکان دادن جواب مثبت مىنمى

 گویم: مادرم مى

 آره.  -
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 گوید: گيرد و همراه گریه مىپدرم تلفن را مى

من به اوین و زندانهاى دیگر رفتم ولى آنها گفتند که تو آنجا نيستى. من از آنها  -

اند که به ما زنگ بزنى. چرا دستگيرت شکایت کردم حاال بعد از پنج ماه گذاشته

کردند، تو که هميشه خوب بودى، تو که کسى را اذیت نکردى. آیا اشتباهى 

 ، تو که آزارت به کسى نرسيده. اىاند؟ تو که کسى را نکشتهدستگيرت کرده

خواهد گریه کنم ولى باید دانم چه بگویم دلم مىترکد. نمىدوباره بغضش مى

 گویم: خودم را جلوى بازجو کنترل کنم. به پدرم مى

 ناراحت نباش.  -

گيرد و شروع به حرف زدن کند. بازجو تلفن را مىولى او همچنان گریه مى

ام است و فشارى که را بشنوم، حواسم پيش خانواده توانم حرفهایشکند. نمىمى

دانند که بخاطر دستگيریم به آنها وارد شده است. مطمئن هستم که حاال دیگر مى

دليل دستگير شدنم طرز فکرم است. اینکه معتقد به برابرى و آزادى انسانها 

مه هستم. اینکه به خدا اعتقادى ندارم و خواهان شادى و حقوق انسانى براى ه

فرستادند ناراحت بودم و به آنها هستم. و از اینکه جوانها را به جبهه مرگ مى

دانستند که گفتم که نروند. آنها دليل دستگيریم را درک خواهند کرد آنها مىمى

کنم و با حرفهایم موافق بودند، بخصوص پدرم. تنها چيزى من چگونه فکر مى

کردم که بوسيله آن التى بودم و سعى مىدانستند این بود که با تشکيکه آنها نمى

 نظراتم را پيش ببرم. 

ام اینقدر ناراحتند غمگين هستم ولى خيالم راحت شده که هرچند از اینکه خانواده

دانند کجا هستم. از اینکه صداى پدر و مادرم را شنيدم حاال باالخره مى

ياى بيرون دورم. کنم خيلى از آنها دورم، از همه دنخوشحالم. هرچند احساس مى

 کنم که دیگر هرگز خانواده و دوستانم را نخواهم دید. احساس مى

 گوید: ثریا مى

 نزدیک سال نو است به جز خانواده و دوستانت، دلت براى چه چيز تنگ شده؟  -

براى همه چيز، بوى اتاقم، تخت خوابم، رادیو. هواى تازه کوه که مدتهاست  -

روها انبار راى برگهاى زردى که پائيزها کنار پيادهام. دلم بآنرا تنفس نکرده

شن تنگ شده. قدم زدن روى آنها چه صداى زیباى آهنگينى دارد. وقتى مى

روها پر از این برگهاى زرد بود. وقتى نسيم دستگير شدم پائيز بود و همه پياده
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دم. بررفتند، از قدم زدن روى آنها لذت مىاى مىوزید همه برگها به گوشهمى

دلم براى موسيقى تنگ شده، براى بتهوون، موزارت، شوستاکوویچ، الویس، 

جان لنون، گوگوش و همه آهنگهاى قشنگ دنيا. دلم براى شراب تنگ شده، 

اتفاقا اینجا آدم بيشتر به شراب احتياج داره که بتونه ذهنش را از اینهمه 

در زندگيم بوده. کنم که لحظه دستگيرى توقفى گرى دور کنه. احساس مىوحشى

دانم اگر شانس آزاد شدن را داشته باشم قادر خواهم بود دوباره زندگى را نمى

 شروع کنم. 

هایشان مالقات دارند. خيلى خوشحاليم و رسد که زندانيان با خانوادهخبر مى

کنند. هر روز منتظر نوبت خودمان هستيم. ملک و زرى را به اوین منتقل مى

اند. براى مالقات هایشان مالقات داشتهبيشترى با خانوادهشنویم که تعداد مى

گردانند. ما در مورد اینکه چه به آنها باید برند و بر مىزندانيان را به اوین مى

 زنيم. بگویيم حرف مى

 ٭ ٭ ٭ 

مان مالقات کنيم. نگهبان رویم که براى اولين بار با خانوادهامروز به اوین مى

ون ماشين بنشينيم. ماشين بزرگى است. به غير از صندلى خواهد که دراز ما مى

راننده، دو ردیف صندلى بزرگ روبروى هم دارد. من و آرش و ثریا در کنار 

نشينيم. تعدادى زندانى مرد نيز در ماشين هستند. وضعيتشان ناراحتم یکدیگر مى

زند. زنند نگهبان توى سر و صورتشان مىبند مىکند، هر بار دست به چشممى

نشينيم چادرها من و ثریا چادر و چشمبند داریم و به محض آنکه در ماشين مى

زنيم. حاال ما زندانيان مرد و بندها را باال مىکشيم و چشمرا روى صورتمان مى

اش را بينيم. یکى از نگهبانان مشت گره کردهپاسدارها را بدون آنکه بدانند مى

بينيم و تکان آورد. ببيند که ما مىىبه حالت آماده زدن جلوى صورتمان م

کشد. راننده به داخل خوریم و او مشتش را کنار مىخوریم یا نه. ما تکان نمىمى

شود و دو تا موتور بيرون زند. در بزرگ برقى باز مىآید و بوق مىماشين مى

کند. به دنبالش ماشين دیگرى روند و به دنبال آنها ماشين ما حرکت مىمى

کنم تپش زنند، احساس مىبينم که قدم مىبينم، مردم را مى. خيابانها را مىآیدمى

خواهد داد بزنم و توجه آنها را بينند، دلم مىقلبم تندتر شده است. مردم ما را نمى

جلب کنم. کميته مشترک زندانى که ما از آن بيرون آمدیم در قلب تهران است. 

دانند که در پشت گذرند و نمىر زندان مىتوان دید که از کنامردم زیادى را مى

رود. خيلى از خيابانها گذرد. ماشين بطرف شمال تهران مىاین دیوارها چه مى

شناسم، چون این همان راهى است که به کوه هاى سر راه را مىو مغازه
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کنم ام. خيابان شلوغ است، آرزو مىرود. و بارها این راه را با دوستانم رفتهمى

 افتد. شود، شاید بتوانيم فرار کنيم، ولى اتفاقى نمىتصادف 

اند. یکى از رسيم، به در بزرگى که چند پاسدار در مقابل آن ایستادهبه اوین مى

کند، دهد. او آنرا نگاه مىپاسداران همراه ما کاغذى به یکى از نگهبانان اوین مى

و موتورها و ماشين  شودشمارد. در بزرگ باز مىآید، ما را مىکنار ماشين مى

کنند. قبل از اینکه از ماشين پياده شویم، من و ما و ماشين پشتى از در عبور مى

کشيم. پاسدار زنى منتظرمان ایستاده تا ما بندها را روى چشمانمان مىثریا چشم

توانيم ببينيم و از ها را مىمانيم. باغچهرا تحویل بگيرد. براى مدتى در حياط مى

کند که ام مىمه گل بعد از چند ماه خوشحاليم. بوى عطرشان وسوسهدیدن این ه

دهد که تکان خورم نگهبان تذکر مىیک گل بچينم ولى هر بار که تکان مى

ها دید. برگها سبز و توان در طبيعت باغچهنخورم. نزدیک بودن بهار را مى

 اند. گلها شکفته

زنند. نگهبان با هم حرف مى آید. پاسدارها دارندصداى نامفهوم حرف زدن مى

کنم که اسهال دارم. دلشوره خواهد به دنبالش برویم. احساس مىزن از ما مى

دیدن پدر و مادرم براى اولين بار در زندان احساس ناشناخته عجيبى را درونم 

دانم چه باید به آنها بگویم، اگر ازم سوالى در مورد بازجویى انگيزد. نمىبر مى

راستش را به آنها بگویم. ولى آیا تحمل شنيدنش را دارند؟ به داخل بپرسند باید 

هاى کوچکى تقسيم شده است. رویم که با دیوارهاى چوبين به کابينسالنى مى

گوید اگر حرف دهد و مىها قرار مىنگهبان، من و ثریا را در دو تا از کابين

ام، در مقابلم ادهمشکوکى بزنيم تلفنمان قطع خواهد شد. در کابين کوچک ایست

کند. یک تلفن در کابين اى است که مرا از مالقات کننده جدا مىیک دیوار شيشه

شنوم، من است یک تلفن در کابين مقابل که بوسيله آن حرف بزنيم. صداهایى مى

دوند که ها مىها بطرف کابينها باز شده است و مالقات کنندهدر سالن خانواده

آیند، با بينم که دارند با عجله مىدهند. پدر و مادرم را مىاى را از دست نثانيه

زند، با دیدنشان قلبم ایستند. در صورتشان درد و نگرانى موج مىدیدن من مى

خواهم که دارم و از آنها مىکنند، تلفن را بر مىشود. آنها مرا نگاه مىفشرده مى

توانم جلوى دارد. مىبرمىکند، مادرم گوشى را تلفن را بردارند. پدرم گریه مى

 پرسم: گریه کردنم را بگيرم، مى

 چطورید؟  -

 خيلى نگران بودیم، حاال بهتریم، تو چطورى؟  -
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 من خوبم، همه خوبند؟  -

گفتند که زنده هستى و یا کجا هستى. حتى آره، پدرت به همه جا رفت ولى نمى -

دارات دولتى شکایت کرد، قبرستانها را هم سر زد. بعد از اینکه پدرت به تمام ا

 گذاشتند که تو زنگ بزنى. قبل از تلفنت ما فکر کردیم که کشتنت. 

 پرسد: گيرد و مىکند گریه نکند. تلفن را مىپدرم سعى مى

 زدنت؟  -

شود که نباید قبل از اینکه جوابش را بدهم تلفن قطع شده است. پدرم متوجه مى

توانم به آنها بگویم که مرا کنم که نمىاز اینجور سواالت بکند. هرچند فکر مى

 گوید: آید و مىشکنجه کردند، خارج از تحمل آنهاست. نگهبانى به کابينم مى

 تلفنت االن وصله، مواظب حرف زدنت باش.  -

 گویم: به پدرم مى

 نگرانم نباش، من حالم خوبه.  -

 چقدر قراره نگهت دارند؟  -

 منظورت چيه؟  -

 کنند. خوام بدونم کى آزادت مىمى -

گيرد. باید به آنها بگویم که نه کنم دردى تمام وجودم را در بر مىاحساس مى

شنوند شوکه نشوند. تنها آزادى در ميان نيست بلکه اعدام خواهم شد که وقتى مى

 گویم: مى

براى هر کنم که شما هم باید متاسفم ولى قرار نيست که آزادم کنند، و فکر مى -

 کنند. اتفاقى آماده باشيد. آدمهاى مثل مرا اعدام مى

ام. تونن ترا بکشند، من هنوز نمردهولى تو که کارى نکردى! آنها نمى -

 تونن ترا بکشند. کشمشون، این کثافتها را، آنها نمىمى

سعى کن منطقى باشى، من اطالعات ندادم و در مصاحبه تلویزیونى هم  -

 کنند. اى همين اعدامم مىشرکت نکردم، بر
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 پرسد: گيرد و مىدهد. مادرم گوشى را مىپدرم به رژیم فحش مى

 تونى یک کارى بکنى که اعدامت نکنند؟ نمى -

 نه، و من ناراحت نيستم، سعى کنيد بفهميد.  -

گيرد. سوالهاى زیادى داشتم که بپرسم ولى فرصت شوند، دلم مىتلفنها قطع مى

خواهند که سالن را ترک هایمان مىنگهبانان از ما و خانوادهرا از دست دادم. 

بوسمشان، خندم و مىاند. مىخورند، به من زل زدهکنيم. پدر و مادرم تکان نمى

دهد و بوسند. نگهبان آنها را به طرف در هل مىآنها هم از پشت شيشه مرا مى

زندگى دلم برایشان در  روند. براى اولين باربينم که هر دو گریه کنان مىمى

بينم متاسفم. از اینکه آنها سوزد. از اینکه آنها را اینقدر غمگين و نااميد مىمى

 اند متاسفم. بدون انتخاب خودشان شریک مشکل زندانى شدن من شده

ایم که به کميته مشترک و سلول هميشگى برگردیم. این بار داخل ماشين نشسته

افکارم پر از حرفها و حالتهاى پدر و مادرم  برم.از دیدن خيابانها لذتى نمى

 است. 

زنيم. در من و ثریا در مورد مالقاتمان و لحظات خوش و غمگين آن حرف مى

شناسيم و االن در مورد زندان اوین و اینکه چقدر بزرگ است و کسانى که مى

 افتم. او یک سالگویيم. یاد مرى اولين مسئولم در تشکيالت مىآن زندانيند مى

خواهد قبل از من دستگير شد و تا قبل از دستگيرى من در اوین بود. دلم مى

خواهد ببينم شرى است. او دکتر بود و وقتى ببينمش. کس دیگرى را که دلم مى

آید که رژیم به کردستان حمله کرد او به آنجا رفت تا به مردم کمک کند. یادم مى

ت مردم برعليه رژیم و خشونت وقتى برگشت داستانهاى زیادى در مورد مبارزا

ها کمک گفت. در طول حمله رژیم به شهر، او به زخمىرژیم برعليه مردم مى

کرد. وقتى رژیم شهر را گرفت او به تهران برگشت. همه اعضاى مى

کردند. یک اش سياسى بودند و برخى از آنها با جریانات راست کار مىخانواده

شان ریختند خوردند پاسدارها به خانهذا مىروز که همه دور هم جمع بودند و غ

کرد در و همه را دستگير کردند. شوهر خواهرش که با جریان اکثریت کار مى

مورد آنها گزارش داده بود. دو تا از برادرانشان اعدام شدند و او االن در اوین 

 است. 

البته با دو دهند. هایمان گرفته بودند به ما تحویل مىلباسهایى را که از خانواده

ام براى من مقدارى لباس زیر روز تاخير، که خوب آنها را گشته باشند. خانواده
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اند. کرستى که و یک پيراهن قشنگ که سفيد است و گلهاى آبى دارد فرستاده

شود. خانواده ثریا براى او مان مىاند خيلى بزرگ است و باعث خندهبرایم داده

ند. دیگر مجبور نيستيم که لباسهاى زندان را او آرش لباسهاى قشنگى فرستاده

 آید، زشت و تيره هستند. بپوشيم. از آنها خوشمان نمى

شود آنرا روز سال نو است، از تاریخ روزها و از هوا و فضاى زندان مى

فهميد. نگهبانان زیادى در بند نيستند. اولين سال نویى است که ما در زندان 

ستانمان. در بيرون از زندان مردم به دیدن یکدیگر هستيم و دور از خانواده و دو

شنویم. موقع روند. بيرون آنقدر آرام است که صداى حرکت اتوبوسها را مىمى

رسد. یکى از زندانيان گریه اى به گوش مىسال تحویل ناگهان صداى گریه

زنيم که صداى گریه شود. هرچند حرف مىکند و این باعث ناراحتى ما مىمى

نویم ولى با این حال ناراحت کننده است. صدا از طرف دیگر راهرو را نش

شود. صداى گریه دیگر به آید و بلندتر و بلندتر شده و یکباره خاموش مىمى

هوش شده است. آرش از صداى گریه عصبى شده رسد. شاید بىگوش نمى

 اى ندارد. کنيم با او بازى کنيم ولى فایدهاست، سعى مى

 ٭ ٭ ٭ 

شویم. شهر ساکت است، صداى ایستادن ماشينى در ت، آماده خوابيدن مىشب اس

 زند: رسد و صدایى که فریاد مىحياط به گوش مى

 بند. چشم -

دانيم که یک نفر دستگير شده است. به کنيم، مىمن و ثریا به هم نگاه مى

کشد که صداى شالق و ناله شروع رویم. ده دقيقه نمىرختخوابهایمان مى

پيچد. هيچکداممان شود. با هر ضربه شالق احساس دردى در کف پاهایم مىمى

گذارنيم. اميدواریم که توانيم بخوابيم. با زندانى زیر شکنجه لحظات را مىنمى

دانيم که نتوانند او را بشکنند و او اطالعاتى را که به دنبالش هستند ندهد. نمى

، باید صبح شده باشد. صداى ایم. سلول روشنتر شده استچند ساعت خوابيده

ها و اتوبوسها هر صداى رسد. صداى ماشينشالق و ناله به سختى به گوش مى

 دهند. دیگرى را تحت الشعاع قرار مى

زنيم. بعد از ظهر صداى شالق تمام صبح در فکر زندانى زیر شکنجه چرت مى

ربه خدا و گر را که با هر ضرسد. گاهى صداى شکنجهو ناله بيشتر به گوش مى

شنویم. صداى ناله زندانى تغيير کرده است، شاید گلویش از طلبد مىمحمد را مى
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آن همه فریاد زدن به درد آمده است. ولى هنوز صداى ناله یک انسان به گوش 

 رسد. مى

توانيم صداى مکالماتشان را هم شود. حاال مىغروب دوباره شهر خلوت مى

رسد. ولى صداى ناله شدیدتر به گوش مىشود بشنویم. صداى شالق قطع مى

زنند. شکنجه تمام شب و یک روز صداست مىگویى او را با چيز دیگرى که بى

 کند. دیگر ادامه پيدا مى

آید. عصر است و امروز صداى شکنجه شده انگار از گلوى یک انسان در نمى

ى بگوش ارسند. بعد از هر ضربه صداى نالهها واضح تر بگوش مىصداى ناله

پيچد. با رسد که انگار صداى گاوى و یا سگى است که از درد به خود مىمى

کنيم که شکنجه قطع شود ولى همچنان ادامه دارد. تمام وجودمان آرزو مى

شنویم که صدایى گاو مانند دارد چيزى شود و ما مىصداى شالق قطع مى

اند. صداى پاهایى که لرزاش که انگار زندان را مىگوید و بعد صداى گریهمى

 رود. رسد و صداى ماشينى که به سرعت از در بيرون مىدوند به گوش مىمى

از آنجا که صداى شالق را صداى گریه شکنجه شده جایگزین کرده است 

توانستم به او بگویم که نگران فهميم که او اطالعاتش را داده است. کاش مىمى

اید اى که در آن قرار داشتهانت در خانهنباش کسى را پيدا نخواهند کرد. دوست

گذرد، او به دوستانش وقت نيستند. حاال چهل و هشت ساعت از دستگيرى او مى

کافى براى فرار داده است. شاید هم آنها انتظار دارند که او تا مرگش زیر 

تر از شکنجه است. شاید هم به آنها آدرس شکنجه حرف نزند. مرگ خيلى راحت

 زنند. ه باشد. در اینصورت وقتى برگردند او را دوباره مىاشتباهى داد

رسد. خاموشى و سکوت همه جا را صداى گریه فرد شکنجه شده به گوش نمى

شود. صداى رسد. در آهنى باز مىدر بر گرفته است. صداى بوقى به گوش مى

رسد. موتور ماشين خاموش آید به گوش مىماشينى که به داخل حياط زندان مى

 زند: شود. کسى داد مىىم

 بند. چشم -

 ٭ ٭ ٭ 
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 انتقال به اوين 

گوید که با تمام وسایلمان منتظر گذرد. نگهبان به ما مىیک ماه از سال نو مى

دانيم با چه چيزى روبرو خواهيم شد، رویم. نمىکنيم به اوین مىباشيم. فکر مى

اند. دو باره سوار ایم که در اوین خيلى از زندانيان تواب شدهدلشوره داریم. شنيده

ن هستيم. راز را که با او در یک گروه بودم شویم. این بار بيشتر زماشين مى

شوم. ماشين به طرف اوین بينم که همراه ماست. از دیدنش خوشحال مىمى

گویند به شکل زندانهاى کند. اوین در دامنه کوههاى البرز است. مىحرکت مى

رفتم از دور ساختمانهایى امریکا درست شده. وقتى با دوستانم به کوهنوردى مى

روم که گفتند که متعلق به زندان اوین است. حاال مىدادند و مىمى را نشانم

 اش باشم. زندانى

گيرى کاش من و راز را به یک بند بفرستند. من و راز سال پيش زمان شکل

هسته مبارزین کمونيست با هم آشنا شدیم. هسته هم مثل فراکسيون جریانى بود 

برنامه اتحاد مبارزان کمونيست که از پس متالشى شدن رزمندگان و با قبول 

شکل گرفت. من و هفت نفر دیگر ابتدا فراکسيون مارکسيسم انقالبى را تشکيل 

دادیم. کسانى را که هوادار برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بودند حول 

ها که فراکسيون را قبول نداشتند ولى برنامه کردیم. بعضىفراکسيون متشکل مى

تند در صدد تشکيل هسته بر آمدند، که من هم به آنها و اهداف آنرا قبول داش

دانم از فراخوان دهندگان هسته کسى هنوز آزاد است یا همه دستگير پيوستم. نمى

اند و آنهایى که ام که همه فراخوان دهندگان فراکسيون دستگير شدهاند. شنيدهشده

 اند مثل من در آینده اعدام خواهند شد. هنوز اعدام نشده

افتم که اولين نشریه بسوى سوسياليسم اتحاد مبارزان کمونيست به یاد زمانى مى

کنم چنان شوکه شدم که نتوانستم آنشب بخوابم. تمام را خواندم. فراموش نمى

نشریه را چند بار خواندم، خيلى به دلم نشست. روز بعد به سراغ همان ميزى 

آمد از خانواده به نظر مىرفتم که از آن نشریه را خریده بودم. دخترى که 

کارگرى باشد در چهار راه دمکراتيک که من هم ميز کتاب داشتم، ميز کتابى 

فروخت. از او خواستم که هرچه نوشته داشت و نشریه بسوى سوسياليسم را مى

در رابطه با این جریان دارد بهم بدهد. بعد از دو سه روز از او خواستم که برایم 

ان بيشتر برایم بگوید. سوالهاى زیادى داشتم که پاسخ حرف بزند، از نظراتش

کردم. مرا با یک نفر دیگر از هایشان پيدا نمىخيلى از آنها را در نوشته

آن فرد با یک کارت  ۹۵تشکيالتش آشنا کرد. بعد از چند ماه یعنى سال نو 

در  تبریک عيد برایم آمد و گفت از نظر ما تو دیگر اتحاد مبارزانى هستى و باید



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

این تشکيالت کار کنى. گفت که دیگر دیدن ما لزومى ندارد و من باید تصميم 

توانم این کار را بکنم. خودم را بگيرم و رزمندگان را ول کنم. به او گفتم که نمى

رزمندگان دچار بحران بود و کسى دیگر رهبرى را قبول نداشت. هر کس 

ها به نظرات بعضىکرد. نظرى داشت و هر کس نظر خودش را تبليغ مى

ها به نظرات چپهاى دیگرى که خودشان راست گرایش پيدا کرده بودند و بعضى

هم دچار بحران بودند. در آن شرایط رفتن از تشکيالت برایم به مثابه شانه خالى 

ماندم و نظراتى را که قبول داشتم پيش بایست مىکردن از مسئوليت بود. مى

 مونيستى بودند. بردم. نظراتى که به نظرم کمى

به دوست اتحاد مبارزانى شرایط را گفتم و از او خواستم در مسئوليتى که دارم 

خواهى دخالت در تشکيالت دیگران است و از کمکم کند. گفت چيزى که تو مى

ها را توانيم به تو کمک کنيم که رزمندگانىنظر اخالقى غلط است. گفت ما نمى

يست متشکل کنى. به ما مهر جاسوس خواهند حول برنامه اتحاد مبارزان کمون

زد. از نظر ما تو باید رزمندگان را ول کنى و به ما بپيوندى. به او گفتم 

کنم. مانم و براى نظراتم مبارزه مىتوانم این کار را بکنم و در رزمندگان مىنمى

راه دانند زیر چه پرچمى بر عليه رژیم مبارزه کنند مى مانم تا به آنهایى که نمى

شناسم درست را نشان دهم. هر چند از نظر سياسى جوانم و راه و چاه را نمى

ولى باید تالشم را بکنم. او برایم آرزوى موفقيت کرد و مرا با کوهى از 

مشکالت تنها گذاشت. هيچوقت سرزنشش نکردم چون به هر حال او هم 

قبول خواست که دیگران بر عليه تشکلش حرف بزنند، ولى کارش را نمى

 نداشتم. 

شناختم هرگز به اگر زمانى که به رزمندگان پيوستم، اتحاد مبارزان را مى

اى که به رزمندگان پيوستم، دگم نبودنش بود. پيوستم. دليل اصلىرزمندگان نمى

وگرنه نظراتش تفاوت آنچنانى با بعضى از جریانات چپ دیگر نداشت. زمانى 

دیدم که آنرا قبول نداشتم حاضر به اى مىيهکردم، اگر اطالعهم که با آن کار مى

شد. شانسى که آوردم شدم و همين منجر به درگيریم با مسئولم مىپخش آن نمى

آنکه مرا بشناسد و یا من زاده بود و بىاین بود که مسئول مسئولم مجتبى احمد

شد. وگرنه اشخاصى مثل من بدانم نسبت به یک سرى برخوردهایم گذشت مى

جود رزمندگانى بودن با اتحاد مبارزان ارتباط گرفته بودند از تشکيالت که با و

اى که من جذب نظرات اتحاد اخراج شدند. من مدتها بعد فهميدم که در دوره

مبارزان شده بودم افراد دیگرى هم جذب این نظرات شده بودند و خيلى از آنها 

 از تشکيالت اخراج شده بودند. 
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کنيم کنار هم باشيم شود. من و راز سعى مىتم قطع مىبا رسيدن به اوین، تخيال

بيفتيم. زندانبانان زن منتظر ما هستند و بعد از ثبت نام ما  که موقع تقسيم یک جا

فرستند. من و راز را به اتاق چهار بند چهار پائين را به بندهاى مختلف مى

رمان را شویم چهار، پنج نفر دوفرستند. به محض اینکه وارد اتاق مىمى

آئيم. ظاهرشان چيزى ایم و از کجا مىپرسند با چه سازمانى بودهگيرند و مىمى

گوید که دهيم. یکى از آنها مىاى مىگوید بنابراین جوابهاى سادهبه ما نمى

فهميم که باید تواب باشد و دفتر یعنى پاسدارها او را مسئول اتاق است و ما مى

گوید وسائلمان را کجا بگذاریم و ند. به ما مىبعنوان مسئول انتخاب کرده باش

رویم. در جلوى اینکه وقت استفاده از هواخورى است. به سوى هواخورى مى

هاى رنگ و وارنگ وجود دارد که براى در هواخورى تعداد زیادى دمپایى

کنيم. بعد از پوشيدن در موقع استفاده از هواخورى است. شروع به قدم زدن مى

کنم. به زندانيانى انم قدم بزنم و آسمان را نگاه کنم. احساس شادى مىتوماهها مى

زنند. تعدادى زیر آفتاب دراز ها تنها قدم مىکنم، بعضىزنند نگاه مىکه قدم مى

رسند. به اند. اکثرا غمگين به نظر مىاند و برخى پشت به دیوار نشستهکشيده

اند. انتها با سيم خاردار پوشانده شدهکنم، خيلى بلند هستند و در دیوارها نگاه مى

 کنند. زنند و گهگاهى زندانيان را نگاه مىنگهبانان باالى پشت بام قدم مى

من و راز از اینکه در کنار یکدیگر هستيم خوشحاليم و از ماههایى که زیر 

گوید و گویيم. برایم از شب دستگيریش مىایم براى یکدیگر مىبازجویى بوده

شود. شود و به کميته مشترک برده مىه نيمه شب از خواب بيدار مىاینکه چگون

پرسيم و اینکه چه کسى شناختيم مىاز یکدیگر در مورد افرادى که هر کدام مى

زنيم و اینکه هر دو بخاطر دستگير شده کى نشده. در مورد آینده حرف مى

رود بند مىاطالعات ندادن و مصاحبه نکردن اعدام خواهيم شد. راز به داخل 

 که اگر آب گرم باشد دوش بگيرد. 

 گوید: آید و مىزنى به سراغم مى

اسم من فاطمه است، ما در یک اتاق هستيم. همه زندانيان در اینجا تواب هستند  -

 ولى بعضى از زندانيان هنوز بد هستند. 

 کى ها تواب نيستند؟  -

اشون حرف نزنى. اسمشان در اتاق ما تنها دو نفر تواب نيستند که بهتره باه -

 بينيشون آنجا. اند، مىبهناز و شيوا است، اونجا نشسته
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خواهد که هر چه زودتر به دیدنشان توانم صبر کنم، دلم مىبينم و نمىآنها را مى

گویم که دانم تواب نيستند. به فاطمه مىبروم. اینها اولين زندانيانى هستند که مى

روم تا همه جاى بند شوم. به درون بند مىو جدا مىباید به دستشویى بروم و از ا

درست شده است. در هر اتاق چهل و یا  Lرا ببينم. شش اتاق دارد و به شک 

کنند. ظرفيت هر اتاق بيشتر از پنج نفرنيست، بند خيلى پنجاه نفر زندگى مى

اى در بند نيست. در هر اتاقى یک قفسه کتاب است که شلوغ است. کتابخانه

خورد. تنها دو و چند کتاب نقد دیالکتيک و مارکسيسم در آن به چشم مى قرآن

ردیف دستشویى در بند هست که در هر کدام سه کابين است. یک حمام با چهار 

کابين براى این همه آدم. در حمام جایى براى شستن ظرفها است که چهار شير 

دستشویى ریخته هاى رنگ و وارنگ زیادى جلوى در حمام و آب دارد. دمپایى

 اند که براى استفاده از دستشویى و حمام باید آنها را بپوشيم. شده

ام بروم. آنها را گردم تا به سراغ این مبارزان هم اتاقىبه هواخورى بر مى

اند و بهناز در حاليکه دستهایش را در پشتش قرار داده بينم که از هم جدا شدهمى

کند، مکالماتم ر حالى که با تعجب نگاهم مىروم و دزند. به سراغش مىقدم مى

گوید پس کمکت کرد که رود و مىگویم. از خنده ریسه مىرا با فاطمه برایش مى

گوید و آدمهایى را که دنبالشون هستى پيدا کنى! بهناز در مورد شرایط اوین مى

ه اند و باعث شده کفشارهایى که در طى یک سال گذشته به زندانيان وارد آورده

ها تواب بشوند و یا اداى توابها را در بياورند. برخى را به من نشان خيلى

 گوید: شود فهميد و مىدهد که چيزى از ظاهرشان نمىمى

آورند که تحت فشار قرار نگيرند. آن چند نفر دیگر آنها اداى توابها را در مى -

هاى بخصوصى زنند، تواباند و آهسته حرف مىکه در آن گوشه کنار هم نشسته

شوند و به دنبال مبارزین هستند. آنها با بازجو و یا نگهبانان از زندان خارج مى

 اند. گردند تا شکارشان کنند. تعداد زیادى بخاطر کمک اینها دستگير شدهمى

 شان مجاهد هستند؟ اند؟ همهبا چه جریانى بوده -

 ند هست که قبال چپ بوده. اینها مجاهد هستند، ولى یکى از این نوع توابها در ب -

هایى خميده آید، بلند قد است و با شانهدهد. به نظر خوش تيپ مىاو را نشانم مى

 دهد: زند. بهناز ادامه مىو سر پائين قدم مى

رود ولى هر چه را که در البته او بيرون از زندان براى شکار مبارزین نمى -

دهد. وقتى که دستگير شد براى مدتها زندان ببيند و یا بداند به بازجو گزارش مى
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زد، ولى بعد از فشار زیاد، سلول انفرادى مقاومت کرد. او حتى نگهبانان را مى

طوالنى مدت و کتک خوردن از نگهبانان شکست و به مرور تواب شد. هر یک 

قدم که عقب نشوندنش بيشتر ازش خواستند، تا حاال که دیگه گزارش هم 

 هد. دهایش را هم مىبندى

کنند که براى غذا بروند. به وقت ناهار است و همه اتاقها زندانيان را صدا مى

هاى یک اندازه بينم. تکهپهن شده مى Uروم و یک سفره که به شکل اتاق مى

نشينم. در مقابلم کنند. در وسط یک طرف مىنان در سفره توجهم را جلب مى

ته است. باید در رابطه با سال داشته باشد نشس ٥۰یک خانم مسن که باید 

کنند. نخود و لوبيا و ها دستگير شده باشد. دو نفر دارند غذا را تقسيم مىبهایى

کنند تا بکوبند و بعد تقسيم کنند. بشقابهاى آب زرد دست سيب زمينى را جدا مى

شوند تا هر کس به ترتيب از ته سفره تا آنجا که تقسيم کننده ها به دست داده مى

کند. در ميان این بشقاب آب زرد رد ند یک بشقاب آب زرد دریافت مىانشسته

کنم. غذا در کميته مشترک زیاد و کردن باالخره من هم یک بشقاب دریافت مى

کنند که من کنم تا ببينم دیگران با آب زردشان چه مىبهتر از این بود. نگاه مى

کنند و بعد آنرا مى هم همان کار را بکنم. زندانيان نانشان را در آب خورد

خورند. قبل از آنکه نانم را در آب زرد خورد کنم صداى زن مسن را مى

گوید نه. ناگهان پرسد آیا گوشت هم تقسيم شده است؟ کسى مىشنوم که مىمى

بينم که روى بشقاب من است و با اشاره به گوشتى که مثل دو انگشت زن را مى

 پرسد: شود، مىرشته نخ کوتاه است و بسختى دیده مى

 پس این چيه؟  -

دار است ولى دانم چه بگویم. هرچند کارش خندهکنم، نمىبهت زده نگاهش مى

دانستم که در اینجا زندانيان گيرد. نمىاحساس غمگينى وجودم را در بر مى

 اینقدر کمبود غذا دارند. 

مسئول ام در اوین است. یکى از توابها که وقت خواب است، اولين شب زندگى

تنظيم جاى خوابهاست، جاى خواب من و راز را کنار بهناز و شيوا قرار 

خوابيم، سرم چسبيده دهد. گویى تنها یک روز کافى بود که ما را بشناسند. مىمى

به سر راز است و پاهایم از نوک پا تا زانو به پاهاى زندانى دیگرى چسبيده 

و همه مثل ماهى ساردین به هم کنم، پر است است. بار دیگر اتاق را نگاه مى

گوید حاال پنجاه و پرسم جمعيت اتاق چقدر است و او مىایم. از بهناز مىچسبيده

 کشم. کنند به روى خودم مىدو نفر. پتوهاى سياه پر از پرز را که گرمم نمى
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مانيم. خریدمان با هم است. هرچند من و راز و بهناز و شيوا مثل یک گروه مى

خرید جمعى و خوردن جمعى ممنوع است، ولى ما اهميتى ورزش جمعى، 

دهيم. ما چهار تا دهيم و هر وقت بتوانيم کارى را که دوست داریم انجام مىنمى

دانند و فقط در صورتى اجازه داریم ظرف بشوئيم که یک مسلمان را نجس مى

ظرفها را آب بکشد. بيشتر جاروکشى اتاق با ماست. هر روز صبح زودتر از 

شوم که به دستشویى بروم و توى صف دراز دستشویى نایستم. قيه بيدار مىب

کنند و اند که هر روز تعداد معينى کار مىکارهاى اتاق و بند طورى تنظيم شده

نوبتهاى کارى چرخشى است. هر روز صبح کارگران روز چایى را به داخل 

اند تقسيم شب قبل دادهکنند. نان و پنير را که آورند و سفره را پهن مىاتاق مى

زنند، ناهار و شام را هم شویند، زمين را جارو مىکنند. آنها ظرفها را مىمى

کنند. یک روز صبحانه نان و یک تکه کوچک پنير داریم و روز بعد تقسيم مى

صبحانه نان و مقدارى مرباى آبکى هویج داریم که خيلى بد مزه است. دو بار 

صبح، یکبار ظهر. بخاطر کافور که توى چایى  در روز چایى داریم، یکبار

 ریزند بوى آن تهوع آور است. مى

شود. چراغ ساعت خواب ده شب است و ساعت یازده برق اتاق از دفتر قطع مى

صبح است. براى  ٧ها در طى شب روشن است. بيدار باش ساعت دستشویى

 ٦شب تا  ١۲ته از اى یکبار آب گرم داریم الباینکه چکار کنيم؟ هيچ کار. هفته

صبح و همه زندانيان باید در آن شب به حمام بروند. هر کس پانزده دقيقه وقت 

دارد که همراه دو نفر دیگر در یک کابين خود را بشوید. توابها همزمان با ما و 

دانستم شان برایم تازگى ندارد. مىکنند. خودبرتر بينىدر کابين هاى ما حمام نمى

کنند. ولى قير به بى دینها و یا به مذهبهاى دیگر نگاه مىکه مسلمانان با تح

کردم که اینقدر برتر بينى را ندیده بودم. هيچ وقت فکر نمىهيچوقت این حد خود

احمق و عقب مانده و خرافاتى باشند. گویى در شرایط سخت آدمها خودشان را 

ا در آورند دهند. بخصوص وقتى که باید اداى پاکى و مسلمانى ربهتر نشان مى

بينم که مراقب تا زودتر آزاد شوند. در این شرایط شلوغ بند وقتى توابى را مى

اى را که او در زندگى کنار ما است دست خيسش به من نخورد، فشار عصبى

کنم این فشار عصبى کنم. و احساس مىکند درک مى"نجس ها" احساس مى

ام برایم کافى نيست و گاهى اى یک بار حمبهاى خوبى براى حماقتش است. هفته

شود. گيرم که باعث ناراحتى سينوس و سر درد مىدر روز با آب سرد دوش مى

سوزاند. براى شستن لباسهایمان باید سردى آب اینجا تا مغز استخوان را مى

نوبت کابين بگيریم، چون هميشه پر هستند. لباسهایمان را بعد از شستن در حمام 

 کنيم تا خشک شوند. روى بند پهن مى بریم وبه هواخورى مى
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 ٭ ٭ ٭ 

توانم هر روز براى کنم. از اینکه مىچند روزى است که در این بند زندگى مى

چند ساعتى در هواخورى قدم بزنم خوشحالم. دلم براى ثریا و آرش تنگ شده 

آید و زنم زن زیبایى با لبخند زیبایى به کنارم مىاست. همچنان که قدم مى

او کسى است که در سلول شناسيم، اسم من پرى است. گوید ما همدیگر را مىمى

ام در کميته مشترک بود و با او حرف زدم. زیباست، با قدى بلند، کنارى

زند شانه هایش راستند چشمانى درشت و جذاب و موهایى پرپشت. وقتى قدم مى

بارد. اش مىو سرش پائين نيست، کامال متفاوت با توابها. اعتماد به نفس از قيافه

ها که گویى زند. برعکس خيلىبها خيلى تو چشم مىتضاد ظاهرش با قيافه توا

زند. هر کس کشند، محکم قدم مىروند و یا بدنشان را مىاند که راه مىهایىمرده

گوید حکمش اعدام است. تواند احساس کند که او یک مبارز است. مىمى

 گوید: پرسم چرا، مىمى

م، ولى چون اسلحه یکى از له کار کردبا اینکه فقط شش ماه با تشکيالت کومه -

دوستانمان را در خانه مخفى کرده بودیم اعدام خواهم شد. با همسرم دستگير 

 شدم. او احتماال اعدام نشود چون انزجار دادن در حسينه را پذیرفته است. 

 دهد: زنيم. ادامه مىکمى در سکوت قدم مى

له يه از کومهچند روز پيش بازجو صدایم کرد و بهم گفت که اگر در حسين -

اعالم انزجار کنم، حکمم را تخفيف خواهند داد. به او گفتم که این کار را نخواهم 

 کرد. 

 دانى چطور رژیم جریاناتمان را به زیر ضرب برد؟ آیا مى -

ام. ما توى تور بودیم. طورى ها هم در مورد دستيگریشان پرسيدهآره، از خيلى -

شدیم. آنها همه را تحت تعقيب و مراقبت ما را تحت نظر داشتند که مشکوک ن

قرار ندادند. یکى را اینجا، یکى را آنجا تعقيب کردند. تلفن این آدمها را گوش 

گرفتند. در مناطقى که رفتند عکس مىدادند و از افرادى که به خانه شان مىمى

فروخت به طور تحت کنترل داشتند، آدمى را که سيگار و یا چيز دیگرى مى

کرد که احتياجى به تعقيب همه ندارد. با در دست گذاشتند. رژیم فکر مىىثابت م

تواند دستگير کند. بخاطر کرد بقيه را هم به راحتى مىها فکر مىداشتن بعضى

اى که به کنفرانس در کردستان رفتند نشد. کنفرانس همين هم متوجه غيبت عده

ه است برگزار شد. آخرین لدر مناطق آزاد کردستان، مناطقى که در دست کومه
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نفرها در شهریور سال پيش تهران را به قصد کردستان ترک کردند که در 

کنفرانس شرکت کنند. رژیم متوجه شد که تعدادى غيبشان زده، فکر کرد که ما 

ایم و شروع به دستگيرى کسانى کرد که در تور بودند. رژیم از متوجه تور شده

که قرارى را به بيرون از زندان بفرستد تا  خواهدها مىیکى از دستگير شده

کسى سر قرار بياید. تشکيالت تمام قرارهایش را تا پایان کنفرانس به حالت 

دانم که آن فرد قرارى براى فرد مسئول فرستاد که در تعليق در آورده بود. مى

فالن روز به فالن خيابان بيا و نشانه این باشد که یک کليد در هوا بچرخان. 

ر طورى ترتيب داده شده بود که گویى شخص مسئول یک مرد باید باشد، در قرا

شود که کند متوجه مىصورتيکه یک زن بود. نازلى وقتى قرار را دریافت مى

 رود. از زندان فرستاده شده است و به سر قرار نمى

 ولى نازلى هم که دستگير شده است.  -

 آره، ولى بعدا دستگير شد.  -

بيشتر در مورد چگونگى دستگير شدنمان بدانم. ولى نگهبان  خواهددلم مى

گوید که باید به داخل اتاقهایمان برویم و منتظر بازدید باشيم. حتما یکى از مى

 رود. آید تا ببيند همه چيز خوب پيش مىمسئولين مى

 ٭ ٭ ٭ 

زنم که کنم. توى راهرو قدم مىبيش از یک هفته است که در این بند زندگى مى

کنم و بينم. کنار شوفاژ نشسته، حامله است. نگاهش مىیک قيافه آشنا مى

دانستم که دستگير شده است. نشينم، نمىشناسمش، نينا است. کنارش مىمى

 گوید: مى

خواستم کسى بفهمد که یکدیگر را دانستم که اینجا هستى ولى نمىمى -

 دهند. شناسيم. توابها مراقبند و گزارش مىمى

 دستگير شدى؟ چرا در عرض یک هفته گذشته تو را ندیدم؟  کى -

توانم زیاد تکان بخورم. کمرم ناراحت علت اینکه مرا ندیدى این است که نمى -

خوام که ام را از دست خواهم داد و هر طور شده مىشده و اگر تکان بخورم بچه

 ام را نگه دارم. بچه

 دهد: فهمم. ادامه مىکنم، حرفهایش را نمىبا تعجب نگاهش مى
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بایست سر قرار یک نفر از صبح یک روز زمستانى بود که مى ١١ساعت  -

یک تشکيالت دیگر بروم تا خبر سالمتى دو تا از دوستانم را که از طریق 

ه شدند دریافت کنم. من فقط رابط بودم ولى از اینککردستان از کشور خارج مى

سر قرار بودم،  ١١بایست به سر آن قرار بروم عصبى بودم. ده دقيقه به مى

محل را چک کردم و خواستم که به داخل یک مغازه بروم که ناگهان دو نفر از 

پشت دستانم را گرفتند و نگذاشتند که داخل مغازه شوم. اول فکر کردم که اشتباه 

انداختن تا توجه مردم را جلب  شده. براى همين شروع کردم به داد و بيداد راه

گذارید بروم و غيره. کنيد؟ چرا نمىکنم. به آنها گفتم من حامله هستم، چکار مى

خواستم فردى را که قرار است به دیدن من بياید متوجه کرده و با اینکار مى

فرارى دهم. پاسدارها قوى بودند مرا به طرف ماشينى کشيدند و دهانم را باز 

نند سيانور نداشته باشم. توى ماشين بازدید بدنى شدم که ببينند اسلحه کردند که ببي

زدم. یکى از آنها کنار دانستم موضوع چيست و سرشان داد مىدارم یا نه. نمى

رویم و این خانم در موردت برایمان خواهد من نشست و گفت حاال به اوین مى

ت. به طرف دیگر گفت. ناگهان احساس خفگى کردم، احساس کردم که هوا نيس

ماشين نگاه کردم زنى در آنجا نشسته بود. دست راستش توى گچ بود، یعنى 

دانستم کرد صورتش را زیر چادر پنهان کند. هنوز نمىشکسته بود. سعى مى

شناسى؟ وقتى اسم را شنيدم موضوع چيست. پاسدار کنار من گفت آذر را نمى

بند زدند و سرم را به م بهم چشمهمه چيز را فهميدم. وقتى به پيچ اوین رسيدی

روى زانوهایم فشار دادند. به اوین رسيدیم، مرا از آذر جدا کردند و به اتاقى 

اى در آن اتاق بود، به من گفت که تمام ساله ٦۰بردند تا بازدید بدنى شوم. زن 

آور بود. لباسهایم را در بياورم. تمام بدنم را خيلى دقيق گشت، رفتارش چندش

باسهایم را پوشيدم نگهبان منتظرم بود و مرا با ماشين جلوى در زیر وقتى ل

اى یا نه چون دوره بازجویيت را در کميته دانم آنجا را دیدهزمين برد. نمى

کنند. چشمبند را مشترک گذراندى. زیر زمين اوین را براى بازجویى استفاده مى

، دستها و پاهایم را به عوض کردند، که هيچ نورى نبينم. هيچ سوالى ازم نکردند

تخت بستند. نام بازجو عليرضا بود که بعدا دیدمش و موهاى بور و صورت 

شناسم و حاضرم که اى دارد، در مورد آذر پرسيد. اینکه آیا او را مىرنگ پریده

حقيقت را بگویم یا نه. گفتم که حرفى براى گفتن ندارم. شروع به شالق زدن 

تاق شکنجه بودند، نام یکيشان رحيم بود که بعدا کرد. دو نفر دیگر هم توى ا

گفتم که دانستم که آذر آنها را سر قرارمان آورده است ولى مىبازجویم بود. مى

اید. شالق زدن را ادامه دادند، بعد دانم چرا مرا دستگير کردهحامله هستم و نمى

ى هم دارند تا دانستم که فرقزنند. نمىاز مدتى گفتند که حاال با شالق کلفت مى

دانستم ام بردند. مىاینکه اولين ضربه را خوردم. ساعت چهار آنها مرا به خانه
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ام. چون قرار بود ساعت دانند که من دستگير شدهکه در آن ساعت دیگر همه مى

یک خانه باشم. کسى در خانه نبود و چيزى هم پيدا نکردند و این باعث 

شتيم و دوباره مستقيما به اتاق شکنجه و عصبانيت بيشترشان شد. به زندان برگ

تا شب مرا زدند. ساعت ده شب مرا به راهرو بردند و یک پتو سياه بهم دادند که 

برد. ادرارم قطع شده در آنجا بخوابم. حالت تهوع داشتم و بخاطر درد خوابم نمى

بود. یک ليوان آب و یک تکه نان با یک تخم مرغ بهم دادند. آب را خوردم. 

برد، بعد و روز سوم هم فقط شالق بود و درد. شبها از درد کليه خوابم نمى روز

آمد. شب سوم که توى راهرو خوابيده بودم و غذایم دست نخورده ادرارم نمى

گفت زد مىکنارم بود، بازجو آمد و با لگد به پهلویم زد. همانطور که مى

ام. گفتم چون درد هکنى! نشستم، پرسيد چرا غذایم را نخورداعتصاب غذا مى

شدید کليه دارم. چند دقيقه بعد مرا به بهدارى زندان بردند. دکترى آنجا کار 

کرد که خودش هم زندانى بود. مرا معاینه کرد به او گفتم که حامله هستم. مى

ام در دکتر به بازجو گفت که وضعم خطرناک است. دکتر گفت که اگر کليه

اليز شوم. آمپولى را همراه سرم بهم زد و بعد عرض چند ساعت کار نکند باید دی

از سه ساعت توانستم ادرار کنم. خوشحال شدم، دکتر هم خوشحال شد. بهم گفت 

هاى که دیاليز ممکن است براى بچه خطرناک باشد. پاهایم را پانسمان کرد. نيمه

شنيدم، دکتر شب بود که بازجو آمد و خواست مرا با خود ببرد. صدایشان را مى

کند ولى امکان دارد دوباره از کار بيفتد. بازجو اش االن دارد کار مىگفت کليه

اش گفت مهم نيست، بزار بياد، کارهایى داریم که باید انجام دهيم. دکتر گفت کليه

افتد. بازجو دوباره گفت مهم نيست. یادم نيست که دکتر چه گفت تهدید از کار مى

ره براى درمان اینجا نياریدش. بعد از کمى بریدش، دوبانکرد ولى گفت اگر مى

مکث بازجو گفت بعد از هر بازجویى ميارمش اینجا. آن شب آنها شالق زدن را 

گفتم که حامله هستم. ادامه دادند و دوباره مرا به کلينيک بردند. من مدام مى

آنروز صبح نمونه ادارم را گرفتند که چک کنند. بعد از یک ساعت گفتند که 

دانستم که حامله هستم. یک لحظه که با دکتر تنها بودم نيستى، ولى من مىحامله 

ام را از دست بدهم، اگر خواهم بچهبه او گفتم که مطمئنا حامله هستم و نمى

کنم. موقع ناهار دوباره مرا براى تواند کارى برایم بکند. گفت سعى مىمى

زد ازجو با لگد به شکمم مىزدند. ببازجویى بردند و این بار شدیدتر از قبل مى

ام ام. گفت بخاطر دروغى که گفتهگفت که در مورد حاملگى دروغ گفتهو مى

صد ضربه شالق باید به کمرم بزنند. صد ضربه شالق به کمرم زدند و بعد 

ام را از دست خواهم داد. بعد از آن دوباره به پاهایم. دیگر مطمئن بودم که بچه

ام دوباره از کار افتاده بود. آنها دوباره سرم بهم ليهمرا به بهدارى بردند، ک

وصل کردند و آمپول را در آن ریختند. دکتر عصبى و عصبانى بود. بهم گفت 
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دهم. بعد از چند ساعت توانستم ادرار ام را از دست مىکه اگر دیاليز شوم بچه

و گفتم کنم. دکتر گفت که بهتر است کف پاهایم را عمل کند. من مخالفت کردم 

اى در کار باشد صدمه نخواهد ام بد است. گفت اگر بچهکه بيهوشى براى بچه

کرد که بعد از اینهمه شکنجه واقعا حامله باشم. در یک لحظه دید. او باور نمى

که نگهبان از اتاق بيرون رفت گفت اگر حامله هستى بهتره که پاهایت را عمل 

برنت. و تا آن موقع هم معلوم یى نمىکنم. چون تا پاهایت خوب نشوند به بازجو

برنت. موافقت کردم و او گفت که شده که حامله هستى و دیگر به بازجویى نمى

کند. شب چيزى نخوردم که براى عمل روز بعد آماده باشم. روز بعد عملم مى

روز بعد ساعت دو بعد از ظهر مرا به اتاق عمل بهدارى زندان بردند. یک 

اند. ازم پرسيد بود که احساس کردم از بيرون از زندان آوردهدکتر بيهوشى آنجا 

آمد، گفتم اطالعاتى نداشتم که ام یا نه. مهربان به نظر مىکه اطالعاتم را داده

بدهم. حالت صورتش تغيير کرد ولى نگهبان داخل شد و نتوانست سوال دیگرى 

ى بهوش بکند و عمل را شروع کردند. در عرض چند لحظه بيهوش شدم. وقت

آمدم در یکى از اتاقهاى بهدارى بودم که سه تا مریض دیگر هم در آنجا بودند. 

نگهبانى کنارم بود و نگران بودم که در بيهوشى حرفى زده باشم که به آنها 

اطالعاتى داده باشد. بعدا یکى از دخترهایى که در اتاق بود بهم گفت که وقتى 

ام. متوجه شدم که من هم جواب داده بيهوش بودم نگهبان سواالتى ازم کرده و

تمام جوابهایم همانهایى بودند که در بازجویى گفته بودم. بعد از به هوش آمدن 

سر درد شدید داشتم، مسکن خوردم و خوابيدم. براى یک هفته در بهدارى بودم 

و از دکتر خواستم که آزمایش حاملگى بکند. یک روز صبح یک ساعت بعد از 

ارم را براى تست حاملگى گرفته بودند مرا به بازجویى بردند. آنکه نمونه ادر

توانستم راه بروم. آنها خيلى البته روى صندلى چرخدار چون بخاطر عمل نمى

ام و هيچ اطالعاتى به آنها گفتند که وقتشان را تلف کردهعصبانى بودند، مى

را زدند. ام. براى چند ساعت به شدت مام و باعث دستگيرى کسى نشدهنداده

ساعت سه بعد از ظهر شالق زدن را قطع کردند و همه بازجوها رفتند، سکوت 

همه جا را در بر گرفته بود. یک ساعت بعد بازجو آمد و از من خواست که 

روى صندلى چرخدار بنشينم و مرا دو باره به بهدارى برد. وقتى که به بهدارى 

آنها گفت مبارک باشه حامله  رسيدم همه نگهبانان زن دورم جمع شدند، یکى از

هستى. جوابى به رفتار احمقانه شان ندادم. مرا روى تخت گذاشتند ولى تمام تنم 

توانستم روى هيچ قسمت بدنم بخوابم. دکتر آمد و به کرد و نمىبه شدت درد مى

نرس گفت که مسکن بهم تزریق کند. پاهایم را معاینه کرد که بدتر از قبل از 

ام بود. بعد از دو هفته مرا به یکى از سلول هاى دوره بازجویى عمل بودند. این

منتقل کردند. براى مدتى با دو تا تواب به نامهاى ليدا و ویدا بودم. یک  ۲۰۹
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هایش دستگيرش کرده بودند و خيلى شکنجه دوره هم با زنى بودم که بخاطر بچه

د. حاال نزدیک دو هایش را بدهد ولى اطالعاتى نداده بوشده بود که آدرس بچه

ام چون دکتر گفته که بخاطر کمرم ماه است که اینجا هستم و بيشتر اوقات نشسته

 ام را از دست خواهم داد. اگر راه بروم بچه

 ٭ ٭ ٭ 

در هر اتاق یک تلویزیون روى دیوار روبروى در نصب شده است و صبحها 

وز صبح توابها کند. هر رحرفهاى یک مال و یا مصاحبه زندانيان را پخش مى

گذارند و در حالى که به تلویزیون نگاه مقدارى کاموا در وسط همه اتاقها مى

ها هستند هاى جنگ مشغول کشتن عراقىکنند براى پاسدارانى که در جبههمى

 گوید: پرسم و او مىبافند. از پرى در مورد این ژاکت بافان مىژاکت مى

شان هم کنند، برخىا منافقين معرفى مىاکثرشان مجاهدین هستند که خودشان ر -

 از جریانات راست هستند. 

 دهد: اى نشانم مىشویم کسى را در گوشهاز کنار در یکى از اتاقها رد مى

اى بوده است و همراه دوستانش هر روز صبح ژاکت بينى؟ تودهاو را مى -

 بافد. مى

 چرا توى زندانند؟  -

گوید که از نظر رژیم کافى نيست. رژیم مىشوند چون همکاریشان آزاد نمى -

بينى اینها همکاریشان اند. به هر حال همانطور که مىآنها جاسوس شوروى بوده

دهند. براى برادرانشان در جبهه ژاکت با رژیم را در زندان هم ادامه مى

 بافند. مى

و  دهمبافد نشان پرى مىزنى را که در اتاق خودم است و براى جبهه ژاکت مى

 گوید: اى بوده است. پرى مىپرسم آیا تودهمى

ها به رژیم اى نيست، اکثریتى است. همان جریانى که در مورد چپىنه او توده -

 داد که آنها را دستگير و اعدام کنند. اطالعات مى

خندد اند؟ پرى در حالى که مىپرسم پس چرا این یکى را دستگير کردهمى

 گوید: مى
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این یکى خودش را معرفى نکرد و اطالعاتش را در مورد روابط  براى اینکه -

اش او را به رژیم اش در اختيار رژیم نگذاشت. در واقع دوستان اکثریتىاکثریتى

 اش شدند. معرفى کردند و باعث دستگيرى

 گوید: بافند. پرى مىپرسم، آیا آنها ژاکت براى جبهه نمىدر مورد چپها مى

ها را گوش کنند ولى از روند که مصاحبهاند به حسينيه مىنه. چپهایى که بریده -

 کنند. این کارها نمى

بافتند نشان دو تا زن را که در اتاق پنج هستند و روزى دیده بودم که ژاکت مى

اند؟ پرى اند، آنها با چه جریانى بودهکنم که مجاهد نبودهدهم. احساس مىپرى مى

 گوید: مى

بافند و قبول دارند انزجار دهند. با اند. براى جبهه ژاکت مىآنها راه کارگرى -

توابها روابط خوبى دارند و معتقدند نباید خودشان را متفاوت با توابها نشان 

 دهند. 

خوانند ولى ژاکت اند و نماز مىآید مجاهد نبودهدو نفر دیگر را که به نظر مى

دهم. آنها رابطه خوبى با توابها ندارند، با ما هم بافند، به پرى نشان مىنمى

کنند. ولى دیروز یکى از آنها به من سالم کرد و حالم را اى برقرار نمىرابطه

آورند سالم پرسيد. تعجب کردم چون از نظر آنهایى که اداى توابها را در مى

 گوید: کردن به ماها درست نيست، خطر سياسى دارد. پرى مى

دستگير شدند و در سرکوبهاى آن سال خيلى  ٦۰چپ بودند. سال  آن دو نفر -

اند. جالب شکنجه شدند. باالخره به بازجویشان گفتند که دست از مبارزه کشيده

کنند، انجام اینجاست که طرف رژیم هم نرفتند. یعنى کارهایى را که توابها مى

و بزودى هم آزاد  شدندبایست تا به حال آزاد مىدهند. حکمى هم ندارند مىنمى

طرف بمانند، نه با ما باشند و نه با توابها. جالب کنند بىشوند. آنها سعى مىمى

گن کنند. مىگن، این کارهایشان را با تاکتيک توجيه نمىاینه که دروغ هم نمى

خوان مبارزه کنن. ته گن نمىخوان برن بيرون و زندگيشان را ادامه بدن. مىمى

گاه کنى ما را دوست دارند. براى همين هم وقتى توابى دلشان را هم که ن

 رسانند. کنند و حتى خبر مىدورشان نباشد به ما سالم مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

کند زندانيان را عقب بنشاند و زندانيان هم اینطور که پيداست رژیم سعى مى -

نشينند ولى گویى منتظرند که فشار نباشد براى فرار از شکنجه تا حدى عقب مى

 ه سر جاى اولشان قرار گيرند. تا دو بار

کند. تيپهاى بيند. براى همين فشار را کم نمىآره رژیم هم این را خوب مى -

دهند. اینطورى هم با همکارى نکردنشان سطحى از مقاومت از خود نشان مى

تواند همه را از ارزشهایشان و از همه نظر دهند که رژیم هم نمىاینها نشان مى

 کند از یک چيزهایى عقب ننشيند. س سعى مىعقب بنشاند. هر ک

پرسم، اینکه آیا در بند ما هستند یا از پرى در مورد جریانات متفاوت چپى مى

 گوید: نه. مى

آورند. ولى در اتاق شش باال اش چند تا هستند که اداى توابها را در مىهمه -

 آورند. زیاد هستند که اداى توابها را هم در نمى

کند که شناسد و او تظاهر به این مىدى آمده. گویى کسى او را نمىزندانى جدی

دانيم که شيال با یک فعاليت سياسى نداشته است. هر چند بعضى از ماها مى

شناسيم. او کنيم که او را نمىکرده ولى تظاهر به این مىجریان چپ کار مى

گزارش اینکه با خواهد بازجویش زند. نمىخواند و با ما هم حرف نمىنماز مى

رود و بعد مبارزان وارد رابطه شده است دریافت کند. هر روز به بازجویى مى

شود که هيچ مدرکى بر عليه او ندارند. او همراه از چهار روز معلوم مى

همسرش دستگير شده که اعترافاتى کرده و در ضمن گفته است که شيال فعاليت 

زجو حرفهاى او را باور کرده است رسد که باسياسى نداشته است. به نظر مى

چون برخى از اطالعاتى که داده منجر به دستگيرى تعدادى شده است. بازجوى 

شيال به او گفته در عرض چند روز آینده آزاد خواهد شد. کارى که همسر شيال 

کرده است یعنى دادن برخى اطالعاتش که منجر به دستگيرى تعدادى شده است 

دیگرش، برخورد بيشتر آنهایى است که زیر شکنجه  و ندادن برخى اطالعات

دهند که رژیم به آن آگاهى دارد و آنچه دهند. تا آنجا اطالعات مىاطالعات مى

 دهند. گيرند، بروز نمىداند و بخاطر آن تحت فشار قرار نمىرا که رژیم نمى

 ٭ ٭ ٭ 

آید وقتى ادم مىام سر رفته، کاش یک رادیو داشتم. یام و حوصلهتوى اتاق نشسته

اى بود که براى خوابيدم. برنامهبچه بودم یک رادیوى کوچک داشتم که با آن مى

شد و من دوست داشتم به آن گوش کنم. تا هاى خارج از کشور پخش مىایرانى
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شد آنرا خاموش برد و مادرم صبحها که براى نماز بلند مىوقتى که خوابم مى

توانستم خودم تعيين کنم که کى داشتم و مى کرد. کاش یک اتاق براى خودممى

خواست بيرون بروم و با دیگران باشم و یا کى بخوابم و کى بيدار شوم. دلم مى

آزادى اینرا داشتم که هر وقت دوست دارم دراز بکشم و به بيرون فکر کنم، 

خواست تخيالتم را به دست ابرها بسپارم که مرا به دنياى بيرون ببرند. دلم مى

ن چشمها اینجا نبودند که مرا نگاه کنند و در موردم گزارش بنویسند. کاش ای

نویسند، نبود. هيچ زندگى اینها هم در گرو اینکه در مورد افرادى مثل من چه مى

کتاب بدرد خورى هم اینجا نيست. کتابى را که در نقد مارکسيسم است 

بخوانم، مجبورم مغزم  دارم ولى خيلى خسته کننده است. باید سعى کنم آنرابرمى

توانم از خندیدن به مجادالت درون را با همين آشغالها فعال نگه دارم. گاهى نمى

شوم که برخى از توابها حواسشان به من است. کتاب خوددارى کنم و متوجه مى

توانم فقط کدهایى را که از مارکس آورده بخوانم و کارى به تحليل کتاب مى

کنم خواندن کدها جالب است. نزدیکم زنى که دو تا بچه نداشته باشم. احساس مى

افتد و خواند. ناگهان به زمين مىبا خود دارد و االن خواب هستند، دارد نماز مى

پرد. خشکم زده است تا به حال آدمى را در این بدنش مثل برگى اسير باد مى

یک نفر شوند، دانم چه بکنم. زندانيان دورش جمع مىام، نمىوضعيت ندیده

شود و مشغول گذارد. مسئول داروئى بند وارد اتاق مىقاشقى در دهانش مى

پرد. خشکم افتد و بدنش مثل برگى اسير باد مىمعاینه اوست.ناگهان به زمين مى

دانم چه بکنم. زندانيان ام، نمىزده است تا به حال آدمى را در این وضعيت ندیده

گذارد. مسئول داروئى بند دهانش مى شوند، یک نفر قاشقى دردورش جمع مى

زنم. روم و قدم مىشود و مشغول معاینه اوست. به راهرو مىوارد اتاق مى

ماهه است و دیگرى دو ساله. هر دو ضعيف و  ٨شان هایش، یکىبيچاره بچه

 رسد.اند، غذاى کافى به بدنشان نمىعصبى

 ٭ ٭ ٭
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 اعدام 

اند، چرا؟ صداى عجيبى زندانيان عصبىکنم غروب پنجشنبه است، احساس مى

بينم که متفکرانه در راهرو قدم کنند. آرزو را مىشنوم، گویى آهن تخليه مىمى

زند. او در رابطه با کومله دستگير شده است و اعدامى است. قبل از من مى

پرسم رسم و مىدستگير شده، یک سال و نيم است که در زندان است. به او مى

پرسم آیا دارند بند و گوید: با کمال ميل. مىنم با او قدم بزنم، مىتواآیا مى

گویم صداى تخليه کنند؟ مى گوید چطور مگه؟ مىسلولهاى دیگرى درست مى

 گوید: کند و مىآهن را نشنيدى؟ نگاهم مى

 این صداى تخليه آهن نبود، صداى رگبار گلوله بود. شب اعدام است.  -

گيرد. هفته پيش هم این صدا تمام تنم را در بر مى شود عرق سردىباورم نمى

دانم چه بگویم، انگار مغزم یخ را شنيدم ولى کسى نگفت که صداى چيست. نمى

 گوید: زده است. آرزو مى

شنوى. ها را مىبعد از رگبار گلوله، اگر به دقت گوش کنى صداى تک گلوله -

تير خالص تا مطمئن شوند که  زنند،ها یک گلوله مىآنها به همه اعدامى

اى یک بار است، سال پيش هر شب صدتا را اند. حاال این اعدامها هفتهمرده

فهميدیم که چند نفر ها بعد از رگبار مىکردند. با شمارش تک گلولهاعدام مى

فهميم امشب چند اند. هفته پيش هشتاد نفر را اعدام کردند. بزودى مىاعدام شده

خواهد به دنبالش بروم. آرزو به اتاق شش اند.از من مىدهنفر را اعدام کر

رود که کنار پنجره باز ایستاده است و گوشش اى مىرود و به طرف زندانىمى

گردد، کند و بر مىاى رد و بدل مىرا به آن چسبانده است. آرزو با او چند کلمه

 تا گلوله شمرده است.  ۹۰گوید مى

دانم چه بگویم. آرزو ا در برگرفته است. نمىاحساس غمگينى تمام وجودم ر

 گوید: مى

 ناراحت نشو. اینجا زندان است. شنيدم حکم تو هم اعدام است، راست است؟  -

 آره چون مصاحبه تلویزیونى را قبول نکردم.  -

آن مصاحبه تلویزیونى را دیدم. از من و همسرم هم خواستند که در آن  -

مصاحبه تلویزیونى شرکت کنيم، ما هم قبول نکردیم. به ما گفتند که آخرین 
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شانس براى فرار از اعدام است. ناراحت نيستم، خودم خواستم که سرنوشتم این 

بگم رژیم خوب است، دانم بکنم. برم باشد. دوست هم ندارم کارى را که غلط مى

ام و این رژیم ام براى برابرى مبارزه کردهدروغ از این بزرگتر؟ تمام زندگى

دشمن آزادى و برابرى است. حاال برم بگم این رژیم خوب است. مردم مرا 

خواهم بعد از ده سال کمک گرفتن از آنها، احساس حقارت شناسند، نمىمى

 کنى؟ تشکيالتى مىبکنند. تو چى، چه مدت است که فعاليت 

 کال دو سال است.  -

فهمند، عادالنه نيست تو نباید کشته بشى، خيلى جوونى. مردم حقيقت را مى -

کنند، نخواهند کرد. خوب آنها در مورد تو همان قضاوتى را که در مورد من مى

است که به آن مصاحبه تلویزیونى نرفتى ولى چه اشکالى دارد که نوشتن 

کنى که اعدام نشوى. مردم به افرادى مثل تو احتياج دارند، نباید  انزجار را قبول

اى نداره. بگزارى که رژیم بکشتت. نوشتن انزجارنامه هيچى نيست، معنى

وضعيت تو با وضعيت من و همسرم متفاوته. ما باید بریم و اعدام بشيم. دو تا 

 بچه کوچک دارم، اميدوارم که درک کنند. 

توانم به خودم دروغ بگویم و بنویسم که رژیم ى بکنم. نمىتوانم چنين کارنمى -

ام. ام که فعاليت سياسى برعليه اش کردهخوب است و من کار اشتباهى کرده

کنند؟ چرا باید وقتى آزاد شوم چکار مى توانم بکنم؟ مردم دوباره بهم اعتماد مى

ردم توضيح توانم به مبهم اعتماد کنند؟ اگر بگویم که رژیم خوبست چطور مى

تونم بهشون بگم که اگر در بدهم که این کار من درست بوده است؟ مى

توانم شان دستگير شدند آنها هم همين کار را بکنند؟ جدا از همه اینها نمىمبارزه

چنين کارى بکنم. در تمام عمرم کارى که قبول نداشتم نکردم و حرفى را که 

م تا اینکه چنين کارى کنم.مدتى با هم دهم که بميرقبول نداشتم نگفتم. ترجيح مى

توانيم دیگرى را قانع کنيم. دیر شده است، بنابر کنيم ولى هيچ یک نمىبحث مى

رویم. به صداى تخليه آهن که رگبار گلوله این جدا شده و به رختخوابهایمان مى

دانستم که صداى چه کنم که اى کاش حاال هم نمىکنم و آرزو مىبود فکر مى

 بود. 

 ٭ ٭ ٭ 

حدود یک ماه است در این زندان هستم و دوستان خوبى دارم. تعدادى از 

اند و هاى باالى گروهها بودهزندانيان منتظر اعدام هستند. بيشتر آنها از رده

اند که در مصاحبه تلویزیونى شرکت کنند و یا در حسينيه اوین حاضر نشده
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دانم که حکمم اعدام خواهد بود. ىاعالم انزجار کنند. من منتظر دادگاه هستم و م

شوند. امروز صبح زندانيان معموال دو یا سه ماه بعد از دادگاهشان اعدام مى

دختر جوانى را از اتاقمان براى بازجویى صدا کردند و حاال بيست سال پيرتر 

کند، محبوبه یکى از مجاهدین صدا گریه مىاز وقتى که رفت برگشته است. بى

پرسد که چه اتفاقى افتاده است. صداى دختر را د و از او مىروبه سراغش مى

 شنوم: مى

امروز صبح وقتى مرا براى بازجویى بردند. ابتدا چند تا سوال کردند و بعد از  -

کتک زدن گفتند که صبر کنم تا با همسر و برادرم مالقات داشته باشم. آنقدر 

از ظهر از من خواستند  کردم. بعدخوشحال بودم که درد شالق را احساس نمى

ام و همچنان بند داشتم ولى احساس کردم وارد اتاقى شدهبه دنبالشان بروم. چشم

خورد. بازجو بهم گفت که رفتم گهگاهى سرم به چيزى مىکه در اتاق راه مى

توانم چشمبند را بردارم. در اتاقى بودم که حدود چهل نفر را از سقف دار مى

جسد آویزان برادرم و روبروى جسد آویزان شوهرم  زده بودند. من در کنار

رود و افتادم. وقتى ایستاده بودم. وقتى آنها را دیدم احساس کردم که سرم گيج مى

 بهوش آمدم در راهرو بودم. 

توانم بشنوم و گوید و اشکهایش روان است ولى من دیگر نمىدختر همچنان مى

 روم. از اتاق بيرون مى

کنيم که براى خواند که به بازجویى برود، و همه فکر مىا مىبلندگو اسم شيال ر

رود. شود و مىکند. شيال آماده مىآزادى است، خودش هم همينطور فکر مى

کنند. زهره تنها توابى است زهره یکى از توابان را هم براى بازجویى صدا مى

و اوایل دستگير شده است  ٦۰که با جریانات چپ بوده است. او در اوایل سال 

ایستاده و حتى جواب مبارز بوده است. براى یک سال در مقابل زندانبانان مى

هاى هر داده است. بعد از رفتن به سلول انفرادى و کتکالجوردى را هم مى

 شود. روزه تواب مى

 گوید: شویم مىگردد. دورش جمع مىاى ناراحت برمىعصر شيال با قيافه

کردند، مرا تا دم در زندان هم بردند. حتى بازدید امروز صبح وقتى مرا صدا  -

بدنى شدم و تا در اصلى هم رفتم. خيلى خوشحال بودم، فکر کردم که دارم آزاد 

شوم. دم در اصلى گفتند که باید براى پاسخ گویى به چند سوال برگردم. به مى

ام و یا اى داشتهبردنم و دوباره پرسيدند که آیا هيچ فعاليت سياسى ۲۰۹ساختمان 

شناسم و من گفتم نه. آنوقت آنها زهره کسى را که فعاليت سياسى داشته است مى
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را به داخل اتاق آوردند و او با دیدن من گفت بله، من او را در خانه حنا دیدم. 

شد دیدم. من وقتى او شد و از خانه خارج مىدوبار او را وقتى که داخل خانه مى

و پشت پنجره ایستاده بودم. او از حياط رد شد،  را دیدم خودم توى اتاق بودم

مطمئن هستم که خودش است. بازجو به او گفت که از اتاق بيرون برود و به من 

کردى حاال بيرون خواهى بود. دانم که خيلى ناراحت هستى، فکر مىگفت مى

خوام که وقتى آمدى همه چيز کنم و مىبرو و به دقت فکر کن، فردا صدات مى

دانم و فقط خوام بهم زحمت کتک زدنت را بدى. همه چيز را مىویسى. نمىرا بن

 خوام خودت آنها را بنویسى. مى

 ٭ ٭ ٭ 

گيریم که به روابطمان نظمى بدهيم که هم باعث رشدمان من و راز تصميم مى

کارى نشویم هم آنکه روابطمان از این حالت خودبخودى در بشود هم دچار خرده

اینکه هر کداممان با چه کسانى رابطه را بطور منظم حفظ کنيم  بيایند. در مورد

کنيم بخشى کنيم. فکر مىو در مورد چه موضوعاتى بحث کنيم، تبادل نظر مى

 توانيم در اینجا هم بکنيم. کردیم مىاز کارى را که در بيرون مى

روز مالقات است، هر بيست روز یکبار با پدر و مادر و خواهران و  

توانيم مالقات داشته باشيم. در روزهاى مان که باالى چهل سال هستند مىبرادران

کنم خودم را شاد و سرحال به پوشم و سعى مىمالقات بهترین لباسم را مى

ام نشان دهم. باالخره آنها نباید شریک زندان من باشند. به مالقات خانواده

 رسد: پروم، تنها مادر و پدرم هستند. پدرم با نگرانى مىمى

آیند که بمباران کنند شما جاى امنى دارید که به آن وقتى هواپيماهاى عراقى مى -

پناه ببرید؟ منظورم این است که اگر زندان را بمباران کنند شماها کشته 

 شوید! مى

جاى پنهان شدن از ترس بمب را نداریم. ولى نگران نباش دیوارهاى اینجا با  -

 کلفت هستند.  شن، خيلىبمب صدام خراب نمى

 گوید: گيرد و التماس کنان مىکند، گوشى را مىمادرم گریه مى

 انزجار بنویس که اعدامت نکنند.  -

 کنم، پس دیگه نگو. دونى که چنين کارى نمىمى -
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داند که زندان هستى. اى. کسى نمىام که به انگليس برگشتهبه مردم گفته - 

 . تونم به کسى بگم که زندان هستىنمى

 گویم: کنم خودم را کنترل کنم. مىزنند ولى سعى مىکنم آتشم مىاحساس مى

کشم. کارى این مشکل خودته. من از اینکه در زندان هستم خجالت نمى - 

ام، خودت هم ام که خجالت بکشم. اگر دوست دارى به همه بگو مردهنکرده

يایى. از گریان دیدنت هم ام. مجبور نيستى به مالقاتم بتونى فکر کنى که مردهمى

 دهم اینجورى نبينمت. برم، در واقع ترجيح مىلذتى نمى

 کردى االن اینجا نبودى. اگر ازدواج مى -

اى که ایدآل توست قائل نيستم. مرا با من هيچ ارزشى براى آن زندگى -

کنم که از عصبانيت دارم منفجر آرزوهاى خودت قضاوت نکن. احساس مى

گوید که دست گيرد و به او مىگوشى را با عصبانيت از مادرم مىشوم. پدرم مى

شود. دستى توانيم زیاد با هم حرف بزنيم، گوشى قطع مىاز سرم بردارد. نمى

ها را خالى کنيم، دهم و قبل از آنکه نگهبان داد بزند که کابينبراى آنها تکان مى

روم م. به پشت پرده مىکنروم. نگاهشان را در پشت سرم احساس مىاز آنجا مى

ام با اعمال نظر عقب کنم که مملو از خشم هستم. در تمام زندگىو احساس مى

اش این دانم که به خاطر عالقهام. مىام مبارزه کردهمانده مادرم بر زندگى

اش استقاللم را به رسميت برخوردها را دارد. ولى اى کاش به خاطر عالقه

ى که فقط شانزده سال داشتم دور از چشم من ترتيب آید وقتشناخت. یادم مىمى

ام حرف زده بود ام داده بود. در مورد آن با دایى و خالهازدواجم را با پسر خاله

ام آمد و مادرم به من گفت که و در غياب من برنامه چيده بود. یک روز خاله

ازدواج  امبرویم برایم حلقه بخرند. من مخالفت کردم و گفتم که با پسر خاله

کرد که من کنم. مادرم حتى به پدرم تمام حقيقت را نگفته بود. پدرم فکر مىنمى

ام ازدواج کنم و از این بابت خوشحال نبود. آنروز خواهم با پسر خالهخودم مى

مادرم به من التماس کرد که براى خرید حلقه بروم و گفت که اگر بعدا پشيمان 

توانم بهمش ستم که اگر قبول کنم دیگر نمىدانزنيم. من هم مىشدى بهمش مى

شناختم، فکر کردم امکان ندارد که در آن سن و آن هم با پسر بزنم. مادرم را مى

ام که هيچ احساسى نسبت به او نداشتم ازدواج کنم. به خانه دوستم رفتم و به خاله

م از دستم ام. شب برگشتداند به کجا رفتهخواهرم گفتم که به مادرم بگوید که نمى

 عصبانى بود ولى خودم خوشحال بودم که به او گوش نداده بودم. 
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اش و اینکه خودش هم از زندگى سوزد. بخاطر سادگىگاهى دلم براى مادرم مى

کند. تمام عمرم ام مىهيچ لذتى نبرده است. ولى در عين حال رفتارش عصبى

دم که پدرم موافق مجبور بودم که با اعمال نظرهایش مبارزه کنم. شانس آور

آمد. مادرم مدام سعى تحصيل و آزادى ما بود. وگرنه معلوم نبود چه به سرم مى

کرد که مرا به پاى ازدواج با کسى که به نظر خودش خوب بود بکشاند. از مى

اینکه هرگز اجازه ندادم هيچ خواستگارى برایم به خانه بياید از دستم عصبانى 

را که به نظر خودش درست بود برایم تعيين کند  کرد راهىبود. هميشه سعى مى

و من مجبور بودم با دعوا و به زور آزادیم را بگيرم. از طرز لباس پوشيدن 

گرفته تا رفت و آمد با دوستانم را با زور تثبيت کردم. وگرنه مادرم دوست 

اى که تصورش داشت که مثل خودش زود ازدواج کنم و بچه دار شوم. زندگى

 دردناک است. هم برایم 

آید. زندانبان از ایستيم ولى نمىدر راه برگشتن به بند مدتى منتظر اتوبوس مى 

خواهد که پياده به بند برگردیم. چقدر قدم زدن در هواى باز دوست داشتنى ما مى

هاى کوچک پر از گلهاى قشنگ همه جا هستند. بند. باغچهاست، حتى با چشم

کنند. نگهبانى که هایى که توابها کارشان را مىباغچه اند،گلهایى که توابها کاشته

برد مرد پيرى است. قدى کوتاه دارد با بدنى الغر و رنج کشيده. ما را با خود مى

صورت الغرش را ته ریش سفيدى پوشانده است. موهاى سرش سفيدند و با 

بزند. رسند. شاید یادش رفته سرش را شانه اینکه کوتاه هستند آشفته به نظر مى

بارد. اند و راهى تا مندرس شدن ندارند. افسردگى از صورتش مىلباسهایش تيره

دانم تواب نيست در مورد نگهبان آید و مىاز یکى از زندانيان که کنارم دارد مى

 گوید: کند، باید بازنشسته باشد. مىپرسم. اینکه با این سنش اینجا کار مىمى

گ ایران و عراق از دست داده است و یکى از او سه تا از پسرانش را در جن -

بيند و دوست پسرانش را مجاهدین ترور کردند. او ما را بعنوان دشمنانش مى

 دارد در زندان کار کند. 

سوزد، در یک سردرگمى است و در همين دلم براى پيرمرد بيچاره مى 

کند که ما مسئول مرگ پسرانش هستيم. سردرگمى خواهد مرد. او فکر مى

 کند، مسئول مرگ آنهاست. داند که این رژیمى که برایش کار مىنمى

 ٭ ٭ ٭ 

به نظر کنم که خيلى دور زنم و به دنياى بيرون فکر مىتوى هواخورى قدم مى

رسد. دلم براى موسيقى خيلى تنگ شده است، کاش یک رادیو و یا ضبط مى
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کنم. آهنگى از جان داشتم. برخى از آهنگهایى را که به یاد دارم آرام زمزمه مى

کردم، دوست داشتم، به لنون را که وقتى انگليس بودم و در آرامش زندگى مى

گویم حتما. ند با من قدم بزند. مىتواپرسد که مىآید. مىآورم. پرى مىیاد مى

پرسم از چيزى خندد. مىکنم غمگين است هرچند که مثل هميشه مىاحساس مى

 گوید: ناراحت است؟ مى

آره، دوست دارم قبل از اینکه براى اعدام صدایم بکنند چيزى را بهت بگویم  - 

مان تىخواهم که دوسالعملى نشان خواهى داد. نمىدانم که چه عکسولى نمى

 ات را باهام قطع کنى. قطع شود و نگرانم که اگر بهت بگم رابطه

کنم، هيچ چيز بدتر از همکارى نيست که او دانم چه بگویم. نگاهش مىنمى

 دهد: کند پس چرا اینقدر نگران است؟ ادامه مىنمى

کنم که باید بهت بگویم. وقتى دستگير شدم، شوکه بودم. آنها مرا ولى فکر مى - 

خواستند و مستقيما به اتاق شکنجه بردند و شروع به زدن کردند. رابطم را مى

 توانند پيدایش کنند. من هم گفتم که کجا مى

توانم راه کنم نمىکند. احساس مىگيرد و اشکش را پاک مىاش را مىپرى بينى 

 نشينيم و اشکهاى او رواناى مىخواهم که بنشينيم. در گوشهبروم. از او مى

کنم خودم را کنترل کنم. شوند. دوست دارم من هم گریه کنم ولى سعى مىمى

 دهد: توانم احساساتم را کنترل کنم. پرى ادامه مىتر مىحاال دیگر راحت

 کند. دانم که اعدام هم اشتباهم را پاک نمىام. مىدانم که چه کردهمى -

 گویم: دهد. مىگریه امانش نمى

کردند هرگز اسمش را هم ات نمىا نياوردى. اگر شکنجهولى تو عمدا او ر -

کنند. باید به عنوان یک اشتباه بهش نگاه کنى. وگرنه گفتى. همه اشتباه مىنمى

شى. به خودت نگاه کن و به بقيه، تو با قبل از اینکه اونها بکشنت دیوانه مى

 زنند. مى ها قدماى، اونها را ببين مثل مردهاعتماد بنفس هستى و سر زنده

 ولى او هم به اعدام محکوم شده است. من باعث مرگش شدم.  -

کنم دانم چه باید بکنم. سعى مىکنم، نمىکند. احساس خفگى مىپرى گریه مى

هاى قشنگ بر لبانش نمایان آید و دوباره آن خندهدلداریش بدهم. کمى سرحال مى
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ببافد، من بلد نيستم مثل او  خواهم که موهایم را مثل موهایششوند. از او مىمى

 بافد. کند یادم دهد، موهایم را مىببافم. در حالى که سعى مى

 ٭ ٭ ٭ 

هواخورى بسته است و مجبورم توى اتاق بنشينم. کاش کتاب جالبى براى 

کنم، قرآن همراه چند تا کتاب اسالمى را خواندن داشتم. قفسه کتاب را نگاه مى

بينم. حاال که همه قوانين بر مبناى اسالم است بهتر است که اسالم را بهتر مى

م سيزده سال داشتم. سوره آید آخرین بارى که قرآن را خواندبشناسم. یادم مى

تر و کنى برادرانم عاقلالنسا را خواندم و عصبانى شدم. از پدرم پرسيدم فکر مى

تر از من هستند؟ پدرم گفت به هيچ وجه. گفتم پس چرا اینجا در قرآن فهميده

تر و برتر از زنان هستند و باید اختيار زنان در دست گه که مردها عاقلمى

برد. من به گه که فرزند پسر دو برابر دختر ارث مىمى مردان باشد؟ اینجا

داند، ایمان ندارم. پدرم خدایى که مرا قبول ندارد و مردها را برتر از زنان مى

گفت این سعى کرد مرا قانع کند که نباید خدا را با حرفهایش قضاوت کنم. مى

 بوده. حرفها براى هزار و چهارصد سال پيش بوده که انسان هنوز متمدن ن

آنروز خيلى با پدرم بحث کردم ولى نه من توانستم او را قانع کنم و نه او مرا. 

ها ایجاد بعد از آن دیگر خدا را باور نداشتم و ترس از خدا که در همه بچه

آید که براى بست. یادم مىکنند نيز خوشبختانه از وجودم رخت برکردند و مىمى

کردم که امتحانم خوب شود. ولى از مى مدتى طبق عادت قبل از امتحان دعا

دادم که خيلى شد. بعد به خدا فحش مىآنجایى که درس خوان نبودم خراب مى

گفتم دیدى تواند در امتحان کمکم کند. بعد به خودم مىعرضه است و نمىبى

خدایى نيست. اگر بود با این فحشهایى که بهش دادى تا حاال یک بالیى سرت 

خوانم تا ببينم چقدر برداشت دودا ده سال بعد دوباره قرآن را مىآورد. حاال حمى

کنم، نوشته است: پيغمبر به آنزمانم درست بوده است. سوره النور را باز مى

زنان با ایمان بگو که چشمها و بدنشان را در برابر غریبه بپوشانند. به آنها بگو 

 اى شوهرانشان بپوشانند. هایشان را و همه بدنشان را به جز برکه سينه و شانه

این طور که پيداست قرآن توسط یک مرد براى مردان دیگر نوشته شده است  

که چطور با زنان رفتار کنند و آنها را تحت کنترل خود داشته باشند. سوره النسا 

 خوانم: کنم و مىرا باز مى

حرف بزنيد. اگر در مورد زنانتان نگرانيد که اطاعت شما را نکنند، اول با آنها  

 اى نداشت آنها را بزنيد. اگر فایده
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توانند چنين چيزى را بخوانند و خشمگين نشوند و از دانم چطور زنها مىنمى 

آن متنفر نباشند. چقدر در این موقعيت قرآن خواندن من با وقتى که نوجوان بودم 

که  خود نيستزند. بىکرد ولى حاال آتشم مىفرق دارد، آنموقع عصبانيم مى

خيلى از مردها اینقدر در رابطه با زنها احمق هستند، بخشا بخاطر همين مذهب 

 آید: کنم، سوره البقره مىاست که قاطى فرهنگ شده. دوباره قرآن را باز مى

زنان شما کشتزار شما هستند، براى کشت )باردار کردنشان( به آنها نزدیک  -

 شوید. 

ام. حاال عقب مانده حالت تهوع پيدا کردههاى ضدزن و از خواندن چنين رهنمود 

کنم که آنچه حکومت اسالمى بر سر زن مياورد، عين فرامين تر درک مىعينى

خدا و اصول اسالم است. چه آنجا که باید خود را بپوشانند، چه آنجا که باید تنبيه 

را آیند. قرآن شوند و چه آنجا که به عنوان یک انسان برابر با مرد به حساب نمى

 روم که قدم بزنم و نفسى بکشم. گذارم و مىسرجایش مى

دانم که فریده کنم. مىهاى بند باال نگاه مىزنم و به پنجرهدر هواخورى قدم مى

کند و آیا حالش خوب است یا نه. تماس زندانيان دانم چه مىباالست ولى نمى

دارم در  بندهاى متفاوت با یکدیگر ممنوع است. هنوز ظهر نشده و من هم

شوم. نزدیک دستشویى زنم. براى دستشویى رفتن داخل بند مىهواخورى قدم مى

شوم، جلوى درهاى دستشویى خون تازه و لخته شده زیادى روى زمين مى

کنم. لرزند و حالت تهوع پيدا مىریخته است. با دیدن آنهمه خون زانوانم مى

رده است. گلى با رنگ پریده هایم خون باال آوگویند گلى یکى از هم اتاقىمى

گویند کسى اند. مىروى زمين نشسته است. چند تا از زندانيان دورش را گرفته

رفته دفتر که از نگهبان بخواهد که گلى را به بهدارى بفرستند. دیدن این همه 

افتم که یک گوسفند را خون حالم را دگرگون کرده است، به یاد زمانى مى

ون زیادى روى زمين ریخته بود. از دستشویى رفتن قربانى کرده بودند و خ

گردم. حدود یکسال است که گلى در زندان است گذرم و به هواخورى بر مىمى

و جرمش این است که به مجاهدین کمک مالى کرده است. تواب نيست ولى اداى 

زند که برایش آورد. ما را دوست دارد ولى علنا با ما حرف نمىتوابها را در مى

اند او را از ارش رد نکنند. از یک خانواده پولدار است ولى هنوز نتوانستهگز

اند یا نه و روم که ببينم او را به بيمارستان بردهالجوردى بخرند. به اتاق مى

 پرسم: بينم که با رنگ پریده در اتاق نشسته است. از او مىمى

 برندت؟ به بيمارستان نمى -
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 برند. ىبریم، ولى نمگن نمىنمى -

 ات قطع نشه چه اتفاقى خواهد افتاد؟ ریزى معدهولى اگر خون -

 گوید: با لبخند سردى مى

 کى اهميت مى ده؟  -

طى روز گلى دراز کشيده است و یک ظرف کنارش است که اگر باال آورد در 

 آن بریزد. رنگش کامال سفيد است، نگرانش هستم. 

شغول گلى است. بخاطر اینکه جاى خوابيم ولى ذهنم موقت خواب است، مى 

اى نيست که ظرفى کنار گلى براى باال آوردنش بگذارند، کسى نزدیکش اضافى

بندم و سعى نشسته که اگر او به ظرف نياز داشت به او بدهد. چشمانم را مى

کنم تصور کنم که امروز چه کنم، سعى مىام فکر مىکنم بخوابم. به خانوادهمى

آلود که وقتى در انگليس بودم کنم و به پارکهاى مهى فکر مىاند. به هستکرده

کنم، این شوم. به اطرافم نگاه مىخيلى دوست داشتم. با صداى عجيبى بيدار مى

اى که رسد زندانىآورد. به نظر مىگلى است که دارد روى پتویش خون باال مى

سته، کنارش نشسته بوده است خوابش برده و صداى گلى را که ظرف خوا

نشنيده است. گلى نتوانسته ظرف را بر دارد و روى پتویش باال آورده است. 

آورد، خون تازه. حالت تهوع دارم به دستشویى حاال دارد توى ظرف باال مى

دانم گلى یا هر آدمى چقدر خون دارد که بعد از اینهمه خون باال روم. نمىمى

 تواند زنده بماند. آوردن مى

زندانى جدیدى به اتاقمان آمده، نامش روژین است. یک سال است که دستگير 

شده و در بند دیگرى بوده. سه ماه پيش به سلول انفرادى منتقل شده و حاال هم 

رود سرش به طرف عقب اینجاست. روژین سر حال و زیباست و وقتى راه مى

وضعيت سياسى و  متمایل است. گاهى دوست دارم با نگاه کردن به ظاهر آدمها

کنم همه آنهایى که سر به زیر و با شان را حدس بزنم. احساس مىروحى

هدف، بى روند تواب و یا بریده هستند. آنها غمگين، بىهاى افتاده راه مىشانه

زنند و یا خيلى کم اعتماد بنفس و بى اعتقاد هستند. یا اصال با کسى حرف نمى

کنند. چشمانشان براق ى، انفرادى زندگى مىزنند. در بند به این شلوغحرف مى

پوشند. در حالى که و زنده نيست، مثل سنگ است. لباسهاى تيره و بى رنگ مى

مبارزان که تعدادشان خيلى کم است کامال متفاوت هستند. بند ما حدود چهارصد 

ها که االن شش نفر هستند، و پنجاه نفر زندانى دارد، به غير از زیر اعدامى
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ش هفت نفر هستيم که با بقيه متفاوتيم. گویى در چشمان مبارزان آتشى اهمه

دارد. حالت دهانشان رو به پائين روشن است که وجودشان را گرم نگاه مى

کنند لباسهاى شاد و روند و سعى مىزنند. ایستاده راه مىنيست و حرف مى

ها را از نظر آیند. گویى رژیم خيلىرنگى بپوشند. مرده و غمگين به نظر نمى

روحى کشته است، و فقط جسمشان زنده است. حال آنکه بعضى از ما که از 

 نظر روحى زنده هستيم، بخاطر شکنجه وضعيت جسمى خوبى نداریم. 

شبها خيلى سرد است و ما به اندازه کافى پتو نداریم. با این حال گاهى شبها 

کشند و ه روى خود مىها یکى از پتوهاى زندانيان دیگر را که خوابند ببعضى

اند. دیشب هم کسى یکى از دو صبح آنهایى که پتویشان رفته است سرما خورده

ام. پتوى مرا برداشته است و امروز صبح با تن درد و سرما خوردگى بيدار شده

دانم خوریم. نمىشویم و ساعت هشت صبحانه مىساعت شش از خواب بيدار مى

م و همه گرسنه منتظر صبحانه بنشينيم. بين چرا باید اینقدر زود بيدار شوی

خوانند و یا مصاحبه صبحانه تا ناهار ساعت سکوت است و زندانيان کتاب مى

کنند. ولى طى این شود، نگاه مىزندانيان در حسينه را که از تلویزیون پخش مى

توانيم کار زیادى بکنيم. ماهى یکبار باید اتاقمان مدت همه گرسنه هستيم و نمى

بریم و دیوارهاى اتاق را از ا خانه تکانى کنيم. همه چيز را به هواخورى مىر

کنند، چه وقت و انرژى هدر شویيم. همه اتاقها این کار را مىباال تا پائين مى

دادنى. شاید هم چون تعداد زندانيان در هر اتاقى خيلى بيشتر از ظرفيت آن است 

 باید این کار را بکنيم که مریض نشویم. 

روز مالقات است و همه خوشحال هستيم. اميدوارم مادرم گریه نکند. نام من و 

خوانند. با چادر و چشمبند راز را همراه تعداد دیگرى از بلندگو براى مالقات مى

بينم رسيم. خانواده راز را مىرویم و با مينى بوس به سالن مالقات مىبيرون مى

آیند که راز را ببينند. پدر و راه دورى مىکنم. آنها از و با آنها احوالپرسى مى

پرسد اند. پدرم مىگویند که برایم لباس آوردهمادرم نگران وضعيتم هستند و مى

کنند. گویم حداکثرى که قبول مىکه هر بار چه مقدار پول برایم بدهد و من مى

 امدانم که خانوادهها وضعيت مالى خوبى ندارند و مىچون برخى از خانواده

گوید که حتما این کار را خواهد کرد. توانند جور آنها را هم بکشند. و او مىمى

دهند و برخى از دوستانم که همچنان به خبر سالمتى خواهران و برادرانم را مى

رسانم و از اینکه شان سالم مىپرسند. به همهروند و حالشان را مىدیدن آنها مى

خودش را سرحال نشان دهد خوشحالم. ده کند کند و سعى مىمادرم گریه نمى

گردیم. لباسهایمان را شود. به بند برمىگذرد و تلفن قطع مىدقيقه به سرعت مى

 دهد. اند و او آنرا به من مىدهند، خانواده راز یک شلوار قشنگ برایش دادهمى
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تعدادى از زندانيان مثل پرى به خاطر قبول نکردن مصاحبه و کال اعالم انزجار 

منتظر اعدام هستند. و هر لحظه امکان دارد نامشان را بخوانند که براى اعدام 

کند به خواندن بروند. به غير از روزهاى مالقات هر بار که بلندگو شروع مى

کنيم و به این فکر کنيم. یکدیگر را نگاه مىاسم همگى حالت عصبى پيدا مى

گر کسى را صدا کنند شنبه اکنيم که نوبت کيست. بخصوص روزهاى پنجمى

اند و آنها آماده دانيم که براى اعدام است. امروز آرزو و ناهيد را صدا کردهمى

کنيم که احساساتمان را بوسيم، همه سعى مىاند که بروند. یکدیگر را مىشده

 پرسد: بوسد مىنشان ندهيم. آرزو در حالى که مرا مى

 اى یا نه؟ تصميمت را تغيير داده -

 گوید: گویم نه. مىتوانم حرف بزنم، با اشاره سر مىبغض گلویم نمىبخاطر 

 بيشتر فکر کن.  -

رود نگران کنم که اشکم نریزد. او در حاليکه براى اعدام مىتالش زیادى مى

خواهد مرا از مرگ نجات دهد. خواهر همسر ناهيد اعدام من است، مى

کند و نبان آنها را از هم جدا مىخواهد بگذارد که او براى اعدام برود. زندانمى

خواهد و این به این برد. یک ساعت بعد زندانبان وسایلشان را مىناهيد را مى

اند. حدود ظهر بود که آنها را صدا کردند معنى است که آنها را براى اعدام برده

نویسند که معلوم نيست به و تا غروب که وقت اعدامشان است، وصيت نامه مى

نویسند و اگر شان را مىهایشان برسد. روى پاهایشان اسامىدهدست خانوا

کنند که به بهشت نرود. هرچند شایع اى در بينشان باشد، به او تجاوز مىباکره

شان است. قبل کنند و این فقط توجيه مذهبىها هم تجاوز مىاست به غير باکره

گيرند و به ضو مىاز نماز عصر اعدام خواهند شد. زندانبانان در خون آنها و

نشينند که این همه کمونيست آفرید تا آنها از کشتنشان عبادت و تشکر از خدا مى

 لذت ببرند. 

غروب است، دوست دارم که تنها قدم بزنم، حوصله هيچ کس را ندارم، وقت 

دانند که رژیم دارد گذرد؟ آیا آنها مىدانند اینجا چه مىاعدام است. آیا مردم مى

افتم که با ده نفر دیگر دستگير شد. او اسم کشد. یاد على مىرا مى هایشانبچه

دانستند، خواهد گفت. اش را هم نگفت، او اسمى را گفت که دوستانش مىواقعى

شان زیر شکنجه مردند. یادم هيچکدام از آن ده نفر همکارى نکردند و همه

را شناسایى کنند. آید که پدرش با دوستى به پزشکى قانونى رفت تا بدن على مى

 آنها از پزشک قانونى به خانه ما آمدند. پدر على گفت: 
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نه، خوشبختانه على آنجا نبود. یعنى هنوز زنده است. آنها جسد آدمى را که سه  -

برابر على بود و سياه بود و بعضى از قسمتهاى بدنش زخمى بود به من نشان 

کنند من پسرم را اند فکر مىهدادند و پرسيدند این على نيست؟ مثل اینکه دیوان

 شناسم. گفتم نه این على من نيست، على کس دیگریست. نمى

گفت نتوانستم بيشتر بشنوم به آید وقتى پدر على داشت اینها را مىیادم مى

آورد رها کنم. دوستم به کنارم آمد آشپزخانه رفتم تا اشکم را که بر پلکم فشار مى

شده بود و بدنش آنقدر باد کرده بود که پدرش او  و گفت، على بود. آنقدر شکنجه

 را نشناخت. حاال دیگر باید فهميده باشد که آن جسد على بوده است. 

روم. حاال دیگر خواندن قران هيجان دیگر است، به سراغ قرآن مىیک روز بى

ماند، خوشحالم که دم دست برایم بيشتر از درک اسالم است، مثل جوک مى

 : خوانماست. مى

متقيان را در آن جهان، مقام هر گونه آسایش است. باغ ها و تاکستانها است. 

دختران زیبا که همه در خوبى و جوانى مانند یکدیگرند و جام هاى پر از شراب 

 طهور. 

اى براى مردان تصویر کرده. جالب است محمد به مردان چه صحنه سکسى 

اشند بعد از مرگ دختران زیبا گوید که اگر در این دنيا فرمانبردار او بمى

دهد که خودش در خواهند داشت. او به آنها قول چيزهایى را در دنياى دیگر مى

توانستند مثل این دنيا داشت، زن و ثروت و آسایش. معلوم است که همه نمى

بایست به آنها بگوید که بعد از محمد زندگى کنند، بنابراین براى کنترل مردم مى

خواهد که در این ین چيزها باشند. جالب است که از مردان مىمرگ به دنبال ا

توانند تا دنيا زنان را بعنوان مالشان کنترل کنند. در حاليکه همين مردان مى

خواهد زنان زیبا در دنياى پس از مرگ داشته باشند و هيچ کنترلى دلشان مى

ن هستند، همه روى زنها هم در آن دنيا نيست. در آنجا همه زنان مال همه مردا

هم به هم حاللند. پس بهشت براى مردان است و زنى هم که آنجا باشد به عنوان 

ملک و وسيله جنسى و لذت مرد آنجاست نه به عنوان انسان. بى دليل نيست که 

شان نيست. بيچاره زنى که در این دنيا همه پيغمبران خدا مردند و زنى در بين

 دین دارد و معتقد به خداست. 

 ٭  ٭ ٭
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شوم. براى اولين بار نظيرى از خواب بيدار مىصبح است و من با شادابى بى

کردم، چشمهایم باز بودند ام. توى آب شنا مىخواب زیبایى از دنياى بيرون داشته

کردم و آب را نگاه زد و من با چشمان باز شنا مىو رنگ آب به سبزى مى

ام تا به وقتى که دستگير شدهدیدم، از کردم. کاش هر شب چنين خوابى مىمى

روم به حال خواب بيرون را ندیده بودم. هر شب وقتى به رختخوابم مى

کنم و به خودم ام فکر مىام، به دوستانم، به موسيقى و کتابهایى که خواندهخانواده

افتد. یا گویم که امشب خوابشان را خواهم دید، ولى هرگز چنين اتفاقى نمىمى

آورم و یا اگر به یاد بياورم در مورد زندان است و یاد نمى خوابهایم را به

ها خالى است. بينم که یکى از کابينروم و مىشکنجه و اعدام. به حمام مى

توانم لباسهاى کثيفم را تا قبل از صبحانه بشورم و وقتى که در هواخورى باز مى

داده است همراه  شد آنها را روى بند پهن کنم. شلوار زیبایى را که راز به من

 کنم. شورم و آنها را در هواخورى پهن مىبقيه لباسهایم مى

خواهد که آید و از زندانيان مىچند روز در هفته عصرها بلندگو به صدا در مى

کنند به حسينيه بروند. در آنجا زندانيانى که حکمشان تمام شده اعالم انزجار مى

وند. برخى از آنهایى هم که اعدامى شو اگر انزجارشان پذیرفته شود آزاد مى

کنند. همه توابها و خواهند حکمشان تخفيف پيدا کند همين کار را مىهستند و مى

روند و بند را آورند به حسينيه مىبيشتر آنهایى که اداى تواب بودن را در مى

کنيم که آزادیم حرف بزنيم، قدم بزنيم و هر گذارند. ما احساس مىبراى ما مى

مانند که ما را بپایند. که دوست داریم بکنيم. گاهى بعضى از توابها مى کارى

ام که در بندهاى دیگر این طورى نيست و همه زندانيان را به زور هرچند شنيده

شوند. در ها از تلویزیون زندان پخش مىبرند. گاهى مصاحبهبه حسينيه مى

شنوم. از تلویزیون مى زنم و صداى یکى از مصاحبه کنندگان راراهرو قدم مى

رود گوید که زندانى بوده است و از زندان فرار کرده است. بعد به ترکيه مىمى

که از آنجا به یک کشور امن برود ولى توسط پليس ترکيه دستگير و به ایران 

اش اعالم انزجار شود. حاال او قبل از اینکه اعدام شود از گذشتهدیپورت مى

اند اش کردهاش را ببينم، کامال پيداست که شکنجهم که قيافهروکند. به اتاق مىمى

 که قبل از اعدامش مصاحبه کند. 

روم تا لباسهایم را که دیروز شسته بودم و خشک شود مىدر هواخورى باز مى

اند جمع کنم. به جز شلوارى که راز بهم داده بود بقيه سر جایشان هستند. شده

کنم که ببينم شاید روى آنها باشد ولى نيست. دلخور طنابهاى دیگر را هم نگاه مى

دانستى گوید نمىگویم و یکى از زندانيان قدیمى مىشوم و به راز و بقيه مىمى

 شود؟ که اگر چيز قشنگى روى بند آویزان کنى سریع دزدیده مى
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زنم و در مورد هواى دلپذیرى است، توى هواخورى با مادر مستوره قدم مى

زنيم. مدتى است که او را از کميته مشترک به اینجا منتقل رف مىمان حزندگى

شوئيم و در نوبت کنيم، لباسهایش را مىاند. من و راز کارهایش را مىکرده

شوئيم. مثل مادرمان مراقبش هستيم، چون پير و مهربان حمام خودش را مى

ها حرف است و حاضر نيست اداى توابها را هم در بياورد. هيچ وقت با تواب

زند و تمام روابطش با ماست. علت دستگيریش این بوده که رژیم دنبال نمى

توانند پسرانش را پيدا پسرانش است. مادر مستوره مطمئن است که آنها نمى

کنند و با له هستند. گاهى براى بازجویى صدایش مىکنند، چون پيشمرگه کومه

اندازند. چيز یش را به عقب مىاینکه هيچ مدرکى بر عليه او ندارند، مرتب آزاد

داند که بينم این است که با اینکه مىجالبى که در رابطه با مادر مستوره مى

دهد که با ما باشد. اسم توابين برایش گزارش خواهند داد با این حال ترجيح مى

رمز او براى توابها ميکروب است. روزى توابها به او گفتند که ما نجس و 

و نباید با ما حرف بزند و او به آنها گفته بود تنها دو تا انسان ضدانقالب هستيم 

در این اتاق هست، آنها هم راز و پرواز هستند. مادر مستوره در مورد تل سرم 

 گوید: پرسد و مىمى

 کند. هایى که روى آن است جلب توجه آدم را مىخيلى قشنگ است، با ستاره -

 پرى برایم درست کرده است.  -

بينى که ى قشنگ است. متاسفم که او را هم اعدام خواهند کرد. مىخيل -

کنند؟ از بس که زیبا و با اعتماد به نفس ميکروبها چقدر با حسادت نگاهش مى

 توانند او را ببينند. است نمى

خواهد که با او حرف بزنم. از مادر مستوره جدا آید و از من مىپرى مى 

بينيم. نشينيم که قله کوهى را مىز هواخورى مىاى اشوم و با پرى در گوشهمى

توانيم تماشا کنيم. نگاه کردن به آن مرا این تنها منظره زیبایى است که گاهى مى

برد. زیبائيش همراه برد. به آزادى، به کوه نوردى مىبه بيرون از زندان مى

ا کوه بلندتر تر بود یکند. کاش دیوار کوتاهسختى و ابهتى که دارد آدم را مسخ مى

 گوید: شد بخش بيشترى از آنرا دید. پرى مىو مى

دانم که به اند احساس بدى دارم. مىاز وقتى که ناهيد و آرزو را اعدام کرده -

ام با خودم خاک کنم. اگر روم تا کارى را که کردهکنند و مىزودى صدایم مى

ک پرنده آزاد، خوشحال توانستم مثل یتوانسته بودم شکنجه را تحمل کنم حاال مى

 رم. بمى
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 دیگه بهش فکر نکن. به آنهایى که دوستشون دارى فکر کن.  -

 ات برام بگو. چرا ازدواج نکردى؟ هيچ وقت عاشق نشدى؟ از زندگى شخصى -

پيش آمد که از یک مردى یک وقتى خوشم آمد و از دیگرى وقت دیگرى. ولى  -

ام. اى نابرابر با یک مرد فرار کردههميشه از ازدواج و قرار گرفتن در رابطه

آمد. خوش تيپ و خندان چند ماه قبل از دستگيریم از یکى از دوستانم خوشم مى

کردم که او هم دوستم دارد. وقتى باهاش و خيلى اجتماعى بود و احساس مى

انداخت. آدم جالبى بود، در عرض یک لحظه با آدمها ام مىبودم مدام خنده

ى من از ازدواج وحشت داشتم و راه دیگرى هم نبود. تو کشور شد. ولدوست مى

شه با یک مرد خارج از ازدواج زندگى کنى. اگر زنى این کار را ما که نمى

دیدیم سعى کنند. بخاطر همين هر بار که همدیگر را مىبکنه سنگسارش مى

کردم خيلى جدى باشم که نتواند در مورد احساسش حرف بزند. من هم بهش مى

آید. هر بار که خواستم احساسم را به او بگویم فکر نگفتم که از او خوشم مى

خواهى ازدواج کنى؟ پرسيدم مىکردم به ازدواج ختم خواهد شد. از خودم مى

کردم اگر ازدواج کنم بعد از مدتى این من هستم که باید همه محدودیتها فکر مى

 . اى باقى نخواهد ماندرا قبول کنم و دیگر عالقه

 گوید: بعد از مدتى سکوت پرى مى

 آیند. 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.  -

گوید که همه باید به داخل اتاقهایمان شود و مىنگهبان داخل هواخورى مى 

شوند. برویم. نگهبانان با دو تا زن که هيچ جاى بدنشان پيدا نيست وارد اتاق مى

فهمم آن دو زن چادر سياه به سر دارند و روبنده سياه. از تورى بودن روبند مى

انيم آنها را شناسایى کنيم. نگهبانان به ما توتوانند ما را ببينند ولى ما نمىدو مى

گویند که در کنار یکدیگر بيایستيم. دو زن از ابتداى در یعنى ابتداى صف مى

کنند. اکثر زندانيان عصبى هستند کنند و همه را به دقت نگاه مىآرام حرکت مى

چون هر کس چيزى را از بازجویش پنهان کرده و نگران است که لو برود. همه 

اند و بعد از بازدید آنها تعدادى به دانند که این دو براى شناسایى آمدهمى
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خوانندشان تمام بازجویى کشيده خواهند شد. دو نفرى که زندانيان خواستگار مى

 روند. کنند و به اتاق بعدى مىافراد هر اتاق را به دقت نگاه مى

شنوم پرسم و مىمى شود علت آنراگيرد و باعث تعجبم مىشيال ده سال حکم مى

اش بيش از اندازه در مورد خودش و فعاليتهایش نوشته است. به که در بازجویى

رسد آنقدر ترسيده بوده است که نخواسته هيچ مطلبى را که حتى بازجو نظر مى

دانستند نوشته و خبر نداشته ننوشته بگذارد. همه چيزهایى را هم که آنها نمى

است. برخى از دوستانمان به او گفته بودند که بر اش را سنگين کرده پرونده

نویسد. کسانى مثل شيال کم نيستند که زیاد نوشتند و حکم باال عليه خودش مى

 گرفتند. 

کنم کتابى که در مورد ام و سعى مىغروب مالل آورى است. در اتاق نشسته

خواندن زندگى محمد است بخوانم. راز کنارم نشسته و کتابى در دست دارد. از 

خوانم. به راز شود که چه مىشوم و باورم نمىبخشى از کتاب دچار شوک مى

 گویم: گوید آره. مىتوانم حواست را پرت کنم؟ مىگویم مىمى

گوید، محمد با عایشه وقتى نه ساله بوده ازدواج کرده است. گوش کن اینجا مى -

کنند که د؟ افتخار هم مىتونن از این چيزها دفاع کننشه که اینها مىباورت مى

ساله  ۹رابطه جنسى داشته است. رابطه جنسى با یک بچه   محمد با یک بچه

ساله هيچ درکى از  ۹جرم است، سکس نيست، تجاوز است. چون یک بچه 

ها براى استفاده جنسى از آنها، سکس ندارد. در واقع خرید و فروش دختر بچه

سوى دنيا رابطه جنسى با یک دختر بچه آید. در آنبخشا از همين پيغمبرشان مى

ها ارزش است. بدبخت ساله جرم است، در حاليکه در اینجا براى بعضى ۹

اى که بنابر شانس بد در یک خانواده مذهبى در ایران و کشورهاى با دختر بچه

 آید. قوانين اسالمى بدنيا مى

 گوید: راز مى

نان، على است. على گفته، گوش کن این کتاب در مورد حرفهاى رهبر مسلما -

برد. شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. و زن نصف مرد ارثيه مى

بينى اینکه االن قانون، شهادت زنان را در خيلى مسائل اصال همانطور که مى

قبول نداره و در برخى مسائل شهادت زنان نصف شهادت مردان ارزش داره، 

سالمى بودن قوانين و سر کار بودن مالها، بر اساس اسالم است. با این همه ا

گویند که این رژیم اسالم را عملى نکرده برخى سياستمداران مثل مجاهدین مى

 است. معلوم نيست آنها چه بالئى قراره سر زن بيارن که کامال اسالمى باشه. 
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بينه ولى این دروغ بزرگى است هر گن اسالم زن و مرد را برابر مىآنها مى -

فهمد که اسالم کامال ضد زن آن و کتابهاى دیگر اسالمى را بخواند مىکس قر

کشت و همه است. اگر محمد هم االن زنده بود به اندازه خمينى و یارانش آدم مى

کرد که زنان برابر با مردان تعریف نشوند. قوانين را مثل اینها طورى تنظيم مى

ط مردان مرتجع نوشته شده و ده. در واقع توساسالم دست باال را به مردها مى

کنند که اسالم حفظ شود، که مردم کامال به نفع مردان است. همه مالها تالش مى

توانند مردم ایمانشان را از دست ندهند. چون این بهترین وسيله ایست که آنها مى

 را توسط آن کنترل کنند، بخصوص نصف جمعيت یعنى زنان را. 

دهد و این تنها زمانى است که همه ى نشان مىاى یک بار تلویزیون فيلمهفته

کنند. نشينند و اگر فيلم جالب باشد تا به آخر آنرا تماشا مىزندانيان در اتاق مى

فيلم امروز جالب است، خيلى شبيه شرایط ماست. در مورد مبارزه و دستگيرى 

کنم که هر کس در و مقاومت زیر شکنجه و اطالعات دادن است. احساس مى

کند. گویى آن هنرپيشه نقش آن خودش را با یکى از افراد فيلم تعریف مى اتاق

کند. یک ساعت از فيلم گذشته که یک نفر در وسط اتاق زندانى را بازى مى

کنم اکثر آنهایى که اداى توابها را در زند زیر گریه. زندانيان را نگاه مىمى

ن را سرازیر کند. دیدن تواند اشکشااند و گویى یک تلنگر مىآورند عصبىمى

کنند که تظاهر به چيزى حالتشان تاسف برانگيز است. گویى احساس گناه مى

دانند به آن اعتقادى ندارند و آن تواب بودن یعنى طرفدار رژیم کنند که مىمى

کردند که کارشان درست است، با دیدن این قسمت فيلم بودن است. اگر فکر مى

ژیم همکارى کردند حمله کردند، تا این حد بر که مردم به آنهایى که با ر

 شدند. افروخته و ناراحت نمى

 ٭ ٭ ٭ 
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 دادگاه 

کند. ساعت چهار صبح است و نوبت حمام کردن. مسئول حمام اتاق بيدارم مى

بعد از یک هفته این تنها شانس استفاده از آب گرم براى پانزده دقيقه است. حمام 

انگار نيمه شب است. من و راز و بهناز را به یک  خيلى شلوغ است، انگار نه

فرستند. مشغول شستن خود هستيم که یک نفر از دم در حمام داد کابين مى

اند. سریع زند که اسم من و راز را براى رفتن به بازجویى از بلندگو خواندهمى

ا کنيم که دادگاه باشد، ولى چرآیيم. فکر مىشوریم و بيرون مىخودمان را مى

خواهد حکم صادر کند. صبح به این زودى؟ البد مال بعد از نماز صبحش مى

کند و رویم. نگهبان بازدید بدنى مىشویم و به اتاق پاسداران بند مىآماده مى

گوید که در راهرو منتظر باشيم. این یک راهروى دراز است که چهار در مى

خورد که دفتر به اتاقى مىشوند. هر یک از این درها دور از هم به آن باز مى

کنند. همه هشت تا بند مثل هم پاسداران است و دو بند باال و پائين را نگهبانى مى

هستند، به یک اندازه اتاق دارند. هر اتاق ظرفيت پنج نفر را دارد و حاال از 

پنجاه تا صد نفر در هر اتاق زندانى هستند. در دیوار مقابل یعنى طرف دیگر 

راز سه تا در هست که دو تاى آن هميشه بسته هستند. در سوم این راهروى د

نزدیک انتهاى راهرو و تقریبا روبروى در بند یک است که دفتر مرکزى این 

هشت بند است. پشت دیوار یک طرف این راهرو بندها هستند، و پشت طرف 

 شود. و زیرزمين آن که براى شکنجه استفاده مى ۲۰۹دیگر سلولهاى 

آید و از ما نشينيم تا اینکه پاسدار مردى مىعت در راهرو منتظر مىبراى دو سا

خواهد به دنبالش برویم، احساس گرسنگى شدید دارم. از دفتر مرکزى رد مى

شویم و همچنان از رویم. از کنار بهدارى رد مىها پائين مىشویم و از پلهمى

ها ز بهدارى تا حياط همه پلهبينم که بعد ارویم. از زیر چشمبند مىها پائين مىپله

رسيم و خواهد باور کنم، ولى خون است. به حياط مىخونى هستند. دلم نمى

گوید به دنبالش برویم، یعنى کنم. پاسدار مرد مىهواى تازه را احساس مى

بينم و خواهد ما را پياده ببرد و چه بهتر. از زیر چشمبند گلهاى زیبا را مىمى

رویم، به یک ا از آنها را بچينم. حدود پانزده دقيقه راه مىخواهد چند تدلم مى

برد، زندانيان زیادى منتظر رسيم. ما را به طبقه باال مىساختمان بزرگ مى

خواهد روى زمين بنشينيم تا اى دور از دیگران از ما مىاند. در گوشهنشسته

وى زندان هم صف مان را بخوانند. معلوم نيست تا کى باید منتظر بنشينيم، تاسم

ایم. بعد از دو است. از صف شکنجه بيرون آمدیم حاال توى صف دادگاه نشسته

کند. نگهبان خوانند و پاسدارى مرا به داخل اتاقى هدایت مىساعت اسم مرا مى
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بند را بر دارم. مالى چاقى پشت ميزى نشسته است و کنارش گوید که چشممى

کنم منشى دادگاه است. منشى س مىاش احسامردى که بخاطر حالت چاکرى

 گوید: مى

 این دادگاه توست و ایشان حاج آقا نيرى هستند.  -

 گوید: 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.  -

 حاضرى در حسينيه اعالم کنى که اشتباه کردى که کمونيست شدى؟  -

 نه.  -

 خواهى که بخاطر افکار و اهدافت کشته شوى. بنابراین مى -

 گوید: اش مىمنشى

 بله ایشون خوشحاله که بخاطر افکارش بميره.  -

گردم، در شوم و به راهرو بر مىتوانى بروى و من بلند مىگوید مىمال مى 

 کنم آیا واقعا این دادگاه بود؟ ليکه فکر مىحا

آید و رود و به همان سرعت بيرون مىبعد از اینکه راز هم به اتاق دادگاه مى

خواهد به دنبالش برویم که نشينيم، نگهبانى از ما مىبراى مدتى دیگر منتظر مى

رود گوید منتظر باشيم و خودش مىبه بند برگردیم. توى حياط نگهبان به ما مى

کنيم کسى نيست، گلهاى که زندانيان دیگرى را هم بياورد. به اطراف نگاه مى

کوکب زیبایى توى باغچه هستند. راز مراقب است که اگر نگهبان آمد بگوید، 

افتم که هنوز بيرون است و چينم و به یاد کوکب دوستم مىچند تا از گلها را مى

کنم. نگهبان با ا زیر چادرم پنهان مىکند. آنها رشاید بر عليه رژیم مبارزه مى

دهد که با هم حرف گردد و او را با فاصله از ما قرار مىزندانى دیگرى بر مى
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ها رسيم از پلهمى ۲١٦خواهد به دنبالش برویم. به ساختمان بندهاى نزنيم و مى

 اند، تر هستند و هيچ خونى روىها شسته شدهشوم که پلهرویم. متوجه مىباال مى

رود و ما به بند رسيم، زندانى دیگر به بند سه مىآنها نيست. به راهرو مى

گوید که داخل بند پرسد و مىمان را مىکند و اسمچهار. نگهبان نگاهمان مى

شویم با شویم. نگران بودم که بازدید بدنى شویم و گلها را بگيرند. داخل بند مى

نينا. در مورد دادگاه حرف  گلهاى درشت کوکب براى اتاق خودمان و اتاق

 خندیم. زنيم و مىمى

زنم که دو سال اى حرف مىساله ١٤ام گاهى با دختر از وقتى که به این بند آمده

دهيم است دستگير شده است. ما هميشه مقدارى از غذایمان را پنهانى به او مى

يشه چون در سن رشد است و هميشه گرسنه است. نامش آناهيد است. زیبا و هم

شود. سرحال است. چون دادگاه نتوانست حکمى به او بدهد دیر یا زود آزاد مى

رود و من از این کارش او هميشه با پاهاى برهنه روى سيمان هواخورى راه مى

توانم کارهاى این اند نمىآید. چون از وقتى که کف پاهایم را شالق زدهخوشم مى

پرسم چرا این اند. از او مىحساس شدهچنينى بکنم، در واقع کف پاهایم به شدت 

 گوید: کند و او مىکار را مى

دانستند اطالعاتى ندارم شالقم نزدند. ولى تا زمانيکه زندان از آنجایى که مى -

ام امکان اینکه مرا بزنند هست و با این کار کف پاهایم را قوى را ترک نکرده

 کنم. مى

 ایت نزدند؟ ات نکردند و یا به کف پاصال شکنجه -

وقتى من دستگير شدم دستهایم را از پشت محکم بستند طورى که احساس  - 

شوند. دردش باور کردنى نبود، بعد از مدتى باز هایم دارند جدا مىکردم شانهمى

ام کردند. کف پاهایم ررا شالق نزدند. چون هر چه گفته بودم کردند و بازجویى

ام گفته بود. شانس آوردم که قپونم تر خالهراست بود و مثل چيزهایى بود که دخ

نکردند، یعنى با دست بسته آویزانم نکردند. دخترى همسن خودم دیدم که قپونش 

رفت و او از درد کردند و بعد از آن هر چند وقت یک بار دستش از جا در مى

بردنش، بعد از مدتى یاد گرفت که چطورى کشيد. حتى دکتر هم نمىجيغ مى

چرخاند جا بياندازد. دیدن اینکه چطورى خودش را روى زمين مى خودش آنرا

 کشيد تا دستش جا بيفتد، وحشتناک بود. و جيغ مى

 دهد: زنيم. آناهيد ادامه مىمدتى در سکوت قدم مى
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بهت گفته بودم که منتظرم که براى مصاحبه در حسينيه صدایم کنند. باید بگم  - 

آنهمه آدم دروغ بگویم. تو هيچ وقت به من که رژیم خوب است، باید در مقابل 

نگفتى که کارم درست نيست. ولى خودت قرار است بخاطر نپذیرفتن همين کار 

 اعدام شوى. 

ام که مبارزه براى آزادى و دم اعدام بشم ولى از گذشتهآره من ترجيح مى - 

اى کنه. تو گذشته سياسىبرابرى بوده انزجار ندم. وضع من با تو فرق مى

اى که عدول از آن وجدانت را اى. اصولى را براى خودت نگذاشتهنداشته

ام را با چيزهایى ام و زندگىناراحت بکنه. من خودم را با چيزهایى تعریف کرده

ام که امروز اگر بخواهم انزجار دهم باید ابتدا آنها را در خودم معنى بخشيده

دم. چرا باید خودم را بکشم. کشتن معناى زندگى در خودم، یعنى کشتن خو

 بکشم؟ بگذار آنها مرا بکشند. 

دانم چه باید بکنم. با ماندن خواهم بکنم راضى نيستم ولى نمىاز کارى که مى -

 توانم بکنم؟ در زندان چکار مى

 از انجام آن نگرانى؟  -

 آره.  -

 چرا؟  -

کنم کار درستى باشد. منظورم دروغ گفتن است ولى اگر این کار را فکر نمى - 

 دانم چه بکنم. نکنم، نمى

سال داشتى  ١۲اگر تنها مشکلت دروغ گفتن است، نباید نگران باشى. تو فقط  - 

ات هيچ اى نداشتى و انزجارت از گذشتهوقتى دستگير شدى. تو فعاليت سياسى

خواهند این کار را بکنى تواند داشته باشد. آنها از تو مىبهایى براى رژیم نمى

شکنى. اگر به طور واقعى که بشکننت، و اگر تو درکش کنى با این کار نمى

ها بيند که این مصاحبههاى تو نگاه کند، مىهاى همسنکسى بخواهد به مصاحبه

آزاد ساله را به شرط آن  ١٤در واقع بر عليه رژیم هستند. رژیمى که توى 

اى. نباید اى و اشتباهى دستگير شدهکند، تویى که هيچ فعاليت سياسى نداشتهمى

آورد نگاه کنى و نباید باعث شود که در به آن بعنوان کارى که سرافکندگى مى

اى ندارى و طبيعى است که آینده کار سياسى نکنى. تو بخاطر سنت ایده سياسى

و بواسطه آن مصاحبه را نپذیرى. باید هر اى که ندارى بچسبى توانى به ایدهنمى
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کنى کار دیگرى کنى درسته انجام بدى. اگر فکر مىکارى که خودت فکر مى

توانى انجام دهى خوب برو مصاحبه کن ولى یادت بمونه که از انجام آن نمى

راضى نبودى. سعى کن یادت بمونه که با خواست خودت این کار را نکردى، 

به خواست خودت که انجام بدى یا نه، هرگز اینکار را  گذاشتندیعنى اگر مى

کردى. در این حالت اگر در آینده براى حقوقت بلند شدى و دست به مبارزه نمى

تونى از آن دفاع کنى. تو زندگى طوالنى و خوشى در خارج از زدى بهتر مى

ه تونى در خارج از زندان مبارزتونى داشته باشى و با رژیم هم مىزندان مى

کنى نباید احساس گناه کنى چون هيچ وقت با جریان کنى. از اینکه مصاحبه مى

اى. در واقع این رژیم است که باید از کارش خجالت بکشد. اگر اى نبودهسياسى

 کنى درسته که بکنى، بکن و ناراحت نباش. فکر مى

کنم که سرحال شده است. آناهيد در مورد توابهاى هم اتاقيش احساس مى 

شان آورد و در مورد رفتار غير انسانىخندیم. اداى آنها را در مىگوید و مىىم

جنس گرایى بين گوید. در بين حرفهایش از همبا یکدیگر و با مبارزان مى

گوید و اینکه یکبار یک نفر را بخاطر آن در بين زندانيان شالق زندانيان مى

کنند م و یا دستشویى استفاده مىگراها گاهى از کابين حماجنسزدند. و اینکه هم

 که کسى آنها را نبيند. 

گذارد. حرفهایش در رود و مرا با فکر کردن به حرفهایش تنها مىآناهيد مى

برد. وقتى دستگير جنس گرایى بعضى از زندانيان مرا به فکر فرو مىمورد هم

ک ليوان توانم یشدم مدتى طول کشيد تا توانستم چایى را بخورم. هنوز هم نمى

اش به خاطر کافور بد است، بخصوص مزه چایى ته فالسک. کامل بخورم. مزه

ریزند که تمایالت جنسى زندانيان را از بين ببرند. کافور را در چایى و غذا مى

شان را کنند اگر زندانيان تمایالت جنسى طبيعىچه دخالت بى جایى، فکر مى

شوند؟ خالف با هم وارد رابطه مىشود؟ بخاطر نبود جنس مداشته باشند چه مى

یعنى االن هيچ یک با هم رابطه ندارند؟ شرایط زندان و فشارهاى روزمره 

برد. درست است که تمایالت تمایالت جنسى را در خيلى از آدمها از بين مى

جنسى هم از نيازهاى انسان هستند ولى مثل گرسنگى نيست که در هر شرایطى 

شود همان شود و تحقير مىى که هر روز سرکوب مىبه سراغ آدم بياید. انسان

کند ندارد. هرچند همه تمایالت جنسى انسانى را که در جامعه آزاد زندگى مى

این شرایط روى آدمها تاثيرات یکسانى ندارد. در اینجا هم با وجود فشارهاى هر 

هاى شب که براى دستشویى رفتن روزه و با وجود کافور در غذا گاهى نيمه

ها زیر یک پتو هستند. از حرکاتشان پيداست که بينم که بعضىشوم مىدار مىبي

 بيدارند و در حال دست زدن به یکدیگر هستند. 
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حفظ روابطمان بدون اینکه شکى برانگيزد خيلى سخت است. توابها همه جا 

کنند از دور لب خوانى کنند به حرفهایمان گوش کنند. سعى مىهستند و سعى مى

نویسند. مدام زیر نگاهشان هستيم. سعى و در موردمان گزارش دروغ مى کنند

کنيم بحثهایمان را در هواخورى داشته باشيم، چون اگر بيایند کنارمان بنشينند مى

توانيم بلندشویم و برویم جاى دیگرى بنشينيم. ولى در بند به اندازه کافى جا مى

ابطمان منظم نباشند ولى گاهى کنيم که رونيست که چنين کارى کنيم. سعى مى

 خارج از کنترلمان است. 

ام و مشغول فکر کردن هستم، یک بعداز ظهر تنبل است، زیر آفتاب دراز کشيده

شوم که اسم مرا هم براى بازجویى بلندگو مشغول اسم خواندن است و متوجه مى

ولى خواند. دوست ندارم که آفتاب را از دست بدهم و افکارم را رها کنم مى

گوید که روم، نگهبان مىشوم و به دفتر مىاى ندارم باید بروم. آماده مىچاره

دانم براى چيست، بازجویى در مورد چه توى راهرو منتظر بمانم. نگرانم، نمى

آید و اسمم را مانم. نگهبان مردى مىچيز خواهد بود؟ براى مدتى منتظر مى

گوید که رسيم و او مىبازجویى مى برد. به ساختمانپرسد و مرا با خود مىمى

پرسد و مرا با خود به اتاقى آید، نامم را مىدر راهرو منتظر باشم. بازجویى مى

اند و بينم که زندانيان دیگرى نيز روى صندلى نشستهبند مىبرد. از زیر چشممى

اند و مشغول مشغول نوشتن هستند. دو نفر هم پشت ميزى در انتهاى اتاق نشسته

شناسم چون در کميته مشترک آنها را روى سن دیدم. اندن هستند. آنها را مىخو

کرد. قاسم عابدینى که یک سال قبل کرد دیگرى توبه مىیکيشان تاتر بازى مى

کند. در هاى متفاوت با رژیم همکارى مىاز من دستگير شده بود و در زمينه

ان است، آیا این دو کميته مشترک مسئول گروه تاتر بود. دیگرى سعيد یزدی

کنند؟ سعيد یک روز قبل از من دستگير شد و مرا به اسم دارند بازجویى مى

خواهد که در جایى دور از بقيه زندانيان بنشينم. بعد از چند شناسد. از من مىمى

اى که شبيه چارت جدول بندى شده است در مقابلم روى آید و برگهدقيقه مى

 وید: گگذارد. مىدسته صندلى مى

 شناختى بنویس. در مورد همه افرادى که در بيرون مى -

کنم. کنم و نگاهش مىدر صدایش قدرت و اعتماد بنفسى نيست، سرم را بلند مى 

شناختمش ولى او در مورد تا قبل از دستگيریم هيچ وقت ندیده بودمش و نمى

احساس  دانست. چون فقط یک نفر بين من و او بود، هوشى.فعاليتهاى من مى
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ام، دوباره به کنم، اگر به بازجو بگوید که همه اطالعاتم را ننوشتهوحشت مى

دانند زیر بازجویى خواهم رفت. مهم نيست، من باید همه چيزهایى را که آنها مى

و وقتى که زیر بازجویى بودم بهم گفتند را بنویسم. اسم هوشى و بهار و کوکب 

جز در مورد هوشى، بقيه را بر عکس  نویسم و در ستون ظاهرشان، بهرا مى

شان و آدرسشان براى بهار و کوکب نویسم. در ستون وضعيت کنونىمى

مانم نویسم که اعدام شده است. منتظر مىدانم و براى هوشى مىنویسم که نمىمى

کند. سرم را دارد و همانجا شروع به خواندن مىآید و کاغذ را بر مىسعيد مى

اش کنم که رنگ و حالت چهرهبينم. احساس مىاش را مىرهکنم و چهبلند مى

 پرسد: کنند، مىتغيير مى

 مطمئن هستى که هوشى اعدام شده؟  -

 آره.  -

خواهد به او بگویم پس چى فکر کردى؟ فکر کردى رژیم بعد از اینکه دلم مى 

گذاره زنده بمونيد؟ هوشى بازجو را سر قرار من اش را ازتون کرد مىاستفاده

آورد و در مصاحبه تلویزیونى هم شرکت کرد تا اعدامش نکنند و اعدامش 

اگر همکارى کنى اعدامت  اندکردند تو را هم اعدام خواهند کرد. آنها به تو گفته

دارند بعد اى داشته باشى زنده نگهت مىکنند ولى تا وقتى که برایشان فایدهنمى

توانم، خواهد که همه اینها را به او بگویم ولى نمىکنند. دلم مىاعدامت مى

آید و از من سوزد. بعد از مدتى نگهبانى مىکنم دلم برایش مىاحساس مى

لش بروم و این به این معناست که من همه چيزهایى را که خواهد که به دنبامى

ام. یعنى سعيد به بازجو نگفته است که من اطالعاتى را الزم بوده است نوشته

داند فردى که از تواند بخوابد، چرا که مىدانم که امشب نمىام. مىپنهان کرده

شرکت کرد تا  نظر تشکيالتى پائينتر از او بود و با او در مصاحبه تلویزیونى

مارکسيسم و مبارزه را محکوم کند، اعدام شده است و خودش هم اعدام خواهد 

شوم که، سعيد شد. با پرسيدن از زندانيان دیگر در مورد این چارت متوجه مى

گيرد و قاسم از از ما هواداران برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بازجویى مى

اند را و آمار تمام افرادى که فعال بوده خواهدپيکاریها. رژیم بوسيله چارت مى

اند در دست داشته باشد. در این بين از بخصوص آنهایى را که دستگير نشده

 کنند. اند استفاده مىافرادى مثل سعيد که زیر فشار شکسته

در اینجا همه چيز براى شکاندن و تواب کردن زندانيان است. ولى گویى همين 

آید یعنى در عين حال ميزان فشار، زندانى کوتاه مىشکستن هم مطلق نيست. به 
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کند. مثل سعيد که در کند بخشا اطالعاتى را حفظ مىکه دارد همکارى مى

دهد. برخى زیر فشار کند تمام اطالعاتش را نمىحاليکه دارد همکارى مى

کند. مقاومت اند ولى بخشى از وجودشان کماکان مقاومت مىظاهرا تواب شده

دادن کل اطالعاتشان در مورد همه افراد و امکاناتى که از آن خبر  در برابر

اند. تعداد ها در عمل بخشى از اطالعاتشان را مخفى نگاه داشتهداشتند. خيلى

اند خيلى کم است. اند و تمام اطالعاتشان را دادهآنهایى که بطور کامل تواب شده

مقاومت در مقابل سازى بوسيله شکنجه و مبارزه بر عليه سياست تواب

هاى رژیم آسان نيست ولى این کاریست که همچنان ادامه دارد. مبارزان خواسته

اند بشکنند، در سلولها دستگيریهاى دوره هاى قبلى یعنى آنهایى را که نتوانسته

اند دارند که روى جو بند تاثير نگذارند. ما را هم در اینجا نگه داشتهنگه مى

بقيه خيلى کم است و هنوز حکم نداریم یعنى اعدامى چون تعدادمان نسبت به 

کنند که بردن ما از بند براى اعدام بيشتر به جو رعب هستيم. شاید فکر مى

توانستند در سلولها نگهمان دارند. شاید هم سلول خالى کند. وگرنه مىکمک مى

 ندارند. به هر حال بودن ما در بند تاثير دیگرى هم روى برخى از زندانيان

آورند یعنى نماز دارد. همين االن هم تعدادى از کسانى که اداى توابها را در مى

اند به حرف دهند، شروع کردهروند، ولى گزارش نمىخوانند و به حسينيه مىمى

 زدن با ما. 

 ٭ ٭ ٭ 
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 آخرين بوسه 

یى خواند که به بازجودر حال ناهار خوردن هستيم که بلندگو نام تعدادى را مى

بروند. پنجشنبه است و نام پرى از بند ما و فریده از بند باال هم در بين آنهاست. 

ام را قورت توانم لقمهگيرد، نمىاحساس وحشتناکى تمام وجودم را در بر مى

دانم چه کنم. خودم هم مثل سنگ دهم. مثل سنگ در گلویم گير کرده است. نمى

م با سنگى که در گلو دارم چه کنم. به دانتوانم تکان بخورم. نمىام. نمىشده

روم تا او را ببينم، آماده است خورم. از اتاق بيرون مىسختى از جایم تکان مى

ترکاند. توانم حرف بزنم، بغض دارد گلویم را مىکنم و نمىکه برود. نگاهش مى

خواهم. خواهد که براى آخرین بار ببوسمش، این آخرین بوسه را نمىدلم نمى

آید و در حالى بوسد و در آخر به سراغ من مىکنم که دیگران را مىش مىنگاه

 گوید: بوسدم مىکه مى

اى به زبان بياورم، توانم کلمهاميدوارم زنده بمونى، خيلى دوستت دارم. نمى -

خندد، شوند. مىزبانم خشک شده و اگر دهانم را باز کنم اشکهایم جارى مى

افته است، بهترین لباسش را پوشيده است و زیباتر موهایش را به شکل زیبایى ب

کنيم با سرى بلند، با غرور، رسد. در حاليکه نگاهش مىاز هميشه به نظر مى

گردد ها بر مىرود. باالى پلهشادى و اعتماد بنفس به سوى ميدان تير مى

دهد و ناپدید خندد برایمان دست تکان مىکند و در حاليکه مىنگاهمان مى

رود تا با ود. گویى به زندگى لبخند زد و براى دنيا دست تکان داد. مىشمى

رود تا با مرگش شاهد مرگش رژیم را در تسليم کردنش شکست دهد. مى

روم تا بى صدا مقاومت و پایدارى و به هيچ گرفتن مرگ باشد. به هواخورى مى

کنند؟ د اعدام مىدانند که هر روز اینجا دارنو بدون اشک گریه کنم. آیا مردم مى

دانستند که رژیم اسالمى مردم را بخاطر نظرشان کنند؟ نمىچرا کارى نمى

اعدام خواهد کرد؟ پس چرا به چنين رژیمى راى آرى دادند؟ شاید به همان دليلى 

روش بودند، مردم ایران هم به این که مردم آلمان به هيتلر راى دادند و دنباله

کنم که دوستانم را کنم، احساس مىبودن مى رژیم راى دادند. احساس ضعيف

توانم بکنم. چقدر سخت است وقتى که کنند و من هيچ کار نمىدارند سالخى مى

اى نشان ندهيم. براى اینکه برند و ما باید ناراحتىدوستانمان را براى اعدام مى

ید ضعفى نشان نداده باشيم، براى اینکه زندانبانان را خوشحال نکرده باشيم با

تفاوت از کنارشان بگذریم. براى از دست دادن عزیزانمان نباید اشکى بریزیم بى

چرا که اشک نشانه ضعف است. بخاطر مبارزه با احساساتم و متفاوت جلوه 

توانستم گریه کنم. آیا فریده هم توانم بکنم، کاش مىدادن آن دیگر گریه هم نمى
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يست که همه ما اعدام شویم؟ براى اعدام رفته است؟ چرا؟ ولى مگر قرار ن

آید. برد. آناهيد به سراغم مىاحساس غمى تمام وجودم را در خود فرو مى

گویم ممکن است ناراحت شود، خيلى دوست دارم تنها باشم ولى چيزى به او نمى

 گوید: جوان است. مى

 چيزى برایت دارم، ولى بهتره که به دستشویى برى تا بهت بدم.  -

 چى هست؟  -

 نامه فریده. آنرا قبل از اینکه براى اعدام برود به کسى داده که به تو برساند.  -

شویم و بعد از چند زود باش، بریم تو دستشویى که بهم بدى. از هم جدا مى -

گذارد و شروع به شستن بينم. چيزى در جيبم مىلحظه او را توى دستشویى مى

کنم و شوم. بسته را باز مىى مىهاى دستشویکند. داخل یکى از کابيندستش مى

خواست که پرواز عزیزم دلم مى -خوانم: لرزند، مىبينم، دستانم مىیک نامه مى

کنم که از وضعيتم خبر داشته زدیم ولى از هم جدا هستيم. فکر نمىحرف مى

باشى. خيلى تنها هستم براى همين دوست دارم برایت بنویسم. این نامه را تا 

دهم که اعدام صدایم کنند نگاه خواهم داشت و آنگاه به کسى مى زمانى که براى

به تو برساند. هرچند از اینکه اعدامم نکنند وحشت دارم. وقتى دستگير شدم مرا 

ساعت اطالعات ندادم. بعد از آن، شکنجه غير قابل  ۲٤خيلى زدند و من براى 

نيم ساعت هم مردم ولى ممکن نبود. اگر براى خواست مىتحمل بود، دلم مى

کشتم. اگر وسيله خودکشى در دسترس پيدا گذاشتند خودم را مىتنهایم مى

توانستم رگ دستم را آنقدر بجوم که تمام خون بدنم جارى شود. کردم مىنمى

ولى تنهایم نگذاشتند و مدام به تمام بدنم شالق زدند. صداى شالق که با فریاد آنها 

 ۲٤کرد. بعد از ام مىشد دیوانهمخلوط مى کردندکه محمد و فاطمه را صدا مى

ام. پس دانند که دستگير شدهساعت مقاومت فکر کردم که همه دوستانم حاال مى

خواهند بدهم و راحت شوم. براى مدتى زیر توانم آدرسى را که مىمن مى

کردم که اگر دوستم را جنگيدم که بگویم یا نگویم. فکر مىشکنجه با خودم مى

پيدا کنند آنوقت چه خواهم کرد؟ دوستانم در موردم چه فکرى خواهند در خانه 

کرد؟ ولى نتوانستم دیگر شکنجه را تحمل کنم و آدرس را دادم. من به خودم 

خواستم چنين کارى کنم. وقتى آدرس را دادم مرا از اتاق خيانت کردم، چون نمى

وستم را براى شکنجه به اتاق بازجویى بردند. هنوز در آن اتاق بودم که د

بازجویى به همان اتاق آوردند و من نتوانستم اشکم را نگه دارم. احساس 

مردم. خواست مىگریستم، دلم مىکردم با صداى بلند مىغمگينى و بدبختى مى
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دادم. دوستم جایى نداشت که بایست آدرس را مىام و نمىفهميدم که اشتباه کرده

دهم. حاال من اینکه من آدرسش را نمى برود و در خانه مانده بود، به اميد

کردند. هرگز قادر نخواهم بود که با ام، درونم مرده است، کاش اعدامم مىمرده

آرامش زندگى کنم. یک روز توى راهروى کميته مشترک تو را دیدم و حالم بد 

شد. فکر کردم یک نفر هم به تو خيانت کرده است همانطور که من به دوستم 

کردم که اطالعاتت را نداده تو شکنجه شده بودى و آرزو مىخيانت کردم. 

دانم که حکمت اعدام است، اميدوارم که تغييرش بدهند. وقتى که به باشى. مى

این بند آمدم مرا به دادگاه بردند. در دادگاه گفتم که کمونيست هستم و در مورد 

توانم با امم کنند، نمىخواستم که اعددانستند گفتم. چون مىتمام فعاليتهایم که نمى

این سرافکندگى زندگى کنم. مال گفت که اگر از مارکسيسم دفاع نکنم اعدامم 

کنم. وقتى به این بند آمدم به هم نخواهند کرد و من گفتم که حتما دفاع مى

هایم گفتم که به دوستم خيانت کردم. اینکه موجب دستگيرى انسان دیگرى اتاقى

س با من حرف نزد، کسى به من اعتماد ندارد. آنها فکر ام. بعد از آن هيچ کشده

زنند اگر من نزدیک شوم کنند که من جاسوس هستم. وقتى دارند حرف مىمى

مانند تا من دور شوم و بعد دوباره به حرف کنند. ساکت مىحرفشان را قطع مى

 کنم، خيلى تنها هستم. هم اتاقى هایمدهند. احساس تنهایى مىزدن ادامه مى

ام نخواهم بخشيد و هرگز دانند که من هرگز خودم را بخاطر کارى که کردهنمى

دانند که آنرا تکرار نخواهم کرد حتى اگر بدنم را در آتش بسوزانند. آنها نمى

بند وارد اتاق شد چه احساسى بهم دست داد. چند وقتى دوستم را دیدم که با چشم

ر دست از دفاع از مارکسيسم روز پيش بازجو باهام حرف زد و گفت که اگ

بکشم و مخالف رژیم حرف نزنم حکم اعدام را به حکم ابد تخفيف خواهند داد. 

خواهى اعدام شوى؟ و کنم. بازجو پرسيد، چرا مىبه او گفتم که این کار را نمى

خواهم همسرم را ببينم و گفتم آره. او را من جوابى به او ندادم. پرسيد آیا مى

شکنجه خيلى الغر شده بود، نصف وزن سابقش را داشت. به او دیدم، به خاطر 

گفتم از اینکه اطالعاتى زیر شکنجه نداده است خوشحالم. او گفت که اعدام 

خواهد که من بخاطر دختر کوچکمان زنده بمانم. به او گفتم خواهد شد و دلش مى

اشتند گفتند خواستيم یکدیگر را بغل کنيم ولى نگذکه من هم اعدام خواهم شد. مى

که اینجا جاى زنا نيست. به من گفت که مثل قبل دوستم دارد. یعنى او مرا 

هایم بخشيده است. وقتى از بازجویى و مالقات همسرم برگشتم براى هم اتاقى

کنند که من همه گفتگوها را گفتم ولى آنها فقط گوش دادند. شاید آنها فکر مى

شوند عادت یدن آدمهایى که اعدام مىگردم و شاید هم به ددنبال همدردى مى

دارند. به هر حال در چند روز آینده مرا صدا خواهند کرد و در کنار عشقم 
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اعدام خواهم شد، توى بازوى او خواهم مرد. اميدوارم دختر نازنينم ما را درک 

 کند. دوستت دارم، فریده. 

 ٭ ٭ ٭ 

ند. رژیم خشونت و کانسانى، آدم را خشن مىزندگى در یک فضاى خشن و غير

احساس کند. با کند که مردم را تا حد امکان خشن و بىتوحش اسالمى سعى مى

هایشان را لو بدهند، یا آنها را به جبهه بفرستند که کشته خواستن از مردم که بچه

کشند، وقتى مردم را در ميدانها دار شوند، وقتى مردم را توى خيابان مى

احساس کردن مردم است. براى این است که خصایل زنند، همه اینها براى بىمى

اى است که در آن کسى شان را از دست بدهند. این پروسه تغيير تدریجىانسانى

فهمد که چقدر و یا چرا تغيير کرده است. ما را هم در اینجا خشن و نمى

اند و اند. با نشان دادن آنهایى که بوسيله شکنجه تغيير کردهاحساس کردهبى

خواهد، اخبارى مثل این که کسانى از مجاهدین زنند که رژیم مىهایى مىحرف

کنند و غيره، ما را هم سعى ها با رژیم همکارى مىحتى در اعدام زندانى

اند، کنند از احساسات انسانى خالى کنند. آرى ما را هم از انسانيت دور کردهمى

راى من هم تا چندى پيش کنم ببينيم. احساس مىحاال فقط سياه و سفيد را مى

مبارز ماندن و نماندن در زندان و حتى زیر شکنجه مسائلى بودند که 

توانستم به درستى به آن برخورد کنم. من هم کسى را که زیر شکنجه نمى

کردم. ضعفى که اطالعات داده بود تنها به واسطه همان عملش قضاوت مى

دیدم. حتى در سفيد و سياه مىشد. مسائل را نشان داده بود، برایم هویتش مى

اى عقب کسانى که به خاطر شوک دستگيرى و شکنجه دیگر براى دوره

دیدم. شاید هنوز هم نتوانم با این مسائل درست نشستند، ارزش دوستى نمىمى

مان هم همين است. دیدن بعضى برخورد کنم، چرا که فرهنگ حاکم بر روابط

و فریده که زیر شکنجه اطالعات دادند ولى  از واقعيتها در زندان مثل دیدن پرى

شان را و مبارزه را محکوم کنند، مرا تا حاضر نشدند براى زنده ماندن گذشته

نظرى ما در برخورد به این جور دانم عمق تنگحدودى بيدار کرد. هرچند نمى

تواند منجر به برخوردهاى ناآگاهانه غير انسانى مسائل چيست و تا چه حد مى

کنم که باید سعى کنم که انسانيت را فداى سياست نکنم، بلکه لى فکر مىشود. و

 سياست را در خدمت انسانيت بگيرم. 

دانيم آنهایى را که با وعده اینکه اعدام نخواهند شد به مصاحبه حاال مى

اند. یعنى رژیم به آنها دروغ گفت که به تلویزیونى کشيده بودند، اعدام کرده

شان پشيمان هستند. اینکارشان سرنوشتشان را تغيير گذشته مردم بگویند که از
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اند که نداد. تعدادى از آنها قبل از اینکه اعدام شوند به هم سلولى هایشان گفته

شرکتشان در مصاحبه اشتباه بوده است. آنها به عنوان یک تاکتيک به آن نگاه 

ه نخواهد داد که دانستند رژیم اجازکرده بودند که جانشان را نجات دهند. نمى

 زنده بمانند. 

گویند که به هواخورى اند و مىیکباره نگهبانان زیادى داخل بند و اتاقها شده

برویم. مراقبند که چيزى با خود نبریم. دم در هواخورى قبل از اینکه از بند 

کنيم از هواخورى لذت ببریم. شویم. سعى مىبيرون برویم بازدید بدنى مى

گردند که کتاب، یادداشت، کار دستى، سوزن، قلم، بانان دارند مىدانيم که نگهمى

مان را فراموش کاغذ و هر چيزى که بخواهد به ما کمک کند که زندگى روزمره

کنيم، پيدا کنند و با خود ببرند. خيالم راحت است که وسایل مرا پيدا نخواهند 

اهایى که جلوى چشم ام. جکرد. چون آنها را در سوراخ و درز دیوار پنهان کرده

کند که چيزى در آنجاها بيند، کسى فکر نمىهمه هستند ولى کسى آنها را نمى

هاى پيش گردند و دفعهجاسازى شده باشد. این دفعه چندم است که بند را مى

ام، با خود را که براى نينا درست کرده وسایل مرا پيدا نکردند. اميدوارم جاکتابى

است که نگرانم ببرند، چون چيز غيرقانونى نبوده و نينا نبرند. این تنها چيزى 

گذاشت. داد، در قفسه مىهميشه آنرا در حاليکه وسایلش را درونش قرار مى

اى جاکتابى خيلى قشنگى است، با چرم سبز تيره درست کردم. آنرا از ساک پاره

رست خواست آنرا در سطل آشغال بيندازد دکه مال یکى از زندانيان بود و مى

کردم. ساک پاره و کهنه و زشتى بود. من قسمتهایى از آنرا که پاره نبود بریدم و 

با آنها یک جاکتابى درست کردم. نينا نگران است که آنرا ببرند.سه ساعت 

کنند. و این به این معناست که گشت تمام شده گذرد در هواخورى را باز مىمى

اى بهم شوم، بطور باور نکردنىمىتوانيم بداخل بند برویم. داخل اتاق و مى

اند و وسایل ها را گشتهاند. همه ساکریخته است. همه چيز را روى زمين ریخته

کشد تا همه چيز را سر اند. ساعتها طول مىدرون آنها را روى زمين ریخته

گوید آید و مىاى است. نينا ناراحت به سراغم مىجایش بگذاریم. کار خسته کننده

 اند. بى را بردهکه جاکتا

گویند که همه براى بازجویى از بند بيرون برویم. وقتى از بند و نگهبانان مى

برند. این اولين بار است که رویم ما را به حسينيه مىبيرون مى ۲١٦ساختمان 

کنم ام. حاال با جمع کردن پاهایم و گذاشتن سرم روى آنها سعى مىبه حسينيه آمده

کند. اسم طاهر کنندگان را معرفى مىس زندان مصاحبهبخوابم. الجوردى رئي

کنم ببينم درست کنم و به دقت نگاه مىشنوم. سرم را بلند مىزاده را مىاحمد

زند و نفسم به تنگ آمده. یکى از کنم قلبم تندتر مىام. احساس مىشنيده
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 کنندگان پدر مجتبى است که دو سال پيش اعدامش کردند. حاال پدرشمصاحبه

اش ابراز خواهد از گذشتهکه تجربه زندان شاه را هم داشت در مقابل ما مى

پشيمانى کند. کدام گذشته؟ فعاليتهاى زمان شاه و یا همين دو سه سالى که 

جمهورى اسالمى سر کار است؟ دو تا از پسرانش را شاه اعدام کرد و مجتبى را 

کنم حواسم را به روى سن افتم، سعى مىاسالميون اعدام کردند. یاد مجتبى مى

 کند: متمرکز کنم. پدر مجتبى حرفهایش را با این جمله شروع مى

اند که حاضر ام توسط خدا و خمينى پذیرفته شود. با او چه کردهاميدوارم توبه -

افتم به تعریف کردن از رژیم و خمينى شده است؟ به یاد یکى از روزهایى مى

گشتيم که یکى اى بر مىگشتيم. از جلسهمى که با مجتبى و مصطفى از جلسه بر

 از دوستان اتحاد مبارزان برایمان حرف زده بود. مجتبى از من پرسيد: 

 بحثهایش چطور بود.  -

 پاسخ دادم: 

 خيلى لذت بردم.  -

 مصطفى که در صندلى عقب نشسته بود یکدفعه برگشت گفت: 

زنى؟ آدم براى بحث سياسى هم واژه لذت را بکار این چه حرفيه که مى -

زند و دانستم که او جدى دارد حرف مىبره؟من که غافلگير شده بودم و نمىمى

کردم. قبل کند، هاج و واج مجتبى را نگاه مىیا مثل اکثر اوقات دارد شوخى مى

 از اینکه حرفى بزنم مجتبى به او گفت: 

برى، اى که چيزى یاد بگيرى لذت مى. تو هم از بحث سياسىاذیت نکن -

 برى؟ نمى

 ٭ ٭ ٭ 
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  تجاوز هم يک نوع شکنجه است

اش است، چون چند روز پيش در حسينه زنم، او منتظر آزادىبا آناهيد قدم مى

مصاحبه کرد. آناهيد شانس آورد که در آن روز آدم زیادى در حسينيه نبود و 

توابها به او سخت نگرفتند که نشان دهند هنوز لياقت آزادى را ندارد. بنابراین 

 گوید: توى فکر است مىآید که دیر یا زود آزاد خواهد شد. به نظر مى

کنم مدت خيلى زیادى اى نيست ولى احساس مىهرچند دو سال زمان طوالنى -

ام و ام بيگانهکنم خيلى با خانوادهام. احساس مىاست که از جامعه دور بوده

ام هميشه برایم سالم ام روبرو شوم. خانواده خالهدانم چطور با خالهنمى

 با دیدن من چه احساسى خواهند داشت. دانم اند ولى نمىفرستاده

 شوم، چرا اینقدر برایت مهم هستند؟ متوجه منظورت نمى -

 گوید: کشد و مىآناهيد نفس عميقى مى

سالش بود. دو  ١٤سالم بود و او  ١۲ام دستگير شدم. من چون من با دختر خاله -

شتند و تا روزنامه کمونيستى توى کيف او بود. وقتى ما را توى خيابان گ

ها را دیدند، دستگيرمان کردند و بازجویى کردند. او به بازجو گفت که روزنامه

دانم. و این حقيقت داشت، ولى این باعث شد ها نمىمن چيزى در مورد روزنامه

ها را که او را شکنجه کنند و به او تجاوز کنند. چون به آنها نگفت که روزنامه

تا سلول انفرادى کنار یکدیگر بودیم و او در از چه کسى گرفته بود. ما توى دو 

مورد تجاوز به من گفت و گفت که خودکشى خواهد کرد. آن شب خيلى گریه 

تواند و کردم، التماسش کردم که خودش را نکشد، دوستش داشتم. او گفت که نمى

خواستم به پاسداران بگویم که مراقبش خودش را کشت. در سلولم را کوبيدم، مى

نگذارند که خودکشى کند. ولى کسى در را باز نکرد. صبح آنروز رفت باشند و 

شنيدم. احساس کردم که جسدش را از و آمد و صداى پچ پچ نگهبانان را مى

دانند که به او تجاوز شده و او خودکشى کرده ام مىبرند. خانواده خالهسلول مى

تم که به او تجاوز است. رژیم به آنها گفت که او خودکشى کرد و من به آنها گف

 ام و بچه آنها مرده است. تونم با آنها روبرو شوم؟ من زندهشد. چطورى مى

 گویم: تواند دیگر حرف بزند خيلى ناراحت است. مىنمى

کنم. من هم دخترى را دیدم که به او تجاوز شده بود، احساست را درک مى -

کنى؟ تو که گناه مىخوشبختانه او دست به خودکشى نزد. ولى تو چرا احساس 
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اش تقصير رژیم است که باعث شده او اى که ناراحت باشى. همهکار بدى نکرده

خودکشى کند. کاش خودکشى نکرده بود و حاال زنده بود ولى همانطور که 

توانيم همه چيز را کنترل کنيم. بخصوص چيزهایى که مربوط به بينى ما نمىمى

بایست مهم باشد، ن براى او مهم نبود که نمىشيوه تفکر آدمهاست. اگر باکره بود

 زد. بخاطر تجاوز دست به خودکشى نمى

 گوید: کند و مىآناهيد با تعجب نگاهم مى

ولى این تنها او نبود که بخاطر تجاوز دست به خودکشى زد. کسان دیگرى هم  -

 بودند که بخاطر تجاوز دست به خودکشى زدند و تعدادى از آنها موفق به کشتن

گى آدم نباید بخاطر تجاوز دست به شوم، تو مىخود نشدند. ولى متوجه نمى

کردم که کارش درست بوده. وقتى به او خودکشى بزنه؟ من هميشه فکر مى

کردم که خودش را نکشد بخاطر این بود که دوستش داشتم. التماس مى

 کردم که کارش درست نيست. خواستم که از دستش بدهم، فکر نمىنمى

کنند، ممکن زندگى آدم مهمتر از باکره بودن است. آنها پاهاتو با کابل پاره مى -

است رحمت را هم با تجاوز پاره کنند. هر دو شکنجه است، چه فرقى دارند؟ 

اگر از زاویه مذهبى به آن نگاه کنيم فرق دارند. چون براى شخص مذهبى و 

ى براى آن بيفتد. بنابر سنتى بخش جنسى بدن زن خيلى مهم است و نباید اتفاق

تفکر مذهبى و ناموس پرستانه دختر باید از جانش بگذرد ولى بکارتش را از 

دهد ارزشى دست ندهد. بنابر این تفکر دخترى که بکارتش را از دست مى

دهند. علت هم این ندارد. مذهب و سنت و مردساالرى به این مسئله خيلى بها مى

معينى است و باکرگى او مهر و نشانه این  است که از نظر آنها زن ملک مرد

ناموسى و ملکيت است. پرده دختر باکره ناموس و شرف زن است و نبودنش بى

اش را حفظ کند، به وظيفه خود براى شرافتى است. کسى که نتوانسته پردهبى

نگهدارى از خود به مثابه ملک یک مرد به خوبى بر نيامده است. در این 

دهد و اینجا در رابطه با اسا در رابطه با مرد معنى مىفرهنگ وجود زن اس

حفظ ملک مردان، او نتوانسته به دليل زنده بودن خود جواب مثبت بدهد و 

شود و سزاوار تنبيه است. تنبيهات شدید مردانه و اسالمى به مقصر شناخته مى

خاطر از دست دادن این کاالى "با ارزش" به همين دليل است. طبعا کسى که 

داند و بعضا آگاهانه تسليم این فرهنگ شده است، خود را سزاوار تنبيه مىنا

رند دهند که به خاطر این "نقص" بمىبينى متاسفانه ترجيح مىهمانطوریکه مى

زنند. کافى است به هر عضوى از بدن در رابطه با و دست به خود کشى مى

راى هيچ اندامى از سالمتى جسمانى خود فکر کنى و ارزش اخالقى و خرافى ب
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بدن قائل نشوى، تا در مقابل از دست دادن پرده و تجاوز هم مقاومت کنى. اگر 

رى پيدا دستت را بشکنند و حتى قطع کنند، این احساس که به خاطرش باید بمى

شان کنى، پس چرا وقتى به اعضاى جنسى بدنت ميرسى باید دست خوردننمى

انسان خرافات مذهبى و مردساالرانه و را مساوى با مرگ بدانى؟ کافى است 

پرستانه را دور بریزد تا به خود به عنوان انسان و نه ملک و ناموس ناموس

دیگرى بنگرد. بخاطر این تفکرات سنتى وقتى دخترى در خطر تجاوز قرار 

کند که دیگر ارزشى ندارد و تواند از خودش دفاع کند، فکر مىگيرد و نمىمى

شوى که ولى اگر از زاویه دیگرى به آن نگاه کنى متوجه مىرد. بهتر است بمى

دهد. ما باید تجاوز را هم با از دست دادن بکارت کسى ارزشش را از دست نمى

یک شکنجه ببينيم. یکى از بدترین، ضدانسانى ترین و تحقيرکننده ترین شکنجه 

آزار هاست ولى سرانجام یک شکنجه است نه چيزى بيشتر و نباید به خودمان 

خواهند که ما را از بين خواهند، آنها مىبرسانيم. این چيزى است که آنها مى

 ببرند، ما نباید کمکشان کنيم. 

 پرسد: زنيم. مىآناهيد غرق فکر است، براى مدتى بدون حرف قدم مى

بعضى دخترها قبل از اینکه به آنها تجاوز شود دست به خودکشى زدند. آنها  -

که به آنها تجاوز خواهد شد و براى اینکه جلوى آنرا بگيرند احساس کرده بودند 

خواهند بهت تجاوز کنند دست دانستى که مىدست به خودکشى زدند. اگر تو مى

 زدى؟ به خودکشى نمى

ام ارزش دارد در حاليکه من ارزشى براى بکارتم قائل البته که نه. زندگى -

ت. زندگى زیباست و شيرین، نيستم. هرگز بخاطر تجاوز خودم را نخواهم کش

 عزیزم. در دفاع از یک زندگى شاد و آزاد و انسانى باید شکنجه را تحمل کرد. 

 گوید: رسد، مىآناهيد خيلى ناراحت به نظر مى

کنم حق با توست ما نباید بخاطر حفظ بکارت خودمان را بکشيم. کاش فکر مى -

کرد و االن زنده بود. او چپ بود ولى باکره دختر خاله من هم اینطورى فکر مى

 بودن برایش مهم بود. 

گاهى مهم نيست که آدم به چه چيز باور دارد، سنتها در خون و پوست ما  -

کنيم که تفکرات اى زندگى مىاحت نيست. ما در جامعهاند و کندن از آنها ردویده

ساله راحت  ١٤مذهبى در رابطه با زنان خيلى عميق است و براى یک دختر 

نيست که طور دیگرى فکر کند. در جامعه ما تجاوز معنى شکنجه را ندارد. 
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اند با مردى که به او تجاوز حتى در جامعه پيش آمده که دختر را مجبور کرده

تواند باشد که مجبورش ازدواج کند. این بيشترین توهين به یک انسان مىکرده 

کنند با آدم پست و متجاوزى ازدواج کند تا هر وقت که خواست به او تجاوز 

بيند که در تجاوزى که به او شده اى دختر خاله تو هم مىکند. در چنين جامعه

اى که شده ممکن نجهبيند که تنهاست و حتى بخاطر شکجامعه با او نيست. مى

است تحقير بشود. گویى تقصير او بوده که از بکارتش محافظت نکرده. اگر 

شود احساس کند که جامعه را در پشت سر خود انسانى که به او تجاوز مى

خواهد داشت، هرگز دست به خودکشى نخواهد زد. بعضى از زنها بخاطر 

، در مورد آن سکوت شودفرهنگ غالب بر جامعه وقتى به آنها تجاوز مى

کنند که اگر در موردش حرف بزنند تحقير خواهند شد. کنند. آنها فکر مىمى

کنند. تازه بيشترین تجاوز براى همين یعنى براى اینکه اذیت نشوند آنرا افشا نمى

کنند زن باید بکارتش را ها و توسط شوهرانى است که فکر مىبه زنها در خانه

شود. چنين مردانى هروقت که ارزش مىت بىحفظ کند، در غير اینصور

کنند و متاسفانه زن هيچ حقوقى ندارد که بتواند بخواهند به زنانشان تجاوز مى

بواسطه آن جلوى تجاوز شوهر را بگيرد. بدبختانه تجاوز شوهر به زن اصال 

طرح نيست. در این فرهنگ مذهبى و سنتى تجاوز تنها خارج از ازدواج مفهوم 

تواند با او که زن مال مرد است و تجاوز و یا هرکارى که بخواهد مى دارد. چرا

 بکند. 

 کنند؟ اى تجاوز مىبازجوها با چه انگيزه -

براى بازجو هم تجاوز یک شکنجه ویژه است. بازجو هم در همين جامعه  -

داند که اکثر زنها نسبت به آن حساسيت بيشترى دارند. بزرگ شده است و مى

کنند. زمان شاه هاى دیگر از تجاوز هم استفاده مىر کنار شکنجهبراى همين د

شد. در کشورهاى دیگر هم از هم از تجاوز بعنوان یک شکنجه استفاده مى

شود. منظورم این است که این نوع شکنجه تجاوز بعنوان یک شکنجه استفاده مى

ى و شود. هرچند رژیمهاى مذهبتنها بوسيله رژیمهاى مذهبى استفاده نمى

هاى دیگر، از تجاوز براى شکاندن ناسيوناليستى ممکن است بيشتر از شکنجه

 زندانيان استفاده کنند. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  خبر خوش

 گوید: آید، مىگردیم. راز در حالى که خندان است به سراغم مىاز مالقات بر مى

ا مژده بده، حزب کمونيست تشکيل شده. اواخر تابستان کنگره بوده و حزب ر -

 اند. تشکيل داده

 با چه جریاناتى؟  -

 همان جریاناتى که قبل از دستگيریمان روى تشکيل آن توافق داشتند.  -

کند که دستگير و اعدام کند و پایان در دورانى که رژیم تمام تالشش را مى -

اى تبدیل کند، کمونيستها مبارزه و مقاومت را براى همه به امر پذیرفته شده

اى موثرتر را پيش ببرند. چه تو دهنى خوبى به اند که مبارزهادهحزب تشکيل د

 رژیم است، دستشان درد نکند. 

اى است، بخصوص باید تشکيل حزب را جشن بگيریم.خبر خوشحال کننده -

براى ما که نه تنها از جامعه دوریم بلکه در کارخانه تواب سازى هستيم. و تمام 

افتم که حرکت کنيم. به یاد دورانى مىتالشمان این است که بر خالف جهت 

له و بحث سر تشکيل حزب راه افتاده بود. خود اتحاد مبارزان کمونيست و کومه

اى که به فراکسيونهایى از جریانات دیگر موافق تشکيل حزب بودند. پروسه

بحث حول ضرورت تشکيل حزب منجر شد از زمانى آغاز شد که نظرات اتحاد 

تمام جریانات چپ نفوذ پيدا کرد. فراکسونهایى در  مبارزان کمونيست در

جریانات مختلف بوجود آمد که نظرات اتحاد مبارزان را قبول داشتند. تشکيالت 

اى و مبارزه اجتماعى له که به دليل عجين بودنش در یک جنگ تودهکومه

فرصت این را پيدا کرده بود نفوذ عظيمى پيدا کند و بزرگترین جریان چپ آن 

بود یکپارچه جهتگيرى اتحاد مبارزان را پذیرفت. بعد از آن بحث سر  دوره

تشکيل حزب و سازماندهى حزبى شروع شد. کاش من هم از نزدیک شاهد 

 تشکيل حزب بودم. 

 ٭ ٭ ٭ 

امروز دو نفر را از بند باال به بند ما منتقل کردند، زهرا و رویا. زهرا زندانى 

رسد که این دو از دعوا با توابها بدشان زمان شاه بوده است و به نظر مى

کنند. توابها به آنها گفتند آید، شاید آنرا بخشى از مبارزه در زندان تعریف مىنمى
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ا پهن کنند و روى بند اتاق پهن نکنند. ولى که لباسهایشان را روى بند کمونيسته

اند و همين موجب جروبحث توابها با آنها شده است. آنها روى بند اتاق پهن کرده

توابها لباسهاى آنها را روى زمين انداختند و به آنها فحش دادند و آنها هم به 

گویند مى گویند نجس و آنها هم به توابهادهند. توابها به آنها مىتوابها فحش مى

 گوید: آید و مىشما کثيف و نجس هستيد نه ما. زهرا به سراغم مى

گيرید؟ چرا لباسهایتان را روى طناب اتاقتان پهن چرا طرف ما را نمى -

 کنيد؟ نمى

خواهم وارد برخوردهاى اینچنينى بشوم. براى من مهم نيست که بند لباسم نمى -

ستم براى چه باید بخواهم که لباسم را کنار جدا باشد. تا زمانى که کنار دوستانم ه

لباس توابها پهن کنم؟ ما موضوع کار توابها هستيم، ولى آنها موضوع مبارزه 

دهم. جروبحث سر مسائل روزمره کار من نيستند، من به آنها اهميتى نمى

شویيم یک مسلمان باید آنها را آب توابهاست طورى که وقتى ما چپها ظرف مى

دهم. اینها حتى رژیم هم نم که احمقانه است ولى من اهميتى نمىدابکشد. مى

اند، آن هم از نوع مفلوکش. من حاضر نيستم خودم را در نيستند خودشان زندانى

خواهند نماینده رژیم در بند باشند بگذار رابطه با آنها تعریف کنم. اگر آنها مى

راستش اینکه لباسم را روى کنم. باشند. دعوایى با آنها ندارم، کار خودم را مى

کند. این ام در اینجا ایجاد نمىاین بند و یا آن بند پهن کنم فرقى در شرایط زندگى

به معنى کوتاه آمدن از نظر و یا برخوردى هم نيست. براى همين برخورد در 

گيرد و من از هر دو کم دارم و دوست دارم سر موردش فقط وقت و نيرو مى

کنم که باید نقشه یه گذاریشان کنم. از همه مهمتر فکر مىترى سرمامسایل مهم

العمل و یا لج و لجبازى شد. شاید رژیم هم مند عمل کرد و نباید دچار عکس

خيلى دوست داشته باشد که ما با توابها سر مسائل روزمره درگير شویم ولى تا 

ها بيفتيم. در مان نيستند نباید دنبال برخورد توابآنجایى که مزاحم کار و زندگى

کنيد داند که چه باید بکند. اگر تو و رویا فکر مىهر صورت هر کس خودش مى

گذارند با آنها درگير شوید به که باید در مقابل قوانينى که توابها جلویتان مى

 خودتان مربوط است. 

دانم که طریق مبارزه مرا قبول ندارد زنيم. مىاى در سکوت قدم مىچند دقيقه

پرسم کند. از او در مورد زندان شاه مىدانم چرا از نظرش هم دفاع نمىىولى نم

 گوید: و زهرا مى
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خيلى فرق داشت. در آنجا شکنجه معموال ابتداى دستگيرى و براى اطالعات  -

کردند. در شد. بعد از آن زندانى را به حال خودش رها مىگرفتن بکار برده مى

آید تنها یکبار شکنجه شدم. آنهم يه یادم مىدوران محکوميتم بعد از دوران اول

وقتى بود که یکى از جشنهاى شاهنشاهى بود و از ما خواستند که در جشن 

شرکت کنيم و ما نکردیم. بعد از آن ما را به درخت بستند و زدند. حاال نگاه کن، 

زنند. زندان اسالم متفاوت از خواهد آدم را مىاین مالها هر وقت دلشان مى

خواهند آدم را از زنند. مىنهاى دیگر است و آدم را فقط براى اطالعات نمىزندا

 آدميت خالى کنند. 

نزدیک وقت زایمان نينا است و ما مشغول آماده کردن وسائل براى بچه هستيم. 

کنند، من از ها مالفه قبول نمىخانواده نينا لباس بچه آوردند و چون از خانواده

ها مالفه و وسایل مورد هاى پرچين بياورند. از دامنامنام خواستم که دخانواده

کنيم. تحمل نينا خيلى زیاد است، هميشه درد دارد و نياز بچه را درست مى

دانم که خيلى دوست اش باید بنشيند و یا دراز بکشد. مىتواند راه برود، همهنمى

 کند. دارد راه برود ولى بخاطر حفظ بچه این کار را نمى

ام به گوید که پروندهروم. پدرم مىقات است، به دیدن پدر و مادرم مىروز مال

گویم من که بهت گفته بودم شوراى عالى قضایى فرستاده شده است. به او مى

اند که حکمت را به دو سال گوید آره ولى بهم قول دادهحکمم اعدام است. مى

م که زیاد مطمئن نباشد. گویکنم و به او مىزندان تغيير خواهند داد. باور نمى

هایشان را بخرند و حکم آنها از اعدام به اند حکم بچهگویم چند نفر توانستهمى

ها هم پولشان را از چند سال زندان تخفيف پيدا کرده است. ولى برخى از خانواده

 گوید: شان را. پدرم مىدست دادند هم بچه

زارم دو سال ان نباش نمىحکم تو بيشتر از دو سال نخواهد بود. ولى نگر -

آرمت بيرون، تا وقتى که اینجایى تضمينى نيست که زنده اینجا بمانى. زودتر مى

 خواهى ماند. 

هایشان دانيم که تعدادى از زندانيان به قيمت زیادى به خانوادهدر زندان ما مى

ده دانيم که زنى در حالى آزاد شده است که منتظر اعدامش بواند. مىفروخته شده

دانند که الجوردى، رئيس زندان یکى از است، در مقابل ميليونها تومان. همه مى

آید و کند. راز به سراغم مىگيرد و زندانى را آزاد مىکسانى است که پول مى

کند، چيزى توى جيبم اى روى لباسم مىدر حالى که تظاهر به پاک کردن لکه

 گوید: اندازد. مىمى
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بخوان. گزارش یکى از توابها در مورد لباس پوشيدن و به دستشویى برو و  -

 دهد که باید بيشتر مراقب باشيم. زندگى ماست. این نشان مى

 اى؟ از کجا پيدا کرده -

گشته از روى ميز دفتر برداشته. کسى در دفتر بهناز وقتى از مالقات بر مى -

 نبوده و توانسته به راحتى بردارد. 

 خوانم، نوشته است: روم و مىبه دستشویى مى

اى بينند. پرواز و راز رابطهآنها در بند تشکيالت دارند. یکدیگر را مرتب مى -

هر روزه دارند. پرواز رابطه مرتبى با نينا، بهناز و روژین دارد و راز با شيوا 

دیگر و بهناز و سحر رابطه منظمى دارد. راز و پرواز گاهى هم با زندانيان 

زنند. لباس پوشيدنشان کامال با ما متفاوت است. بيشتر اوقات لباس حرف مى

ها قبول کنند. پوشند. برادران نباید برخى لباسها را از خانوادهقرمز رنگ مى

کنند. نماز هاى تلویزیونى نگاه نمىروند و به مصاحبهآنها به حسينيه نمى

ن روى بقيه زندانيان تاثير گذاشته خوانند و کامال معلوم است که رفتارشانمى

است. بهتر است آنها را از این بند ببرید، به قبرها و یا جاى دیگرى منتقلشان 

 کنيد. 

دختر خوبى در اتاق ما هست که هنوز موقعيت خودش را در زندان تعریف 

داند چکار باید بکند. در بيرون سياسى نبوده، حاال در زندان مجبور نکرده، نمى

کنند که او را به طرف خود بکشند. وقتى سياسى باشد. توابها سعى مى است که

آید و خبرها را بيند، به سراغم مىکه زیر طنابهاى لباس هستم و کسى او را نمى

دهد. روزى که او را دستگير کردند پدرش جان سپرده است. وقتى بهم مى

يه خانواده شاهد روند، پدرش و بقاش مىپاسداران براى دستگيرى او به خانه

برند پدرش توانند کارى کنند. بعد از اینکه پاسداراها او را مىبودند ولى نمى

دهند، اش این خبر را به او مىميرد. در اولين مالقات خانوادهکند و مىسکته مى

دانم که روزى گویى هنوز از شوک از دست دادن پدرش بيرون نيامده است. مى

د گرفت و به طرف ما خواهد آمد و دیگر با توابها باالخره تصميمش را خواه

حرف نخواهد زد. ولى دوست ندارم فشارى به او بياورم، خودش باید تصميم 

گوید و بگيرد. حاال زیر طنابهاى لباس دارد برایم اخبار قزل حصار را مى

رفتار وحشيانه حاجى رحمانى با زندانيان را. من تظاهر به جابجا کردن لباس 

کند. تا اینکه زند تظاهر به همين کار مىو او هم در حاليکه حرف مى کنممى

 توابى از راه برسد و او راهش را بکشد و برود. 
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کنم. اول آن را با سابيدن به در وقتهاى بيکاریم روى سنگ کوچکى کار مى

آورم، بعد سوراخش زمين هواخورى و یا یک سنگ پا به شکل زیبایى در مى

کارى کنم. این نویسم تا کندهکنم و یا چيزى مىى آن نقاشى مىکنم. بعد رومى

خواهم این کار را بکنم، باید پشت کار قدغن است براى همين هر وقت مى

بندهاى لباس بروم و آنجا بنشينم و کار کنم. اگر توابها مرا در حال کار روى 

خودکار و یا دهند. اجازه نداریم کاغذ و مداد یا سنگ ببينند برایم گزارش مى

سوزن داشته باشيم ولى همه اینها را در جاهاى امن داریم. براى کار روى 

خواهد که کنم. گاهى رویا از من مىسنگ از سوزن و تيغ تراش استفاده مى

اى برایش بکشم که خودش روى آن کار کند. اى نقاشىروى سنگى و یا پارچه

داشته باشم متاسفم. ولى انگار  توانم با او و زهرا رابطه سياسىاز اینکه نمى

مان متفاوت کنيم و روش مبارزاتىاجتناب ناپذیر است چون مثل هم فکر نمى

است. مشغول کار روى سنگم هستم که مسئول فروشگاه راز را براى پرداخت 

کند. او یکى از مجاهدینى است که اداى توابها را در پول خرید قبلى صدا مى

کنم چون گوید پول خرید را داده است. تعجب مىو مى گرددآورد. راز بر مىمى

روم تا با مسئول فروشگاه من پول خرید را یک روز بعد از آن دادم. به اتاق مى

کند که از من پول گرفته است. ولى حرف بزنم و پول را پس بگيرم. قبول نمى

دفترش را  خواهم کهگویم که کجا نشسته بودیم و از او مىبعد از اینکه به او مى

آید و پول را پس بياورد و ببيند که روى آنرا خط کشيده است یا نه، یادش مى

 گوید: گویم و او مىدهد. به آناهيد در مورد آن مىمى

گيرند و به کنند، پول ما را مىها مىاین کارى است که بعضى از مجاهد -

پول به خارج از دهند. سال پيش آنها از زندان قزل حصار کلى تشکيالتشان مى

زندان براى تشکيالتشان فرستادند. پولى که از این طریق از امثال ما گرفته 

بودند و یا از هوادارانشان در زندان جمع کرده بودند. بعد از مدتى یکى از آنها 

تواب واقعى شد و در مورد آن گزارش داد. بعد از آن خيلى از آنها به زیر 

ایى شدند که در مورد مادر و خواهرشان هم شکنجه رفتند و تبدیل به توابه

گزارش دادند. زندانيانى اینجا هستند که بخاطر همکاریهاى آنها دستگير شدند. 

گونه ناراحتى تو را توانند بدون هيچاند که مىآنها را طورى در هم شکسته

 بکشند. 

یکى از روزهاى سرد پائيزى است و امروز نينا با یک پسر بچه خوشگل از 

دارى زندان به بند آمد. نينا خيلى ضعيف شده است. با اینکه در عرض چند به

ماه گذشته بخشى از غذایمان را وقتى تخم مرغ و سيب زمينى بود پنهانى به او 

خوابد و دادیم. با این حال آنقدر ضعيف است که روزها هم همراه بچه مىمى
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هاى د. به کمک نينا کهنهشوشود، نينا هم بلند مىوقتى او براى شير بيدار مى

کنيم که بچه را حمام کند. از نگاه کردن به بچه شویيم و کمکش مىبچه را مى

برم. با دیدنش و رشدش، وجود زندگى در زندان را زیباى نينا خيلى لذت مى

کنم. بودن او در زندان دردآور است ولى در عين حال زندگى بيشتر احساس مى

ه کردن به او و نوازش انگشتان کوچولویش خسته کند. از نگارا زیباتر مى

دانم وقتى بزرگ شود درک خواهد کرد که چقدر مادرش رنج برد شوم. نمىنمى

 که او زنده بماند. 

کنيم که براى اعدام خواند که به بازجویى بروم. همه فکر مىبلندگو اسم مرا مى

اند و دلم برایش ههایى بهش دادافتم که چه وعدهاست. یاد حرفهاى پدرم مى

کند. برد و به اتاقى هدایتم مىسوزد. نگهبان مرا به ساختمان بازجویى مىمى

 کند. بازجو خودش را معرفى مى

ات هللا است. حکمت اعدام است، ولى اگر در حسينيه از گذشتهاسم من روح -

 عدام. توانيم آنرا تغيير دهيم. دست خودت است، انزجار یا اابراز ندامت کنى مى

 این کار را نخواهم کرد.  -

 کنيم. پس برو، وقتش براى اعدام صدات مى -

 کى؟  -

 منظورت چيه؟  -

 کنيد؟ کى براى اعدام صدام مى -

 کند. زند و مرا از اتاق بيرون مىلگدى به پشتم مى

 ٭ ٭ ٭ 

ام در مورد بازجویى بگویم و اینکه حکم روز مالقات است، باید به خانواده

م دادگاه را شوراى عالى قضایى تایيد کرده است. بلندگو اسم من و راز را اعدا

رویم. خانواده راز با من سالم خواند. همراه تعدادى دیگر به سالن مالقات مىمى

کنند. به کنند و خانواده من هم با راز سالم و احوالپرسى مىو احوالپرسى مى

صورت درشت و آفتاب هاى گویم. ماهيچهپدرم در مورد بازجویى مى

کنند. آبشار درد و عصبانيت همراه اشک از اش شروع به لرزش مىسوخته
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کند اشکش را کنترل کند و مانع از ریزشش شوند. سعى مىچشمانش جارى مى

هاى دو گوشه دهانش شود ولى صورتش خيس اشک است. اشکهایش در چاله

خورم. نباید گریه ضم را مىکند. بغایستند. دیدن حالتش حالم را دگرگون مىمى

ام را بگيرم، چيزى که در زندان کنم و باز باید جلوى ابراز احساس طبيعى

زنند، باید وانمود کنيم که درد ندارد و داد ام شده. وقتى مىبخشى از زندگى

رویم که ضعفى کنند، خندان به ميدان تير مىنزنيم. براى اعدام صدایمان مى

رویم. و این در حالى است که یى به استقبال مرگ مىنشان نداده باشيم. گو

برند و ما زندگى را با تمام وجودمان دوست داریم. دوستانمان را براى اعدام مى

هایمان را رد و کنيم، با لبخند آخرین بوسهدر حاليکه در قلبمان خون گریه مى

باید گریه کنم. کنيم. حاال هم قلبم با دیدن چهره پدرم به درد آمده ولى نبدل مى

 گوید: مادرم مى

 توانى بکنى که اعدامت نکنند؟ هيچ کارى نمى -

ام ام، از آنچه که هستم و بودهچرا، از من خواستند که انزجار بدم. از گذشته -

دانى ابراز پشيمانى کنم و از امامشان طلب پوزش و بخشش کنم. ولى خودت مى

 م. دهکه من مرگ را به چنين کارى ترجيح مى

 کنند. چه اشکالى داره که مصلحتى انزجار بدى؟ ولى اعدامت مى -

ام را به دور بریزم، براى چى مصلحتى و غير مصلحتى نداره. من اگر گذشته -

 ام در تدوام آن است. ام بخشى از زندگى من است و آیندهزندگى کنم؟ گذشته

 گوید: خواهد که بر اصرارش تاکيد کند. پدرم به او مىمادرم مى

دیدم که با آنهایى که اش گاهى او را مىراحتش بگذار.پدرم که در زندگى -

کرد و بر سر این رفتارش با هم اختالف قدرت بيشترى از او داشتند سازش مى

خواهد. مرا همينطور که هستم دوست داشتيم، حاال مرا با همه آنچه که هستم مى

انگيزد. پدرم همچنان وجودم بر مىدارد. رفتارش احساس احترام زیادى را در 

 گوید: ریزد مىکه اشک مى

توانند تو را بکشند. خيالت راحت باشه. از این زندان نجاتت ام نمىتا من زنده -

 گذارم در اینجا زیاد باشى. دم. نمىمى

توانند بيان ها نمىتوانم حرف بزنم. واژهآورند. نمىحرفهایش قلبم را به درد مى

ساسم باشند. گوشى قطع شده است و ما با فاصله یک متر از یکدیگر در کننده اح
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نگریم. ایم و یکدیگر را مىاى ما را از هم جدا کرده، ایستادهحاليکه دیوار شيشه

اند. و یا شاید قبال خوب نگاهشان نکرده در عرض یک سال گذشته پيرتر شده

 ده بودم. بودم. شاید هم هيچ وقت به این اندازه احساسشان نکر

 ٭ ٭ ٭ 

ام چون دیشب یک نفر یکى از پتوهایم را از رویم کشيده دوباره سرما خورده

دهند و بود. هر کدام دو تا پتوى نازک سياه سربازى داریم. که پرز زیادى مى

پوشانيم مان بد هستند. با اینکه با چادر به جاى مالفه آنها را مىبراى سالمتى

بخاطر تعداد زیاد زندانى در اتاق و آلودگى هوا دهند. ولى باز هم پرز مى

مجبوریم در این هواى سرد پنجره ها را باز بگذاریم. براى همين دو تا پتو هم 

کنم چون غذایمان خيلى کند. احساس ضعف شدیدى مىشب تا صبح گرممان نمى

توانيم خودمان را گرم نگه داریم. هميشه یخ زده و کم است و طى روز هم نمى

خواهد تمام روز را بخوابم ولى امکانش نيست. به نه هستيم. دلم مىگرس

نشينم. شمسى خانم روم که زیر آفتاب بشينم، نزدیک راز مىهواخورى مى

نشيند. شمسى خانم هفتاد سالش است و چند روز پيش آید و کنارمان مىمى

ورده رود، امروز با پاهاى شالق خدستگير شده است. هر روز به بازجویى مى

زند. برگشت. خيلى ترسيده است و تنها به ما که اطمينان دارد حرفش را مى

 گوید: مى

توانم توانم آنها را لو بدهم؟ چطور مىخواهند، چطور مىهایم را مىآنها بچه -

ترسم. کاش دانم چه کنم، خيلى مىآنها را به اینجا بياورم که کشته شوند؟ نمى

 تحقيرم نکنند. مرده بودم که حاال اینقدر 

توانى از گذرد. دوباره مىتحمل داشته باش، این دوره موقتى است و مى -

 زندگى لذت ببرى. 

 اگر نتوانم شکنجه را تحمل کنم چى؟  -

هایت را به آنها بدهى که توانى بچهتوانى تحمل کنى. چون تو نمىمى -

توانى مقاومت کنى، تو انسانى قوى بکشنشون، پس تحمل خواهى کرد. مى

 هستى. 

تمام دیروز و دیشب برف باریده است و حاال کلى برف توى هواخورى است. 

. صدایى که با منتظرم که در هواخورى باز شود که بروم روى برفها راه بروم
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شود خيلى قشنگ است. نگهبان در هواخورى را قدم زدن روى برف ایجاد مى

رویم. تعداد کمى در هواخورى هستيم. روى کند و ما به هواخورى مىباز مى

کنم. بقيه دارم و با آن بازى مىروم و مقدارى از آن را بر مىبرفها راه مى

کنند. با نگاه یکدیگر را لوله درست مىدوستانم هم دارند با برف در دستانشان گ

خندیم. گاهى اداى پرت کردن گلوله برفى را در زنيم و مىکنيم که مىتهدید مى

خندیم. ناگهان من و راز و روژین و آوریم و از جا خالى دادن همدیگر مىمى

کنيم. گرم بازى و فرار از هاى برفى پرت مىبهناز و شيوا به هم گلوله

آیيم. برفى یکدیگر هستيم که با صداى داد نگهبان به خودمان مىهاى گلوله

 گوید: نگهبان دم در هواخورى ایستاده و مى

کشين؟ زود هواخورى را ترک کنيد. در حالى که هم از نفس خجالت نمى -

رویم. بلندگو اسم روژین را ایم به داخل بند مىایم و هم سر حال آمدهافتاده

دانيم که این براى بردن او به سلول زجویى برود و ما مىخواند که براى بامى

انفرادى است. چون برف بازى کردیم باید یک قربانى بدهيم، همه دلخور هستيم 

بوسيم و آیيد. همدیگر را مىگوید ناراحت نباشين، شما هم بعدا مىو روژین مى

که او را به فهميم خواهد و ما مىرود. بالفاصله بلندگو وسایلش را مىاو مى

 سلول انفرادى بردند. 

 ٭ ٭ ٭ 

کنند و این بار همه فکر است. مرا براى بازجویى صدا مى ٦۲اوایل اسفند 

روم. حدود چهار بوسم و مىکنيم که براى اعدام اسست. دوستانم را مىمى

آید و مرا با ساعت است که توى راهرو منتظر هستم. باالخره نگهبان مرد مى

شوم. ت وارد آن مىرویم که اولين بارى اسبرد. به ساختمان بزرگى مىخود مى

رود. بعد از دو ساعت خواهد که منتظر باشم و خودش مىاى از من مىدر گوشه

خواهد که وارد اتاقى شوم. در پرسد و از من مىآید و اسمم را مىیک نفر مى

هاى این اتاق دو تا مرد هستند و هزاران پوشه و پرونده روى دو ميز و قفسه

گوید دهد و مىیک برگه کاغذ به من نشان مى اطراف اتاق است. یکى از آنها

خوانم لبخند کنم، حکم اعدامم است. همچنان که مىبخوان. شروع به خواندن مى

 گوید: نشيند. یکى از آنها به دیگرى مىبر لبانم مى

گيرد و برگه ره. برگه را از دستم مىنگاش کن، خوشحاله که قراره بمى -

گوید امضا کن. در برگه جدید نوشته شده است که دهد و مىدیگرى را بدستم مى

ام را بگيرم، آنرا امضا توانم جلوى خندهام. نمىبه ده سال زندان محکوم شده
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خواهد هر چه زودتر به بند برگردم و به دوستانم کنم، یعنى آنرا دیدم. دلم مىمى

ندن من اى براى برگردامانم. ولى کسى عجلهبگویم که زنده هستم و زنده مى

گویم حالم بد است و باید به بند برگردم. بعد از ندارد. به یکى از نگهبانان مى

برد. یک روز تمام طول کشيد تا حکم را بهم دادند. آید و مرا با خود مىمدتى مى

گردم به بند. دوستانم از من صبح از بند بيرون آمدم و حاال عصر دارم بر مى

یند که پدرم نگذاشت اعدامم کنند.ولى خبر بدى گوکنند و مىخوشحالى گریه مى

اند. هم هست، در مدتى که من در بند نبودم، تعدادى از زندانيان را منتقل کرده

شان حکم داشتند، من هم اگر حصار برده باشندشان، به قبرها. همهباید به قزل

یا را گرفتم امروز در بين آنها بودم. از بند ما تنها زهرا و رودیروز حکم مى

اند و از بند باال تعداد بيشترى را. تصور اینکه چه تعدادى از آنها از قبرها، برده

 این کارخانه تواب سازى، سالم بيرون خواهند آمد، دردناک است. 

ام بگویم که خواهد که هر چه زودتر مالقات داشته باشيم تا به خانوادهدلم مى

توانستم مان را داشتيم و مىخانوادهاعدام نخواهم شد. کاش امکان تلفن زدن به 

شود، زودتر به آنها بگویم که زنده خواهم ماند. دوره قبل از دادگاه حساب نمى

گذارند که بنابراین ده سال آینده را باید در زندان باشم. ولى آیا واقعا آنوقت مى

گذاریم شماها اینطورى آزاد بروم؟ اميدوارم. یک بار الجوردى گفت: ما نمى

شين، از نظر سياسى زنده از اینجا بيرون بروید. ولى به مردم هم بستگى دارد، ب

فقط رژیم تعيين کننده نيست. باالنس قدرت بين دو قطب یعنى مردم و رژیم 

 سرنوشت ما را تعيين خواهد کرد. 

ها ایم. از بين ميلهشب است، من و راز کنار در هواخورى که بسته است ایستاده

گویم که دلم براى آنوقتها که توى انگليس ها را ببينيم. به راز مىرهتوانيم ستامى

اى قدم رفتم و در تاریکى بدون هيچ نگرانىشبها براى قدم زدن بيرون مى

زدم، تنگ شده است. در مورد شرایط زندان و این همه تواب که بيشتر از مى

کنيم که شرایط زنيم و هر دو فکر مىکنند، حرف مىنگهبانان ما را اذیت مى

همينطور نخواهد ماند. باالخره یک روز مجبورند توابها را آزاد کنند، آنوقت ما 

دانيم آنروز کى خواهد رسيد، ولى مبارزان را هم کنار هم قرار خواهند داد. نمى

تواند این طرفدارانش را که حاضرند ما را با سرانجام خواهد رسيد. رژیم نمى

داند که اگر ، زیاد در زندان نگه دارد. رژیم هم مىیک اشاره الجوردى بکشند

به موقع اینها را آزاد نکند ممکن است اینها هم رفتارشان را تغيير دهند. تصور 

اینکه روزى توابى در بند نيست و ما آزادیم که هر کارى که دوست داریم بکنيم 

عنى رسيد، توابها هم براى چنين روزى یجالب است. کاش آنروز زودتر مى

کنند.روز تولدم است و دو روز است که حکم نبودن در زندان روز شمارى مى
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ام یعنى خطر اعدام از سرم باز شده است. دوستانم با خرما و کشمش و گرفته

اند که تولد و حکم گرفتن مرا جشن بگيریم. از من نان خشک کيکى درست کرده

خوریم و م کيک مىخواهند که به راهرو بروم، پنج نفر هستيم، داریمى

گویيم که کنند. به یکدیگر مىخندیم. توابان با تنفر و حسادت نگاهمان مىمى

ایم، بهتر است جدا شویم. سه تا از دوستانم سریع درست نيست که دور هم نشسته

ایم و کيک روند. حاال فقط من و راز نشستهخورند و مىکيکشان را مى

بزودى حکم بگيرد. به محض آنکه کيک تمام کنيم راز هم خوریم و آرزو مىمى

ایستيم ولى راه فرارى نيست. کنند. ما مىمان مىشود توابها دورهمى

 زنند: هایشان عصبانى است، با مشتهاى گره کرده فریاد مىچهره

شان مرگ بر کمونيست. مرگ بر ضد انقالب. در حاليکه مشتهاى گره کرده -

دهند. ما آید شعار مىرت و بينى ما پائين مىچرخد و تا نزدیک صودر هوا مى

خوریم که بيشتر تحریک نشوند. خيلى زیادند زنيم و تکان هم نمىحرفى نمى

کنم که کنيم. فکر مىالعملى نگاهشان مىتوانند ما را بکشند. بدون هيچ عکسمى

اند چون این اولين بارى است که آنها را این چنين از نگهبان اجازه گرفته

بينم. محاصره ما و فریاد "مرگ بر کمونيست" و تکان دادن مشتهایشان ده مى

 رسد. کشد ولى براى ما خيلى بيشتر به نظر مىدقيقه طول مى

حرکت توابها و دوره کردنمان و شعار "مرگ بر کمونيست" آنها مرا سخت به 

ا و اینکه شان به ميزان آزار و اذیت مفکر فرو برده. اینکه زندگى اینها و آزادى

کند. چقدر زندانيان با چقدر با رژیم همکارى کنند گره خورده، متاسفم مى

اند. آیا زندانيان زمان شاه هم تا این حد با هم متفاوت بودند؟ یکدیگر متفاوت

هرچند زمان شاه فشار درون زندان کمتر از حاال بوده است ولى آیا زندانيان در 

آید شنيده بودم که در آن زمان هم د؟ یادم مىهایى خيلى با هم فرق داشتنزمينه

مذهبى برخوردهاى احمقانه نجس و ها نسبت به زندانيان غيربعضى از مذهبى

افتم. چقدر اند. به یاد احساس و برخورد مردم به زندانيان سياسى مىپاکى داشته

که بعضى دانند کنند. آیا حاال مردم مىوار به زندانيان نگاه مىبا عالقه و شيفته

از آن زندانيان دوران شاه که وقت آزادیشان تنها با زندانى بودنشان تعریف 

شدند، جالدان امروزشان هستند؟ شاید در دوران شاه مردم تفاوتى بين مى

توانستند زندانيان را دیدند. شاید نمىالجوردى و رفسنجانى با زندانيان دیگر نمى

ى کنند و براى همين همه زندانيان تنها شان ارزیاببا توجه به گرایشات سياسى

توانستند بواسطه زندانى بودنشان مورد احترام بودند. ولى مردم چطور مى

تفاوتى بين زندانيان با گرایشات متفاوت ببينند؟ وقتى که هيچ شناختى از منافع 

توانستند زندانيان را یکپارچه خودشان و از جریانات سياسى نداشتند چطور مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

اگر مردم شناخت سياسى روشنى داشتند ممکن بود درک کنند که امثال  نبينند؟

هاى انقالب الجوردى که خود زندانى سياسى شاه بودند ممکن است جالدان بچه

 شوند. 

گویم که زنده روز مالقات است با دیدن پدر و مادرم با خوشحالى به آنها مى

تواند ه هستم ولى پدرم نمىتر از هميشام. خوشحالمانم و ده سال حکم گرفتهمى

 گوید: اش را بگيرد، مىجلوى گریه

 آنها به من قول دادند که دو سال خواهد بود.  -

شوم. من خيلى خوشحالم، تو هم باید خوشحال مهم این است که اعدام نمى -

 باشى. 

 دم. آرم، قول مىگذارم اینقدر نگهت دارند، بيرونت مىنمى -

مانم. دادگاه حکمم را اعدام داده بود، ینه که زنده مىناراحت نباش. مهم ا -

 چطورى تغييرش دادى؟ 

شوراى عالى قضایى هم اعدامت را تایيد کرده بود. ولى وقتى که به دفتر  -

منتظرى رفت که مهر تایيد بعدى را بخورد، آنها تایيد نکردند و تغييرش دادند. 

کنم که ستم. به این فکر مىشود و در راه برگشتن به بند همالقات تمام مى

 ها در حکم اعدام و اجراى آن دست دارند. خيلى

 ٭ ٭ ٭ 

شوم که بعد در صف دستشویى نایستم. وقتى از طبق معمول صبح زود بيدار مى

بينم که نگهبانان در کنار حمام گذرم که به دستشویى برسم مىکنار حمام مى

شود. از یکى از زندانيان که آنجا  دهند کسى وارد حماماند. اجازه نمىایستاده

 گوید: پرسم چه اتفاقى افتاده است، مىایستاده مى

 شمسى خانم دیشب در حمام خودکشى کرده است.  -

 چطورى؟  -

هاى سقف دار زده است. نيمه شب این کار را با چادرش خودش را از لوله -

شود و او ام مىکرده که همه خواب بودند. یکى از زندانيان صبح زود وارد حم

 دهد. بيند و به دفتر خبر مىرا مى
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هایش هرگز خواهند فهميد که چرا و چطور شمسى خانم از دانم بچهنمى

هایش را از او بردنش و بچهاش گذشت. اینکه اگر مدام به بازجویى نمىزندگى

 کرد. خواستند در این سن خودکشى نمىنمى

که زنى ميانسال و تقریبا چاق است روز انتخابات است، مسئول بند رحيمى 

خواند که بروند و راى اسامى زندانيان هر اتاقى را یکى بعد از دیگرى مى

زنم، برایم جالب است که ببينم چند نفر راى بدهند. من هم در هواخورى قدم مى

زنند، چرا که از گزارش دادن دهند. چند نفرى که به ندرت با من حرف مىنمى

پرسند آیا راى خواهم داد. و آیند و مىد، تک تک به سراغم مىترسنتوابها مى

دهم نه، کم مانده ازمان بخواهند که طناب دارمان را هم خودمان من پاسخ مى

کشد راى بدهم؟ تازه من کند و مىآویزان کنيم. چگونه به رژیمى که زندانم مى

که زندانيش وقتى بيرون هم بودم به این رژیم راى ندادم چه رسد به حاال 

پرسند، اینها کسانى هستند که ما با آنها رابطه هستم.از راز هم برخى دیگر مى

داند که ایم و هر کس مىمنظم نداریم. وگرنه با دوستانمان از قبل حرف زده

ام که دیگرى چه برخوردى خواهد داشت. کنار در هواخورى طورى ایستاده

بيند. شنوم ولى او مرا نمىاند مىخوصداى رحيمى را در حاليکه اسامى را مى

خواند و خواند، اسم مرا هم مىیکى مىنوبت اتاق ماست، رحيمى اسامى را یکى

انقالب هستم و غيره. با گوید که ضدکند. مىبا نرفتنم شروع به فحش دادن مى

خواند دهد و اسم راز را مىفروکش کردن عصبانيتش به خواندن افراد ادامه مى

کند. رحيمى با صدا کردن ن راز هم شروع به دادن فحش به او مىو با نرفت

خواهد مانع از آن شود که کسى یواشکى از دادن راى تک زندانيان مىتک

نفر جمعيت بند مجموعا پانزده نفر در  ٤۰۰شنوم که از حدود خوددارى کند. مى

ز نخوانها در شوم. چون تعداد ما نمااند و از این خبر خوشحال مىبند راى نداده

 اش شش نفر است. حال حاضر همه

 ٭ ٭ ٭ 
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  اتاق بدون تواب

گوید که وسایلمان را جمع کرده و به است نگهبان به ما مى ٦۲اواخر اسفند سال 

کنيم و اتاق شش بند باال برویم. من و راز و بهناز و شيوا، وسایلمان را جمع مى

رویم خوشحاليم. توابها هم خوشحالند، از دست ما راحت از اینکه از این بند مى

این نجسها زندگى را به ما  -کردند: ىشوند. هر روز به نگهبانان شکایت ممى

اند، یا آنها را از این بند ببرید یا ما را. هر روز چند بار آب دستشان جهنم کرده

پاشند که نجس شویم و مجبور باشيم با آب سرد حمام کنيم و لباسمان را به ما مى

را عوض کنيم. حاال در مورد کى گزارش خواهند داد؟ در مورد خودشان؟ دلم 

دانم حاال تنهایى در بين این همه تواب اش تنگ خواهد شد. نمىراى نينا و بچهب

چکار خواهد کرد. حاال کسى نيست که کمکش کند و کمرش همچنان ناراحت 

متعلق به  ٦رویم، شبيه بند پائين است. با این تفاوت که اتاق است. به بند باال مى

رسد نباید از آمدن د و به نظر مىنفر در این اتاق هستن ٨٥ها است. نماز نخوان

کنيم. وقتى بند پائين بودم هميشه دلم ما خوشحال باشند چون جایشان را تنگتر مى

خواست توى همچين اتاقى باشم که کسى بعنوان نجس باهام برخورد نکند. مى

رسد در اینجا هم زندگى راحت نخواهد بود، هر چند احساس ولى به نظر مى

جا هم زیاد نخواهيم ماند و جاى موقتمان است. از وقتى که حکم کنم که در اینمى

 کنم که هر آن ممکن است مرا به جاى دیگرى منتقل کنند. ام احساس مىگرفته

کنند و همه چيز اشتراکى است. حتى افرادى از در این اتاق همه با هم خرید مى

ند نيز با بقيه ازنند و فعاليت داشتهجریانات راست که به نفع رژیم حرف مى

شریک هستند. ما پنج نفر هم وسایل فروشگاهمان را به مسئول فروشگاه 

خواهيم لباس بشویيم دهيم که در کنار وسایل اتاق بگذارد. ولى زمانى که مىمى

توانيم هر یک مثل بند پائين که مسئول خرید و مصرفمان خودمان بودیم، نمى

هم بشویيم. وقت شستن لباسها مسئول  لباسهایمان را در یک تشت آب کف جدا از

گوید همه لباسهایتان را توى یک دهد و مىفروشگاه مقدار کمى پودر به ما مى

گوید گویيم این کار بهداشتى نيست، مىآب کف بشویيد و بعد آب کشى کنيد. مى

مجبوریم، به اندازه کافى پودر نداریم و خيلى هم غيربهداشتى نيست. با بودن در 

اى ندارم ولى مشکل این مع گشادى در رابطه با خرید و مصرف مسئلهچنين ج

است که سياست خرید آنها را قبول ندارم. در اینجا همه داریم با گرسنگى دست 

مان ضعف داریم و باید از هر کنيم و هميشه گرسنه هستيم. همهو پنجه نرم مى

فاده کنيم. ما فرصتى براى قوى کردن و رساندن مواد غذایى به بدنمان است

مان اى بخریم که جلوى گشنگىتوانيم از فروشگاه کشمش و خرما به اندازهمى
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را بگيرد و یا پودر لباسشویى به ميزانى بخریم که مجبور نباشيم لباسهایمان را 

ها خرید از فروشگاه را محدود توى یک تشت آب کف بشوریم. ولى بعضى

پرسم وایى است. از مسئول فروشگاه مىکنند و معتقدند که زیاد خریدن بورژمى

 گوید: خرید مىکه چرا بعضى چيزها را بيشتر نمى

 ما طرفدار خرید بورژوایى نيستيم.  -

خواهند "خرید خرند چون نمىاحمقانه است، به اندازه کافى پودر لباسشویى نمى

 هاى دیگرهاى پوستى و بيمارىبورژوایى" بکنند. خودشان را در خطر بيمارى

دانند خرید بورژوایى چگونه است. هيچ وقت فکر دهند، چون نمىقرار مى

کردم که اینقدر عقب مانده باشند و هر کس را که این طریق خرید را قبول نمى

دانند. جالب اینجاست که هيچ کس هم به این نوع خرید محدود ندارد بورژوا مى

واهى نشوى رسوا المثل است که خکند. شاید بخاطر آن ضرباعتراض نمى

گویم من دوست ندارم با چنين زنم و مىهمرنگ جماعت شو. با راز حرف مى

روشى و چنين فرهنگى همراه باشم. نه فقط بخاطر اینکه به اندازه کافى خرید 

دهند، بلکه بخاطر اینکه کنند و ما را در معرض خطر بيمارى قرار مىنمى

کند و ف کنم. راز موافقت مىدوست ندارم خودم را با چنين فرهنگى تعری

گيریم که با بقيه دوستانمان حرف بزنيم و اگر آنها هم موافق بودند تصميم مى

همه با هم جدا شویم و اگر موافقت نکردند من و راز جدا خواهيم شد. با 

گيریم که زنيم و تصميم مىاند حرف مىدوستانمان که از بند پائين با ما آمده

کنيم. بنابراین دو تا کمون در اتاق خواهيم داشت. کمون فروشگاهمان را جدا 

اى صوفيانه را در پيش گرفته و کمون ما که به قول آنها آنها که زندگى

آید از نظر اینها مرتاضانه زیستن، کنيم. به نظر مىبورژوایى خرید و خرج مى

 کنند کارگر زندگى خوب و خوش و پر از امکاناتکارگرى است. شاید فکر مى

دانند. خبر ندارند که رفقاى کارگرم اگر خواهد که اینها آنرا به خود حرام مىنمى

کردند. یکى پول داشتند براى داشتن لباس و غذاى خوب به راحتى آنرا خرج مى

از آنها به راز گفته است، وقتى در جامعه مردم امکان خرید ميوه ندارند درست 

اش را ندارند فهمند که مردم امکان مالىنيست که ما در اینجا بخریم. گویى نمى

کردند. در حاليکه ما پول خریدش را خریدند و ریاضت کشى نمىوگرنه مى

داریم. تا قبل از اینکه در بين اینها قرار بگيرم روشن نبودم مسئله ریشه در چه 

دانستم از نظر اینها سوسياليسم یعنى برابرى در فقرى تفکر و سنتى دارد. نمى

دانستم که اینها از نظر سنت سرمایه دارى دولتى اروپاى شرقى بود. نمىکه در 

اى با گروههاى مذهبى ندارند. بخشى از اینها و سازمانهایشان و اخالقيات فاصله

اند و تنها تفاوتشان در این کردهعمرى با مجاهد مسلمان احساس نزدیکى مى
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اند. دیدن ایدآلهاى انسانها بوده عقيدهبوده که اینها به وجود خدایى در آن باال بى

شان بهترین محک براى سنجش آن ایدآلهاست. در زندگى شخصى و اجتماعى

یک نفر راه کارگرى در اتاق است که افراد را تشویق به پذیرفتن شرط آزادى 

کند. باور کردنى نيست ولى رژیم زندانيان را تحت فشار قرار یعنى مصاحبه مى

بپذیرند حال آنکه این فرد با حرف زدن آنها را راضى به دهد که مصاحبه را مى

 کند. او جاسوس رژیم هم نيست. این کار مى

خورم ولى در رسم و به درد دوستى نمىهر چند درون اتاق بورژوا به نظر مى

ام. یکى از آنها سونيا است با صورت و بيرون از اتاق دوستان خوبى پيدا کرده

با یکى از سازمانهاى چپ دستگير شده است. و  چشمانى زیبا که در رابطه

پریوش زن ميان سالى که به جرم بهایى بودن زندانى است. من و پریوش خيلى 

ماند. برم، مثل معلم برایم مىزنيم، از مصاحبت با او لذت مىبا هم حرف مى

اند، مثل اینکه پرواز دارد هایم با حالت مسخره به راز گفتهبعضى از هم اتاقى

گویند ولى پيش دوستانم برایم متلک شود. روبروى خودم چيزى نمىهایى مىب

کنند نباید با پریوش دوستى نزدیکى پرانند. خيلى احمقانه است که فکر مىمى

دهم، کارى که به نظرم درست باشد داشته باشم. من به حرف کسى اهميت نمى

 گوید: پرسم و او مىدهم. از پریوش در مورد حکمش مىانجام مى

حکم ندارم یعنى اعدام خواهم شد. ماه گذشته بازجو صدایم کرد و از من  -

خواست که روى عکس بها بنشينم. من هم این کار را نکردم. رفتارشان با من 

دانم که حتى اگر بر عليه مذهبم هم حرف بزنم بخاطر مذهبم احمقانه است. مى

ام براى جوانان کالس م و در خانهکنند. بخاطر شغلم، من معلم بودباز اعدامم مى

 داشتم. بازجو اسم آنرا تشکيالت گذاشته است. 

 ممکن است حکمت را تغيير بدن، نباید نااميد باشى.  -

ميرم. خون من اميدوارم تغييرش بدن ولى شک دارم و متاسف هم نيستم که مى -

شدند. همه اضافه خواهد شد به خون همه آن کسانى که به خاطر عقایدشان اعدام 

آن کسانى که سوزانده شدند، و همه کسانى که در راه تغيير دنيا به یک دنياى 

بهتر جانشان را از دست دادند. مطمئنم که روزى مردم این دنياى کثيف را تبدیل 

به دنيایى خواهند کرد که به جز لذت و آسایش با لغت دیگرى نتوان آنرا تعریف 

 کرد. 

گذرند هرچند جاى هستم. روزها سریع مى ٦اق حدود یک ماه است که در ات

استراحت و خواب کافى نداریم. در مورد زندان قزل حصار و رئيسش حاجى 
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شنویم که مدت هفت ماه است شنویم. مىرحمانى که قبرها را درست کرده، مى

اند که شنویم که قبرها به این شکل درست شدهاند. مىکه قبرها را درست کرده

گذارند که با تختهاى چوبى از هم جدا تک در جاهاى کوچکى مىتک زندانيان را

اند. اگر حرفى بزنند و یا تکان بخورند شدیدا کتک خواهند خورد. تمام روز شده

شنویم که حاجى بند و چادر بنشينند و شب در همان جا بخوابند. مىباید با چشم

شنویم که زند. مىمىبرد و شالق برخى از زندانيان را از قبرها به بند مى

اند، شرایط را پذیرفته و از آنجا تعدادى از زندانيانى که در قبرها قرار داده شده

اند. شرط بلند شدن از قبر همکارى با رژیم است و حتى نگهبان به بند منتقل شده

قبرها شدن. یعنى مراقب دوستان سابقشان هستند که تکان نخورند و حرف 

دهند که بياید و آنها را که ت به حاجى گزارش مىنزنند، در غير اینصور

اند به باد کتک بگيرد. باور کردنى نيست، نه اعمال مقررات را رعایت نکرده

خشونت رژیم تا این حد بدون اینکه از پاسخ دادن در رابطه با آن بهراسد و نه 

همه  رسد کهبریدن زندانيان در قبرها، هيچکدام باور کردنى نيستند. به نظر مى

پرسم که اند و همه منتظرند که به قبرها برده شوند. از خودم مىزندانيان ترسيده

ترسم؟ آیا از نشستن و خوابيدن در یک جاى کوچک و نداشتن ارتباط با دنيا مى

 نه هر چند شکنجه مداومى است ولى قابل تحمل است. 

سعى روز مالقات است و فضاى بند با روزهاى دیگر متفاوت است. همه 

شان را تا قبل از اینکه اسمشان براى مالقات خوانده کنند کارهاى روزمرهمى

شود، انجام دهند. براى همين تعدادى در حال دویدن هستند و صف دستشویى 

زنم، حواس مرا تر از روزهاى دیگر است. با پریوش در راهرو قدم مىطوالنى

خواند، پریوش هم را مى کند. بلندگو چند اسماز هيجان روز مالقات دور مى

شود که اسامى را بشنویم. اسم من هم در ليست است. از او جدا ساکت مى

اند. طبق روم، زندانيان دیگرى نيز آمادهشوم تا آماده رفتن شوم. به دفتر مىمى

خواهد با او برویم. آید و از ما مىمانيم. پاسدار مردى مىمعمول مدتى منتظر مى

رسيم. رویم و به هواى آزاد مىشویم و از پله ها پائين مىىرد م ۲١٦از دفتر 

اى در قبل از اینکه هواى تازه مسحورم کند و از استنشاقش لذتى ببرم، صحنه

برد. روى سکو جسد یک زندانى روى زمين افتاده است. از مقابلم نفسم را مى

م زنده دانکنم. بدن یک پسر جوان است، نمىشوم و نگاهش مىکنارش رد مى

زند حرکت کنيد. چند بند ندارد. نگهبان فریاد مىاست یا نه. باید مرده باشد، چشم

بينم. از همانهایى که خودم هم قدم دورتر از جسد یک گردنبند ساخت زندان مى

ام. یک سنگ کار شده سياه که یک نخ از سوراخش رد شده است. درست کرده

کنم. خيلى قشنگ فرم داده بند نگاهش مىدارم و از زیر چشم آنرا از زمين برمى
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شده است به شکل قطره ساخته شده است. یک قطره اشک و یا قطره باران که 

ریزد. روى آن تنها یک کلمه نوشته شده است، فردا. حتما مال جسد به دریا مى

اش توانستم آنرا به خانوادهاست، شاید خودش درست کرده است. کاش مى

براى یک دوست و یا عشقش درست کرده، براى یک زن یا برسانم. شاید آنرا 

رسيم یک بچه و یا یک زندانى دیگر درست کرده است. به ساختمان مالقات مى

ولى تمام ذهنم به جسد و آرزوهاى برباد رفته او و فردایى که به آن فکر 

 کرده، رفته است. مى

کنم. از کار ر مىدر زمانهایى که دوست دارم در تنهایى فکر کنم روى سنگ کا

برم، حالت دادن سنگ سخت است، نوشتن روى آن آسان روى سنگ لذت مى

نيست. در این اتاق هيچ کارى ممنوع نيست، نه کار روى سنگ، نه بحث 

سياسى و نه شوخى با دیگران. توابى در این اتاق نيست که گزارش دهد که ما 

نين کارهایى است رعایت کنيم و قوانين را که عدم انجام چاین کارها را مى

کنيم. دیگر تفاوت این بند با بند پائين این است که وقتى نگهبانان زندانيان بند نمى

خواهند که بروند. هر کنند، از اتاق شش هم مىرا براى رفتن به حسينيه صدا مى

گویند که اتاق شش براى رفتن به چند وقت یک بار نگهبانان از بلند گو مى

رویم، پاسداران مرد معروف به گروه ضربت باشد و چون ما نمىحسينيه آماده 

ریزند و همه را با کتک با خود به حسينيه با کابل و چوب و چماق به اتاقمان مى

کردند چون تعداد ما که برند. ولى با بند پائين آنها هرگز این کار را نمىمى

خواهند مصاحبه ىحاضر نبودیم به حسينيه برویم خيلى کم بود. وقتى کسانى م

خواهد که ما را به حسينيه ببرند. کنند الجوردى رئيس زندان از نگهبانان مى

امروز یکى از آن روزهاست، نگهبانان از بلندگو چند بار اعالم کردند که اتاق 

ایم. تعداد زیادى نگهبان براى رفتن به حسينيه بيرون بياید و ما اهميتى نداده ٦

را به بيرون بند بردند. حاال پياده در راه رفتن به حسينيه  مرد آمدند و با کتک ما

توانيم از زیر چشم بند ببينيم. از دیدن آنها لذت ها را مىهستيم. کوهها و دره

دانستم که رفتم و نمىافتم که با دوستانم به این کوهها مىبرم و یاد زمانى مىمى

هایمان را م. باید دمپایىرسيگذرد. به حسينيه مىکمى دورتر در اوین چه مى

بيرون در بگذاریم و پاى برهنه داخل شویم. سالن خيلى بزرگى است که یک 

سن بزرگ دارد که یک ميز و چند صندلى روى آن است. وسط سالن را با یک 

کند. تعداد اند که زندانيان زن و مرد را از هم جدا مىپرده کوتاه از هم جدا کرده

خواهند که طرف اند و از ما مىپ سالن نشستهزیادى زندانى پسر طرف چ

کنند و ما به آنها، ولى آنقدر نگهبان هست که راست بنشينيم. آنها به ما نگاه مى

اگر کسى حرف بزند سریع او را زیر باد مشت و لگد بگيرند. بعضى از 
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ه آیند که همسرانشان را ببينند. و اگر شد با بلند کردن پردزندانيان به حسينيه مى

زند و زندانيان را نگاه حرفى بزنند و یا نگاهى رد و بدل کنند. الجوردى قدم مى

زند، زشتى کند. دیدن الجوردى حال آدم را بهم مىکند، احساس قدرت مىمى

خاصى در تمام وجودش است، شاید لذت او از خشونت و شکنجه و اعدام است 

مثل جغد است، بيچاره جغد کند. صورتش که این احساس را در بيننده ایجاد مى

هيچوقت مثل الجوردى هم نوعش را نکشته است.ما در کنار افراد بند خودمان 

کنيم افراد بندهاى دیگر را هم ببينيم. الجوردى شروع به ایم. سعى مىنشسته

گوید زندان جمهورى اسالمى کارخانه تواب سازى است و کند، مىسخنرانى مى

خواهد که روى سن بروند و از د از چند نفر مىپيچ اوین پيچ توبه است. بع

رسد که از قبل به انجام این کار شان اعالم انزجار کنند. به نظر مىگذشته

روند. شوند و به روى سن مىاند چون بدون درگير شدن بلند مىرضایت داده

کنند و توابها از پائين شعار یکى بعد از دیگرى اعالم انزجار و توبه مى

 : دهندمى

انقالب. دروغگو، مرگ بر کمونيست، مرگ بر منافق، مرگ بر ضد -

کنندگان راضى نيستند. شعارهاى توابها به این معنى است که از توبه مصاحبه

گویند. الجوردى از یکى از خورند که حقيقت را مىمصاحبه کنندگان قسم مى

ر گوید اسم پنج نفر از سخواهد که اگر راست مىکنندگان مىمصاحبه

 گوید: کننده با ناراحتى مىهاى بندش را بگوید. مصاحبهموضعى

 شناسم. آنها را نمى -

 دهند: توابها شعار مى

انقالب. سالن حالت انفجارى دارد. الجوردى به یکى دیگر از مرگ بر ضد -

 گوید: کنندگان که باید در رابطه با مجاهدین دستگير شده باشد، مىمصاحبه

نویسى؟ اسم چند تا از منافقين ها را مىارشاتت فقط اسم چپىتو چرا در گز -

 بندت را حاال بگو. 

 کننده: مصاحبه

 شناسم. کسى را نمى -

 الجوردى: 
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 شناسى؟ شناسى ولى دوستانت را نمىها را مىچطور چپى -

شان مورد قبول نيست و به جاى خودشان گوید که توبهالجوردى به آنها مى

آیند تعدادى از توابها به سر نند. به محض اینکه از سن پائين مىبرگردند و بنشي

کنند، کنند. الجوردى و نگهبانان تماشا مىریزند و شروع به زدن آنها مىآنها مى

برد. کتک گوید که نزنند، در واقع دارد لذت مىخندد. به توابها نمىالجوردى مى

دانند تواب نهایى را که مىکارى در سمت چپ سالن باال گرفته است. توابها آ

آورى است، زندانى زندانى را اند. جو چندشنيستند به زیر مشت و لگد گرفته

زند، برخى از پسرها زیر کتک شدید هستند. متوجه نگاه توابان دختر به مى

شوم، گویى دوست دارند آنها هم ما را تا حد مرگ بزنند. از حالت خودمان مى

زنم. هرچند آنها کنم. اگر مرا بزنند من هم مىمى نگاهشان حالت تهوع پيدا

بيشتر هستند و نگهبانان هم طرف آنها را خواهند گرفت. چند تا از توابان دختر 

شوند و نگاهشان به طرف ماست، آماده حمله هستند. نگهبانان از آنها بلند مى

 رسد که از الجوردى اجازهخواهند که بنشينند، خوشحالم. به نظر مىمى

خواهد که اند که همه را بزنند. بيچاره پسرها، الجوردى از توابها مىنگرفته

دست نگه دارند. بعضى از پسرها درد شدیدى دارند و برخى از آنها دماغ و 

توانيم کارى بکنيم. از ما صورتشان خونين است. همه عصبى هستيم ولى نمى

هاى دلخراش و اعصاب رویم. صحنهخواهند سالن را ترک کنيم. به بند مىمى

خورد کننده اینچنينى در ظاهر نشان از قدرت رژیم دارند ولى این تنها یک 

هایى نشان عکس است. و یا شاید یک طرف سکه است. خود وجود چنين صحنه

اند با همه فشارهایشان همه زندانيان را خورد کنند. از آن دارد که هنوز نتوانسته

اند، و همچنان اى عقب رانده نشدهدارد که عدهوجود این خشونتها نشان از آن 

اند و مبارزند. دانستن اینکه با وجود این فشارها خيلى از زندانيان مبارز مانده

 حاضر نيستند عقب نشينى کنند، دلگرم کننده است. 

 ٭ ٭ ٭ 

خواند. راز هم یکى از روز شنبه است، بلندگو تعدادى اسم براى بازجویى مى

بوسيم، احساس کنيم که براى اعدام است. یکدیگر را مىآنهاست، همه فکر مى

زنم و به یاد دوستان خوبى که کنم دیگر او را نخواهم دید. در راهرو قدم مىمى

افتم. به یاد ام مىرا از دست داده در یک سال گذشته پيدا کرده و با اعدامشان آنها

افتم. خشونت الجوردى و توابها. الجوردى با یک دو روز پيش در حسينيه مى

رسيد که به آنها اعتماد شد و به نظر مىگروه تواب خيلى جوان اسکورت مى

اند. اند و حاال تنها جایشان را عوض کردهشان مجاهد بودهدارد. همه
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ست که بود، همان مذهب و سنت، تنها قبال مخالف رژیم شان همان اایدئولوژى

کنم که زنم و آرزو مىبودند حاال طرفدارش هستند. با احساس غم عميقى قدم مى

اند شاید امروز قرار نيست راز برگردد. از آنجا که هنوز وسائلش را نخواسته

 گوید: آید و مىاعدام شود. پریوش به کنارم مى

 گرده. رمىنگران نباش، راز ب -

 دونى؟ ازکجا مى -

 براى اینکه وسایلش را نخواستند.  -

 ممکن است بعدا وسایلش را بگيرند.  -

ها را هميشه بالفاصله بعد از بردن خودشان نه، وسایل اعدامى -

کند به آنها عالقه دارم، کند از مسائلى که فکر مىگيرند.پریوش شروع مىمى

گوید که مرا از پکرى در رسد مىفکرش مىزند. هر چه که ببرایم حرف مى

 گوید: بياورد. مى

گویم در حدس زدن سن کنم و مىکنى چند سالم است؟ نگاهش مىفکر مى -

 گوید: خندد و مىکنم حدود چهل سال داشته باشد. مىخوب نيستم ولى فکر مى

سعى  گم که چکار بکنى که جوان بمانى. اوالپنجاه و پنج سالم است، بهت مى -

شورى مثل بقيه کن که هر روز ورزش کنى. دوما هر وقت که صورتت را مى

آدمها کرم نزن. به حالت ماساژ با هر دو دستت از داخل صورت به بيرون 

صورت و از پائين به باال بکش. با این کار چروکها را از صورتت بيرون 

 کنى، سخت نيست، نگاه کن اینطورى. مى

نفر اتاق ما  ۹۰ه ولى در مورد ورزش با جمعيت باالى در رابطه با کرم باش -

 تواند ورزش کند. جاى نشستن هم نداریم چه برسد به جاى ورزش. هيچ کس نمى

 گوید: بعد از مدتى قدم زدن و حرف زدن، یکباره پریوش مى

 بيا راز هم آمد!  -

 دود با خوشحالى دادزند و به طرف ما مىراز در حاليکه چشمانش برق مى

 زند: مى
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 دوازده سال.   -

سال حکم داده اند  ١۲یکدیگر را بغل گرفته و از خوشحالی گریه می کنيم. به او 

 از اینکه

 از این به بعد هر چه پيش بياید در کنار یکدیگر خواهيم بود،خوشحاليم. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  قبر

خواند که با کليه گذرد، بلندگو چند اسم را مىیک ماه از حکم گرفتن راز مى

وسایلشان به دفتر بند مراجعه کنند. همه کسانى که از پائين آمده بودیم به همراه 

شویم که برویم. در حالى که تعدادى دیگر که از قبل در این بند بودند آماده مى

برندمان. همه فکر پرسيم به کجا مىىکنيم از یکدیگر موسائلمان را جمع مى

گویند که به قبرها کنيم به قزل حصار منتقلمان خواهند کرد و برخى مىمى

شود چرخند مىپاسخ در هوا مىخواهيم رفت. همه نگرانيم، از سوالهایى که بى

خواهد برویم. آید و از ما مىنگرانى را احساس کرد. نگهبان به در اتاق مى

مانند، به دست گرفته و آماده رفتن هستيم، آنهایى را که مى مان راوسایل

کند. او را بوسيم. پریوش جلوى در اتاقش ایستاده است و نگاهمان مىمى

شود و کنم. چشمانش پر از اشک مىبوسم و آرزوى زنده ماندن برایش مىمى

 گوید: مى

 دهم. دوست خوبى را از دست مى -

دهم. کاش حکم یک دوست خوب را از دست مىولى من هم یک معلم و هم  -

 آمدى. داشتى و با ما مى

 سعى کن خوش باشى.  -

 تو هم همينطور.  -

دانم که اعدام خواهد شد و او را دیگر شویم. مىبا داد زندانبان از هم جدا مى

کنم در زندان جدایى برابر با دورى براى هميشه است، نخواهم دید. احساس مى

رویم. کاغذ و مداد و سوزن در اینطور بوده. از بند بيرون مى تا به حال که

ایم که اگر به سلول انفرادى ببرندمان نتوانند در ساکهایمان طورى جاسازى کرده

خواهند که در راهرو منتظر بمانيم. خودشان گشت پيدا کنند. نگهبانان از ما مى

گویند به دنبالشان مىگردند و مشغول گشتن وسایلمان هستند. بدنمان را هم مى

رسيم و هواى تازه مرا به یاد بيرون از زندان برویم. به هواى آزاد مى

افتم. به یاد ام مىاندازد. به یاد زندگى و عشق و به پارک بردن برادر زادهمى

اش فيلمى بود که گاهى از ذهنم افتم. گویى همهراه رفتن در کوچه و خيابان مى

ام که روزها نه با زندگى، که ر همين دنياى زندان بودهگذرد. گویى هميشه دمى

شوند. خورند، که روابط نه با عشق که با جدایى تعریف مىبا مرگ رقم مى

خواهند سوار اتوبوس شویم. به پرسند و از ما مىمان را مىنگهبانان مرد اسامى
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دلى خواهند که سرمان را روى صنشویم از ما مىمحض اینکه سوار ماشين مى

رود، من جلویى بگذاریم و دست به پرده ها نزنيم. اتوبوس از زندان بيرون مى

ام. در حالى که سرم روى صندلى جلویى است، یک کمى کنار پنجره نشسته

شویم، تعدادى کنم. وارد شهر مىزنم و خيابان را نگاه مىپرده را کنار مى

رسد پاسداران ظر مىموتور و ماشين جلو و یا عقب اتوبوس هستند که به ن

اند و شاید با دیدن ما فکر بينم که در ماشينهایشان نشستههستند. مردم را مى

رویم و براى اى هستيم که داریم به مسافرت مىکنند که ما هم مردم معمولىمى

هاى بهار است، ایم. نيمهپرهيز از آفتاب، این زیباى طبيعت، پرده ها را کشيده

زنند و برخى مشغول خرید هستند. روها قدم مىردم در پيادههوا دلپذیر است و م

زنان با روسرى و مانتو، این پوشش اجبارى، در حال رفت و آمد هستند. 

بينم. مرد چند قدم از زن ایستد. زن و مردى را مىاتوبوس پشت چراغ قرمز مى

 گردد چيزىخواهد با زن حرف بزند بر مىرود و گاهى که مىجلوتر راه مى

سوزد، اگر هم بخواهد دهد. دلم براى زن مىگوید و باز به راهش ادامه مىمى

رفتار تحقير آميز شوهرش را تغيير دهد و مرد هم بپذیرد که تغير کند، در این 

سن کار آسانى نيست. این زن و مرد از بچگى در خانه و مدرسه این رفتار را 

افتم که در انگليس یاد دورانى مى اند. بهاند و یاد گرفتهنسبت به یکدیگر دیده

بودم. انگار در کره دیگرى بودم. رفتار زنان و مردان با یکدیگر خيلى با 

اجتماع ما متفاوت بود. به چيزهاى مختلف و به دورانهاى متفاوت و مکانهاى 

توانم افکارم را تمرکز دهم. اتوبوس از شهر تهران کنم. نمىمختلف فکر مى

شود. حاال مطمئن هستم که داریم به قزل رد جاده کرج مىرود و وابيرون مى

افتم. گذریم و من به یاد زوئى مىرویم. از کارخانه کفش ملى مىحصار مى

کند و مشغول سازماندهى کارگران دانم که هنوز هم در کفش ملى کار مىنمى

کند. دلم برایش تنگ شده حول حقوقشان است و یا در کارخانه دیگرى کار مى

اى که است، چقدر خوشحالم که آزاد است. اميدوارم از زندگى اش و مبازره

 کند لذت ببرد. مى

ایم. مان خستهرسيم، بخاطر بد نشستن روى صندلى همهبه زندان قزل حصار مى

برند و بعد از مدتى مقدارى نان و پنير نگهبانان ما را به اتاق بزرگى مى

يست. ما حدود صد نفر از بندهاى مختلف دهند که براى این جمعيت کافى نمى

هاى مورد استفاده در قزل اوین هستيم. همه نگرانند و در مورد انواع شکنجه

گویند حاجى از زندانيانى که چادر زنند. برخى از زندانيان مىحصار حرف مى

گویند که عينکم را آید. به من مىکنند و عينک دارند بدش مىرنگى سر مى

گویم برایم مهم نيست که او مرا همينطور که رم را عوض کنم، مىبردارم و چاد
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هستم ببيند. این اولين بارى است که در زندان چشمبند به چشم نداریم، در واقع با 

شود بندهایمان را گرفتند. باالخره حاجى وارد مىوارد شدن به قزل حصار چشم

زند و زندانيان را بندد. او در سالن قدم مىو سکوت شومى بر سالن نقش مى

پرسد، یکى از آن دو من هستم. مى گوید کند، اسم دو نفر را مىنگاه مى

شود که ما را به بند رود. باورمان نمىفرستيمتان به بند و از سالن بيرون مىمى

شنویم که دو تا بند بفرستند، پس آن همه داستان در مورد قبرها چه بود؟ مى

توابها و  ٤و  ٣ها است و در دو بند بزرگ ضعىمومتعلق به سر ٨و  ٧کوچک 

ببرند، مدت  ٨و یا  ٧ها زندانى هستند. اميدواریم که ما را به بندهاى بریده

آید کنيم در بندى باشيم که تواب نباشد. نگهبانى مىاى است که آرزو مىطوالنى

ه خواند، اسم من هم در ليست است ولى نام راز و بقيو اسامى ده نفر را مى

بوسم و با ده نفر به دنبال دوستانم از بند قبلى در آن نيست. با ناراحتى آنها را مى

شوم، دخترى که در بيرون روم. متوجه سيما مىنگهبان از سالن بيرون مى

گيریم و دیدم. هر دو در صف هستيم، کنار هم قرار مىبراى مدتى او را مى

ش بخاطر عدم همکارى اعدام دانم که همسرکنيم. مىشروع به حرف زدن مى

سال حکم دارد و در  ٨دانم. مى گوید شده است ولى در مورد خودش چيزى نمى

خواهد که وارد رسيم و نگهبان از ما مىمى ٧بند سه اوین بوده است. به بند 

 گوید: ایم، سيما مىدفتر بند بشویم و منتظر بمانيم. در حالى که منتظر نشسته

خوانيم یا نه، تو چه بند از همه ما خواهد پرسيد که نماز مىحاال نگهبان این  -

 جوابى خواهى داد؟ 

 خوانم. خوانم، چون نمىجوابم این خواهد بود که نماز نمى -

کنند. اى مىاینجا با اوین فرق دارد. اگر نماز نخوانى اینها باهات رفتار دیگه -

 خوانى و بخوان. بگو نماز مى

کنم. متاسفم، تو هر چه که به نظرت درست است بگو، من این کار را نمى -

نگهبان بند که زن جوانى است و متفاوت از نگهبانان اوین که چادر و مقنعه و 

شود. اسامى و روپوش دارند و زیر چادرش لباس معمولى پوشيده است وارد مى

در مورد اینکه نماز پرسد. و بعد ایم را مىجریانى که با آن کار مى کرده

خوانم. به من گویم که نماز نمىکند. فقط من مىخوانيم یا نه سوال مىمى

 گوید: مى

تو نجس هستى و باید ليوان و ظرفت را خودت بشورى، نباید آنها را قاطى  -

ظرفهاى دیگران بکنى و باید آنها را جدا نگهدارى کنى. در دستشویى و حمام دو 
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هاست، باید فقط آنها را هاى قرمز رنگ مال نجسپایىرنگ دمپایى است، دم

 بپوشى. 

 گوید: مسئول بند رو به بقيه مى

کنند. ها در بند ممنوع است. همه در سکوت نگاهش مىحرف زدن با نجس -

آميز است. دلم احساس بدى دارم، رفتارش با من به عنوان یک نجس تحقير

گوید که به ل بند به هر کدام از ما مىخواهد زودتر از دفتر بيرون بروم.مسئومى

تا سلول در بند است و همه  ١۲فرستد. مى ٦کدام سلول برویم. مرا به سلول 

یک متر و نيم در دو متر هستند با یک تخت سه طبقه در هر سلول. در هر 

کنند و استفاده از تختها در شب براى خواب چرخشى نفر زندگى مى ١٥سلول 

خوانند و نجس که حدود ده نفر در بند هستند که نماز نمىشوم است. متوجه مى

شوند. پنج نفر از آنها هفته گذشته با قبول کردن اینکه قوانين را زیر پا قلمداد مى

اند. پنج نفر دیگر هفته گذشته از اوین نخواهند گذاشت، از قبرها بيرون آمده

د کدام تواب است و کدام داناند. تعداد زیادى مجاهد در بند هست و کسى نمىآمده

گویند تواب هستند و با ما که نماز کند. همه مىتظاهر به تواب بودن مى

 کنند. خوانيم بعنوان نجس رفتار مىنمى

پرسم و اینکه چرا حاجى ما را به آنجا از تعدادى از زندانيان در مورد قبرها مى

اند. حدود ده نفر چيدهشوم که قبرها را دیروز بعد از نه ماه برنبرد. متوجه مى

اند. تعدادى را که هفته پيش از باقى مانده بودند و آنها را در یک اتاق قرار داده

دهند. یکى از آنها مهين است، با کسى حرف اند نشانم مىقبرها به بند آمده

بایست با کسى تواند از عادت قبر که نمىرسد که مهين نمىزند. به نظر مىنمى

آید، دلم نشيند. از او خوشم مىشود. گاهى رو به دیوار مى حرف بزند خالص

کنم که دوست ندارد کسى خواهد که با او حرف بزنم ولى احساس مىمى

اند جهان روى آید که در بين کسانى که از واحد آمدهمزاحمش شود. به نظر مى

ن و شنوم که حتى در رابطه با پذیرش رعایت قوانين زندابقيه تاثير دارد. مى

بيرون آمدن از قبرها هم روى برخى از آنها تاثير داشته است. هر چند روى 

اند که با رعایت قوانين از قبرها نجات برخى نيز تاثير نداشته و آنها حاضر نشده

خواهد آنها را هم هر اند. دلم مىپيدا کنند و در نتيجه یک هفته دیرتر بيرون آمده

ى حاجى قبرها را بر پا ساخت و زندانيان را از شنوم که وقتچه زودتر ببينم. مى

بندها به آنجا برد، تعدادى از زندانيان بعد از چند روز نشستن در قبرها تواب 

شود که زندانيان خودشان اند. چنان شرایط رعب و وحشتى در بند حاکم مىشده

ببرد.  اند که براى اینکه گناهانشان پاک شود، آنها را به قبرخواستهاز حاجى مى
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توانند تر مىکردند که اگر با خواست خودشان به آنجا بروند راحتآنها فکر مى

برد و بعد کردند. حاجى آنها را به قبرها مىاز آن بيرون بيایند و اشتباه هم نمى

اند و در نتيجه به بند گفتند که به خدا رسيدهاز دو یا سه روز آنها به حاجى مى

شنوم که تاثير خواندند. مىآن به بعد نمازشان را مىشدند و از برگردانده مى

قبرها روى بندهاى سه و چهار چنان بوده است که بعضى از زندانيان خودشان 

اند که شوند. زندانيان چنان از قبرها وحشت داشتهداوطلب توبه کردن مى

رفتند و به اعمال کوچکى که کرده بودند اعتراف خودشان داوطلبانه مى

 د که شاید به قبرها برده نشوند. کردنمى

نسبت به مهين و کسانى که ماهها فشار قبر را تحمل کردند و حاضر نشدند کوتاه 

کنم اینها با مقاومتشان دیوار قبر کنم. احساس مىبيایند احترام زیادى احساس مى

شان بر سياست فشار اند. اینها با مقاومتبراى شکاندن و تواب کردن را شکانده

اند. اینها در ى تواب کردن، مهر شکست زدند. اینها مظهر مبارزه و مقاومتبرا

اند. شاید دليل اینکه من و بقيه نهایت فشار و در اوج تواب سازى، مقاومت کرده

بریدند، رژیم را به قبر نبردند مقاومت اینها بوده است. شاید اگر اینها هم مى

برد. ام، و همه را به قبر مىیافتهگفت خوب وسيله شکاندن و تواب کردن را مى

آنها با مقاومتشان وسيله بودن قبر را از رژیم گرفتند. آنها مهر باطل شد را بر 

اند. عقب ننشستن آنها در قبرها بر زندگى امروز و فرداى من شکنجه زده

زندانى هم تاثير خواهد داشت. اگر رژیم نتوانست اینها را در شکنجه وحشتناکى 

هاى عقب بنشاند، چطور خواهد توانست زندانيان را با شکنجه مثل قبرها

هایش را در رابطه با شکنجه براى اش عقب بنشاند؟ رژیم باید تئورىمعمولى

تواب کردن دوباره بررسى کند. اینها رژیم را در رابطه با شکنجه براى تواب 

 کردن شکست دادند. 

گویيم. او مثل سابق شاد خير مىرویا هم در این بند است و ما به هم فقط صبح ب

دانم در قبر چه اتفاقى و سرحال نيست، خيلى فرق کرده است. افسرده است. نمى

دانم که زودتر از جهان کنم که بریده است. فقط مىبرایش افتاده ولى احساس مى

و مهين از واحد بيرون آمده است. رویا تنها با جهان و یک نفر دیگر که در 

زند، در غير اینصورت تنهاست. رویا هم مثل هان است حرف مىدایره روابط ج

جهان و دوستانش یک پرده نامرئى دور خودش کشيده است. بخاطر همين کسى 

شود. دوست دارم بدانم در واحد بر او چه گذشته است ولى به او نزدیک نمى

 اش را دارد بياید. گذارم که هر وقت خودش آمادگىمى
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گوید و د که با هم قدم بزنيم و حرف بزنيم. در مورد قبر مىخواهرویا از من مى

 گوید: اینکه چطور از آن بيرون آمده است. مى

بعد از مدتى که از صبح تا شب با چادر و چشمبند نشسته بودم، احساس کردم  -

کردم تا دم مرگم باید در آن قبر بنشينم. که آن وضعيت پایانى ندارد. احساس مى

گفتند که چه دانيانى مثل کيانوش که تا قبل از واحد به ما مىبخصوص دیدن زن

کردم که داد. احساس مىمان خيلى رنجم مىباید بکنيم و حاال شده بودند زندانبان

پایانى ندارد. تمام ذهنم پر شده بود از اعترافات زندانيان که از بلندگو پخش 

واهيم ماند و من باور گفت که تا آخر عمرمان در آن شرایط خشد. حاجى مىمى

خواهم دیگر در آن پذیرم و نمىکردم. یک روز به حاجى گفتم که شرایط را مى

شرایط بمانم. حاجى مرا به یک اتاق برد و یک ليست اسامى بهم داد و مقدارى 

شناسم بنویسم. ليست حدود صد نفر کاغذ و گفت که در مورد آنهایى که مى

هم توى ليست بود. نوشتم که من و تو گاهى  زندانيان سر موضعى بود، اسم تو

کردى که چطورى سنگ درست کردیم و تو به من کمک مىبحث سياسى مى

اى ندارد که چيزى بگویم. او بریده و کنم فایدهگویم، احساس مىکنم. چيزى نمى

غمگين هست و من نباید وضعش را بدتر کنم. ولى چرا او دروغ نوشت؟ ما 

دانم زدیم. مىهم نداشتيم، فقط سر سنگ با هم حرف مىهرگز بحث سياسى با 

پرسم که آیا در مورد که راز تا حدى با او بحث سياسى داشته است. از او نمى

کنم که آماده گریه راز و بقيه زندانيان هم چيزى نوشته است یا نه. احساس مى

و در پرسم. از ااش مىکنم و در مورد خانوادهاست. موضوع بحث را عوض مى

 گوید: پرسم، مىمورد زهرا مى

ما را با هم از بند بردند ولى او را به سلول انفرادى فرستادند و هنوز در سلول  -

دانم که حالش خوب است، تازگى تعدادى از گوهردشت آمدند و گفتند است. مى

 که حالش خوب است. 

ته مشترک در بينم، با هم در یک جریان بودیم و در کميدر اینجا منيژه را مى

راهرو دیده بودمش. او تمام سال پيش را در یکى از بندهاى دیگر اوین بوده 

 گوید: پرسم و او مىاش مىاست. در مورد دستگيرى

مان کار دو هفته قبل از دستگيریم دو نفر از کارگرانى که قبال در کارخانه -

آمدند. انجمن اسالمى کردند، به بخشمان آمدند. مدتى بود که به سر کار نمىمى

توانستند با کارگران کارخانه آنها را محاصره کرده بودند و در نتيجه آنها نمى

دانستم که من تعجب کردم. آنوقت نمى حرف بزنند. آنها دمپایى به پا داشتند و
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ها رفتند و همه کارگران آنها را بغل اند. آنها به همه بخشچرا کفش نپوشيده

کردند. قبل از آنکه غيبشان بزند در کارخانه فعال بودند. یکى از آنها در تمام 

گذاشت. آنروز یکى از آنها به یکى از کارگرانى هاى رخت کن اطالعيه مىقفسه

اند و آنها را براى شناسایى و را بغل کرده بود گفته بود که آنها دستگير شدهکه ا

اند. این اتفاق در صبح افتاد، همان روز بعد از ظهر اسم هفت بقيه به آنجا آورده

نفر را خواندند و دستگيرشان کردند. همه آنها تا مدتى قبل از آن فعال بودند ولى 

ظر سياسى فعال بود. یک هفته بعد تعدادى زن در آن زمان فقط یکى از آنها از ن

به کارخانه آمدند. آنها در اتاق نگهبانى ایستاده بودند و هر کس را که وارد 

توانستند ببينند. احساس بدى بهم دست داد، فکر کردم آنها کى شد مىکارخانه مى

هستند؟ یکى از آنها باید براى شناسایى آمده باشد. حدود ده روز بعد از 

تگيرى آن هفت نفر، شش نفر از آنها برگشتند. آنها گفتند که شکنجه شده دس

بودند ولى از اینکه آزاد شده بودند خوشحال بودند. روز بعد در ساعت ناهار 

مرا به اتاق نگهبانى صدا کردند. کارگران گفتند که دو تا مرد در آنجا منتظرم 

نيستند و باید پاسداران باشند ولى ام محل کارم را بلد دانستم که خانوادههستند. مى

امکان فرار وجود نداشت. کارخانه محاصره شده بود. به اتاق نگهبانى رفتم و 

آید. او پشت در گفتم که باید لباسم را عوض کنم یکى از آنها گفت که با من مى

ماند و من به اتاق رخت کن رفتم. دوستم را در آنجا دیدم و به او گفتم که مرا 

کنند و او نباید از روز بعد به کارخانه برگردد. فکر کردم ستگير مىدارند د

کسى که نام مرا داده است باید او را هم بشناسد و اگر او دستگير شود حتما 

کنند. شاید هم علت اینکه مرا لو داد و او را نداد همين بود که اعدامش مى

چهار صبر کند و  دانست که او اعدام خواهد شد. به او گفتم که تا ساعتمى

همراه با کارگران از کارخانه برود که شک انجمن اسالمى را بر نيانگيزد. به 

او گفتم که اسمش را نخواهم داد، هر اتفاقى هم بيفتد اسمش را نخواهم داد ولى 

اش بيایند. وقتى مرا نباید به کارخانه برگردد، ممکن است بعدا براى دستگيرى

مورد آدرسش از من پرسيدند و من گفتم که هر بار به کميته مشترک بردند در 

کند. خوشبختانه تا حاال دانم کجا زندگى مىام و نمىبا چشمان بسته به آنجا رفته

 دستگير نشده است و اميدوارم که هرگز دستگير نشود. 

 ٭ ٭ ٭ 

چند روز است که در این بند هستم و دلم براى راز و بقيه دوستانم تنگ شده 

کنم کنم. زندانيان را نگاه مىام و به زندگى فکر مىدر راهرو نشسته است. تنها

رسد، تا روند، آنقدر که دستشان به سقف مىها باال مىکه چقدر راحت از ميله

ترین چيزهایى است که شان را آویزان کنند. این یکى از جالبهاى شستهلباس
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م خودم این کار را بکنم. اام ولى هنوز جرات نکردهدر اینجا تا به حال دیده

ها باال بروم و روى آن پنجره کوچک بين دیوار هرچند دوست دارم که از ميله

اند و چيزى پيدا نيست. با اى که پشتش بند پسرهاست و آنرا بستهبنشينم. پنجره

رسد. براى نشستن روى آن پنجره باید از نشستن در آنجا دست کسى بهم نمى

روم و بعد یک پایم را کامال باز کنم تا به پنجره برسد و با ها تا سقف باال بميله

ها رها کنم تا یک دست ميله پنجره را بگيرم و دست و پاى دیگرم را از ميله

زنند و به کنم، اکثرا تنها قدم مىبتوانم کنار پنجره بنشينم. به زندانيان نگاه مى

ست نزدیک ندارم و رفتار آیند. من هم به سرحالى قبلم نيستم. دونظر افسرده مى

کنم به آن دانند ناراحت کننده است. هرچند سعى مىزندانيان که مرا نجس مى

اهميت ندهم ولى گاهى تحقيرآميز است. زندانيان کمونيست مثل من در بند کم 

هستند و بقيه اجازه حرف زدن با ما را ندارند. بخاطر این همه قوانين زندانيان 

کند. احساس تنهایى ند و هر کس در تنهائيش زندگى مىادر خودشان فرو رفته

 کنم. کرده و به گذشته و آینده نامعلوم فکر مى

بينم که راز، بهناز و رود و مىغرق تخيالتم هستم که پرده در ورودى کنار مى

شوند. بقيه دوستانم که روز انتقالى از یک دیگر جدا شده بودیم وارد بند مى

گویند که روز انتقالى آنها اقعيت دارد، خيلى خوشحالم. مىباورم نمى شود ولى و

اند، و در آنجا اکثر زندانيان یا تواب هستند و یا تظاهر به را به بند چهار برده

اند و خواندهاند که نماز نمىگویند تنها این پنج نفر بودهکنند. مىتواب بودن مى

کنند که علت منتقل ند. فکر مىاکردهبقيه دویست نفر به آنها با تعجب نگاه مى

شدنشان به این بند این است که پاسداران فکر کردند ممکن است آنها افراد بند را 

پرسم، دختر جوان زیبایى که بازجویش تحت تاثير قرار دهند. در مورد ناز مى

ماند. گناه مىگویند که رفتار ناز مثل یک دختر بچه بىبه او تجاوز کرده بود. مى

کند. مثال مالکيت دیگران را به کند و رعایت نمىانونى را درک نمىهيچ ق

دانند که چطور او پرسم آیا مىخورد. مىشناسد و عسل همه را مىرسميت نمى

اند که براى اند و آنها گفتهگویند که از زندانيان پرسيدهاینطورى شده است و مى

دانى گوهردشت در سگمدت طوالنى در سلول انفرادى بوده. و مدتى هم در 

 گردد، مشکل روانى داشته است. بوده است. و وقتى از گوهردشت بر مى

زنى در بند هست به نام گيتى که هميشه در یک گوشه راهرو نزدیک در 

دهد. با کسى رود و بوى بدى مىخوابد. به حمام نمىنشيند و مىهواخورى مى

کند که کارهایش ى مىزند. دختر جوانى هم در سلول یک زندگحرف نمى

کند مثل کانگرو راه برود. از زندانيان در عجيب است. بيشتر اوقات سعى مى

دانى نگه داشته گویند که در گوهردشت توى سگپرسم، مىمورد این کارش مى
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اش بهم ریخته است. رفتارش مثل زمانهایى است که او را شده و وضع روانى

کنم با او حرف و یا راه برود. سعى مىکردند بطور خاصى بنشيند مجبور مى

کنم. خيلى جوان دهد. رفتارش طورى است که درک نمىبزنم ولى اهميت نمى

 سوزد. است، دلم برایش مى

 ٭ ٭ ٭ 

کنند. ساعت دوازده شب قوانين زیادى در بند هست که آدم را عصبانى مى

توانند زندانيان مى توانيم بخوابيم، تا آنوقت باید وقت بگذرانيم. ساعت یازدهمى

هایشان را پهن کنند و ساعت دوازه ساعت خواب است. بيشتر اوقات رختخواب

دوست دارم ساعت ده بخوابم ولى امکانش نيست. قانون دیگرى که خيلى 

تحقيرآميز است این است که هر روز صبح بعد از صبحانه نگهبان به داخل بند 

وى سالن نشسته و ویدئو تماشا کنند. و خواهد که تآید و از همه زندانيان مىمى

خواستند که بنشينند و تماشا نشينند. توى اوین هم از همه مىهمه به تماشا مى

کردیم. در آنجا ما به هواخورى و یا به راهرو کنند ولى ما هرگز تماشا نمى

دانستيم که توابها و نگهبانان کردیم. هرچند مىرفتيم و کار خودمان را مىمى

نشينند، گویى بعد از قبر نگهبانان آید. ولى در اینجا همه مىان نمىخوشش

اند زندانيان را مجبور کنند که بنشينند و تظاهر به گوش دادن بکنند. حتى توانسته

کنم ولى نشينند. احساس حقارت مىخوانند به تماشا مىآنهایى هم که نماز نمى

رسد که هر کس که به تماشا نظر مى توانم بکنم. بهدانم که به تنهایى چه مىنمى

ننشيند شکنجه خواهد شد و حاجى در خشونت معروف است. هر بار که به تماشا 

کنم، به نظر شوم. به بقيه نگاه مىکنم که دارم دیوانه مىنشينم احساس مىمى

اند و انرژى نه گفتن به این حقارت را ندارند. و یا شاید رسد که همه خستهمى

کنم که تن دادن به این ند که ارزش نيرو گذاشتن ندارد. احساس مىکنفکر مى

دانم آید. نمىگذارد و از همه چيز بدم مىشرایط روى اعصابم تاثير مخربى مى

توانند ما را در چنين شرایطى نگه دارند، که به چرندیات براى چه مدت مى

هد رسيد که خيلى مالها گوش کنيم و یا اعترافات توابها را بشنویم. روزى خوا

خوانند، از کوره در رفته و تن به نشستن از ما بخصوص آنهایى که نماز نمى

 ندهيم. 

کنند، دروغ گفتن هایشان به آن اشاره مىیکى از مسائلى که توابان در مصاحبه

خواهد در مورد مسائل سکسى خودشان و دوستانشان است که رژیم از آنها مى

ها خواهان افات قصد دارد شنونده را قانع کند که چپىبگویند. رژیم با این اعتر

روابط مشترک و سکس خارج از ازدواج هستند و این بخاطر انحراف 
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اند که برخى از دانستهگویند که مىشان است. برخى در اعترافاتشان مىاخالقى

کنندگان خودشان اند. اعترافدوستانشان با رفقاى پسرشان رابطه جنسى داشته

کنند، خودشان را جاسوس، کنند. آنها اتهامات رژیم را تکرار مىقير مىرا تح

اند و گویند که رابطه جنسى داشتهنامند و مىمجرم، خائن، فاسد، گناهکار مى

ها این است که مخالفانش را غيرسياسى اند. هدف رژیم از این مصاحبهگناه کرده

ها در بين که این مصاحبهفهمم و از نظر اخالقى منحرف نشان دهد. حاال مى

زندانيان بند سه و چهار چه تاثيرى داشته و باعث شده از اینکه با جریانات چپ 

 اند احساس گناه کنند. بوده

خواهد با معيارهاى اخالقى خودش ما را منحرف دار است که رژیم مىخنده

گان خواهد شنوندماند و رژیم مىجلوه دهد. سکس براى مسلمانان مثل تابو مى

ها به خدا باور ندارند پس به ها را قانع کند که از آنجا که چپىاین مصاحبه

خانواده و رابطه جنسى با یک نفر هم اعتقادى ندارند و همه با هم رابطه 

ها تحت تاثير فرهنگ مذهبى جامعه دار است که خيلى از چپىاند. خندهداشته

اگر با کسى که دوستش دارند کردند که اشکالى ندارد بودند و هرگز فکر نمى

ها هم تحت تاثير فرهنگ جامعه تابو بود سکس داشته باشند. سکس در بين چپى

کنند و مراسم ها به خدا باور ندارند ولى اکثر آنها هم ازدواج مىو هست. چپى

کنند. علت آن هم تنها این نيست که باید ازدواج را هم مثل مسلمانان اجرا مى

انع کنند، بيشتر بخاطر طرز نگاه کردن خودشان به دنيا است. شان را قخانواده

به هر حال داشتن افکار انسانى و خواستن برابرى و آزادى به خودى خود کسى 

کند. اگر زنان استقالل اقتصادى را داراى رفتار متفاوتى از یک مسلمان نمى

گر آزادى کرد، اشان سنگينى نمىداشتند و موانع سياسى و اجتماعى بر زندگى

توانستيم تمام کتابهایى را که در دنيا چاپ شده حرف زدن داشتيم، اگر مى

توانستند رفتار متفاوتى نسبت به برابرى زن و ها هم مىبخوانيم. آنوقت چپى

ها یک مرد و ازدواج و همه تابوهایى که در اسالم هست، داشته باشند. اگر چپى

دیدند، شاید حاال هم رژیم نرا تابو نمىبرخورد انسانى نسبت به سکس داشتند و آ

ها دروغ بگویند، تا آمد توابها را مجبور کند که در مورد سکس بين چپىنمى

شنونده را دچار احساس گناه کند که کسى را دوست داشته است و یا کسى را 

کرد کنم بخشى از آن چپ را که هميشه سعى مىلمس کرده است. احساس مى

اش ریاضت کشى است، اى جامعه عمل کند و فرهنگ زندگىمبادا دور از سنته

ها این بوده که سنتهاى جارى بند چهار اوین دیدم. فرهنگ بيشتر چپى ٦در اتاق 

ها در در جامعه را رعایت کنند و متفاوت از آنها رفتار نکنند. در واقع چپى

پدیده اند. آنها حتى با مذهب که مخرب ترین جامعه ما پيشرو و مدرن نبوده
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اند. چرا که فکر ساخت بشر است مبارزه نکرده بلکه به آن احترام گذاشته

ها ها احترام بگذارند. انگار هر کار که تودهکردند که باید به اعتقادات تودهمى

ها به خمينى راى دادند و اشتباه بود. عدم درک کنند درست است. تودهمى

که جریانات چپى هم به جاى  کمونيستى از زندگى و مبارزه باعث شده بود

 ها بيفتند. داشتن راه و روش درست به دنبال توده

 ٭ ٭ ٭ 

کشد. نگهبان بند از تعدادى از ما خوشبختانه شرایط حقارت آميز زیاد طول نمى

 ٧برویم. این بند هم مثل بند  ٨خواهد که وسایلمان را جمع کنيم و به بند مى

البته به حالت قرینه آن. شش سلول در هر است، همان اندازه و به همان شکل، 

است. در اینجا هم تواب هست ولى مهم این است  ٧طرف، ولى تاریکتر از بند 

که قانونى نيست، هرچند هواخورى نداریم. زندانيان حق ندارند نزدیک پنجره 

توان با آنها توان دید و مىرا در هواخورى مى ٧ها بشوند چون زندانيان بند 

اش ما هم هواخورى داشتيم. من در سلول یک هستم و جمعيت حرف زد. ک

توان در موقع غذا خوردن و یا با نفر است. تعداد افراد سلول را مى ٥١سلول 

کنند و شمارش مسواکها فهميد. زندانيان هر سلولى جلوى در سلول سفره پهن مى

ه در بند اى ککنم به اندازهخورند. بخاطر نداشتن هواخورى احساس مىغذا مى

توانم. چون محيط کوچک توانستم با دوستانم حرف بزنم، در اینجا نمىهفت مى

توانند نشينند و صداى یکدیگر را هم مىاست، فضا کم است و افراد کنار هم مى

کنم بيشتر کتاب بخوانم ولى به اندازه کافى کتاب نداریم بشنوند. سعى مى

کتاب درسى دبيرستان هست، سعى  کتابهایى هم که داریم جالب نيستند. چند

 کنم آنها را بخوانم. مى

نشينيم. مالیى گوید که حجاب داشته باشيم. با چادر در سلول مىنگهبان بند مى

خواهد که به راهروى بند بيایند و با او شود، نگهبان از زندانيان مىوارد بند مى

ى مال و توابهایى که ایم و صدارویم، در سلول نشستهحرف بزنند. ما بيرون نمى

گوید که وضعيت زندانها را قابل شنویم. مال مىاند را مىاش کردهمحاصره

خواهد که اگر حرفى دارند بگویند. توابها تر خواهند کرد. و از توابها مىتحمل

گوید خواهند که شرایط بند را بهتر کند و مال البالى حرفهایش مىاز مال مى

فهمند. توابها خندیم، ولى گویا توابها منظور او را نمىمرگ بر خوش بين. ما مى

خواهند که امکانات بيشترى، از جمله زنند و از او مىهمچنان حرف مى

کند ولى توابان متوجه هواخورى به آنها بدهند و مال همچنان آنها را مسخره مى

 زنند. نيستند، شاید هم خودشان را به نفهمى مى
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خواند که براى مالقات بروم. با چادر ن اسم مرا هم مىروز مالقات است، نگهبا

روم. در راهروى بزرگ از کنار زندانيان ولى بدون چشمبند از بند بيرون مى

شوم ولى کسى حق ندارد با دیگرى بند هستند رد مىبندهاى دیگر که بدون چشم

پيداست  ام از اینکه در این زندان هستم نگرانند. اینطور کهحرف بزند. خانواده

اند. در زمان مالقات یک تواب در در مورد قبرها و خشونتهاى حاجى شنيده

دهد. حضور تواب پشت کابين مالقات پشت سرم ایستاده و به حرفهایم گوش مى

 ام را عصبى کرده است. سرم خانواده

خواهد که براى رفتن به هواخورى آماده شوند. خيلى نگهبان از زندانيان مى

گوید هر از رویم و او مىپرسم که کجا مىام مىشوم از هم سلولىخوشحال مى

 ٤رویم، زندانيان بندبرند. به آنجا مىمى ٤چند گاهى ما را به هواخورى بند 

اند که ما را توى اتاقهایشان هستند و تعدادى از آنها روى طبقه سوم تختها نشسته

بحال آنهایى که در این ببينند. حياط خيلى بزرگى است، پر از گل است. خوش 

کنند. دلم اند و هر روز صبح تا شب از این هواخورى استفاده مىبند زندانى

روم و کند. به ته هواخورى مىام را جلب مىخواهد که بدوم ولى آسمان توجهمى

افتم که وقتى از کنم، خيلى زیباست. به یاد آسمانى مىاز آنجا آسمان را نگاه مى

آید که دیدم و هميشه برایم زیبا بود. یادم مىگشتم مىج بر مىراه تهران به کر

داشتم تا اینکه هر بار همچنان که در اتوبوس نشسته بودم چشم از آسمان بر نمى

شد. ابرهاى زرد و قرمز و صورتى کرد و تاریکى حاکم مىخورشيد غروب مى

بعد زرد  اند. به مرور ابرهاى قرمز صورتى وبخشى از آسمان را پوشانده

شوند. این پروسه تغيير و تبدیل مرا به شوند و بعد خاکسترى و بعد ناپدید مىمى

درخشد ابرهاى سرخ اندازد. همانطور که تا خورشيد مىیاد افکار آدمى مى

ها انقالبى بودند. همانطور که با زیادند، تا وقتى هم که انقالب زنده بود خيلى

شوند و بعد رور صورتى و زرد مىغروب خورشيد ابرهاى سرخ هم به م

خاکسترى، با شکست انقالب هم خيلى از آدمها تغيير کردند تا آنجا که به رنگ 

 خاکسترى یعنى به رنگ رژیم در آمدند. 

دانم. از خارانند، علت آنرا نمىخيلى از زندانيان در این بند خودشان را مى

ت. مدتى است که من هم دانند علت آن چيسگویند نمىپرسم مىدیگران هم مى

کنم، خودم کنم که دوست دارم خودم را بخارانم. ولى این کار را نمىاحساس مى

خارانند در من هم این کنم. شاید دیدن اینکه دیگران خود را مىرا کنترل مى

حس ایجاد شده. یعنى شاید روانى است که من هم دوست دارم خودم را بخارانم. 

خارانم، این دیگر روانى نيست، که دارم خودم را مىشوم ولى گاهى متوجه مى

توانم کنم که نمىحتما بيمارى پوستى است. مدتى است که هر وقت احساس مى
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خارانم. روم و خودم را مىهاى حمام مىخودم را نخارانم داخل یکى از کابين

گذرد قسمتهاى بيشترى از اى در کار باشد چون هر چه زمان مىباید بيمارى

 خارند. دنم مىب

حدود یک ماه است که در این بند هستيم، امروز دوباره نگهبان گفت که 

اى در رویم، توابهاى تازهمى ٧برویم. به بند  ٧وسایلمان را جمع کنيم و به بند 

پوشند و نگاهشان به ما همراه با بند هستند که قبال نبودند. اینها فقط لباس سياه مى

بارد، تنفر بيشترین چيزى است که از چشمانشان مى تنفر و کينه است. تنفر

نسبت به همه کس و همه چيز. تنفر از ما و از خودشان. همه چيز را کثيف 

کنند، حتى به بينند. به همه اخم مىبينند. خودشان را حقير و کوچک مىمى

خودشان. هيچ کدامشان حالت دوستانه ندارند. احساس دوستى، لذت، خوشى و یا 

ع احساس مثبت انسانى با چهره این سياه جامگان غریبه است. حالت هر نو

نگاهشان تهوع آور است. یکى از آنها که خيلى درشت است هر وقت که به انبار 

کنم که تنها آید. احساس امنيت نمىروم که چيزى از ساکم بردارم به دنبالم مىمى

پرسم که چه امگان مىبه انبار بروم. از زندانيان دیگر در مورد این سياه ج

 گویند: اتفاقى برایشان افتاده است. مى

آنها مجاهد بودند و در زندان تواب شدند. بعد از مدتى در زندان تشکيالت  -

زدند و با تشکيالت بيرون رابطه برقرار کردند. در عين حال در زندان با 

يلم مخفى کردند. تا آنجا که از شکنجه کردن یک نفر یک فبازجوها همکارى مى

تهيه کردند و به بيرون فرستادند. آنها حتى توانستند پرونده بعضى از دوستانشان 

را بدزدند که از مرگ نجات پيدا کنند. بازجوها آنقدر به آنها اعتماد داشتند که به 

دادند که به مرخصى بروند و بعد از چند روز به زندان برگردند. آنها اجازه مى

ى از آنها لو رفتند و بازجوها آنها را شکنجه کردند تا اسم ولى بعد از مدتى تعداد

بقيه را هم بگویند و آنها هم گفتند. شرایطى که آنها را در آن نگه داشتند تا 

اطالعاتشان را بدهند و همکارى کنند، خيلى بد بوده و خودشان هم دوست ندارند 

دانيم که براى دانيم، فقط مىدر موردش حرف بزنند. ما هم کمى در موردش مى

اند و بازجوها از اى در زندان زندگى کردهمدتى اینها با بازجوهایشان در خانه

کردند بازجو آنها اند که دوستان خود را بزنند، اگر اینکار را نمىخواستهآنها مى

زد. آنها شروع کردند به شکنجه کردن یکدیگر تا از شکنجه شدن فرار را مى

زدند. بازجوها از آنها جاى بازجو خودشان همدیگر را مىکنند. بعد از مدتى به 

خواستند که در مورد گناهانشان بنویسند و توبه کنند و هر بار بازجو بعد از مى

کردند که خوب بنویسند ولى گفته که کافى نيست. آنها سعى مىخواندن آن مى

ند، یعنى همه اهرگز به اندازه کافى خوب نبوده است. آنها جلسات اعترافى داشته
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بایست در مورد یکدیگر حرف بزنند. گاهى نشستند و مىبا بازجوهایشان مى

بایست براى بازجوهایشان غذا درست کنند و از آنها پذیرایى کنند. و بازجو مى

گفته نه این راه درست پذیرایى نيست تو با کينه از من پذیرایى به آنها مى

ى کنند و هيچ وقت این نقش به اندازه کافى بایست مدام نقش بازکنى. آنها مىمى

شان است که اینها مثل در چشم بازجو خوب نبوده است. بخاطر این گذشته

 مانند که آماده حمله هستند. اى مىحيوانات وحشى

زنى در اینجاست که به نظر بيشتر از چهل سال دارد، در حاليکه فقط بيست و 

دستهایش و یا لباسهایش است و یا  چهار سالش است. تمام وقت در حال شستن

مشغول وضو گرفتن و نماز خواندن است. مجاهد بوده است ولى به خاطر اینکه 

بيند. رود و از نظر روانى صدمه مىدر تشکيالت بند بوده، زیر بازجویى مى

کند و به شوید و روى بند پهن مىبعضى روزها از صبح تا شب لباسهایش را مى

زنند د که کسى به آنها نخورد. زندانيان در هواخورى قدم مىنشينتماشایشان مى

پرد و در کنند از کنار لباس او رد نشوند. ناگهان از جا مىو اکثرا سعى مى

دهد، گریه کنان لباسهایش را از روى طناب بر حاليکه به کمونيستها فحش مى

اره آنها را کند. دوبدارد و دوباره شروع به آب کشيدن آنها در آب سرد مىمى

نشيند، و این دور تا شب که در هواخورى بسته کند و به تماشایشان مىپهن مى

اند و گاهى خون از آنها شود ادامه دارد. دستهایش از سرماى آب قرمز شدهمى

جاریست. صبح قبل از باز شدن در هواخورى پشت در ایستاده است تا اولين 

از اینکه کسى از کنار لباسهایش رد رود و قبل نفر باشد که به هواخورى مى

دانيم که او مریض است و شود، بتواند آنها را جمع کند. ما نماز نخوانها مى

روزهایى که او در حال شستن لباسهایش است از آن طرف هواخورى رد 

 کند. شویم ولى این کار هم فرقى به حال او نمىنمى

نام هما است که در گذشته راه نگهبان بند تغيير کرده است، حاال یک تواب به 

کارگرى بوده و در واحد تواب شده است. هر سلولى یک مسئول دارد که تواب 

کند. دهد و کارهاى سلول را تنظيم مىاست و در مورد زندانيان گزارش مى

مان را زیر نظر دارد. وقت ناهار است، مسئول سلول من فرح نام دارد و همه

اند. دو تا سلول انداخته و زندانيان دورش نشستهاش را جلوى هر سلولى سفره

ها در اند، چون همه سفرهشان را در راهروى زیر هشت پهن کردهسلول سفره

شوند و هر روز دو سلول در راهروى زیر هشت راهروى بين سلولها جا نمى

خورند. از آنجا که خرید جمعى ممنوع است هر کس باید غذاى خودش غذا مى

سى حق ندارد غذاى دیگرى را بخورد. در اینجا هر نوع رابطه را بخورد. ک

شود، حتى اگر بين دو نفر باشد. در حال غذا خوردن جمعى تشکيالت ناميده مى
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ام یک شيشه آب ليمو دارد و روى غذایش شوم کنار دستىهستيم که متوجه مى

روى توانم از آن خواهم مىگوید که اگر مىریزد و با چشمش به من مىمى

دهد که بتوانم راحت غذایم بریزم. او شيشه آبليمو را بين من و خودش قرار مى

ریزم، مزه غذا بهتر دارم و کمى آبليمو روى غذایم مىبردارم. شيشه را بر مى

ام رود. کنار دستىکند و به دفتر مىشود. فرح غذایش را نيمه تمام رها مىمى

خندیم. فرح بر را بدهد. همه مى گوید رفت که گزارش تشکيالت آبليمومى

دارم و دهد. شيشه آبليمو را دوباره بر مىگردد و به خوردن غذایش ادامه مىمى

ریزم. اگر قرار است بخاطر خوردن آن به سلول مقدارى روى غذایم مى

دانم که صاحب آن هم خوشحال انفرادى بروم الاقل بگذار بيشتر بخورم. مى

کند و به دفتر یش بخورم. فرح دوباره غذایش را رها مىشود که من از آبليمومى

گردد و به من مان را بگيریم. فرح بر مىتوانيم جلوى خندهرود و ما نمىمى

 خورى. بينم آبليموى او را دارى مىگوید فکر نکن نمىمى

خواهند که با حجاب باشيم. یعنى بازدید خواهد بود. همه با چادر در از ما مى

نشينيم. سرحدى زاده وزیر کار وقت که دایى هما مسئول بند هم ان مىسلولهایم

کند. شود و سلولها را نگاه مىشود. از کنار همه سلولها رد مىهست وارد بند مى

زند. سرحدى زاده حرفهایى هما هم همراه چند نگهبان مرد کنارش قدم مى

در یک سلول و  رود. البد به نظرش شرایطمان با این همه آدمزند و مىمى

 امکانات محدود زیادى خوب است. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  بند بدون تواب

خواهد که با حدود یک ماه است که در این بند هستيم. نگهبان بند از توابان مى

تمام وسائلشان از بند بيرون بروند. خيلى خوشحالم که دیگر توابى در بند 

نخواهد بود، بدون آنها قانونى هم در کار نخواهد بود و ما در آسایش خواهيم 

نيم، از هم یاد بگيریم و از توانيم روابطمان را بهتر تنظيم کبود. حاال مى

خوانند، مان در اینجا لذت ببریم. حاال تعداد بيشترى از زندانيان نماز نمىزندگى

اند که اتفاق شاید چون توابى در بند نيست که گزارش دهد و یا اینکه آنها دیده

گوید یک نفر مسئول روزنامه بدى براى نماز نخوانها نيفتاده است. نگهبان مى

بحال تمام مسئوليتهاى بند به عهده توابها بوده است. در واقع نگهبانان  شود. تا

گذاشتند که یکى از ما مسئول چيزى بشویم. تواب نماینده دفتر در بند بود و نمى

زنيم. به نظر من این کنترل همه چيز را در دست داشتند. درباره آن حرف مى

ر یک نفر مسئوليت آنرا به مسئوليتها باید چرخشى باشند و هر چند وقت یک با

گویند که تا به حال این کار توابها بوده، از این به ها مىعهده بگيرد. ولى بعضى

بعد هم باید کار آنها باشد. به نظرم استدالل درستى نيست. بنابر روش مبارزاتى 

آنها باید بخواهيم که تواب به بند بياورند که خودمان نخواهيم این مسئوليتها را 

دهم که همه این مسئوليتها را خودمان ه باشيم. در حاليکه من ترجيح مىداشت

داشته باشم تا اینکه توابى در بند باشد. بدون آنها که نقش چشم و گوش بازجو را 

ها را از نگهبان تر هستيم. رفتن دم در دفتر و روزنامهکنند خيلى راحتبازى مى

ارد. ولى من دوست ندارم این کار گرفتن و پولش را به او دادن هيچ اشکالى ند

خواهم نقش را براى کسانى که خودشان حاضر نيستند بکنند، انجام دهم. نمى

گيریم دهم. بنابراین تصميم مىتواب را برایشان بازى کنم، بيگارى هم نمى

آنهایى که موافق گرفتن مسئوليت روزنامه هستند با هم بخرند و کارش هم بين 

یى هم که قبول ندارند مسئوليت آنرا به عهده بگيرند، خودشان بچرخد. آنها

پذیرد که مسئوليت روزنامه خوانند. در بين ما منيژه مىخرند و نمىروزنامه نمى

را در دور اول داشته باشد. حاال ما روزنامه داریم و تعدادى ندارند و آنها 

اراحت نيستم کنند که گویى اصولى نداریم. از این مسئله نطورى به ما نگاه مى

دانم به شوند. نمىها دارند شروع مىکنم که اختالفات و جدایىولى احساس مى

کجا خواهند کشيد و چه تاثيرى روى روابط من خواهند داشت. آنهایى که حاضر 

خوانند، افراد نيستند مسئوليت خرید روزنامه را داشته باشند و روزنامه نمى

دانند کند اینها نمىایط یک کمى تغيير مىجریانات مختلف چپى هستند. وقتى شر

اند که در کنار توابها باشند و کارهایى مثل مسئوليتها چه باید بکنند. عادت کرده
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را بعهده توابها بگذارند. حاال هم مجبورند روزنامه نداشته باشند چون توابى در 

 بند نيست که نقش رابط را برایشان بازى کند. 

شویم و آنرا کنار ند با من است، قابلمه بزرگ بند را مىامروز مسئوليت نظافت ب

کند، با صداى بلند گذارم. هما نگهبان بند کنار دفتر ایستاده و تماشا مىدر بند مى

 گوید: که همه افراد بند بشنوند مى

قابلمه را باید یک مسلمان آب بکشد نه یک کمونيست. این قابلمه االن نجس  - 

 وانند آنرا براى آوردن غذا ببرند. تاست و برادران نمى

گوید، روم که دست و پاى خيسم را خشک کنم. کسى چيزى نمىبه سلول مى

شود و معلوم نيست چه اتفاقى خواهد افتاد. کنار حرفهایى در گوشى گفته مى

شنوم که از کنار در بند نشينم که خستگى در کنم. صداى چرخ را مىسلول مى

دارد که قابلمه بند ما را بردارد. چه هر روز نگه نمىشود و بر خالف رد مى

کردند و هر بار آب کشى اتفاقى خواهد افتاد؟ تا حاال توابها تقسيم کار بند را مى

گذاشتند که انجام دهد. حاال نگهبان قابلمه را براى یک تواب و یا یک مجاهد مى

کلى ندارم اگر آنها خواهد که مجاهدین نقش توابان را بازى کنند و من هم مشمى

خواهند که این فاصله را پر کنند. سلولهاى جلویى متعلق به کسانى است که مى

خواندند هایى که تا قبل از بردن توابها نماز مىخوانند، مجاهدین و چپىنماز مى

خوانند. سلولهاى آخر متعلق به ماست. در این چند و حاال بعضى از آنها نمى

د نبودند تقسيم کار با مجاهدین بود و آنها طورى کارها را روزه که توابان در بن

تقسيم کرده بودند که هرگز یک نماز نخوان قابلمه را آب نکشد و کنار در 

 نگذارد. 

زنيم که آمادگى هر برخوردى را داشته باشيم، هر چند با یکدیگر حرف مى

را در بين بقيه  دانيم چه اتفاقى خواهد افتاد. یکى از مجاهدین که نقش رهبرنمى

 گوید: آید و مىکند به سراغم مىبازى مى

هاى ما آنرا همينطور آب نکشيده از قابلمه را به حمام برگردان، یکى از بچه -

 حمام بر خواهد داشت و به جلوى در خواهد آورد. 

یعنى االن نجس است و کافى است که دست یکى از شماها به آن بخورد تا  - 

کنى خودت آنرا به حمام ببر و این نقش را خودت نطور فکر مىپاک شود. اگر ای

 به تنهایى بازى کن، از نظر من آن قابلمه هيچ اشکالى ندارد. 
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 خواهى غذاى بند قطع شود؟ مى -

 خوام؟ کنى من چنين چيزى مىفکر مى -

بينم که دارند رود. مىکند و به سراغ دوستانش مىبا عصبانيت مرا ترک مى

 زنند. حرف مى

شوم، دیشب غذا نداشتيم و خرما و کشمش که از روز بعد از گرسنگى بيدار مى

فروشگاه خریده بودیم خوردیم. خوشحالم که روز تمام شد و مسئوليت قابلمه 

تواند که دیگر با من نيست. حاال هر کس که از غذا نداشتن ناراحت است مى

 اهد که پاکش کنند. قابلمه را به داخل حمام برده و از مجاهدین بخو

ایم. قابلمه کنار در است و گذرد و ما هيچ وعده غذاى گرم نداشتهسه روز مى

نگهبانان حاضر نيستند که به آن دست بزنند، چرا که یک کمونيست آنرا شسته 

است. صبح روز چهارم است، قابلمه آنجا نيست، کارگران آشپزخانه به دستور 

رود و یک قابلمه غذاى گرم ظهر پرده کنار مىاند. مسئولين زندان آنرا برده

 شود. داخل بند گذاشته مى

 ٭ ٭ ٭ 

شنویم که رادیوهاى خارج از کشور خبر قطع غذاى بند را اعالم در مالقات مى

اند. مسئله آب کشى قابلمه و کوتاه آمدن رژیم در مورد آن تجربه خوبى کرده

کند آسان که رژیم طرح مىاى بود. ولى تشخيص باالنس قدرت در هر مسئله

نيست. در اوین رفتن به حسينه و یا نشستن پاى ویدئو اجبارى بود ولى در آنجا 

توانيم تن ندهيم. ولى در اوائلى که به اینجا آمدیم تشخيص ما این بود که مى

توانيم پاى ویدئو ننشينيم. بخصوص اینکه همه، حتى آنهایى متوجه شدیم که نمى

 نشستند. ا تحمل کرده بودند، مىکه شکنجه قبرها ر

خواهند تنها اند حرف بزنم ولى آنها مىدوست دارم با آنهایى که در قبرها بوده

روم و در باشند. آنها دوست ندارند با کسى حرف بزنند. به سراغ صبا مى

گویم دوست دارم در مورد اینکه قبل از قبرها زنيم به او مىحاليکه با هم قدم مى

خواهم بدانم چرا حاجى قبرها را گویم مىتى افتاد حرف بزنيم. به او مىچه اتفاقا

بر پا کرد و چرا خيلى از زندانيان نتوانستند آنرا تحمل کنند و چرا او توانست. 

سپارم که اگر دوست داشت بياید و با هم سر آن گویم که به خودش مىبه او مى

آید و هميشه در به سراغم نمى آید که دوست ندارد،حرف بزنيم. ولى به نظر مى
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اى یکبار یا شاید دو بار با مهين و یا جهان براى مدت زند. هفتهتنهایى قدم مى

زند. گویى براى آنها زندگى همچنان ادامه قبرهاست. برایشان کوتاهى حرف مى

کنم چرا بعد از چنان مقاومت طوالنى، که ارزش قائل هستم ولى درک نمى

اى با خواهند هيچ رابطهاند، حاال نمىماه در قبر بوده ۹ برخى از آنها براى

اى را دیگران داشته باشند. نه رابطه سياسى و نه دوستى، هيچ رابطه تازه

کنم همه شان با خودشان هم خيلى محدود است. احساس مىدوست ندارند. رابطه

ا به آنها شان تحت تاثير فشارهاى روانى است که در قبرهطلبىاین رفتار انزوا

 وارد آمده. 

توانيم از توانيم با هيچ یک از اینها حرف بزنيم ولى من و راز مىهر چند نمى

دستگير شدند و  ٦١رسد افرادى که سال افراد مختلف جویا شویم. به نظر مى

بيشترشان هوادار برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بودند، وقتى به اوین منتقل 

تذکرات نگهبانان و توابها نداشتند. در آن زمان این  شدند توجهى به قوانين و

باعث بریدن  ٦۰خرداد سال  ٣۰رفتار جدید بوده است، چون فشارهاى بعد از 

خيلى از زندانيان و تواب شدن مجاهدین در زندان شد. وقتى زندانيان حکم 

کردند. در سرکوب زندانيان گرفتند آنها را به زندان قزل حصار منتقل مىمى

آنهایى را که همچنان مقاوم مانده بودند به گوهردشت برده و در  ٦۰ل سا

اند عمدتا قوانين را سلولهاى انفرادى گذاشتند. در نتيجه کسانى که در بندها بوده

آورند و اینها در اند. این مبارزان جدید را به قزل حصار مىکردهرعایت مى

ها را به راحتى تحمل ى از شکنجهشان ادامه دادند. آنها خيلمقاومت اینجا هم به

هاى کردند و روحيه خوبى داشتند. روحيه باالى آنها حتى بعد از شکنجهمى

گذارد و خواندند تاثير مىحاجى روى زندانيان قدیمى که بریده بودند و نماز مى

پيوندند. این مبارزان ها مىها هم در نقض قوانين به این جدیدىخيلى از قدیمى

توانند قوانين را تغيير کردند که با مبارزه و مقاومت در زندان مىمىجدید فکر 

دهند و شرایط بهترى را در زندان حاکم کنند. یکى از کسانى که این نظر را 

داشته جهان است که توانست واحد را تحمل کند. تعدادى دیگر از آنها به مرور 

تر یى که کتاب خواندهرسد در آن زمان آنهابریدند یا تواب شدند. به نظر مى

بودند توانستند بقيه را تحت تاثير خود قرار داده و به دنبال خود بکشند. این یکى 

از ضعفهاى جنبش ما بود که افرادش به خاطر جوانى و یا بخاطر اینکه یکباره 

وارد شرایط انقالبى شدند، نه درس خوانده بودند و نه کتاب. در نتيجه به دنبال 

افتادند. توانست خوب حرف بزند مىکتاب خوانده بود و مى کسى که چهار تا

براى چند ماه این زندانيان قوانين را رعایت نکردند و از حاجى و نگهبانان 

خواهد که گليم کتک خوردند و کوتاه نيامدند. تا اینکه یک شب حاجى از آنها مى
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ه مصاحبه بند را بياورند توى راهروى زندان بيندازند و روى آن نشسته و ب

ها بوده است و آنها حاضر توابان گوش کنند. آنروز کارگرى روز با چپى

کنيم گویند که ما توبه نمىشوند که گليم را به بيرون برده و پهن کنند. آنها مىنمى

خواهند توبه و حاضر هم نيستيم که توبه دیگران را بشنویم و براى کسانى که مى

کنيم. آن شب حاجى و نگهبانان آنها را از بند دیگران را بشنوند فرش پهن نمى

زنند. خون به دیوار کشند و در راهروى زندان آنها را سخت مىبيرون مى

زنند. بعد نگهبانان پيچد. تا صبح آنها را مىپاشد و صداى ناله در راهرو مىمى

سازد. دور گذارند. بعد حاجى قبرها را مىهر چند تاى آنها را در یک اتاق مى

کوبد و این تختهاى سه طبقه را طورى روى زمين یک اتاق را چوب مى

 گذارد که یک نفر بتواند در بين آنها بنشيند. مى

گذارند و زندانيان را از صبح تا شب با چادر و چشمبند در بين این تختها مى 

خورد و یا اند که آنها تکان نخورند و اگر کسى تکان مىنگهبانان مراقب بوده

زدند. چند روز اول آنها آورد، او را به شدت مرگ مىى از خود در مىصدای

سعى کردند که با مورس با هم حرف بزنند ولى نگهبانان و حاجى آنقدر آنها را 

بر پا کرد  ٦۲     زدند که دیگر کسى چنين کارى نکرد. حاجى قبرها را در مهر

ندانيان بيشترى را از و به مرور اتاقهاى بيشترى را به همان شکل درست کدو ز

بندها به آن اتاقها برد. بعد از مدتى تعدادى بریدند و به حاجى گفتند که حاضرند 

هر کارى بکنند تا در آنجا ننشينند. تعدادى از آنها در حاليکه در آنجا نشسته 

رود که آنهایى را که تکان بودند دیوانه شدند. یک روز وقتى حاجى به واحد مى

چسبد شود و به حاجى مىند، یکى از زندانيان از جایش بلند مىخورده بودند بز

کند که او را ببخشد و بگذارد که از آنجا برود. حاجى او را و به او التماس مى

خواهد که توبه و اعتراف کند و قوانين را رعایت کند، او هم برد و از او مىمى

رایط خالص شوند بيشتر خواستند از آن شپذیرد. بعدا حاجى از کسانى که مىمى

ها که حاضر به همکارى براى نجات از قبرها بودند طلبيد. حاجى از بعضىمى

خواهد که نگهبان آنجا شوند و اینان از پاسداران بدتر بودند. آنها فشار مى

خواستند که آنها را بزند. آنها آوردند و از حاجى مىبيشترى روى زندانيان مى

ترسيدند که بقيه آن مثل خودشان بشوند. آنها از این مىخواستند که بقيه هم مى

شرایط را تحمل کنند و به نشستن ادامه دهند. دى و بهمن ماه سال پيش خيلى ها 

کنند. همه اینها از ها اعتراف مىپذیرند و در مصاحبهبرند و شرایط را مىمى

حتى شود. برخى از آنها بلندگو براى آنهایى که نشسته بودند پخش مى

دهند که نشان دهند اطالعاتشان را که تا آن زمان نگه داشته بودند به حاجى مى

که تواب واقعى هستند. آنها بر عليه پدر و مادر و خواهر و برادر خود نوشتند و 
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ها شروع به همکارى با رژیم کردند تا در نتيجه تعدادى دستگير شدند. بعضى

هم حاضر نبودند مسئول بند شوند. حدى که مسئول یک بند شدند. البته همه 

حاجى هم حاضر نبود هر کسى را مسئول بند کند. از بعضى ها که اطالعات 

مسئول اتاق شوند. کيانوش مسئول  ٤و ٣خواست که در بندهاى دادند، مىمى

یکى از بندهاى بزرگ شد تا در مورد آزادى و یا تنبيه زندانيان نظر بدهد. او 

برد که شکنجه شوند. او با حاجى در مورد ن به راهرو مىزندانيان را از اتاقشا

ها و جریانات سياسى که هرگز سياست بحث کرد و به او کمک کرد تا با واژه

گوید حتى او هم شناخت، آشنایى پيدا کند. جالب اینکه یکى از دوستانم مىنمى

 همه اطالعاتش را نداده است. 

دادند، حاجى تصميم شان اطالعات مىوقتى که زندانيان براى اثبات تواب شدن

گرفت که کدام یک باید براى بازجویى شدن بخاطر اطالعاتى که از بيرون مى

بایست در مورد دوستانى که از زندان دارد به بازجویى فرستاده شود. آنها مى

اى نوشتند و در مورد این که در قبر با فرد دیگرى رابطهدر زندان داشتند مى

داد شد و اطالعاتش را مىویسند. بخاطر همين وقتى یک نفر بلند مىاند بنداشته

رفت. گاهى براى یک نفر دیگر در بند و یا در قبر زیر بازجویى و شکنجه مى

کردند. یک روز یک نفر داد زد خدایا، اند نقش بازى مىاینکه بگویند تواب شده

دم. نگهبانان او را بينم، به خدا رسيبينم، نور مقدس را مىبعد گفت نور مى

بيرون بردند، ابتدا مى بایست اطالعاتش را بدهد. بعد توابها یک دست از 

بایست خودش را مثل مسلمانان شستند تا پاک شود. بعد مىلباسهایش را مى

بشوید، یعنى غسل کند و بعد نماز بخواند. یکى از موثرترین اعترافات مال سيبا 

 ته: بوده است، که در بين حرفهایش گف

ما مثل توابهاى معمولى نيستيم، ما فرق داریم. ما تواب صفر کيلومتر هستيم.  -

 ما باید قرآن را بخوانيم و آن را تفسير کنيم تا آنرا بفهميم. 

کردند بيشتر زندانيان در حاليکه در قبرها نشسته وقتى مصاحبه او را پخش مى

دى از زندانيان قبرها را اش تعداکردند. سيبا بعد از مصاحبهبودند گریه مى

بازجویى کرد. زندانيانى مثل سيبا خيلى بيشتر از نگهبانان براى رژیم نفع 

پوشيد. چادر مشکى با یک مقنعه زیر آن و داشتند. سيبا مثل پاسدارها لباس مى

کرد که او تا مدتى پيش پاسدار نبوده است. شناخت فکر نمىکسى که او را نمى

شنوم که زرى د شده و با پاسدارى ازدواج کرده است. مىشایع است که سيبا آزا

 هم که با من در کميته مشترک هم سلولى بود در قبرها تواب شده است. 
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 ٭ ٭ ٭ 

هاى خنده دارى هم به خارانند. صحنهتعداد بيشترى از زندانيان خودشان را مى

ن به زنند مدام دستشاخورد، برخى از زندانيان در حاليکه قدم مىچشم مى

خارانند. گویى اصال متوجه کارشان نيستند و خود بخود باسنشان است و آنرا مى

بودم ولى امروز  ٧کنند. از وقتى که به این بند آمدیم من در سلول این کار را مى

تصميم گرفتيم که سلولها را بنا بر درجه مشکل پوستى زندانيان تقسيم بندى کنيم. 

ه بدترین وضع پوستى را دارند. هر چند من متعلق به آنهایى است ک ٨سلول 

مدت زیادى نيست که با این افرادى هستم که این مشکل پوستى را دارند ولى من 

هم جزو آنهایى هستم که وضعشان بد است. من در مقابل دیگران خودم را 

توانم خودم را کنترل کنم و کنم که دیگر نمىخارانم ولى وقتى احساس مىنمى

روم و لباسهایم را در که خودم را بخارانم، به کابين حمام مى احتياج دارم

خارانم تا خون از پوستم بيرون خارانم. آنقدر مىآورم و حسابى خودم را مىمى

کنم که خارشم کم شده است. آنوقت از کابين حمام بيرون زند و احساس مىمى

زخم است. احساس دهم. تمام بدنم بخاطر خارش آیم و به کارهایم ادامه مىمى

ترسند به ما نزدیک شوند و با ما حرف خارد مىکنم آنهایى که تنشان نمىمى

خواهيم گویيم که مىکنند ممکن است بگيرند. مدام به نگهبان مىبزنند. فکر مى

برد. دکتر احمقى به بهدارى برویم. باالخره امروز نگهبان ما را به بهدارى مى

کند. به من داند ما را معاینه مىى پوستى نمىکه هيچ چيزى در مورد بيمار

گوید علت این زخمها باید تراشيدن موهاى پاهایت با تيغ باشد. در حاليکه مى

گویم ما تيغ نداریم، از داروى نظافت استفاده ام را بگيرم مىتوانم جلوى خندهنمى

و او با خندم گوید نه این باید حساسيت به تيغ باشد، به او مىکنيم. مىمى

 کند. عصبانيت نگاهم مى

 ٭ ٭ ٭ 

 ٧شود. بيشتر از است، نينا از اوین به بند ما منتقل مى ٦٣یک روز پائيزى سال 

گوید که در یکى از پرسم و او مىام. در مورد پسرش مىماه است که او را ندیده

اش داده است. از دیدن نينا خيلى خوشحالم. هنوز مالقاتهایش او را به خانواده

ورد دستگيرى برادرش و اعدام او که دهند. در مکمر درد و سردرد آزارش مى

گوید. نينا در مورد بازجویى خودش در این چند ماهه اتفاق افتاده است برایم مى

 گوید: که چند ماه پيش داشت برایم مى
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بردند. بعد از یک ساعت انتظار به یکى از  ٧مرا براى بازجویى به شعبه  -

براى  ٦مرا معموال به شعبه نگهبانان گفتم که باید اشتباهى پيش آمده باشد، 

برند. او مشت محکمى به سرم زد و گفت در شعبه درستى هستى. بازجویى مى

بندت را بردار ولى چشمهایت را بسته نيم ساعت بعد بازجویى آمد و گفت چشم

کند. دار. متوجه شدم که براى شناسایى است، احساس کردم کسى نگاهم مىنگه

یت است؟ زندانى گفت آره. بازجو به او گفت بازجو از او پرسيد دختر عمو

آد داند بگوید. پسر عمویم به من گفت یادت مىچيزهایى را که در مورد من مى

خواستم توضيح بدهم ولى بازجو گفت از من خواستى که به پيکار بپيوندم؟ مى

فقط بگو آره یا نه. گفتم نه. پسر عمویم ادامه داد ولى تو از من پرسيدى، خونه 

ا بودم و تو از من خواستى که به پيکار بپيوندم و یک نفر را به من معرفى شم

خواهد بازجو را به این کار قانع کند، گفتم من کردى. وقتى متوجه شدم که او مى

خواستم ولى تو نشدى. پيکار تو را قبول نکرد، به تو شک داشتند و قبولت 

ن دادند که هر چه در موردش نکردند. بازجوها او را بردند و مقدارى کاغذ به م

دانم بنویسم. چيزى روى کاغذها ننوشتم. بعد از مدتى یکى از بازجوها آمد و مى

کاغذها را نگاه کرد و شروع کرد به زدن من، گفت چرا هيچى ننوشتى. گفتم 

دانى بنویس. نوشتم دانم. بازجو گفت هر چه که مىچون چيزى در موردش نمى

خواند و من هيچ م بزرگ شدیم، در دانشگاه درس مىکه پسر عمویم بود، با ه

دانستم. همانطور که گفت پيکار هم او چيزى در مورد گرایشات سياسى او نمى

را قبول نکرد. من در راهرو نشسته بودم و پسر عمویم با آنها در یکى از آن 

آمد ولى صداى فریاد ناشى از درد پسر عمویم اتاقها بود. صداى کتک زدن نمى

کشيد. من خودم کردند که آنطور از درد نعره مىدانم با او چه مىآمد. نمىىم

ام. صداى فریاد از روى درد بازجویى شدم و شاهد بازجویى دیگران هم بوده

هاى او با همه فریادهایى که شنيده بودم فرق داشت. زیاد شنيدم، ولى نعره

توانستم بشنوم. حتى بينم، فقط مىتوانستم او را بکردند. نمىدانم با او چه مىنمى

گویم و براى گفت مىآمد. چند بار صدایش را شنيدم که مىبوى سوختگى هم نمى

کردند دیگر کشيد، معلوم بود که کارى را که با او مىچند لحظه جيغ نمى

خواست با این شيوه چند لحظه از شکنجه در امان باشد و کنند. شاید مىنمى

شد. بازجویى اش بلند مىینکه باز صداى فریادش، نه، نعرهتوانى بگيرد. تا ا

کردند، کسى از من ساعت ده صبح شروع شد، ساعت دوازده غذا پخش مى

خواهم یا نه. یکى از بازجوها آمد و کاغذ را از من گرفت و نپرسيد که غذا مى

 ٦ام. به من گفت فکر نکن اینجا شعبه مرا با لگد زد و گفت که آشغال نوشته

هاى پسر عمویم همچنان بطور کشيمت. صداى نعرهاست، اینجا ما مى

رسيد. رسيد و هيچ صدایى از بازجوها هم به گوش نمىوحشتناکى به گوش مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

آمد، سکوت بود، ساعت یک یکباره صداى نعره او قطع شد، هيچ صدایى نمى

یکباره دانم چه اتفاقى براى رضا پسر عمویم افتاد که هيچ صدایى نبود. نمى

صدایش قطع شد. احساس کردم که در همان لحظه مرد. یک هفته بعد با 

ام مالقات داشتم و آنها به من گفتند که خانواده رضا براى مالقات رفته خانواده

بودند و به آنها گفته بودند که او خودکشى کرده است. پرسيدم که آیا جسدش را 

ام گفتند نه فقط اند و خانوادهان آنها دادهاند و یا عکسى از او نشاش دادهبه خانواده

شماره قبرش را دادند. مطمئن بودم که رضا زیر شکنجه مرده است، به 

اند. مطمئن هستم که ام گفتم که رضا خودکشى نکرده است و او را کشتهخانواده

ام او در مورد خودش و فعاليتهایش و کارهایى که من هم با او همکارى داشته

شد. رضا چند ماه ابتداى ه است، وگرنه وضع من هم خراب مىچيزى نگفت

خواهند که در حسينيه دستگيریش براى رژیم ناشناخته ماند، تا اینکه از او مى

در مقابل توابان خود را معرفى کند. در آنجا او را شناسایى کرده بودند. 

ام در وادهمالقاتهایش را قطع کردند و دوباره زیر بازجویى رفت. اینها را خان

یکى از مالقاتها با لب خوانى گفتند. روى هم رفته رضا یک سال و ده ماه در 

 زندان بود تا اینکه زیر شکنجه مرد. 

گوید و احساس اش برایم مىنينا در مورد دستگيرى و اعدام برادر و دایى 

 کنم که شرایط خيلى بدى را از سر گذرانده است. مى

 ٭ ٭ ٭ 

خوانم، سر وصداى ام و کتاب مىسوم تخت دراز کشيدهشب است، روى طبقه 

شوم. تعدادى را از زندان پيچد. به راهروى بند خيره مىزیادى در بند مى

اند. آنها مبارزانى هستند که براى مدت طوالنى در گوهردشت به بند ما آورده

ین اند. عالوه بر آنها، تعدادى را که تا آخرسلولهاى انفرادى گوهر دشت بوده

اند و یک ماه پيش به بند سه برده شده بودند نيز به بند ما لحظه در قبرها بوده

کنم. بعضى از آنها بيش از یک ام نگاهشان مىاند. همچنان که دراز کشيدهآورده

اند. اینها با مقاومت در مقابل فشارهاى رژیم براى سال در سلول انفرادى بوده

اند. دیگر کسى ترسى انفرادى را تغيير دادهتواب کردن زندانيان، مفهوم سلول 

ها از سلول انفرادى ندارد. شاید زمانى سلول انفرادى یکى از بدترین شکنجه

بوده است و شاید همين االن هم در کشورهایى همين مفهوم را داشته باشد. یعنى 

شود. ولى اینها با سلول انفرادى به معناى این باشد که فرد در آن روانى مى

دهند که سلول را هها در انفرادى بودن و خندان و سرحال برگشتن نشان مىما

توان تحمل کرد. حاال که سياست تواب سازى رژیم با شکست روبرو شده هم مى
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گذارد راست راست راه برویم و مبارز کند؟ آیا مىاست، رژیم با ما چه مى

شکاندن زندانيان کند از روشهاى دیگرى براى بریدن و بمانيم؟ و یا سعى مى

استفاده کند؟ سياست تواب سازى با استفاده از شکنجه بخاطر مقاومت زندانيان 

داند که با فرستادن زندانيان به با شکست روبرو شده است. دیگر رژیم هم مى

 تواند همه آنها را عقب بنشاند. آیا روش دیگرى انتخاب خواهد کرد؟ سلول نمى

هاست. او ام هم در بين جدیدىمسئول تشکيالتىشوم که مرى اولين متوجه مى 

یک سال قبل از من دستگير شده بود و من بعد از دستگيریم هميشه در مورد او 

ام و دوست داشتم او را ببينم. شنيدم که بخاطر مبارزه براى حفظ حقوق پرسيده

دانم که از نظر سياسى خيلى مدت طوالنى است که در گوهردشت است. حاال مى

من فاصله دارد و همه دوستانش که از قبل در بند هستند از من خوششان با 

آید. مان از من خوشش نمىآید. حتما او هم بخاطر تفاوت روش مبارزاتىنمى

آنقدر هم شجاع نيستم که بروم و او را ببوسم. هر چند دوست دارم بغلش کنم و 

کند مطمئنم گاهم مىکنم. نببوسمش ولى همچنان دراز کشيده با تاسف نگاهش مى

هایى که در قبرها گوید. در بين جدیدىکه مرا شناخته است ولى چيزى نمى

اند، نازلى هست. صدایشان را اند و بدون کوتاه آمدن از آن بيرون آمدهبوده

شد. گویند که در یکى از اتاقهایى بودند که براى قبرها استفاده مىشنوم، مىمى

اند که چند تایشان تا چندى پيش ها بودهن تشکيالت بندىآنها با تعدادى از مجاهدی

 گوید: با ما بودند. نازلى مى

کردیم. ما همش چند نفر بودیم و در آن اتاق ما با این توابها با هم زندگى مى -

تعداد آنها خيلى بيشتر بود. تا آن موقع ما مدام با چادر و چشمبند نشسته بودیم، و 

بایست آنها توانستيم ببنيم، نگاه کنيم، ولى مىبودیم. حاال مىگویى تازه بدنيا آمده 

دیدند شان کرده بودند که ما را دشمن خود مىدیدیم، توابينى را که آنقدر لهرا مى

گفتند که ما مسئول جنگ ایران و عراق و دادند. به ما مىو مدام به ما فحش مى

توانستند ز ما به کسى نمىها هستيم. بشدت عصبانى بودند و به جهمه بدبختى

خبرى از دنيا وقتى به ما روزنامه قدیمى دادند که فحش دهند. بعد از ماهها بى

براى آشغال از آنها استفاده کنيم، برخى از ما شروع به خواندن آنها کردیم. 

ها بدون اجازه نگهبان به نظر این توابها بزرگترین گناه آمد. خواندن آن روزنامه

کردند که گزارش ما را بدهند. کوبيدند و رئيس زندان را صدا مىمىدر اتاق را 

ها، یکبار مجيد انصارى مال براى بازدید آمد، این توابها به او گفتند، این چپى

فهميد؟ چرا هيچى خوانند. اینها تشکيالت دارند، شما نمىاین نجسها روزنامه مى

دیدند که ما ده بودند و مىگویيد؟ گویى از اینکه خودشان له شبه اینها نمى

تواند ما را له کند، حرص ایم و رژیم هم نمىهمچنان سر حال و مبارز مانده



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

گویند چرا ما را له کردید ولى اینها بارید که مىخوردند. از چشمهایشان مىمى

 کنيد؟ را له نمى

کنند به آماده شدن براى خواب چون شب است و دیر وقت، زندانيان شروع مى 

اى روى جاى خوابى در حال حرف زدن هستند. دو یا سه نفرى در گوشه و

شنوم. شاید بتوانم روزهاى آینده در مورد قبرها از نازلى دیگر صدایشان را نمى

 و یا بقيه تازه واردها چيزهاى بيشترى بپرسم. 

 ٭ ٭ ٭ 

شان حرف چرخند و با دوستان قدیمىها توى بند مىصبح است و جدیدى

. من هميشه دوست داشتم که در مورد چگونگى دستگيریمان بدانم. اینکه زنندمى

دانم که نازلى یکى از کسانى بود که مدتى رژیم چطور ما را در تور گرفت، مى

کنم موقعش هست که پاسخ سواالتم را بگيرم. تصميم در تور بوده است. فکر مى

ان بپرسم. نازلى با گيرم به سراغ نازلى بروم و از او در مورد دستگيریممى

کنم، با کسان اینکه پنج ماه در قبر بوده است خيلى سر حال است. نگاهش مى

 دیگرى مشغول است. 

ام و غروب سانتى متر است نشسته ٥۰سانتى متر در  ٥۰توى پنجره سلولم که 

کنم. آسمان خيلى زیباست، در بخشى از آن ابرها چنان در هم را تماشا مى

اند که تغير و محو شدنشان را دوست ل و رنگهاى جالبى ساختهاند و اشکارفته

زند، قبل از اینکه کسى به او بينم که نازلى دارد در تنهایى قدم مىندارم. مى

کنم و به روم. خودم را به او معرفى مىپرم و به سراغ او مىبپيوندد به پائين مى

خواهم که خودش برایم ىدانم که در تور رژیم بوده است و مگویم که مىاو مى

 گوید: بگوید. مى

افتد و من یک پيغام براى کردیم که دستگيریهایى دارد اتفاق مىما احساس مى -

رابطم سایه که هنوز در مناطق آزاد کردستان بود فرستادم. آنها فهميدند که قبل 

شد.  اند و اگر برگردند دستگير خواهنداز اینکه تهران را ترک کنند در تور بوده

به خاطر همين تصميم گرفتند که برنگردند. البته تعدادى برگشتند که کار 

سازماندهى تشکيالت در تهران را انجام دهند. تعدادى از آنها به من گفتند که 

باید به کردستان بروم چون جانم در خطر است. به من گفتند که پنهان شوم تا 

دانستيم که در تور هستيم. رژیم نمىاینکه قرار رفتنم به کردستان را بهم بدهند. 

براى ماهها مرا دستگير نکرد تا سایه و بقيه بر گردند. من به خانه خواهرم 

زدم که تحت تعقيب هستم. به خاطر همين چند بار جهتم را تغيير رفتم، حدس مى
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اى پنهان شدم. به خانه دادم و قبل از اینکه به خانه خواهرم بروم در خرابه

کند زدم مرا تعقيب مىم و در مورد دستگيریها و فردى که حدس مىخواهرم رفت

به او گفتم. به خواهرم گفتم برو ببين آن مرد در بيرون هست یا نه. او رفت و 

آمد و گفت آرى با تعداد دیگرى در بيرون ایستاده است. فهميدم که مدتى طوالنى 

کردم که همان ر مىدانند. فکاست که در تورشان هستم و خانه خواهرم را مى

اى ندارد. جایى کنند و بيرون رفتن از خانه فایدهآیند و مرا دستگير مىلحظه مى

براى رفتن نداشتم، سرم را روى ميز گذاشتم تا فکر کنم که اگر بيایند و 

دستگيرم کنند و در مورد سایه و بقيه بپرسند چه باید بگویم. مادرم آنجا بود، 

گفت، چى شده چرا ترسيدى؟ مبارزه دستگيرى و زندان ام. فکر کرد که ترسيده

دانستى که زندان در انتظارت است. از دارد، نترس. تو از اول هم مى

العمل او لذت بردم، بغلش کردم و بوسيدمش. آنشب اتفاقى نيفتاد، ولى آنها عکس

همانجا بودند. صبح خواهرم رفت بيرون که نان بخرد، وقتى برگشت گفت که 

اند که ببنند خودش است یا من هستم. انجا هستند و او را بدقت نگاه کردهآنها هم

اى ریختيم. او دوباره بيرون رفت و سيگار خرید. او چند بار بيرون ما نقشه

رفت و چيزهاى مختلفى خرید. یکبار به او گفتم حاال لباسهایت را بده من بپوشم. 

کردم. آنوقت لنز استفاده مىلباسهایش را پوشيدم و عينکى شبيه مال او زدم، 

ام را شبيه خواهرم کردم. از خانه بيرون رفتم، همسایه فکر کرد که قيافه

رفتيم شروع کرد به حرف زدن. خواهرم هستم، جلو آمد و همچنان که راه مى

یک دفعه متوجه شد که من هستم، با تعجب نگاهم کرد. دستش را گرفتم و 

اى ما ى نيفتاده است. آنها را دیدم که براى لحظهتظاهر به این کردم که هيچ اتفاق

اند را تماشا کردند و بعد به حرف زدنشان ادامه دادند. فهميدم که فکر کرده

کردم حواسشان به خانه خواهرم هستم، توى صف خرید ایستادم. آنها را نگاه مى

اى سىشود. تاکاى داخل مىآیم و یا غریبهخواهرم بود که ببينند من بيرون مى

روى. گفتم هر نزدیک خودم دیدم، پریدم توى آن. راننده با تعجب پرسيد کجا مى

جا که تو برى، ته خيابان، هر طرف. او راه افتاد و من فکر کردم که از 

ام رفتم. آن شب خانواده خواهرم بيرون دستشان فرار کردم، به خانه دایى

ها با شکستن یکى از شيشه روند و طى مدتى که در خانه نبودند، پاسدارهامى

اش شوند. صبح من خانه دایى را ترک کردم و همانروز به خانهداخل خانه مى

ریخته بودند. خودم را ساعتها چک کردم بعد از اینکه مطمئن شدم که تحت 

تعقيب نيستم به خانه دوستم رفتم. براى سه روز در آنجا مخفى بودم. روز سوم 

اش اند. به من گفت که باید از خانهدستگير شدهدوستم گفت که تعداد دیگرى 

دانست که هيچ جایى براى رفتن ندارم و رژیم عکسم را دارد. به بروم، او مى

اى بروم که قبال آنجا بودم و تحت کنترل رژیم بود. به او گفتم من گفت به خانه
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اند و ام که یک دوربين در خانه مقابل آن گذاشتهکه آن خانه امن نيست، شنيده

دانستم که شرایط سختى کنند. گفت امن است. مىرفت و آمدها را فيلمبردارى مى

اش نگه دارد. فکر کردم اگر توانم به او اصرار کنم که مرا در خانهاست و نمى

دانند، رفتن من ام، پس خانه او را هم مىوقتى که به اینجا آمدم تحت تعقيب بوده

باید دانستم که قرار رفتن به کردستان را هم او مىاى دارد. مىاز اینجا چه فایده

به من بدهد. نگاهش کردم و در ذهنم به او گفتم که این کار را با من نکن. ولى 

نتوانستم چيزى به او بگویم. فکر کردم خودم مبارزه را انتخاب کردم و باید با 

روزى زنگ زد عواقب آنهم روبرو شوم. به آن خانه رفتم. در آنجا بودم تا اینکه 

دانستم که پسر مادر خواهد مرا ببيند که قرار را بهم بدهد. مىو گفت که مى

مستوره قرار است مرا به کردستان ببرد. به محض اینکه از خانه بيرون آمدم 

روم، برایم دستگير شدم. آنها نوار حرفهایمان را که گفته بودم به خانه دوستم مى

 انه او را نشان دهم. گذاشتند و از من خواستند که خ

 خودت خونه نداشتى؟  -

بایست در مورد ها مىکه همه صاحبخانه ٦١داشتم ولى بعد از قانون سال  - 

ام را ترک کردم. بعد مستاجرانشان گزارش بدهند و تعدادى دستگير شدند، خانه

از آن آواره بودم، در خانه فاميل و دوستانم بودم. وقتى رژیم شروع به 

نشستم در اتوبوس مىدستگيرى کرد، خيلى روزها هيچ جایى نداشتم که بروم و 

گشتم. یکبار غروب بود و رفتم و دو باره بر مىو از سر شهر به ته شهر مى

هيچ جایى نداشتم که بروم. دوستى داشتم که در دوره دانشگاه با هم بودیم. مرا 

خواست که با هم ازدواج کنيم ولى بخاطر اینکه هدف دوست داشت و دلش مى

خواستم با رژیم مبارزه کنم دواج نکردم. من مىزندگى مان متفاوت بود با او از

کنم با دختر خوبى ازدواج کرد. دختر و وقتى او مطمئن شد که با او ازدواج نمى

دانست. آن شب فکر کردم که خانه آنها تنها همه چيز را در مورد من و او مى

رم که جاى امن براى من است. به خانه آنها رفتم و به آنها گفتم که هيچ جایى ندا

توانم آنجا بمانم. ولى پدر و مادر دختر قرار بود که شب را بگذرانم. گفتند که مى

اش خبر داشتند شان بيایند و آنها از رابطه من و دامادشان قبل از عروسىبه خانه

دیدند. آنها مرا زیر تخت خودشان پنهان کردند، اتاق دیگر بایست مرا مىو نمى

ر بود. تمام شب را زیر تخت آنها خوابيدم. صبح مرا در اختيار پدر و مادر دخت

 در کمد پنهان کردند، براى بيست و چهار ساعت در کمد بودم. 

 خانه مادرت هم تحت کنترل بود؟  -
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هایم تحت کنترل بود، چون من تحت نظر بودم و محمد هم آره، خانه همه فاميل -

ایى که مرا تحت تعقيب آید آنهشهریور همانسال دستگير شده بود. به نظر مى

قرار داده بودند از وضعيتم خبر داشتند. منظورم نداشتن جایى براى پنهان شدن 

است. بازجویم بهم گفت، من همه جا دنبالت آمدم، بيشتر از دوستانت بهت 

 اهميت دادم. 

گویم که دوست دارم در کنم و به او مىشود. از او تشکر مىنازلى ساکت مى

گوید که هم در مورد قبر و هم پذیرد و مىهم حرف بزنيم. مىمورد قبر هم با 

 در مورد بازجویى در اوین برایم خواهم گفت. 

 ٭ ٭ ٭ 

هایمان در مورد مشکل گيریم که با خانوادهروز مالقات است، تصميم مى

مان حرف بزنيم و از آنها کمک بخواهيم. شاید اگر آنها مقامات را تحت پوستى

برایمان دکتر متخصص بياورند و درمانمان کنند. شبها از فشار قرار دهند 

زنم، من تنها توانم بخوابم، چند ساعت از شب را در راهرو قدم مىخارش نمى

زنم. پوست تمام بدنم زخم است و توانم بخوابم و قدم مىنيستم که از خارش نمى

از وقتى که به گویم که ام مىجایى براى خاراندن نمانده. در مالقات به خانواده

ها مثل من هستند و برایمان ام و خيلىام بيمارى پوستى پيدا کردهاین زندان آمده

خواهد که آستينم را باال بزنم و دستم آورند. پدرم از من مىدکتر متخصص نمى

دانم که حساس است و را به او نشان دهم. دوست ندارم این کار را بکنم، مى

زنم. به محض آنکه کند من هم آستينم را باال مىشود. اصرار مىناراحت مى

کند به فحش دادن به شود و شروع مىبيند اشکش سرازیر مىپوست دستم را مى

یواش بکشنت. خوان یواشکنند، مىات مىها شکنجهگوید این کثافترژیم. مى

گوید که پيش مقامات خواهد رفت و کنند. مىچرا با یک تير خالصت نمى

ام بگویم و ناراحتشان کنم اهد کرد. از اینکه مجبور شدم به خانوادهشکایت خو

 متاسفم، ولى چاره دیگرى نداشتم. 

 کند: دهد. هما نگهبان بند اعالم مىاى دارد رخ مىاتفاقات تازه

توانيد آرشيو بيشتر از دو هفته را داشته باشيد. خواهيد نمىاگر روزنامه مى - 

دو هفته قبل را تحویل دهيد، ما هم روزنامه روز را هاى اگر هر روز روزنامه

 دهيم. بهتان مى
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این هم یک قانون جدید است، ولى من دوست ندارم بخاطر داشتن آرشيو و یا 

شود با حفظ حق حق آرشيو روزنامه را از دست بدهم. در مورد اینکه آیا مى

توانيم مىکنيم که نزنيم. فکر مىآرشيو روزنامه هم داشت با هم حرف مى

دهد. باالنس قدرت طورى نيست اى براى حفظ آرشيو بکنيم، رژیم نمىمبارزه

گویند که بتوانيم رژیم را در مبارزه براى حق آرشيو شکست دهيم. تعدادى مى

مان است و در دفاع از این حق از این به بعد روزنامه که داشتن آرشيو حق

ها دوست ندارند که به قيمت لىزند و خيخریم. هر کس با دیگرى حرف مىنمى

کنيم که اگر روزنامه از دست دادن آرشيو روزنامه داشته باشند. ما فکر مى

ایم و هم روزنامه را. چرا که آرشيو از این به نخریم، هم آرشيو را از دست داده

دهيم. با بعد را نخواهيم داشت. ولى با خرید روزنامه فقط آرشيو را از دست مى

نامه بخاطر حق آرشيو، در واقع خودمان را از روزنامه محروم نخریدن روز

دهيم تصميم کنيم. ما افرادى که روزنامه را به داشتن آرشيو ترجيح مىمى

کنند. گيریم که براى خودمان بخریم. بقيه به عنوان خائن به ما نگاه مىمى

د. دفاع آنها مبارزه آنها دفاع از حقوق است بى آنکه این حقوق را به دست بياورن

از حقوق بخاطر حقوق است، نه بخاطر نفعى که ممکن است برایشان داشته 

برند؟ باشد. وگرنه االن در دفاع از حق آرشيو با روزنامه نخریدن چه نفعى مى

دهند بدون اینکه این اشان را در مبارزه براى این حقوق از دست مىآنها انرژى

کنند فقط خودشان اى هم نمىفت مبارزهحقوق را هم بدست آورند. شاید بشود گ

اند. چرا که رژیم آنها را به انتخاب بين را از داشتن روزنامه محروم کرده

اند. آنهم نه آرشيو از این روزنامه و آرشيو خوانده و آنها آرشيو را انتخاب کرده

اند. به رژیم چه فشارى به بعد را، بلکه تنها آرشيوى را که تا به حال داشته

آید اگر همه بند هم روزنامه نخرند؟ شرایط بدى در بند حاکم شده است. ىم

خرند، نه اینکه خودشان به خرند چون دوستانشان نمىها روزنامه نمىخيلى

اى معتقد باشند. من هميشه از دنباله روى بدم آمده است و هميشه چنين مبارزه

ه در دایره دوستانى کارى را که درست دانستم کردم. در اینجا هم خوشبختان

 کند. داند عمل مىهستم که هر کس هر طور که درست مى

هاى بين آدمها و جریانات درون بند شدیدتر شده است. نه فقط بخاطر مرزبندى 

مشکل پوستى و امکان سرایت آن بلکه بخاطر برخورد ما به قوانين، بخاطر 

نم به این مسئله که کهمين ما روابطمان به خودمان محدود شده است. سعى مى

گذرانم. توانم با همه حرف بزنم اهميت ندهم، بيشتر وقتم را به خواندن مىنمى

کنند سمپاتى دارد، و من نينا در عمل بيشتر به آنهایى که از حق آرشيو دفاع مى

بينم اش را با من حفظ کرده است ولى مىاز این بابت ناراحت نيستم. او رابطه
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کنم که آید. احساس مىزند خوششان نمىو با من حرف مىکه بقيه از اینکه ا

سازى براى خالص شدن از دست ما این سياست رژیم در شکست سياست تواب

را پيشه کرده است. سياستى که حداقل تاثير آن جبهه بندى در درون بند و 

خواهند پلوراریزه کردن جنبش در درون زندان است. شاید با این سياست مى

را در مبارزه براى حقوقى که قادر به کسبش نيستند خسته کنند. و بعد  زندانيان

دانم این سياست به کجا ختم خواهد شد؟ آیا رژیم در این سياست هم مثل چه؟ نمى

خورد؟ یعنى برخى با همه دوندگى بدنبال حقوقى که بدست قبلى شکست مى

مروز حاضر نيستند آورند از پا نخواهند افتاد؟ حتما خيلى از کسانى که انمى

روزنامه را به قيمت نداشتن آرشيو بخرند، همچنان مبارز باقى خواهند ماند. 

هرچند این تازه آغاز روندى است که رژیم با بردن توابها از بند شروع کرده 

خواهند ما را هم به جان یکدیگر بيندازند. به هر حال است. شاید با این روش مى

 عمل زندانيان نيز متفاوت است. هدف رژیم هرچه باشد عکس ال

برد. ميثم در مورد کند. نگهبان مرا به دفتر او مىميثم رئيس زندان مرا صدا مى

 گویم: پرسد. مىام مىبيمارى پوستى

خارانند و به یک متخصص نياز داریم که بيمارى همه در بند خودشان را مى -

 را تشخيص دهد. 

 ا براى درمان به اوین بفرستم. توانم امروز تو راگر بخواهى مى -

 این تنها مشکل من نيست، مشکل همه بند است.  -

 پس باید منتظر باشى که یک متخصص پيدا کنيم.  -

گویم. زندانيان دیگرى گردم و به دوستانم گفتگویم با ميثم را مىبه بند بر مى 

 گویند: شنوند و مىحرفهایم را مى

کار خوبى کردى حاضر نشدى براى درمان به اوین بروى. این کار را هم  - 

اش شکایت کرده بود به اسم درمان به اوین اند، یک نفر را که خانوادهقبال کرده

بردند و در سلول انفرادى نگه داشتند تا مشکل را از سر خودشان باز کنند. بعد 

 ت. از مدتى زندانى با وضع بدترى به اینجا بر گش

شویم و تنها بينيم، از کنار یکدیگر رد مىهر روز مرى و من یکدیگر را مى

ایم. گاهى از خودم شناختهگویيم. گویى هرگز یکدیگر را نمىیک صبح بخير مى

پرسم چه چيز ما را تا این حد از خود بيگانه کرده است؟ به خودم جواب مى
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بارز است. پس چرا با هم دهم که او را دوست دارم، او هم مثل من یک ممى

کنم اگر براى حرف زدن با او قدم پيش بگذارم، او مرا زنيم؟ فکر مىحرف نمى

تحویل نخواهد گرفت و تحقير خواهم شد. چرا که افرادى مثل من در نظر 

دوستانش و احتماال در نظر خودش نه تنها مبارز نيستيم، بلکه ضد انقالب هم 

 آید. هم جلو نمى هستيم. بهتر است جلو نروم، او

توانيم با توپ واليبال بازى کنيم. گاهى غروبها آتش وقتى هواخورى داریم مى

برد و نشينيم. تماشاى آتش مرا از زندان بيرون مىکنيم و دورش مىروشن مى

کند. حاال هم یکى کنم دورم مىاز فشارهایى که از برخى از زندانيان احساس مى

گذرد و به تخيل گرماى آتش از پوست مى از آن غروبهاى خنک است که

ام. تفاوت رنگ هر شعله با شعله ام به نظاره آتش نشستهرسد. در تنهایىمى

کنارى و حتى تفاوت رنگ هر نقطه یک شعله با نقطه دیگر برایم جالب است. 

هاست. در هم پيچيدن شاید بخشى از زیبائيش در همين یکرنگ نبودن شعله

 کنم. سوزانند نگاه مىحالى که یکدیگر را مى شان را درعاشقانه

 ٭ ٭ ٭ 
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 وقتى تواب نگهبان مى شود 

پرسم اینکه چطور توانست آنرا تحمل کند، در از نازلى در مورد قبرها مى

 گوید: ها نتوانستند. نازلى مىحاليکه خيلى

وقتى که خود بود که مرا به قبر بردند و براى پنج ماه یعنى تا  ٦۲بهمن ماه  -

رژیم آنرا برچيد آنجا بودم. قبل از انتقال به قبر در اوین بودم، من و چند نفر 

دیگر را که هميشه سر قوانين با نگهبانان جر و بحث داشتيم با هم به قبرها 

آوردند. وقتى مرا صدا کردند تعدادى شعر را که هميشه با خودم داشتم و خيلى 

م. وقتى به قزل حصار رسيدیم، حاجى در مورد دوستشان داشتم، همراهم برداشت

برمتان یک جایى که حق نداشته باشيد ناخنتان را جریاناتمان پرسيد و گفت، مى

کند. طولى نکشيد که دیدم هم لمس کنيد. باورم نشد، فکر کردم تهدیدمان مى

واقعيت بدتر از چيزى است که او گفته بود. روز انتقالى حاجى نگاهى به من 

 گفت، این مادرشان است.  کرد و

 چرا حاجى این برخورد را کرد؟ تو که سنت بيشتر از بقيه نيست؟  -

دانم، شاید بخاطر جریانم، اتحاد مبارزان کمونيست )امک(. آن موقع نمى -

طرفداران برنامه امک رهبران مبارزه در زندان بودند. بعد شروع کردند ما را 

د ما را به اتاقى براى گشتنمان بردند. من دانستيم موضوع چيست. بعزدند، نمى

شعرها را در باسنم گذاشتم و سعى کردم که آنرا نگه دارم. نگهبان بعد از اینکه 

بدنم را گشت، از من خواست که شورتم را هم پائين بکشم. با ترس شورتم را 

پائين کشيدم ولى شعرها نيفتادند. نگهبان مرا به جاى تاریکى برد و گفت که 

 نم، چشمبند داشتم. بنشي

 نگهبان پاسدار بود و یا تواب؟  -

آمد من پاسدارى در آنجا ندیدم، همه تواب بودند. اگر گاهى پاسدار مى -

خوشحال بودم چون رفتارشان با ما بهتر از توابها بود. مرا در جایى گذاشتند که 

دو طرفم دیوار چوبى و باالى سرم آهن بود. ساعت ده شب تا هفت صبح 

بایست با چادر و چشمبند بنشينم و به توانستم بخوابم. تمام روز مىمى

شد گوش دهم. در هاى اعصاب خورد کن توابها که از بلندگو پخش مىمصاحبه

گذاشت و من مى هر وعده غذایى، نگهبان بشقاب غذا را در پشت سرم مى

، ظرف خوردمبایست بدون هيچ سر و صدایى آنرا بردارم و وقتى غذایم را مى

گذاشت. هر کرد و در حمام مىخالى را کنارم بگذارم. نگهبان ظرفها را جمع مى
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بایست یک ظرف را بشوریم. سه بار بردند مىیک از ما را که به دستشویى مى

اى یک بار براى بيست دقيقه برد و هفتهدر روروز نگهبان مرا به دستشویى مى

اسهایم استفاده کنم. هر بار حالت تهوع توانستم از حمام براى شستن خودم و لبمى

بایست با سرعت لباسها و خودم را بشورم. یکبار متوجه کردم چون مىپيدا مى

ام موقع حمام غش کرده است. بعد از حمام نگهبان لباس شسته شدم که همسایه

داد. آنها به تمام وسایل ما دسترسى داشتند، و خودمان هيچ دفعه قبل را بهم مى

 به وسایلمان نداشتيم.  دسترسى

گفت فکر کردى چکمه زد و مىهایش مىآمد و ما را با چکمهحاجى مى 

گفت حاال آمریکایى است؟ نه چکمه ایرانى است، مال کفش ملى است. و یا مى

جوان و تازه هستيد، بعد از مدتى پير و زشت خواهيد شد و کسى حاضر نخواهد 

گفت و نگهبانان که زد و این حرفها را مىمىشد که باهاتون ازدواج کند. او قدم 

گفتند که دادند به او مىهمه توابين بودند در حاليکه زندانيان را به او نشان مى

این یکى عطسه کرد و یا آن یکى دماغش را باال کشيد. حاجى هم به جان آنها 

 زد. آنوقت به جاى سکوت هميشگى، صداى لگدافتاد و تا نفس داشت لگد مىمى

کردم نگهبان خوابيده رسيد. گاهى بعد از ظهرها که فکر مىو ناله به گوش مى

خواندم. آنها را در جورابهایم پنهان کرده آوردم و مىاست، شعرها را بيرون مى

بودم و به چند قسمت تقسيمشان کرده بودم که به راحتى بتوانم آنها را بيرون 

شتم با مراقبت زیاد آنها را از زیر بياورم و بخوانم. در یک بعد از ظهر که دا

خواندم، ناگهان نگهبان که کنارم ایستاده بود گفت، این چيه؟ این چيه؟ و چادر مى

مرا به حمام برد و تمام بدنم را گشت. بقيه شان را در دهانم گذاشتم که حفظشان 

گوید دهانت را باز کن و آنها را قورت دادم. کنم ولى احساس کردم که االن مى

آنقدر از دست دادن آنها ناراحتم کرد که نتوانستم جلوى اشکم را بگيرم. وقتى 

شد. حاجى با عصبانيت مرا حاجى آمد نگهبان به او گفت و حاجى باورش نمى

 ام تمام این مدت آنها را حفظ کنم. زد که چطور توانستهمى

م بعداز آید یکبار حاجى آمد و به نگهبان گفت چطوره که اجازه بدییادم مى

ظهرها یک ساعت بخوابند؟ نگهبان گفت، به شرطى که یک ساعت در شب 

کردم که نگهبان دیرتر بخوابند. حاجى گفت باشه، هر چى تو بگى. آرزو مى

پاسدار بود، در آن صورت بدون اینکه یک ساعت از خواب شب را از دست 

خيلى دراز  توانستيم یک ساعت هم بعد از ظهر بخوابيم. آخه روزهابدهيم مى

خواست که رفرم کند که ما یک ساعت بيشتر بودند و خسته کننده. حاجى مى

کردم که روزها خودم را با بخوابيم ولى این توابها اجازه ندادند. من سعى مى

ریاضيات و کارهاى فکرى مشغول کنم. داستانهایى را که قبال خوانده بودم براى 
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زمينى دارم که مثال صد متر مربع  کردم کهکردم. تصور مىخودم تکرار مى

بندى زمين به اى در آن درست کنم. وقت زیادى را صرف تقسيماست و باید خانه

ها را کجا باید کردم. به اینکه پنجرهاتاقها و آشپزخانه و حمام و دستشویى مى

کردم. گاهى از لباسم نخ گذاشت و دکوراسيون خانه چطور باید باشد، فکر مى

کردم کردم. تصور مىبا آن روى زمين اتاقهاى کوچک درست مى کشيدم ومى

کردم که در توانم یک باغچه قشنگ درست کنم. گاهى تصور مىکه چطور مى

ام تا رفتن حال رانندگى هستم، از روشن کردن ماشين تا حرکت ماشين از خانه

کردم. روها را تصور مىبه خانه خواهرم. همه خيابانها، چراغ قرمزها و پياده

کردم که کردم شعرهایى را که قبال خوانده بودم به یاد بياورم. سعى مىسعى مى

خودم را مشغول کنم و ذهنم را مشغول نگه دارم. تازه یک ماه بود آنجا بودم که 

هایم را آورد و به دستم داد. نگاهشان کردم و یک بار نگهبان عکس خواهر زاده

دانستم که نگهبان خندیدند. مىعکس مىنتوانستم اشکم را نگه دارم، توى 

خواهد که من عکس آنها را ببينم و به فکر در آمدن از آن شرایط بيفتم. ولى مى

کنم. کردم در ذهنم به آنها گفتم که بهشان خيانت نمىوقتى به عکسشان نگاه مى

 کردم. نگهبان عکس را گرفت و برد و من صورتم را با اشک خيس مى

دادند که جایمان را تميز کنيم. هرچند تر بود. بهمان جارو مىماه آخر کمى به

مان بود بند به چشماش کمتر از یک متر در دو متر بود و در حاليکه چشمهمه

هاى جارو را در آوردم و کردیم. یکبار چند تا از ساقهبایست آنجا را تميز مىمى

هاى جارو را در آن هنگه داشتم. بعد با خمير نان یک گلدان درست کردم و ساق

گذاشتم. نگهبان آنرا دید و وقتى که حاجى براى بازدید آمد به او گفت. حاجى در 

سازه. گفت، نگاش کن، توى قبرش هم گل مىزد مىحاليکه با عصبانيت مرا مى

ام تماس بگيرم. ام سر رفته بود فکر کردم با همسایهیکبار خيلى حوصله

دو متر از هم فاصله داشتيم. شروع کردم با اش دانستم کيست ولى همهنمى

مورس زدن گفتم نازلى هستم، تو کى هستى؟ او جواب مورسم را نداد و نگهبان 

زنى. گزارشم را به حاجى داد، حاجى مرا صدا کرد آمد و گفت مورس هم مى

بندت را بردار، ام. حاجى گفت چشمآمد که گناه بزرگى کردهبيرون. به نظر مى

زد، و من آمد حرف مىصورتم را ببيند. حاجى همچنان که جلو مىخواست مى

رفتم که تنش به تنم نخوره. این عادتش بود که وقتى با کسى حرف مدام عقب مى

کرد. آنروز هم خيلى مرا زد و مرا به قبر برگرداند. زد بطرفش حرکت مىمى

بار سرما  در قبر ما حق نداشتيم تکان بخوریم، سرفه و یا عطسه بکنيم. یک

دانستم که با آب ام روان بود و دستمال کاغذى هم نداشتم. نمىخورده بودم و بينى

ام ام چه کنم. دستمال کاغذى خواستم بهم ندادند و بخاطر صداى بينىریزش بينى
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ام استفاده کردم. از نظر روانى خيلى بد مرا زدند. از چادرم براى گرفتن بينى

بایست با لباسم آنرا بگيرم، خيلى م روان بود و من مىابود، براى یک هفته بينى

تحقير آميز بود. قوانين تحمل کردنى نبود. طى شب وقتى خواب بودم 

زدند که چرا صدا در خوردم. آنها مرا مىچرخيدم و به دیوار چوبى مىمى

ام. من عادت دارم در خواب حرف بزنم، در قبرها هر شبى که در خواب آورده

گرفت و آمد و مرا به باد کتک مىم، همان نيمه شب نگهبان مىزدحرف مى

داد ات خواستى تماس بگيرى. صبح هم به حاجى گزارش مىگفت با همسایهمى

زد. دو ماه اول حق استفاده از مسواک را هم نداشتيم، بعد و حاجى هم مى

بود که از هایى گذاشتند که فقط شبها استفاده کنيم. از همه چيز بدتر مصاحبهمى

اند و گفتند که خيلى احمق بودهشد. حرفهایشان فرق داشت، مىگو پخش مىبلند

 اند. همه چپها با هم دیگر رابطه جنسى داشته

گویند. و دانند که دروغ مىدار است، این توابها خودشان هم مىخيلى خنده - 

در رابطه با ها دانيم که چپىزنند. همه ما مىبخاطر حاجى این حرفها را مى

ها احساساتشان را سرکوب مسائلى چون رابطه جنسى چقدر مذهبى بودند. چپى

گوید سکس بد اى بودند که مىروى فرهنگ سنتى و عقب ماندهکردند و دنبالهمى

ها آنقدر روشنفکر بودند که است، بخصوص براى زنها، مگه نه؟ کاش چپى

 ش داشتند وارد رابطه شوند. توانستند خارج از ازدواج با کسى که دوستمى

ها بر عکس آن چيزى بودند که گویند و در عمل چپىدانيم که دروغ مىما مى -

بایست مواظب رفتارشان باشند، در غير ها افراد مىگویند. در بين چپىاینها مى

شدند. ولى اینصورت بوسيله دوستانشان و یا تشکيالتشان به زیر انتقاد کشيده مى

زنند چون در ذهنيت مذهبى خودش حاجى دوست داشت که آنها این حرفها را ب

شد نقد مارکسيسم بود که به حالت مهم بود. برنامه دیگرى که از بلندگو پخش مى

گویند قبرها را برایشان بحث و یا کتاب خوانى بود. برنامه دیگرى که برخى مى

غيرقابل تحمل کرده بود، پخش برنامه جوانان طرفدار رژیم بود که به جبهه 

رفتند و با راه رفتن روى زمينهاى این جوانان به جبهه جنگ مىرفتند. جنگ مى

کردند دادند. برنامه را طورى پخش مىگذارى شده خودشان را به کشتن مىمين

که فرد دور از همه دنيا فکر کند که این جوانهاى مسلمان خودشان را به کشتن 

 ازیم. دهند و ما کمونيستها حاضر نيستيم جانمان را به خطر بياندمى

جنگند و در ولى کمونيستها دارند در کردستان در دفاع از آزادى با رژیم مى -

ها هم دستگير و اعدام شدند، چطور ما شوند. خيلىاین جنگ طبعا کشته هم مى

اش اندازیم؟ مسئله این است که آدم براى چه چيز زندگىخودمان را به خطر نمى
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ا عاشق مرگ و کشته شدن نيستيم و اندازد. ما مثل مسلمانهرا به خطر مى

زندگى را دوست داریم، شادى و خوشى را دوست داریم، حاال اگر در این راه و 

در مبارزه برایش به دست دشمنان زندگى کشته شدیم، این از عشق ما به کشته 

 شدن نيست از دشمنى دیگران با عاشقان زندگيست. 

شنوى و با فهاى رژیم را مىوقتى تو توى شرایطى مثل قبر هستى فقط حر - 

اى کنى. بخصوص اگر به دنبال بهانهشنوى قضاوت مىهمان چيزهایى که مى

گوید، قبوالنى که درست مىبراى نجات از شکنجه باشى، به خودت مى

 شود. بخصوص وقتى هر روز و مرتب این حرفها از بلندگو تکرار مى

 گوید: دهد و مىاست نشانم مىنازلى یکى از زندانيان را که از دوستان جهان 

او به من گفت که بعد از مدتى نشستن در قبر و گوش دادن به بلندگو و شنيدن  - 

کردم که آره ما احمق بودیم. او گفت که به ها احمق بودند، احساس مىاینکه چپى

گفت که خدا اعتقاد پيدا نکردم ولى اعتقادم را به خودمان از دست دادم. او مى

رژیم و یا تواب نشدم ولى دیگه به خودم هم اعتماد نداشتم. براى همين طرفدار 

رود و نماز مى خواند و سعى پذیرد و به بند مىشرایط بلند شدن از قبرها را مى

طرف بماند یعنى نه با رژیم باشد و نه با مبارزان. تا مدتى پيش هم کند که بىمى

البته گفت اطالعاتى که به حاجى  خواند.که توابها در بند بودند نمازش را مى

کرده این گفت فکر مىداده تازه نبوده و منجر به دستگيرى کسى نشده است. مى

خواهد تواب و نگهبان شود. تنها راه خالص شدن از واحد است، اگر نمى

خودم را در قبر از دست رفته احساس کردم و بریدم. وقتى بيرون آمدم  گفتمى

 سعى کردم خودم را دوباره پيدا کنم. 

شنيدى چه احساسى وقتى تو این چيزها را از بلندگو در مورد کمونيستها مى -

 داشتى؟ 

کردم در ذهنم با آن جدل کنم و به شنيدم، سعى مىهر بار که این چيزها را مى - 

کردم، هم نکات منفى و جواب بدهم. مثال در مورد تشکيالتمان که فکر مىآنها 

کردم. کار دیگرى که کردم این بود که سعى کردم هم نکات مثبت آنرا مرور مى

گيرى و تکامل چپ را در ایران مرور کنم. سعى کردم تمام پروسه شکل

ئو و بعد تمایل اى را که با تمایل به روسيه شروع شد و بعد گرایش به ماپروسه

به کوبا را تجزیه و تحليل کنم. در واقع تاثير چپ جهانى را روى چپ ایران 

کردم. براى درک بهتر آن کمون پاریس را در ذهنم مرور کردم و به بررسى مى

اى که از تاثير آن روى مبارزات مردم در دنيا فکر کردم. بعد از هر برنامه
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ر کار مى کرد. تا وقتى که جواب بلندگو پخش مى شد ذهنم مثل یک موتو

گرفتم. بعد کردم آرام نمىسواالتى را که آن برنامه برایم ایجاد کرده بود پيدا نمى

بند نشستن توانستم شکنجه با چشمکردم و مىاز یافتن جواب احساس آرامش مى

 را تحمل کنم. 

ر ها با هم رابطه جنسى داشتند چى فکدر مورد این ادعا که همه چپى - 

کردى که رابطه جنسى خارج از ازدواج بد است و دوست کردى؟ فکر مىمى

 ندارى بهت اینطورى نگاه کنند؟ 

ها آنقدر باز نبودند که چنان روابطى داشته دانستم که دروغ است و چپىمى -

کردم تازه داشته باشند چه اشکالى دارد؟ چرا وقتى اینها باشند. ولى فکر مى

پردازند؟ متوجه شدم که ا حرف بزنند به رابطه جنسى مىخواهند برعليه ممى

علتش باید این باشد که در مورد آن روشن نيستيم و اعتماد بنفس نداریم. اینکه ما 

ها عليرغم آنچه باور داریم رفتارمان نسبت به سکس و عشق مثل مسلمانان چپى

م دارد. نباید است. بعد به ازدواج فکر کردم و اینکه چه جایگاه مقدسى در اسال

خواهد ما را قانع کند که ارزشى براى ازدواج قائل نيستيم از اینکه رژیم مى

 تعجب کنيم، ما نباید ارزشى براى ازدواج قائل بشيم. 

ها ممکن است بگویند که مردم آمادگى شنيدن چنين درست است بعضى -

طرز فکر کنم که مشکل مردم نيستند. مشکل چيزهایى را ندارند، ولى فکر مى

 خودمان است که قادر نيستيم تابوها را دور بریزیم. 

کردم که داشتن رابطه جنسى خارج از ازدواج غلط من هيچوقت فکر نمى -

است. خودم هم که ازدواج کردم باکره نبودم. دليل ازدواجم هم این بود که براى 

زندگى جلوگيرى از دستگيرى دستور تشکيالتى آمد دختر و پسرهایى که با هم 

کردم ازدواج کنند بهتره ازدواج کنند. من هم با کسى که داشتم زندگى مىمى

شد من هم مجبور کردم. ولى در قبرها بخاطر تبليغات زیادى که بر عليه ما مى

ها که آنجا نشسته شدم که طرز فکرم را مرور کنم. باید بگویم که روى خيلى

ند و تا به آخر نشستند. بعد از قبرها ما بودند تاثير داشت، حتى آنهایى که بلند نشد

را در یک اتاقى گذاشته بودند یعنى قرنطينه بودیم. در آنجا نيکو به من گفت که 

دانستم این او آدم خوبى نيست چون پسر عمویش را دوست داشته است. مى

حرف او نتيجه همه آن تبليغات برعليه عشق است که توى مغز ما کرده بودند. 

، فکر کردم زمانى که در قبرها نشسته بوده است حتما دچار نگاهش کردم

 تناقض شده و خيلى اذیت شده است. 
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 از دوران بعد از قبرها بگو.  -

بعد از تمام شدن دوران قبرها وسایلمان را بهمان دادند، ولى عکس خواهر  -

هایم توى وسایلم نبود. یک روز دیدم که آن عکس در دست یکى از توابان زاده

جاهد است. به او گفتم که این عکس مال من است. او گفت نه مال خودم است. م

گفتم پشتش را بخوان اسمشان نوشته شده است و من وقتى در بند بودم آنرا 

هاى من هم همين اسمها را دارند و هم دریافت کردم. او گفت، ولى خواهر زاده

ته که ندیدمشان و این شان هم موهاى فرى دارد، خيلى وقسن اینها هستند، یکى

تونه عکس آنها باشه. به سختى عکس را به من داد. مطمئن نبود که خواهر مى

هایش دید که آنها خواهر زادههایش هستند یا نه. در واقع در تخيالتش مىزاده

 هستند. 

 ٭ ٭ ٭ 

خواهد که براى دیدن نگهبان از سلول ما که بدترین وضع پوستى را دارد مى

بيند. دکتر مرد هدارى برویم. من سومين نفرى هستم که دکتر مىمتخصص به ب

گویم تمام بدنم حتى رسد کامال وارد است. به او مىميان سالى است و به نظر مى

خواهد قسمتى از پوست گردن و بخشى از صورتم هم خارش دارد. از من مى

یا پاهایم هم پرسد آزنم و او مىبدنم را به او نشان دهم. آستينم را باال مى

کشم، به محض آنکه چشمش به هاى شلوارم را باال مىهمانطور است. پاچه

رود و کند. از اتاق بيرون مىبينم که حالت صورتش تغيير مىافتد مىپاهایم مى

 گوید: شنوم که مىصدایش را مى

خواهم کس دیگرى را ببينم، ميثم کو؟ باید زندان را ضد عفونى کنيد، نمى -

رسد. نگرانم که ميثم رئيس ان گال دارند. دیگر صدایش بگوشمان نمىشهمه

آید و گذرد، دکتر دوباره پيش ما مىزندان نگذارد ما را درمان کند. مدتى مى

 گوید: مى

تان گال دارید و براى خالص شدن از تکتان را ببينم، همهنيازى نيست که تک -

 اید مایع را روى تمام بدنتان بریزید. آن باید دارو استفاده کنيد. بعد از حمام ب

دهد. بعد در مورد دکتر در مورد گال و عمکرد و شيوعش توضيح مى

 گوید: ضرورت استفاده از دارو مى
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باید براى مدتى هر پانزده روز براى سه روز پشت سر هم مایع را به روى  -

خارد نتان مىکنيد که تتنتان بریزید. این کار را باید تا زمانى که احساس مى

 اى ندارید. سوزاند ولى چارهانجام دهيد. متاسفانه دارو پوستتان را مى

 گویم: به دکتر مى

توانم چنان مایع توانم استفاده کنم، چطور مىچند ماه است که صابون هم نمى -

 اى را به پوستم بزنم؟ سوزنده

پوستت را مى دانم که استفاده از آن دارو برایت خيلى سخت است چون  -

شى. متاسفم سوزاند، ولى مجبورى که استفاده کنى، وگرنه ازش خالص نمىمى

توانم هيچ کارى برایت بکنم. باید تحمل پوستت خيلى خراب شده و االن من نمى

 کنى و مایع را استفاده کنى بعد براى درمان پوستت بيایى پيشم. 

   

 گوید: ن منتقل شده بود مىنازلى در مورد دورانى که از کميته مشترک به اوی

رفتم. در  ٦وقتى مرا به اوین بردند، مثل تو و بقيه براى بازجویى به شعبه  - 

آنجا به من کاغذ دادند که در مورد جریانم و روابطم و فعاليتهایم بنویسم. پسرى 

شنيدم که جلوى من نشسته بود. بازجو به سراغ او رفت و من صداى پسر را مى

خواستم همکارى کنم. بخشى از اطالعاتم را من دستگير شدم نمىگفت، وقتى مى

زیر شکنجه گفتم و بخشى را حفظ کردم. بعدا متوجه شدم که باید همه اطالعاتم 

را بدهم و دادم. بعد از آن به اسالم اعتقاد پيدا کردم و تواب شدم و آماده 

ابطه با اتحاد همکارى بودم. براى همين وقتى به بند رفتم به آنهایى که در ر

مبارزان کمونيست دستگير شده بودند گفتم که باید تشکيالت بزنيم. حاال در بند 

کنند تشکيالت داریم. بازجو از او در مورد اسامى افراد و کارهایى که مى

دانم چند نفر را به جوخه اعدام لرزیدم. نمىشنيدم مىپرسيد. از چيزهایى که مى

 فرستاد. 

 ات در قبر برایم بگو. فکرى در مورد ورزشهاى -

ام فکر کنم. لحظاتى را که از کردم در مورد چيزهاى خوبى که داشتهسعى مى -

ام فکر آوردم. به دوستانم و به خانوادهزندگى لذت برده بودم را به خاطر مى

شدم که احساساتم نسبت به آدمها تغيير کرده است. کردم. و گاهى متوجه مىمى

کردم که مادرم را دوست دارم و عاشق همسرم قبر بروم فکر مى قبل از آنکه به
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هستم. ولى در آنجا متوجه شدم که عاشق مادرم هستم و همسرم را فقط دوست 

شناسم کردم آنهایى را که مىکردم این بود که تصور مىدارم. کار دیگرى که مى

تحمل خواهند اگر در چنين شرایطى قرار گيرند، چه خواهند کرد. آیا شکنجه را 

کرد و یا مبارزه را رها خواهند کرد؟ مثال در مورد سایه فکر کردم، منظورم 

کردم که کند. و فکر مىرابطم است، که اگر در چنين شرایطى قرار گيرد چه مى

مبارزه را رها خواهد کرد، تحمل شکنجه را نخواهد داشت. باربد را در آن 

ل خواهد کرد و مبارزه را رها نخواهد شرایط تجسم کردم و به نظرم آمد که تحم

کرد، چون او هميشه عاشق بود. در قبر شخصيت آدمها برایم برجسته و مهم 

شود یک نفر شکنجه را تحمل کند و اى که باعث مىبودند. خصوصيات فردى

 دیگرى مبارزه را رها کند، برایم مطرح بودند. 

 براى چه مدت مادرت را مالقات نکردى؟  -

ماه مالقات نداشتم. بعد از  ۹تمام مدتى که در قبر بودم و مدتى بعد از آن یعنى  -

دانست که چه اتفاقى براى ما افتاده است آن وقتى که به مالقات رفتم، مادرم مى

خوام تواب بشى و این با ارزش ترین ام. در مالقات گفت که نمىو کجا بوده

حرف او خيلى خوشحالم کرد و به او گفتم توانستم از او بشنوم. حرفى بود که مى

که در این چند ماهه متوجه شدم که عاشقش هستم. به او گفتم که من همان نازلى 

 خندم و سر حال هستم خوشحال بود. دید مىچند ماه پيش هستم. از اینکه مى

باید به مادرت افتخار کنى، او هميشه طرف توست. کاش مادر من هم مثل  -

  مادر تو بود.

مادرم هيچوقت دوست نداشته که مرا خورد شده ببيند. هميشه دوست داشته که  - 

 من در مقابل رژیم محکم بایستم. 

 ات از دورانى که در قبر بودى چيست؟ تجربه -

بخشى از خودم را در قبر دیدم که هرگز به آن واقف نبودم. منظورم قدرتم  - 

آیم بلکه بر نه تنها تميز بيرون مىدانستم که از شرایطى مثل قاست، هرگز نمى

تونم کنم که آدم بتونه بگه که من مىخواهم مبارزه را ادامه دهم. فکر نمىمى

تونه شکنجه را تحمل کنم، بخصوص اگر پایان شکنجه مشخص نباشه. آدم نمى

برم. وقتى فشار زیاده ، خوام قهرمان باشم، پس زیر شکنجه نمىبگه که من مى

کنه. کنى و شخصيتت کار خودش را مىو غلطى کارت فکر نمىتو به درستى 

 در قبر آن بخش از شخصيتم را دیدم که هرگز ندیده بودم. 
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کنم براى آنهایى هم که تواب شدند همين اتفاق افتاده است. آنها هم فکر مى -

بخشى از خودشان را دیدند که تا بحال به آن واقف نبودند. قبال مجبور به دیدنش 

آیند، هم از ند، منظورم ضعفشان است. براى همين به نظر تحقير شده مىنبود

کنند چون از خودشان و هم از دیگران متنفرند. آنها به همه با تنفر نگاه مى

توانند کسى را دوست داشته باشند چون خودشان خودشان متنفر هستند. آنها نمى

ر قبرها بودى بازجویى را دیگر دوست ندارند. آیا در مورد نظراتت وقتى که د

 شدى یا نه؟ 

آره، یکبار نزدیک پایان قبرها بود که همانطور که نشسته بودم آمدند ازم  - 

کنم و من براى اولين بار از آن دفاع پرسيدند که در مورد مارکسيسم چه فکر مى

توانستم بکنم، دفاع از نظرم. اختيارى روى بدنم کردم. این تنها کارى بود که مى

کانش بدهم نداشتم ولى اختيار نظرم در دست خودم بود. جالب اینکه از چند که ت

دانستيم ولى نگهبانان روز قبل از اینکه به قبرها خاتمه دهند، ما که نمى

دانستند. آنها شروع کرده بودند به حرکتهاى احمقانه، مثال یکبار پرسيدند کى مى

خواد خودش ان پرسيد کى مىخواد گل بو کنه؟ یک بار دیگر یکى از نگهبانمى

مان یک کمى نظم بيشترى داشت مثال من را وزن کنه؟ اواخر قبرها زندگى

ها نوبت حمامم است. و این خيلى خوبه که آدم بدونه دانستم که سه شنبهمى

ره. یک چيز دیگرى که در قبرها برایم جالب بود این بود که امروز حمام مى

تغيير کرده بود. همانطور که حاجى دوست  لباس نگهبانان، منظورم توابها

خواستند بگویند پوشيدند. حتى با لباس پوشيدنشان هم مىداشت لباسهاى زنانه مى

خواستند لباسهایى را که وقتى مبارز بودند بپوشند. نزدیک که تواب هستند. نمى

اواخر قبرها یک بار از ما عکس گرفتند، نور را دیدم و احساس کردم. فکر 

شان خواستند ازش استفاده کنند. بعد یک نم در رابطه با اختالفات دو جناحىکمى

 شب گفتند بلند شوید و وسایلتان را جمع کنيد. 

 کردى؟ باور مى -

زدم که تمام شده ولى بعد از آن نه، باورش سخت بود. هر چند حدس مى - 

د. نگهبانان از اى که با ما داشتند باور کردنى نبوشرایط سخت و رفتار وحشيانه

ما خواستند دنبالشان برویم، در راه با هل دادن ما عصبانيتشان را خالى 

ام را گرفت. ما را به یکى از اتاقهایى کردند. یکى از نگهبانان مرد سينهمى

شد. قبل از اینکه وارد اتاق شویم نگهبان بردند که براى قبرها استفاده مى

شد که به او دادم و وارد اتاق شدم. باورم نمى بند راگرفت. چشمبندها را مىچشم

روم و آدمهاى دیگرى هم دارند بدون چشمبند راه بدون چشمبند دارم راه مى
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روند. باور اینکه تمام شده است سخت بود، براى مدتى طوالنى با چشمبند مى

زندگى کرده بودم، عادت نداشتم که چشمم باز باشد. دوستى را دیدم، هر دو 

کردند. در همان حال که ما گفتيم این تویى؟ اکثر آدمها از هم فرار مى همزمان

هاى زمين را دیدیم، نگهبانان داشتند تختهشدیم و یکدیگر را مىوارد اتاق مى

رسيد که دستور فورى براى بردند. به نظر مىکندند و از اتاق بيرون مىمى

ن نگهبانان آمادگى نداشتند و پایان دادن به قبرها به آنها رسيده بود. براى همي

جایى را براى ما آماده نکرده بودند. به همين دليل همان موقع داشتند چوبها را 

کردیم، کسى کندند. همه متعجب بودیم و از چشم همدیگر فرار مىاز زمين مى

دانست موضوع چيست. روز بعد حاجى آمد و گفت، فکر نکنيد آزادین، نه، نمى

کنيد تا باهاتون خواهيم ببينيم در اینجا چه مىکنيم. مىون مىفقط داریم امتحانت

 چه کنيم. بعد بهمون فحش داد و رفت، این فقط براى ترسوندن ما بود. 

بعد از آن حاجى را ندیدیم. نگهبان آمد دم در و گفت ظرف براى چایى بدین.  

ها یک بایست صبحهمه به هم نگاه کردیم، منظورش چيه؟ بعد از روزها که مى

ليوان چایى از پشتت بردارى و بعد از نوشيدن آن ليوان را در کنارت بگذارى، 

آمد. دچار نوعى از خود بيگانگى شده حاال این برخورد غریبى به نظر مى

بودیم. نگهبان دوباره گفت که ظرفى براى چاى بدین ولى کسى تکان نخورد، 

پنير آورد، حاال یک کسى کردیم. بعد نگهبان نان و فقط همدیگر را نگاه مى

بایست آنرا بين همه تقسيم کند. حدود ده نفر چپى بودیم که از قبرها جان سالم مى

بدر برده بودیم و تعدادى مجاهد که در شرایطهاى متفاوت بریده بودند و با تنفر 

کردند. من و یک نفر دیگر به بقيه گفتيم که باید اتاق را تميز کنيم به ما نگاه مى

سى گوش نداد. گفتيم براى نظافت باید یک گروه تشکيل بدیم و تقسيم کار ولى ک

ها هم دوست کنيم. مجاهدین از ساختن هر گروهى وحشت داشتن. حتى چپى

نداشتند حرکت و یا کارى کنند. انگار توان زندگى متفاوت از قبرها را نداشتند، 

کردند در ز فکر مىرسيد که زندگى در زندان یادشان رفته بود. هنوبه نظر مى

ها را در بياورند. ما شروع به نظافت کردیم و بعد قبر هستند و نباید اداى زنده

یکى آمدند و تميز کردند. ولى مجاهدین در هيچ گروه کارى شرکت ها یکىچپى

کردند ولى نه در گروه. تميز خواست نظافت مىنکردند، آنها هر وقت دلشان مى

خيلى وقت گرفت چون آنها با روش نظافت ما موافق کردن اتاق و چيدن ساکها 

 نبودند. 

 اتاق را از همه وسایلى که در دوران قبرها در آن بود خالى کردند؟  -
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در قسمتى از اتاق هنوز پتوهایى بود که ما در زمان قبرها روى آنها  -

نشستيم. در مدت قبرها اتاقها این طور درست شده بود که وسط اتاق خالى مى

و اطراف آن را با فاصله یک متر تخته چوبى کوبيده بودند و در بين این  بود

ها یک پتو بود که هر یک از ما روى یکى از آنها نشسته بودیم. تخته

هایمان را هم به شکل زیگزاک تنظيم کرده بودند که نتوانيم با هم تماس نشستن

زدیک انتهاى بگيریم. یعنى یک نفر نزدیک دیوار و دیگرى دور از دیوار ن

ها را برده بودند ولى پتوها به همان شکل سابقشان تخته نشسته بود. حاال تخته

زد. تا زمانيکه ما در آن اتاق بودیم روى زمين بود و کسى به آنها دست نمى

پتوها به همان شکل سابقش یعنى به شکل قبرها دور اتاق بود. مجاهدین در 

دادند ولى نگهبانان هم برایشان نان مىنوشتند و به نگهبامورد ما گزارش مى

جالب نبود که این گزارشها را بگيرند. نگهبانان همه پاسداران مرد بودند. 

گفت که دونى حاجى هم مثل زندانيان در طى دوران قبرها تغيير کرد. مىمى

شم. بعضى توابها به او در مورد سياست و چپ یاد تر مىتر و پيچيدههى پيچيده

توانست با زبان خودمان با ما حرف بزند. توابها به او یاد حدى که او مىدادند تا 

دادند که با زندانى متفاوت برخورد متفاوتى داشته باشد. با این برخورد او در 

 شکستن زندانيان قبرها موفق بود. 

 ٭ ٭ ٭ 

شود اند هر از چند گاهى مسئله جدیدى طرح مىاز وقتى که توابها را از بند برده

شود. چرا که تا وقتى که ه منجر به مرزبندى بيشترى در بين زندانيان مىک

توابها در بند بودند تمام مسئوليتها را آنها به عهده داشتند. مسئوليت روزنامه، 

فروشگاه و غيره همه به عهده آنها بود و حاال برخى در قبول این مسئوليتها 

که یک نفر براى مسئوليت مشکل دارند. امروز هما نگهبان بند اعالم کرد 

فروشگاه انتخاب شود و ليست فروشگاه یعنى ليست مواد مورد نياز بند را به 

دفتر بياورد. مسئول فروشگاه باید وسایل را از دفتر تحویل بگيرد، آنها را بين 

و به دفتر تحویل دهد. کار راحتى هم نيست.  سلولها تقسيم کند، پول آنرابگيرد

زندانى است. به نظر من مسئوليت  ١٥که در هر یک  سلول در بند است ١۲

فروشگاه باید چرخشى باشد و هر بار پنج نفر آن را انجام دهند. یکى از آنها باید 

نقش رابط با دفتر را هم بازى کند. بعضى ها هر کارى را که تا به حال کار 

ار توابها بوده است دوست ندارند انجام دهند. برایشان مهم نيست که این ک

زنيم و منتظریم که نظر بقيه را خودشان هم هست یا نه. ما با یکدیگر حرف مى

بشنویم. از نظر ما مسئول فروشگاه شدن هيچ اشکالى ندارد. از آنجا که همه 

موافق پذیرفتن مسئوليت فروشگاه نيستند، بخشى از ما فروشگاهمان را از 
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گر جمع فروشگاه خودمان را کنيم. من و راز و بهناز و چند نفر دیکمون جدا مى

دهيم. حاال چند تا کمون خرید هست، هر چند نفر که توافق سر تشکيل مى

اند. ما خرید از فروشگاه را قبول داریم فروشگاه و خرید دارند با هم جمع شده

ها خرید کند که مسئول فروشگاه کيست. بخشى از چپىچون برایمان فرق نمى

 چه مدت. کنند، معلوم نيست براى نمى

آید وقتى در اوین بودم و بند پر از تواب بود تنها آرزویم این بود که بند یادم مى

زدیم و آید یک روز من و راز حرف مىما را از توابها جدا کنند. یادم مى

گفتيم که این اتفاق خواهد افتاد و بند بدون تواب را، اگر اعدام نشویم، خواهيم مى

که اعدام خواهيم شد و خودمان چنان بندى را نخواهيم  کردیمدید. هرچند فکر مى

کردیم اگر زنده بمانيم و چنان بندى را ببينيم کارمان بحثهاى سياسى دید. فکر مى

خواهد بود و لذت بردن و استفاده کردن از وقتمان. ولى حاال آنقدر تحت فشارم 

از زندانيان  کنم برخىتوانم تحمل کنم. احساس مىکنم نمىکه گاهى احساس مى

خواهند به رژیم ثابت کنند که هنوز مبارزند. هر کنند انگار مىدانند چه مىنمى

 چه که رژیم بگوید آنها برعکس عمل مى کنند. 

کنند جاى یک مبارز برخى دوست دارند به سلول انفرادى بروند، چون فکر مى

لى وجود دارى است ودر بند نيست و در سلول انفرادى است. طرز فکر خنده

توانيم از هواخورى استفاده کنيم. وقتى دارد. ما هر روز براى چند ساعت مى

آیند. امروز بعد از گوید هواخورى را تخليه کنيد همه به داخل بند مىنگهبان مى

اینکه نگهبان از همه خواست که هواخورى را ترک کنند یکى از زندانيان در 

گهبان آمد و از او خواست هواخورى را هواخورى ماند و به داخل بند نيامد. ن

ترک کند و او توجهى به حرف او نکرد. به نظرم همه متوجه شدند که او دوست 

دارد به سلول فرستاده شود. بعد از مدتى نگهبان آمد و او را براى بازجویى 

صدا کرد و وسایلش را هم بعدا گرفت. او را منتقل کردند. به کجا؟ حتما به 

خواست برود. از اینکه افرادى مثل او در بند ى که خودش مىسلول، همانجای

 کنند جاى یک مبارز در سلول است، خوشحالم. زیاد نيستند، کسانى که فکر مى

کنم که بينم و احساس مىراه و روش مبارزاتى این چپ که امروز در زندان مى

م شده است. ام، یکى از مسائل فکرى اخودم هم هنوز بطور کلى از آن کنده نشده

این همان راه و روشى است که در جامعه با مسائلى از قبيل سفارت و جنگ 

پلوراریزه شد. آنجایى که بعضى از جریانات چپى در دفاع از "برادر خط امام" 

جلوى سفارت امریکا به صف شدند. و یا آماده رفتن به جبهه شدند که در دفاع 

به خودم گفتم که کمونيست نبودن  ها را بکشند. در آن زماناز "وطن" عراقى
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هاى دیگر بينم. در زمينهها که توى صورتم خورده مىسازمان را در این زمينه

کنم که خودم هم با اینکه بينم. حاال هم احساس مىکمونيست نبودنش را نمى

ها به خودم دوست دارم که کمونيست باشم ولى گاهى با دیدن روش سياسى چپى

پرسم آیا من هم مثل اینها به دنبال خورده کارى دم مىکنم. از خوشک مى

هاى ام؟ آیا مثل بعضى از اینها به جاى عشق به انسانيت با مرزبندىنيفتاده

 کنم؟ سياسى آدم ها را نگاه مى

بينم که زندانيان آنرا با درد و ناله کنند. مىداروى درمان گال را وارد بند مى

واهم کمکم کند، وضع پوست او بهتر از من است. خکنند. از راز مىاستفاده مى

خواهم داروى مایع را روى بدنم شویم و بعد از راز مىخودم را با آب مى

نشينم تا سوزش توانم، خيلى دردناک است. بعد در کابين مىبریزد. خودم نمى

پوستم تمام شود و بتوانم لباسم را بپوشم. بخاطر سوزش پوستم دوست دارم لخت 

 روم ولى مجبورم لباس بپوشم. راه ب

 ٭ ٭ ٭ 

خورد. ولى چه خورد ولى دیگرى نمىاى مىاحساس خوبى نيست وقتى آدم ميوه

خواهيم راه آنها را که به نظرمان درست نيست برویم توانيم بکنيم؟ اگر نمىمى

پس باید این احساس ناخوشایند را هم تحمل کنيم. بخاطر فشارهاى عصبى 

ست که معده درد دارم و توانم بکنم. مدتى اام ناراحت شده ولى کاریش نمىمعده

توانم غذا بخورم. خوشبختانه شير خشک داریم و هر روز بعضى روزها نمى

ریزى خورم. دیروز متوجه شدم که خونکنم و مىچند ليوان شير درست مى

برد. در پنجره ام است ولى نگهبان مرا به دکتر نمىدارم مطمئن هستم از معده

متر در نيم متر است و به آسمان زیبا نگاه ام، در فضایى که نيم سلولم نشسته

کنم و به یاد گذشته غرق نشينم و آسمان را نگاه مىکنم. گاهى در اینجا مىمى

شوم. در اینجا آسمان خيلى وسيع و بزرگ است. عظمت آن آدم را تحت تاثير مى

قرار  ٨طرف راستم است و هواخورى در بين بند ما و بند  ٨دهد. بند قرار مى

اند زده ٨هاى بند هاى ما و پنجرهد. بخاطر پرده آهنى کلفتى که جلوى پنجرهدار

کنم و به این فکر پيدا نيست. به آسمان نگاه مى ٨هيچ کس در سلولهاى بند 

کنند. ولى آیا آنها ام و دوستانم هم دارند به همين آسمان نگاه مىکنم که خانوادهمى

بينم؟ براى آنها آسمان بخشى از زندگى بينند که من مىهم همان چيزى را مى

ام است. چيزى است که تخيالتم را تحریک شان است، براى من دور از زندگى

نوشم. منتظرم که کنم و تغييراتش را مىکند، من همه لحظاتش را دنبال مىمى

رنگ و با رفتن ابرها سرخى خورشيد را بگيرند و بعد طالئى شوند و بعد بى
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شنوم . دور از محيط هستم که صداى هما نگهبان بند را مىخورشيد خاکسترى

گردانم، خواهد که به بازجویى بروم. سر بر مىبراى چندمين بار از من مى

دانم چرا باید بروم، چادر سر کند. نمىجلوى سلول ایستاده است و نگاهم مى

ست. پرسند موضوع چيکنند و مىام مىکنم که بروم. راز و دوستانم دورهمى

اند فهميم که نگهبان همه کسانى را که توى پنجره و یا روى تخت سه بودهمى

 براى بازجویى صدا کرده است. دوستانم نگرانند که برنگردم. 

برد. جلوى ما به ميثم سه نفر هستيم که نگهبان ما را پيش ميثم رئيس زندان مى

گرفتند. تعجب س مىتما ٨گوید که اینها داشتند از پنجره سلولشان با بند مى

گوید. حتما از اینکه مثل کنم که چرا دارد دروغ مىکنم و به این فکر مىمى

گردد که ما را به اى مىخودش تواب نيستيم ناراحت است و به دنبال هر بهانه

خواهد به رئيس سلول بفرستد. او که وضع خوبى در زندان دارد پس چرا مى

؟ کسى هست که نداند او تواب است؟ ميثم بعد زندان نشان دهد که با ما بد است

 پرسد: شنود از ما مىاز اینکه حرفهاى او را مى

 گرفتيد؟ تماس مى ٨با بند  -

گویم: شما پرده آهنى جلوى پنجره ما را ندیدین؟ اگر ما بخواهيم تماس مى

 توانيم در بند هشت ببينيم. توانيم چون کسى را نمىبگيریم، نمى

 پنجره نشسته بودى؟  پس چرا پشت -

کند به گفتن براى اینکه غروب را ببينم. هما، نگهبان بند دوباره شروع مى -

کند گرفتند. ولى ميثم حرف او را قطع مىاینکه اینها داشتند با بند هشت تماس مى

خواهد که ما را به بند برگرداند. هر چند شرایط خوبى در بند ندارم و از او مى

 گردم خوشحالم. ميان دوستانم بر مى ولى از اینکه به

خواهد که به هواخورى بند چهار برویم که بندمان را ضد نگهبان از ما مى

یکى به بند برگردیم. وقتى از خواهند که یکىعفونى کنند. بعد از ظهر از ما مى

کنند. یک قابلمه بزرگ به گذریم ما را هم مثل حيوانات ضد عفونى مىدر بند مى

آورند که لباسهایمان را در آن بجوشانيم. کار سختى است، بخصوص بند مى

اینکه هوا سرد است و بعد از جوشاندن لباسها باید آنها را در هواخورى پهن 

 کنيم. ولى مجبوریم که این کار را بکنيم تا از شر گال خالص شویم. 
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در  در این بند بر عکس اوین کتابهایى براى خواندن است. در راهرو روبروى

خوانم. نگهبان پرده جلوى در را عقب ام و کتاب پاولف را مىورودى نشسته

شود. با خوشحالى از اینکه از سلول انفرادى بر زند و سپيده وارد بند مىمى

کند، دهد و با کينه نگاهم مىکنم. جواب سالمم را نمىگشته است به او سالم مى

اش د که خفه شو، نگاه پر از کينهگویگویى دشمنش را دیده است. با نگاهش مى

اندازد. احساس تنفر توابها را نسبت به خودم مرا به یاد نگاه توابها در اوین مى

دیدند. ولى سپيده چرا فهمم، آنها را شکسته بودند و آنها مرا دشمن خود مىمى

داند، او که یک مبارز است. بخاطر اینکه روش مبارزه و مرا دشمن خودش مى

مان متفاوت است نباید مرا دشمن خود بداند. ولى از آنجا که او هم ياسىافکار س

روزه" را براى خودش دگم کرده هایى است که "دفاع از حقوق هریکى از چپى

بيند، بنابر منطقشان که هرکس با ما نيست پس برعليه و مرا همراه خود نمى

 بيند. ماست، مرا دشمن مى

به چند نفر است. بخاطر تفاوت تفکر و روش  تنها و غمگينم. روابطم محدود

ها دارند توى هواخورى زنند. خيلىام بعضى از زندانيان با من حرف نمىسياسى

کنند ولى من حوصله اینکه حتى برم آنجا و نگاهشان کنم را ندارم. بازى مى

 ببينم و هم افق را.ام، هم آنها را مىام درد دارد. توى پنجره سلول نشستهمعده

خوان به همه آب بپاشند. صدایشان کنند و مىها دارند بقيه را خيس مىبعضى

کنند. دوند و یکدیگر را خيس مىحسابى بلند شده و هيجان زده به هر طرف مى

خواهند که به آنها بپيوندم ولى من رد آیند و از من مىدو نفر از آنها به سلول مى

زنند، حتى از سالم و احوالپرسى نمىکنم. این دو نفر هيچ وقت با من حرف مى

دانند ولى حاال از اینکه تنها کنند. آنها مرا یک بورژواى بریده مىهم پرهيز مى

خواهند که من هم بروم که کنم دلشان سوخته و مىام و تماشایشان مىنشسته

کنند که آیم، آنها هم جرات نمىگویم که نمىخيسم کنند. خيلى جدى به آنها مى

بينم که دیگران را به زور کنند. مىمرا با خود ببرند و سلول را ترک مى بزور

بينم که دانم چرا احساس خوبى ندارم. نگهبان را مىکنند. نمىبرند و خيس مىمى

 خواهد که صدایشان را پائين بياورند. کند و از آنها مىآمده و تماشایشان مى

رسد که شرایط را احساس بدى دارم، بعد از سالها در زندان بودن به نظرم مى 

کنم که لحظات بدى خواهيم داشت توان حس کرد. احساس مىاز هواى زندان مى

و احتماال بخاطر این آب بازى برخى را شالق بزنند. در زندان اسالم، ما باید 

. در این زندان اسالم، قوانين ساکت باشيم و نباید بازى کنيم. خندیدن حرام است

پشت قوانين براى این است که زندانى مثل یک انسان زندگى نکند. زیاد طول 

کنم خواهد که هواخورى را ترک کنند. احساس مىکشد، نگهبان از همه مىنمى
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که اتفاق شومى رخ خواهد داد. این طور که پيداست نگهبان که تواب است و در 

آید و خنده و شوخى دوستان سابقش را ببيند. نگهبان مى تواندقبر بریده، نمى

زند و خواند. قلبم به شدت مىکردند مىاسامى کسانى را که بقيه را خيس مى

ام بيشتر شده است. چگونه آنها را شکنجه خواهند کرد؟ کنم درد معدهاحساس مى

الق و تخت با شوند، شدارند، تعدادى مرد داخل بند مىآنها را دم در بند نگه مى

خواهند که برویم در راهرو ایم. از ما مىخود دارند. همه ما در سلولها نشسته

رود ولى ما بنشينيم و شالق زدن آنها را تماشا کنيم. کسى از سلول بيرون نمى

ها با گذاشتن آینه به حالتى خاص همه صحنه شنویم. بعضىصداى شالق را مى

اند گذارند و از زندانيان که ردیف ایستادهمىبينند. تخت را توى راهرو را مى

زنند. خواهند که روى تخت بخوابند و به نوبت آنها را با شالق مىیکى مىیکى

شکند و بر روى کمر سکوت است و تنها صداى شالق که سکوت هوا را مى

رسد. گریه ناگهانى زن ميانسالى که در یکى از نشيند، به گوش مىزندانى مى

تواند شالق خوردن زندانيان را بخاطر آب بازى روبروست و نمىسلولهاى 

رسد. شالق زن با هر ضربه شالق خدا و پيغمبرش را تحمل کند به گوش مى

 کند تا نيروى بيشترى براى ضربه بعدى به او بدهند. صدا مى

روم و غمگينانه شود. مىشود و در هواخورى دو باره باز مىشالق تمام مى 

شود. همه دارند خواهد گریه کنم ولى نمىکنم، دلم مىدم زدن مىشروع به ق

عباسى را که شود و یک گل اللهزنند. شهرزاد از کنارم رد مىغمگينانه قدم مى

دهد. او یکى از آنهایى است که قبر را تحمل کرده از باغچه کنده به دستم مى

گویم، اگر يزى نمىگيرم ولى چزند. گل را مىولى مثل بقيه با کسى حرف نمى

شویم، ام را بگيرم. از کنار هم رد مىحرفى بزنم ممکن است نتوانم جلوى گریه

ام هرگز اینقدر غمگين کنم که در زندگىکنم و احساس مىگل را نگاه مى

 ام. نبوده

 ٭ ٭ ٭ 

یک بعد از ظهر آرام است و هر کس مشغول کاریست، یکدفعه بند پر از نگهبان 

زنيم که خواهند که به هوا خورى برویم. حدس مىو از ما مى شودو تواب مى

خواهيم از دست بدهيم پنهان باید گشت باشد. بعضى از چيزهایى را که نمى

دهند. گویند عجله کنيد و ما را به طرف هواخورى هل مىکنيم. نگهبانان مىمى

کردن چيزى آید که یکى از توابها نازلى را دیده که در حال پنهان به نظر مى

گردند. در است. همه در هواخورى هستيم و تعداد زیادى دارند بند را مى

خواهد که با او برود. نازلى شود و نگهبان از نازلى مىهواخورى باز مى
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رویم که ببينيم چه شود و ما به بند مىگردد. گشت تمام مىرود و بر نمىمى

شوم که کنيم و تميز کنيم. متوجه مىاند. بعد از هر گشتى باید ساعتها جمع نبرده

اى که براى یکى از زندانيان کشيده بودم که روز تولد دیگرى به او بدهد نقاشى

از دیوار کنده و برده شده است. نقاشى کوه بود با مداد سياه، چقدر احمقانه است 

 اند. که آنرا هم برده

کنم. ولى انگار مىهر دو هفته یک بار براى سه روز داروى مایع را استفاده 

شوم که ناخودآگاه خواهد پوست مرا رها کند. هنوز گاهى متوجه مىگال نمى

سوزد. خارانم. پوستم به شدت حساس شده و حتى با آب هم مىدارم خودم را مى

کنم که در آتش کنم براى چند دقيقه احساس مىوقتى داروى مایع را استفاده مى

 سوزم. دارم مى

دشت بر گشته است، سر حال است فقط کمى الغر شده است.  روژین از گوهر

گوید که نگهبانان بعد از نازلى و بقيه کسانى که در سلول هستند خبر دارد. مى

هایش که پيدا از اینکه نازلى را از بند بردند او را زدند ولى در مورد نوشته

نگه داشته بودند کرده بودند با او حرفى نزدند. او را چند روز بدون غذا در قزل 

 گوید: و بعد به گوهر دشت فرستادند. روژین مى

تعدادى زندانى در سلولهاى انفرادى در گوهر دشت هستند که روزنامه  - 

ندارند. یکى از آنها اعالم اعتصاب غذاى نامحدود براى روزنامه و چيزهاى 

ایش را مرد به او گفتند که تحقق خواستهدیگر کرد. وقتى که زندانى داشت مى

پذیرند و براى سه روز به او روزنامه دادند. بعد از سه روز که او مى

خورد دیگر به او روزنامه ندادند. رئيس اعتصابش را شکسته بود و غذا مى

زندان براى بازدید آمد و گفت شما همه چيز دارید، توالت دارید، دیوارهایتان 

خواهيد؟ براى انتخابات سفيد هستند، وضعيت خوبى دارید، دیگه چه چيز مى

خواهيد در پرسيدند که مىکردند و از ما مىنگهبانان در هر سلولى را باز مى

بستند، گفت نه و در سلول را مىانتخابات شرکت کنيد. بعد از اینکه زندانى مى

 خندیدند. ها بلند مىهمه زندانى

 ٭ ٭ ٭ 

مسائل مختلف با  شود، و یا حرف زدن سربيشتر وقتم صرف خواندن کتاب مى

راز و نينا و چند نفر دیگر و کال روابطم خيلى محدود شده است. کتاب جالبى 

خواهند آنرا در مورد تکامل انسان در بند هست. ولى از آنجا که همه مى

رسد. من روزى یک ساعت بخوانند، وقت کمى به هر کس براى خواندن آن مى
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پرسم که اگر موافق زنم و از او مىمىتوانم از آن استفاده کنم. با راز حرف مى

است کتاب را در وقت خواندنى که داریم بنویسيم و یک کپى از آن درست کنيم 

گوید فکر خوبى است و با بقيه که هر وقت که خواستيم آنرا بخوانيم. راز مى

زنيم و نوشتن کتاب را شروع دوستانى که وقت خواندن کتاب را دارند حرف مى

توانند در شب هم که کسى آنرا گویند که مىو یک نفر دیگر مى کنيم. رازمى

برد و در عوض ما هم یک کپى از کند، بنویسند. وقت زیادى نمىاستفاده نمى

توانيم آنرا با یکدیگر بخوانيم و در مورد آن حرف کتاب خواهيم داشت و مى

 بزنيم. 

العمل عکسبيند که مبارزه را روژین هم خودش را هم نظر آنهایى مى

ها دوست دارند گيرد. خيلىدانند که رژیم مىخودبخودى در دفاع از حقوقى مى

خواهند تنها بمانند و کسى به آنها محل خودشان را با آنها تعریف کنند. نمى

توانند با آن شيوه نگذارد و ایزوله شوند. از طرف دیگر، از نظر فکرى هم نمى

مشخصى از مبارزه ندارند و وقتى رژیم  مبارزه مرزبندى کنند. خودشان ایده

کند نگاهشان به دیگران است و روشى را که بيشترین اى طرح مىمسئله

کنند. آنها تيپى هستند که دوست دارند این فرد و یا طرفدار را دارد انتخاب مى

کنند. آنها آن گروه را دنبال کنند و به این که بعد چه پيش خواهد آمد فکر نمى

خواهند ببينند. چقدر حيف نه تنها براى اینکه وقتشان را بينند و نمىنمىآینده را 

دهند، بلکه ممکن است انرژى و اهدافشان را هم از دست بدهند. از دست مى

کرد. او تنها به احساساتش کرد و عمل مىمثل رویا او هم مثل اینها فکر مى

نکه باالنس قدرت را کرد بدون ایداد و به هر چه که رژیم تعيين مىگوش مى

گفت نه. تا آنجا که به قبر رفت و بعد اعتماد بنفسش را از دست داد. ببيند مى

بيند. دید نمىبينم که رویا خودش را همانقدر که قبل از شکستن با ارزش مىمى

روند که رویا رفت. ولى رویا در کنم که بقيه هم همان راهى را مىاحساس مى

دیدند و از شکنند؟ کاش نشکنند؟ کاش آنها رویا را مىقبر شکست، آنها کجا مى

فهميدند که بهتر است بجاى هدر دادن انرژى شان، آنرا گرفتند و مىاو درس مى

 ذخيره کنند. 

خارد و از ناراحتى کنيم هنوز پوستمان مىبا اینکه از داروى مایع استفاده مى

گویم که دکتر به نگهبان مى برند.بریم ولى ما را به بهدارى نمىپوستى رنج مى

گفته است که بعد از استفاده از این دارو باید ما را ببيند و پوستمان را درمان 

 گویم ولى جوابى در کار نيست. گوید به ميثم رئيس زندان مىکند. نگهبان مى

 ٭ ٭ ٭ 
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  مبارزه براى چادر رنگى 

همه باید با چادر  گوید که قانون جدید است کهروز مالقات است نگهبان مى

بایست با چادر از بند بيرون برویم و مشکى از بند بيرون بروند. تا بحال مى

کنند. همه دارند اى نبود. حاال دارند یک قانون از آن درست مىرنگ آن مسئله

ها این است که ما العمل بعضى از چپىزنند. اولين عکسدر مورد آن حرف مى

کنيم. نگران هستم، يم، یعنى چادر رنگى سر مىکنهرچه دلمان بخواهد سر مى

گذارند که کنم این دیگر مثل مسئله فروشگاه و روزنامه نيست و نمىاحساس مى

کنم چادر لباسى نيست که من دوست داشته این یکى را رعایت نکنند. فکر مى

باشم و یا به آن باور داشته باشم. چادر لباس مسلمانان است و من از آن بدم 

کنم بخاطر این است که در زندانم و از روزى که دستگير آید. اگر سرم مىمى

ام هيچوقت دوست نداشتم که چادر سر کنم. فقط شدم آنرا سرم کردند. در زندگى

ام را عوض کنم بيرون از زندان سر کردم. در آن چند چند بار بخاطر اینکه قيافه

ن در آخرین لحظات سر بار هم چادر را در کيفم گذاشته بودم و در ماشي

 کردم. مى

 

سالم بود مادرم مجبورم می کرد چادر سر کنم و من  ۹یادم می آید وقتی حدود 

احساس حقارت می کردم. براى همين هر روز بعد از اینکه از در خانه بيرون 

رفتم و وقت برگشتن گذاشتم و بدون چادر به مدرسه مىرفتم آنرا در کيفم مىمى

کردم و زنگ خانه را آوردم و سرم مىنه آنرا از کيفم در مىدرست پشت در خا

زدم. تا اینکه یک روز وقتى به خانه رسيدم در حياط باز بود و مجبور نبودم مى

که زنگ بزنم براى همين وارد خانه شدم و در حياط چادر را از کيفم بيرون 

ایستاده است  آوردم و سرم کردم. وقتى خواستم راه بروم دیدم مادرم توى باغچه

کند. مادرم عصبانى شد و با هم دعوا کردیم. بعد از آن و با دهان باز نگاهم مى

نتوانست مرا مجبور کند که با چادر به مدرسه بروم. آنزمان دوران شاه بود و 

ها را مجبور کنند که چادر توانستند بچهها مىحجاب اجبارى نبود ولى خانواده

ها دفاع کند و نگذارد که پدر و یا از آزادى بچه سر کنند. رژیمى هم نبود که

ها اعمال کنند. انگار بچه بيچاره ملک پدر و مادر نظر خودشان را روى بچه

مادر است نه عضو مستقل جامعه. نه قانونى براى دفاع از حقوق کودک بود و 

توانست به راحتى نه کودک در جامعه رسما حقى داشت. وگرنه چگونه مادر مى
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اش کند و خرافات به خوردش بدهد؟ در آن زمان هم مثل حاال پدر سر بچه چادر

و مادر حق داشتند مذهب و سنت و هر چه مزخرفات است به خورد بچه دهند، 

اى هم نبود که بچه بتواند چرا که بچه بيچاره "مال" آنها بود. هيچ مرجع قانونى

درم بجنگم. در آن زمان بایست به تنهایى با مااعتراض کند؟ براى همين من مى

مبارزه را بردم ولى حاال بردن و باختن معنى ندارد. چون مبارزه سر پوشيدن و 

آنوقت   نپوشيدن آن نيست، سر رنگ آن است. در چه دنياى کثيفى زندگى مىکنيم

سالم است. آنوقت برعليه آن مبارزه کردم ولى حاال   ۲٧بچه بودم. حاال 

ارزه کنم. به هر حال مسئله مهم چادر است که همه ما توانم بر عليه چادر مبنمى

ایم تحملش کنيم، دیگرچه اى که ناچار شدهایم سر کنيم. مثل شکنجهناچارا پذیرفته

ها دارند سياه سر کند که سياه سر کنيم یا رنگى، همين االن هم خيلىفرقى مى

ه باید مشکى سر کنند. تا حاال رنگ چادر مهم نبود ولى حاال که قانون شده کمى

اى کنم که رنگ چادر براى رژیم فقط بهانهکنيم رنگ آن مهم است. احساس مى

 براى سرکوب ماست و ما نباید اهميتى به آن بدهيم. 

قبل از اینکه وقت کافى پيدا کنيم که با هم حرف بزنيم نگهبان ليست اسامى را 

دانيان حاضر نيستند خواند که با چادر مشکى به مالقات بروند. خيلى از زنمى

گيریم که این بار که با چادر مشکى به مالقات بروند. من و راز هم تصميم مى

نرویم تا با بقيه حرف بزنيم و اگر امکانش بود همه با هم سر کنيم. از آنهایى که 

اند که هایمان خيلى ناراحتند و گفتهشنویم که خانوادهگردند مىاز مالقات بر مى

خواهد ند زندان را ترک نخواهند کرد. بعد از ظهر نگهبان از ما مىتا ما را نبين

مان از بند بيرون برویم. با چادرهاى رنگى که براى مکالمه تلفنى با خانواده

دهم. زنم و علت نيامدن به مالقات را توضيح مىام حرف مىرویم. با خانوادهمى

گویم که بهتر است، آنها مىپرسند. به ام مىآنها نگرانند و از ناراحتى پوستى

توانيم حرف بزنيم، تلفن قطع خارد. بيشتر از دو دقيقه نمىالاقل حاال کمتر مى

 شود. مى

گوید اگر آنها سر بينم که هم نظر هستيم ولى نينا مىزنم و مىبا نينا حرف مى

د اش چيه؟ اگر تناسب قوا طورى بوگویم فایدهکند. به او مىنکنند او هم سر نمى

شد چادر سر نکرد و براى سر نکردن چادر مبارزه کرد خوب بود. ولى که مى

مبارزه براى تعيين رنگ آن، مثل مبارزه براى تعيين رنگ زنجيرمان مسخره 

پذیرند و با کنند، بعد آنها هم مىبرند شکنجه مىاست. در نهایت هم آنها را مى

توانم ت ولى من هم نمىگردند. نينا با نظرم مخالف نيسچادر مشکى بر مى

قانعش کنم که کارى را که به نظر خودش درست است بکند. نينا هم با آنهاست. 
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زنند ولى قانع کردن آدمها به آیند. همه با هم حرف مىهمه به نظر عصبى مى

 انجام کارى که دوست ندارند راحت نيست. روژین و سونيا هم با آنها هستند. 

خودمانى و مردمى بدانند چون بخشهایى از مردم شاید اینها چادر رنگى را 

کنند. این چپ که خيلى از سنتى تر و مذهبى تر در جامعه از چادر استفاده مى

اش هم با هایش ریشه در مذهب و جامعه سنتى دارد، بعيد نيست که رابطهسنت

آید همين جریانات چپ، در دوره اول حمله رژیم براى چادر بد نباشد. یادم مى

نونى کردن حجاب، زمانى که زنان آزادیخواه تظاهرات کردند، از مبارزه آنان قا

حمایت نکردند. گفتند حجاب براى زنان بورژوا مسئله و مشکل است، نه براى 

آید در یک تظاهرات بر عليه حجاب اجبارى مردم کارگر و زحمتکش. یادم مى

داده بودند. آنها در پاسداران و اراذل و اوباش رژیم ما را مورد حمله قرار 

ناميدند. مان کنند، ما را "فاحشه" و "خراب" مىزدند که پراکندهحاليکه ما را مى

بعد از آن تظاهرات در حاليکه خيلى عصبانى بودم به چهار راه دمکراتيک که 

در آنجا ميز کتاب داشتم رفتم و روى یک مقواى بزرگ نوشتم: پاسداران زنانى 

دى پوشش دست به تظاهرات زده بودند به زیر کتک را که در دفاع از آزا

آید متن کوتاهى در مورد آن واقعه و دفاع از آزادى پوشش زنان گرفتند. یادم مى

روى مقوا نوشتم و به دیوار زدم. یکى از افراد جریانات چپى که کنار من ميز 

اى. پرسيدم چرا؟ گفت ما کتاب داشت گفت، درست نيست اینرا به دیوار زده

اند. گفتم دانيم این زنانى که تظاهرات کرده بودند از چه قشر و طبقه اى بودهنمى

چه اهميتى دارد؟ مهم این است که آنها براى دفاع از آزادى جمع شده بودند و 

نيروهاى رژیم آنها را به زیر کتک گرفتند. آنها از من خواستند که پالکارد را 

تا اینکه مهرداد آمد و آنها با او حرف زدند پایين بياورم، من هم زیر بار نرفتم. 

اش کردند که پالکارد را پائين بکشد. از نظر این نوع چپ، کارگر و و راضى

زحمتکش عاشق زندگى مدرن و فرهنگ امروزى نيستند و داشتن یک سرپناه 

فقيرانه و غذایى بى کيفيت و لباسى مندرس تنها چيزى است که دل شان 

کردند افتم که سعى مىهاى این چپ در بيرون از زندان مىپخواهد! به یاد تيمى

هایشان معموال سنتى بود، آرایش کردن و رنگ شان مرتب نباشد. قيافهلباس

شان شان نبود و اگر کسى به سازمانقشنگ و شاد پوشيدن فرهنگ زندگى

آید روزى بایستى ریخت و سر و وضعش را مثل آنها کند. یادم مىپيوست مىمى

با یکى از دوستانم که در یک جمع بودیم براى خرید لباس رفتيم. یک مدل بلوز 

اى برداشت و من سفيد. بعد به خاطر رنگ بلوزم که را انتخاب کردیم، او سرمه

 گفتند سوسول. سفيد بود به من مى
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طلبند تا ایم آسان نيست. جدلى سخت مىکندن از دیدگاههایى که به ارث برده

دوده شوند. کارى که در اینجا نه وقتش است و نه کسى ارزشى درک شوند و ز

کنم براى آن قائل است. هر از چند گاهى وقتى که عملکرد خودم را نگاه مى

بينم که من هم از این چپى که بعضى از کارهایش برایم آزار دهنده است مى

چون  دانندام. بخشى از اینها مرا راست و ضدانقالب مىبطور کلى کنده نشده

گيرد حاضر نيستم نسبت به حقوقى که رژیم دیروز به ما داده و امروز از ما مى

العمل خودبخودى نشان دهم. چون حاضر نيستم در دفاع از حقوقى که عکس

گيرد خودم را در این بازى قرار دهم. دهد و روز دیگر مىرژیم یک روز مى

اى ایمان را در هر مسئلهچون باالنس قدرت و احتماالت و شرایطمان و اولویته

سنجم. براى برخى دیگر چپ و آنارشيست هستم چون مخالف انزجار دادن و مى

هاى سياسى آزادى مشروط هستم. براى بعضى از افراد این دو طيف این موضع

گيرم پس هایى هستند که اگر من در رابطه با آنها در کنارشان قرار نمىمطلق

بينم که من هم این نوع نگاه دارم. حاال مىارزش دوستى در هيچ سطحش را ن

آید که وقتى دستگير شده بودم، کسى که زیر ام. یادم مىسفيد و سياهى را داشته

شکنجه همکارى کرده بود، برایم ضدانقالب بود. سطح همکارى و علت 

برید از نظرم ارزش دوستى نداشت همکارى برایم مهم نبود. هرکس هم که مى

به صورتم زد. فهميدم کسى که زیر شکنجه اطالعاتى داده  ولى واقعيت زود

است و از آن هم پشيمان است ضدانقالب نيست. فهميدم نباید کسى را که مبارزه 

را رها کرده تحقير کرد. چرا که گذشته از اینکه هرکس باید آزادى انتخاب 

زم ها بخاطر شکنجه است. شاید براى کسى الداشته باشد، همه این عقب نشستن

نبود که دستگير شود و در شرایط زندان قرار بگيرد تا واقعيت را درک کند. 

ولى متاسفانه براى من چون در مورد آن فکر نکرده بودم و کسى در موردش 

بایست در شرایطش قرار بگيرم تا نگفته بود و ننوشته بود، اینطور بود که مى

دیدم و علت آن یعنى شکنجه مىهمه واقعيت را ببينم. تا قبل از آن تنها ضعف را 

دیدم. اوایل دستگيریم هم دیدم. شرایط و تاثير آنرا روى انسانها نمىرا نمى

گرایانه و خشک به مبارزه، برخوردم با آنهایى بخاطر همان نگاه مطلق، اصول

که زیر شکنجه بریده بودند دوستانه نبود. ولى حاال مسئله اینها حتى برخورد 

غير مبارز هم نيست. آنها کسانى را که همراه خودشان و هم یک مبارز به یک 

ها با دوست دیروزشان اگر بينند. بعضىسياست خودشان نيستند ضدانقالب مى

شوند. با او سالم و احوالپرسى امروز نظر و پراتيکش متفاوت شود، دشمن مى

ت. شاید کنند که در جبهه ضدانقالب قرار گرفته اسکنند، چرا که فکر مىهم نمى

مبارزه از نظر اینها یک چهارچوب معين و اصولى خدشه ناپذیر است، یک دگم 

روى است که یا باید پذیرفت یا رد کرد. همين برخوردشان هم شاید علت دنباله
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خواهند دوستانشان را از دست بدهند راهى را هاست. آنهایى که نمىخيلى

 روند که اعتقادى به آن ندارند. مى

 گوید: شوند. نينا ناراحت است مىها شدیدتر مىگذرند و مرزبندىروزها مى

توانى با پرواز دوست باشى، او یک گوید تو چطور مىمونا به من مى -

ضدانقالب است. به او گفتم که این واقعيت ندارد. تو را به من نشان داد و گفت 

 کنى که او اعتقادى به مبارزه داره؟ نگاش کن، واقعا فکر مى

این خيلى تنگ نظرى است که مبارز بودن یا نبودن کسى را با مبارزه سر  -

 رنگ چادر بسنجيم. 

 دانم ولى این طرز فکر آنهاست. مى -

هاى انقالب و اى مرزبندىنينا جان این همان چپى است که سر هر مسئله -

د کند. همان چپى که با اعتقاضدانقالب را همان جا و سر همان مسئله تعيين مى

طبقه گرایى و احترام به مذهب باالى دار رفت. همان چپى که جامعه بىبه ملى

کند مذهبى نيست ولى براى خواهد ولى درکى از کمونيسم ندارد. فکر مىمى

ها است. من شهامت و کند، چادرى که سمبل مذهبىرنگ چادرش مبارزه مى

گذارند. روى دگى مىبينم ولى مسئله اینه که نيرو روى بيهومقاومتشان را مى

گذارند که اصال ارزش ندارد، رنگ چادر هيچ ارزشى ندارد. چيزى نيرو مى

رژیم امروز رنگ چادر را طرح کرده، وقتى پيروز شود، چيز دیگرى را 

طرح خواهد کرد که بقيه کسانى که امروز در مبارزه براى چادر رنگى 

شان را از دست بدهند. رزاتىنبریدند، با دویدن به دنبال مسئله بعدى انرژى مبا

کند؟ رژیم این ما چرا باید به دنبال مسائلى بيفتيم که رژیم برایمان طرح مى

اندازد که با به مبارزه کشاندن ما براى آنها، ما را خسته کند. هدف ها را مىتيله

خواهد به این وسيله ما را زیر فشار قرار دهد که عقب رژیم سرکوب ماست. مى

با بردن توابها مسئله فروشگاه و روزنامه و چيزهاى دیگر را طرح بنشينيم. 

کرد. حاال هم رنگ چادر، بعد از آن هم این نوع سر دواندن را ادامه خواهد داد 

 بيند که در آن موفق است. ما چرا باید به دنبال رژیم بيفتيم؟ چون مى

آورم. به هر حال این حق از اینکه نينا با آنهاست دلخورم ولى به روى خودم نمى

ایم خواهد دوست باشد. براى مالقات بعدى ما آمادهاوست که با هر کس که مى

 دانيم که بعد از آن فشار رویمان بيشتر خواهد شد. که چادر مشکى سر کنيم و مى
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بخودى و اینکه چون چادرشان سياه تعدادى از زندانيان که تا بحال بطور خود

کنند. کنند چون دوستانشان سر نمىکردند، حاال سر نمىبود، چادر سياه سر مى

روى اى سر رنگ چادر ندارد ولى بخاطر دنبالهشيال یکى از آنهاست که مسئله

از بقيه حاضر نيست سر کند. مطمئن هستم که روزى او هم با چادر مشکى به 

دانم آنوقت خودش و افرادى مثل او چطور به کارشان ى نمىبند خواهد آمد ول

کنند. باالخره این خواست خودشان نبوده، اینها فقط دنبال دوستانشان نگاه مى

کنند بهتر است ها هم با اینکه حرکت را قبول ندارند ولى فکر مىافتادند. بعضى

ها که اگر الل چپىاز بقيه حمایت کنند. سونيا یکى از آنهاست. شاید هم این استد

تواند شکستمان دهد، قانعش کرده همه با هم در حرکت شرکت کنيم رژیم نمى

 است. 

رویم. با اینکه روز مالقات است، من و راز و چند نفر دیگر به مالقات مى

 ها در زندان است ولى غمگينم. مالقات یکى از بهترین پدیده

عصر است در حال قدم زدن در راهرو هستم و به مالقاتم که امروز صبح بود، 

زنند به روند و در باره من حرف مىکنم. مونا و نيکى پشت سرم راه مىفکر مى

کنند. مونا در حاليکه یک دستش را طورى که بشنوم. مرا ضد انقالب خطاب مى

ه دوست دیگرش از روى شانه نيکى گذاشته است و دست دیگرش را روى شان

اى که وقتى بچه بودیم براى خنده با اش بکنيم؟ همان بازىپرسد، قيچىآنها مى

دهم و به جاى دیگرى گویم، راهم را تغيير مىکردیم. چيزى نمىدوستانمان مى

توانم تنها باشم با این همه آدم دورم، روم که بتوانم تنها باشم. ولى چطور مىمى

کنم. تنها بودن با احساس تنهایى کردن اس تنهایى هم مىگرچه در عين حال احس

توانستم تنها باشم، در حالى خواست که گاهى مىفرق دارد، در اینجا من دلم مى

 کنم. که اکثر اوقات احساس تنهایى مى

تعدادى از آنهایى که بعد از اعالم قانون چادر مشکى یعنى دفعه اول به مالقات 

 گوید: پرسم و او مىاند. علت آنرا از نينا مىت نرفتهرفتند این بار به مالقا

اند. ولى پروین امروز به مالقات مونا و برخى دیگر نظر آنها را تغيير داده -

آیند تو نرفت چون دفعه قبل پدرش به او گفت، وقتى که دوستانت به مالقات نمى

دیگر به آیى؟ براى همين بعد از مالقات قبلى او تصميم گرفت که چرا مى

 مالقات نرود. 

از اینکه پروین به جاى آنکه بنابر نظر خودش عمل کند به دنبال برخورد پدرش 

کنم. خشم پدرش را نسبت به رژیم بخاطر اعدام دختران و افتد تعجب مىمى
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کنم. ولى اگر او قادر نيست بيرون از زندان با رژیم مبارزه پسرانش درک مى

بخواهد که داخل زندان براى چادر رنگى با کند درست نيست که از دخترش 

اى که به جایى نخواهد رسيد. شاید هم پدر پروین رژیم مبارزه کند. آنهم مبارزه

 بيند. مسئله را اینطورى نمى

کسانى که حاضر نيستند چادر مشکى سر کنند از امکانات بهدارى هم محروم 

ندانيان را تحت فشار قرار کند که زآید و سعى مىهستند. رئيس زندان به بند مى

خواهد بگوید اگر ما فروشان است. مىگوید مسئله چادر رنگى مسئله تندهد. مى

 خواهيم تن فروش هستيم. هم آزادى پوشش مى

 گوید: نينا بحثهایشان را در مورد اینکه نباید چادر مشکى سر کنند برایم مى

خواهيم دهد. اگر نمىشکيل مىگویند که دفاع از حقوقمان هویت ما را تآنها مى -

گویند باید قوانين را رعایت نکنيم با رژیم مبارزه کنيم پس چرا اینجا هستيم؟ مى

 مان شکنجه را تحمل کنيم. و بخاطر مبارزه

گه که چکار باید کرد؟ چرا ما باید کنى بهت نمىاى که انتخاب مىراه مبارزه -

را ما نباید خودمان برنامه داشته گوید بکنيم؟ چبرعکس هر کارى که رژیم مى

کنيم؟ چرا باید رژیم تعيين کند که براى چه چيز باشيم و تعيين کنيم که چکار مى

مان را صرف کمک به یکدیگر بکنيم؟ چرا مبارزه کنيم؟ چرا ما نباید انرژى

نباید کار فکرى کنيم و از هم چيز یاد بگيریم و به هم کمک کنيم که زندان را 

مان را براى مقابله با خواست رژیم براى سازیم؟ چرا نباید انرژى قابل تحمل

مان را انزجار دادن ذخيره کنيم که مهمترین مسئله در زندان است؟ چرا انرژى

 کنند؟ کنيم که هر بار بعد از مقدارى فشار همه قبول مىصرف چيزهایى مى

 فها بهانه پاسيوهاست. کنند که این حرام و فکر مىاین بحثها را با آنها داشته -

 دهد: کند و ادامه مىنينا براى مدتى مکث مى

توانم تحمل کنم، خيلى تنگ نظرانه است. دیروز یک گاهى رفتارشان را نمى -

شپش پيدا کرده بودند، یکى از آنها گفت باید ببریمش دفتر. دیگرى گفت، باید 

 چادر مشکى سرش کنيم و بفرستيمش پيش رئيس زندان. 

گوید که با چادر باشيم یعنى مردى به بند خواهد آمد. همگى با چادر ان مىنگهب

ایم. پاسدار بخش با چهار تا تواب زن با تخت و شالق هایمان نشستهدر سلول

خواهد که از شوند، یک زندانى همراهشان است. پاسدار از ما مىوارد مى
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رود. با استفاده رون نمىسلولها بيرون رفته و به تماشاى شکنجه بنشينيم. کسى بي

خواهند که روى تخت بخوابد. کنيم، نازلى است. از نازلى مىاز آینه نگاه مى

خواهم گوید نمىخواهند دست و پاهاى او را بگيرند. نازلى مىچهار تا تواب مى

شى. خورى و بلند مىگوید تکان مىکسى دست و پایم را بگيرد. پاسدار مرد مى

 خورم. گوید تکان نمىشنوم که مىصداى نازلى را مى

آید و سکوت را زنند. صدایى از او در نمىصد ضربه شالق به کمر نازلى مى 

پيچند. ها در مغزم مىشکنند. صداى ضربههاى شالق است که مىتنها ضربه

گذارم تا تنهایى و دورى دروغينى از محيطم را براى سرم را روى زانوهایم مى

کنم آنها را ها فکر نکنم، سعى مىکنم به ضربه. سعى مىخودم بوجود بياورم

اند و ناراحت هستند. دارند به کمر کنم کف پاهایم تحریک شدهنشنوم. احساس مى

زنند ولى چون وقتى زیر بازجویى بودم به کف پاهایم زدند، آنرا در نازلى مى

ماند. کاش کنم. کاش بعد از شالق بگذارند که پيش ما بکف پاهایم احساس مى

شود، نازلى بلند شد پشتش را کرم ماليد که کمتر درد بکشد. شالق تمام مىمى

گر تخت گوید این فقط جسم من بود. شکنجهشنویم که مىشود. صدایش را مىمى

 رود. دارد و همراه توابها و نازلى از بند بيرون مىرا بر مى

 ٭ ٭ ٭ 

عد از هر مالقات، وقتى ما از گذرند، شرایط سختى است. بخصوص بروزها مى

اند. ما یعنى کنند گویى خائن دیدهگردیم طورى ما را نگاه مىمالقات بر مى

مان یک نظر کسانى که قبول نداریم براى رنگ چادر مبارزه کنيم، با اینکه همه

نداریم و اختالفات زیادى داریم، ولى از طرف آنهایى که براى رنگ چادر 

ایم. از نظر آنها همه ما مثل شویم و طرد شدهست دیده مىکنند یک دمبارزه مى

هم هستيم و دوست ندارند خبرى از مالقاتهاى ما بشنوند. بخشى از آنهایى که 

حاضر نيستند براى رنگ چادر مبارزه کنند آنهایى هستند که در قبرها نبریدند و 

جهان را زنند. آنها با کسى به جز یکى دو نفر از خودشان باکسى حرف نمى

کنند. آید با او مشورت مىاى پيش مىبينند و هر وقت مسئلهرهبر خودشان مى

طریق زندگيشان، اینکه دوست دارند هميشه تنها باشند، این احساس را به من 

کنم که بينند. در مورد بعضى از آنها احساس مىدهد که کس دیگرى را نمىمى

برند ولى در مورد جهان چنين نج مىهنوز از فشارى که در قبر به آنها آمده ر

 احساسى ندارم. 
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زنيم. نينا با نينا سر روشهاى مبارزاتى که در زندان در جریان است حرف مى

 گوید: مى

یکى از دالیل شکست حرکتهاى ما در زندان این بوده است که همه بند یک  -

م از آن کاند، کمایم. حتى آنهایى که وارد حرکت شدهدست وارد حرکت نشده

 تر بوده است. اند. براى همين فشار آوردن رژیم روى بقيه راحتدست کشيده

کنى ما با سر کردن چادر مشکى در شکست خوردن مبارزه شما یعنى فکر مى -

 براى چادر رنگى نقش داریم؟ 

داند که تحليل شما از سر کردید بهتر بود. رژیم نمىآره، اگر از اول سر مى -

ل و بعد سر کردن چادر مشکى چه بوده است. شما بحث کردید و نکردن بار او

داند. فقط به این نتيجه رسيدید که حرکت درستى نيست. رژیم علت را نمى

ها به خاطر سر نکردن چادر مشکى مالقات را تحریم بيند که بار اول خيلىمى

کنند بيند که هر بار به تعداد افرادى که چادر مشکى سر مىکنند. بعد مىمى

 شه. شود. این باعث تضعيف حرکت مىاضافه مى

کند و چادر مشکى سر کرده به مالقات اینکه هر بار تعدادى نظرشان تغير مى -

ناپذیر است. زندانيان یک نظر و برنامه مشخص ندارند و حول روند، اجتنابمى

هيچ چيز مشترکى متشکل نيستند. طبيعى است که تعدادى حرکتى را شروع 

پيوندند. بعد به مرور زمان نظر آدمها تغير کنند و بخشى از آدمها به آنها مىمى

شوند. در یک تشکل هم ممکن است این مسئله پيش کند و از حرکت کنده مىمى

 اى هر کس نظر متفاوتى دارد. بياید، چه رسد در بين ماهایى که سر هر مسئله

بينه که یک تعدادى عقب ىدونم که اجتناب ناپذیره ولى رژیم اینرا ممى -

تواند بقيه را هم عقب کنه که به مرور و یا با فشار مىاند و فکر مىنشسته

بنشاند. اگه یادت باشه سر مسئله فروشگاه هم کسانى که از ابتدا مسئوليت گرفتن 

آنرا قبول نداشتند و حاضر نشدند خرید کنند، به مرور عقب نشستند. همين باعث 

 طمه بخورد. شد که به حرکت ل

بينم. نه بخاطر اینکه از ابتدا مشکلى با گرفتن من مسئله را از این زاویه نمى -

مسئوليت فروشگاه در صورت چرخشى بودن آن نداشتم، بخاطر اینکه همه یک 

برنامه و اهداف مشخصى نداریم. علت شکست در غلط بودن حرکتهاست، نه 

تدا چادر مشکى را سر نکردند، در عدم انسجام آن. اگر همه کسانى که از اب

کرد. باز هم همه را رژیم به زیر فشار کردند چيزى تغيير نمىهمچنان سر نمى
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برد که به قبول آن بنشاند. بيست و یا سى نفر کمتر و یا بيشتر تغيرى در مى

 توانست داشته باشد. سرنوشت حرکت نمى

تواند ما را پراکنده کند و مىدید که به هيچ عنوان نکنى. اگر رژیم مىاشتباه مى -

آمد. به هر حال عقب نشينى سریع یا تصميمان را تغيير دهد خودش کوتاه مى

 غلط است. 

کنم اشکال عمده شماهایى که دارید براى چادر رنگى مبارزه من فکر مى -

خواهيد که از گذشته درس بگيرید. کنيد این است که به هيچ عنوان نمىمى

گفتى سر مسائل مختلف زندانيان به مرور عقب نشستند. همانطور که خودت 

یابى خوب ما باید از این روندهاى عقب نشينى درس بگيریم. باید آنها را ریشه

 کنيم و سعى کنيم روندهاى تاریخى را تکرار نکنيم. 

اند. کنم و بعضى بحثهاى دیگر که دیگران با راز کردهبه حرفهایم با نينا فکر مى

ن هم در ابتدا این نوع شور مبارزاتى جالب بود ولى به مرور دیدم شاید براى م

اى که تاریکى شود. شعلهماند که هيزمى به آن افزوده نمىاى مىکه مثل شعله

بلعد. و ما از آنجا که در تاریکى قادر نيستيم واقعيت را ببينيم، سعى آنرا مى

از دست ندهيم. و چه حيف اى دیگر برپا سازیم که اميدهایمان را کنيم شعلهمى

سازند که هيزمش خودشان هستند. آنها همراه آتشى هایى مىها شعلهکه بعضى

 خواهد. شوند و این همان چيزیست که رژیم مىاند خاموش مىکه برپا کرده

اى از راهرو گذرد. من و نينا در گوشهچند ماه از جریان قانون چادر مشکى مى

زنيم. ایم و در مورد مسئله چادر رنگى و برخوردمان به آن حرف مىنشسته

کند و او ها اشتباه مىتوانم نينا را قانع کنم که در همراهى چپىطبق معمول نمى

 هم بحثى قوى ندارد. 

خواهد که با تمام وسایلشان از خواند و مىاز افراد را مى آید و ليستىنگهبان مى

بند بيرون بروند. آنها همه آن کسانى هستند که حاضر به سر کردن چادر مشکى 

 گویم: نفر. احساس بدى دارم به نينا مى ٦۰نشدند، حدود 

مطمئن هستم با چادر مشکى به بند برخواهى گشت. فایده این کار چيه؟ این  -

دانى که خيلى از اینها نظرى روشن به دادن نيروست و خودت هم مىفقط هدر 

روند که تنها نمانند، که کنند ندارند. آنها فقط به دنبال دوستانشان مىکارى که مى

بينند، این لقب ضد انقالب نخورند. آنها چادر رنگى را هویت خودشان نمى

چه اتفاقى براى آنها اى است براى ماندن در بين دوستانشان. برایشان وسيله
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تان بعد از خواهد افتاد اگر به زیر شکنجه وحشيانه رژیم بروند؟ مطمئنم که همه

خواهم دوباره او را از خواهم بگذارم نينا برود، نمىکنيد. نمىشکنجه سر مى

دست بدهم. ولى او باید برود و آماده شود تا به سوى سرنوشتش برود، 

کنند ژیم گذاشته است. آنها وسایلشان را جمع مىسرنوشتى که او آنرا در دست ر

و آماده رفتن هستند. غم شدیدى تمام وجودم را در برگرفته است، با برخى از 

اى از مانيم، من و راز در گوشهروند و ما مىکنم. آنها مىآنها روبوسى مى

 گوید: ایم. راز مىهواخورى ایستاده

 رفتيم. مى بایست با آنهاکنم ما هم مىفکر مى -

 گویم: کنم، مىبا تعجب نگاهش مى

 ولى ما قبول نداشتيم که براى رنگ چادر مبارزه کنيم.  -

توانستيم فعال آنرا بپوشيم و با آنها برویم و وقتى تحت فشار قرار آره ولى مى -

 کردند. گرفتند با آنها حرف بزنيم، آنوقت با ما موافقت مى

کرد. تنها واقعيت به آنها کمک آنها کمک مىکنم چنين کارى به فکر نمى -

دانيم که آنها باالخره چادر مشکى کند، یعنى برگشتن با چادر مشکى. ما مىمى

کنند. قوانينى مثل رنگ چادر ارزش مبارزه کردن ندارد. ما را قبول مى

مان توانيم مبارزهکند؟ ما نمىایم که چادر سر کنيم رنگ آن چه فرقى مىپذیرفته

 بنابر مبارزه زندانيان دیگر مشخص کنيم، ما هدف بزرگترى داریم.  را

 ٭ ٭ ٭ 

کنم. بيشتر آسایش بيشترى بر بند حاکم است، من هم آرامش بيشترى احساس مى

خوانيم و با هم بحث داریم، هرچند تعدادمان زیاد نيست. پروین و کتاب مى

نکردند در بند  برخى دیگر که براى مدتى به دالیل مختلف چادر مشکى سر

هستند. چون بعد از چند بار نرفتن به مالقات دوباره تصميم گرفتند که چادر 

مشکى سر کنند و به مالقات بروند. فشارى را که از طرف خانواده و دوستان به 

کنم. دلم براى نينا تنگ شده و نگرانش هستم، آید را احساس مىامثال پروین مى

پيش بياید او سر حال به بند بر خواهد گشت.  اىهرچند مطمئنم که هر مسئله

کنم. ام کم شده و گاهى روى یک سنگ کار مىبخاطر آرامشى که دارم درد معده

هاى ون گوک را کنم و روى آن یکى از نقاشىسنگ کوچکى درست مى

کشم. سنگ را از حياط در آوردم. سنگ سبز زیبایى است. ابتدا با سائيدن آن مى
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ى صافش کردم و بعد یک سوراخ براى رد کردن نخ در آن به زمين هواخور

کنم کار روى سنگ هر چند سخت است ولى آرام بخش ایجاد کردم. احساس مى

هم هست. بوسيله آتش کبریت یک خودکار و یک سوزن خياطى را به هم 

ام و این مهمترین وسيله کارم است، بعالوه تيغ تراش که آنرا هم به چسبانده

ام. طرحم را ابتدا با مداد روى سنگ سر یک خودکار جوش دادهکمک آتش به 

خراشم. و هر بار که با سوزن روى آن کشم و بعد با سوزن روى آنرا مىمى

اى ایجاد کنم. تا اینکه بين طرح و اطراف سنگ درهکشم آنرا بيشتر حک مىمى

تراشم و به این طریق طرح را شود. با کمک تيغ اطراف سنگ را مىمى

کنم. بعد با کار روى خود طرح آنرا به شکلى که دوست دارم در برجسته مى

 آورم. مى

هوا سرد است و همانطور که از قبل برنامه ریزى شده وقت نظافت بند است. از 

اند و تعداد زیادى در آنجا که تقریبا نيمى از زندانيان را بخاطر چادر رنگى برده

کنم که ما را هم به اوین منتقل بعالوه فکر مىبند نيستيم، کار سختى خواهد بود. 

گویم که دیوارها و کنند، نه براى تنبيه بلکه براى ماندن در آنجا. به بقيه مىمى

همه جاى بند را نشوریم چون ما را منتقل خواهند کرد و این کار فقط هدر دادن 

هم ندارم. انرژیمان است. من موافق این شيوه نظافت نيستم بعالوه انرژى زیادى 

اندازیم ولى نه بيشتر از گویند براى دو هفته نظافت را عقب مىبقيه زندانيان مى

 شود. آن و همين باعث خوشحالى من مى

ام در مورد نينا گذرد. در مالقات از خانوادهروزها با خواندن کتاب و بحث مى

و از او  اند که مالقات ندارداش گفتهگویند که خانوادهپرسم و آنها مىمى

اند که شکنجه گویم که او را با تعداد زیادى به اوین بردهخبرند. به آنها مىبى

 اش براى مالقات او به رئيس زندان فشار بياورند. کنند و بهتر است که خانواده

روز جمعه است و ما در حال نظافت همه بند هستيم. تمام سلولها را از سقف تا 

ستم و لباسهایم خيس هستند که صداى نگهبان شوریم. در حال شستن هکف مى

خواند که با وسایلشان از بند بيرون بروند. من و شنوم. ليستى را مىبند را مى

کردیم که جمعه نقل و انتقالى صورت راز هم در ليست هستيم. ما فکر مى

نخواهد گرفت براى همين امروز را براى نظافت انتخاب کردیم. همه کار را 

شویم. از آنجایى که وقتى نينا د و ما مشغول جمع کردن وسایلمان مىکننرها مى

رفتند همه پولمان را به آنها دادیم، هيچ پولى نداریم. و اگر ما را به و بقيه مى

سلول ببرند براى مدتى مشکل خواهيم داشت. صابون و نواربهداشتى و بعضى 

داریم از داشتن آنها مواد غذایى را مجبوریم از فروشگاه بخریم. وقتى پول ن
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اى به جز صبح بخير با هم آید، ما رابطهمانيم. پروین به سراغم مىمحروم مى

رنگى زودتر از بند رفتند. نداریم، دوستان او کسانى بودند که بخاطر چادر

 گوید: مى

 دانم که پول کم دارید، این پول را بگير. مى -

 ؟ خودتون احتياج دارین. ولى اگر شماها را هم فردا منتقل کنند چى -

 ما به اندازه کافى داریم.  -

کنيم. بوسيم. پول را بين خودمان تقسيم مىکنم، یکدیگر را مىاز او تشکر مى

 رویم. بوسيم و از بند بيرون مىبقيه را مى

خواهند که سوار اتوبوس شویم. ساکهایمان نگهبانان بعد از بازدید بدنى از ما مى

هایى را در جاهایى مخفى نوشته و یا کار دستى پيدا کنند. نوشتهگردند که را مى

ام که اميدوارم پيدا نکنند. اتوبوس ام و چند کار دستى هم جاسازى کردهکرده

کند و از همان راهى که کمتر از یک سال پيش به زندان قزل حصار حرکت مى

يریم. بعد از رسيم که جاده تهران را در پيش بگگردد. به کرج مىآمد بر مى

ظهر است ولى بخاطر اینکه جمعه و تعطيل است مردم زیادى در خيابانها 

توانستم آزادانه کنم، کاش من هم در بين آنها بودم و مىهستند. آنها را تماشا مى

قدم بزنم. ولى آیا واقعا آنها آزادند؟ نه کسى در جامعه اسالم زده آزاد نيست. در 

رسيم و اتوبوس راه شمال تهران را در ه تهران مىتخيالتم غوطه ور هستم که ب

کنم، حاال در مورد نينا و بقيه خواهم شنيد. گيرد. احساس هيجان مىپيش مى

زنند، برخى کنند و آیا سالمت هستند. مردم در خيابانها قدم مىاینکه چه مى

 دانستند که ما زندانى هستيم. حاال در خيابانهاى شمالعجله دارند، کاش مى

تهران هستيم، شمال ثروتمند که کامال با جنوب تهران فرق دارد. اتوبوس در 

کند. به هر یک از شود و به داخل حرکت مىایستد، کنترل مىمقابل در اوین مى

 دهند که قبل از پياده شدن از اتوبوس آنرا ببندیم. ما چشمبندى مى

 ٭٭٭ 

گوید در را براى گهبان مىاوین هستيم. ن ١حاال در یک اتاق در بسته در بند 

نفر است و  ٣۰رفتن به دستشویى و غذا گرفتن باز خواهد کرد. جمعيت اتاق 

باید با زحمت همه وسایلمان را طورى بچينيم که جا براى نشستن وخوابيدن هم 
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رسد که پنج اتاق دیگر هم پر از زندانى هستند و در داشته باشيم. به نظر مى

 ها کى هستند، آیا نينا هم اینجاست؟ اتاقهایشان بسته است. آن

یک روز است که در این اتاق هستيم. منتظر نوبت دستشویى هستيم. از سر و 

شویم که اتاق کنارى در حال استفاده از صداهاى داخل راهرو متوجه مى

شود، سرهاى زیادى از در بداخل اتاق دستشویى و حمام است. در اتاق باز مى

رسد کنند. اینها زندانيان اتاق کنارى هستند. به نظر مىمىآیند و ما را نگاه مى

پرم و به که نگهبان براى چند لحظه آنها را تنها گذاشته است. از جایم مى

پرسم. یکى روم و در مورد نينا و اینکه در اتاق آنهاست یا نه، مىسراغشان مى

نها در بند کنند. آگوید نه، نينا با آنهایى است که چادر مشکى سر نمىمى

گوید که در پرسم که خبرى از آنها دارد؟ مىهستند. از او مى ۲۰۹زیرزمين 

بندد و ما روند و یکى از آنها در را مىشان مىوضع خوبى نيستند. ناگهان همه

کنيم که چيزى بشنویم و مانيم. با چسباندن گوش به در سعى مىدر پشت در مى

گيریم این کار را چه خبر است. تصميم مىداند شویم که نگهبان نمىمتوجه مى

 در نوبت دستشویى خودمان بکنيم و خبرى بگيریم. 

رود. من در گوید نيم ساعت وقت دارید و به دفتر مىدر نوبت ما نگهبان مى

ایستم که اگر نگهبان بياید ببينم. راز در یکى است مى Lگوشه راهرو که شبيه 

بينم شود. بعد از مدتى مىکند و مشغول حرف زدن با آنها مىاز اتاقها را باز مى

بندد و هر زنم مسواکم را بيار. راز در اتاق را مىآید، داد مىکه نگهبان دارد مى

و  د. به داخل اتاق مىرویمشوشویم تا اینکه وقتمان تمام مىکدام مشغول کارى مى

اند. آنها که برخى از زندانيان اتاقهاى دیگر از زیرزمين آمده  دهدراز خبر مى

اند که چند روز پيش رئيس اوین با تعدادى از نگهبانان به زیر زمين به راز گفته

کنند. فکور و حلوایى یکى از زندانيان را روند و آنها را در سالن جمع مىمى

کنند، خواهند که نگاه کنند. زندانيان نگاه نمىزنند و از بقيه مىشالق مى

کنند. نگهبانان شروع خواهند که نگاه کنند، زندانيان نگاه نمىنگهبانان از آنها مى

کنند به زدن زندانيان با کابل و مشت و لگد. تعدادى از زندانيان بيهوش مى

شود. تعدادى از پاشيده مى شکند. خون به همه جاشوند، تعدادى سرشان مىمى

شکند ولى از آنوقت سردرد خورد ولى سرشان نمىآنها کابل به سرشان مى

 شوند. شان شکنجه مىشکند و همهنفر مى ۹دارند. سر 

 

چه می کنند. به نظر می رسد  ۲۰۹نگرانم، نمی دانم که نينا و بقيه در زیرزمين 

ر مشکی سر کنند. در مالقات، که رژیم آنها را تحت فشار قرار داده که چاد
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هایشان خبر ببرند. سعى پرسند که براى خانوادههایمان در مورد آنها مىخانواده

 کنيم به آنها بگویيم که تحت فشار زیادى هستند و احتياج به کمک دارند. مى

گوید که با چادر آماده باشيم. همه با چادر کند و مىنگهبان در اتاق را باز مى

زنند. این طور که ایم. نگهبانان با چادر توى راهرو قدم مىنشسته دور اتاق

گذرد بعد صداهایى از بلندگوى راهرو پيداست در تمام اتاقها باز است. مدتى مى

رسد. کسى و یا کسانى رسد. صداى شالق زدن است که به گوش مىبه گوش مى

اند که ما صدا ز کردهزیر شالق هستند. این طور که پيداست آنها در اتاقها را با

پرسم فکر را از بلندگوى راهرو بشنویم. راز کنارم نشسته است، از او مى

کنند؟ راز کنى واقعى است و یا نوار شالق زدن را دارند برایمان پخش مىمى

بردند که شاهد باشيم. به گوید باید نوار باشد وگرنه ما را به محل شکنجه مىمى

با صداى شکنجه بترسانند. صداى شالق زدن نيم خواهند ما را هر حال مى

شود به راحتى در کشد و عصبى شدن زندانيان را مىساعت طول مى

 بندد. شود، نگهبان در اتاق را مىهایشان دید. صداى شالق تمام مىچهره

 ٭ ٭ ٭ 
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  سلول انفرادى

است و هوا خيلى سرد است. نگهبانان سر هر چيزى ما را اذیت  ٦٤زمستان 

کنند. حاال نوبت اتاق ماست که از دستشویى استفاده کنيم. نگهبان ما را تنها مى

دقيقه هم از  ۲۰توانيم در اتاقهاى دیگر را باز کنيم. هنوز گذارد و ما نمىنمى

ام شده. باید به دستشویى بروم، در گوید وقتمان تموقتمان نگذشته که نگهبان مى

به داخل اتاق بروم  ایستم تا نوبتم برسد. نگهبان به من مىگویدصف دستشویى مى

ساعت  ٨به اتاق بروم و  که در صف دستشویى هستم و نمىتوانم   به او مى گویم

خواهد که به اتاق بروند دیگر براى دستشویى صبر کنم. نگهبان از بقيه هم مى

کند بندد و شروع مىکند. نگهبان در اتاق را مىسى به حرف او گوش نمىولى ک

کند و کند. در اتاق را باز مىپرسد و یادداشت مىبه فحش دادن. نامهایمان را مى

خواهد که با او برویم. گيرد و از ما مىبند برایمان مىاز بقيه چادر و چشم

گذریم تا به که از راهروها مى خواهند کتکمان بزنند. همچناندانيم که مىمى

گوید وقتى حاجى حلوایى را دیدى دفتر برسيم، یکى از زندانيان در گوشم مى

زند بتوانى تعادلت را حفظ کنى. خيلى صاف بایست که وقتى به پشت گردنت مى

 عادت داره که پشت گردن بزنه. 

د ساعت مانيم، این هم صف کتک است. بعد از چندر راهروى اصلى منتظر مى

توانم بشنوم یکى به نوبت وارد دفتر بشویم. نمىخواهند که یکىانتظار از ما مى

پرسد، بعد از رسد. مردى اسمم را مىگذرد تا نوبت خودم مىکه در دفتر چه مى

کنم در حالى که منتظرم به پشت گردنم بکوبد، چيز اینکه خودم را معرفى مى

بينم که سه متر آنطرفتر آیم مىخودم مىخورد. وقتى به سنگينى به صورتم مى

خورم. قبل از جایى که ایستاده بودم، زیر یک ميز دارم با صورت به زمين مى

گذارم. مرد از از اینکه دماغم با زمين تصادف کند دستهایم را روى زمين مى

خواهد که بایستم و چادر را که در گوشه دیگرى افتاده سر کنم. صورتم من مى

بينم که مثل یک سينى بزرگ و کلفت است. سوزد، دستش را مىىبه شدت م

دانم امشب با تو چکار کنم. از در دفتر بيرون ها برو پائين، مىگوید از پلهمى

ها پائين بروم. و در آن خواهد که به دنبالش از پلهروم، نگهبان از من مىمى

. فقط دمپایى به کنماى بایستم. احساس سرماى شدیدى مىهواى سرد یک گوشه

ام. ژاکتى هم به تن ندارم، نگهبان اجازه نداد که لباس پا دارم و جوراب نپوشيده

بينم، کنم زندانى دیگرى را نمىکنم، به اطرافم نگاه مىبپوشيم. احساس سرما مى

زند سرت را بلند نگهبانان در حال رفت و آمد هستند. یکى از آنها سرم داد مى

دانم تا کى باید اینجا ند نگاه نکن. تازه بعد از ظهر است نمىبنکن، از زیر چشم
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ام دانم امشب چه اتفاقى خواهد افتاد، حلوایى گفت که امشب شکنجهبایستم. نمى

رود و هوا که گذرد. از روشنایى که کم کم از بين مىکند. وقت خيلى آرام مىمى

نگهبانانى که کنم عصر شده است. از یکى از شود، احساس مىسردتر مى

 پرسم: گذرد مىمى

 من تا کى باید اینجا بایستم، سردم است؟  -

 تا وقتى که حاج آقا بگن.  -

 کنم، بخصوص در پاها و انگشتان پاهایم. خواهد بخوابم، احساس درد مىدلم مى

حاال کامال شب شده و هوا خيلى سرد است. اوین در کوههاى شمال تهران بنا 

افتم، چه اتفاقى براى آنها ر است. به یاد راز و بقيه مىشده و سردتر از شه

توانم اند؟ نمىاند و یا آنها را به سلول بردهافتاده؟ آیا آنها هم در سرما ایستاده

کنم که سرما طاقت فرسا شده است. سعى پاسخى به خودم بدهم، احساس مى

 کنم به آن فکر نکنم. مى

نگى به سرما اضافه شده است. به نگهبانى حاال باید نيمه شب باشد، احساس گرس

گذرد. مدتى گوید و مىخواهم و او چيزى نمىگویم غذا مىکه مى گذرد مى

خواهد که به دنبالش بروم. پاهایم را که آید و از من مىگذرد، نگهبانى مىمى

رویم، کشم. از تعدادى پله باال مىکنند مىاند و به سختى حرکت مىکرخت شده

رویم. با نگهبان زنى حرف یعنى بند سلولهاى انفرادى مى ۲۰۹به بند داریم 

خواهد که به دنبالش رود. نگهبان از من مىگذارد و مىزند و مرا آنجا مىمى

کند که داخل شوم. قبل از آنکه در را ببندد کارتى را بروم. در سلولى را باز مى

ى داشتى این کارت را از گوید اگر کاردهد و مىکه روى زمين است نشانم مى

 زیر در بيرون بگذار، نباید در بزنى. 

دارم، در یک سلول کوچک هستم. به اندازه دو متر در بند را بر مىچادر و چشم

یک متر و نيم است. یک توالت فرنگى و یک روشویى کوچک با شير آب هم 

در کنار در است. یک شوفاژ کوچک به دیوار چسبيده است. کنار شوفاژ 

نشينم، انگشتان پاهایم خيلى دردناک هستند. از زندان کميته مشترک تا به مى

بو براى خواب ام. سلول تميز نيست و تعدادى پتوى سياه بدحال در سلول نبوده

ژ خوابم که پاهایم به شوفاکنم و طورى مىهست. جاى خوابى درست مى

 برد. مى اند. با اینکه درد شدیدى دارم ولى سریع خوابمچسبيده
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شوم. صبح شده است از درد پا و انگشتان پاهایم و از گرسنگى بيدار مى

توانم به آنها دست اند. نمىانگشتان پاهایم خيلى زشت شده اند، قرمز و باد کرده

کنم، پنجره اى روى دانم چکارشان باید بکنم. به اطرافم نگاه مىبزنم، نمى

اش کثيف است که ست. و آنقدر شيشهاى روى سقف ادیوارها نيست ولى پنجره

مانع وارد شدن نور به سلول است. با اینکه صبح است ولى سلول تاریک است 

آید. در سلول و نور کافى در آن نيست. صداى باز و بسته شدن در سلولها مى

خواهم یا نه. در برابر جواب شود، نگهبانى مى پرسد که آیا چایى مىباز مى

رود. ليوان اینجا هم مثل بند پالستيکى دهد و مىایى مىمثبت من یک ليوان چ

است و این طور که پيداست زمانى قرمز بوده است. روى دیواره آن و زیر آن 

دانم چند نفر قبل از اعدام از آن اند. نمىاسامى زیادى با سوزن کنده کارى شده

 اند اسمشان را روى آن بنویسند. اند و سعى کردهنوشيده

ام. کارتى را که در سلول ستم، از دیروز ظهر تا به حال چيزى نخوردهگرسنه ه

شود و زنى درشت گذارم. بعد از مدتى در باز مىاست از زیر در بيرون مى

کنم. این اولين کند و من با تعجب نگاهش مىایستد. سالم مىهيکل جلوى در مى

به آنها سالم  کند. ما هرگزبارى است که نگهبانى به یک زندانى سالم مى

شناسم، دوباره سالم کنند. او را نمىکنيم، آنها هم هرگز به ما سالم نمىنمى

فهمم چرا این کند. نمىکنم، بار دیگر سالم مىکند و من همچنان نگاهش مىمى

ام و امروز براى صبحانه همين گویم دیشب غذایى نخوردهکند، مىکار را مى

بندد و آنکه جوابى به من بدهد در را مىاید. بىیک ليوان چایى را به من داده

دهد. ظهر نگهبان شنوم که در راهرو دارد فحش مىرود. صدایش را مىمى

 خوابم. خورم و دو باره مىدهد. غذا را که خيلى کم است مىناهار مى

خبر هستم. طریق استفاده از چند روزى است که در این سلولم و از همه دنيا بى

هایم تماس برقرار کنم. هر چند توانم با همسایههم بلد نيستم و نمىمورس را 

هاى غذا درهایشان باز دانم که سلولهاى کناریم خالى هستند. چون در وعدهمى

شنوم شود. گاهى وقتى که نگهبانان در راهروها نيستند صداى مورس را مىنمى

ر عرض این چند ساله توانم آنرا بخوانم. از خودم عصبانى هستم که دولى نمى

ام. انگشتان پاهایم هنوز دردناک و حساس در زندان مورس زدن را یاد نگرفته

کنم به تنها بودن عادت کنم. هستند و دلم براى دوستانم تنگ شده است. سعى مى

آورم که برخى زندانيان بهم گفته بودند که از بودن در سلول انفرادى به یاد مى

ام سر رفته است. کسى نيست سناک نيست ولى حوصلهوحشت داشتند. برایم تر

اى براى خواندن ندارم و سنگى ندارم که که با او حرف بزنم، کتاب یا روزنامه

ریزم که روى مسائلى که مشکل داشتم فکر کنم و روى آن کار کنم. برنامه مى
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سعى کنم به نتيجه برسم. باالخره در اینجا حداقل آرامش دارم، کسى نيست که 

 مرا ضد انقالب یا خائن بنامد. 

روى" فکر کنم. این واقعيتى که در زندان شاهد آن هستم. باید به موضوع "دنباله

افتند. به همين دليل ایستادن روى پاى آدمها به دنبال یکدیگر و یا جو غالب مى

خود و دنبال بقيه نرفتن خيلى سخت است. درمورد خيلى چيزها باید فکر کنم. 

رود یا اش سر مىکند یا حوصلهر سلول انفرادى احساس تنهایى مىچرا آدم د

شود؟ باید به این فکر کنم که چرا در آن بند پر جمعيت احساس دچار وحشت مى

روى نکردن از بقيه بایکوت شده بودم. چرا کردم. چرا بخاطر دنبالهتنهایى مى

د به بحثهایم با شوم. بایاگر طبق نظر خودم حرکت کنم ضد انقالب خوانده مى

کرد روى از مسائلى که رژیم برایمان طرح مىنينا فکر کنم، اینکه به جاى دنباله

 باید براى خودمان برنامه داشته باشيم. 

 ٭ ٭ ٭ 

ام کنم و حوصلهحدود دو ماه است که در این سلول هستم. احساس تنهایى نمى

ت فکر کردن به خودم سر نرفته است. در واقع خوشحالم که در اینجا هستم و وق

زنم، کنم و در این سلول کوچک قدم مىو ضعفهایم را دارم. هر روز ورزش مى

کنم آورد. براى همين سعى مىهرچند قدم زدن در فضاى کوچک سرگيجه مى

هر دو ساعت یک بار کمى قدم بزنم، آنقدرى که سرگيجه نگيرم. هر روز صبح 

کردن یک کيف کوچک براى کنم ورزش کنم. مشغول درست و شب سعى مى

تابانم و بعد از آنکه تعداد کافى کشم. نخها را مىراز هستم. نخهایش را از پتو مى

 بافم. آماده کردم به حالت گليم آنها را مى

در رابطه با مسائلى که داشتم به این نتيجه رسيدم که نباید به این که دیگران چه 

اید کارى که به نظرم درست است ام خواهند داشت فکر کنم. بنظرى در باره

ها بنابر العمل دیگران هم اهميت ندهم. علت اینکه خيلىانجام دهم و به عکس

خواهند و این نقطه کنند این است که تائيدیه آنها را مىنظر دیگران عمل مى

کنم حاال اعتماد بنفس بيشترى براى انجام کارى که ضعفشان است. احساس مى

ام از دیگران و راه خودم را رفتن روىست دارم. عدم دنبالهکنم درست افکر مى

 کامال درست بوده است. 

توانم اشتباهش را کند چطور مىولى حاال باید فکر کنم که وقتى کسى اشتباه مى

داند یعنى به او نشان دهم. چرا نتوانستم نينا را قانع کنم به روشى که درست مى

ا قادر نيستم روى محيطم تاثير بگذارم. چادر مشکى سر کردن، عمل کند. چر
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ها نشان دهم. باید توانم تفاوت برخورد کمونيستى را از روش چپىچگونه مى

نظرات مخالف را براى خودم بگویم و آنها را نقد کنم. باید این بار که به بند 

روم بتوانم دیگران را قانع کنم با توجه به باالنس قدرت بين خودمان و رژیم مى

 به عمل بزنند.  دست

پرسند هنوز در سلول انفرادى هستم یا نه. به ام مىروز مالقات است. خانواده

گویم که جاى نگرانى نيست. حاال فقط رسد نگرانم هستند. به آنها مىنظر مى

دهد. ام مىشکند و کمى هيجان به زندگىمالقات است که فضاى سلول را مى

شنيدم. اخبار اعتصابات ات اخبار زیادى مىوقتى در بند بودم بعد از هر مالق

کارگرى، مبارزات مردم در کردستان و زندانيان زندانهاى دیگر. ولى در اینجا 

توانستم مورس بزنم، اخبار بيشترى متاسفانه اخبار خيلى محدود است. اگر مى

 آوردم. بدست مى

دانم که کنم. مىدر مورد تاثيرات سلول انفرادى و شکنجه فيزیکى فکر مى

کنند. و ها شکنجه فيزیکى را راحت تر از تنها بودن در سلول تحمل مىبعضى

کنند. چه تر از شکنجه فيزیکى تحمل مىبرخى دیگر بر عکس، سلول را راحت

دى روانى ها در سلول انفراشود؟ چرا بعضىچيزى باعث این تفاوت مى

ترسند که مجبور شوند؟ مشغله فکرى ندارند؟ و یا از تنهایى به این خاطر مىمى

اند فکر کنند؟ توانند به کتابهایى که خواندهشوند با خودشان روبرو شوند؟ نمىمى

کرد که شرایط قبر پایان یا مشکلشان چيز دیگریست؟ رویا گفت که احساس مى

دانم که علت بریدن افراد زیر شکنجه و شد. مىپذیر نيست و همين باعث بریدن ا

از هر نوع، یعنى شکنجه فيزیکى یا روانى، بخاطر خود شکنجه است. یعنى 

رفتند ممکن بود که سالها یا تا پایان عمرشان همان افراد اگر به زیر شکنجه نمى

برند چيست؟ براى ایده آلهایشان مبارزه کنند. علت اینکه برخى زیر شکنجه نمى

توانند تحمل کنند؟ علت آن توانند شکنجه را تحمل کنند؟ چطور مىرا مىچ

شان؟ نظرات شخصيتشان است؟ وضعيت روانى؟ مطالعاتشان؟ وضعيت طبقاتى

شان؟ شان؟ طریقه نگرششان به دنيا؟ سنشان؟ گذشته اجتماعىسياسى

رى که کنند دیگران از آنها دارند؟ و یا انتظافرهنگشان؟ انتظارى که احساس مى

توانند تحمل کنند در خودشان از خودشان دارند؟ چرا برخى شکنجه را مى

کنم همه دالیل فوق یا برخى از آنها تعيين کننده توانند؟ فکر مىحاليکه بقيه نمى

 مقاومت هستند. 

شود که فردى در ولى مبارزه و سازماندهى مبارزه چيست؟ چه چيز باعث مى

که مبارزه را هم پيش ببرد؟ در حاليکه بقيه فقط به زندان نه تنها مقاومت کند بل
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خواهند مبارزه را پيش ببرند. مبارزه در زندان کنند، برخى مىمقاومت فکر مى

چيست؟ آیا مبارزه در زندان همان نپذیرفتن شرط آزادى است؟ آیا نرفتن به 

ها و روضه آخوندهاست؟ آیا حسينه براى گوش دادن به انزجار شکست خورده

اى انجام دادن است؟ اگر گفتن به رژیم است؟ کار مثبتى کردن است؟ کار تازه نه

اند چگونه باید آنها را سازماندهى کرد؟ سازماندهى مبارزه در همه اینها مبارزه

زندان یعنى رشد دادن روشهاى مبارزاتى. یعنى کمک به آنهایى که احساس 

اینکه دوباره روى پاهایشان کنند توانایى ادامه مبارزه را ندارند، براى مى

بایستند. سازماندهى مبارزه در زندان یعنى قوى کردن خودمان با رشد نظرات 

مان و روابطمان. این به معنى این نيست که به دنبال رژیم بدویم و سياسى

خواهد از ما نگذاریم چيزهایى را که براى ما ارزش خاصى ندارند و او مى

معناست که نظرات و اهداف خودمان را روشن  بگيرد از دست ندهيم. به این

کنيم و بنابر ارزشهاى خودمان حرکت کنيم. این کارى است که من دوست دارم 

 در زندان بکنم، سازماندهى مبارزه. 

 ٭ ٭ ٭ 

شوم. باید نزدیک پخش صبح زود است، طبق معمول از گرسنگى بيدار مى

شت شيشه کثيف پنجره روى ام و آسمان را از پچایى باشد. در جایم خوابيده

شنوم که نگهبان براى چایى کنم. صداى باز شدن در سلولها را مىسقف نگاه مى

کنم تا ببينم چند کند. شروع به شمارش مىدادن به زندانيان آنها را باز و بسته مى

نفر بودیم، ببينم حاال کمتر هستيم یا  ٤۹نفر در سلول انفرادى هستيم. هفته پيش 

کند، هبان به هشت تا سلول چایى داده است. نهمين در را باز مىبيشتر. نگ

رسد. گویى کترى بزرگ از دستش افتاد و صداى صداى عجيبى به گوش مى

کنم صدایش را خورد که کسى متوجه نشود. شنوم. احساس مىاى از او مىخفه

 صداى دویدن نگهبان دیگرى به ته بند، جایى که نگهبان اولى شروع به دادن

آید ولى معلوم نيست رسد. صداى حرف زدنشان مىچایى کرده بود به گوش مى

کند، شاید هم با دیدن چيزى شوک شده شان گریه مىگویند. انگار یکىچه مى

اى را در سلول بر دار دیده باشد. آره حتما است. با دیدن چه چيز؟ باید زندانى

ز کردن در یکى از کسى خودکشى کرده است. در غير اینصورت چرا با با

کنم که صداهاى سلولها کترى از دستش افتاد؟ با چسباندن گوشم به در سعى مى

کنند و شنوم که در بند رفت و آمد مىبيرون را بشنوم. صداى نگهبانان را مى

شنوم که زنند، کامال غير عادى است. صداى یکى از نگهبانان را مىحرف مى

دم، االن ساعت شش است. باید بعد از چک گوید ساعت پنج آنها را چک کرمى
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گوید مهم نيست، ناراحت نباش، از این من این کار را کرده باشد. دیگرى مى

 افتد. اتفاقات مى

 ٭ ٭ ٭ 

اکنون حدود سه ماه است که در این سلول هستم. نزدیک سال نو است. اینرا با 

کنند، احساس تغيير هوا و صداى آواز زیباى پرندگان که صبحها بيدارم مى

پرسد که آیا شيرینى کند و مىکنم. یکى از نگهبانان در سلول را باز مىمى

 گویم آرى. خواهم و من مىمى

 خواهى؟ چقدر مى -

 رسد. ميزانى که بهم مى -

توانى خيلى زیاد است، خيلى از زندانيان نخریدند. هر چقدر بخواهى مى -

 بخرى. 

خرم، دو تا جعبه براى خودم که بخورم، یک جعبه هم سه جعبه شيرینى مى

براى اینکه براى دوستانم نگه دارم که وقتى به بند رفتم ببرم. اميدوارم که براى 

خرد. دوستانم در دانم که در بند کسى شيرینى نمىعيد ما را به بند برگردانند. مى

کنم که ژوایى است! حاال احساس مىخرند، چون خرید بورسلول هم احتماال نمى

اعتماد بنفس کافى براى خریدن و بردن آن به بند براى دوستانم را دارم. به آنها 

خواهم گفت که سال دیگر هم هر جا که باشم خواهم خرید و برایم مهم نيست که 

خورم و با اینکه غذا اش شيرینى مىدیگران موافق یا مخالف باشند. حاال همه

 است احساس گرسنگى ندارم. خيلى کم 

هيجان است، کاش روزنامه و مجله داشتم و یا یک رادیو. صبح یک روز بى

شود، شود. در سلول باز مىبافم، دارد تمام مىکيف کوچکى که براى راز مى

دستى ممنوع است، و اگر نگهبان کردم. کارکنم که کارى نمىتظاهر به این مى

گوید براى بازجویى آماده شوم. تپش قلبم نگهبان مىبرد. ببيند آنرا با خود مى

شود. کسى دستگير شده؟ اگر نه پس چرا براى بازجویى صدایم تندتر مى

برد و در آنجا نگهبان مردى بيرون مى ۲۰۹کنند؟ نگهبان مرا از ساختمان مى

گوید برد و مىخواهد که به دنبالش بروم. مرا به ساختمان بازجویى مىاز من مى

ام که نوبتم برسد. مدتى طوالنى است که ه منتظر باشم. در راهرو نشستهک

کنم و ام سر رفته، نگهبان را صدا مىاند. حوصلهحس شدهمنتظرم و پاهایم بى
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گوید منتظر پرسد و مىپرسم براى چى مرا به اینجا آورده است. اسمم را مىمى

اطر من به بازجویى صدا گوید تو را بخرود صدایى مىباش. وقتى نگهبان مى

کنم، بهار بند نگاهش مىشناسد. از زیر چشماند. او مرا با شنيدن صدایم مىکرده

شود که او اینجاست. وقتى من دستگير شدم بازجو اسم بهار را است، باورم نمى

خواست. من اش را از من مىدانست و آدرس خانهاش نبود مىکه اسم واقعى

خواهد که بپرم و ببوسمش ولى دیدم. دلم مىا در خيابان مىگفته بودم هميشه او ر

 باید خودم را کنترل کنم. 

 کى دستگير شدى؟ چرا دستگير شدى؟  -

دانم چطور دانم که چهار سال پيش مرا لو ندادى، نمىچند روزى است. مى -

ازت تشکر کنم. ولى اگر حاال مرا بشناسند اینجا نگهم خواهند داشت. من منکر 

نوع فعاليت سياسى شدم. در مورد تو از من پرسيدند و من منکر شناختن تو هر 

شدم. حاال از تو همان سوالهایى را که چهار سال پيش پرسيدند، دوباره 

 پرسند. مى

آورم. هر چند ام، ولى به یاد نمىکنم که آنوقت در مورد او چه گفتهفکر مى

آید که در کنم. فقط یادم مى ام مرورکردم که هر چه را گفتههميشه سعى مى

اش چيزهاى کامال متفاوتى با واقعيت او گفتم. بهار مورد مشخصات ظاهرى

پرسم که بازجو به او چه قدى بلند دارد، گفته بودم قدش کوتاه است. از بهار مى

شود که به کند و همين باعث مىگفته است؟ بهار حرفهاى بازجو را تکرار مى

ام گویم نگران نباش همه حرفهایى را که قبال زدهام. به او مىیاد بياورم چه گفته

کند و از شناسم. بهار تشکر مى تکرار خواهم کرد و خواهم گفت تو را نم

گویم و در مورد خودش و پدرش پرسد. مقدارى برایش مىوضعيت زندان مى

 پرسم، پدرش را هميشه دوست داشتم. هرچند هيچ وقت در مسائل سياسى هممى

گفت بابون، از زمان شاه خنداند. به آخوندها مىنظر نبودیم ولى هميشه مرا مى

 گوید: از هواداران حزب توده بود. بهار مى

 کنم. هنوز در همان کارخانه کار مى -

 پدرت چطوره با اون بابونهاش؟  -

 بعد از مصاحبه تلویزیونى کيانورى سکته کرد و همان موقع مرد.  -

 ى متاسفم هميشه دوستش داشتم. متاسفم، خيل -
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شویم. آید و هر دو ساکت مىدوست دارم بيشتر حرف بزنيم ولى نگهبان مى

ام بود برد. آنها در مورد بهار که در پروندهنگهبان مرا براى بازجویى مى

خواهند که دهم. از من مىپرسند و من همان جوابهاى چهار سال پيش را مىمى

ایش بسته است ببينم و بگویم که اوست یا نه. نگاهش او را در حالى که چشمه

بند را بردارم و چشمهایم را خواهند که چشمگویم نه. بعد از من مىکنم و مىمى

شناسد یا نه و او خواهند که مرا نگاه کند ببيند مرا مىبسته نگاه دارم و از او مى

مرا به سلولم بر خواهد که به دنبالش بروم و گوید نه. نگهبان از من مىمى

گرداند. نگران بهار هستم، چکارش خواهند کرد. ممکن است آزادش کنند؟ مى

 از اینکه هنوز فعال است خوشحالم، اميدوارم آزاد شود. 

دانم که به بند و به گوید که با تمام وسایلم آماده باشم. خوشحالم، مىنگهبان مى

تنها بودم خوشحالم. احساس  نزد دوستانم خواهم رفت. از اینکه مدتى با خودم

ام خواهد داشت. کنم که این مدت سلول انفرادى نقش زیادى در زندگىمى

کنم بخاطر فشارهاى درون بند اعتماد بنفسم را تا حدى از دست داده احساس مى

کنم که اعتماد بنفس آنرا دارم که عليرغم نظر دیگران هر بودم. حاال احساس مى

ام. نگهبان در کنم و آمادهباشد بکنم. وسایلم را جمع مىکارى که از نظرم درست 

خواهد که بدنبالش بروم. از زیر چشمبند تشخيص کند و از من مىرا باز مى

دهم که زندانيان دیگرى هم هستند. اميدوارم راز هم همراهمان باشد. نگهبان مى

ر خيلى رود. حاال دیگرود و از پله ها باال مىجلوى ما از بند بيرون مى

دانم هنوز در اتاقها بسته شوند. نمىها تنها به بندها ختم مىخوشحالم چون این پله

کنند و از ما اند. نگهبانان دفتر ما را بازدید بدنى مىاست یا درها را باز کرده

شوم. در اتاقها باز هستند خواهند به همان بندى که بودیم برویم. داخل بند مىمى

شویم و بوسم. دور هم جمع مىزنند، دوستانم را مىرو قدم مىو زندانيان در راه

کنيم، برخى از اخبار ناراحت کننده هستند. یکى از خبرها اخبار را رد و بدل مى

این است که رژیم تعدادى زندانى عادى را به اتاق آنهایى که حاضر به سر 

پذیرند که مىبرد. و بخاطر همين تعدادى از آنها کردن چادر مشکى نبودند مى

کنند. حدود ده نفر هنوز در چادر مشکى سر کنند و تعدادى اعتصاب غذا مى

روز اعتصابشان را خاتمه  ۲٨اعتصاب غذا هستند. تعدادى از آنهایى که بعد از 

 اند. دادند با چادر مشکى به بند برگشته

دهم. آورم و به دوستانم مىبه محض دریافت وسایلم شيرنيها را از ساکم در مى

گویم که حدس خندند. به آنها مىاند مىخورند و از اینکه خودشان نخریدهآنها مى

زدم آنها نخرند براى همين زیاد خریدم. کاش به جاى سالى یکبار در سال نو، مى

شد شيرینى خرید. هنوز همه از گرسنگى رنج هر بار با ليست فروشگاه مى
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ز آنجا که خيلى کم است هميشه دلمان خوریم ولى ابریم، با اینکه غذا مىمى

خریم و با آنها کيک درست خواهد. از فروشگاه خرما و کشمش مىشيرینى مى

اش با شيرینى بيرون خيلى فرق دارد. خرما و کشمش خوش کنيم ولى مزهمى

 کند. مزه نيست ولى گرسنگى را رفع مى

کنم. بعد از فکر مىزنم و ام، قدم مىروز مالقات است، طبق معمول هيجان زده

ظهر خبرهاى زیادى از بيرون به گوشمان خواهد رسيد، و حتما برخى از آنها 

رسد. برایم جالب خواهند بود. دنياى بيرون مثل چيزى در دور دست به نظر مى

ور شوم. وقتى ناراحت هستم یک خيال قشنگ که دوست دارم در آن غوطه

سپارم. از دیوارهاى را به تخيالت مى براى اینکه خودم را سر حال بياورم ذهنم

اى به کنم که قادر نيستند صدمهکنم، سيمهاى خاردار را نگاه مىبلند پرواز مى

کنم و بوى گلها به مشامم من بزنند. خنکى نسيم را بر پوست صورتم احساس مى

 کنم که ریتم را از دست ندهم. دهم و سعى مىرسند. به موسيقى گوش مىمى

گویند که بهرام ام مىاست که به مالقات بروم، به محض دیدنم خانوادهنوبت من 

شوند. این اسمى برایم سالم فرستاده است. از خوشحالى چشمانم پر از اشک مى

پرسم آیا شود که آزاد است، ولى آزاد است. مىاست بين من و بهار. باورم نمى

بوده است. او را به این  گویند آرى تمام مدت در سلول انفرادىاو را دیدید مى

علت آزاد کردند که سندى نداشتند که ثابت کنند همان کسى است که با تو بوده 

اند. فکر است و مدرکى هم از او نداشتند. فکر کردند که او را اشتباهى گرفته

انگيزد. احساس اميدوارى و تداوم آزادى بهار احساس شيرینى در وجودم بر مى

ا برایم دارد. حتما بعد از چند ماه زندگى در سلول مبارزه براى آزادى ر

اى متفاوت از گذشته خواهد داشت. آزادى خودم را انفرادى، آزادى برایش مزه

 کنم. تجسم مى

 ٭ ٭ ٭ 
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 خاطرات دوران جدايى 

زنيم. ایم حرف مىایم و در مورد دورانى که از هم دور بودهدور هم نشسته

 گوید: نازلى مى

روز بعد از سر شکستنها ما را از زندان قزل به اوین آوردند. جو بدى بود،  -

نگهبانان خيلى وحشى بودند. ما را به یکى از اتاقهاى زیرزمين هل دادند و 

 ٣٣وسایلمان را رویمان پرت کردند. اتاق کوچک بود و جاى نشستن نداشتيم، 

د که همه به سختى کنار هم نفر با وسایلمان بودیم. فکور براى بازدید آمد و دی

ایم. نگاهى به ما کرد و گفت جاى کافى هم که دارید. به سختى ساکها را نشسته

خواستيم اى چيدیم که جاى زیادى نگيرد. وقتى مىتا سقف طورى در گوشه

بایست تمام شب بر عکس یکدیگر روى یک دست و به هم چسبيده بخوابيم مى

توانستند شب بخوابند و . بعضى از زندانيان نمىبخوابيم که حداقل جا را بگيریم

خوابيدند. آنجا همه چيز مثل فيلم کمدى بود، ما هم هر شب فيلم در روز مى

 ۰٣خندیدیم. در نوبت دستشویى فقط کردیم و مىپانتوميم شرایطمان را بازى مى

دقيقه وقت داشتيم که از توالت استفاده کنيم. هيچ وقت به اندازه کافى غذا 

نداشتيم، هميشه گرسنه بودیم. حرکتى هم نداشتيم، جاى ورزش هم نداشتيم. یک 

مان کمک کند. چون بار پرتقال خریدیم و با پوست خوردیم که به وضع روده

مان خيلى خراب شده بود. از چشمى که روى در تحرکى وضع رودهبخاطر بى

 شدیم. ما هميشه منتظر شالق بودیم. بود چک مى

 ید: گونينا مى

کردیم. آنها گاهى در نوبت دستشویى از توالت پاسدارها که قفل بود استفاده مى -

گفتند که ما نجس هستيم و یکى از توالتها را براى استفاده خودشان گذاشته مى

رسيد بودند. ولى ما مجبور بودیم که از آن هم استفاده کنيم چون وقت به همه نمى

ه کنيم. یکبار وقتى که نگهبان در اتاق را باز کرد که از همان دو تا توالت استفاد

رفتم که من به طرف توالت دویدم و داشتم از در توالت سوم که قفل بود باال مى

داخل آن شوم. وقتى باالى در توالت بودم، دیدم یکى از نگهبانان داخل توالت 

ئين و فرار ایستاده است که به حرف زندانيان گوش کند. وقتى او را دیدم پریدم پا

کردم. نگهبان در را از داخل باز کرد و بيرون آمد و به دفتر رفت. زندانيان 

کردند. ما این صحنه را با پانتوميم بازى داشتند با تعجب او را نگاه مى

 کردیم. مى
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اى که به اینجا پرسم، پروسهاز نينا در مورد پروسه چادر مشکى سر کردن مى

 گوید: . مىو سرکردن چادر مشکى ختم شد

دانند که کردم همه مىقبول دارم که شکست خوردیم. زمانى رسيد که فکر مى -

ایم. ولى اعتراف به آن راحت نبود. براى همين هر کس به دنبال شکست خورده

کردیم اگر چادر گشت. اولش فکر مىراهى براى فرار کردن از آن شرایط مى

ارند و یا به سلول انفرادى دمشکى سر نکنيم، توى زیرزمين نگهمان مى

کردیم مهم نيست چقدر طول فرستندمان و مالقات نخواهيم داشت. فکر مىمى

بکشد، مبارزه است دیگر. ولى وقتى که بازجویى زیبا و نازلى شروع شد و آنها 

کرد که این حرکت به را شکنجه کردند، مسئله تغيير کرد. کسى فکر نمى

منتظر شکنجه بودیم و در شرایط خيلى بدى  بازجویى ختم خواهد شد، هر چند

خواست داشته باشد. هر چند هم بودیم. ولى بازجویى چيزى بود که کسى نمى

کسى در موردش حرف نزد ولى نقطه عطفى بود. بعد از آن زندانيان با یکدیگر 

زدند، در مورد اینکه تا کجا برایش خواهند رفت. فهميدیم که در جایى حرف مى

ود، ولى در مورد زمان و یا چگونگى پایان دادن به آن هم نظر باید ختم ش

توانستيم اى نداشتيم. ما مىخواست تمامش کند، ولى ما عجلهنبودیم. رژیم مى

خواست که ادامه پيدا کند. براى همين شرایط بد را ادامه دهيم ولى رژیم نمى

بعد از مدتى از  رژیم بازجویى را انتخاب کرد که فشار بيشترى روى ما بگذارد.

زیرزمين به سلول انفرادى فرستاده شدم. بعد از چند ماه در سلول ماندن تصميم 

گرفتم که وضعيتم را با اعتصاب غذا پایان دهم. من اعالم کردم که بخاطر 

کنم. روز دوم اعتصاب غذایم براى برخورد زندان سه روز اعتصاب غذا مى

ام، گفتم بخاطر اعتصاب غذا کرده بازجویى صدایم کردند. بازجو پرسيد چرا

اید. بازجو پرسيد بعد از اعتصاب غذا چادر مشکى فشارهایى که روى ما گذاشته

کنى گفتم آره. او مرا به بند فرستاد و وقتى براى مالقات صدایم کردند با سر مى

 چادر مشکى رفتم. 

ا چادر یکى از زندانيانى که تا به حال در زیرزمين در اعتصاب غذا بوده ب

گردد. خيلى الغر و ضعيف و رنگ پریده شده است. گاهى مشکى به بند بر مى

روز در  ٣۰شنوم که لرزد، دیدن این حالت او اعصاب خرد کن است. مىمى

رنگى سه اش براى چادراعتصاب غذا بوده است و قبل از پایان دادن به مبارزه

 کند. روز پایانى اعتصاب غذایش را اعتصاب غذاى خشک مى

 گوید: پرسم که چطور چادر مشکى را پذیرفت. مىاز نازلى مى
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بعد از چند ماه که در زیرزمين بودم مرا براى بازجویى صدا کردند. پرسيدند  -

کنم. زیبا هم زیر بازجویى بود و او را شکنجه چرا چادر مشکى سر نمى

شش ماه  کردند که چادر مشکى سر کند. از ما همان سوالهایى را که هرمى

کنند کردند. اینکه نظرت در مورد رژیم و مارکسيسم و یکبار از همه مى

جریانت چيه و غيره. من و زیبا در یک اتاق بودیم. آنها از زیبا پرسيدند نظرت 

دهم، او را در مورد مارکسيسم و رژیم چيه و وقتى که او گفت جواب نمى

کردند که از من هم جه مىمحکوم به شالق کردند. زیبا را در همان اتاق شکن

اى بود. وقتى نظر مرا پرسيدند کردند. وضعيت خيلى ناراحت کنندهسوال مى

گفتم مارکسيست هستم، این جوابم از زمان قبرها بود. بازجو پرسيد چرا چادر 

گفت این کنى. زیبا زیر شکنجه بود و بازجو داشت به من مىمشکى سر نمى

کرد و به ى سر کنند. بازجو مرا مسخره مىرنگهاست که چادرخواست فاحشه

زد و با نفس کشيدنش اداى کسى را در گفت فاحشه. در عين حال مرا مىمن مى

گفت آورد که در حال سکس است. زیبا همچنان زیر شالق بود و بازجو مىمى

شنيدم برایم خيلى ناراحت ریزد. صداى شکنجه شدن زیبا را مىخونش دارد مى

کردم که تا حاال نکرده بودم. آنها ما را تحت فشار حساس فشارى مىکننده بود. ا

توانستم فکر کنم. حالت نفس کشيدن بازجو و بوى اى گذاشته بودند که نمىروانى

آور بود. زدن من و زیبا و صداى زیبا بعد از هر ضربه، همه اینها غير آن تهوع

توانستيم م داشتيم نمىقابل تحمل بودند. از آنجایى که هر دو چشمبند به چش

تر کردند آنرا وحشيانهواقعيت را آنطور که هست ببينيم و بازجوها سعى مى

جلوه دهند. بعد از بازجویى وقتى زیبا را دیدم متوجه شدم که بخشى از 

کشند. وضع حرفهایشان براى این بود که من احساس کنم که دارند زیبا را مى

 خواستند من احساس کنم. ازجوها مىپاهایش بد بود ولى نه آنقدر که ب

 بعد از بازجویى چادر مشکى سر کردى؟  -

بعد از آن بازجویى آنها ما را به اتاق در زیرزمين برنگرداندند. ما را به سلول  -

انفرادى فرستادند. در سلول من در مورد چادر مشکى فکر کردم. فکر کردم من 

رد؟ متوجه شدم که دارم به رژیم کنم، چه فرقى بين رنگش دادارم چادر سر مى

دانم بکنم. متوجه شدم دهم به جاى آنکه کارى که درست مىالعمل نشان مىعکس

کردم. در که چادر مشکى را به دليل اینکه رژیم گفته بود باید سر کنم، سر نمى

کرد، مسئله این بود که مرا وادار کرده غير اینصورت فرقى بين رنگش نمى

خواستم چادر سر کنم. اگر ر کنم. اگر دست خودم بود من نمىبودند که چادر س

من باید چادر سر کنم و قبول کردم که سر کنم چرا مشکى سر نکنم؟ راستش از 

العملمان نسبت به رژیم سال پيش که در قزل حصار بودیم من در مورد عکس
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گوید کردم. منظورم اینه که در مورد نه گفتن به هر چيزى که رژیم مىفکر مى

روشن نبودم. در سلول متوجه شدم که این روش مبارزاتى درست نيست. براى 

خواستم همينطورى سر کنم. اعالم یک همين تصميم گرفتم که بپوشم ولى نمى

 هفته اعتصاب غذا بخاطر فشارهاى رژیم کردم و بعد از آن سر کردم. 

 چه مدتى در سلول انفرادى بود؟  -

مرا به اتاقى بردند که تو قبل از رفتن به سلول آنجا  حدود دو ماه، بعد از آن -

بودى. زیبا را هم فرستادند بند و بعد در آنجا وقتى براى مالقات صدایش کردند 

 چادر مشکى سر کرد. 

 گوید: پرسم و نازلى مىدر مورد مالقات مى

هایمان روى مالقات نداشتيم. ولى وقتى که زیرزمين بودیم براى اینکه خانواده -

ها ما فشار بياورند که چادر مشکى را سر کنيم، در یکى از بازجویى

هایمان هم بودند. اول با خانواده هایمان حرف زدند که از ما بخواهند که خانواده

گيرند. آنها طورى با چادر مشکى سر کنيم و در بازجویى طرف رژیم را ب

هایمان حرف زده بودند و آنها را بر عليه ما تحریک کردند که باعث شد خانواده

هایشان را در مقابل رژیم تحقير کنند. آنها ما را براى ها بچهبرخى خانواده

مان در شدیم، خانوادهبند وارد اتاق مىبازجویى صدا کردند و هر کدام که با چشم

د خانواده من بد نبود، خواهرم به من گفت که تو بهتر از من اتاق بود. برخور

کنى که این کار درست است؟ من هم به دانى که چکار کنى، ولى آیا فکر مىمى

پوشيم. حلوایى به من گفت او گفتم که این باید به اختيار خودمان باشد که چه مى

اینطور حرف زدن گویند شنيدم که به خواهرم مىکه از اتاق بروم بيرون و مى

گفتند که باید او را مجبور به سر کردن با من درست نيست. آنها به خواهرم مى

بکنى. دوباره از من خواستند که به اتاق برگردم. خواهرم عصبى بود، نگاهى به 

توانم به تو بگویم که چه کار کنى، تو بهتر از من من کرد و گفت من نمى

که از اتاق بيرون برود. نگذاشتند یکدیگر را دانى. حلوایى به خواهرم گفت مى

ببينيم و یا در مورد خانواده حرف بزنيم. وقتى به اتاقم برگشتم خيلى خوشحال 

بودم که خواهرم در مقابل بازجوها برخوردش با من تحقير آميز نبود. بعضى از 

ر هایشان به آنها چادها خيلى ناراحت از مالقات برگشتند. چون خانوادهزندانى

مشکى دادند و به آنها التماس کردند که سر کنند و یا به آنها فحش داده بودند. آن 

ها در تله زندانبانها افتاده بودند و دخترانشان را ناراحت کردند. هر چند خانواده

کنند. آنها فکر دانند که آنها دارند فيلم بازى مىکردند که دخترانشان مىفکر مى
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کنند ولى آنها باعث نشان نيستند چون دارند فيلم بازى مىکردند بر عليه دخترامى

 ناراحتى دخترانشان شدند. 

 

می شنویم برخی از آنهایی که بر عليه فشار برای سر کردن چادر مشکی 

روز پایان داده اند.  ۴٨اعتصاب غدا کرده بودند، اعتصاب غدایشان را بعد از 

باید خيلى ضعيف   بروند یا نه. نمی دانم چه وضعی دارند، اصال می توانند راه

 شده باشند، یکى از آنها در بهدارى زندان است. 

 ٭ ٭ ٭ 

دهد. نگهبان طبق معمول اختالف نظرات در مورد کارهاى بند خود را نشان مى

خواهد که آشغالها را به جاى گذاشتن پشت در بند، به از کارگران روز مى

ارند این کار را بکنند. آنها فکر راهرو ببرند و برخى از زندانيان دوست ند

کنند که این کار توابهاست نه کار خودمان، هر چند این آشغال غذاى خودمان مى

است و خوشبختانه توابى هم در بند نيست. تا قبل از این برخى کارها مثل بردن 

اند و خيلى آشغال هم به عهده توابها بود. و از زمانى که توابها را از بند ما برده

خواهد که خودمان این بخش از کار را که اند، نگهبان از ما مىز آنها آزاد شدها

ایم انجام دهيم. بردن آشغالها تا راهرو ربطى به تفکر سياسى ما تا بحال نکرده

ندارد چون بخشى از کار بند است ولى بعضى از زندانيان آنرا بعنوان کار 

این کار بسته به طرز فکر کارگر بينند و حاضر به انجامش نيستند. اجبارى مى

گيرد. من در اتاق گيرد و بعضى روزها انجام نمىروز، بعضى روزها انجام مى

یک هستم که نزدیکترین اتاق به سالن است و االن چند روز است که آشغالها در 

 سالن مانده است و بوى ناخوش آیندى دارد. 

آیند. آنها با نظر من الب مىشوم که به نظرم خيلى جبا آدمهاى جدیدى آشنا مى

مبنى بر اینکه خودمان باید برنامه داشته باشيم و تصميم بگيریم که چه کنيم 

موافقند. آنها هم موافقند که رژیم با گفتن اینکه چکار باید بکنيم و چکار نباید 

باید تعيين کننده برنامه و روش مبارزاتى ما باشد. این طور که پيداست کنيم، نمى

نها نسبت به مبارزه کامال متفاوت از آن چيزى است که تا به حال در زندان دید آ

ام. دنيا یکى از آنهاست که براى مدت طوالنى در زندان گوهردشت شاهدش بوده

 و در سلول انفرادى بوده است. 

 دهد: پرسم و او جواب مىاز دنيا در مورد گوهردشت مى
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. نگهبانان یکى بعد از دیگرى درهاى چند ماه پيش الجوردى براى بازدید آمد -

زد. بعد از من به سلول کناریم کردند و الجوردى با ما حرف مىسلول را باز مى

رفت که یک پسر بود. من هرگز او را ندیده بودم ولى با استفاده از مورس خيلى 

اند به با هم حرف زده بودیم. هرشب بعد از آنکه مطمئن بودیم نگهبانان خوابيده

شناختم و دوستش داشتم. وقتى زدیم. براى همين او را مىمورس مىهم 

الجوردى به سلول او رفت گوشهایم را تيز کرده بودم. شنيدم که الجوردى از او 

پرسيد، چه مدتى است که در این جا هستى؟ پسر جواب داد، یک سال. 

و جواب کنى تا کى بتونى تحمل کنى؟ شنيدم که االجوردى از او پرسيد، فکر مى

اش داد، بيشتر از سه روز. صداى بسته شدن در سلولش را شنيدم، آنروز همه

منتظر بودم که وقت مناسبى پيش بياید که از او بپرسم چرا چنان جوابى به 

الجوردى داده است. باالخره از او پرسيدم و گفت، در دوران شاه زندانى بودم و 

بار نگهبانان الجوردى و چند نفر براى مدتى با الجوردى در یک بند بودم. یک 

دیگر را به سلول بردند و او بعد از سه روز به بند برگشت. او نتوانست بيشتر 

از سه روز سلول را تحمل کند و شرایطشان را پذیرفت و به بند برگشت. براى 

همين من فقط خواستم به او بگویم که مثل او نيستم. به او گفتم اميدوارم که 

کند. روز بعد نگهبانان او را از سلول بردند، و او گفت حتما مى شکنجه ات نکند

اش کرده بودند. براى ده روز او را زدند. عصر که برگشت گفت که شکنجه

توانست روز دهم او را با صندلى چرخدار به سلول آوردند. براى چند روز نمى

تاریش را توانستم پرسکردم مىحتى مورس بزند، خيلى ناراحت بودم. آرزو مى

 بکنم. 

خواستيم به هواخورى برویم نگهبان از ما خواست که امروز وقتى که مى

روسرى سر کنيم، چرا که نگهبان مرد ممکن است ما را از پشت بام ببيند. من و 

اى رویم. در گوشهداریم و به هواخورى مىهایمان را بر مىدنيا روسرى

بينم که نگهبان حرف زدن هستيم مى زنيم. در حالى که گرمایم و حرف مىنشسته

شود مشغول از پنجره کوچکى که در دفتر است و روبه هواخورى باز مى

تماشاى زندانيان است. دیوارها خيلى بلند هستند و سيمهاى خاردار روى آنها 

شود. خورند. گاهى نگهبان مردى از کنار سيمها رد مىخيلى دور به چشم مى

اند. گویى هایشان انداختههایشان را روى شانهىتعدادى از زندانيان روسر

شوند. ور مىاند، به طرف هواخورى حملهاى بودهنگهبانان منتظر چنين صحنه

نگهبانان یقه زندانيانى را که روسریشان روى سرشان نيست گرفته با کتک آنها 

شان هایکنند. مى بينم که برخى از زندانيانى که روسرىرا به داخل بند پرت مى

گذارند. نگهبانان ایمانى و جبارى با را برداشته بودند دوباره روى سرشان مى
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زنند و بعد از همه تمام نيرویشان هر کس را که بدون روسرى است مى

خواهند که هواخورى را ترک کنند. تعدادى از توابهایى که بين بندها کار مى

کنند اداى ما را در سعى مى اند و مثل ميمونکنند در کنار نگهبانان ایستادهمى

رویم. نگهبان در بند را قفل گذاریم و به داخل بند مىبياورند. به آنها محل نمى

کند. اقدس یکى از توابها، روى یخچال که در سالن چسبيده به راهروى بند مى

توان به او آورد. حرکات او مثل ميمون است و نمىاست ایستاده و ادا در مى

 نخندید. 

شناسم ولى برخى از آید که او را نمىام، زندانى جدیدى مىدر اتاق نشسته

کنند، در مورد افراد از او شناسند. سوالهاى زیادى از او مىزندانيان او را مى

پرسند و اینکه چه مدت در سلول انفرادى بوده است. تازه وارد در مورد مى

 گوید: اى که در سلول بوده است مىدوره

ال و نيم در گوهر دشت در سلول انفرادى بودم. شش ماه پيش مرا به یک س -

اوین آوردند و براى مدتى با نژال در یک سلول بودم. کاش تنها بودم، وضع 

کنند که به زندانيان فشار روانى نژال بد است و نگهبانان از او استفاده مى

انستم که او متوجه دزد و من مىاى دو یا سه بار مرا به شدت مىبياورند. هفته

توانستم او را بزنم. یک بار از من کند نيست، براى همين نمىکارى که مى

خواست که روبه دیوار بایستم بعد گفت که دستهایم را باال نگه دارم. هر کارى 

کردم که عصبانى نشود. آنروز گفت که پاى راستم را هم بلند گفت من مىکه مى

افتم. توانم، مىپم را هم بلند کنم. به او گفتم که نمىکنم، کردم. بعد گفت که پاى چ

گفت پاى چپت را هم بلند کن. آنروز یکى از زد و مىفهميد. مرا مىولى نمى

گرفتم که روزهایى بود که حالش بد بود. مرا خيلى زد و من مدام دستش را مى

نست کمتر کتک بخورم. ولى او خيلى قوى بود، همينطور که درگير بودیم توا

کرد که گلویم را بگيرد و با ام بنشيند. سعى مىمرا به زمين بياندازد و روى سينه

توانستم دستش را پس داد. بعد از مدتى دیگر نمىتمام نيرویش گلویم را فشار مى

شوم. یکدفعه در بزنم. براى چند لحظه احساس کردم که دارم زیر دستش خفه مى

ام کنى؟ نژال با وحشت از روى سينهدارى مىباز شد و نگهبان به او گفت چکار 

بلند شد و به نگهبان گفت خودت گفتى که بزنمش. آنروز متوجه شدم که نگهبان 

از او خواسته که مرا بزند و آنروز هم داشته از چشمى کتک خوردن مرا تماشا 

کشد دخالت کرده است. کرده و وقتى که احساس کرده که نژال دارد مرا مىمى

کنم چون شما به بان گفتم که اگر ما را از هم جدا نکنيد اعتصاب غذا مىبه نگه

اید که مرا بزند. همانروز او را از پيش من بردند و براى چند روز او گفته

 راحت بودم تا اینکه به اینجا منتقل شدم. 
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 گوید: خواهم که مورس زدن را به من یاد دهد و او مىاز دنيا مى

تا هستند. آنها را به چهار قسمت تقسيم کن.  ٣۲روف الفبا خيلى راحت است. ح -

هاى چهار ردیف هشت حرفى خواهى داشت. اینطورى براى هر ردیف شماره

یک تا هشت را دارى و براى چهار ردیف هم شماره یک تا چهار. براى مثال 

زنيم. نهمين اولين حرف الفبا یعنى الف را با یک ضربه مکث و یک ضربه مى

شه حرف اول ردیف دوم را با دو ضربه، مکث، یک ضربه فبا که مىحرف ال

هاى قبل از مکث مال ردیفها هستند براى همين هميشه یک تا زنيم. ضربهمى

 هاى بعد از مکث براى زدن حرف داخل ردیف هستند. چهار تا هستند و ضربه

انم بفهمم توزند که نمىگوید ولى آنقدر سریع مىدنيا با مورس چيزى به من مى

 کنم که هرگز بتوانم با آن سرعت مورس بزنم. گوید. فکر نمىچه مى

 ٭ ٭ ٭ 
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  وقت کتک خوردن

خوانند و برخى با یکدیگر هر کس به کارى مشغول است، برخى کتاب مى

زنند و تعدادى هم در حمام مشغول شستن خود هستند. من و راز کنار حرف مى

گوید اى از پشت در اتاق مىزنيم. صداى مردانهحرف مىیکدیگر نشسته و آرام 

گيرد، هر کس آید توى اتاق. جنب و جوش اتاق را در بر مىچادر سر کنيد و مى

ایم که دود که چادرش را بردارد. هنوز همه چادر سر نکردهبه طرفى مى

حلوایى و چند پاسدار دیگر که هر کدام یک تکه چوب در دست دارند در اتاق 

کنند و با آیند، شروع به زدن مىشان به نظر وحشى و عصبانى مىستند. همهه

فرستند. نگهبانان فحش ما را از اتاق بيرون کرده و به سالن چسبيده به بند مى

کنند و از ما زن در سالن منتظرند و با دیدن ما شروع به مسخره کردن مى

آشغال توى سالن هستند و هاى خواهند که کنار هم در سالن بنشينيم. کيسهمى

ها دانيم موضوع چيست، فقط از صداى زدن و فحش دادندهند. نمىبوى بدى مى

فرستند. صداى رسد که اتاق به اتاق همه را دارند با کتک به سالن مىبه نظر مى

زند: "بيائيد بيرون، وقت حمام کردن نيست، االن وقت آید که داد مىحلوایى مى

آید که از نگهبانان پتو د بيایيد بيرون." صداى حلوایى مىکتک خوردن است، زو

کنم، رسد که در حمام است. ولى گوشهایم را باور نمىخواهد و به نظر مىمى

کند که داخل حمام شود، در حالى که تعدادى دارند خود را چطور جرات مى

الن کنند. سکشد تا همه را با کتک در سالن جمع مىشویند؟ مدتى طول مىمى

خواهند همه را در سالن جا براى جمعيت بند خيلى کوچک است ولى آنها مى

زند که بروند داخل دهند. حلوایى آنهایى را که بيرون از سالن هستند کتک مى

دهد، همه به هم زند و به طرف سالن هل مىسالنى که جا نيست. آنها را مى

نخورند. حلوایى هشدار ایم که جا براى بقيه هم باشد و کتک چسبيده نشسته

روند. به داخل بند کشد و باالخره بعد از سه ساعت مىدهد و خط و نشان مىمى

دارى دوند. قيافه خندهرویم، تعدادى با پتو به دورشان به طرف حمام مىمى

دانستم که او در حال شستن لباسهایش روم که نينا را ببينم، چون مىدارند. مى

ختند توى اتاق فرصتى براى رفتن و خبر دادن به او نبود. بود ولى وقتى آنها ری

دانستم موضوع چيست، داخل یکى از کابينهاى حمام داشتم گوید نمىنينا مى

گوید بيا شستم. یکدفعه دیدم حلوایى در کابين را باز کرده و به من مىلباس مى

ز حمام تا بيرون. من بيرون آمدم و به طرف اتاق آمدم که چادرم را بردارم. ا

داد. تعدادى زد و فحش مىاتاق حلوایى با من آمد و با چوبش بر سرم مى

گویند که وقتى حلوایى وارد حمام شد آنها لخت زیر دوش بودند. تعدادى مى
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مجبور شدند با بدن صابونى و با پوشاندن خودشان توى یک پتو از حمام بيرون 

 بيایند. 

 ٭ ٭ ٭ 

ام ذهنم مشغول اعتصاب غذا بعنوان یک عمل از وقتى که به این بند آمده

اعتراضى و اعتصاب غذا و یا هر نوع عمل اعتراضى بر عليه بودن با زندانى 

کنم. زنم و در مورد این دو مسئله فکر مىعادى است. در هواخورى قدم مى

اند. اى که به اتاق نينا فرستاده بودند تن فروش بودهشنيدم که زندانيان عادى

شود، در حالى که این انسانها در ى در ایران منجر به دستگيرى مىفروشتن

کشورى مثل انگليس آزادند. اگر رژیم اسالمى نبود اینها هم حاال در زندان 

اى براى فشار به زندانى سياسى هم استفاده نبودند و از آنها به عنوان وسيله

کنار زندانى عادى  شد. ولى چرا زندانيان سياسى بر عليه این هستند که درنمى

قرار داده شوند؟ اگر مرا هم در کنار آنها قرار دهند چه باید بکنم؟ آیا باید با 

اعتصاب غذا به این کار رژیم اعتراض کنم؟ ولى چرا به بودن در کنار آنها 

بایست در زندان کنم. آنها هم مثل ما نمىاعتراض دارم؟ هيچ دليلى پيدا نمى

اند. چرا آنها ارزش در کنار ما اى نرساندهه کسى صدمهباشند، آنها هم مثل ما ب

کنم، آنها هم به اندازه ما ارزش دارند و ما بودن را ندارند؟ جوابى پيدا نمى

گونه برترى نسبت به آنها نداریم. شرایط اجتماعى تعيين کننده این است که هيچ

اى ، در چه خانوادهآینداى داشته باشند. شانس اینکه کجا بدنيا مىآنها چه زندگى

آیند، فرهنگ و وضع مالى خانواده نقش مهمى در سرنوشت هر انسانى بدنيا مى

دارد. ما یعنى زندانيان سياسى و آنها یعنى زندانيان عادى بخاطر زندگى در 

ایم. و حاال به دالیل متفاوت در زندان شرایط متفاوت به این دو راه کشيده شده

ک تفکر مذهبى پشت اعتراض به هم بند بودن با کنم که یهستيم. احساس مى

فروش بوده است. از نظر اى که تنزندانى عادى است، بخصوص با زندانى

فروشى کرده است نجس و بد است، لفظ "خراب" را هم در مذهب کسى که تن

رابطه با آنها همين فرهنگ اختراع کرده است. این چپ هم البد این آدمهاى 

داند که اند نجس و یا بد مىفروشى روى آوردهرى به تنشریف را که از ناچا

 شود کنارشان زیست! نمى

فهمم. اعتصاب و اما خود اعتصاب غذا بعنوان یک حرکت اعتراضى را نمى

شود؟ رژیم غذا چه نفعى براى زندانى دارد؟ آیا باعث ضعيف شدن زندانى نمى

نظر جسمى ضعيف نگه با ندادن غذاى کافى به ما مدام سعى دارد ما را از 

دارد. پس چرا اعتصاب غذا یک وسيله مبارزاتى شده است؟ به یاد بابى ساند 
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هایش با اى که سال پيش بخاطر پاسخ ندادن به خواستهافتم، زندانى ایرلندىمى

ام که اعتصاب غذا جان باخت و عکسش را در اخبار تلویزیون دیدم. شنيده

اى زندانيان زمان شاه هم بوده است. رژیم اعتصاب غذا یک وسيله مبارزاتى بر

شود، برخى را هم در زندانها رها کرده که بخاطر بيمارى و از کشتن سير نمى

رند. فایده اعتصاب غذا براى رژیم مرگ زندانى است، براى یا گرسنگى بمى

ارزش است که باید براى اعتراض از آن زندانى چيست؟ آیا جان انسان آنقدر بى

ت؟ تفاوت اعتصاب غذا با آنهایى که جانشان را با انجام عمليات مایه گذاش

بينم. این یکى در خاموشى جان دهند چيست؟ فرقى نمىانتحارى بر باد مى

دهد، آن یکى با بستن نارنجک و یا بمب به خودش و کشتن چند دشمن به مى

ان کنم در ایده چنين حرکاتى جان انسبخشد. احساس مىزندگى خود پایان مى

 یک وسيله است و بس. 

آنکه به خودمان صدمه توانيم رژیم را تحت فشار قرار دهيم بىپس ما چطور مى

بزنيم؟ در زندان قدرت مانور زیادى نداریم ولى شاید بتوانيم از مالقات بعنوان 

یک وسيله فشار بر عليه رژیم استفاده کنيم. اگر براى خواستهایى به مالقات 

مان رژیم را تحت فشار قرار خواهند داد. ولى خود مالقات هاینرویم، خانواده

آورد. در مورد اعتصاب غذا و اینکه هایمان مىنرفتنمان فشار زیادى به خانواده

اگر با زندانيان عادى قرارمان دادند چه باید بکنيم، با بقيه حرف بزنم؟ نه، این 

اى سئله مطرح شدهشه که بيشتر ایزوله بشوم. از این گذشته، هنوز مباعث مى

 نيست. 

گذرانم، هر چند اختالف کنم که دوران خوبى را در این بند مىاحساس مى

نظرات در مورد مسائل کم نيستند. دوستان خوبى دارم و نگرانم که با جابجایى 

کنم که در زندان هيچ چيز مهمتر از دوست از هم جدایمان کنند. احساس مى

نيا و چند نفر دیگر هر وقت که بخواهم بحث و خوب، نيست. با نينا و راز و د

اى براى گزارش نداریم. تصميم گفتگو دارم، چون توابى در بند نيست و نگرانى

دارم که از این به بعد هر وقت که وقت اضافى دارم انگليسى کار کنم. حاال چند 

هم خواآید و نمىتا کتاب انگليسى هم در بند داریم. هنوز یک چيزهایى یادم مى

زنم که با هم انگليسى کار کنيم و او که کامال فراموش کنم. با سونيا حرف مى

خواند ولى من تا حاال وقت این کار موافق است. او مدتى است که انگليسى مى

 پيدا نکرده بودم، ولى تصميم دارم که شروع کنم. 

 ٭ ٭ ٭ 
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رسد. امروز اخبار کمى متفاوت بعد از هر مالقات اخبارى به گوشمان مى

رسد که کارگران یک ها در اعتصابند. به نظر مىهستند. برخى از کارخانه

شود که گوید معلوم مىکنند. دنيا مىدوره مبارزاتى دیگر را دارند شروع مى

نست مبارزه را هرچند انقالب شکست خورد ولى مبارزه زنده است. رژیم نتوا

 بکشد و دیر یا زود تحولى دیگر را شاهد خواهيم بود. 

کنم برخى از زندانيان برخورد متفاوتى ایم احساس مىاز وقتى که به این بند آمده

دیدند ولى انگار رفتن به نسبت به قبل با امثال من دارند. قبال ما را مبارز نمى

شان را روى ما تا حدى تغيير دنبال حرکت چادر رنگى و عدم موفقيتشان نظر

داده است. البته اینها رهبران حرکت چادر رنگى نيستند، بلکه آنهایى هستند که 

بينند که ما به همان اندازه گيرند که چه کنند. حتما مىبنابر نبض بند تصميم مى

کردند حاال قبل سر حال و بشاش هستيم ولى برخى از آنهایى که ما را رد مى

کنند، همان ى هستند. هر چند بيشتر زندانيان مثل قبل حرکت مىدچار افسردگ

روش قبلشان را براى اثبات مبارز بودنشان دارند و ما هم همان اختالف 

نظرهاى قبلى را با آنها بر سر مبارزه داریم. من دوست دارم کتاب بخوانم و با 

ظرند بقيه حرف بزنم و تجربيات دیگران را بشنوم. در حالى که برخى منت

نگهبان بگوید فالن کار را نباید بکنيد تا بکنند. به زندگى آنهایى که مرا 

هدفى را کنم. نااميدى و بىخواندند با دقت بيشترى نگاه مىضدانقالب مى

کنم که بينم. گفتنش راحت نيست ولى احساس مىتر در چشمانشان مىواضح

ضر هم نيستند که راه خيلى از آنها در پایان راهشان هستند و متاسفانه حا

شان را تغيير دهند. چه اتفاقى برایشان خواهد افتاد؟ آیا همچنان مبارز مبارزه

کنم که مانند و یا در پيچ بعدى مبارزه را کنار خواهند گذاشت؟ احساس مىمى

هایى که بخاطر آن شدند تاثير زیادى روى آنها حرکت چادر رنگى و شکنجه

اند. این را با نگاه ک بخورند هرچند هنوز نشکستهداشته است. باعث شد که تَرَ 

هایى به کنم، او همان فرد قبلى نيست. مثل قبل با شانهکردن به مرى احساس مى

گوید اگر آنها روش خندد و مىزند. دنيا به افکار من مىعقب کشيده قدم نمى

  شان را تغيير ندهند دیر یا زود مبارزه را رها خواهند کرد.مبارزاتى

خواندیم خاطرات طبرى بود یکى از چيزهایى که در عرض چند روز گذشته مى

که در عرض چند ماه گذشته که من در سلول انفرادى بودم در روزنامه چاپ 

کردیم. طبرى تئوریسين اصلى شده بود و حاال بصورت آرشيو از آن استفاده مى

رژیم را مبنى بر حزب توده بود که چند سال پيش بعد از دستگيریش ادعاهاى 

اش تائيد کرد. امروز نوبت من است که جاسوس بودن حزب توده و گندیدگى

خاطرات او را بخوانم. به قسمتى که نفر قبلى بعد از خواندن آن مى بایست آنرا 
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گویم کنم. به مسئول آرشيو مىزنم ولى پيدایش نمىدر آنجا بگذارد سر مى

وید خبرى در مورد آن ندارد. او از گخاطرات طبرى سر جایش نيست و او مى

گوید آنرا پيدا نکرده پرسد و او مىبایست خوانده باشد مىفردى که قبل از ما مى

است ولى به مسئول آرشيو هم خبر نداده است. نفر قبلى که مدعى است آنرا پيدا 

اند که کسى نکرده است یکى از توده ایهاست. مشخص است که آنرا از بين برده

 شان استفاده کند. د آنرا بخواند و از آن بر عليهنتوان

شوم که حرفهایش را امروز زندانى جدیدى داریم. مثل بقيه به او نزدیک مى

گوید اسمش آنا است و در رابطه با حزب کمونيست بشنوم، جوان و زیباست. مى

 اىشنوم، هميشه آرزویم بود که زندانىدستگير شده است. بقيه حرفهایش را نمى

از حزبى که معتقد به بوجود آوردنش بودم ببينم. حزبى که قبل از بوجود آمدن 

گذارم که هاى دیگر دستگير شدم. مىآن و در راه درست کردنش، همراه خيلى

گویم بياید قدم بزنيم تا بند را به او سوالهاى اوليه را از او بکنند بعد به او مى

گویم و از او از دستگيرى براى آنا مىنشان دهم. در مورد فعاليتهاى خودم قبل 

 اش با حزب برایم بگوید. پرسم که از رابطهمى

آمدم و هر بار اطالعاتى در مورد همسرم در زندان است و من به مالقاتش مى -

کردم و به فردى که در آورى مىها جمعزندان و زندانيان از طریق خانواده

 دادم. رابطه با حزب بود مى

 اى؟ امه حزب را خواندهآیا برن -

 آرى.  -

 برایم بگو.  -

 گوید: کند و مىبا ناراحتى نگاهم مى

 هيچى ازش یادم نيست.  -

 گویم اینهم شانس ما. خندم و مىمى

   

خواهد که دانم چرا زندانيان دوست ندارند با آنا رابطه داشته باشند. زهرا مىنمى

 پرسد: اى با هم نداریم. زهرا مىکنم چون ما رابطهبا من حرف بزند، تعجب مى
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 زنى؟ چرا با آنا حرف مى -

چون آدم خيلى خوبى است. از یک خانواده کارگرى است و حرفهایش از  -

جالب هستند. خيلى وقت است که زندانى جدیدى ندیده بودم،  دنياى بيرون برایم

 بينم که با او حرف نزنم. دليلى نمى

 دانى که جاسوس نيست؟ از کجا مى -

زنم همانطور دهم. من فقط با او حرف مىنگران نباش، اطالعاتى به او نمى -

 زنم. او هيچ چيزى در مورد من و یا دیگرانکه با تو و دیگران حرف مى

خواهد که سوالى از آنا بکنم داند و به نظرم جاسوس نيست. زهرا از من مىنمى

خواهد از من تواند از او بپرسد. از اینکه مىگویم خودش مىو من به او مى

شوم آید. از زهرا جدا مىاستفاده کند در حالى که به آنا اعتماد ندارد، خوشم نمى

دنيا و راز به من گفتند که زندانيان از  آورم که چند روز پيشو تازه به یاد مى

 آید. اینکه من با آنا رابطه دارم خوششان نمى

 ٭ ٭ ٭ 
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  انقالب و ضد انقالب

رفتار جهان و گروهش نسبت به زندانيان دیگر روز به روز بيشتر تغيير 

گيرند. هر یک بينند و از دست ما غذا نمىکند. آنها همه ما را ضد انقالبى مىمى

کنند گيرند. صبر مىاز آنها در یک اتاق هستند، ولى غذا از کارگر اتاق غذا نمى

قابلمه بند بردارند و بعد هر کدام به هر بار کارگران اتاقها غذاى اتاقشان را از 

کنند که دارند. سعى مىروند و غذایشان را از قابلمه بند بر مىجداگانه مى

خودشان را در مرزبندى با بقيه زندانيان تعریف کنند. مبارزه جهان آنچنان تنزل 

کند و یا غذایش را در اتاق کرده است که پتویش را از پتوى اتاق جدا مى

هایش بر سر چيزهایى است که اصال هایش با هم اتاقىو مرزبندى گيردنمى

بينم، این هم یک طرز فکر و یک سياسى نيستند. من کار آنها را بریدگى نمى

نوع مبارزه است، البته نه مبارزه با رژیم. بلکه مبارزه با آنهایى است که با 

هستند و هر طيفى کنند. قبول دارم که طيفهاى مختلفى در بند رژیم مبارزه مى

کند. طيفهایى که هر یک اشکاالت زیادى بنابر نظر خودش با رژیم مبارزه مى

دارند ولى اینکه حاال کسى به جاى مبارزه با رژیم با این طيفها مبارزه کند، 

تواند ریشه در کند. چنين کارى تنها مىکارى است که یک جریان کمونيستى نمى

ه هر حال یک نوع دید است و یک نوع انتخاب از خود بيگانگى داشته باشد. ب

اى را شروع کرد که حاال روشنتر صف مبارزه. جهان بعد از قبرها پروسه

 شود. مى

به بند پائين که بند توابها و مجاهدین است منتقلش  خواهد کهجهان از نگهبان مى

ين منتقل خواهند که به بند پائکنند. او و یکى از دوستانش چند بار از نگهبان مى

شوند. امروز نگهبان به آنها گفت که وسائلشان را جمع کنند و آماده پشت در 

آید. بعد از باشند. آنها با تمام وسائلشان پشت در منتظرند ولى نگهبان نمى

گردند. در حالى که بقيه دوستانش هم ساعتها انتظار دو باره به اتاقشان بر مى

ا برد، بخواهند که آنها هم به بند پائين منتقل منتظرند که اگر نگهبان آن دو نفر ر

شوند. کاش نگهبان آنها را به بند پائين ببرد چون این چيزى است که آنها 

خواهند. در این صورت به کار آنهایى هم که هر بار منتظرند که نوبت تقسيم مى

از غذا با آنها باشد که غذاى این گروه را ته قابلمه نگذارند پایان دهد. برخى 

گذارند و غذاى زندانيان در روز کاریشان غذاى این گروه را ته قابلمه بند نمى

ریزند. توجيه کارشان هم این است که آنها را در قابلمه اتاقى که در آن هستند مى

خواهند به خواستهاى گروه جهان رسميت دهند. بنابراین در چنين روزهایى نمى

اى جالب نيست. در دیدن چنين صحنه جهان و دوستانش غذا ندارند بخورند و
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گذارم. هر چند که برخوردشان روز کاریم هميشه غذاى آنها را در قابلمه بند مى

شناسم. توجيه جهان بينم ولى آنها را به رسميت مىرا مثل یک سکت مذهبى مى

گرى را در براى رفتن به بند پائين این است که زندانيان بند ما همه اداى انقالبى

مان تقویت آورند. و ماندن در بند ما و شرکت در تقسيم کار و شکل زندگىمى

اى است که او قبول ندارد. در حاليکه خيلى از زندانيان بند پائين با رژیم مبارزه

آورند و جو بند آنها کامال با اند و بقيه هم اداى توابين را در مىهمکارى داشته

خواهند که از ه اینها بهانه است، آنها مىکنم که همبند ما متفاوت است. فکر مى

کنم که گيرى در مقابل رژیم نباشند. احساس مىبند ما بروند که مجبور به موضع

توان کنم نمىخواهند دوباره در شرایط تنبيهى قرار بگيرند. احساس مىآنها نمى

ر قبر شان یعنى ماهها زندگى در قبرها جدا دید. شاید این تاثيآنها را از گذشته

شان سایه انداخته. خود را از بقيه کنار است که همچنان بر رفتار سياسى

اند و سایرین کشند تا نشان دهند که با بقيه متفاوت هستند، و خودشان انقالبىمى

نيستند. در روابط آنها همه چيز سياه و سفيد است، حتى با خودشان هم حرف 

بر نيست، جهان از موضع باال با زنند. در بين خودشان هم روابطشان برانمى

پرستند. روابط طبقاتى کند و آنها هم او را همچون خدا مىشان برخورد مىهمه

توان بين آنها تشخيص داد. بعضى از ما با برخى از آنها روابط را به راحتى مى

یکى روابطشان را قطع کردند. نازلى با یکى از آنها خوبى داشتيم ولى یکى

شناخت و در زندان انى و بحث داشت. او را از بيرون مىرابطه کتاب خو

آمد بحث داشتند. ولى ناگهان آن فرد هميشه در مورد مسائلى که پيش مى

 گوید: اش را با نازلى قطع کرد. نازلى مىرابطه

هر چهارشنبه صبح ما با هم بحث و گفتگو داشتيم. هفته پيش وقتى از خواب  -

خواهد بخير مرا هم نداد. او حتى دليل اینکه نمى بلند شدیم او حتى جواب صبح

دانيم اش را قطع کرد. همه ما مىبا من رابطه داشته باشد را نگفت، فقط رابطه

که هر یک از آنها تحت فشار داخل خودشان هستند. براى همين هر یک سعى 

اش را کند براى اینکه طبق اصول درون گروهى رفتار کند، روابط بيرونىمى

آید و سر این بحث کند. یکى از آنها هر چند وقت یک بار به سراغم مى قطع

کند که من هم باید یکى از آنها باشم. او فردى است که بخاطر رفتارش کسى مى

تمایلى به حرف زدن با او ندارد و بودن با گروه جهان به نفع اوست. هر وقت 

 شوم. انى مىگوید بين من و گروه آنها شباهتهایى است عصبکه او مى

کنم که این تنها روابط گروه جهان نيست که طبقاتى است. یاد احساس مى

خواستيم پاشيد و مىافتم زمانى که سازمان ما از هم مىدوستان خودم مى

آید که یک نفر از جریان اتحاد مبارزان فراکسيون تشکيل دهيم. یادم مى
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گرفتيم که گروه را اعالم  دید. وقتى تصميمکمونيست برخى از دوستان مرا مى

بایست کنيم و خطوط آن را مشخص کرده بودیم، در مورد تعداد افرادى که مى

گفتم که ما هشت نفر هستيم و باید خودمان آنرا امضا کنند بحث داشتيم. من مى

آنرا امضا کنيم و بقيه را دعوت به همکارى کنيم. بقيه این برخورد را قبول 

سراغ دیگرانى که هنوز همه برنامه را قبول نداشتند وقت نداشتند و با رفتن به 

شناختم با حضور اى با تعدادى که آنها را نمىدادند. قرار بود جلسهرا هدر مى

آن دوست از جریان اتحاد مبارزان کمونيست، داشته باشيم. قبل از آن جلسه دو 

شان حاضر تا از دوستانم ساعتها با من بحث کردند که مرا قانع کنند و خود

نشدند که حتى در مورد پيشنهاد من فکر کنند. به هر حال من قانع نشدم و به 

جلسه رفتيم. جلسه در یک خانه بزرگ و زیبا در شمال تهران بود. احتماال خانه 

اى نداشتند. غذاهاى فاميل یکى از دوستان بود. هيچ یک از دوستانم چنين خانه

دند. وقتى که یکى از دوستان شروع کرد به خوشمزه زیادى برایمان تهيه دیده بو

خواهيم پالتفرم را با امضا تعداد زیادى ارائه دهيم، توضيح دادن اینکه مى

دوستى که از اتحاد مبارزان آمده بود پرسيد: چرا؟ احتياجى به امضا جمع کردن 

عنى آن اند باید این کار را بکنند. یندارید. آنهایى که برنامه را قبول دارند و آماده

تعداد از شما که االن اینجا هستيد و برنامه را قبول دارید باید فراخوان را امضا 

خواستند در مورد بقيه مسائل کنيد. هيچ کس برعليه حرفهاى او حرفى نزد. مى

بحث کنند که من وسط حرف پریدم، چون از اینکه بقيه افراد حرف آن دوست 

ت متعجب و عصبانى شده بودم. بر عليه را بدون هيچ بحثى پذیرفته بودند به شد

رفتار آنها حرف زدم، اینکه حرف مرا با چند ساعت بحث قبول نکردند ولى 

اند. دوستى که از اتحاد مبارزان کمونيست حرف او را بدون هيچ بحثى پذیرفته

دانست که موضوع چيست و از من خواست که در مورد دوستانم آمده بود نمى

ا برخوردش باعث سکوت من شد. آنزمان فکر کردم دليل آنطور حرف نزنم و ب

برخورد متفاوت به من و آن دوست باید در طرز فکر دوستانم باشد. اینکه 

کنند. روى مىبينند و اینکه متوجه نيستند که دارند دنبالهمسائل را متفاوت مى

 روى را در گروه جهان و برخى گروههاى دیگر در زندانحاال که این دنباله

دهد. وقتى آدم نظر مشخصى ندارد مدام بينم احساس بدترى به من دست مىمى

شود وضعيت دردناک گردد که بهش تکيه کند. و در اینجا مىدنبال کسى مى

 ریزد. گاهشان یکباره فرو مىکسانى را دید که تکيه

 ٭ ٭ ٭ 

خواند. است. نگهبان اسمم را از بلندگو براى بازجویى مى ۶۵  اواسط بهمن سال

خواهد که در روم. نگهبان از من مىشوم و مىدانم براى چيست، آماده مىنمى
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برد که آید و مرا به ساختمانى مىراهروى اصلى منتظر باشم. نگهبان مردى مى

رود. مثل اداره است و سکوت بر گذارد و مىبرایم جدید است. مرا در سالنى مى

خواهد که به دنبالش بروم. صدایش ن مىآید و از مهمه جا حاکم است. مردى مى

آید، هم دادیار شناسم، ناصریان است. گاهى به اتاقمان براى بازدید مىرا مى

گيرد و زند، بازجویى مىکند، شالق مىاست و هم بازجوست. او همه کار مى

برد و از دهد. مرا به داخل اتاقى مىهر کارى که به نظرش الزم باشد انجام مى

کند. احساس واهد که روى یک صندلى بنشينم و شروع به بازجویى مىخمن مى

پرسد آیا در صورت آزادى حاضرم کنم کسان دیگرى هم در اتاق هستند. مىمى

آید چيزى که دهم نه. هر چند به نظرم مىتعهد عدم فعاليت بدهم. و من جواب مى

است که تا به حال از  اىخواهد متفاوت از انزجار یا توبه نامهاو دارد از من مى

گویم که پرسد و من مىاند. نظرم را در مورد مارکسيسم و رژیم مىهمه خواسته

دهم. این هميشه پاسخ من به سوالهاى مربوط به به چنين سوالهایى جواب نمى

کند که مرا به حرف بکشد تا در مورد نظرم بوده است. با سوالهایى سعى مى

بند را گوید چشمدهم. مىگویم جواب نمىر مىنظراتم حرف بزنم و من هر با

بينم که در دارم و برادرم را مىبند را برمىکنم، چشمبردارم. احساس عجيبى مى

خواهد که از بغلم رهایش نکنم. چهار نفر کنم و دلم مىاتاق است. او را بغل مى

نشينيم و مىدیگر هم در اتاق هستند، باید بازجو باشند. من و برادرم در کنار هم 

 گوید: کنيم آنچنان آرام حرف بزنيم که آنها نشنوند. برادرم مىسعى مى

اند در مقابل گرفتن پول تو را آزاد کنند به شرطى که بنویسى آنها قبول کرده -

خواهند که در مورد که بعد از آزادى فعاليت سياسى نخواهى کرد. آنها از تو نمى

خواهند که رژیم تعریف کنى. فقط از تو مىات انزجار بدهى و یا از گذشته

بنویسى که بعد از آزادى با جریانات سياسى رابطه نخواهى گرفت. اینها این کار 

کنند. ولى تو باید تصميم بگيرى، اگر راضى به امضا آن تعهد را براى پول مى

 توانم پول را بدهم و آزادت کنم. نامه هستى، من مى

 خواهم. مىمن آزادیم را بدون شرط  -

هرچه تو بگى، ولى اگر یک روز نظرت تغيير کند ممکن است آنوقت آنها  -

راضى به قبول پول و آزادى تو نشوند. منظورم این است که ممکن است دیگر 

 دیر شده باشد. 

گى، آره ممکن است این اتفاق بيفتد. ولى دوست ندارم که فهمم چى مىمى -

 مشروط آزاد شوم. 
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يایى مجبور نيستى که در ایران بمانى و دوباره دستگير بشى. اگر بيرون ب -

 توانى از کشور خارج شوى و در آرامش زندگى کنى. مى

 ولى االن آمادگى امضا تعهد نامه را ندارم.  -

 اى نيست. مواظب خودت باش. مسئله -

 گرداند. کنند و یکى از آنها مرا به بند بر مىما را از هم جدا مى

کنم که در مالقات و بازجویى چه گذشت که راى دوستانم تعریف مىدر حالى ب

دهم. دوستانم در مورد ناصریان و شنوند و من اهميتى نمىبرخى دیگر نيز مى

خندیم. چند روز به سالروز قدرت گيرى سازند و مىپول گرفتن او جوک مى

 جمهورى اسالمى مانده است. 

 گوید: رسد، مىنظر مىآید خيلى ناراحت به آنا به سراغم مى

کنند که من جاسوس هستم ولى چرا آنها چنين دانم که زندانيان فکر مىمى -

 کنند؟ درست نيست بدون دليل با من مثل یک جاسوس رفتار کنند. فکرى مى

 اى؟ چرا چنين احساسى کرده -

 ترسند با من حرف بزنند. براى اینکه تو تنها دوست من هستى، بقيه مى -

 خوردشان بعد از مدتى تغيير خواهد کرد. بر -

رژیم از من خواست که همکارى کنم، از من خواست که نقش جاسوس را  -

بازى کنم، ولى نه براى داخل بند، براى بيرون. بازجو از من خواست که بروم 

ام ادامه دهم و گاهى به آنها گزارش دهم. ولى من قبول و به تمام کارهاى قبلى

 د. نکردم، وگرنه حاضر بودند بعد از یک هفته مرا آزاد کنن

کند که برنامه حزب کمونيست را بازنویسى کند. او از زهرا و نازلى سعى مى

گيرد. هر کس بخشى هاى بهترى دارند کمک مىراز و چند نفر دیگر که حافظه

 کند که آنرا کامل کند. از آنرا به یاد دارد و سعى مى

زه با با برخى از زندانيان روابط خوبى دارم، در مورد سياست و ضرورت مبار

هم بحثهایى داریم. تا بحال رابطه من و راز قلب روابط من و روابط او بود. در 

گرفتيم. ولى حاال کردیم و از هم کمک مىمورد مسائل مختلف با هم مشورت مى
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مان به محکمى وقتى که با توابها بودیم نيست. گاهى همدیگر را درک رابطه

اى کند تا او را سر مسئلهخورد مىکنم وقتى راز با کسى برکنيم. فکر مىنمى

گيرد. شود که ناخودآگاه در کنار فرد قرار مىقانع کند آنقدر در آن رابطه حل مى

مان خرابتر نشود. مدتى است که حاال کمتر با یکدیگر برخورد داریم تا رابطه

کنيم. روى هم رفته شرایط خوبى دارم و نگرانم که من و سونيا انگليسى کار مى

ام که هيچ چيز ثابت ستش بدهم. این چيزى است که در زندان یاد گرفتهاز د

 نيست. 

 گوید: آید و مىنينا با عصبانيت به سراغم مى

خوردیم که یکى از زندانيان جلوى من دانى االن چه شنيدم؟ داشتيم غذا مىمى -

دانيد که دیروز پرواز را به بازجویى صدا کردند و ناصریان به همه گفت، مى

ات خواهى به مناسبت سالگرد انقالب با خانوادهاز او پرسيده است که آیا مى

اش مالقات داشته است. ا خانوادهمالقات داشته باشى و پرواز گفته بله. و او ب

وسط حرفش پریدم و گفتم همه این حرفها دروغ است. اوال پرواز دیروز 

مالقات نداشت، دوما از او نپرسيدند که به مناسبت سالروز انقالب مالقات 

داد گفت، من اینطور شنيدم. و من هم به خواهى یا نه؟ فردى که خبر را مىمى

 دهند فکر کن. ا اخبار را وارونه به تو مىهاو گفتم به اینکه بعضى

 دهد: بعد از مدتى مکث نينا ادامه مى

 شنوم. اولين بارى نيست که دروغهاى اینطورى را مى -

 ٭ ٭ ٭ 
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  جدايى

کند که همه افراد بند با تمام وسایلشان آماده انتقال نگهبان از بلندگو اعالم مى

ا همه را به بند دیگرى خواهند برد و یا پرسيم که آیباشند. از یکدیگر مى

کنند؟ شدیدا نگرانم که دوباره دوستانم را از دست بدهم. در اینجا تقسيممان مى

دوست از دست دادن به معنى آن است که ممکن است دیگر آنها را نبينم. همه 

خواهند که به راهروى اصلى رفته و منتظر باشيم. ایم، نگهبانان از ما مىآماده

خواهد که از دوستانش جدا شود، و در زندان دوست ه نگرانيم، کسى نمىهم

یعنى همه چيز. بخاطر همين است که برخى متفاوت از نظر خودشان عمل 

خواند، آید و چند اسم را مىکنند تا دوستانشان را از دست ندهند. نگهبانى مىمى

قسمت دیگر راهرو  خواهد تا برویم و دراسم من هم در ليست است. او از ما مى

بوسم و خواهد تا به دنبال او بروند، دوستانم را مىمنتظر باشيم. بعد از بقيه مى

 نگرم. با ناراحتى دور شدنشان را مى

توانم بکنم؟ باالخره زندان است. به خودم دلدارى خيلى ناراحتم، ولى چه مى

ه در سلول توانم یاد بگيرم، مثل سال پيش کدهم که هر جا که بروم مىمى

انفرادى بودم. در سلول هم با فکر کردن در مورد نظراتم و احساسات و روابطم 

کنم که با صداى چيزهاى زیادى یاد گرفتم. با دلخورى به آینده نامعلوم فکر مى

گوید آیم. حاال فقط ما چند نفر در راهرو هستيم. نگهبان مىنگهبان به خودم مى

روم. گویم من نمىم که بند چهار بند توابهاست. مىدانکه به بند چهار برویم. مى

توانم با آنها در یک کنم بعد از دو سال جدا بودن از توابها دیگر نمىاحساس مى

دهم مرا به سلول انفرادى بفرستند شان را ندارم. ترجيح مىبند باشم. دیگر تحمل

بند چهار بروم و من خواهد که به دنبال او به تا به بند توابها. نگهبان از من مى

گوید که بروند و برخى حاضر نيستند که روم. نگهبان به بقيه مىگویم که نمىمى

زنيم که مدیر زندان گذارد. حدس مىبه بند توابها بروند. نگهبان ما را تنها مى

افتد. حلوایى بياید و با کتک ما را به سلول انفرادى بفرستد. ولى این اتفاق نمى

کنيم. آنها خواهند که برویم و ما قبول نمىآیند و از ما مىن زن مىتعدادى نگهبا

کشند. نگهبانى که مرا گيرند و ما را به طرف بند چهار مىدستهاى ما را مى

ایم. گارسيا دستهایم را کشد قد کوتاه و چاق است، نامش را گارسيا گذاشتهمى

شود. براى او سختر مىکشد. روى زمين مى نشينم و کشيدنم گيرد و مرا مىمى

ام را توانم جلوى خندهدارى است. سعى مى کنم نخندم ولى نمىصحنه خنده

اى را بکشد مرا بگيرم. راهرو خيلى دراز است و او مثل یک اسب که گارى

اش دهد، چادر و مقنعهنفس زنان فحش مىکشد. گارسيا در حال کشيدن، نفسمى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

دار است کنم نخندم ولى صحنه خيلى خندهاند. سعى مىاز روى سرش کنار رفته

رسيم، مرا به داخل بند هل ترکد. به بند چهار مىو او دارد از عصبانيت مى

ایستد تا نفسى تازه کند و بندد. گارسيا مىدهد و نگهبان دیگرى در بند را مىمى

 کند. بعد شروع به فحش دادن مى

دیگر هم که با زور نگهبانان به وسایلم در راهرو مانده است. وسائل چهار نفر 

آورند. داخل بند آورده شدند در راهرو مانده است. نگهبانان هم وسایلمان را نمى

دانيم که ندادن وسایلمان یک نوع تنبيه است و یا مسئله دیگرى در کار است. نمى

ولى مهم نيست چون ما در هر انتقالى مسواک و وسایل ضرورى را در جيب 

روم که بخوابم. احساس اریم. شب است به یکى از اتاقها مىگذلباسمان مى

کنم. با آرزوى دیدن خواب دوستانم و یا زندگى خارج از بيگانگى شدیدى مى

 خزم. زندان به زیر پتو مى

کنند صبح است و مشغول خوردن صبحانه هستيم، توابها طورى به ما نگاه مى

خواند که از بلندگو تعدادى اسم مىاند. نگهبان گویى که موجودات خطرناکى دیده

با تمام وسائل از بند بيرون بروند. اسامى همه ما که از بند دیگر آمده بودیم 

رسد که افرادى که از بند بعالوه تعدادى از بند چهار در ليست است. به نظر مى

آورند و تواب واقعى اند آنهایى هستند که اداى توابها را در مىچهار خوانده شده

دانم موضوع چيست. حتما ما را به زندان رویم، نمىيستند. از بند بيرون مىن

برند، ولى کدام زندان؟ زندانيان زن را دیگر به قزل حصار دیگرى مى

برند. تنها جایى که احتماال ما را خواهند برد گوهردشت است. زندانى که در نمى

 ه از آن برایم گفته است. بد بودن مشهور است و دنيا که دلم برایش خيلى تنگ شد

آیند و از ما شویم. باالخره نگهبانان مىبراى مدتى در راهرو منتظر مى

دارم و خواهند که به دنبالشان برویم. من هم وسایلم را از راهرو بر مىمى

خواهند شوم. در فضاى باز نگهبانان از ما مىخارج مى  همراه بقيه از ساختمان

ين بگذاریم و داخل اتوبوس شویم. اتوبوس به حرکت که وسایلمان را روى زم

رویم، ولى چرا؟ معموال وقتى دانيم که به گوهردشت مىمان مىآید و همهدر مى

کند، او را به گوهردشت کند و یا کار خالفى مىزندانى قوانينى را رعایت نمى

مراه ما برند. ولى در مورد ما مسئله خاصى پيش نيامده و بيشتر افرادى که همى

اند. چرا آنها را هستند مجاهدینى هستند که هميشه خودشان را تواب معرفى کرده

کنند؟ از بين دوستان دور و نزدیکم روژین در کنار من نشسته هم منتقل مى

است. تا زمان چادر مشکى با آنهایى بود که مبارزه را دفاع از حقوقى مثل چادر 

مشکى از زیرزمين برگشت با راز وارد  دیدند. بعد از آنکه با چادررنگى مى
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اش را تغيير داده است. در رسد که راه مبارزهرابطه نزدیکترى شد. به نظر مى

عرض چند ماه گذشته بحثهایى با راز داشته است. حاال با از دست دادن راز 

خواهد آن رابطه را با من داشته باشد. من هم او را دوست کنم که مىاحساس مى

رود و از مبارز بودن هایى صاف راه مىیکى از آنهائيست که با شانهدارم، او 

کنم که دوست دارد زیبا و تميز باشد. برد. روژین زیباست و احساس مىلذت مى

کنند یک مبارز نباید به خودش برسد. او متفاوت از برخى است که فکر مى

ارند به کنى چرا ما را دپرسد فکر مىروژین که کنارم نشسته است، مى

هاى اند که پردهدانم. به ما گفتهدهم نمىبرند و من پاسخ مىگوهردشت مى

هاى ماشين را کنار نزنيم تا مردم ما را نبينند. از فاصله کمى که بين پرده شيشه

کنم، ولى فکرم مشغول و چهارچوب پنجره است مردم را و درختها را نگاه مى

برند. از اینکه ه آنها ما را به آنجا مىاین است که در گوهردشت چه خبر است ک

کنم حاال روابطى دارم ام دلخورم. فکر مىروابطم را به این زودى از دست داده

اى جدى با توانم روى آنها حساب کنم و از اینکه در چند ماه گذشته رابطهکه مى

 کنم. ام احساس ناراحتى مىراز نداشته

رسيم که خارج از شهر لختى مىبه زندان بزرگى در ميان زمين وسيع 

گوهردشت است. زندان از یک راهروى اصلى تشکيل شده که دو طرف آن 

بندهاى زیادى قرار دارند. در بين هر دو بند یک هواخورى بزرگ است. بندها 

برند و مى ٨شوند. ما را به بند سه طبقه هستند و بندهاى طبقه اول استفاده نمى

ها بينم. در این بند جدید تعداد ما غيرمذهبىادى را مىدر آنجا زندانيان جدید زی

شویم. در ده نفر است و هشتاد نفر مجاهد هستند. یک بازجویى مختصر مى

اند. گویند که در رابطه با منافقين دستگير شدهجواب به اتهام همه مجاهدین مى

 کنند. آنها به این برخوردشان به عنوان تاکتيک نگاه مى

سلول است و بعضى از سلولها را باید دو و یا سه نفره استفاده  ٤۰در این بند 

گيریم. شهناز را که تازه کنيم. من و روژین و شهناز در یک سلول قرار مى

کند چون به بينم، در رابطه با حزب کمونيست دستگير شده است و فکر مىمى

ا در سلول یک خط مشى تعلق داریم باید با من در یک سلول باشد. وسایلمان ر

گوید که چرخيم تا افراد دیگر را ببينيم. نگهبان مىگذاریم و در بند مىمى

کنم که توانيم از هواخورى استفاده کنيم. هواخورى بزرگى است، احساس مىمى

اى آهنين هاى کرکرهدر بند کنارى که بند مردان است زندانيان پشت پرده

توانيم اند که ما نمىها طورى درست شدهرهکنند. پنجاند و ما را تماشا مىایستاده

زنم و به آسمان توانند ما را ببينند. قدم مىاز بيرون کسى را ببينيم ولى آنها مى

بينم که کنم. مىبزرگ باالى سرم و به سلولهاى دو طرف هواخورى نگاه مى
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اند و پنج و یا شش نفر از زندانيان روى سکویى که ته هواخورى است نشسته

توانيم آنها را ببينيم. غول حرف زدن با زندانيان پشت پنجره هستند که ما نمىمش

زنم که بتوانم صدایشان را بشنوم. یک نفر از سازمان اکثریت از طورى قدم مى

خواهد که یک نفر از سازمان او را صدا کند. حاال کسى که پشت پنجره است مى

يان هر بند و اینکه ما کى آمدیم و آنها مشغول رد و بدل کردن اخبار تعداد زندان

 گوید: اى که طرف ماست به آن یکى مىچرا آمدیم و غيره، هستند. زندانى

ها با شما رابطه بر قرار آیا شما هم در بندتان وضع ما را دارید؟ آیا چپى -

 کنند؟ نمى

نگران نباش رفتارشان بعد از مدتى تغيير خواهد کرد و با شما حرف خواهند  -

زنند. باالخره زدند حاال حرف مىبرخى از آنهایى که قبال با ما حرف نمى زد.

هميشه تعدادى سکتاریست هستند که هيچ وقت رفتارشان را تغيير نخواهند داد و 

 با ما حرف نخواهند زد. 

خندد کنارم قرار ام را بگيرم. روژین در حالى که مىتوانم جلوى خندهنمى

 گویم: زنيم به روژین مىىگيرد. همچنان که قدم ممى

 کنند که ما باید با آنها رابطه داشته باشيم چون همهجالب است اینها فکر مى -

زندانى هستيم. اینکه آنها نقش وزارت اطالعات را براى رژیم بازى کردند و 

 ها را لو دادند که دستگير و اعدام شوند اصال مهم نيست. خيلى

اند یشان با رژیم و اینکه رژیم را قبول داشتهتازه هرگز نگفتند که همکار -

شان را فراموش کنند که آنقدر احمق هستيم که گذشتهاشتباه بوده است. فکر مى

شان را هم در بر خواهد داشت. آنها باید بخاطر اى که آیندهکنيم. گذشتهمى

همکاریشان با رژیم براى شکست دادن انقالب، محاکمه شوند. آنها به سازمان 

 کنند، در حاليکه باید خجالت بکشند. خود افتخار مى

تازه روابط ما در زندان بر مبناى روابط تشکيالتيمان نيست. کسى که انقالبى  -

شود یعنى با کسى که فعاليت اش دوست مىو مبارز باشد با هم خط امروزى

شود و این اش به او نزدیک است. هر کس با هم نوع خودش دوست مىسياسى

وعى الزاما داشتن گذشته یکسان نيست. مسئله این است که اینها هميشه خط همن

اند که ضربه زدن به انقالب بوده است. من و تو از دو اکثریت را پيش برده

ایم. ولى در حال حاضر منافع مشترکى را در زندان سازمان کامال متفاوت آمده

یکى است در کنار هم کنيم و از آنجا که رفتارمان نسبت به رژیم دنبال مى
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کنند زندانى بودن کافى است که افراد با هم دوست باشند. هستيم. آنها فکر مى

کنى آنها به آید و تو راه متفاوتى را انتخاب مىولى وقتى مسئله اى پيش مى

 کنند. عنوان ضد انقالب به تو نگاه مى

آهنين اند و از صداى پشت پرده ها هم روى سکو نشستهتعدادى از چپى

خواهند که افراد سازمان آنها را صدا کنند. آنها اخبارى را با هم رد و بدل مى

کرد که کسى را از حزب کنند. شهناز که در کنار آنها بود و سعى مىمى

 گوید: آید و مىکمونيست صدا کند و موفق نشد، به سراغ من مى

 دوست ندارى با یک نفر از حزب حرف بزنى؟  -

خيلى دوست دارم ولى نه از این طریق، فعال بگذار شاهد باشيم و به فکر راه  -

 تماس بهترى باشيم. بلدى سریع مورس بزنى؟ 

 آره.  -

خواهد که به داخل بند برویم. بعد از ظهر من و روژین به یکى نگهبان از ما مى

رویم و با کمک انگشتانمان براى بند روبرو مورس از سلولهاى ته بند مى

شناسيم حرف بزنيم خواهيم با فرد مشخصى که مىگيریم. مىزنيم و پاسخ مىمى

است. در مورد شرایط  فهميم که خودشآید و بعد از چند سوال مىو او مى

 گوید: پرسيم و او مىگوهردشت مى

شرایط خيلى بد است. مجاهدین شروع به مبارزه براى ورزش رزمى و یا  -

اند. مدتى است که رژیم آنها را تهدید کرده که دست از این کار جمعى کرده

 بردارند و برخى از آنها را شکنجه کرده. 

کنند و در این حرکت هستند و او پاسخ مایت مىها هم آنها را حپرسيم آیا چپىمى

 دهد: مى

کنند که آنها را حمایت کنند. ها هم دارند سر آن بحث مىبرخى از چپى -

 اند. ها که حمایتشان را از آنها اعالم کردهها و اکثریتىاىتوده

 نظر خودت و هواداران حزب چيه؟  -

ى هستيم که هرگز به دنبال مجاهدین ما نباید دنبال مجاهدین بيفتيم. ما تعداد -

افتيم. راه مبارزاتى ما کامال متفاوت از آنهاست، مثل زمانى که بيرون نمى
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کردند و حاال یک دفعه بودیم. تا چند وقت پيش اینها خودشان را تواب معرفى مى

اند که قدرتى داشته باشند. آنها دچار توهم نسبت به سازمان هستند. شروع کرده

 کنند که سازمانشان قدرت شکست دادن رژیم را دارد. فکر مى

 کنى چرا رژیم ما را به اینجا منتقل کرده است ؟ فکر مى -

کنيم که رژیم برنامه سرکوب دارد تا ورزش دانم، هر چند ما فکر مىنمى -

جمعى را مانع شود. تا حاال هم رژیم و مجاهدین اعصاب ما را با این موش و 

مان را داشته باشيم. گذارند زندگى روزمرهاند و نمىکرده ها خردگربه بازى

 کنند؟ مجاهدین بند شما هم ورزش جمعى مى

ایم. ایم و چيزى در موردشان نشنيدهدر عرض یک سال گذشته ما با آنها نبوده -

در اوین بند پائين ما مجاهدین بودند ولى ما ندیدیم که ورزش جمعى کنند. امروز 

 ورزش جمعى نکردند. زندانيان بند پائين شما کى هستند؟ هم در هواخورى 

آنها حدود صد نفر هستند، همه پسرهاى جوان که زیر بيست سال هستند.  -

دستگير شده اند که وقت دستگيرى نوجوان  ۶١و  ۶۰بيشترشان سالهاى سالهای 

 اند ولى بخاطر توبه نکردن و کالاند. اکثر آنها در دادگاه محکوم نشدهبوده

دهد که نگهبانان به اند. شهناز خبر مىنپذیرفتن شرایط آزادى در زندان مانده

 آیيم. دهيم و از سلول بيرون مىاند. عالمت اتمام مورس را مىداخل بند آمده

 ٭ ٭ ٭ 

بينم که زنم، مىچند روزى است که در این بند هستيم. در راهروى بند قدم مى

گوید و ى به اولين سلول که مجاهدین هستند مىآید و چيزنگهبان به درون بند مى

شود و این بار نگهبان با دستمالى، چشمى را از داخل رود. دوباره در باز مىمى

کند تا از بيرون بتواند داخل بند را بخوبى ببيند. براى اینکه داخل بند بند پاک مى

ى روغن روى کنند از بيرون پيدا نباشد، زندانيان کمو اینکه زندانيان چه مى

 مالند. چشمى مى

آید. یک گذارم، از بوى آن خوشم نمىناهار پلو مرغ داریم. کمى در بشقابم مى

زند، به توانم دیگر بخورم. بوى آن حال آدم را به هم مىخورم و نمىقاشق مى

گویم که نخورند و اینکه غذا اشکالى دارد. ولى همه گرسنه هستند و بقيه مى

آورم و با نان روم مقدارى خرما از انبار مىدهد. مىنمى کسى به حرفم گوش

خورم، در حالى که دلم براى یک غذاى گرم لک زده است. نيم ساعت از مى
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اند. همه وقت غذا خوردن نگذشته است که همه بند براى دستشویى صف کشيده

 درد و اسهال دارند. عصر تعدادى از زندانيان حالشان خيلى بد است، استفراغ

کند. باالخره شب دیر کوبيم ولى کسى آنرا باز نمىکنند و ما در بند را مىمى

کند و آنهایى را که حالشان خيلى بد است به بهدارى وقت نگهبان در را باز مى

 برد. مى

شوند و به در سلولها نگاه شود و دو نگهبان زن وارد بند مىدر بند باز مى

پرسم و اینکه بندند. از آنها علت آنرا مىکنند و در تمام سلولها را مىمى

 دانى. گوید تو بهتر از من مىوسایلمان در سلول است و یکى از نگهبانان مى

آوریم که موضوع چيست. دوباره از زنيم ولى سر در نمىبا یکدیگر حرف مى

 گوید: پرسيم که موضوع چيست و یکى از آنها مىنگهبانان مى

اسمتان را روى در سلولتان بنویسيد که ما اسم هر کس  ما از شما خواستيم که -

را بنابر شماره سلول یادداشت کنيم و بدانيم هرکس در کدام سلول است. و شما 

کنيد. مدیر زندان هم دستور داده است که در همه سلولها گفتيد که این کار را نمى

 را ببندیم. 

 گوید: ؟ و یکى از آنها مىپرسيم چه کسى این را به ما گفته استاز نگهبان مى

 ما به اولين سلول گفتيم.  -

 پس شما به ما نگفتيد و نباید در سلول ما را ببندید.  -

 اند که در هر سلولى که اسم روى آن نيست ببندم. به من دستور داده -

روند و ما به شدت عصبانى هستيم. باید مثل حيوانات نگهبانان از بند بيرون مى

صد نفر در راهرو، نه جاى کافى و نه آرامشى. با یکدیگر مشورت زندگى کنيم. 

کنيم. برخى معتقدند که اعالم اعتصاب غذاى نامحدود کنيم. روژین و شهناز مى

گویم که باید در مورد آن پرسند چه باید بکنيم. به آنها مىآیند و مىبه سراغم مى

گيریم. به این فکر فکر کنيم و درست نيست حاال که عصبانى هستيم تصميم ب

کند و فشارى کنم که من اعتصاب غذا را قبول ندارم چون ما را ضعيف مىمى

آورد. داستانهاى زیادى در مورد اعتصاب غذا و بازى رژیم با هم به رژیم نمى

تواند با ما هم کنيم رژیم مىکنم اگر ندانيم چه مىام. احساس مىزندانيان شنيده

آميز شرایطمان مثل زندگى خوکهاست. خيلى تحقيربازى کند. از طرف دیگر 

مان را داشته باشيم، کارهایى مثل کتاب توانيم زندگى روزمرهاست. نمى
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خواندن، بحث و رابطه با بندهاى دیگر امکان پذیر نخواهد بود. با روژین که 

گویم که موافق زنم. به او مىکند حرف مىنقش رابط را بين ما ده نفر بازى مى

 م یک اعتصاب غذاى محدود هستم. اعال

کنم بهتر دیگران اعتصاب غذاى محدود را دوست ندارند ولى من هم فکر مى -

از نامحدود است. با آنها حرف خواهم زد و خواهم گفت که من و تو موافق یک 

 اعتصاب غذاى محدود هستيم. 

 گوید: آید و مىکند مىرود و بعد از مدتى که با دیگران بحث مىروژین مى

کنم چون آنها هيچ وقت حرکتشان را با تو آنها هم موافق هستند. تعجب مى -

دانند که در این جا چه کردند. شاید علت آن این است که آنها هم نمىتنظيم نمى

 گذرد. مى

رسيم که اعالم سه روز اعتصاب غذا کنيم. به طرف در همه به این توافق مى

کند، دورش را کى از نگهبانان در را باز مىزنيم. یرویم و در مىبند مى

 گویم: گيریم. به نگهبان مىمى

ما اعالم سه روز اعتصاب غذا در اعتراض به شرایطى که برایمان فراهم  -

کنيم. شرایطى که اصال انسانى نيست. ما مشکلى در مورد اینکه اید مىآورده

مان را روى در بنویسيم نداشتيم و شما ما را به عمد در این شرایط قرار اسامى

 اید. داده

 دهد: نگهبان پاسخ مى

 بایست به شما بگویند. لول گفتم و آنها مىمن به اولين س -

بایست به ما آنها به ما نگفتند و وظيفه آنها نبود که بگویند، خودتان مى -

 گفتيد. مى

 پيغام شما را به مدیر زندان خواهم داد.  -

نفر هستند اعالم اعتصاب غذاى نامحدود تا باز شدن در  ۹۰مجاهدین که حدودا 

پرسم عمل مجاهدین خيلى غيرعادى است. از روژین مىالکنند. عکسسلولها مى

ایم؟ چرا آیا در جامعه و یا در زندان اتفاقى افتاده است که ما متوجه آن نشده

کنند؟ ولى ما رفتار آنها اینقدر تغيير کرده است و کامال متفاوت با قبل عمل مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

ه تواب بودن شان تظاهر بتوانيم پاسخى به سواالتمان بدهيم. تا بحال همهنمى

کردند. حاال کردند، هرچند برخى از آنها خود را تواب تاکتيکى قلمداد مىمى

اند به حرکتهاى اعتراضى، برخوردى که در سالهاى یک دفعه شروع کرده

 اند. گذشته هيچ وقت نکرده

ریزى داخلى پيدا گذرد ولى خونبا اینکه فقط دو روز از اعتصاب غذا مى

معده و روده دارم. روز سوم است و روز مالقات است و ما  ام و درد شدیدکرده

هایمان بخواهيم که در زندان بمانند و از رئيس زندان قصد داریم که از خانواده

اند بپرسند. ولى در مورد علت اینکه ما را در این شرایط غير انسانى قرار داده

هایمان باید ره خانوادهدهند و این خيلى ناراحت کننده است. بيچابه ما مالقات نمى

ام باید راهى طوالنى را خيلى نگران باشند. براى آمدن به گوهردشت خانواده

روند بدون آیند و مىبيایند و خيلى برایشان خسته کننده است. این همه راه را مى

 اینکه مرا ببينند. 

نفر  ١۰هر وقت نگهبان ما را صدا مىکند که برویم غذایمان را بگيریم، ما برای 

داریم. امروز رئيس زندان از بند بازدید دارد. مالى کریه شکلى مى غدا بر

شود بى آنکه حرفى ایم رد مىاست. از بين ما که در دو طرف راهرو نشسته

خواهند که کشد که نگهبانان از ما مىرود، نيم ساعت بيشتر طول نمىبزند. مى

از اینکه از این شرایط خالص  وسایلمان را جمع کرده و منتظر انتقال باشيم.

 شویم خوشحاليم. مى

برند که سه اتاق و یک سالن بزرگ دارد. بند ما به یکى از ما را به بندى مى

بندهاى بزرگ چسبيده است. ما ده نفر اتاق متوسط را که چسبيده به سلولها است 

 داریم. بيست تا سلول انفرادی طرف چپمان است و چون در آخرین بندبر مى

ها و اکثریتيها اىزندان هستيم، روبرویمان بيابان است. اتاق کوچک را توده

روم و سرود برداشتند و بزرگترین اتاق را مجاهدین. کنار پنجره مى

ایم. زنم که اگر کسى در سلول هست بداند که ما آمدهانترناسيونال را با سوت مى

کند. بر روى ان مىپسرى بلوزش را از پنجره اولين سلول به بيرون آویز

بلوزش نوشته است که دو سال است که در آن سلول است. او شروع به حرف 

شویم که کشد که متوجه مىکند ولى چند لحظه بيشتر طول نمىزدن با ما مى

 دچار اختالالت روانى است. 

دستگير  ٦۰شوم. در رابطه با مجاهدین در سالدر اتاق جدید با سارا آشنا مى

زندان به نفى خدا و مذهب و مجاهدین رسيده است. حاال هم چون  شده ولى در
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کند. دخترى زیبا، کم سن، محکم و داند با ما زندگى مىخودش را کمونيست مى

رسد. شخصيت جالبى دارد، خيلى زود با هم دوست با اعتماد بنفس بنظر مى

با آنها  شویم. در مورد مجاهدین و اینکه چرا دوست ندارد با آنها باشد ومى

 زند. تعریف شود برایم حرف مى

کشد، تو را توانند به همان راحتى که یک پاسدار کسى را مىمجاهدین مى -

کنند، برایشان هم مهم نيست کارى که بکشند. آنها هر کار براى سياستشان مى

خواهند که مثل مالها رفتار کنند چقدر غيرانسانى باشد. آنها فقط قدرت مىمى

 الخره نظراتشان هم با رژیم یکى است، هر دو مسلمانند. کنند. با

از سارا که به خاطر اتهامش به اجبار تا به حال در بند توابين بوده است، در 

 گوید: اند؟ مىپرسم. اینکه آیا خيلى از توابين آزاد شدهمورد آزادى آنها مى

اهدین آره، در عرض دو سال گذشت خيلى از توابين را که عمدتا از مج -

و همه  اند. براى همين دیگه از قزل حصار هم استفاده نمىکننداند آزاد کردهبوده

 اوین جا دهند.  ۲١٦را توانسته بودند در بندهاى 

سارا جان از ابتدایى که به اوین آمدم یک سوال دارم که تا به حال نتوانستم از  -

یند و غير مجاهدها هيچ کس بپرسم، چون مجاهدها حاضر نيستند واقعيت را بگو

دانند. سوالم این است که سياست تواب تاکتيکى در بين هم پاسخش را نمى

مجاهدین چطور راه افتاد. آیا به طور خودبخودى راه افتاد و یا یک دستور 

دانى وقتيکه من دستگير شدم، اکثر افراد بند که بيشترشان هم تشکيالتى بود؟ مى

کردند. وقتى که از زندانيان قدیمى پرسيدم مى مجاهد بودند تظاهر به تواب بودن

ابتدا مجاهدین و بعد  ٦۰که موضوع چيست گفتند که بعد از سرکوب شدید سال 

ها تواب تاکتيکى شدند. سوال من این است که این سياست چطور بخشى از چپى

 راه افتاد و آیا سياست تشکيالت مجاهدین بود؟ 

تدا جو زندان هم مثل بيرون انقالبى بود دستگير شدم. در اب ٦۰من هم سال  -

یعنى زندانيان حاضر نبودند حتى اسم و یا آدرسشان را بدهند. اکثر زندانيان هم 

خيلى جوان بودند، بيشتر مجاهد و محصل بودند. پاسدارها هم جرات 

ژیم سرکوب که ر ٦۰خرداد ٣۰برخوردهاى االن را نداشتند. ولى بعد از 

کرد و مى  هر روز تعداد زیادی از زندانيان را اعدامشدیدی را شروع کرد و 

ها خيلى وحشيانه شد، از طرف تشکيالت این رهنمود آمد که بهتر است شکنجه

دست از حرکتهاى تا کنونى برداریم و بطور تاکتيکى تواب شویم. دليلشان هم 

ن کشند. هميگفتند اگر تواب تاکتيکى نشویم همه مان را مىحفظ نيرو بود. مى
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باعث شد که برخوردها تغيير کند. از آن به بعد همه مجاهدین در پاسخ به این 

گفتند "منافق". در صورتيکه تا قبل از سياست تواب سوال که اتهامت چيست مى

 گفتند، سازمان مجاهدین خلق ایران. تاکتيکى همه در مقابل آن سوال مى

 ٭ ٭ ٭ 

اند. کتاب جالب انيان خوابيدهاى است. بيشتر زندبعد از ظهر گرم و گرفته

ایم هنوز دریافت خواندنى نداریم، کتابهایى هم که به کتابخانه سفارش داده

نشينم، هيچ کس در سلولهاى کنارمان نيست، به جز ایم. کنار پنجره مىنکرده

همان پسرى که در سلول یک است. در طرف راستم یک برج نگهبانى است که 

کند. هاى ما را نگاه مىرسد که پنجره. به نظر مىپاسدارى در آن نشسته است

کند که اگر کسى خواست فرار کند ببيند. چون کنم که براى این نگاه مىفکر نمى

اند و امکان فرار صفر است. احتماال ها را پرده کرکره زخيم فلزى پوشاندهپنجره

را نگاه  مراقب است که زندانيان با یکدیگر تماس نگيرند. پاسدار داخل برج

نشيند. پشت برج نگهبانى هيچ ایستد و گاهى روى صندلى مىکنم، گاهى مىمى

خورد. نه درختى، نه ساختمانى، نه حتى یک چيز بجز زمين لخت به چشم نمى

بينم طراحى کنم. کاغذ خيابان. بيابان است و بيابان. دوست دارم آنچه را که مى

کشم بعاله بيست تا سلول دار را مىدارم. برج نگهبانى و پاسو مدادى بر مى

هایى که اینجا طرف چپم را. زمين پشت نگهبانى را به شکل بيابان گونه با بوته

اى است و کشم. در مقابلم در دور دست جادهاند مىو آنجا روى زمين در آمده

آورم. بيست تا پنجره سلولها را دقيقتر ساختمانهایى، آنها را به روى کاغذ مى

بينم روى کاغذ بياورم. احساس کنم تمام جزئياتى را که مى. سعى مىکنممى

کنم. کنم و طراحى مىکنم، نزدیک یک ساعت است که دارم نگاه مىخستگى مى

اند چون باید از بين پرده کرکره یعنى از یک درز کوچک چشمانم درد گرفته

رد پنجره مرا کنم که پاسدار توى برج نگهبانى دابيرون را ببينم. احساس مى

دهد که کسى پشت پنجره است یا نه. به دانم که آیا تشخيص مىکند. نمىنگاه مى

شود نشينم. ناگهان نگهبان زنى آرام وارد اتاق مىروم و مىاى از اتاق مىگوشه

کند و بعد از اینکه مطمئن رود. نگهبان پنجره را چک مىو به کنار پنجره مى

کند و حکم سرجایشان است، به اطراف اتاق نگاه مىشود که شکسته نشده و ممى

اش چند لحظه بينم. همهکنم خواب مىرود. احساس مىآرام از اتاق بيرون مى

ام، اگر نگهبان کمى زودتر آمده بود مچم را گرفته بود. براى است که نشسته

چى؟ براى کشيدن سلولهاى کنارى و پاسدار توى برج نگهبانى؟ یکى از 

دانى گوید خيلى شانس آوردى، وگرنه امشب را در سگمى زندانيان

شوم که همه چيزهایى را که در مورد این زندان شنيده گذراندى. متوجه مىمى
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دانى اتاقک یک متر در یک مترى است که زندانى ام. سگبودم فراموش کرده

گفته بود، تواند در آن بنشيند و کامال تاریک است. دنيا در مورد آن برایم تنها مى

 او چند روزى را در آن گذرانده بود. 

 ٭ ٭ ٭ 
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 شاهد شکنجه 

کنم کجا هستم و سعى حاال بعد از بيست روز در این زندان تازه دارم احساس مى

توانيم از کتابخانه کتاب بگيریم و کتابهاى کنم که از شرایطم استفاده کنم. مىمى

اینجا با کتابهاى اوین و قزل حصار متفاوت هستند. کتابهاى جالبى در کتابخانه 

توانيم آنها را سفارش دهيم. غذا لف که مىاینجا هستند مثل کتابهاى برشت و پاو

توانيم از فروشگاه خيلى بيشتر از اوین است، حداقل هميشه گرسنه نيستيم. مى

وسایل نسبتا بهترى بخریم. تنها چيزى که بد است این است که آب گرم نداریم و 

چون هوا خيلى گرم است و پنکه و شوفاژ هم نداریم، مجبوریم که روزى چند 

ش آب سرد بگيریم. بعالوه اینکه در اینجا نگهبانان با نگهبانان تمام بار دو

ام متفاوت هستند. نگهبانان اینجا از نظر فيزیکى زندانهایى که تا بحال بوده

توانند آدم را بکشند. اى که اگر بزنند مىتر هستند، با دستهاى کلفت و گندهدرشت

و جریانات سياسى هم کمى  برعکس نگهبانان زندانهاى دیگر در مورد سياست

حصار نگهبانى براى نام نویسى آمده بود و آید یک بار در قزلدانند. یادم مىمى

بایست برایش هجى کنيم. ولى در توانست برخى از نامها را بنویسد و مىنمى

اند که رسد که نگهبانان متفاوت هستند. آنها آموزش دیدهاینجا به نظر مى

 سند و خشن باشند و از زدن لذت ببرند. زندانيانشان را بشنا

اند. هر روز درد زیادى در زانوهایم کنم درد پاهایم خيلى بيشتر شدهاحساس مى

خواهم که مرا به دارم و بلند شدن و نشستن برایم دردناک هستند. از نگهبان مى

شوم که دکتر همانى است رسم متوجه مىدکتر ببرد. وقتى به بهدارى زندان مى

در کميته مشترک بود. خودش هم زندانى است ولى احساس نفرت نسبت به که 

مبارزین دارد. انگار با رفتن به جبهه دشمن انسانيت هم در او مرده است. شاید 

اى که رژیم بيند. گذشتههم ما را دوست ندارد چون گذشته خودش را در ما مى

رده است. مرا معاینه در او شکانده و او را به موجودى مملو از تنفر تبدیل ک

خندم و او با گوید هيچ مشکلى ندارى، درد هم ندارى. به او مىکند و مىمى

 کند. برافروختگى نگاهم مى

گوید علت دردناک شدن پاهایم این است که روزى چند هایم مىیکى از هم اتاقى

 گویم که هوا خيلى گرم و طاقت فرساست وگيرم. به او مىبار دوش آب سرد مى

گوید که اگر به دوش اگر دوش نگيرم تحمل این همه عرق کردن را ندارم. مى

آب سرد گرفتن ادامه دهم وضع پاهایم بدتر خواهند شد و فلج خواهم شد. سعى 

کنم که وضع کنم که روزى یک بار بيشتر دوش آب سرد نگيرم و احساس مىمى

 شوند. پاهایم دارند بهتر مى
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زنم که ما را بعد از مدتى حتما به اوین بر حرف مى با سارا و روژین و شهناز

خواهند گرداند و ما نباید فقط خودمان با خواندن این کتابها لذت ببریم. باید آنها 

کنند و از را رونویسى کنيم و براى دوستانمان به اوین ببریم. آنها موافقت مى

نویسيم. تا نيمه شب کنيم نوبتى از روى آنها مىاى که کتابها را دریافت مىلحظه

بریم. وقت خيلى سریع کنيم و از این کار لذت مىبيداریم و رو نویسى مى

گذرد، شاید چون ما خيلى سرمان شلوغ است. زمانى که در حال نوشتن و یا مى

کنم. کنم روى سنگ کار مىخواندن نيستم و دارم اخبار تلویزیون را گوش مى

کنم و است. آنرا براى نينا درست مىیک سنگ سفيد دو سانت در سه سانت 

ام به معنى ضرورت رابطه تئورى و عمل است. خود طرحى که روى آن کشيده

ام، خيلى مراقبش هستم. در گشت سنگ را به شکل یک کتاب باز شده در آورده

 کنم که نگهبانان پيدایش نکنند. آنرا با دقت جاسازى مى

برند. از ان قدم زنان به هواخورى مىگاهى نگهبانان ما را از سالن اصلى زند

بينم و زندانيان پسر را که در حال قدم ها را مىهاى راهرو هواخورىپنجره

کنم زدن هستند. گاهى دوست دارم بایستم و تماشایشان کنم. گویى فراموش مى

شود که با آنها رو در رو حرف بزنيم. تنها ام. هيچوقت نمىکه خودم هم زندانى

شود و از کنار کنيم و لبخندى کمرنگ و پنهانى رد و بدل مىنگاه مى یکدیگر را

کنيم بى آنکه سخنى گفته گذریم. گویى یکدیگر را درک و احساس مىهم مى

کنند. آنها هم شوم که مجاهدین ورزش جمعى مىباشيم. در هواخورى متوجه مى

ورزش جمعى را شروع کردند چون مردان مجاهد مدتى است که شروع 

اند. دنباله روى آنها از مردان مجاهد کامال قابل درک است. مرد ساالرى کرده

در زندگى و کار سياسى آنها هميشه عریان بوده است. درک رفتار مجاهدین 

دوند کسانى برایم سخت شده است، چون بيشتر آنهایى که دارند دسته جمعى مى

رژیم افتخار  هستند که خودشان را تواب معرفى کرده و به همکارى با

کردند. چطور ممکن است که با این سرعت تغيير کرده باشند؟ هر چند این مى

تغيير شخصيت و یا نظر نيست و تغيير تاکتيک است و بس. احساس خوبى 

ندارم چون ما شاهد سرکوبشان خواهيم بود و از ما هم انرژى خواهد گرفت. ما 

رکوب آنها را شروع خواهد احتياج به آرامش داریم تنها آرامش ولى رژیم س

گذارند کرد و دیدن آن و دیدن اینکه آنها چطور ورزش جمعى را کنار مى

هاى مبارزه براى حقوق اعصاب خرد کن است. از اینکه این همه شاهد پروسه

ام. بخصوص اینکه قدرت دخالت ندارم. دیدن و بعد عقب نشينى باشم، خسته شده

ها این کار را است بخصوص وقتى چپى ها خيلى ناراحت کنندهاین پروسه

 کنند، مثل جریان چادر رنگى. مى
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 ٭ ٭ ٭ 

اند. حاال داریم تا بحال دو بار مجاهدین در هواخورى ورزش دسته جمعى کرده

دانم که به کارشان ادامه خواهند داد یا نه، چون خبر رویم، نمىبه هواخورى مى

گوید ورى رسيدیم، نگهبان مىزنند. به هواخداریم که مجاهدین پسر را مى

ایم، آید که حرف بزند. همه ایستادهچادرهایمان را برنداریم چون لشکرى مى

شود، مثل غول است. هيکل درشت با دستهاى درشتى دارد رو مردى وارد مى

 کند. به مجاهدین صحبت مى

 اگر کسى ورزش جمعى کند به قصد مرگ او را خواهيم زد.  -

 کنند. کنند و ورزش جمعى نمىاهدین با یکدیگر مشورت مىرود، مجلشکرى مى

چند روز است که نگهبانان زندانيان مرد را به اتاقى که ته راهروى اصلى 

آورند. زندان قرار دارد و از طرف اتاق مجاهدین به بند ما وصل است، مى

نند دهند که فقط بتوانگهبانان تعداد زیادى زندانى را در آن اتاق چنان جا مى

بایستند و جایى براى نشستن نداشته باشند. اتاق پنجره و حتى هيچ درزى براى 

اند. هر وقت که گيرى ندارد. زندانيان اسم اتاق را حمام سونا گذاشتههوا

بندند، بعد از چند لحظه گذارند و در را مىنگهبانان زندانيان را در آن مى

کوبند که . زندانيان در را مىنالندزندانيان از کمبود هوا و تنگى نفس مى

پرانند. زندانيان به نگهبانان باز کنند ولى نگهبانان پشت در ایستاده و متلک مى

گویند که برخى حالشان بد شده است. زنند مىریزند و در مىشدت عرق مى

خواهند که ورزش جمعى نکنند و به آنها فحش نگهبانان از پشت در از آنها مى

افتند و یکى از آنها به چانه زدن به ه همگى به حالت خفگى مىدهند. تا آنکمى

 افتد: نگهبانان مى

 کنيم. ورزش براى سالمتى مى -

 کنيد؟ کنيد؟ چرا تنهایى ورزش نمىپس چرا گروهى ورزش مى -

 این یک حرکت گروهى نيست.  -

و روى کنند بيشتر آنها قادر به راه رفتن نيستند وقتى نگهبانان در را باز مى

 غلطند. زمين مى
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شنویم. از پشت درى که مشغول خوردن شام هستيم که صداهایى از پشت در مى

شود، ولى از زمانى که ما اینجا هستيم از آن استفاده به راهروى اصلى باز مى

خواهند که حرکت کنند. آید که از زندانيان مىاند. صداى نگهبانان مىنکرده

ها شود و نالهصداى ناله. صداهاى زدن بلندتر مى آید ویکباره صداى زدن مى

ایم. تواند غذایش را تمام کند، همه سراپا گوش شدهگيرند. کسى نمىاوج مى

توانيم بکنيم، حتى با بستن شنيدن صداها غير قابل تحمل است ولى چه مى

رسد که آید، بنظر مىگوشهایمان صداها را خواهيم شنيد. صداى گریه و ناله مى

کنم برخى دست یا زنند. احساس مىگهبانان دارند به شدت زندانيان را مىن

پایشان شکسته شده است. نگهبانان با استفاده از شکنجه سعى دارند که زندانيان 

کنند، بعضى از را از ادامه ورزش جمعى عقب بنشانند. صداها شدت پيدا مى

رسد. ن دیگرى به گوش مىهاى بلندترى از زندانياشوند، نالهها ضعيف مىناله

کنم. جهنم همان چيزى است که در کنم جهنم را حاال دارم درک مىاحساس مى

سوزانند. راهرو جریان دارد. به جاى آتش با کابل و شالق و مشت بدنها را مى

اند و همانطور که در قرآن آمده است انسان را انگار همه نگاهبانان خدا شده

اش کنند تا باز هم شکنجهکشند و باز هم او را زنده مىىسوزانند و مزنند، مىمى

هایى را که قرار کنند. شاید هم هيچگاه به پاى خدایشان نرسند و نتوانند شکنجه

است در جهنم به انسان بدهند، اینجا عملى کنند. گویى در ددمنشى به رقابت با 

رسد. به نظر گذرد، تنها صداى ناله به گوش مىاند. مدتى مىخدا برخواسته

اند. از باالى آید که زندانيان شکنجه شده را به حال خودشان رها کرده و رفتهمى

کنيم. زندانيان زیادى روى در اصلى بند و با استفاده از آینه راهرو را نگاه مى

کنند. برخى بيهوش هستند، خون به اند، غرق خون هستند و ناله مىزمين افتاده

 همه جا پاشيده است. 

شکنجه و ناله و صداى ضربات هر روزه شده است. هر روز بعد از ظهر نوبت 

بندى است که آنروز ورزش جمعى کرده است. هر روز صداى کتک زدن و 

ها را کور شکنند و بعضىشنویم. دست و پاى زندانيان را مىناله و گریه مى

روز کنند. صداى شکنجه و ناله اعصاب خرد کن شده است. بعد از چند مى

گيرم که به آن گوش ندهم و در جایى بنشينم که کمتر بشنوم. امروز تصميم مى

برد دست راستش را با بانداژ بسته است. نگهبانى که ما را به هواخورى مى

معلوم است که در زدن زندانيان دستش ضربه خورده است. هر بار ما را به 

م که به بهدارى چسبيده اى هستيبرند. حاال در هواخورىهواخورى متفاوتى مى

اند. یکى از زندانيان که نزدیک است. زندانيانى روى بعضى از تختها خوابيده
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پيچى است. همچنان که روى تخت پنجره است صورت و یکى از پاهایش باند

 زند که: خوابيده است با انگشتانش به ما مورس مى

بعضى از زندانيان را مثل من کور کردند. دست و پاى تعدادى را مثل من  -

زنند. آنها کتک زدن را اند. هر روز بندى را که ورزش جمعى کنند مىشکسته

کنيم که شکست نخوریم. دهند تا ما کوتاه بيایيم ولى ما سعى مىآنقدر ادامه مى

 دوستانمان ادامه خواهند داد. 

شود. کند توانش خارق العاده مىى انسان اميد و افقى پيدا مىرسد وقتبه نظر مى

اند. چه اند که برایش اینقدر توانمند شدهانگار مجاهدین به اميدى دست یافته

 اميدى؟ 

اند، که رسد که نگهبانان امروز به عمد ما را به این هواخورى آوردهبه نظر مى

ایم ببينيم. در حاليکه قدم شنيده ها و صداهایى را که این چند روزهنتيجه شکنجه

آیند. در بينيم که تعدادى زندانى مرد به هواخورى روبروى ما مىزنيم مىمى

کنيم و آنها بين ما و آنها تنها راهروى اصلى زندان قرار دارد. ما به آنها نگاه مى

شوند که ما مجاهد نيستيم چون روسرى سرمان کنند. متوجه مىما را تماشا مى

ت. یکى از آنها مراقب است اگر نگهبان آمد به بقيه بگوید و تعداد دیگرى در نيس

کند. ولى به خاطر مقابل ما ایستاده و یکى از آنها شروع به زدن مورس مى

زند و زدگى به جاى مورس زدن با انگشتش، با تمام دستش مورس مىهيجان

کنم که کاش ا احساس مىگوید. بعد از سالهفهميم چه مىباعث خنده ما شده و نمى

 شد در کنارشان بنشينم و مثل زمانى که آزاد بودم با آنها حرف بزنم. مى

شنویم که اوضاع همه بندها آرام است. بعد از دو هفته شکنجه هر روزه، مى

اند. ولى بعضى از زندانيان بخاطر زخمى شدن در زندانيان قانون را پذیرفته

ندان بسترى هستند. بعضى از زندانيان با آتش شکنجه یا خودکشى، در بهدارى ز

اند. کنند که شکست خوردهاند چون احساس مىزدن خود دست به خودکشى زده

 شرایط بدى است. 

روم که یکى از زندانيانى که بين ماست سال پيش دستگير شده است. پيش او مى

بپرسم. از اخبار بيرون تا قبل از دستگيریش و جریانى که با آن بوده است 

گوید کار اصلى آنها نقد نظرات حزب کمونيست بوده است. خيلى برایم مى

عجيب است که تشکلى به جاى مبارزه با رژیم با سازمان دیگرى مبارزه کند. 

گوید اند یا نه. مىپرسم که آیا فعاليت دیگرى هم به جز نقد حزب داشتهاز او مى

ها فعال باشيم. باورم م در همه زمينهتوانستيتعدادمان زیاد نبود براى همين نمى
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کردند اند، و در واقع با حزبى مبارزه مىکردهشود که با رژیم مبارزه نمىنمى

گویم که من هم یکى از آنها بودم که در حال مبارزه با رژیم بوده است. به او مى

و معتقد به تشکيل حزب بودم، ولى قبل از آنکه حزب تشکيل شود دستگير شدم. 

خواهم در مورد نظرات اخير حزب و نقد خودشان برایم بگوید. او او مى از

گوید و من از اینکه کسى را برایم از حزب و نظرات و سياستهاى اخيرش مى

داند و خودش هم در مورد آن نظر دارد بينم که نظرات حزب را مىمى

ن ببرم. او کنم که براى دوستانم به اویخوشحالم. تمام حرفهایش را یادداشت مى

متوجه نيست که مبارزه با حزبى که در حال مبارزه با رژیم است ممکن است به 

کنند هاى چپى است که فکر مىکنار آمدن با رژیم ختم شود. شاید هم جزو سکت

مبارزه با کمونيستها از مبارزه عليه رژیم مهمتر است! شخصيتا آدم خوبى 

زاتى را در پيش گرفته بوده است. دانم چرا و چطور چنين روش مباراست، نمى

 کند. انگار وارونه بودن همه چيز در این دنيا در مورد مبارزان هم صدق مى

در حال خوردن شام هستيم که با شنيدن صداى "چنگک" "چنگک" همه از جا 

کشيم. وقتى ما به این بند پریم و لباسهایمان را از پنجره به داخل اتاق مىمى

مان را در بيرون پنجره آویزان ما گفتند که نباید لباسهاى شسته آمدیم نگهبانان به

کنيم چون جایى در اتاق براى آویزان کردن و کنيم. ولى ما این کار را مى

خشک کردنشان نداریم. هر از چند گاهى نگهبانان از بيرون از زندان با یک 

ه محض آنکه گردانند. بکشند و به ما بر نمىچنگک بلند لباسها را پائين مى

کنند لباسها را با چنگک پائين بکشند، زندانيان به طرف نگهبانان شروع مى

زنند چنگک، چنگک، لباسها را به داخل دوند و در حاليکه فریاد مىپنجره مى

کشند. به غير از جا نداشتن در اتاق، بخاطر آفتاب مجبوریم که لباسها را مى

عفونى شوند. باید با آفتاب ضد بيرون پنجره آویزان کنيم. لباسهایمان

توانيم لباسهاى شسته را به آنجا برده مان هم آنقدر کوتاه است که نمىهواخورى

 و آفتاب دهيم. 

نزدیک نيمه شب است و آماده خواب هستيم. یک دفعه نگهبانان وارد اتاق شده و 

يدیم، دانم کى وارد شدند که ما نفهمخواهند که به سالن برویم. نمىاز ما مى

امکان پنهان کردن سنگ را ندارم، توى قفسه زیر لباسهایم است. نگهبانان 

مراقبند و حرکات همه را زیر نظر دارند. اگر ریسک کنم و به طرف قفسه رفته 

روم، و آنرا بردارم ممکن است که ببينند و آنرا بگيرند. با ناراحتى به سالن مى

دارند و همه کارم به هدر نرا بر مىاگر پيدایش کنند که احتمالش زیاد است، آ

کنند و تعدادى نگهبان در حال گشتن رود. همه زندانيان را در سالن جمع مىمى

ام و چيزى پيدا نخواهند ها را مخفى کردهوسایلمان هستند. از اینکه تمام نوشته
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کرد خوشحالم ولى نگران سنگم هستم. تعدادى نگهبان مرد مشغول حرف زدن و 

رسد که کارشان با پسرها تمام شده و حاال ندن به ما هستند. به نظر مىمتلک پرا

زند که اند. یکى از نگهبانان طورى حرف مىاز سر بيکارى به سراغ ما آمده

توانم کنم نخندم ولى گاهى نمىکند. سعى مىانگار دارد در تاتر نقش بازى مى

اداى دو مجاهد را در کند. ام را بگيرم چون خيلى احمق جلوه مىجلوى خنده

آورد که از نظر سنى مثل مادر و دختر هستند و هریک سر بر پاى دیگرى مى

 کنند. گذاشته و گریه مى

گذارد و چيزى در گوشش آید و سنگ مرا در دست او مىیکى از نگهبانان مى

پرسد دهد و مىکند و سنگ را نشان همه مىگوید. او نمایش خود را قطع مىمى

کند کنم و او در حاليکه تک تک زندانيان را نگاه مىت. من سکوت مىمال کيس

هایم گوید بگویيد این سنگ مال کيست؟ خوشبختانه فقط تعدادى از هم اتاقىمى

گوید ما خواهيم فهميد که این مال کيست و دانند که مال من است. نگهبان مىمى

احب آن االن خودش آن وقت صاحب آنرا حسابى تنبيه خواهيم کرد ولى اگر ص

گوید طرحى که روى را معرفى کند کارى با او نخواهيم داشت. نگهبان مى

سنگ است طرح یک سازمان است. او به حرف زدن در مورد سنگ و طرح 

اند و فکر رسد که معنى طرح را نفهميدهدهد. به نظر مىروى آن ادامه مى

 اند که چيز مهمى است. کرده

پا ایستادن و گوش دادن به مزخرفات نگهبانان ما را بعد از چهار ساعت سر 

رویم که وسایلمان را که همه روى زمين روند. ما به اتاق مىکنند و مىرها مى

در هم بر هم ریخته است جمع کنيم و بعد بخوابيم. حالم حسابى گرفته است، این 

دیگر  ام.کردم از دست دادهاولين بارى است که سنگى را که روى آن کار مى

 کار سنگ نخواهم کرد. 

ماه است که اینجا هستيم، در این زندان دست ساز شاه که نمایندگان خدا  ٦حدود 

کنند. امروز نگهبانان از روى زمين آنرا به ارث بردند و خوب از آن استفاده مى

دانيم که به اوین بر گردانده ما خواستند که با تمام وسایلمان آماده باشيم. مى

شد. اینجا دیگر چيز دیدنى براى نشان دادن به ما وجود ندارد، براى خواهيم 

همين ما را برخواهند گرداند. دختران مجاهد ورزش جمعى را قبل از آنکه به 

طور جدى شروع کنند، با تهدید لشکرى تمام کردند. زندانيان مرد شکست 

به خاطر  خوردند، برخى خودکشى کردند ومتاسفانه جان باختند، برخى از آنها

کنند. حاال شکنجه زخمى هستند. به هر حال آنها هم دیگر ورزش جمعى نمى

همه چيز در اینجا بر وفق مراد رژیم است. ما هم با زخمهایى پنهان بر 
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گردیم تا از جنایتى که شاهدش بودیم براى دوستانمان وجودمان به اوین بر مى

ان زیر شکنجه را فراموش کنيم. بگویيم. شاید هرگز نتوانيم گریه و فریاد زنداني

کتابهاى زیادى را که از کتابخانه زندان گرفتيم کپى کردیم تا براى دوستانمان 

توان داد و یا گرفت. نگهبانان از ما اى که در زندان مىهدیه ببریم، بهترین هدیه

شویم که دوباره به اوین خواهند که از بند بيرون برویم. سوار اتوبوس مىمى

کنم که همه چيز برایم بينم و احساس مىم. دوباره خيابانها و مردم را مىبرگردی

تازگى دارد. آدمها را، لباسهایشان، حالتهایشان، طریقه راه رفتنشان را نگاه 

شود احساس کرد که شادند و یا افسرده. در کنم. از حالت راه رفتنشان مىمى

کشند. فشار جنگ ود را مىچهره اغلبشان شادى نيست، در راه رفتنشان گویى خ

و فقر و اختناق باید مردم را خسته کرده باشد. هر بار که از زندانى به زندانى 

گيرند و ما را کنم که مردم جلوى اتوبوس را مىشوم، تصور مىدیگر منتقل مى

اند. چطور کنند. چه تخيل شيرینى، ولى مردم خودشان هم زندانىآزاد مى

کنند؟ اول باید خودشان را از دست این رژیم آزاد کنند. توانند ما را آزاد مى

رود که همه جا را در زنند و رنگ طالئى مىبرگهاى درختان رو به زردى مى

شود در بعضى از درختان دید. برگيرد. زیبایى پائيز با رنگهاى متنوعش را مى

 اند. کنند، همچنان سبز ماندهانگار بعضى از درختان در مقابل آن مقاومت مى

 ٭ ٭ ٭ 

شناسيمشان ما را با خود رسيم، نگهبانانى که مىاست. به اوین مى ٦٦پائيز سال 

هاى انفرادى که بند سلول ۲۰۹و به بند  مىبرند ۲١٦برند. ما را به ساختمان مى

دانم که سلول خالى کم دارند و یا سياستشان این است که در هر سلول است. نمى

روژین و یکى از مجاهدین را در یک سلول قرار سه نفر بگذارند. من و 

کنيم مان با فاطى با هم مشورت مىدهند. من و روژین در مورد تنظيم رابطهمى

اى با او برقرار شناسيم، رابطه دوستانهگيریم که چون او را نمىو تصميم مى

ان در ایم و در این اواخر اتاقشکنيم. ما تا حاال با یک مجاهد در یک سلول نبوده

بندها از ما جدا بوده است. و ما هم دوست داشتيم که هميشه از آنها جدا باشيم، 

شناسيم با او چون تا چندى پيش تواب بودند. ولى از آنجایى که فاطى را نمى

دهيم و خوریم، ما حتى برخى از اخبار را به او مىزنيم، با هم غذا مىحرف مى

کنيم.صداى اى با هم برقرار مىطه دوستانهدهد. راباو هم اخبارى را به ما مى

چنان که مشغول تمييز کردن سلول هستم، آنرا به شنوم و همریزش آبى را مى

کنم. به یاد دارآباد که نباید از اینجا دور باشد، و آبشار شکل یک آبشار تجسم مى

کنم که در باالى کوههاى دارآباد هستم و افتم. خودم را تجسم مىزیبایش مى

ام. صداى آب چقدر زیبا و آرام بخش است. از گوش به صداى آبشار سپرده
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بينم که یک شير آب باز روم که ببينم صداى آب از چيست و مىپنجره باال مى

گویم که یک آبشار طبيعى پشت سلول است و خيلى قشنگ است. به روژین مى

مورس  است. روژین مشغول مورس زدن با سلول کنارى است و حرف مرا هم

توانند آنرا از باالى زند. اینکه یک آبشار زیبا پشت سلول است و آنها مىمى

کنند که آبشار را ببينند، من از پنجره پایين پنجره ببينند. آنها مورس را قطع مى

 رود. آیم و روژین باال مىمى

ها را سلول تميز نيست، تعداد زیادى سوسک در سلول است. همه سوسک 

کنيم. ولى به نظر قبل از آنکه وسایلمان را باز کنيم سلول را تميز مىکشيم و مى

رسد که تعداد سوسکها تمام شدنى نيستند. هر روز صبح که از خواب بيدار مى

شویم تعداد زیادى از آنها توى سلول و روى پتو و لباسمان هستند و روژین مى

شده و هم مشغله  مانترسد. مبارزه با سوسکها هم باعث خندهاز آنها مى

کشيم تمامى کنيم. هرچه مىمان. انگار در شهر سوسکها زندگى مىفکرى

کنند با پریدن به جاى دیگر ندارند. بزرگند و بالدار و وقتى احساس خطر مى

 کنند. فرار مى

سلول خيلى داغ است، چون روى نانوایى است و نفس کشيدن در سلول خيلى 

تواند دوستانه باقى بماند. حدود یک هفته نمىمان با فاطى سخت است. رابطه

است که در این سلول هستيم. شب گذشته چند بار از خواب بيدار شدم، فاطى 

زد. هر بار که بخاطر دست زدن او بيدار شدم، به او گفتم داشت به من دست مى

خواست زد. صبح دلم نمىکه به کارش ادامه ندهد ولى او خود را به خواب مى

شد و خواب نبوده است. هيچ وقت ندیده ل کنم که او عمدا مزاحم من مىکه قبو

خواهم که بودم که کسى بدون اجازه به دیگرى دست بزند. شب از روژین مى

گویم. هاى شب قبل فاطى چيزى به روژین نمىوسط بخوابد و در مورد مزاحمت

ببينم فردا  خواهم به او ذهنيت بدهم. بهتر است او امشب وسط بخوابد تانمى

 گوید. صبح چه مى

 پرسد: صبح روژین از من مى

 پریشب فاطى مزاحم تو شد؟  -

 آره، مزاحم تو هم شد؟  -

کرد. چند ماليد و تظاهر به خواب بودن مىشد، خودش را به من مىباورم نمى -

زد یا اى نداشت. باز هم به من دست مىبار به او گفتم که مزاحمم نشود ولى فایده
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گيریم که با او حرف بزنيم. ماليد. من و روژین تصميم مىدش را به من مىخو

گوید و ما خيال گویيم حق ندارد شبها مزاحم ما شود. فاطى چيزى نمىبه او مى

خوابم و فاطى دوباره کنيم که دیگر مزاحممان نخواهد شد. شب من وسط مىمى

اى ندارد، دهم ولى فایدهمى شوم و به او تذکرشود. چندبار بيدار مىمزاحمم مى

گویم که خيلى احمق است دست به کسى زند. به او مىخودش را به خواب مى

گویم براى من مهم نيست که دختر است و پسر زند که دوست ندارد. به او مىمى

کند و گذارم ادامه دهد. قبول مىماند و نمىنيست، کار او مثل تجاوز مى

 خوابد. مى

زند و خوابد و دوباره فاطى خواب او را به هم مىوسط مى شب بعد روژین

زنيم که تواند درست بخوابد. صبح من و روژین با هم حرف مىروژین نمى

تواند به همين شکل ادامه پيدا کند. سلول چکار کنيم، چون این وضعيت نمى

خيلى کوچک است، براى یک نفر درست شده است، وسایلمان هم در سلول 

گيریم که عرض سلول خوابيدیم. تصميم مىبه حال به عرض سلول مىاست. تا 

را به سه قسمت کنيم و بخوابيم. با پتوها دیوارى باریک بين جاى خودمان و 

گویيم که آن قسمت متعلق به اوست و حق ندارد کشيم. به او مىجاى فاطى مى

ان به محض دار است. نگهبانمزاحم ما بشود. تقسيم سلول به این کوچکى خنده

کنند. ما شوند و با دهان باز به آن نگاه مىباز کردن در متوجه تقسيم سلول مى

گيریم او خوریم و وقتى غذا مىزنيم، باهم غذا نمىدیگر با فاطى حرف نمى

رسد که این گيرد و ما مال خودمان را. به نظر مىغذاى خودش را مى

داند که توجه است. هر چند نمىخيلى جالب  ۲۰۹بندى براى اکبرى رئيس تقسيم

کند و ما را هم کند و به فاطى نگاه مىموضوع چيست ولى در سلول را باز مى

ميرد و خيلى دوست اش پيداست که دارد از فضولى مىکند. از قيافهنگاه مى

 دارد بداند بين ما چه اتفاقى افتاده است. 

ایم. ولى دوباره فاطى دهچند روزى در صلح گذشته است و شبها با آرامش خوابي

شروع به آزار ما کرده است. او پایش را از روى پتوى بين ما و خودش به 

دانم بيمار است یا دوست دارد ما را آورد که ما را لمس کند. نمىطرف ما مى

 گویم: اذیت کند. به فاطى مى

ا جدا گویم که ما رات بر ندارى به نگهبانان مىاگر دست از کارهاى احمقانه -

زنم. رژیم خيلى دوست دارد که مشکل تو کنند وگرنه دست به اعتصاب غذا مى

را بداند و من هم به نگهبانان خواهم گفت که دیگر نتوانى مزاحم ما بشوى. اگر 

یک بار دیگر یکى از ما را لمس کنى و یا پتو را هل بدهى و یا هر حرکت 
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زنم و به ر سلول را مىزنم، داى بکنى هيچ حرفى به خودت نمىاحمقانه

خواهم که ما را از هم جدا کنند گویم موضوع چيست و از آنها مىنگهبانان مى

 کنم. یا اعتصاب غذا مى

توانست فاطى را سر جایش بنشاند. با مثل اینکه این تنها راهى بود که مى

سوزد که رود و شب و روز خواب است. دلم برایش مىناراحتى زیر پتو مى

توانيم نياز جنسى شدیدى دارد وامکان تامين آنرا ندارد. متاسفانه کارى هم نمى

ود متوجه این نوع رابطه برایش بکنيم. طى دو سال گذشته که در بندمان تواب نب

کردم که طرفين بين بعضى از زندانيان با یکدیگر شده بودم. ولى هميشه فکر مى

کردم که روزى کسى بخواهد اند و تصور نمىآزادانه وارد این رابطه شده

 خودش را به من تحميل کند. 

و از آنجایى که فاطى دیگر کارى با ما ندارد، دوباره وضعمان عادى شده است. 

ایم. تمام وقت مشغول رونویسى کتابهایى هستيم که از گوهردشت با خود آورده

کنيم و هم تعداد در حال رونویسى هستيم، اینطورى هم از وقتمان استفاده مى

کنيم. امروز مالقات داریم و قصد داریم که بخشى هاى کتابها را بيشتر مىنسخه

و اگر دوستانمان را دیدیم به آنها از کتابهاى دست نوشته شده را با خود ببریم 

ها را که از کتاب برتولت برشت است بين دو تا بدهيم. یکى از دست نوشته

پوشم. روژین هم دست نوشته دیگرى را در خود گذارم و آنرا مىجوراب مى

رویم و در یک چشم به هم زدن و بدون رد و کند. به مالقات مىجاسازى مى

دهيم. اگر نگهبانان ببينند که ما با آنها ه دوستانمان مىبدل کردن حرفى آنها را ب

دهيم شکنجه خواهيم شد. در حالى از زنيم و یا چيزى به آنها مىحرف مى

ایم. مشغول گردیم که اخبارى داریم و برخى از دوستانمان را دیدهمالقات بر مى

 شویم. مورس زدن و رد و بدل اخبار مى

هوا و گرم هستيم. نگهبان در سلول را این سلول بى بيشتر از دو ماه است که در

خواهد که با تمام وسایل آماده باشيم. خيلى خوشحال کند و از ما مىباز مى

رویم. نگهبان ما را از ساختمان بيرون شویم، بزودى پيش دوستانمان مىمى

ه برد کسپارد. او ما را به ساختمان جدیدى مىبرد و به یک نگهبان مرد مىمى

آید. نگهبان زنى ما را به داخل ساختمان از بيرون به نظر خيلى بزرگ مى

گوید که به خواهد به دنبال او برویم. روژین در گوشم مىبرد و از ما مىمى

خواهد وارد شویم. کند و از ما مىرویم. نگهبان درى را باز مىسلول دیگرى مى

خل سلولى هستيم متفاوت با قبلى، داریم. دابندها را بر مىشویم و چشموارد مى

تازه ساز و تميز. اوقاتمان تلخ است ولى مجبوریم دوباره وسایلمان را باز کنيم. 
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مجبوریم سلول جدید را هم به دو قسمت کنيم که فاطى مزاحممان نشود. تمام 

آید و معلوم است که همه زندانيان را از سلولهاى روز صداى رفت و آمد مى

کنند. اینجا خيلى بهتر این بند که آسایشگاه نام دارد منتقل مى به سلولهاى ۲۰۹

 است، اميدوارم دیگر از آن سلولها و آن ساختمان استفاده نکنند. 

صبح است و مشغول خوردن صبحانه که یک ليوان چاى ولرم همراه یک تکه 

کوچک نان و یک تکه خيلى کوچک پنير است. چند ضربه به دیوار زده 

اختيار همانطور که مشغول دهد، بىى فاطى است. فاطى جواب مىشود، برامى

گوید که دیروز بند شنوم که مورس به فاطى مىدهم. مىخوردن هستم گوش مى

باال که انفرادى مردان است گشت بوده است و ممکن است امروز ما را بگردند. 

که در  گویم که ممکن است امروز گشت باشد و باید هر چيزى رابه روژین مى

جاى امن نيست جاسازى کنيم. ما مشغول رونویسى دوباره کتاب برشت هستيم و 

توانيم آنرا کنيم که جاى موقتى مىباید نسخه اصلى را پنهان کنيم. فکر مى

افتيم که روز قبل خریدیم. هندوانه را اى مىجاسازى کنيم و به فکر هندوانه

بندى شده را در و دست نوشته بستهخوریم کنيم و مقدارى از آنرا مىسوراخ مى

گيرد. روز گذرد و گشتى صورت نمىگذاریم. روز مىنایلون پيچيده و در آن مى

بينيم که آب هندوانه به جزوه آوریم با تعجب مىبعد نوشته را از هندوانه در مى

اند. رسيده و به شکل خيلى عجيب در آمده است. کاغذهاى جزوه شبيه کپى شده

داریم و یکى بعد از خشک شدن بر مىگذاریم و یکىوى لوله داغ مىآنها را ر

 کنيم. جایشان را عوض مى

 ٭ ٭ ٭ 
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 اتاق دربسته 

گذرد. روزنامه است و حدود یک ماه از انتقال به این سلول مى ٦٦زمستان سال 

کنيم. نگهبانان و تلویزیون نداریم و با رونویسى الاقل از وقتمان استفاده مى

خواهند که وسایلمان را جمع کنيم و آماده انتقال باشيم. خيلى دوباره از ما مى

ماهها است که   رویم.دوستانمان مى کنيم این بار دیگر پيشخوشحاليم، فکر مى

رسيم که برایم از آنها دوریم و دلمان خيلی تنگ شده است. به ساختمانى مى

نامند. نگهبانان ما را به اتاق پنج بند یک تازگى دارد. اینجا را آسایشگاه مى

نفر مجاهد  ٣٥نفر غيرمذهبى هستيم با  ٥بندند. ما برند و در اتاق را هم مىمى

نفر آدم را دارد. سارا هم همراه من و روژین در این اتاق  ٥اقى که ظرفيت در ات

است. متاسفانه فاطى هم در این اتاق است. اتاق خيلى کوچک است، وسایلمان 

گيرند، مشکل نشستن و خوابيدن خواهيم داشت. گوشه چپ اتاق را ما هم جا مى

ان همينجاست و بقيه مگيریم. جاى خواب و نشستنها در اختيار مىغيرمذهبى

اتاق متعلق به مجاهدین است. اولين شب فاطى جاى خوابش را کنار جاى ما 

گویيم که فاطى اندازد. من و روژین هم با صداى بلند به همه مجاهدین مىمى

کرد که ما در مورد او علنا حرف حق ندارد کنار ما بخوابد. فاطى فکر نمى

زد. ما کارگرى یک روز را انجام اى نمىنهبزنيم وگرنه دست به چنان کار احمقا

کنند. دهيم و آنها کار پنج روز را. چرا که فقط جمعيت سالم اتاق کار مىمى

داند که ما زندگى با مجاهدین به همان سختى زندگى با توابين است. رژیم هم مى

اال دهد. حدوست نداریم با آنها هم اتاق باشيم و عمدا ما را در کنار هم قرار مى

 بعد از سالها دوباره در کنار هم هستيم. 

فهمد به دیوار دنيا با رمز مخصوص بين خودمان که کسى چيزى از آن نمى

زند. او به همراه برخى از دوستانم در اتاق کنارى است. به یکدیگر مورس مى

گویيم که در کجا براى هم نامه خواهيم گذاشت و عالمت اینکه نامه گذاشتيم مى

کنيم. عالمتهایى که کامال علنى هستند ولى نه براى رژیم و نه براى ين مىرا تعي

شوم که بهناز و مجاهدین و نه براى کس دیگرى مفهومى ندارند. متوجه مى

نویسم و برخى دیگر از دوستانم در اتاقهاى دیگر هستند. براى آنها نامه مى

همه آنها خيلى وقت  کنيم.جاهایى را براى گذاشتن و برداشتن نامه تعيين مى

دارها جدا نگه داشته است که حکمشان تمام شده است و به همين دليل از ما حکم

شوند. علت اینکه عليرغم پایان یافتن حکمشان در زندان هستند این است که مى

با شرط آزادى موافق نيستند. حاال شرط آزادى امضاء برگه توبه نامه است. قبال 

اى را امضا کنند بى شده است. براى آزادى آنها باید نامهشفاهى بود ولى حاال کت
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اى را امضا کنند مبنى بر شوند کار سياسى نخواهند کرد. باید برگهکه متعهد مى

شان را اینکه رژیم را قبول دارند و از جریانات سياسى متنفر هستند و گذشته

ضر نيستند شرایط کنند. چهار تا اتاق پر از آنهاست، زندانيانى که حامحکوم مى

دانم چندتاى آنها و براى چه مدت تن به شرایط آزادى آزادى را بپذیرند. نمى

 نخواهند داد. 

آیند به هم مورس نينا، نازلى، آنا و راز در بند باال هستند. وقتى به هواخورى مى

امه آورند و نآیند و برایم نامه مىزنيم. و اگر آنها بتوانند به کنار پنجره ما مىمى

گيرند. ما هنوز هواخورى نداریم. اگر به ما هم هواخورى بدهند مرا مى

 توانيم به نامه نگاریمان نظم بدهيم. مى

پرسد که آیا با راز رابطه دارم یا نه. دنيا هایش از من مىدنيا در یکى از نامه

 نویسد: مى

نداشتيد. اگر اى با هم شدى رابطهآید وقتى که به گوهردشت منتقل مىیادم مى -

اى ندارید در مورد آن فکر کن. راز دختر خوبى است، وقتى هنوز با هم رابطه

 کرد. تو نبودى هر وقت احتياج داشتيم به ما کمک مى

ام را با راز از سر گيرم که رابطهبرد و تصميم مىنامه دنيا مرا به فکر فرو مى

که آنها هواخورى داشتند رسد که راز هم موافق است. امروز بگيرم. به نظر مى

و وقتى نگهبان در هواخورى نبود و آنا به کنار پنجره آمد که با من حرف بزند، 

وقت رفتنش به او گفتم که راز را صدا کند. راز آمد و با هم کمى حرف زدیم، 

ماه اخير کرده  ۹از او خواستم که برایم نامه بدهد و برایم از کارهایى که در 

 نویسم. م که من هم برایش مىبنویسد. به او گفت

مان را با همدیگر تنظيم دوباره من و راز با هم رابطه داریم و برخى از روابط

اى به هواخورى ندارد. کنيم. بهناز در اتاق دیگر بند ماست و اتاقش پنجرهمى

ارتباط گيرى بهناز و راز سخت است چون باید با نخ نامه را از باال به پایين 

هاى ار مشکلى است. براى همين من مسئوليت گرفتن و دادن نامهبفرستند و ک

 گيرم. آنها را به عهده مى

افتيم. در نزدیک یک هفته است که در این اتاق هستيم و داریم کم کم جا مى

عرض این یک هفته تمام سعى من سازمان دادن به روابطم بوده است. بعد از 

لى این بار حالم بهتر است چون نزدیک افتم وهر انتقال تا چند روز از نفس مى

کند، بعد از دوستانم هستم. هر بار که نگهبان در اتاق را براى دستشویى باز مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

کند که بندد و بيست دقيقه بعد دوباره باز مىچند دقيقه در اتاق و دستشویى را مى

کنم مانند. احساس مىبه اتاق بر گردیم. هر بار تعدادى از مجاهدین در اتاق مى

شوند. ولى مطمئن نيستم، که هربار ما در دستشویى هستيم وسایلمان گشته مى

روم قبل از رفتن وسایلم را به باید مطمئن شوم، بار دیگر که به دستشویى مى

روم و وقتى بر گذارم که اگر دست بخورند بفهمم. به دستشویى مىطریقى مى

شوم. با ، خيلى عصبانى مىاندشوم که وسایلم دست خوردهگردم متوجه مىمى

کنم گوید بهتر است که دوباره امتحان کنيم. موافقت مىزنم، مىروژین حرف مى

گردیم خواهم که خودش این کار را بکند. وقتى از دستشویى بر مىو از او مى

زنيم که چه باید بکنيم. اند. با هم حرف مىگوید که وسایلش را گشتهروژین مى

گردند و دانيم آنها وسایلمان را مىید به آنها بگویيم که ما مىگوید باروژین مى

گویم درست نيست تنها ما دو نفر در مورد باید دست از این کار بکشند. به او مى

گویيم. به بقيه توانند بگویند که دروغ مىاین کارشان علنى حرف بزنيم. تازه مى

 کنند. گویيم و آنها هم خودشان امتحان مىهم مى

زنيم. شویم و در مورد آن حرف مىبراى اولين بار هر پنج نفر دور هم جمع مى

کنند رسيم که باید موقع شام به آنها بگویيم که ما به کارى که مىبه این نتيجه مى

واقفيم و باید دست از این کار بردارند. موقع شام که همه در حال غذا خوردن 

کنند، خواهد چيزى بگوید. همه سکوت مىگوید که مىهستيم شهره رو به آنها مى

 گوید: کنند و شهره آنها را. شهره مىآنها شهره را نگاه مى

گردید. دیگه بس است، دانيم که در نوبتهاى دستشویى وسایل ما را مىما مى -

 این کار را نکنيد. 

، اند. زن ميانسالى در بين آنهاستبينم که تعدادى از آنها از خجالت سرخ شدهمى

 گوید: مى

 کنيم. ما هرگز چنين کارى نمى -

 گوید: شهره مى

اند به جز دوستان شما هيچ کس در اتاق نبوده زمانى که وسایل ما گشته شده -

است. براى مثال امروز وقتى ما در دستشویى بودیم وسایل من گشته شده است. 

ز شما این کار را دانيم که تعدادى اگویيد رژیم این کار را کرده است؟ ما مىمى

کنيد. حاال هم بحثى ایم این کار را دارید مىاید. از زمانى که ما به اینجا آمدهکرده

 گویيم که دست از این کار بکشيد. سر آن با شما نداریم فقط بهتان مى
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رسد که براى او سخت است باور کند افتد، به نظر مىزن ميانسال به گریه مى

 چه دوستانى دارد. 

 ٭ ٭ ٭ 

اند. من هم مشغول نوشتن نامه بعد از ظهر است و برخى از زندانيان خوابيده

هستم. روژین مشغول مورس زدن با اتاق کنارى است. روژین دست از مورس 

خواهد به من گوید که زهرا مىدهد که دوستش مىکشد و به من خبر مىزدن مى

نم. مجبورم مورس چسباکنم و گوشم را به دیوار مىمورس بزند. تعجب مى

ام و رمزى با هم نداریم. به اى با زهرا نداشتهمعمولى بزنم چون تا بحال رابطه

کنم که موقع بدى نيست. با اینحال پتویى به کنم و احساس مىاطرافم نگاه مى

دهم که کسى نتواند حرکت پيچانم و دستم را زیر پتو قرار مىدور خودم مى

پرسم. زهرا گفتگو خبردار شود. حال زهرا را مى دستم را بشمارد و از محتواى

 گوید: مى

چرخند. همينطور هایى از جریانات راست در مورد ما در زندان مىنوشته -

نقدهایى در مورد برنامه حزب کمونيست. خوب است که ما هم در مورد این 

 جریانات راست و نقدهاى آنها از برنامه بنویسيم. 

 دهم: پاسخ مى

ام، هر چند براى من نبودند و من از طریق من هم دو تا از این نقدها را خوانده -

کنم که درست باشد علنا به آنها پاسخ دهيم و علنا روابطم گرفتم. ولى فکر نمى

توانيم در مورد برنامه آنها و نظراتشان و چيزى بنویسيم و پخش کنيم. ما مى

اى که الزم باشد بحث هر رابطه شان بخصوص در زندان هر جا و درمبارزه

کنيم. الزم نيست در مورد آنها بنویسيم و به همه بدهيم که بخوانند. باالخره ما در 

 زندان هستيم و ممکن است براى فعاليتهایمان به زیر بازجویى برویم. 

ولى شرایط فرق کرده است، کارگران زیادى در جامعه در حال اعتصاب  -

توانيم زنند. ما هم مىخيلى باز بر عليه رژیم حرف مىهستند. مردم در جامعه 

 نظراتمان را علنا بنویسيم، همينطور در مورد سياستهاى حزب کمونيست. 

دانى کجا هستى؟ اگر رژیم یک نوشته آنچنانى پيدا کند ما را به زیر نمى -

برد. اوال شناساندن خودمان به رژیم کار درستى نيست. دوما من بازجویى مى

توانم در مورد سياستهاى حزب کمونيست بنویسم. شش سال است که از آنها ىنم
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توانم بجاى آنها حرف بزنم؟ دانم. چطور مىدور هستم و سياستهایشان را نمى

دانم که فعال هستند ولى من وقتى من دستگير شدم هنوز تشکيل نشده بود. مى

نظرات خودم حرف  توانم در مورددانم. من مىچيز زیادى در مورد آن نمى

کنم که بزنم، هر چند حاضر نيستم علنا نظراتم را بگویم. به تو هم پيشنهاد مى

 این کار را نکنى. 

توانيم با هم این کار را بکنيم. ولى اگر تو حاضر من فکر کردم که ما مى -

 کنم. نيستى این کار را بکنى خودم به تنهایى مى

 در موردش بيشتر فکر کن.  -

 اى؟ وشته مرا خواندهآیا ن -

 آرى.  -

 نظرت چيست؟  -

اش را نخواندم، خيلى زیاد بود و من هم خيلى کار داشتم. مسئله این است همه -

شود در مورد این چيزها با مورس تبادل نظر کرد. اگر در یک اتاق که نمى

توانستيم در موردش حرف بزنيم. شاید در آینده در کنار یکدیگر قرار بودیم مى

 گيریم و بتوانيم حرف بزنيم. ب

 نویسم، آنرا بخوان و بگو که با آن موافقى یا مخالف. دارم چيز دیگرى مى -

 باشه.  -

نگران زهرا هستم، یکباره تصميم گرفته است که یک تنه و علنى نمایندگى 

 حزب کمونيست را در زندان بعهده بگيرد. 

ام را با دوستانم در بند مدتى است که فکرم مشغول این است که چطور رابطه

سه تنظيم کنم. اگر با یکى از آنها رابطه داشته باشم کافى است که از همه شان 

شان از خواهم موقع هواخورىنامه دریافت کنم. ولى مسئله این است که نمى

عاقالنه نيست. همه اتاق  پنجره استفاده کنم، استفاده از نخ هم در شب خيلى

کنم که آنها فهمند موضوع چيست و من به مجاهدین اعتماد ندارم. احساس مىمى

اگر زیر فشار بروند به راحتى بر عليه ما حرف خواهند زد تا خودشان را حفظ 

توانستم کنند، همانطور که سالهاى اوليه کردند. اگر ما هم هواخورى داشتيم مى
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دانم تا کى در این اتاق در بسته بدون هواخورى م. نمىارتباط را تنظيم کن

 خواهيم بود. 

صبح است و بند سه در هواخورى هستند. من براى راز نامه دارم، نامه من 

هاى بهناز و روژین براى او. آنها را در یک قوطى براى او و آنا بعالوه نامه

واند حدس بزند کنم که اگر کسى آنرا ببيند نتداروى خيلى کوچک جاسازى مى

کنم، این عالمت این است که که جاسازى است. بلوزم را از پنجره آویزان مى

نامه دارم. راز مشغول قدم زدن است و منتظر وقت مناسب است که بياید و 

گذرد و آنها باید خورد. یک ساعت مىبگيرد ولى نگهبان از جایش تکان نمى

وى پنجره ایستاده و با مورس به هواخورى را ترک کنند. راز نزدیک باغچه جل

گوید گویم کار درستى نيست. مىگوید که آنرا به طرف او پرت کنم. مىمن مى

کنم دارم. احساس مىآیم و بر مىکند پرت کن، هرجا بيفتد مىنگهبان نگاه نمى

کنم و ها را حتما امروز بگيرد ولى به او اعتماد مىکه او عجله دارد که نامه

افتد، جایى بين پنجره ما و باغچه. آنرا کنم. روى زمين مىت مىقوطى را پر

زند که اگر نتواند بياید و ببرد، چه اتفاقى خواهد افتاد. کنم دلم شور مىنگاه مى

فهمد. ولى اند و کسى چيزى از آنها نمىهاى من و روژین با رمز نوشته شدهنامه

نم مضمون آن چيست، آیا دانامه بهناز با خط عادى نوشته شده است و نمى

شنوم که از اطالعاتى در آن است؟ خيلى ناراحت هستم، صداى نگهبان را مى

خواهد که هواخورى را ترک کنند، و قوطى همانجاست. حاال نوبت زندانيان مى

بند دو است که به هواخورى بيایند و اگر آنها آنرا پيدا کنند حتما به نگهبانان 

و یا تواب هستند و یا بریده. هواخورى تمام وقت در دهند. زندانيان بند دمى

روند. بند سه اختيار آنهاست، وقتى بند سه هواخورى دارد آنها به داخل بند مى

بينم روزى یک ساعت هواخورى دارد و بقيه وقت در اختيار بند دو است. مى

اشتباه کنم که کند، احساس مىرود در حاليکه به پنجره اتاقم نگاه مىکه راز مى

 بزرگى کردم. 

بينم که زندانيان در همان قسمتى که زندانيان بند دو در هواخورى هستند، مى

خواهد که به داخل بند زنند. عصر نگهبان از آنها مىقوطى افتاده است قدم مى

کشد که پنج مرد به بروند، خيلى غيرعادى است. چند لحظه بيشتر طول نمى

گيرى زنند و انگار اندازههاى ما قدم مىپشت پنجرهآیند. آنها داخل هواخورى مى

اند و حاال این مردها دارند با محاسبه کنند. حتما نگهبانان قوطى را پيدا کردهمى

کنند بفهمند که از جایى که قوطى افتاده بود و فاصله آن با پنجره ها سعى مى

م بکنم؟ در نوبت توانکدام اتاق انداخته شده است. خيلى نگرانم ولى چه کار مى

اش به دست نگهبانان افتاده است. نویسم که نامهبعدى دستشویى براى بهناز مى
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پرسم که آیا چيز مهمى در آن نامه بوده است؟ روز بعد پاسخ بهناز را از او مى

گيرم، نوشته است جاى نگرانى نيست و چيزى که به رژیم کمکى بکند در مى

ده است، هر چند ممکن است همين باعث شود اش نيست. حالم کمى بهتر شنامه

 تر شود. مان را بيشتر کنترل کنند و ارتباط برقرار کردن سختکه همه

سه روز است که بند سه هواخورى   ها،بعد از واقعه پرت کردن قوطى نامه

کنند. امروز روز سوم است از هواخورى استفاده مى ۲ندارند. فقط زندانيان بند 

گذارند و به این هاى ما دارند مىستيکى بزرگ در مقابل پنجرهکه یک دیوار پال

 ٣کنند و دیگر زندانيان بند هاى ما را از هواخورى جدا مىطریق پنجره

هاى هاى ما بيایند. حاال دیگر مطمئن هستم که آنها نامهتوانند به کنار پنجرهنمى

کنم که وضعيت جدید اند و خيلى ناراحت کننده است. احساس مىما را پيدا کرده

 گوید: تقصير من است. روژین مى

توانست براى هر کسى بيفتد. این دیوار را هم دیر ناراحت نباش، این اتفاق مى -

 گذاشتند. یا زود مى

اى از دنيا دارم که نوشته است زهرا با نگهبانان در مورد وقت استفاده نامه

شوم، ردند. براى او متاسف مىدستشویى درگير شد و او را به سلول انفرادى ب

تواند هر چند او بارها و براى مدتهاى طوالنى به سلول رفته است و حتما مى

 آنرا تحمل کند. 

گذرد. صبح است از صداهایى ها مىچهار روز از واقعه پرت کردن قوطى نامه

شوم که بند سه در هواخورى هستند. با آید متوجه مىکه از هواخورى مى

دانم که او چه روم که با راز مورس بزنم. هرچند مىاالى پنجره مىخوشحالى ب

اى از هواخورى کنم که چيز دیگرى بگوید. در گوشهخواهد گفت ولى آرزو مى

تواند فکر کند که دارند با هم حرف طورى با نازلى ایستاده است که هر کس مى

 : زندزند. راز مورس مىزنند. ولى او دارد با من مورس مىمى

ها را دارم. متاسفم که اصرار کردم آنرا پرت کنى. نگران نباش، نامه -

 توانستم برایت پيغام بدهم که قوطى بدستم رسيده است. نمى

دهم. با کنم و خبر را به او مىشود، با خوشحالى روژین را صدا مىباورم نمى

 پرسم: مورس از راز مى

 چطور قوطى را بدست آوردى؟  -
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 بند دو دارم، از او خواستم که برود بردارد و برایم بياورد.  دوستى در -

اند و من مسئول دیوارى ها به دست رژیم نيافتادههرچند خيلى خوشحالم که نامه

خورد. کشند نيستم، ولى احساس بدى از درون مرا مىکه جلوى پنجره مى

ام. احساس کنم بدون اینکه مطمئن باشم براى خودم ذهنى گرایى کردهاحساس مى

کند. این کنم که جاى تنگ و روابط محدود مغز آدم را کوچک و بسته مىمى

دانم که بينم. نمىگرایيم را به وضوح مىاولين بارى است که اینطور ذهنى

 تاثيرات دیگر زندان چيست و یا چه خواهد بود. 

 ٭ ٭ ٭ 

و من باید  حدود یک ماه است که در این اتاق هستيم. اتاقى که در بسته است

دانم که چه ساعتهایى در براى دستشویى باز مراقب غذا و آب خوردنم باشم. مى

خورم. هميشه احساس شود، و هميشه نيم ساعت قبل از باز شدن در آب مىمى

توانم به خورم، در غير اینصورت نمىکنم که تشنه هستم ولى آب نمىمى

ى دستشویى به خودم بپيچم. زندگى کارهایم برسم و باید تا باز شدن در اتاق برا

شوم خيلى تشنه هستم ولى آب تر است. چون وقتى بيدار مىصبحها برایم سخت

خورم تا ساعت یازده، چون در اتاق ما ساعت یازده و نيم باز و چایى نمى

نوشند. خورند و آب مىخواهد غذا مىها هر وقت که دلشان مىبعضى شود.مى

ت در اتاق منتظر هستند که در باز شود و به دستشویى این افراد تمام روز پش

خورند که بتوانند ادرارشان را کنترل کنند، هيچ کار بروند. آنها مدام تکان مى

کنند. بعضى از زندانيان هم عليرغم نخوردن چایى و آب و با آنکه دیگرى نمى

ندارند. اش را نخورند، بخاطر ناراحتى روده آرامش شورند که چربىغذا را مى

کند و هر ساعت احتياج به رفتن به بيشتر غذاها روده آنها را ناراحت مى

دستشویى دارند. متاسفانه چنين کسانى هم باید درد را در اتاق دربسته تحمل 

کنند. یک سطل هم در اتاق هست که براى مواقع ضرورى است و معدود 

د. و با این کارشان نفس کننزندانيان در بين دو وقت دستشویى از آن استفاده مى

توانم از ام که مىسازند. من هرگز احساس نکردهکشيدن را غير قابل تحمل مى

سطل استفاده کنم. لبهایم به خاطر کمبود آب هميشه خشک هستند، با اینکه روى 

 مالم با این حال آماده به خون افتادن هستند. آن کرم مى

خوانم. دارم کتاب فيزیک مىغروب است و هر کس مشغول کاریست. من هم 

تواند درکم را از دیالکتيک عميقتر کند. در اتاق باز این تنها کتابى است که مى

اش اند دورهشود. مجاهدینى که دم در نشستهشود و دختر جوانى وارد مىمى
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ها را بشنوم. دختر خود را سار توانم صداى آنها و سوال و پاسخکنند، مىمى

بارد. اش صميمى است و اعتماد بنفس از صورتش مىيافهکند. قمعرفى مى

آید. صداى سار پرسند که اتهامش چيست و از کدام زندان مىمجاهدین از او مى

 گوید: شنوم که مىرا مى

عضو حزب کمونيست و پيشمرگه بودم. بخاطر یک عمل جراحى مجبور شدم  -

م. براى چند ماه در که مخفيانه به شهر برگردم ولى لو رفتم و دستگير شد

 خواستم. زندانهاى سنندج بودم. حاال به اینجا تبعيدم کردند و من هم همين را مى

خواهد هرچه کنم. یعنى او یک سرباز سرخ است؟ دلم مىبا تعجب نگاهش مى

داند. خيلى زودتر با او حرف بزنم، حتما همه نظرات و سياستهاى حزب را مى

کنم. باید کند تجسم مىجوان است. او را در حاليکه یک کالشينکف حمل مى

درت به پایين دستگيرى برایش ضربه سختى بوده باشد. چون یکباره از اوج ق

گرفته و گریه و التماس آنها را افتاده است. از موقعيتى که پاسدارها را مى

دیده است، یکباره تغيير موقعيت دادن و به دست پاسدارها افتادن باید احساس مى

شود. از کشد که در اتاق براى دستشویى باز مىخيلى بدى باشد. خيلى طول نمى

گویم از یک جریان هستيم. گویم و مىا به او مىشوم و اسمم رکنار سار رد مى

گویم باید خواهد سوال کند. به او مىشود و مىبينم که سار خيلى خوشحال مىمى

توانم با او حرف بزنم. با عجله به تا برگشتن از دستشویى صبر کند و االن نمى

هاى آنها را هایم را براى دوستانم جاسازى کنم و نامهروم، باید نامهدستشویى مى

 ها بردارم. طورى که کسى نبيند از جاسازى

اى براى همه گردیم و سار از دوران پيشمرگهاز دستشویى به اتاق بر مى

پيموده و هاى دیگر مىگوید که همراه پيشمرگهگوید. برایمان از کوههایى مىمى

به کردستان  دانمهر یک از ما سوالهایى از او داریم. در مورد آن دوستانم که مى

گوید. در مورد صابر شناسد مىپرسم. سار در مورد آنهایيکه مىرفتند مى

شناختم. صابر یکى از سازماندهان پرسم که او را از طریق خواهرش مىمى

رژیم به دنبال  ٦۰محصلين معترض سنندج بود و بعد از سرکوبهاى سال 

یکبار با او به سينما  دستگيرى او بود. صابر به تهران آمد که دستگير نشود.

خواستم با او حرف بزنم که در تهران رفتم و در یک قنادى بستنى خوردیم. مى

بماند و درس بخواند. ولى او اصرار داشت که به کوه برود و پيشمرگه شود. هر 

اى نداشت، تصميمش را گرفته بود. به او گفتم که خيلى چه با او حرف زدم فایده

زده سال دارد و نباید االن چنين تصميمى بگيرد، بگذارد اش پانجوان است، همه

اى نداشت و گفت وقتى دولت با سالگى چنين تصميمى بگيرد. ولى فایده ١٨در 
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توانم چشمم را ببندم و به مدرسه کند، من چطور مىمردم این طور رفتار مى

 بروم و درس بخوانم. 

 گوید: سار در مورد صابر مى

که حزب دمکرات به آنها حمله کرد و تعدادى را کشت.  صابر در گروهى بود -

صابر در بين کشته شدگان بود. این اتفاق چهار سال پيش افتاد. بعد از آن براى 

مدتى با دمکرات در جنگ بودیم. آنها ميگفتند شما اجازه انتقاد از سياستهاى ما 

نند و خود تنها هاى ما را محدود کخواستند فعاليترا ندارید و به همين دليل مى

یکه تاز صحنه سياسى در کردستان باشند. نهایتا هم به نيروهاى ما حمله کردند 

و جنگى سراسرى عليه ما در کردستان راه انداختند که هدفشان برچيدن ما بود 

و خوشبختانه به شدت شکست خوردند و ناچارشدند که آتش بس پيشنهادى ما را 

 بپذیرند. 

   ند سالش بود؟وقتى صابرجان باخت چ -

 هفده سال داشت، کسى موافق مسلح شدن او نبود ولى خودش اصرار داشت.  -

 گوید: پرسم و او مىاز سار در مورد زندانى که در آن بوده است مى

توانم فراموش کنم و مثل اینجا بود، هرچند چيزى را که من آنجا دیدم نمى -

بسته به يش نگهبانان ما را چشمبينم. حدود دو ماه پخيلى شبها کابوسش را مى

بند دیدم که چراغهاى هاى شب بود. از زیر چشمهواخورى بردند، نيمه

هواخورى روشن و تعدادى زن و مرد در آنجا هستند. من همراه دوستم بودم، 

دانستم که دوستم منتظر اعدام است ولى خواهند ما را بترسانند. مىفکر کردم مى

ه او را جلوى من بکشند. ما را در یک ردیف قرار کردم کهيچ وقت فکر نمى

دادند، بعد از مدتى شروع به تيراندازى کردند. وقتى تيراندازى تمام شد چراغها 

دیدم، خيلى تاریک بود. بند را برداشتم ولى چيزى نمىرا خاموش کردند. چشم

با شنيدم، دوباره صدایش کردم. سعى کردم دوستم را صدا کردم ولى جوابى نمى

دستهایم لمس کنم، نشستم و با دستانم دوستم را لمس کردم. صدایش کردم، جواب 

دیدم که دستم با خون داد. لمسش کردم، دستم خيس شد ولى تاریک بود نمىنمى

خواستم باور کنم که خون او بر دستم نشسته خيس شده است. شوکه بودم نمى

ده افتاده است. همچنان که خواستم باور کنم که دوستم در کنارم مراست. نمى

کردم متوجه شدم که موهایش روى صورتش است. موهایش را کنار لمسش مى
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زدم و صورتم را بر صورتش گذاشتم و براى اولين بار در زندگى با صداى بلند 

 گریه کردم. 

 ٭ ٭ ٭ 
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 زير بوته الله عباسى 

آید صبح است و مشغول کتاب خواندن هستم، صداى آدمهایى از هواخورى مى

کنم صداى رسند. احساس مىبه نظر مى ٣و  ۲که متفاوت با زندانيان بندهاى 

روم و از البالى شنوم. براى اطمينان از قفسه باال مىخنده دنيا را مى

توى هواخورى  ٦کنم. زندانيان اتاق هاى آهنين هواخورى را نگاه مىکرکره

هستند. آرى دنيا با برخى دیگر از زندانيان در حال حرف زدن و خندیدن است. 

برم و ها بيرون مىکنند، دستم را از بين پردهآنها دارند پنجره ما را نگاه مى

دهند. بعد از تقریبا دهم. آنها هم برایم دست تکان مىبرایشان دست تکان مى

آیم ظر به همان سرحالى قبل هستند. از قفسه پایين مىبينم. به نیکسال آنها را مى

کنم که اگر بعد از اتاق آنها به اتاق ما هواخورى بدهند چه و به این فکر مى

گوید پس ما هم امروز هواخورى خواهيم داشت. سعى توانم بکنم. روژین مىمى

ى به گيرم که محلى را براى جاسازکنم افکارم را متمرکز کنم و تصميم مىمى

راز بگویم. ولى بار اول کجا بگذارم که براحتى بتواند بردارد و شک کسى را 

هایمان را نویسم که از این به بعد نامهاى با رمز خودمان مىهم برنيانگيزد؟ نامه

ام را با نخ قرمز ببندم و او با نخ عباسى خاک کنيم و من نامهزیر بوته گل الله

اى نامه را برداریم. در ضمن هر وقت که نامه زرد، و هر کدام با کشاندن نخ

ام را در پشت پنجره آویزان خواهم کرد. وقتى هم که او براى او دارم بلوز آبى

براى من نامه دارد دامن سبزش را روى بند لباس در هواخورى آویزان کند. 

کنم و بعد با آب دهان نویسم و آنرا در یک صابون جاسازى مىنامه را سریع مى

گذارم کنم. صابون را در یک جاصابونى مىوراخ روى صابون را ناپدید مىس

کنم که که به هواخورى ببرم و آنرا در دستشویى هواخورى آویزان کنم. فکر مى

صابون شک هيچ کس را برنخواهد انگيخت. تازه اگر رژیم و یا هر آدم فضولى 

کس هم یک جاصابونى دارد تواند چيزى از آن بفهمد. هر ام را پيدا کند نمىنامه

 و آنرا در دستشویى آویزان کرده است. 

شوم. پشت پنجره در نشينم و منتظر نوبت هواخورى خودمان مىکنار پنجره مى

عباسى هستند که هواخورى یک باغچه است. در انتهاى باغچه چند بوته گل الله

حساس هستند عباسى به نور شوند. گویى گلهاى اللهغروبها گلهاى آن باز مى

شوند. در روز گلهاى شوند و در سپيده دم بسته مىچون نزدیک غروب باز مى

اند مثل مشت بسته هستند. گلهاى دیگرى هم در عباسى که شب پيش باز بودهالله

عباسى را بيشتر از بقيه دوست دارم، چون مرا باغچه هستند ولى من گلهاى الله

تعداد زیادى از آنها را در رنگهاى مختلف در اندازد. هميشه مان مىبه یاد خانه
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کرد و گل مان داشتيم. پدرم هر سال بهار باغچه را پر از گل مىباغچه

شدند آید غروبها که همه گلهایشان باز مىکاشت. یادم مىعباسى هم مىالله

عباسى در باغچه شان کنم. جاى گلهاى اللهدوست داشتم به کنارشان بروم و لمس

اى قرار دارند که از هم نسبت به گلهاى دیگر بهتر است. در گوشه هواخورى

 شود آن قسمت را دید. قسمتهاى دیگر هواخورى کمتر مى

خواهد که هواخورى را رسد که از اتاق شش مىصداى نگهبان به گوش مى

مان از این به بعد بطور ترک کنند. نيم ساعت هواخورى داشتند، اميدوارم همه

گوید که براى شود و نگهبان مىى داشته باشيم. در اتاق باز مىمرتب هواخور

ام از کنار پاسدار توانيم از هواخورى استفاده کنيم. با جاصابونىنيم ساعت مى

گذارم و روم. جاصابونى را در دستشویى مىشوم و به هواخورى مىرد مى

اتاق شش  کنم و به پنجره هاى بند سه وهمراه روژین شروع به قدم زدن مى

هاى بند سه هستند و حرفهایى کنم. تعدادى از دوستانمان پشت پنجرهنگاه مى

ایستيم که انگار اى طورى مىزنند که ما را بخندانند. من و روژین در گوشهمى

زنم که چيزى در زنيم. براى راز با رمز بين خودمان مورس مىبا هم حرف مى

گویم یک صابون که در آن نامه ى؟ مىپرسد چام. مىجاصابونى برایت گذاشته

کنم به شود. باالخره روژین را رها مىاست ولى متاسفانه راز متوجه نمى

گردم و آنرا رو روم و جاصابونى را برداشته به هواخورى بر مىدستشویى مى

گذارم. گردم و آنرا در بين بقيه مىدارم. بعد بر مىبه پنجره راز در هوا نگاه مى

چرا اینقدر مطمئن هستم که نگهبانان سر از آن در نخواهند آورد. آنها  دانمنمى

توانند حدس بزنند که چيزى در آن است. ممکن است فکر کنند احمق هستند، نمى

که خود جاصابونى که کار دست و هدیه است. در مورد بقيه زندانيان هم نگران 

ن اولين کسانى خواهند نيستم، چون وقتى بند سه هواخورى داشته باشد دوستان م

 شوند. بود که وارد هواخورى مى

هر روز سار برایمان داستانهایى از مبارزات مردم در کردستان و مبارزات 

گوید. مثال ها در باالى کوهها و تاکتيکهاى رژیم براى کشتن آنها مىپيشمرگه

فرستد تا در موقع مناسب کسى را رژیم افرادى را بعنوان هوادار بين آنها مى

به کشتن دهند. سار در  بکشند و یا با ریختن سم در غذاى عمومى تعدادى را

گوید. اینکه تعداد مورد یکى از آنها که توانست سم در غذاى کمپ بریزد مى

سپارد. هرچه سار بيشتر در مورد شوند ولى کسى جان نمىزیادى مسموم مى

کنم. احساسى گوید بيشتر در مورد آن فکر مىها برایم مىمبارزات پيشمرگه

کنم که چقدر این روش مبارزاتى درست ىخورد، به این فکر مدرونم را مى

هاى تواند ادامه پيدا کند؟ در طى سالهاى گذشته راز و بعضىاست و تا کى مى
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آميز آوردند و هر بار که موفقيتها مىدیگر گاهى اخبارى از مبارزات پيشمرگه

شدم. حاال سار یکى از آنهاست که با اینکه دستگير و بود من هم خوشحال مى

زند. اش حرف مىده است، همچنان با عشق از شکل مبارزاتى گذشتهشکنجه ش

پرسم، وقتى از جزئيات زندگى و روابط آنها بخصوص روابط زن و مرد مى

 پرسد: کند که آن روابط و روش مبارزاتى را قبول ندارم و مىسار احساس مى

وش دهند که ردهى ولى سواالتت این ذهنيت را به من مىهرچند نظر نمى -

 گم؟ مبارزاتى ما را قبول ندارى، درست مى

وقتى انقالب شکست خورد مردمى که شناخته شده بودند براى اینکه دستگير  -

کردم که رفتند و تعدادى به کردستان رفتند، فکر مىنشوند به خارج از کشور مى

 توانند مبارزه را در آنجا ادامه دهند،کردم که مىاین کار درست است. فکر مى

هرچند خيلى هم روشن نبودم. یعنى نه از سر ضرورت سازماندهى مبارزه در 

کردستان بلکه از سر اجتناب ناپذیر بودن فرار مبارزین به کردستان به مسئله 

شنوم که مبارزاتتان چه بوده و چگونه تعداد کردم. حاال که از تو مىنگاه مى

رفتيم. اگر بایست مىود که مىکنم این راهى نبزیادى جانشان را باختند، فکر مى

شان مردم در جایى دست به مبارزه بزنند، وظيفه ما سازماندهى و ارتقاء مبارزه

توانيم خودمان انقالب را از کردستان شروع کنيم. همانطور هم که است. ما نمى

ها در کردستان بر عليه رژیم کردند منجر به بينى مبارزاتى که پيشمرگهمى

کنم این روش مبارزه قدیمى است. متعلق به زمانى بود احساس مىانقالبى نشد. 

تواند خيلى از که رژیم ها سالحهاى کشتار پيشرفته را نداشتند. حاال رژیم مى

ها را با بمب بکشد بى آنکه کسى در دنيا بفهمد. تازه اگر هم بفهمند چه پيشمرگه

ا مبارزه کند؟ و یا تواند روى کوههکنى هر کس چند سال مىکنند؟ فکر مىمى

چند سال مبارزه آنچنانى براى سرنگونى یک رژیم الزم است؟ چند درصد از 

اى را ادامه دهند؟ از همه مهمتر مردم حاضرند براى طوالنى مدت چنين مبارزه

 اینکه چرا باید انسانهاى زیادى جانشان را از دست بدهند؟ 

 گوید: کند، مىسار ساکت است و فکر مى

درم را در آن مبارزات از دست دادم و خواهرم هنوز پيشمرگه است. من برا -

ماندم. و تا هر وقت که اگر احتياج به عمل جراحى نداشتم حتما همانجا مى

دادم. این تنها راه مبارزه با رژیم بود. خواست طول بکشد به مبارزه ادامه مىمى

امه دهند. هر سال توانند این روش مبارزه را اددرست است که همه مردم نمى

کردند و تعداد بيشترى به صفوف ما مى پيوستند. تعدادى صف ما را ترک مى
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کردند و اسلحه را زمين منظورم این است که برخى مبارزه را رها مى

دانستند که دستگير و گشتند. مىهایشان بر مىگذاشتند و به نزد خانوادهمى

رفتند. هرچند دادند مىدست مىشکنجه خواهند شد ولى وقتى اميدشان را از 

شدند حاضر به برگشتن تعدادى هم بودند که اگر از شرایط مبارزاتى خسته مى

شان به آنها بعنوان کسى که مبارزه خواستند که بقيه و خانوادهنبودند. چون نمى

 را کنار گذاشته یا به دوستانش پشت کرده نگاه کنند. 

گذرانيم. و روژین در کنار هم خوش مىگذرند و من و سار و سارا روزها مى

اى با مجاهدین نداریم. او به من و روژین سار متوجه شده است که ما هيچ رابطه

کند که شبى که وارد اتاق شده بود و مجاهدین او را دوره کرده بودند، انتقاد مى

 گوید: نگفتيم که نباید با آنها حرف بزند. روژین به او مىبه او

توانستيم به تو بگویيم که نباید با آنها حرف بزنى؟ تو باید تصميم ىما چطور م -

 بگيرى که با آنها حرف بزنى یا نه. آنها به تو گفتند که مجاهدینى هستند، نگفتند؟ 

 زنيد. دانستم که شماها با هم حرف نمىگفتند ولى من نمى -

اند یا زدهحرف مى پرسم که آیا آنها در زندان قبلى که او بوده با هماز سار مى

 دهد: نه؟ و سار جواب مى

 زدیم. آره، ما همه با هم حرف مى -

خوب چه اشکالى دارد که هر کس بنابر نظر خودش عمل کند؟ اگر تو فکر  -

کنى که کارى درست است همان کار را بکن. به دیگران نگاه نکن که چه مى

کنم که آدم فکر نمى کنند، خودت فکر کن و بنابر نظر خودت عمل کن. منمى

کنه از نظر سياسى هم خط است حرف بزند. در باید تنها با کسانى که فکر مى

کنند، شد. آدمها تغيير مىاینصورت دنيا خيلى کوچک و کسل کننده مى

ها در زندان تغيير کردند. هرچند در رابطه با بخصوص در روابط خوب، خيلى

. سارا را ببين بعنوان یک مجاهد مجاهدین فقط یک درصد آنها تغيير کردند

 اى ندارد. دستگير شد ولى در زندان تغيير کرد و حاال با مجاهدین رابطه

گوید من فکر کردم او از اول کمونيست کند و مىسار با تعجب به سارا نگاه مى

 تر است. ها، چپبوده، از خيلى از چپى

ساعت از شود، من هم نيمایم که در بنوبت رفتن به دستشویى است و همه آماده

ام که تا االن احتياجى به دستشویى نداشته باشم. وقت دارد ام را نوشيدهپيش چایى
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رسد که برایش مهم نيست. کند، به نظر مىگذرد ولى نگهبان در را باز نمىمى

شود و اگر در را براى دستشویى باز نکند ام شروع مىکم درد مثانهمن هم کم

وانم بکنم. آنهایى که مشکل کليه و یا مثانه دارند و یا بخاطر تهيچ کارى نمى

کنند. شروع نوشيدن مایعات احتياج به دستشویى دارند از سطل استفاده مى

 خواهم. پرسد چه مىکند و مىکنم به در زدن، پاسدار ایمانى در را باز مىمى

 وقت دستشویى ما گذشته.  -

 دم در را باز کنم. دانم، بروید داخل اتاق تا خومى -

گویيم رویم و مىمن و تعدادى از زندانيان بيرون اتاق هستيم. به داخل اتاق نمى

چرخاند و مرا به گيرد و مىمان است. ایمانى مچ دستم را مىنوبت دستشویى

دهد. احساس درد شدیدى دهد. همه را همينطور به اتاق هل مىداخل اتاق هل مى

کنم که روى چيزى تمرکز کنم ولى خيل سخت مى کنم. سعىدر مچ دستم مى

دوم شود. من به طرف دستشویى مىاست. باالخره سه ساعت دیرتر در باز مى

شوم. ولى قبل از اینکه شلوارم را پایين بکشم ادرارم ها مىو وارد یکى از کابين

خندد و برایم کنم که برایم لباس بياورد، مىشود. روژین را صدا مىجارى مى

روم که باید نامه دنيا را در آورد. بعد از پوشيدن لباسهاى تميز به کابينى مىمى

توانم نامه را اى از او دارم. ولى نمىشوم که نامهآن جاسازى کنم. متوجه مى

گردم و یک انبردست در جيبم پنهان بيرون بکشم، سخت است. به اتاق بر مى

آورم ولى انبردست آنرا در مىروم. به سختى با کمک کرده به دستشویى مى

خورد. بى اختيار از دهم و دستم محکم به دیوار مىکنترل دستم را از دست مى

نشينم تا از شدت درد کم شود. خوشحالم که کسى صداى کنم، مىدرد ناله مى

 ام را نشنيد و مرا به آن حال ندید. ناله

نشينيم و جوک ور هم مىخوانم و بعد دام را مىگردیم، نامهبه اتاق بر مى 

کند. او از روژین و سار خندیم. سارا پيشنهاد مچ انداختن مىگویيم و مىمى

تر از من کنم ببرم، ولى سارا خيلى قوىبرد. حاال نوبت من است. سعى مىمى

کنم. باالخره دهد و من مقاومت مىاست. سارا دستم را به طرف زمين فشار مى

زمين رسانده بلکه رویم افتاده است. ناگهان درد شدیدى  سارا نه تنها دستم را به

کشد و حالم را کنم. سارا خود را کنار مىاختيار ناله مىپيچد و بىدر مچم مى

 پرسد. مى

نشينم و آنرا ماساژ شوم. مىنيمه شب است از درد شدید مچ دستم بيدار مى

 شوم. ر از درد بيدار مىتوانم دوباره بخوابم. ولى هر دو ساعت یکبادهم و مىمى
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هایم را که در ساعت هواخورى داریم. هر بار باید نامهاى دو بار براى نيمهفته

هاى خودم را خاک عباسى بر دارم و بسته نامهیک بسته هستند از زیر بوته الله

عباسى برایم تنها یک گل زیبا نيست که مرا به یاد کنم. حاال دیگر بوته الله

اندازد. حاال بيشتر از هميشه دوستش دارم. حاال ام مىحياط خانه دوران بچگى و

کنم تا با آن دوستى را شاد کنم. و همه اميدم را هربار زیر این گل زیبا چال مى

روم. هر بار به هر بار به اميد آنکه نخ زردى زیر آن ببينم به هواخورى مى

زنم، تا ن قلبم نفس مىپایم و همراه ضربادنبال موقعيت مناسب پاسدار را مى

کشم موقعيت مناسب را از دست ندهم. و هر بار بعد از آنکه نخ زرد را مى

ام و باید بروم که هر چه زودتر آنرا بنوشم. گاهى گویى غذاى روحم را یافته

شد. در این روابط کنم بدون این روابط زندگى در اینجا طاقت فرسا مىفکر مى

مان مانيم و به مبارزهورزیم، اميدوار مى، عشق مىدهيمگيریم، یاد مىیاد مى

کنيم. وقت دهيم. از همه مهمتر زندان را آنطور که هست احساس نمىادامه مى

 احساس کردنش را نداریم. 

برند. با بعضى شود و نگهبانان هم مرا به دکتر نمىدرد مچم هر روز بدتر مى

ن بعضى از کارهایم را با شود. بخاطر هميکارها دردش غير قابل تحمل مى

ام کنم. امروز مالقات داریم. از خانوادهروژین و سار و سارا عوض مى

پرسند که آیا هنوز درهاى ام مىخواهم که برایم مچ بند بياورند. خانوادهمى

گوید قول کند و برادرم به او مىاتاقمان بسته هستند. مادرم طبق معمول گریه مى

 ندادى که گریه نکنى؟ 

کند ولى غمى هم در گردیم، هرچند مالقات خيلى خوشحالم مىاز مالقات بر مى

توانستم تنها قدم بزنم ولى جایى براى خواست مىانگيزد. دلم مىوجودم بر مى

قدم زدن نداریم، جایى براى تنها بودن هم نداریم. دوست دارم در مورد دنياى 

ت نيست، دنيایى که احساس بيرون فکر کنم، دنيایى که دیگر تصورش هم راح

 گوید: آید و مىشناسمش. روژین به سراغم مىکنم دیگر نمىمى

ماه دیگر زنده  ٦پدرم دوباره گفت که خمينى سرطان معده دارد و حداکثر تا  -

 است. 

گوید خندیم، االن حدود شش سال است که هر چند وقت یکبار او مىهر دو مى

شماها هم آزاد خواهيد شد. شاید روزى پيش که خمينى به زودى خواهد مرد و 

اى که او بين مرگ خمينى و آزادى اش درست از آب در بياید ولى رابطهگویى

 بيند جالب است. ما مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

خوانم که تعدادى از زندانيانى هایى که بدستم رسيده است مىدر برخى از نامه

نکردن شرایط که حکمشان سالها پيش تمام شده بود و تا بحال بخاطر قبول 

آزادى در زندان مانده بودند، حاضرند شرایط را بپذیرند که آزاد گردند. آنها 

ماه  ٦اند که در بازجویى بعدى موضعشان را به رژیم اعالم کنند. هر آماده

یکبار همه ما بازجویى داریم و آنهایى که حکمشان تمام شده اگر شرط آزادى را 

اند که شرط را نم آنهایى که به این نتيجه رسيدهدابپذیرند، آزاد خواهند شد. نمى

کنم وضع روحى خوبى داشته بپذیرند و بروند چه وضع روحى دارند. فکر نمى

باشند، چون پذیرش شرط آزادى بعد از سالها ماندن در زندان بخاطر عدم 

پذیرش آن راحت نيست. از دست دادن انگيزه ادامه مبارزه براى آزادى بدون 

اى که مبارزه اى باشد که طى کردند. پروسهتيجه پروسه مبارزاتىشرط باید ن

براى چادر رنگى گل سر سبد آن بود، و رژیم آنها را سرکوب کرد. هر چند 

گذرد ولى باید گفت که رسيدن به یک نتيجه، یک سال از مسئله چادر رنگى مى

تناقضى آن هم چنين نتيجه مهمى یک شبه نيست. براى برخى یکساله هم نيست، 

اى که زمان نقش دهد که طى پروسهگيرد و آنقدر فشار مىگریبان فرد را مى

اى در آن ندارد، فرد دیگر طاقت ادامه شرایط را ندارد. شرایطى که تعيين کننده

اى هم در آن نباشد. منظورم شرایط بيرونى فرد نيست، ممکن است شکنجه

آلترناتيو مبارزاتى دیگرى شرایط درونى فرد است. خالصى از تناقض یا با 

امکان دارد و یا با پذیرش شرط آزادى و خالص شدن از زندان که زمينه 

ها در ها بعد از حرکت چادر رنگى که اوج مبارزاتى چپىتناقض است. بعضى

زندان بود دست از این نوع مبارزه کشيدند. این افراد با انتخاب نوع دیگرى از 

مبارزه در زندان هستند. نازلى و نينا و روژین  مبارزه در حال رشد خود و رشد

از این افراد هستند، براى همين نه تنها در رابطه با شرط آزادى دچار تناقض 

شان هم بيشتر شده است. برخى از شان و انرژىشوند، بلکه انگيزه مبارزاتىنمى

به  آنهایى که دیگر انرژى و انگيزه ادامه مبارزه قبلى را ندارند حاال حاضر

اند. نباید آنها را سرزنش کرد، آن روش مبارزاتى را که پذیرش شرط آزادى

منجر به تخریب آنها شد باید سرزنش کرد. روش مبارزاتى که این انسانها را به 

اینجا کشاند تا شرط آزادى را بپذیرند که معلوم نيست چه تعدادى از آنها در آینده 

خوانم که از همين االن هایم مى. در نامهخود را به خاطر این کار خواهند بخشيد

 اند که شرط آزادى را بپذیرند خيلى غمگينند. آنهایى که به این نتيجه رسيده

برند و آیا اصال اى را در جامعه پيش مىدانم جریانات چپى چگونه مبارزهنمى

آید بخشى از آنها هميشه سعى برند. تا آنجا که یادم مىاى را پيش مىمبارزه

کردند که در افراد و جناحهاى مختلف رژیم یکى را پيدا کنند و به آن اتکا مى
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ا هم براى خود ساخته بودند که توجيه هایى رکنند و یا از آن حمایت کنند. تئورى

کننده حمایتشان از این آخوند یا آن مال باشد. شاید علت اینکه آنها هميشه 

چشمشان به باالست این است که اعتقادى به قدرت مردم ندارند. باور ندارند که 

دانم وقتى که بخاطر حمایت توانند و باید قدرت را در دست بگيرند. نمىمردم مى

ن بخش رژیم یا بخش دیگر مردم را در کنار خود نيابند چه خواهند کرد. از ای

اى را پيش اى را پيش ببرند. و شاید هم مبارزهچگونه قادر خواهند بود مبارزه

 نخواهند برد و به صرف بودن یک محفل خود را مبارز خواهند خواند. 

 ٭ ٭ ٭ 
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 زير بوته الله عباسى 

آید ول کتاب خواندن هستم، صداى آدمهایى از هواخورى مىصبح است و مشغ

کنم صداى رسند. احساس مىبه نظر مى ٣و  ۲که متفاوت با زندانيان بندهاى 

روم و از البالى شنوم. براى اطمينان از قفسه باال مىخنده دنيا را مى

توى هواخورى  ٦کنم. زندانيان اتاق هاى آهنين هواخورى را نگاه مىکرکره

هستند. آرى دنيا با برخى دیگر از زندانيان در حال حرف زدن و خندیدن است. 

برم و ها بيرون مىکنند، دستم را از بين پردهآنها دارند پنجره ما را نگاه مى

دهند. بعد از تقریبا دهم. آنها هم برایم دست تکان مىبرایشان دست تکان مى

آیم حالى قبل هستند. از قفسه پایين مىبينم. به نظر به همان سریکسال آنها را مى

کنم که اگر بعد از اتاق آنها به اتاق ما هواخورى بدهند چه و به این فکر مى

گوید پس ما هم امروز هواخورى خواهيم داشت. سعى توانم بکنم. روژین مىمى

گيرم که محلى را براى جاسازى به کنم افکارم را متمرکز کنم و تصميم مىمى

م. ولى بار اول کجا بگذارم که براحتى بتواند بردارد و شک کسى را راز بگوی

هایمان را نویسم که از این به بعد نامهاى با رمز خودمان مىهم برنيانگيزد؟ نامه

ام را با نخ قرمز ببندم و او با نخ عباسى خاک کنيم و من نامهزیر بوته گل الله

اى ریم. در ضمن هر وقت که نامهزرد، و هر کدام با کشاندن نخ نامه را بردا

ام را در پشت پنجره آویزان خواهم کرد. وقتى هم که او براى او دارم بلوز آبى

براى من نامه دارد دامن سبزش را روى بند لباس در هواخورى آویزان کند. 

کنم و بعد با آب دهان نویسم و آنرا در یک صابون جاسازى مىنامه را سریع مى

گذارم کنم. صابون را در یک جاصابونى مىن را ناپدید مىسوراخ روى صابو

کنم که که به هواخورى ببرم و آنرا در دستشویى هواخورى آویزان کنم. فکر مى

صابون شک هيچ کس را برنخواهد انگيخت. تازه اگر رژیم و یا هر آدم فضولى 

بونى دارد تواند چيزى از آن بفهمد. هر کس هم یک جاصاام را پيدا کند نمىنامه

 و آنرا در دستشویى آویزان کرده است. 

شوم. پشت پنجره در نشينم و منتظر نوبت هواخورى خودمان مىکنار پنجره مى

عباسى هستند که هواخورى یک باغچه است. در انتهاى باغچه چند بوته گل الله

عباسى به نور حساس هستند شوند. گویى گلهاى اللهغروبها گلهاى آن باز مى

شوند. در روز گلهاى شوند و در سپيده دم بسته مىن نزدیک غروب باز مىچو

اند مثل مشت بسته هستند. گلهاى دیگرى هم در عباسى که شب پيش باز بودهالله

عباسى را بيشتر از بقيه دوست دارم، چون مرا باغچه هستند ولى من گلهاى الله

ز آنها را در رنگهاى مختلف در اندازد. هميشه تعداد زیادى امان مىبه یاد خانه
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کرد و گل مان داشتيم. پدرم هر سال بهار باغچه را پر از گل مىباغچه

شدند آید غروبها که همه گلهایشان باز مىکاشت. یادم مىعباسى هم مىالله

عباسى در باغچه شان کنم. جاى گلهاى اللهدوست داشتم به کنارشان بروم و لمس

اى قرار دارند که از لهاى دیگر بهتر است. در گوشههواخورى هم نسبت به گ

 شود آن قسمت را دید. قسمتهاى دیگر هواخورى کمتر مى

خواهد که هواخورى را رسد که از اتاق شش مىصداى نگهبان به گوش مى

مان از این به بعد بطور ترک کنند. نيم ساعت هواخورى داشتند، اميدوارم همه

گوید که براى شود و نگهبان مى. در اتاق باز مىمرتب هواخورى داشته باشيم

ام از کنار پاسدار توانيم از هواخورى استفاده کنيم. با جاصابونىنيم ساعت مى

گذارم و روم. جاصابونى را در دستشویى مىشوم و به هواخورى مىرد مى

کنم و به پنجره هاى بند سه و اتاق شش همراه روژین شروع به قدم زدن مى

هاى بند سه هستند و حرفهایى کنم. تعدادى از دوستانمان پشت پنجرهمى نگاه

ایستيم که انگار اى طورى مىزنند که ما را بخندانند. من و روژین در گوشهمى

زنم که چيزى در زنيم. براى راز با رمز بين خودمان مورس مىبا هم حرف مى

صابون که در آن نامه  گویم یکپرسد چى؟ مىام. مىجاصابونى برایت گذاشته

کنم به شود. باالخره روژین را رها مىاست ولى متاسفانه راز متوجه نمى

گردم و آنرا رو روم و جاصابونى را برداشته به هواخورى بر مىدستشویى مى

گذارم. گردم و آنرا در بين بقيه مىدارم. بعد بر مىبه پنجره راز در هوا نگاه مى

طمئن هستم که نگهبانان سر از آن در نخواهند آورد. آنها دانم چرا اینقدر منمى

توانند حدس بزنند که چيزى در آن است. ممکن است فکر کنند احمق هستند، نمى

که خود جاصابونى که کار دست و هدیه است. در مورد بقيه زندانيان هم نگران 

خواهند  نيستم، چون وقتى بند سه هواخورى داشته باشد دوستان من اولين کسانى

 شوند. بود که وارد هواخورى مى

هر روز سار برایمان داستانهایى از مبارزات مردم در کردستان و مبارزات 

گوید. مثال ها در باالى کوهها و تاکتيکهاى رژیم براى کشتن آنها مىپيشمرگه

فرستد تا در موقع مناسب کسى را رژیم افرادى را بعنوان هوادار بين آنها مى

یا با ریختن سم در غذاى عمومى تعدادى را به کشتن دهند. سار در بکشند و 

گوید. اینکه تعداد مورد یکى از آنها که توانست سم در غذاى کمپ بریزد مى

سپارد. هرچه سار بيشتر در مورد شوند ولى کسى جان نمىزیادى مسموم مى

احساسى  کنم.گوید بيشتر در مورد آن فکر مىها برایم مىمبارزات پيشمرگه

کنم که چقدر این روش مبارزاتى درست خورد، به این فکر مىدرونم را مى

هاى تواند ادامه پيدا کند؟ در طى سالهاى گذشته راز و بعضىاست و تا کى مى
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آميز آوردند و هر بار که موفقيتها مىدیگر گاهى اخبارى از مبارزات پيشمرگه

از آنهاست که با اینکه دستگير و شدم. حاال سار یکى بود من هم خوشحال مى

زند. اش حرف مىشکنجه شده است، همچنان با عشق از شکل مبارزاتى گذشته

پرسم، وقتى از جزئيات زندگى و روابط آنها بخصوص روابط زن و مرد مى

 پرسد: کند که آن روابط و روش مبارزاتى را قبول ندارم و مىسار احساس مى

دهند که روش واالتت این ذهنيت را به من مىدهى ولى سهرچند نظر نمى -

 گم؟ مبارزاتى ما را قبول ندارى، درست مى

وقتى انقالب شکست خورد مردمى که شناخته شده بودند براى اینکه دستگير  -

کردم که رفتند و تعدادى به کردستان رفتند، فکر مىنشوند به خارج از کشور مى

توانند مبارزه را در آنجا ادامه دهند، ىکردم که ماین کار درست است. فکر مى

هرچند خيلى هم روشن نبودم. یعنى نه از سر ضرورت سازماندهى مبارزه در 

کردستان بلکه از سر اجتناب ناپذیر بودن فرار مبارزین به کردستان به مسئله 

شنوم که مبارزاتتان چه بوده و چگونه تعداد کردم. حاال که از تو مىنگاه مى

رفتيم. اگر بایست مىکنم این راهى نبود که مىنشان را باختند، فکر مىزیادى جا

شان مردم در جایى دست به مبارزه بزنند، وظيفه ما سازماندهى و ارتقاء مبارزه

توانيم خودمان انقالب را از کردستان شروع کنيم. همانطور هم که است. ما نمى

عليه رژیم کردند منجر به  ها در کردستان بربينى مبارزاتى که پيشمرگهمى

کنم این روش مبارزه قدیمى است. متعلق به زمانى بود انقالبى نشد. احساس مى

تواند خيلى از که رژیم ها سالحهاى کشتار پيشرفته را نداشتند. حاال رژیم مى

ها را با بمب بکشد بى آنکه کسى در دنيا بفهمد. تازه اگر هم بفهمند چه پيشمرگه

تواند روى کوهها مبارزه کند؟ و یا کنى هر کس چند سال مىمىکنند؟ فکر مى

چند سال مبارزه آنچنانى براى سرنگونى یک رژیم الزم است؟ چند درصد از 

اى را ادامه دهند؟ از همه مهمتر مردم حاضرند براى طوالنى مدت چنين مبارزه

 اینکه چرا باید انسانهاى زیادى جانشان را از دست بدهند؟ 

 گوید: کند، مىت است و فکر مىسار ساک

من برادرم را در آن مبارزات از دست دادم و خواهرم هنوز پيشمرگه است.  -

ماندم. و تا هر وقت که اگر احتياج به عمل جراحى نداشتم حتما همانجا مى

دادم. این تنها راه مبارزه با رژیم بود. خواست طول بکشد به مبارزه ادامه مىمى

توانند این روش مبارزه را ادامه دهند. هر سال ه مردم نمىدرست است که هم

کردند و تعداد بيشترى به صفوف ما مى پيوستند. تعدادى صف ما را ترک مى
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کردند و اسلحه را زمين منظورم این است که برخى مبارزه را رها مى

دانستند که دستگير و گشتند. مىهایشان بر مىگذاشتند و به نزد خانوادهمى

رفتند. هرچند دادند مىکنجه خواهند شد ولى وقتى اميدشان را از دست مىش

شدند حاضر به برگشتن تعدادى هم بودند که اگر از شرایط مبارزاتى خسته مى

شان به آنها بعنوان کسى که مبارزه خواستند که بقيه و خانوادهنبودند. چون نمى

 ند. را کنار گذاشته یا به دوستانش پشت کرده نگاه کن

گذرانيم. گذرند و من و سار و سارا و روژین در کنار هم خوش مىروزها مى

اى با مجاهدین نداریم. او به من و روژین سار متوجه شده است که ما هيچ رابطه

کند که شبى که وارد اتاق شده بود و مجاهدین او را دوره کرده بودند، انتقاد مى

 گوید: روژین به او مىنگفتيم که نباید با آنها حرف بزند. به او

توانستيم به تو بگویيم که نباید با آنها حرف بزنى؟ تو باید تصميم ما چطور مى -

 بگيرى که با آنها حرف بزنى یا نه. آنها به تو گفتند که مجاهدینى هستند، نگفتند؟ 

 زنيد. دانستم که شماها با هم حرف نمىگفتند ولى من نمى -

اند یا زدهها در زندان قبلى که او بوده با هم حرف مىپرسم که آیا آناز سار مى

 دهد: نه؟ و سار جواب مى

 زدیم. آره، ما همه با هم حرف مى -

خوب چه اشکالى دارد که هر کس بنابر نظر خودش عمل کند؟ اگر تو فکر  -

کنى که کارى درست است همان کار را بکن. به دیگران نگاه نکن که چه مى

کنم که آدم کر کن و بنابر نظر خودت عمل کن. من فکر نمىکنند، خودت فمى

کنه از نظر سياسى هم خط است حرف بزند. در باید تنها با کسانى که فکر مى

کنند، شد. آدمها تغيير مىاینصورت دنيا خيلى کوچک و کسل کننده مى

ها در زندان تغيير کردند. هرچند در رابطه با بخصوص در روابط خوب، خيلى

هدین فقط یک درصد آنها تغيير کردند. سارا را ببين بعنوان یک مجاهد مجا

 اى ندارد. دستگير شد ولى در زندان تغيير کرد و حاال با مجاهدین رابطه

گوید من فکر کردم او از اول کمونيست کند و مىسار با تعجب به سارا نگاه مى

 تر است. ها، چپبوده، از خيلى از چپى

ساعت ایم که در باز شود، من هم نيمتشویى است و همه آمادهنوبت رفتن به دس

ام که تا االن احتياجى به دستشویى نداشته باشم. وقت دارد ام را نوشيدهپيش چایى
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رسد که برایش مهم نيست. کند، به نظر مىگذرد ولى نگهبان در را باز نمىمى

ى دستشویى باز نکند شود و اگر در را براام شروع مىکم درد مثانهمن هم کم

توانم بکنم. آنهایى که مشکل کليه و یا مثانه دارند و یا بخاطر هيچ کارى نمى

کنند. شروع نوشيدن مایعات احتياج به دستشویى دارند از سطل استفاده مى

 خواهم. پرسد چه مىکند و مىکنم به در زدن، پاسدار ایمانى در را باز مىمى

 وقت دستشویى ما گذشته.  -

 دانم، بروید داخل اتاق تا خودم در را باز کنم. مى -

گویيم رویم و مىمن و تعدادى از زندانيان بيرون اتاق هستيم. به داخل اتاق نمى

چرخاند و مرا به گيرد و مىمان است. ایمانى مچ دستم را مىنوبت دستشویى

درد شدیدى  دهد. احساسدهد. همه را همينطور به اتاق هل مىداخل اتاق هل مى

کنم که روى چيزى تمرکز کنم ولى خيل سخت کنم. سعى مىدر مچ دستم مى

دوم شود. من به طرف دستشویى مىاست. باالخره سه ساعت دیرتر در باز مى

شوم. ولى قبل از اینکه شلوارم را پایين بکشم ادرارم ها مىو وارد یکى از کابين

خندد و برایم ایم لباس بياورد، مىکنم که برشود. روژین را صدا مىجارى مى

روم که باید نامه دنيا را در آورد. بعد از پوشيدن لباسهاى تميز به کابينى مىمى

توانم نامه را اى از او دارم. ولى نمىشوم که نامهآن جاسازى کنم. متوجه مى

گردم و یک انبردست در جيبم پنهان بيرون بکشم، سخت است. به اتاق بر مى

آورم ولى روم. به سختى با کمک انبردست آنرا در مىه دستشویى مىکرده ب

خورد. بى اختيار از دهم و دستم محکم به دیوار مىکنترل دستم را از دست مى

نشينم تا از شدت درد کم شود. خوشحالم که کسى صداى کنم، مىدرد ناله مى

 ام را نشنيد و مرا به آن حال ندید. ناله

نشينيم و جوک خوانم و بعد دور هم مىام را مىردیم، نامهگبه اتاق بر مى 

کند. او از روژین و سار خندیم. سارا پيشنهاد مچ انداختن مىگویيم و مىمى

تر از من کنم ببرم، ولى سارا خيلى قوىبرد. حاال نوبت من است. سعى مىمى

. باالخره کنمدهد و من مقاومت مىاست. سارا دستم را به طرف زمين فشار مى

سارا نه تنها دستم را به زمين رسانده بلکه رویم افتاده است. ناگهان درد شدیدى 

کشد و حالم را کنم. سارا خود را کنار مىاختيار ناله مىپيچد و بىدر مچم مى

 پرسد. مى

نشينم و آنرا ماساژ شوم. مىنيمه شب است از درد شدید مچ دستم بيدار مى

 شوم. وباره بخوابم. ولى هر دو ساعت یکبار از درد بيدار مىتوانم ددهم و مىمى
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هایم را که در ساعت هواخورى داریم. هر بار باید نامهاى دو بار براى نيمهفته

هاى خودم را خاک عباسى بر دارم و بسته نامهیک بسته هستند از زیر بوته الله

ا نيست که مرا به یاد عباسى برایم تنها یک گل زیبکنم. حاال دیگر بوته الله

اندازد. حاال بيشتر از هميشه دوستش دارم. حاال ام مىدوران بچگى و حياط خانه

کنم تا با آن دوستى را شاد کنم. و همه اميدم را هربار زیر این گل زیبا چال مى

روم. هر بار به هر بار به اميد آنکه نخ زردى زیر آن ببينم به هواخورى مى

زنم، تا پایم و همراه ضربان قلبم نفس مىسب پاسدار را مىدنبال موقعيت منا

کشم موقعيت مناسب را از دست ندهم. و هر بار بعد از آنکه نخ زرد را مى

ام و باید بروم که هر چه زودتر آنرا بنوشم. گاهى گویى غذاى روحم را یافته

ن روابط شد. در ایکنم بدون این روابط زندگى در اینجا طاقت فرسا مىفکر مى

مان مانيم و به مبارزهورزیم، اميدوار مىدهيم، عشق مىگيریم، یاد مىیاد مى

کنيم. وقت دهيم. از همه مهمتر زندان را آنطور که هست احساس نمىادامه مى

 احساس کردنش را نداریم. 

برند. با بعضى شود و نگهبانان هم مرا به دکتر نمىدرد مچم هر روز بدتر مى

شود. بخاطر همين بعضى از کارهایم را با ش غير قابل تحمل مىکارها درد

ام کنم. امروز مالقات داریم. از خانوادهروژین و سار و سارا عوض مى

پرسند که آیا هنوز درهاى ام مىخواهم که برایم مچ بند بياورند. خانوادهمى

گوید قول مى کند و برادرم به اواتاقمان بسته هستند. مادرم طبق معمول گریه مى

 ندادى که گریه نکنى؟ 

کند ولى غمى هم در گردیم، هرچند مالقات خيلى خوشحالم مىاز مالقات بر مى

توانستم تنها قدم بزنم ولى جایى براى خواست مىانگيزد. دلم مىوجودم بر مى

قدم زدن نداریم، جایى براى تنها بودن هم نداریم. دوست دارم در مورد دنياى 

کنم، دنيایى که دیگر تصورش هم راحت نيست، دنيایى که احساس  بيرون فکر

 گوید: آید و مىشناسمش. روژین به سراغم مىکنم دیگر نمىمى

ماه دیگر زنده  ٦پدرم دوباره گفت که خمينى سرطان معده دارد و حداکثر تا  -

 است. 

وید گخندیم، االن حدود شش سال است که هر چند وقت یکبار او مىهر دو مى

که خمينى به زودى خواهد مرد و شماها هم آزاد خواهيد شد. شاید روزى پيش 

اى که او بين مرگ خمينى و آزادى اش درست از آب در بياید ولى رابطهگویى

 بيند جالب است. ما مى
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خوانم که تعدادى از زندانيانى هایى که بدستم رسيده است مىدر برخى از نامه

مام شده بود و تا بحال بخاطر قبول نکردن شرایط که حکمشان سالها پيش ت

آزادى در زندان مانده بودند، حاضرند شرایط را بپذیرند که آزاد گردند. آنها 

ماه  ٦اند که در بازجویى بعدى موضعشان را به رژیم اعالم کنند. هر آماده

ا یکبار همه ما بازجویى داریم و آنهایى که حکمشان تمام شده اگر شرط آزادى ر

اند که شرط را دانم آنهایى که به این نتيجه رسيدهبپذیرند، آزاد خواهند شد. نمى

کنم وضع روحى خوبى داشته بپذیرند و بروند چه وضع روحى دارند. فکر نمى

باشند، چون پذیرش شرط آزادى بعد از سالها ماندن در زندان بخاطر عدم 

مبارزه براى آزادى بدون پذیرش آن راحت نيست. از دست دادن انگيزه ادامه 

اى که مبارزه اى باشد که طى کردند. پروسهشرط باید نتيجه پروسه مبارزاتى

براى چادر رنگى گل سر سبد آن بود، و رژیم آنها را سرکوب کرد. هر چند 

گذرد ولى باید گفت که رسيدن به یک نتيجه، یک سال از مسئله چادر رنگى مى

نيست. براى برخى یکساله هم نيست، تناقضى  آن هم چنين نتيجه مهمى یک شبه

اى که زمان نقش دهد که طى پروسهگيرد و آنقدر فشار مىگریبان فرد را مى

اى در آن ندارد، فرد دیگر طاقت ادامه شرایط را ندارد. شرایطى که تعيين کننده

اى هم در آن نباشد. منظورم شرایط بيرونى فرد نيست، ممکن است شکنجه

نى فرد است. خالصى از تناقض یا با آلترناتيو مبارزاتى دیگرى شرایط درو

امکان دارد و یا با پذیرش شرط آزادى و خالص شدن از زندان که زمينه 

ها در ها بعد از حرکت چادر رنگى که اوج مبارزاتى چپىتناقض است. بعضى

رى از زندان بود دست از این نوع مبارزه کشيدند. این افراد با انتخاب نوع دیگ

مبارزه در حال رشد خود و رشد مبارزه در زندان هستند. نازلى و نينا و روژین 

از این افراد هستند، براى همين نه تنها در رابطه با شرط آزادى دچار تناقض 

شان هم بيشتر شده است. برخى از شان و انرژىشوند، بلکه انگيزه مبارزاتىنمى

ه مبارزه قبلى را ندارند حاال حاضر به آنهایى که دیگر انرژى و انگيزه ادام

اند. نباید آنها را سرزنش کرد، آن روش مبارزاتى را که پذیرش شرط آزادى

منجر به تخریب آنها شد باید سرزنش کرد. روش مبارزاتى که این انسانها را به 

اینجا کشاند تا شرط آزادى را بپذیرند که معلوم نيست چه تعدادى از آنها در آینده 

خوانم که از همين االن هایم مىد را به خاطر این کار خواهند بخشيد. در نامهخو

 اند که شرط آزادى را بپذیرند خيلى غمگينند. آنهایى که به این نتيجه رسيده

برند و آیا اصال اى را در جامعه پيش مىدانم جریانات چپى چگونه مبارزهنمى

آید بخشى از آنها هميشه سعى دم مىبرند. تا آنجا که یااى را پيش مىمبارزه

کردند که در افراد و جناحهاى مختلف رژیم یکى را پيدا کنند و به آن اتکا مى
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هایى را هم براى خود ساخته بودند که توجيه کنند و یا از آن حمایت کنند. تئورى

کننده حمایتشان از این آخوند یا آن مال باشد. شاید علت اینکه آنها هميشه 

به باالست این است که اعتقادى به قدرت مردم ندارند. باور ندارند که  چشمشان

دانم وقتى که بخاطر حمایت توانند و باید قدرت را در دست بگيرند. نمىمردم مى

از این بخش رژیم یا بخش دیگر مردم را در کنار خود نيابند چه خواهند کرد. 

اى را پيش و شاید هم مبارزهاى را پيش ببرند. چگونه قادر خواهند بود مبارزه

 نخواهند برد و به صرف بودن یک محفل خود را مبارز خواهند خواند. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  بوى خون

شوند. یک شعار روى هایى قرار دارند که به هواخورى ختم مىدر راهرو پله

رسد. شعار "فروغ ها حک شده است که جدید به نظر مىدسته چوبى نرده

جاویدان"، باید مجاهدین آنرا نوشته باشند. از برخوردهایشان و بحثهایشان که 

که سازمانشان  رسد که خوش بين هستندرسد، به نظر مىگاهى به گوشمان مى

اند و از طریق قدرت را در ایران بگيرد. آنها در بين خودشان این بحث را داشته

برخى از آنها به ما رسيده است. آنها در مورد اینکه آیا مردم هم آنها را 

شوند و قدرت کنند. مردم بوسيله رژیم سرکوب مىخواهند یا نه فکر نمىمى

با رژیمى دیگر انتخاب مردم نيست. به نظر  گرفتن مجاهدین و یا جابجایى رژیم

رسد که مجاهدین زندان با سازمانشان رابطه دارند و این رابطه باید از مى

شنویم که پایگاهشان در عراق است. آنها فکر طریق توابين احيا شود. مى

تواند با گرفتن قدرت به زودى آنها را آزاد کند. کنند که سازمانشان مىمى

ور کنم که اگر همين امروز آنها قدرت را بگيرند، وضع ما توانم تصمى

کمونيستها هيچ فرقى نخواهد کرد. فقط نگهبانانمان تغيير خواهند کرد و آنها هم 

در اخبار   ۶١سال     بهتر از اینها با ما رفتار نخواهند کرد. یادم می آید

شدن  گزارشى دیدم در مورد دو پاسدارى که توسط مجاهدین قبل از کشته

شکنجه شده بودند. فکر کردم پس مجاهدین هم شکنجه را قبول دارند و از آن 

تواند شکنجه و اعدام را قبول داشته اى نمىکنند. هيچ جریان انسانىاستفاده مى

باشد. حتى شکنجه و اعدام بدترین آدمهاى دنيا یعنى شکنجه گران را. اگر از من 

اند نظر بدهم، جوابم ام کردهکه شکنجهبپرسند که در مورد سرنوشت بازجوهایى 

هاى تلویزیونى بگذارند که خواهم که آنها را در مقابل دوربينچه خواهد بود؟ مى

هایشان را ببينند و براى همه شناسایى شوند. از آنها بپرسند که همه دنيا قيافه

 چرا شکنجه کردند و چه احساسى موقع شکنجه کردن داشتند. 

شنویم شنویم که اعتراضات ضد رژیمى بيشتر شده. مىم و مىرویبه مالقات مى

که اعتصابات کارگرى زیادى بر عليه شرایط زندگى و کارى در جریان هستند. 

 حاال حدود دو سال است که تحرکات جدیدى در بين کارگران وجود دارند. 

وقت اخبار است، طبق معمول همه از اتاقها بيرون آمده و در راهرو نشسته و 

دهند. چرا که در مورد حرکت مجاهدین از عراق به طرف به اخبار گوش مى

مرزهاى ایران است. آنها مسلح هستند و به طرف شهرهاى مرزى در حرکتند. 

گویى این خبر همه را از خواب بيدار کرده است، زندانيان یکدیگر را نگاه 

با نوشيدن  پرسند موضوع چيست؟ ولى کسى جوابى ندارد. خمينىکنند و مىمى
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دهد و منتظرى را از جانشينى والیت فقيه برکنار "جام زهر" به جنگ پایان مى

 کند. مى

دانيم موضوع چيست، اوایل مرداد است، امروز نگهبانان مرد به بند آمده و نمى

کنيم. از نگهبان در مورد تلویزیون را بردند و روزنامه هم دیگر دریافت نمى

گوید که تا وقتى که رئيس زندان اجازه ندهد مىپرسيم و او روزنامه مى

 روزنامه نخواهيم داشت. 

اند، گاهى اخبار رادیو از از وقتى که روزنامه را قطع کرده و تلویزیون را برده

دانم چه اتفاقى خواهد افتاد، آیا مالقات شود. نمىطریق بلندگوى اتاقها پخش مى

رسد همه به نوعى نگرانند ولى ىخواهيم داشت؟ احساس خوبى ندارم، به نظر م

کنيم ولى کمتر جوابى آورد. همه از یکدیگر سوال مىکسى به روى خودش نمى

داند چه اتفاقى خواهد افتاد، چرا نباید تلویزیون داشته کنيم. کسى نمىدریافت مى

باشيم. در مورد آخرین خبرى که در تلویزیون دیدیم یعنى حمله مجاهدین از 

گذارد آنها به مرزهاى کنيم که رژیم مىزنيم و فکر مىحرف مى عراق به ایران

ایران برسند بعد آنها را به زیر رگبار گلوله بگيرد. ولى حمله مجاهدین چه 

ربطى به ما دارد که تلویزیونمان را بردند؟ مجاهدین بر عکس ما خيلى 

ادى را بينند، ولى ما نه تنها آزرسد که آزادى را مىخوشحالند. به نظر مى

 بينيم بلکه بدبين و نگران هستيم. نمى

کنند. همه عصبى و روز مالقات است ولى کسى را براى مالقات صدا نمى

نگرانند ولى هر کس سعى دارد آنرا در خود دفن کند و بروز ندهد. امکانات 

اند. ما اى گم شدهمانيم که در جزیرهمان خيلى کم است، مثل آدمهایى مىخبرى

خبرند. حتما هایمان هم از ما بىدانيم و خانوادهدنياى بيرون هيچ نمىدر مورد 

 هایمان بخاطر نداشتن مالقات خيلى نگرانند. خانواده

روند و کنند و آنها مىچند روزى است که مجاهدین را براى بازجویى صدا مى

کرد از بازجویى گردند. امروز یکى از آنها در حالى که گریه مىبر مى

مان را خواهند کشت، مردها را بعد از شنویم که گفته است آنها همه. مىبرگشت

کنند، کشند. بعد از نيم ساعت دوباره او را براى بازجویى صدا مىبازجویى مى

رسد چيزى دیده بوده که بخاطر آن گردد. به نظر مىرود و برنمىاو مى

اى با شنویم چون رابطهنگهبانان نخواستند که در بند بماند. ما چيز زیادى نمى

شنویم. نگران کننده است، هر چند مجاهدین نداریم و اخبار را از دیگران مى
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کنند که به زودى آزاد خواهند مجاهدین اصال نگران نيستند. آنها هنوز فکر مى

 شد. ولى با قطع مالقات باید منتظر شرایط بدترى باشيم. 

اى تعدادى از مجاهدین هستم، زنم. در حال تماشدر هواخورى تنها قدم مى

بينم که از باالى دیوار کنم که رفتارشان غير عادى است. مىاحساس مى

شود، قند هستند. هواخورى که خيلى بلند است چيزهایى به درون ریخته مى

دانم که عالمت هستند ولى براى کى و چه خبرى را حامل هستند؟ چطور با مى

کنم و متوجه م را با دقت بيشترى نگاه مىکنند؟ اطرافهم رابطه برقرار مى

شوم که جنب و جوش درون مجاهدین عادى نيست. تعدادى از آنها به درون مى

توان بخشى از روند. از پنجره آن مىساختمان دستشویى توى هواخورى مى

هاى تهران و کوههاى اطراف آن را دید و ما از آنجا براى پنهان کردن بسته

کنيم. تعدادى از آنها دم در مراقب اى یکدیگر استفاده مىبزرگ مثل کتاب بر

اند که اگر نگهبان آمد به بقيه خبر دهند. شاید از طریق پنجره از توابينى ایستاده

ها با نخ چيزى دریافت کنند مثل آشپزها و یا نظافت چىکه در بين بندها کار مى

انيان مرد در آن هستند. کنند. بند دیگرى در کنار بند ما قرار دارد که زندمى

توانند رابطه داشته باشند، ولى چطور؟ پس باید رابطه با مجاهدین با آنها هم مى

خارج از بند و از طریق دستشویى قدیمى باشد که االن داخل آنند. مجاهدین از 

رسد. زنجيرى طریق توابها با تشکيالت بيرون رابطه دارند و اخبار به آنها مى

 گذرد. هد است و سر دیگرش تواب، از حلقه رژیم مىکه یک سر آن مجا

شود و نماز جمعه را پخش مى کند. روز جمعه است، بلندگوى اتاق روشن مى

هاى کند به بحث سياسى کردن. در نيمهآخوند رفسنجانى بعد از نماز شروع مى

با  هللاگوید: زندانيان، ضد انقالبيون، المذهبها باید کشته شوند. و حزبحرفش مى

ام، به یکدیگر کنند. در کنار راز نشستهشعارهاى خود خواست او را تایيد مى

شنویم و دانيم که چه مىکنيم. احتياجى به حرف زدن نيست، هردو مىنگاه مى

مان اند که قصابىباید منتظر چه باشيم. با قطع مالقاتها درهاى زندان را بسته

گيرد. راز وحشى وجودم را در بر مى کنند. احساس تنهایى شدیدى در این دنياى

خواهم آنچه دهم، نمىمان را خواهند کشت؟ پاسخى به او نمىگوید واقعا همهمى

آید. زندانيان کمتر در گویم بگذار ببينيم چه پيش مىرا که شنيدم باور کنم. مى

بينند ولى رسد همه واقعيت را مىزنند ولى به نظر مىمورد آن حرف مى

 د باورش کنند. خواهننمى

 ٭ ٭ ٭ 
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شنویم عملياتى در جریان است، که رژیم مشغول کشتن زندانيان مرد است. مى

گویند ولى بوى خون در هوا پخش شده هرچند مجاهدین به یکدیگر تبریک مى

شنویم که سازمان مجاهدین در حال پيشروى در است. از مجاهدین مى

ک شهرهاست و در همه جا رژیم را از پا در آورده است و به تهران نزدی

 شود. مى

کنم که بخشى از اخبار درست است و آن کشتار زندانيان است ولى احساس مى

گرایى مجاهدین درست شده است. اگر خبر بخش دیگرش تحت تاثير ذهنى

دانم چطور کشتار درست باشد بخاطر شکست مجاهدین است نه پيروزیشان. نمى

کنم که رژیم دارد  خواهم باورکشتار زندانيان را باور کنم، در واقع نمى

اند. بخشى از آنها حتى حکم ندارند کشد که سالها در زندان بودهانسانهایى را مى

زنم و و فقط بخاطر نپذیرفتن شرط آزادى در زندان هستند. با دوستانم حرف مى

خواست دست به کشتار زندانيان بزند، رسيم که اگر رژیم نمىبه این نتيجه مى

افتم که منتظر کرد. شرایط بدى است، به یاد زمانى مىمالقاتها را قطع نمى

اعدامم بودم. در آن وقت اصال ناراحت نبودم، آمادگى آنرا داشتم، ولى حاال 

کشند و یا اینکه مان را مىدانم علت آن این است که حاال همهخيلى غمگينم. نمى

از هميشه رم. زندگى را بيشتر حاال دوست دارم زنده بمانم. دوست ندارم بمى

 دوست دارم. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  کشتار دسته جمعى زندانيان

شنویم که رژیم تمام مجاهدین مرد را کشته است و حاال در حال برخورد به مى

ها متفاوت است. شنویم که برخورد به غيرمذهبىزندانيان غيرمذهبى است. مى

پذیرند یعنى رژیم شرایطى پيش پاى آنها گذاشته است و آنهایى که شرایط را مى

شوند. باور بالفاصله اعدام مى پذیرندشوند. آنهایى که شرایط را نمىاعدام نمى

آن خيلى سخت است ولى اتفاقى که امروز افتاد نشان از حقيقت آن دارد. چهار 

تا نگهبان براى سرکشى وارد بند شدند، چيزى که سابقه نداشته است. نگهبانان 

رسند، آنها دیگر به هيچ وجه تنهایى وارد بند به شدت ترسيده به نظر مى

شوند و در کنار هم قدم ا سه و یا چهار نفره وارد بند مىشوند. حاال حتمنمى

آمدند. زنند. قبل از این عمليات آنها به تنهایى براى سرکشى به بند مىمى

ترسند چيز کامال جدیدى است و هرگز ندیده بودم. رفتارشان که خيلى از ما مى

شاید از کارى ترسند؟ ولى اگر آنها در حال کشتن ما هستند چرا اینقدر از ما مى

ترسند که روزى ترسند. از این مىگناه مىکنند یعنى کشتار انسانهاى بىکه مى

 باید پاسخگوى آن باشند. 

مى شنویم که دادگاههایى در جریان هستند. از زندانى در مورد توحيد و اسالم 

شود. اگر بگوید پرسند. اگر زندانى بگوید قبول ندارد، بالفاصله اعدام مىمى

خواند یا نه. اگر بگوید پرسند، اینکه مىمان است، از او در مورد نماز مىمسل

 کند. شود. رژیم دارد زندان را تصفيه مىخواند بالفاصله اعدام مىنماز نمى

شوم. صداى شعار و راهپيمایى و کوبيدن هاى شب است، از صدا بيدار مىنيمه

د. باید پاسدارها باشند. شعار آیآید. صدا از محوطه زندان مىچکمه به زمين مى

 دهند: مى

 "مرگ بر منافق، مرگ بر کمونيست."  -

 دهند؟ شان شعار مىآیند؟ آیا براى باال بردن روحيهآیا از کشتار مى

شنویم که شرایط زنده ماندن از این قرار است: انزجار دادن در بين زندانيان، مى

که فرد در رابطه با آن  انزجار نسبت به جریانات سياسى بخصوص جریانى

بوده است. اعالم اینکه رژیم خوب است، قبول اسالم و نماز خواندن و باالخره 

شنویم که بيشتر زندانيان مرد رفتن به راهپيمایى در مقابل دفتر سازمان ملل. مى

شنویم که بخشى از زندانيان شرایط را اند. مىاند و اعدام شدهشرایط را نپذیرفته
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شود که فقط بازجویى و اعدام در کار نيست، اند. معلوم مىپذیرفتهزیر شکنجه 

 شکنجه هم در کار است. 

آیند، چهار تا با هم خواهند که در اتاقهایمان باشيم. آنها مىنگهبانان از ما مى

آیند. در اتاق ما از همه در مورد اتهام، نظر در مورد براى سرشمارى مى

پرسند. آنها از همه این سوالها را نماز خواندن مىرژیم، اعالم انزجار، اسالم و 

کنند و چون این سوالها جدید نيستند اکثر افراد همان جوابى را که تا بحال مى

پرسد، اینکه به چند دهند. نگهبان از نازنين در مورد حکمش مىاند، مىدادهمى

 دهد: سال محکوم شده است و نازنين پاسخ مى

 قدرت هستيد. تا وقتى که شما در  -

 خندیم، 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 باید به مردم  -

 در مورد رفتارت پاسخ دهى. زمانى که دیگر هيچ قدرتى ندارید. 

کرده است. جوابش به نازنين نشان  نگهبان به شدت بر افروخته شده و عرق

 گوید: دهنده عمق ترس اوست، مى

 یک روز هم نوبت تو خواهد بود.  -

پيچد. تغير گيرد و نگهبان بيشتر در خودش مىخنده زندانيان اتاق را در بر مى

توان احساس کرد. قادر نيست ترس را در اش را به راحتى مىحالت چهره

هایش را به نمایش همچون آینه روحش تمامى حالتاش نگاهش پنهان کند. چهره

اش توان در چهرهگذاشته است. ترس و استيصال بيشترین چيزى است که مى

دید. آنقدر هول شده که فراموش کرده است که خودش در قدرت است و نازنين 

زندانيش است. گویى اعتماد بنفس نازنين به نگهبان الغا کرده است که تناسب 

آنهاست. احساس ضعف نگهبان در مقابل برخورد نازنين باعث شد قوایى بين 

که براى یک لحظه فراموش کند که نوبت نازنين براى زندانى بودن همين االن 

است و با پایان یافتن این دوره، نوبت خود زندانبان است که باید پاسخ کارهایش 

تعدیلهایى در را بدهد. برخورد نازنين در این موقعيت که بعضى از زندانيان 

اش به فضاى پر از اند، جالب است. خونسردى و بى تفاوتىپاسخ هایشان داده

 شکنجه و اعدام تحسين برانگيز است. 
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کنند که به کنند، نه براى اعدام. فکر مىمجاهدین خود را براى سلول آماده مى

سلول منتقل خواهند شد و با کوتاه کردن موهایشان خود را براى آن آماده 

خواهند با موهاى بلند و کمبود امکان شستشوى آن در سلول مشکل کنند. نمىمى

 داشته باشند. 

کند. نگهبان از بلندگوى بند تعدادى از مجاهدین را براى بازجویى صدا مى

کنيم. آیا بر خواهند برد و ما رفتنشان را تماشا مىنگهبان آنها را با خود مى

 گشت؟ 

دوند و شعار شنویم که مىاى نگهبانان را مىچند روز است که عصرها صد

کنند؟ کنند؟ آیا براى روحيه گرفتن این کار را مىدهند. چرا این کار را مىمى

اند. نه خواهم باور کنم که این دخترانى که از بندمان بردند اعدام شدهنمى

به  تواندارزش است که مىخواهم باور کنم که در این دنيا انسان آنقدر بىنمى

کشد باید خيلى ضعيف خاطر نظرش کشته شود. رژیمى که این دختران را مى

توان دانند حتى چطور مىباشد. وگرنه احتياجى به کشتن این جوانانى که نمى

مبارزه کرد، نداشت. بعضى از آنها آنقدر ساده هستند که هر کارى را که 

ميرند که حتى عشق ن مىمسئولشان به آنها بگوید حاضرند بکنند. آنها آنقدر جوا

شان احساس کنند. وقتى دستگير شدند و تنفر واقعى را هم نتوانستند در زندگى

شوند. چه دانش آموز بودند. حاال بعد از پنج و یا شش سال در زندان اعدام مى

شانسى داشتند که در این بخش از دنيا متولد شدند و در بخش دیگرى از آن بدنيا 

 نيامدند. 

خوابند، خوب نيست، اکثر آدمها افسرده هستند. برخى تمام روز را مىوضع بند 

فقط براى فرار از واقعيت تلخ. تمام کتابهایى که زمانى در دست زندانيان 

بایست برایش وقت گرفت، در قفسه کتاب هستند. کسى حوصله گشت و مىمى

گفتن  ها خود را با دور هم نشستن و داستانکتاب خواندن را ندارد. بعضى

دهند که خود را با یکدیگر سرگرم نگه دارند تا کتاب کنند. ترجيح مىسرگرم مى

کنيم که زندگى روزانه خود را طلبد. ما سعى مىبخوانند که تمرکز بيشترى مى

کنيم. داشته باشيم. مدتى است که روى رابطه سياست و اقتصاد و فلسفه کار مى

آوریم به آنچه را که در کتابها بدست مىکنيم و با یکدیگر در مورد آن بحث مى

نویسيم و حرف خوانيم، مىدهيم. در مورد آن فردى و جمعى مىیکدیگر مى

 زنيم. مى
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دهيم شود. تيمى تشکيل مىزندانيانى که مشکل روانى داشتند وضعشان بدتر مى

تا مراقب آنها باشيم که دست به خودکشى نزنند. هر چند ساعت یک نفر مراقب 

شود مسئوليتش را به نفر بعدى تحویل است و هر کس که نوبتش تمام مىآنه

داند و نگران است. احتماال او رسد که مهين همه چيز را مىدهد. به نظر مىمى

کند که چون یک بار وقت دستگيریش نتوانسته شکنجه را تحمل به این فکر مى

ه است، حاال هم کند و اطالعاتى داده است که منجر به دستگيرى یک نفر شد

نخواهد توانست شکنجه را تحمل کند. هر چند او شرایط طاقت فرساى قبر را 

بيند. احتماال به همين رسد که توانایى خودش را نمىتحمل کرد ولى به نظر مى

شود، چون مطمئن نيست که بتواند شکنجه را خاطر حالش روز به روز بدتر مى

قرار گرفته است. تا قبل از اینکه تحمل کند. شاید هم تحت تاثير همسرش 

گفت که شرایط آزادى را بپذیر و مالقاتها قطع شوند هر بار همسرش به او مى

فشارد حل تواند تناقضى را که گلویش را مىبيا بيرون مبارزه را ادامه بده. نمى

زند و غذا شود. با خودش حرف مىکند و روز به روز وضعش بدتر مى

از اینکه دوش گرفت لباس قشنگى را که همسرش برایش  خورد. دیروز بعدنمى

آورده بود پوشيد ولى نتوانست بيشتر از چند دقيقه با آن بماند. رفت و لباسش را 

اى شيشه رگ دستش را کند با تکهدوباره عوض کرد. طى روز مهين سعى مى

انع بزند ولى خوشبختانه مراقبش به موقع متوجه شده و با کمک زندانيان دیگر م

شود ولى پوست و گوشت بخشى شوند. مهين موفق به زدن رگش نمىاز آن مى

از دستش را بریده است. فرى که دکتر است و با ما زندانى است، دستش را 

 بندد. مى

دختر دیگرى در بند است که رفعت نام دارد از مجاهدین و خيلى جوان است. 

رسد ست. به نظر مىوضع روحى خوبى نداشت ولى حاال وضعش بدتر شده ا

هاى تلخ و سخت است. از زمانى اى بين اميال جنسى و دورى از واقعيترابطه

کند، نيازهاى اش در دنياى دیگرى زندگى مىکه بخاطر وضعيت روحى

تواند اند. و از آنجایى که کنترلى روى حرکاتش ندارد نمىاش فعال شدهجنسى

هایش را از لباسش بيرون اهى سينهجلوى بروز این نوع نيازهایش را بگيرد. گ

گذارد. برادرش سال پيش بعد از شکست در مبارزه براى ورزش جمعى مى

 دست به خودکشى زد و مرد. 

شود که مهين هاى شب پيش، کسى که مراقب مهين و رفعت است متوجه مىنيمه

کند با بيند مهين سعى مىزند، مىزیر پتو در حال تقال است. پتو را کنار مى

سنجاق سر رگهاى آن قسمت دستش را که قبال پاره کرده بود، بيرون بکشد. 

 دهد. گيرد و مهين زیر لب به او فحش مىسنجاق را از مهين مى
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اى امشب نوبت من است که بيدار بمانم و مراقب مهين و رفعت باشم که صدمه

رود. اتاق او جدا است. بينم که رفعت دارد به اتاق ما مىبه خودشان نرسانند. مى

خواهد او را بيدار کند. سریع روم. باالى سر سار رفته است و مىبه دنبالش مى

خواهم که از سار بيدار شود از رفعت مى روم و قبل از اینکهبه سراغ او مى

گویم که این اتاق او خواهد از اتاق بيرون بياید، به او مىاتاق بيرون بياید. نمى

نيست و باید از اتاق بيرون بياید. او را به آرامى به طرف بيرون اتاق هدایت 

 گوید خواهى دید. کند. مىآید ولى مرا تهدید مىکنم. او بيرون مىمى

کنم. زنم و در مورد علت روانى شدن رفعت و مهين فکر مىراهرو قدم مى در

شناسم این اولين بارى است که با او در یک بندهستم. ولى مهين را رفعت را نمى

شناسم، هميشه دوستش داشتم. مهين زیباست، صورتى بچگانه دارد که مى

او را شکنجه دانم که وقتى دستگير شده است بيگناهى از آن مى بارد. مى

دهد که منجر به کنند و او که به شدت ترسيده بوده، اطالعاتش را مىمى

شود. بعد از آن مهين از کارى که کرده بوده آنقدر دستگيرى یک نفر مى

افتد. شاید دفاع از شود که براى تالفى آن به دفاع از مارکسيسم مىناراحت مى

کم ابد دادند. او هميشه از مارکسيسم منجر به اعدامش شود، ولى به او ح

مارکسيسم دفاع کرد و هميشه خودش را بخاطر آوردن آن فرد به زندان 

شد تا از سرزنش خود آزاد شود ولى کرد که اعدام مىسرزنش نمود. آرزو مى

بایست به مبارزه ادامه دهد. او را به قبرها فرستادند و این اتفاق نيفتاد و او مى

هها تحمل کرد، هر چند وقتى از قبرها آمد تا حدى از او آن شرایط را براى ما

قزل رفتم او تازه چند  ٧آید که وقتى به بند نظر روانى لطمه خورده بود. یادم مى

نشست. گویى روزى بود که از قبرها برگشته بود. رو به دیوار تنها مى

 توانست کارى را که روزها و روزها از او خواسته بودند بکند، براحتىنمى

زد. بارها خواستم با او آید که ساعتها به تنهایى قدم مىکنار بگذارد. یادم مى

 حرف بزنم ولى با لبخندى مهربان عذرم را خواست. 

   

دار ترسم، هر چند خندهکند. کمى مىروم رفعت تعقيبم مىروز بعد هر جا که مى

دارد و اگر حمله دانم که آیا واقعا قصد حمله به من را رسد. نمىهم به نظر مى

روم که اگر رفعت به دنبالم آمد تنها کند چه باید بکنم. تنهایى به هواخورى نمى

 کند. آید ولى کارى نمىزنيم، رفعت به دنبالمان مىنباشم. من و راز قدم مى
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خواند که براى بازجویى نگهبان از طریق بلندگوى بند نام بقيه مجاهدین را مى

اى براى رفتن شوند ولى عجلهيرون بروند. آنها آماده مىآماده شوند و از بند ب

آیند و آنها اى براى مرگ ندارد. نگهبانان به دنبالشان مىندارند، هيچ کس عجله

کنم که کنم، احساس مىبرند. آنها را در حال رفتن نگاه مىرا با خود مى

به آنها  دانند چه چيز در انتظارشان است. شاید اطالعات درستىخودشان نمى

نرسيده است. به نظر خيلى نگران نيستند. حاال هيچ مجاهدى در بند نيست، ولى 

ام. چند روز پيش باز یکى از آنها به هرگز راضى به نبودشان به این شکل نبوده

دهد، رسد و ما را نجات مىگفت که سازمان به زودى به تهران مىدیگرى مى

در راه هستند. شاید هم همه این حرفها و  تواند ما را بکشد، آنهارژیم چطور مى

دانند. شاید به این طریق خبرى است و همه چيز را مىحالتهایشان تظاهر به بى

 رند. شان را حفظ کنند که ایستاده بمىخواهند روحيهمى

دانيم که بزودى در آنجا خودش را خواهد برد. مى ۲نگهبان رفعت را به بند 

 خواهد بود. کشت، چون کسى مراقب او ن

 کنم، نوشته است: است دریافت مى  اى از دنيا که هنوز در اتاق در بستهنامه

اند خواهم باور کنم که رژیم همه زندانيان مرد را که شرایط را نپذیرفتهنمى -

کشته است، ولى این واقعيت این دوران است. رژیم درهاى زندانها را بسته 

را بکشد. همه مجاهدین را از اتاق من و بقيه است تا بدون هيچ مزاحمتى همه ما 

روند تا اعدام شوند. دانستند که مىاند تا بکشند. هرچند خودشان نمىاتاقها برده

آنها سارا را هم به همراه مجاهدین بردند، هر چند بارها به رژیم اعالم کرده بود 

اعدام شود و رود دانست که مىکه دیگر مجاهدین و اسالم را قبول ندارد. او مى

تواند بکند تا مانع آن شود. دلم برایش تنگ شده است، گفت که هيچ کارى نمى

آیم و او گفت اميدوارم که بردند به او گفتم که من هم بعد مىوقتى او را مى

هاى سرخ و نيایى. سارا آخرین آرزویش زنده ماندن ما بود. از اینکه آن ماهى

اش ده بودید، در چند مالقات پيش به خانوادهسياه کوچولو را که با هم درست کر

داد، خوشحالم. دیروز چيزى شنيدم که مطمئن شدم که همه آنهایى را که بردند 

اند. اميدوارم که تعدادى از ما زنده بمانيم و در مورد این روزها براى کشته

مردم بگویيم. ولى اگر زنده ماندنمان مشروط به پذیرش آن شرایطى باشد که 

ام، من هم زنده نخواهم ماند. دیروز م نوشته بودى و من هم در اینجا شنيدهبرای

گوشم را به درز در گذاشته بودم و صداى رفت و آمد و حرف هاى نگهبانان را 

گفت بيا بریم، حاج دادم که شنيدم پاسدار مومنى به پاسدار حميدى مىگوش مى

باید بریم. حميدى به او  شود، بياآقا منتظر است. اگر دیر بریم عصبانى مى
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تونم ادامه بدم. چرا زنه، دیگه نمىتونم، بوى خون حالم را بهم مىگفت نمىمى

هاشون را توى کاميون بریزیم. من از کشيم؟ چرا ما باید جنازهآنها را مى

شنيدم. ترسم، شاید ما را نفرین کنند. صداى گریه حميدى را مىروحشان مى

خواهى که شه، حاال باید بریم. نمىشو، بزودى تمام مىمومنى به او گفت لوس ن

خواهى؟ صداى گریه حميدى در صداى پایشان که حاج آقا را عصبانى کنى، مى

دانم که در بند شما چه خبر است ولى در اتاق ما زندانيان رفتند گم شد. نمىمى

تاه بيایند توانند کوزنند و اینکه تا کجا مىدر مورد شرایط زنده ماندن حرف مى

هایى دانم که برخى از ما همان پاسختوانند بپذیرند. مىیعنى چه شرایطى را مى

ایم و کشته خواهيم شد. پرواز ها دادهرا خواهيم داد که تا به حال در بازجویى

عزیزم، دوستت دارم و االن یکى از آن شرایطى است که بيشتر از هميشه 

ریم، زدیم. شاید در کنار هم بمىم حرف مىاحتياج دارم که پيش تو بودم و با ه

ولى بيشتر از هميشه دوست دارم که زنده بمانيم و بيرون از زندان مبارزه براى 

برابرى و آزادى را ادامه دهيم. هر چند چنين چيزى دیگر یک خواب یا تجسم 

 زیباست و بس. دوستت دارم، دنيا. 

ندن نامه دنيا بهم دست داده روم تا از حالت خفگى که با خوابه هواخورى مى

کنم که تا چند روز پيش با ما بودند و اعدام رها شوم. به مجاهدینى فکر مى

توانم اعدام او را خواهم باور کنم که سارا اعدام شده است، نه نمىاند. نمىشده

دانست که او باور کنم. رژیم سارا را هم همراه مجاهدین اعدام کرد، هر چند مى

ونيست است ولى نگذاشت او را با ما اعدام کند. براى رژیم هر چه دیگر یک کم

گذرد و هيچ دانند که در اینجا چه مىزودتر یکى کم شود بهتر است. آیا مردم مى

دانند. بزودى با تمام شدن عمليات پاکسازى زندانها کنند؟ شاید نمىکارى نمى

به این خشونتها عادت  خواهند فهميد. آیا آنوقت مردم کارى خواهند کرد؟ و یا

 اند؟ داده شده

کتابهایى را که در رابطه با کشتار کمونيستها و جهودها در آلمان در دوران 

آورم. سکوت دنيا دست هيتلر و دولت جنگ جهانى دوم خوانده بودم به یاد مى

آلمان را باز گذاشت تا هزاران هزار انسان را بخاطر طرز فکرشان بکشند. اگر 

اى از جهان به مردم هر گوشه ماندند. درها زنده مىدنيا سکوت نکرده بود خيلى

اند که فقط به خودشان فکر کنند و اهميتى به شرایط زندگى دیگران یاد داده

بود. رژیم  ٦۰ندهند. دفعه پيش که کشتار دسته جمعى در ایران روى داد سال 

انسانهاى زیادى را در خيابانها و یا زندانها به رگبار گلوله بست ولى هيچ کس 

گذرد. اگر سازمانى در جهان د که بگوید در ایران چه مىصدایش هم در نيام

اش دفاع از حقوق بشر بود چنين کشتارهایى روى وجود داشت که واقعا مسئله
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داد. احمقانه است که سرنوشت هر انسانى به این بسته است که در کدام نمى

د شوگوشه دنيا متولد شده است. انسان در اروپا بخاطر طرز فکرش زندانى نمى

کنيم، حتى در اروپا اى زندگى مىشود. در دنياى احمقانهولى در ایران اعدام مى

آید سرنوشت متفاوتى نسبت به هم کسى که در یک خانواده ثروتمند بدنيا مى

افتم، هميشه کسى که در یک خانواده فقير بدنيا آمده خواهد داشت. به یاد پدرم مى

بيایى و از ایران فرار کنى. پدرم فکر  گفت که باید زودتر از زندان بيرونمى

مى کرد که ماندن در زندان برابر با اعدام شدن خواهد بود و من به او 

 خندیدم. مى

گوید بهناز نوشته است که در اتاق او برخى از زندانيان در مورد شرایط راز مى

به رسد که برخى از آنها پاسخهایشان را زنند و به نظر مىزنده ماندن حرف مى

 سواالت تغيير خواهند داد. 

با چادر و چشم بند از بند بيرون بيایند.   گوید همه زندانياننگهبان از بلندگو مى

پرسيم نوبت ماست؟ حاال ما را خواهند کشت؟ کسى جوابى ندارد. از یکدیگر مى

برند. تعدادى از مدیران و رویم، ما را به ساختمان دیگرى مىاز بند بيرون مى

کنند. برخى اند. همان سوالها را از همه مىن زندان آماده ایستادهمسئولي

دهند. برخى به سوال آیا مارکسيست هستى پاسخ آرى پاسخهایشان را تغيير مى

کنند حاال که دارند بخاطر مسلمان نبودن و نماز نخواندن دهند. آنها فکر مىمى

من در مقابل سواالت  شوند بهتر است از مارکسيسم دفاع کنند. پاسخاعدام مى

 دهم" است. نظرى مثل هميشه "جواب نمى

 ٭ ٭ ٭ 
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  شالق براى نماز

صبح است، در حال خوردن صبحانه هستيم. نگهبان از بلندگو چند اسم را براى 

کنند ولى گویى دیگر جاى سوالى باقى خواند. همه به هم نگاه مىبازجویى مى

ال نوبت ماست، ولى چرا فقط اسامى ده نفر را دانند که حانمانده. انگار همه مى

خواندند؟ چرا همه ده نفر از جریانات حزب توده و اکثریت هستند؟ هر کس 

مان خيلى کم است ولى اش را تمام کند. با اینکه صبحانهکند که صبحانهسعى مى

شوند بروند و ما باید قورت دادن آن راحت نيست. آنهایى که باید بروند آماده مى

گذرد و همه دچار هيجان هستند، هيجان منتظر خبر بمانيم. زمان خيلى آهسته مى

 زمان اعدام. 

کشد تا بفهميم آنهایى را که از بند بردند در چه وضعيتى این بار زیاد طول نمى

خواهد که ما بدانيم و پاسخهایمان را به سواالت بازجویى هستند. شاید رژیم مى

آن ده نفرى که از بند برده شدند در سلول انفرادى شنویم که تغيير دهيم. مى

اند زیر شالق هستند. به هستند و به همراه همه کسانى که تا حاال در سلول بوده

بار در شبانه روز در وقت هر وعده نماز آنها را از سلولهایشان این شکل که پنج

ها تا زمانى زنند. آنآورند و هر بار پنج ضربه شالق به کمر آنها مىبيرون مى

دانيم که که اعالم کنند مسلمان هستند و نماز بخوانند، شالق خواهند خورد. مى

اش را هم خواهند که انزجار نامهبعد از پذیرش اسالم و نماز خواندن، از فرد مى

دانم چه خواهد بنویسد. آنا هم یکى از آنهایى است که زیر شکنجه است، نمى

شرایط اتاق دنيا هم همينطور، در اتاقهاى دیگر  کرد. شرایط بند خيلى بد شده،

شنوم که برخى آرزوى مرگ و یا اعدام به جاى شالق اند. مىهم همه افسرده

تر از شکنجه است. شکنجه یعنى درد خوردن را دارند. واقعا اعدام خيلى راحت

کند دهد و احساس مىولى در اعدام با اولين گلوله حالت شوک به فرد دست مى

 کند. ریزى آدم احساس درد نمىکند. در اعدام بخاطر خوندارد پرواز مىکه 

ام، شنویم که رفعت در بند دو دست به خودکشى زده است. در اتاق نشستهمى

دانم آیا چيزى باعث ناراحتى مهين شده است و یا اینکه دچار خياالت شده نمى

حرف زدن هستند، فحش اند و غرق است. او به دو نفر که در نزدیکى او نشسته

رسد تجسم به زیر خورد. به نظر مىدهد. خيلى الغر شده است، غذا نمىمى

دانم چطور اخبار به بازجویى رفتن او را شدیدا دچار تناقض کرده است. نمى

گوش او رسيده ولى انگار این شرایط همه آن احساساتى را که موقع دستگيرى 

دانم چند بار رسد خيلى ترسيده است. نمىمى داشته به او برگردانده است. به نظر

گران کند. این بار شکنجهدر روز رفتن خود به زیر بازجویى را، مرور مى
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خواهند که مسلمان باشى و نماز بخوانى. احساس خواهند، مىاطالعات نمى

رود، در حال نشيند و به فکر فرو مىکنم که هر بار که در گوشه اتاق مىمى

گر وردن خودش و صداى شنيدن محمد و خدا از زبان شکنجهتجسم شالق خ

پذیرد، بيند که زیر شکنجه اسالم را مىرسد که خودش را مىاست. به نظر مى

براى همين اصرار دارد که قبل از اینکه چنين اتفاقى بيفتد خودش را بکشد. ولى 

ین طور کند که اگر به زیر بازجویى برود مقاومت نخواهد کرد؟ اچرا فکر مى

که پيداست تناقض، ترس از شکنجه و عدم مقاومت او را به آن نقطه رسانده 

 است که باید هر چه زودتر خودکشى کند. 

دهد. با اینکه در اینجا زنم، احساس تنهایى آزارم مىدر هواخورى قدم مى

دوستان خوبى دارم ولى فکر اعدام بخاطر عقایدم باعث شده که احساس کنم در 

مان تنها هستيم، بخصوص آنهایى که در بيرون از تنهاى تنها هستم. همه این دنيا

نانى بدست آورند. کاش بيرون از زندان بودم دوند که لقمهزندان همه روز را مى

توانستم به همه دنيا بگویم که قيمت زندگى در کشورى که رژیم اسالمى در و مى

ه براى یک زندگى انسانى کند این است. این عاقبت کسى است کآن حکومت مى

کند. من هم زیر شکنجه جان خواهم داد ولى چيزى را که باور ندارم مبارزه مى

توانم با خودم زندگى کنم. چطور نخواهم پذیرفت. اگر غير از این کنم نمى

ام آید، که از کارى که کردهتوانم در حالى زندگى کنم که از خودم بدم مىمى

به زیر شکنجه بروم به آنهایى که دوستشان دارم فکر کشم؟ وقتى که خجالت مى

شود که کمتر درد را احساس کنم. فکر کردن به خواهم کرد و این باعث مى

کند، آنهایى که دوستشان دارم احساسات و مغزم را از جایى که هستم دور مى

کند، اگر با او بودم کوبند. فکر آنا رهایم نمىدر حالى که آنها بر جسمم مى

گذاشتم دست به کارى بزند که به سلول ختم شود. و اگر االن آنجا نبود، زیر مىن

دانم که آیا همسرش زنده مانده است، یعنى شرایط را شکنجه هم نبود. نمى

پذیرفته است و یا جان باخته است. چه دنيایى و چه مذهبى، آدمها را شالق 

ى بریدن است، براى دست ها برازنند که نماز بخوانند. هر چند این شکنجهمى

 از مبارزه کشيدن است. 

مان را کنيم که آخرین روزهاى زندگىدر این روزها هر چند همه فکر مى

کردیم، انجام دهيم. کتاب کنيم کارهایى را که هميشه مىگذرانيم ولى سعى مىمى

شود که داریم و همين باعث مىخوانيم و روابطمان را زنده نگه مىمى

اند ها زندگى عادیشان را رها کردهرا از دست ندهيم. متاسفانه بعضى مانروحيه

شود هيجانشان بيشتر کنند که باعث مىو هر روز بنا بر اخبار روز زندگى مى

شویم که شود. یک اتاق در بندمان است که در آن هميشه بسته است. متوجه مى
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ه اگر نگهبان آمد خبر ایستند کتوانيم در آنرا باز کنيم. تعدادى مراقب مىمى

شویم که ببينيم چه چيزهایى در آن هست. پرونده، نامه، دهند. وارد اتاق مى

بينم و با دیدن رادیو چيزى در دلم فرو گزارش و یک رادیو در اتاق مى

گذرد. خاک روى ریزد. شاید بتوان با گوش دادن به رادیو فهميد که چه مىمى

 رسد انبارشان است. ه نظر مىهمه چيز نشسته است. اینطور که ب

دانم. دانم که حزب کمونيست رادیو دارد ولى موج آنرا نمىهاى سار مىاز گفته

گوید و پرسم و او در باره وقت رادیو و موج آن مىروم و از او مىپيش سار مى

اینکه با صدا و موج آن آشنایى دارد و بهتر است خودش سعى کند که آنرا پيدا 

کنيم رادیو حزب را بگيریم و شاید  زنم و اینکه باید سعىکند. با راز حرف مى

بتوانيم اخبارى کسب کنيم. راز موافق نيست که این کار را با افراد دیگر بکنيم. 

توانيم آنرا انجام دهيم. حداقل سه نفر باید گویم که دو نفرى هم نمىبه او مى

 کند. با سار،مراقب بایستند که اگر نگهبان آمد خبر بدهند، ولى راز موافقت نمى

 زنم و آنها موافقند که این کار را بکنيم. سونيا و روژین حرف مى

ها بایستد، جایى که اگر نگهبانان از دفترشان خواهم که در راه پلهاز روژین مى

تواند در راهرو بایستد، جایى که هم روژین بيرون بيایند آنها را ببيند. سونيا مى

ایستم. اگر نگهبان از دفتر بيرون را ببيند و هم مرا که در مقابل در اتاق مى

توانم بالفاصله دهد و سونيا به من و من مىبياید، روژین به سونيا عالمت مى

سار را از اتاق بيرون بياورم. این کار را چند بار در زمانهاى متفاوت ولى 

اى دهيم ولى فایدهحدود ساعتى که بنا به گفته سار حزب برنامه دارد، انجام مى

شود. گيرد و سار موفق به شنيدن آن نمىادیو برخى از موجها را نمىندارد. ر

گيریم یک بار دیگر مراقب بایستيم اى است ولى تصميم مىخبر ناراحت کننده

ماند که خانه مىروم، مثل صندوقبراى گشتن اتاق. این بار من به داخل اتاق مى

کنيم. یکى از البى پيدا مىاند. گزارشات جاند آنجا ریختههر چيز را که نخواسته

 گزارشات توسط یک نگهبان نوشته شده است: 

گردند آنها را دیگر به تنبيه نفرستيد، به سلول انفرادى نفرستيد. سرحال بر مى -

شود که دیگران هم روحيه بگيرند. از سلول انفرادى بدون هيچ و باعث مى

مفهوم ترسناکش را در گردند. سلول انفرادى تر بر مىاختالل روانى و مصمم

 کنند. بين آنها از دست داده است و راحت تر از نسل قبل آنرا تحمل مى

را دارد. گزارشاتى در مورد  ٦٥این گزارش تاریخ دو سال پيش یعنى سال 

رسد که نگهبانان با تماشاى ما وقتشان زندگى روزمره ما هم هست. به نظر مى
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بينند و یا هرچه ند که آنها هرچه که مىدهدهند. گزارشها نشان مىرا هدر نمى

نویسند. یکى از گزارشات در مورد اتفاقى است خواهيم مىرا که ما از آنها مى

فهميم که مربوط به که براى یکى از نگهبانان افتاده است. از اسم امضا کننده مى

یکى از نگهبانان جوان و تازه کار است که براى رئيسش نوشته است. نوشته 

  است:

پنج شنبه غروب به یک جشن عروسى رفته بودم. زمانى که در بين مردم در  -

اتاق نشسته بودم متوجه شدم که برخى از مهمانان مرا به یکدیگر نشان داده و 

العملى نشان ندادم ولى بعد از گویند. ابتدا عکسچيزى در گوشى به یکدیگر مى

توانستم دیگر آنجا بنشينم. ىکردند. نممدتى همه مهمانان جور خاصى نگاهم مى

ام راه افتادم، که متوجه شدم دو تا مرد جشن را ترک کرده و به طرف خانه

کنند. دویدم و پشت سرم را نگاه کردم تا مطمئن شوم که آیا مرا تعقيب تعقيبم مى

دوند. سعى کردم مسيرم را کنند و متوجه شدم که آنها هم به دنبال من مىمى

آمدند. خيلى ترسيده بودم، به خانه رفتم آنها هم مىر جا که مىتغيير دهم ولى ه

دانند که کجا کنند. حاال مىام را نگاه مىرفتم و از پشت پنجره دیدم که دارند خانه

ام را توانم خانهميرم. چه باید بکنم؟ چطور مىکنم و از ترس دارم مىزندگى مى

من بگویيد که چکار کنم.  کنم که بهترسم. خواهش مىعوض کنم؟ خيلى مى

 خواهر شما، فاطمه امامى. 

نامه تاریخ چند ماه پيش را دارد. مقدارى کاغذ و تعداد زیادى خودکار بر 

داریم و سيم برق که اگر بشود چایى درست کنيم. با استفاده از قاشق و سيم مى

آوریم. ولى قاشقى که داریم خوب نيست و در آب حل برق آب را جوش مى

مان خطرناک است. بنابراین از خير چایى داغ خوردن ود و براى سالمتىشمى

هایمان دوست دارند که رادیو را به اتاق آورده و گذریم. بعضى از هم اتاقىمى

 نظرى در مورد آن نيست. به آن گوش کنند ولى هم

 گوید: زنم، مىبا منيژه که براى مهين خيلى نگران است حرف مى

دانى که براى سالها دادم. مىبودیم، من به او پول و لباس مى ما با هم دوست -

مالقات نداشت. تا زمانى که همسرش از زندان آزاد شد مالقات نداشت. سال 

تواند با من حرف بزند چون من با برخى پيش روزى به من گفت که دیگر نمى

ر مورد از زندانيان دوست هستم که از نظر او ضد انقالب بودند. قبل از آن د

گفت که خيلى برایش آزار دهنده زد، مىمالقات با همسرش باهام حرف مى

روم، ولى هر بار گفت که دیگر به دیدنش نمىاست. بعد از هر مالقات به من مى
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رفت. مهين بين احساسات و خواند، مىکه بلندگو نامش را براى مالقات مى

بود. به هر حال این نظرش در مورد او که بریده بود، دچار تناقض شده 

 همسرش بود که او را با سياست آشنا کرده بود. 

 دانى چطور؟ مى-

پسر عموى مهين بود. پدر مهين دو بار ازدواج کرد و مادر مهين آنها را ترک  -

کرد. حتى یک بار هم به مالقات مهين نيامد. مادر خوانده رفتارش با مهين 

خواست که روسرى سرش کند و ىهاى خودش بود. از مهين ممتفاوت از بچه

گفت که او خدمتکار خانه است. وقتى که با پسر عمویش ازدواج کرد با مى

مارکسيسم آشنا شد، هرچند دوست داشت در مورد آن بشنود و قادر نبود در 

مورد آن استدالل بياورد. هرچه که در مورد مبارزه و مارکسيسم یاد گرفت در 

ش با او انسانى بود. ولى بعد از دستگيرى تواب رابطه با همسرش بود که رفتار

آمد از او و پس از مدتى آزاد شد. از آن ببعد هر وقت که به مالقات مهين مى

توانست به او بگوید که خواست که انزجار بدهد و آزاد شود. مهين نمىمى

خواهد راه خودش را برود و اینکه دوست ندارد مبارزه را دوست دارد و مى

خورد. وقتى در قبر بود حاجى باالى بدهد. تناقض او را از درون مىانزجار 

سر او رفت و نظر او را در مورد مارکسيسم پرسيد. مهين به او گفت، 

 مارکسيسم علم رهایى طبقه کارگر است. 

صبح است و در حال خوردن صبحانه هستيم. صداى نگهبان از بلندگو به گوش 

شود براى بازجویى از بند بيرون نده مىگوید اسامى که خوارسد که مىمى

شود. نگهبان گيرد، مکث نگهبان تمام نمىبيایند. سکوت همه جا را در بر مى

ایم. دو باره اسامى ده نفر کند، همه سراپا گوش شدهشروع به خواندن اسامى مى

هایى و همه به جز یک نفر از جریانات حزب توده و اکثریت هستند. تمام چپى

اند. این بار شکنجه هستند، آنهایى هستند که مثل آنا از قبل در سلول بودهکه زیر 

روند و چه سرنوشتى در دانيم که اسامى خوانده شده به کجا مىهمه مى

رند و یا اسالم و روند شالق بخورند که یا بمىدانيم که مىانتظارشان است. مى

نند شالق خواهند خورد. وقتى نماز را بپذیرند. آنها تا زمانيکه شکنجه را تحمل ک

که دیگر نتوانند آنرا تحمل کنند باید شرایط را که پذیرفتن اسالم است قبول کنند. 

کنم که آنا و بقيه زندانيان زیر شود تصور مىهر بار که اذان از بلندگو پخش مى

 شکنجه هستند. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  زنددندانم با من حرف مى

خواهد با آن دندانش را پيدا کرده و مىمهين خيلى عصبى است. یک انبردست 

زند و جهان گفته است اگر آنرا بيرون گوید دندانم با من حرف مىبکشد. مى

بکشم، دیگر با من حرف نخواهد زد. تعدادى از زندانيان سعى دارند که 

کند که آنرا از دست ندهد، انبردست را از دست او بگيرند ولى مهين تقال مى

رود سرش را چنان محکم به گيرند. هر بار که به دستشویى مىباالخره آنرا مى

زند که عليرغم صداهاى زیادى که در دستشویى و راهرو هست، دستشویى مى

کند، تا قبل از شروع رسد. کارش مرا هم عصبى مىصداى آن بگوش مى

خواست دست به خودکشى بزند. ها حالش خوب بود، الاقل نمىاعدامها و شکنجه

کردند، کرد، اگر کشتار و شکنجه زندانيان را شروع نمىایط تغيير نمىاگر شر

توانيم براى او بکنيم؟ هر افتاد. ولى حاال ما چه کار مىمهين به این وضع نمى

خواهيم که سرش را به رویم و از او مىرود بدنبالش مىبار که به دستشویى مى

ها با تهدید اینکه داخل رویم. تندیوار نکوبد وگرنه به داخل دستشویى مى

دانم که راهى را براى کشد. مىدستشویى خواهيم رفت دست از این کار مى

خودکشى خود پيدا خواهد کرد. هر چند ساعت یک نفر مراقب اوست که 

اى به خودش نرساند. هيچ وقت در زندگى تا این حد احساس بيهودگى صدمه

اید تنها به جهان اعتماد دارد که نکرده بودم. مهين به هيچ کس اعتماد ندارد، ش

دهد. شاید جهان هم دچار مشکالت روحى است که او هم اهميتى به مهين نمى

کند کند و دوست دارد تنها باشد. هرچند او سعى مىخودش را از دیگران جدا مى

که تمایالتش را با سياست رنگ بزند ولى شاید تمام رفتارش تحت تاثير دوران 

کند. ایستد و جهان را نگاه مىهى مهين دم در اتاق کنارى مىقبر است.هنوز گا

بيند. گاهى وقتى جهان توانستم بفهمم که با نگاه کردن به جهان چه مىکاش مى

دهد. مهين الشعاع قرار مىکند لبخندى محو صورت و لبانش را تحترا نگاه مى

ند. قبل از شکاى را مىرود که دوش بگيرد ولى زیر دوش شيشهبه حمام مى

فهمد و در حاليکه از اینکه رگ خود را بزند، فردى که مراقب اوست مى

شود که شيشه را از او خواهد سریع وارد کابين حمام مىدیگران کمک مى

کنند که تکه شيشه را از دست او در بياورند ولى قادر بگيرد. تعدادى تقال مى

ولى زورش از آنها بيشتر نيستند. با اینکه روزهاست که مهين غذا نخورده 

کند. گيرند و او با تنفر به آنها نگاه مىاست. باالخره تکه شيشه را از مهين مى

رسد، تنها نشسته است و نگاهش به ما مثل نگاه فردى خيلى ناراحت به نظر مى

 به دشمنانش است. 
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خواهد با مهين حرف بزند، نگذارد رود و از او مىمنيژه به سراغ جهان مى

گوید متوجه نيستى، او تصميمش را ت به خودکشى بزند. جهان به او مىدس

 تواند تصميم او را تغيير دهد. گرفته است و کسى نمى

گذرد. رسند، یک هفته مثل یک سال مىروزها خيلى طوالنى تر به نظر مى

خواند که براى بازجویى اى را مىصبح است و دوباره نگهبان از بلندگو اسامى

رسد که به اندازه دوباره اسامى ده نفر و همه از حزب توده. به نظر مىبروند. 

ها در سلول دارند. دیگر در این مواقع سوال هم از یکدیگر کافى از چپى

اى در انتظارمان است. سایه شکنجه دانيم که چه آیندهکنيم، گویى همه مىنمى

 وضع عادى بند را به هم ریخته است. 

زدند ولى ند روز اول نگهبانان زن زندانيان را شالق مىشنویم که براى چمى

توانستند به اندازه کافى محکم بزنند، حاال نگهبانان مرد آنها را چون نمى

اش را طورى کنم، نگهبان پيرى که هميشه مقنعهزنند. طالقانى را تجسم مىمى

دست کند که یک تار موهایش هم پيدا نباشد. او هميشه یک تسبيح در سر مى

خرد زندانيان را به دستشویى دارد و در حاليکه با دعا خواندن در بهشت جا مى

زده با دست دانم در این چند روزه که با یک دستش زندانيان را مىبرد. نمىمى

زده به همان اى که مىانداخته یا نه. حتما از هر ضربهدیگرش هم تسبيح مى

چون هر دو کار را براى رضایت خدا  برده است،اندازه تسبيح انداختن لذت مى

ام، از دهد. او یکى از مسلمانان واقعى است که من در عمرم دیدهانجام مى

کسانى است که قلبا دوست دارد همه کافران را به همان جایى بفرستد که خدایش 

 در دنياى دیگر برایشان تدارک دیده است، به قعر آتش و شکنجه و مرگ. 

همکاران مردشان مشغول کشتار مجاهدین بودند و حاال  نگهبانان زن همراه 

ها هستند. قبل از اینکه به زندان بيایم هميشه فکر مشغول شکنجه المذهب

کردم که زنان به خشنى کردم که زنان متفاوت با مردان هستند. فکر مىمى

کردم دليل اینکه دنيا با کنند. فکر مىمردان نيستند و کارهاى غيرانسانى نمى

نابرابرى و اختناق و جنگ و کشتار مهر خورده این است که مردان حکومت 

رسد که این مسایل ربطى به جنسيت ندارند بلکه ربط به کنند. ولى به نظر مىمى

اند، موقعيت اجتماعى فرد دارند. زنان موقعيت آنکه خود را نشان بدهند نداشته

م که با داشتن موقعيت کشتار و فهموگرنه فرقى بين آنها و مردان نيست. حاال مى

شکنجه تفاوتى بين زن و مرد نيست. در واقع مسئله مربوط به قدرت است تا 

دهند و به او جنسيت. وقتى به کسى قدرت کشتن و شکنجه دیگرى را مى

گویند که شغلش است، فرد با توجيه اینکه شغلش است و یا شاید با لذت، مى
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ن هم اگر موقعيتش را داشته باشند مى توانند به فهمم که زناشکنجه کند. حاال مى

اندازه مردان خشن باشند و ربطى به جنسيتشان ندارد. بلکه ربط به سيستم دارد، 

توانند به همان اندازه کند. زنها هم مىگر مىاین سيستم است که فرد را شکنجه

 که وسيله حفظ این سيستم هستند مورد استفاده قرار گيرند. 

شویم که دو نفر از آنهایى که زیر شکنجه بودند دست به خودکشى خبردار مى

شنویم که تعدادى از آنهایى که زیر اند و یکى از آنها جان داده است. مىزده

خوانند که شالق نخورند. آنا شکنجه بودند شرایط را پذیرفته و حاال نماز مى

پذیرفته و از  یکى از آنهاست که بعد از چهارده روز شالق خوردن شرایط را

نظر روحى ضربه خورده است. کاش او را به بند ما برگردانند ولى شک دارم. 

داند که اگر آنها را به بند ما بياورد بعد از مدتى نماز خواندن را کنار رژیم مى

خواهند گذاشت. آنها را به بند دو خواهند برد. بندى که افراد آن هميشه نماز 

شنویم که در صورت پریود شدن اند. مىرا پذیرفتهاند و شرایط آزادى خوانده

شود. انگار اینهم نعمتى است! زندانيان، شالق آنها براى یک هفته قطع مى

کنند تا قوانين خدا چه رنگارنگ است! زمانى قبل از اعدام به زندانى تجاوز مى

به بهشت نرود. حاال شکنجه همان آدمها را به خاطر پریود بودن یک هفته 

کنند. واقعا سر در آوردن از این همه عدالت پيچ در پيچ خدا تخصص يل مىتعط

 خواهد! باالیى مى

زنم و غرق افکارم هستم. نوبت سونيا شب است، در راهرو قدم مى ۹ساعت 

بينم که سونيا شود. مىاست که مراقب مهين باشد، حال او روز به روز بدتر مى

رود رود. مهين به حمام مىدنبالش مىطورى که مهين متوجه نشود همه جا به 

کند. سونيا تا دوش بگيرد، سونيا او را هر دو سه دقيقه از زیر کابين چک مى

گوید دوش گرفتنش شود و مىزنم ملحق مىنگران است، به من که قدم مى

بينم که کنم که او متوجه نشود، و مىطوالنى شده، هر بار از زیر در نگاه مى

گيرد که با گذاشتن صندلى در کابين است. سونيا تصميم مى همچنان ایستاده

رود و من کنارى و ایستادن روى آن از باالى کابين مهين را نگاه کند. او مى

شناسم پيچد. صدا را مىزنم، صداى فریاد کمکى در بند مىهمچنان قدم مى

 زند مهين رگش را زده. صداى سونياست که فریاد مى

کنند مهين را از کابين بيرون دوند و سعى مىتعداد زیادى به طرف حمام مى 

بندى زندانى که دکتر است، مچ او را که کند. فرى همبياورند، مهين مقاومت مى

کنم، موهایش خيس است بندد. مهين را نگاه مىخون از آن روان است محکم مى

ه به خاطر مزاحمت دیگران اش است. با همه عصبانيتى کو به زیبایى هميشگى
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خواهد از دست دیگران رها شود و شود و با اینکه مىدر صورتش دیده مى

گناهى از صورتش دهد ولى بچگى و بىرفتارى وحشيانه از خود نشان مى

 گوید مچش احتياج به بخيه دارد، باید به بهدارى برود. بارد. فرى مىمى

برند، به بهدارى و یا هر جاى دیگر خيلى دانيم که اگر مهين را از بند بهمه مى

زود موفق به خودکشى خواهد شد. چرا که کسى مراقب او نخواهد بود و او 

توانيم بکنيم؟ با نگه زمان و مکان خودکشى را خواهد یافت. ولى ما چکار مى

داشتن او در اینجا، بعد از مدتى در کنار ما با از دست دادن خون خواهد مرد. 

آید که او را ببرد. خواهيم که او را به بهدارى ببرد. نگهبان مىىاز نگهبان م

کنم آخرین بارى بينم. احساس مىکنم، زندگى را در چشمانش نمىنگاهش مى

کند که روم، خيلى ناراحت است، سعى مىبينم. پيش سونيا مىاست که او را مى

ه چرا زودتر کند کجلوى اشکهاى جاریش را بگيرد. سونيا خود را سرزنش مى

 برد. متوجه آن نشد که مهين دارد با تيغ تراش مچ دستش را مى

تونستى متوجه بشى؟ نباید خودت را سرزنش کنى، تو تقصيرى چطور مى -

 کرد. ندارى، به هر حال این کار را دیر یا زود مى

وقتى از نزدیک او را نگاه کردم دیدم زیر دوش ایستاده است. چشمانش بسته  -

بخند پيروزى بر لبانش نقش بسته بود. دوش را با دستهایش گرفته بود که ولى ل

 برد. شست و مىنيفتد و آب خون را از دستش مى

گذرد و هيچ خبرى از او نداریم. در این شرایط یک روز از خودکشى مهين مى

دهد؟ چه که رژیم در حال کشتار زندانيان است چه اهميتى به مرگ او مى

کند؟ او را تنها خواهند گذاشت که خودش را ده نگه داشتنش مىتالشى براى زن

بکشد. بخشى از مهين که در این شرایط کشتار دسته جمعى در او قوى شد، او 

کشد که دوباره زیر شکنجه نبرد، که همچنان یک کشد. مهين را مىرا مى

مبارز، یک مقاوم بميرد. خودکشى در زندان محصول شرایطى است که فشار 

شود. مثل سال پيش که بعد از شکست حرکت ورزش جمعى و اندازه مىبى

سرکوب آن توسط رژیم، تعدادى از مجاهدین دست به خودکشى زدند. نااميدى، 

رسد، باعث پایان به نظر مىفرسایى که بىبى افقى، بى کسى، فشار طاقت

 شود که فرد به استقبال آرامش مرگ برود. مى

 گوید: رود و به او مىراحت است پيش جهان مىمنيژه که براى مهين نا

 ما نتوانستيم دیشب بخوابيم.  -
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 چرا؟  -

خواست که تو باهاش حرف بزنى، جلوى در اش مىمهين قبل از خودکشى -

کرد، که شاید تو باهاش حرف بزنى. او با ما اتاق تو ایستاده بود و نگاهت مى

خواستى با او حرف بزنى. تو تنها کسى بودى که او زد، تو هم نمىحرف نمى

ودکشى کند ولى خواهد خدانستند که مىحاضر بود باهاش حرف بزنه. همه مى

اى برخورد تو با او حرف نزدى و کمکش نکردى که با تناقضش طور دیگه

مردم  -زد، تو او را به آن شرایط کشيدى.کنه. او حتى بخاطر تو با ما حرف نمى

دهند. این ساده اندیشى است که کنند درست است انجام مىکارى را که فکر مى

نقشى بازى کند. او باالخره روزى تواند در چنان شرایطى فکر کنى کسى مى

 کرد. این کار را مى

گيرد. دهند و راز آنرا طورى که کسى نبيند از دوستش مىروزنامه مى ۲به بند 

رسد، هرچند نه همان روز ولى بهتر از به این طریق روزنامه بدستمان مى

 خوانيم ولى چيزى بدرد بخورى درنداشتن آن است. همه صفحات را به دقت مى

هاى رژیم گردیم که هرگز در روزنامهآن نيست. و یا شاید ما به دنبال چيزى مى

 پيدا نخواهيم کرد. 

هر روز صبح منتظر هستيم که از بلندگو اسامى دیگرى خوانده شود. همه 

اند که به زیر شکنجه بروند. براى خيلى از ما این اولين بارى نيست که آماده

ایم. تعدادى از زندانيان ت از مبارزه نکشيدهایم و دسشکنجه را تحمل کرده

پذیرند. هر کس الاقل براى اند که اگر به زیر شکنجه بروند شرایط را مىگفته

 کنند چه برخوردى خواهد کرد. خودش روشن کرده است که وقتى صدایش مى

 شنویم که مهين خودش را در بهدارى زندان کشته است. مى

شنویم که شکنجه براى مسلمان شدن بعد از آنکه است. مى ٦٧اوایل مهر سال 

شنویم اند قطع شده است. مىسومين گروه هم براى دوازده روز زیر شالق بوده

برند. از اند در اعتصاب غذا بسر مىکه تعدادى از کسانى که زیر شکنجه بوده

اند؟ چرا؟ موضوع چيست؟ پرسيم که چطور شکنجه را قطع کردهیکدیگر مى

اند؟ داند. ولى آیا واقعا شالق را قطع کردهخواهند چکار کنند؟ کسى نمىحاال مى

زنيم و به آینده یعنى ما را شکنجه نخواهند کرد؟ دوباره به یکدیگر لبخند مى

اميدواریم. هرچند زخمهایى را براى هميشه حمل خواهيم کرد، خاطره پروین و 

نویسم که براى دنيا مى مهين و از دست دادن دوستانمان با ما خواهند ماند.

 دانم که خيلى خوشحال خواهد شد. شکنجه قطع شده است، مى
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زنيم. اینکه به در مورد زندانيانى که از بند براى شکنجه برده شدند حرف مى

جز یکى از آنها بقيه متعلق به حزب توده و سازمان اکثریت بودند. سازمانهایى 

کردند، و حتى در زندان همراه ى مىکه تا قبل از دستگيریشان با رژیم همکار

کردند. بافتند و قبول شرایط آزادى را تبليغ مىتوابين براى جبهه لباس مى

ها را از هایى که شکنجه شدند همه از قبل در سلول بودند. چرا رژیم چپىچپى

ها بيند؟ این واقعيت دارد که همه چپىبند نبرد؟ بخاطر اینکه ما را متشکل نمى

ستند. ما در گروههاى کوچکى هستيم که گاهى ربطى به سازمانى که متشکل ني

ایم ندارد. در حالى که زندانيان سازمانهاى راست متشکل رفتار با آن بوده

کنيم که علت اینکه رژیم از بند آنها کنند، روابطشان تشکيالتى است. فکر مىمى

کنند متشکل برخورد مى الند. از آنجایى هم که آنهارا برد این بود که آنها متشک

تر بود. برخى از آنها زیر شکنجه شرایط شان هم به شکنجه راحتالعملعکس

 را نپذیرفتند. وقتى شالق متوقف شد برخى از آنها در اعتصاب غذا بودند. 

 ٭ ٭ ٭ 

خواهد با رسد که از همه زندانيان بند مىصداى نگهبان از بلندگو به گوش مى

برند. د بيرون بروند. نگهبانان ما را به ساختمان دیگرى مىبند از بنچادر و چشم

گوید تعدادى از مدیران زندان نيز حضور دارند. یکى از آنها رو به زندانيان مى

خواهند آزاد شوند و حاضرند نمازشان را بخوانند و بر عليه آنهایى که مى

د آزاد شوند به خواهنگروهشان انزجار بنویسند، اینجا بایستند. آنهایى که نمى

 طرف دیگر سالن بروند. 

روم. ولى این تنها من نيستم که بى هيچ بى هيچ تردیدى به طرف دیگر سالن مى

رویم و همزمان تصميم ام. از آنجا که در کنار هم راه مىمکثى به راه افتاده

ایم که به طرف دیگر سالن برویم گویى همه یک تن هستيم. به پشت سرم گرفته

کنم. تنها یک نفر آنجا ایستاده که با قبول شرایط آزاد شود. به بند بر نگاه مى

دانيم سرنوشتمان چه خواهد بود. تمام ماههاى گردیم در حاليکه هنوز نمىمى

گذشته پر از نااميدى بود، ولى براى آنهایيکه مطمئن بودند که شرایط را 

تر بود. زندگى راحت نخواهند پذیرفت و براى آنکه خودشان باشند خواهند مرد،

براى آنهایى که مطمئن نبودند چه خواهند کرد و یا تصميم گرفته بودند که اگر 

براى شکنجه صدایشان کنند شرایط را خواهند پذیرفت، و آنهایى که مطمئن 

نبودند که بتوانند شکنجه را تحمل کنند، زندگى خيلى سخت بود. گویى آنهایى که 

شرایط رژیم تن نخواهند داد دلهره کمترى داشتند. دانستند در هر صورت به مى

شان مردن بود. مرگى که به هر چرا که تصميمشان را گرفته بودند و تنها دلهره
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آید بخصوص اگر در مبارزه باشى. ولى براى آنهایيکه مطمئن حال روزى مى

نبودند که آیا شرایط را خواهند پذیرفت و یا تصميم گرفته بودند که در صورت 

زدیک شدن به اعدام از نظرشان کوتاه بيایند، دوران سختى بود. چرا که آنها از ن

 ترسيدند، چيزى که در نهایت ممکن بود به آن تن دهند تا زنده بمانند. شکستن مى

شود در باغچه هواخورى دید. برگهایى رو به آبان ماه است و پائيز را مى

روند. گویى د رو به سرخى مىانروند و برگهایى که قبال زرد شدهزردى مى

رود که یکپارچه سرخ و سپارد. باغچه مىسبزى جایش را به رنگهاى آتش مى

 نارنجى و زرد شود. 

شوند. شود و برخى از آنهایى که زیر شکنجه بودند وارد بند مىدر بند باز مى

اند توسط همه مال اعضاى گروههاى راست هستند. آنهایى که شرایط را نپذیرفته

شوند تا وقایعى را که بر آنها رفته است بشنوند. بعضى از زندانيان دوره مى

اکثر آنها الغر شده و درد دارند. بعضى از آنها بخاطر شکنجه و اعتصاب غذا 

 به شدت الغر و ضعيف هستند. 

شود یکى از آنها زن ميانسالى است که شرایط را زیر شکنجه پذیرفته است. مى

ش تغيير کرده است. او از آن آدمهاى خودخواهى بود که احساس کرد که رفتار

کرد. و از آنجایى که موقعيت کاریش به او یک اعتماد به دیگران از باال نگاه مى

بنفس بورژوایى داده بود، عادت داشت که بگوید صد تا مثل شما زیر دست من 

ه قبلى رسد که از درون هم شکسته است. دیگر آن زن خودخوابودند. به نظر مى

کند. بيشتر ساکت است و تنها نيست و از باال به دیگران نگاه و برخورد نمى

رسد که چيزى را در خود دیده است که قبال به آن واقف نبود. نشيند. بنظر مىمى

اند. یکى از آنها که البته این رفتار همه آنهایى نيست که زیر شکنجه کوتاه آمده

کنيم، اصال که مراقب ما باشد که چه مىخيلى جوان تر است و عادت دارد 

تغيير نکرده است. همان که در گوهردشت به زندانيان مرد شکایت برخى از 

زنند. حاال هرچند که شرایط را زیر کرد که با او حرف نمىزندانيان را مى

شکنجه پذیرفته است ولى همچنان سرحال است. با اینکه قبول کرده است که 

داند واند. رژیم قصدش فقط شکاندن زندانيان بود وگرنه مىخنماز بخواند، نمى

خواند. همينقدر که آنها زیر شکنجه قبول کردند که که در بند ما کسى نماز نمى

 نماز بخوانند و انزجار بنویسند براى رژیم کافى بود. 



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

زند، شاید هم به نظر من عجيب زنم، حرفهاى عجيبى مىبا روژین قدم مى

باید دليلى داشته باشد که رژیم ما را نکشت، ولى همه  -وید: گآیند. مىمى

 مذهبى را که شرایط را نپذیرفتند، کشت. مردهاى غير

 منظورت چيه؟  -

مردها براى رژیم خطرناک بودند، اگر ما هم به همان اندازه برایش خطرناک  -

 کشت. بودیم، ما را هم مى

بش آمدیم و دیدیم که در بين کنى؟ همه ما از یک جنچرا اینطور فکر مى -

کرد. مردان زندانى نيز مثل ما گرایشات متفاوتى در رابطه با مبارزه عمل مى

کنى که آنها بهتر بودند چون مرد بودند؟ وگرنه تفاوتى بين ما و شاید فکر مى

 آنها نبود. بود؟ چه تفاوتى بود؟ 

نداشتند، پس چرا همه تر نبودند و براى رژیم خطر بيشترى اگر آنها از ما قوى -

آنهایى را که شرایط را نپذیرفتند اعدام کرد ولى ما را نکرد؟ چرا همه ما را 

 زیر شالق هم نبرد؟ 

رسد که رژیم احتياج کشت. ولى به نظر مىمان را مىاگر دست رژیم بود همه -

خواهد دارد که تعدادى از زندانيان را هم زنده نگه دارد. براى روزى که مى

دمکراتيک در بياورد و زندانيان را آزاد کند. البته رژیم سعى کرد ما را  اداى

هم به یک مشت زندانى حرف گوش کن تبدیل کند. رژیم خودش هم ترسيده 

اند و هاى زندانيان به ادارات مختلف رجوع کردهاست. مطمئن هستم که خانواده

که ما زنده هستيم آن اند. طریق نگاه کردن به اینعلت قطع مالقات را جویا شده

تر از آنم که برایم مهم باشد چرا اى. من خوشحالراهى نيست که تو انتخاب کرده

رژیم مرا زنده گذاشته است. همانطور که روزنامه کيهان از قول یکى از مالها 

نوشته بود، بنابر قران، مردان المذهب باید کشته شوند و زنان باید در هر وعده 

تا اسالم را بپذیرند. ولى این توجيه آنها براى رفتار غير نماز شالق بخورند 

شان است و ما نباید به دنبال توجيه آنها بيفتيم. تازه مگه خيلى از زندانيان انسانى

مرد را قبل از اعدام شکنجه نکردند؟ علت اینکه رژیم همه مردانى را که شرایط 

خواست ده است. رژیم مىرا نپذیرفتند اعدام کرد به خاطر برتر بودن آنها نبو

دانيم که مردان برتر از زنان نيستند. تو مدتى تصفيه کند و کرد. هر دوى ما مى

طوالنى سلول انفرادى را تحمل کردى و من ميزان شالقى را که بعضى مردان 

توانند تحمل کنند. هر دوى ما برخى از آن مردان را و این زنان را نمى

ن مسایل ندارد. بذار یک سوال ازت بکنم، رژیم شناسيم. جنسيت ربطى به ایمى
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تمام زنان مجاهد را اعدام کرد، چرا آنها را اعدام کرد و ما را نکرد؟ آیا آنها هم 

دانى که برخى از آنها بچه بودند که دستگير از ما برتر بودند؟ خودت هم مى

ها در دانى که برخى از آنشدند و وقت اعدامشان جوان و ساده بودند. خودت مى

 سالهاى اوليه تواب بودند و حتى در اعدام زندانيان هم کمک کرده بودند. 

کند که مردان کنم که همچنان فکر مىگوید ولى احساس مىروژین چيزى نمى

کنم که برخى از ما اند وگرنه ما هم االن زنده نبودیم. احساس مىبرتر از ما بوده

نيسم مردانه هستيم. آیا این طرز فکر را زنان هم بدون آنکه بدانيم آلوده به شووی

 که مردها برترند روژین از جامعه نگرفته است؟ 

 ٭ ٭ ٭ 

دانم کى به بند دو خواهد مرا ببيند. نمىهاى بند است و مىگویند آنا پشت ميلهمى

ها باال برویم، نزدیک سقف روم. باید از ميلهمنتقل شده است، به طرف در مى

یگر را ببينيم و رو در رو حرف بزنيم. کمى برایم سخت توانيم صورت یکدمى

بوسيم. نگاهش هاست. یکدیگر را مىگيرند، آنا باالى ميلهاست، پاهایم درد مى

 کنم ضعيف و الغر شده است. مى

 حالت خوبه؟  -

خواهد حرف بزند اشک از چشمانش کند، به محض آنکه مىآنا فقط نگاهم مى

 شود. روان مى

 دم، بيشتر از چهارده روز نتوانستم شکنجه را تحمل کنم. خيانت کر -

کارى که تو کردى خيانت نيست، تو زیر شکنجه قبول کردى اداى نماز  -

اى هم به کسى خواندن را در بيارى. تو اسم و یا آدرس کسى را ندادى، و صدمه

توانستى بکنى؟ نرساندى. تو بر عليه اميال خودت حرف زدى، ولى چکار مى

 شکنجه بودى، چهارده روز هم آنرا تحمل کردى. پشتت چطور است؟  زیر

شرایطى بود که خودم را آزمایش کنم، ببينم چقدر انقالبى هستم. ولى نتوانستم  -

 شکنجه را تحمل کنم و چيزى هم پيدا نکردم که خودم را بکشم. 

خيلى خوشحالم که وسيله خودکشى پيدا نکردى. به پسرت فکر کن، او به تو  -

احتياج دارد. تحمل شکنجه تنها عالمت انقالبى بودن نيست. خودت هم اینرا 

اند اهدافى دانى که برخى از آنهایى که شکنجه را تحمل کردهدانى. خودت مىمى
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نکن. نباید فکر کنى که شانس گيرى اشتباه چندان متفاوت از رژیم ندارند. نتيجه

اى. هر وقت که بخواهى مبارزه بر عليه فقر و نابرابرى را از دست داده

 توانى مبارزه را ادامه دهى. مى

 گوید: کند، مىدر حاليکه گریه مى

توانم با احساساس گناه و خجالتى که دارم زندگى کنم. من دانم چطور مىنمى -

ام که براى ام. پذیرفتهبر عليه حزب را پذیرفته شرط آزادى یعنى اعالم انزجار

 آید. خداى آنها که از آن متنفرم نماز بخوانم. از خودم بدم مى

 تواند حرف بزند. از فشار گریه نمى

دانى که اگر شکنجه این رژیم است که باید خجالت بکشد نه تو. خودت هم مى -

دانى که اگر همه ما را به زیر ىداند. مپذیرفتى، رژیم هم مىنبود شرایط را نمى

بردند، خيلى از ماها هم سرنوشت تو را داشتيم. وقتى که آزاد شدى شکنجه مى

به مردم نگاه کن، تشخيص خواهى داد که خيلى از آنها مثل تو هستند. شاید هم 

کردند. تازه خيلى از زندانيان وقتى اگر اینجا بودند چهارده روز هم تحمل نمى

دستگير شدند به خاطر شرایط بندها که پر از تواب  ٦٣تا  ٦١ى که در سالها

بود، قبول کردند که نماز بخوانند و شرایط آزادى را هم قبول کردند بدون آنکه 

 زیر شالق باشند. 

کنم که حالش بهتر است. کند، ولى احساس مىبا اینکه آنا همچنان گریه مى

 دوستش دارم. گویم که کنم و به او مىاشکهایش را پاک مى

 دهم. من بيشتر دوستت دارم. وقتى که برم کتم را به تو مى -

 نه، خودت بيرون به آن احتياج دارى.  -

شم. ولى اگر دوست ولى دوست دارم به تو بدمش، اینطورى خوشحال مى -

 ام، نگيرش. ندارى آنرا بپوشى، چون من شرایط را پذیرفته

 : گویمکنم و مىبه چشمهایش نگاه مى

بينم و مشکلى با اینکه دوست تو بينى نمىمن کار تو را آنطورى که خودت مى -

دانم که ثروتمند نيستى و خودت باشم و یا اینکه کت تو را بپوشم ندارم. ولى مى

 بيرون به آن احتياج دارى، هوا سرده. 
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 کنم. ولى دوست دارم آنرا به تو بدهم. خواهش مى -

 کنم ازش لذت ببرم، ممنونم. بود، سعى مىباشه، گرمترین کت بند  -

خواهد که در حاليکه کند و از من مىبوسيم، او همچنان گریه مىیکدیگر را مى

هاست و اگر بيفتد به طبقه پائين او آنجا ایستاده است بروم. طرف چپ او راه پله

ها را چسبيده اند که ميلهسقوط خواهد کرد. یکى از دستانم دست او را گرفته

 گویم: روم، به او مىولى نمى است. با اینکه درد در پاهایم پيچيده است

 ات را با گریه خراب نکن، سعى کن خوش باشى. زندگى -

داد که آنرا هم ازم گرفتند. ام مفهومى مىچطورى؟ مبارزه داشت به زندگى -

 مجبورم کردند که شرایط را بپذیرم. 

این که بخواهى به مبارزه ادامه دهى یا نه به خودت مربوط است. هيچ کس  -

نيست مبارزه را از تو بگيرد. هيچ ربطى به رژیم ندارد و فکر نکن که  قادر

توانى هر وقت که دوست دارى مبارزه ارزش مبارزه کردن را ندارى. تو مى

کنى. فکر نکن که با قبول شرایط زیر شکنجه امکان مبارزه را براى هميشه از 

را کنار بگذارى  خواهد این است که تو مبارزهاى. چيزى که رژیم مىدست داده

توانى کنار نگذارى. اتفاقا تمام فشارى که به تو در این چند ماهه ولى تو مى

آورده فقط و فقط براى همين است. براى این است که تو را قانع کند که دست از 

 مبارزه بکشى. ولى یادت باشه که اگر شالق نبود تو االن این احساس را نداشتى. 

 کنى؟ اینطورى فکر مى -

اش به خودت مربوط آره، این دست خودت است که مبارزه کنى یا نه. همه -

 است و بس. 

 فرستم. دوستت دارم. وقتى اسمم را بخوانند کت را برایت مى -

خواهد که با صداى بلند گریه کنم ولى رود. دلم مىبوسيم و او مىیکدیگر را مى

کنم که مراقبند ول احساس مىکنند و طبق معمزندانيان اطرافم هستند، نگاهم مى

کنم ام از آن استفاده کنند. مثل هميشه سعى مىکه ضعفى ببينند تا بر عليه

نشينم و به هواخورى روم، باالى قفسه مىاحساساتم را پنهان کنم، به اتاقم مى

کند. در درونم زند و فکر مىبينم که با سرى خميده قدم مىکنم. آنا را مىنگاه مى

شود و ام جارى مىاى که اشک و صدایى ندارد. گریه از بينىکنم، گریهگریه مى
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داند چه کنم. چقدر خوب است که کسى نمىآنرا با دستمال کاغذى پاک مى

احساسى دارم. امسال چه سالى است. سال شکنجه و کشتار دسته جمعى 

زندانيان. امسال سال مرگ و ترور است. سالى که هزاران زندانى را تنها 

بخاطر چگونگى افکارشان کشتند و شکنجه کردند. سالى که بيشتر از هميشه به 

را در تاریخ ایران تکرار کردند. سالى که یکبار  ٦۰آزادى خون پاشيدند و سال 

 دیگر اسالم را در انسان کشى در کنار نازیسم قرار داد. 

 ٭ ٭ ٭ 

واند احساس ترسد که دیگر کشتارى در کار نيست ولى هر کس مىبه نظر مى

شنوم که بند یک را دارند منتقل کند که ما دیگر همانهایى که بودیم نيستيم. مى

کنند. همه آنها زندانيانى هستند که حکمى ندارند و فقط بخاطر عدم قبول مى

اند. زندانيان بند دو در هواخورى هستند که شرایط آزادى در زندان مانده

داخل بند بروند تا زندانيان بند یک بيایند و خواهند که به نگهبانان از آنها مى

برند. دشت مىشود که آنها را به گوهروسایلشان را جمع کنند. حدس زده مى

ولى چرا؟ آیا کشتار تمام نشده؟ نگران دنيا و بقيه هستم. کى برخواهند گشت؟ آیا 

اى برخواهند گشت؟ منتظر هواخورى خودمان هستم که ببينم دنيا برایم نامه

 ذاشته است یا نه. گ

روم و عالمت نامه داشتن از دنيا رسد، سریع مىباالخره نوبت هواخورى ما مى

اى دارم. بلوز او را بينم. بلوزش را روى بند گذاشته است یعنى از او نامهرا مى

روم که حاال یعنى در وسط روز عباسى مىدارم و به طرف بوته گل اللهبر مى

 اند. دنيا نوشته است: کرده بسته گلهایش مثل مشتهاى گره

پرواز عزیزم، نگهبانان به ما گفتند که وسایلمان را جمع کرده و منتظر انتقال  -

باشيم. ما از آنها خواستيم که وسایلمان را از هواخورى برداریم و تا زمانيکه در 

قل کنند که داریم به گوهردشت منتنویسم. همه فکر مىاتاق را باز کنند برایت مى

برند. دانى زندانيان سياسى را به قزل حصار نمىشویم. همانطور که مىمى

شد براى چند لحظه یکدیگر را ببينيم و با هم حرف پرواز عزیزم، کاش مى

هاى آهنين نگاه کنم، بزنيم. اگر امکان اینرا نداشتم که گاهى تو را از البالى پرده

کنند زندانيان نگران هستند، فکر مى ات را هم فراموش کرده بودم.تا حاال قيافه

کردیم که کشتار و برند، زمانى که همه فکر مىکه ما را براى اعدام دارند مى

کنم که ما را براى اعدام به آنجا شکنجه پایان یافته است. هرچند من فکر نمى

هاى دیگر. من سالهاى توانند ما را همينجا هم اعدام کنند مثل خيلىببرند. مى
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کنم که مثل هميشه ما را براى تنبيه به ام و احساس مىى در گوهردشت بودهزیاد

دانى که برند. این بار به خاطر اینکه شرایط آزادى را بپذیریم. و تو مىآنجا مى

ها شرایط را خواهند پذیرفت. داند که با بردن ما به آنجا بعضىرژیم هم مى

دشت بردند و وقتى که از آنجا همانطور که تو و تعدادى را سال پيش به گوهر

ها شرایط را پذیرفتند. این طبيعت شکنجه روانى است که در برگشتيد بعضى

 برند. دوستت دارم، دنيا. گوهردشت همه از آن رنج مى

معلوم است وقتى که نگهبان در اتاقشان را باز کرده است دنيا نامه را تمام کرده 

پيچانم و بعد در دل ا در چند ناليون مىکنم. آنراست. نامه دنيا را جاسازى مى

هاى پنجره که قابل دید گذارم و در دستشویى پشت ميلهیک ابر ظرف شویى مى

اش باشد. با ترسم که آخرین نامهکنم. باید آنرا نگه دارم. مىنيست جاسازى مى

 توانم دوباره آنرا بخوانم. حفظ آن مى

کنم. به یاد هاى پائين نگاه مىالى اتاقهاى خگردم و به پنجرهبه هواخورى بر مى

افتم، پر از زندگى بود. چقدر با شخصيت بود. آیا دنيا و بقيه را خواهند سارا مى

کشت؟ ولى مگر عمليات کشتار تمام نشده؟ پس چرا شالق زدن براى نماز را 

اند؟ دایره قطع کردند؟ اگر عمليات قطع شده چرا آنها را به گوهردشت برده

کنند. اگر روزى زنده بمانم و این قاتلها به دست ام مىپاسخ دیوانهبى چراهاى

توانم آنها را بکشم؟ آیا مردم بيفتند، من چه رفتارى با آنها خواهم داشت؟ آیا مى

توانم کسى را که بازجو بود و مرا شکنجه کرد بکشم؟ آیا حاضرم حکم مى

شان بگيرم و ماشه را اعدامشان را صادر کنم؟ آیا حاضرم اسلحه در مقابل

کشها را. بچکانم؟ نه قادر نيستم. نه، من حاضر نيستم کسى را بکشم حتى این آدم

دوست دارم زندگى ببخشم. زندگى بدهم. نه من مرگ پخش نخواهم کرد. اینها 

 کش کنند. توانند مرا هم مثل خودشان آدمنمى

راذل و اوباش گران و خالصه اولى اگر روزى سران رژیم به همراه شکنجه

رژیم به دست مردم بيفتند که باالخره چنان روزى خواهد رسيد و از من هم 

توانم به اعدامشان بپرسند که با آنها چه باید کرد، پاسخم چه خواهد بود؟ نمى

رضایت بدهم. بهترین کار به دادگاه کشاندن آنها است که نمایش آن در همه دنيا 

اند، کافى است. ان بشنود که چه کارها کردهپخش شود. اگر دنيا از زبان خودش

هاى تواند آنها را به اتهام شکنجه و اعدام به زنداندادگاهى عادالنه و انسانى مى

غير ابد محکوم کند. مخالف زندان ابدشان هم هستم، با زندان ابد اميدشان را از 

ى به مردم وقت ٥٧دست خواهند داد. ولى من مخالف زندان هم هستم. کاش سال 

زندانها حمله کردند که زندانيان را آزاد کنند، همه زندانها را هم خراب 
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کردند. حاال هم باید همه زندانها را خراب کنند. آنوقت با این آدم کشها چه مى

شان را در یک منطقه حفاظت شده جمع کرد تا در آنجا شود همهباید کرد؟ مى

توانند در کنار و انسانى باشد مى کار کنند و زندگى کنند. اگر جامعه عادالنه

خانواده و مردم زندگى کنند. مخالف انواع زندانهایى هستم که حاال وجود دارند. 

زندانى باید از تمامى امکانات موجود در جامعه استفاده کند. زندانى باید در 

اى قرار گيرد که بتواند به جامعه انسانى برگردد و براى رسيدن به این پروسه

توان با محروم کردنش از امکانات زندگى به این هدف رسيد. به این مىکار ن

اى است که محافظت دهم که منطقهمعنى من به نوعى از زندان رضایت مى

تواند بيرون برود. ولى تمامى اعضاى شود و زندانى از آن محيط نمىمى

نند. دکتر و اش باید بتوانند پيشش بيایند و اگر خواستند با او زندگى کخانواده

درمان و امکانات تحصيل و رفاهى که در جامعه است باید شامل حال آنها هم 

 بشود. 

تواند براى اعضاى مجرمش قفس خواهد انسانى باشد نمىاى که مىجامعه

ها حيوانى درست کند. زندان به معنى واقعى کلمه باید محل بازیافتن همه توانایى

شود گران فعلى هم باید ببينند که مىها براى زندانى باشد. همه شکنجهو خالقيت

ن داد. اگر به جاى سرکار آمدن جامعه را متفاوت با الگوى آنها انسانى سازما

ها را به جاى اعدام به آمد و ساواکىجمهورى اسالمى حکومت انسانى مى

اى شد گواهى بدهد که جامعهسپرد، خود شاه هم ناچار مىدادگاهى عادالنه مى

که او سازمان داده بود شایسته انسان نبود. جمهورى اسالمى به جاى این کار 

عدام وحشيانه سپرد تا به این طریق جنایاتشان را هم در هاى اآنها را به جوخه

گور کرده باشد و مردم چيزى از آن ندانند. جمهورى اسالمى به جاى هزاران 

گر و زندانبان را تحویل جامعه داد. ساواکى، صدها هزار جانى و شکنجه

گران قبلى را به صفحه تلویزیون نياورد که جمهورى اسالمى شکنجه

امروزى با دیدن آنها خود را در آنها نبينند و به کارى که ممکن گران شکنجه

شد است به آن بغلتند فکر نکنند. در آنصورت شاید کمتر کسى امروز حاضر مى

شد اگر دنيا شاهد سيستمى بود که در آن گر را بازى کند. چه مىنقش شکنجه

گر و کنجهگران قبلى، خودش به شهيچ انسانى در کشتن جنایتکاران و شکنجه

اى است که دارم برایش شد؟ این تصویر من از جامعهجنایتکار تبدیل نمى

اى عارى از ستم و زور، این سوسياليسم من است. کنم. جامعهمبارزه مى

 اى آزاد، برابر و مرفه. جامعه

دار است، معلوم نيست که اصال زنده بمانم و دارم نقشه محاکمه زندانبانان، خنده

کشم. شاید هم بخاطر همين که احساس ، وزرا و بازجوها را مىرئيس جمهور
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کنم اعدام خواهم شد، دارم در مغزم انتقام امنيت ندارم و ته دلم هنوز فکر مى

شوم. نه! حتى با شوم. من آدم کش نمىدانم که من مثل اینها نمىگيرم. ولى مىمى

اى که نند. من در پروسهتکه کردنم هم قادر نخواهند بود مرا مثل خودشان بکتکه

اى کشيده شود، هرگز شرکت نخواهم کرد. من حکم اعدامى صادر شود و ماشه

به سطح این آدم کشها تنزل نخواهم کرد. از من چيزى مثل خودشان نخواهند 

 ساخت. 

کنم که گذرند. وقتى که هواخورى داریم احساس مىخبرى مىروزها در بى

کنم که همچنان با یک دیوار ى بند یک نگاه مىهاام. به پنجرهچيزى گم کرده

کنم. اند. کشتار زندانيان مرد را دوباره احساس و تجسم مىیوناليت پوشانيده شده

 دانم که دنيا و بهناز و بقيه در گوهردشت چه وضعيتى دارند. خيلى نگرانم، نمى

کرده از وقتى که بوى خون همه جا را برداشته است و روحيه زندانيان تغير 

آورم. در فرار از محيطم گاهى خود است، انگار هوا براى نفس کشيدن کم مى

سپارم. رویاى آزاد بودن و آزاد زیستن، فکر را به امواج خياالت و رویاهایم مى

آزاد بودن از همه بندهاى دنيا چقدر شيرین است. در دریاى پرتالطم رویاهایم 

شوم، نه، همه نم. انسان دیگرى مىکخودم را به دست مردم از زندان آزاد مى

شوم. باشعار زندانى سياسى آزاد باید گردد، به طرف زندانها رژه مردم مى

رویم. به طرف زندانهاى اوین، گوهر دشت، قزل حصار، کميته مشترک و مى

رویم. قبل از رسيدن به هر زندانى زندانبانان با شنيدن زندانهاى دیگر مى

شوند. درهاى زندانها بر قرار ترجيح داده و ناپدید مى عظمت گامهایمان فرار را

گيریم. چقدر این زندانيان آغوشمان را شکنيم و زندانيان را در آغوش مىرا مى

مان قهقهه و دست اند. آنگاه موسيقىدوست دارند، گویى سالهاست محبت ندیده

هاى رقصيم. رقص آزادى چه زیباست. در صفزدن مردم است و همه مى

رویم که در راه برابرى و آزادى انسانها جان يليونى به سر قبر آنانى مىم

اى سکوت نکنيم، که همه عمر دهيم که به یادشان دقيقهباختند. به آنها قول مى

دهيم که در انتقام از اعدامشان به اعدام پایان خواهيم مبارزه کنيم. به آنها قول مى

اند، به شکنجه هایى که شدهام براى شکنجهدهيم که در انتقداد. به آنها قول مى

دهيم که براى پایان دادن به شکنجه، همه پایان خواهيم داد. به آنها قول مى

زندانها را خراب خواهيم کرد و بر روى آنها پارک خواهيم ساخت با 

هایى به اندازه سلولهاى انفرادى. و در هر سلول یک گل با رنگى متفاوت باغچه

کنم که روى آن هر دو متر در یک اى بزرگ اوین را مجسم مىکاریم. فضمى

اند. یک سلول پر از الله سرخ متر و نيم آن گلهاى رنگى متفاوتى کاشته شده

خواهيم کاشت، دیگرى الله زرد، آن یکى رز سرخ و یکى هم به یاد مجتبى پر 
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ان ام است. در اطراف این پارکها درختاز رز زرد درشت که گل مورد عالقه

مان خواهيم کاشت. به آنها قول خواهيم داد که سرو را به یاد یاران از دست رفته

اى سازمان دهيم که هدفش نه کسب سود که تامين رفاه جامعه است. زندگى

اى که در آن ابتکار و اى که آزادى فرد مبناى آزادى جامعه است. جامعهجامعه

اى که به جاى م است. جامعهخالقيت به جاى رقابت، لذت به جاى حسادت حاک

اى که هدفى به جز خوشبختى کند. جامعهپول، انسانيت در آن حکومت مى

اى که هيچ آدمى مال آدم دیگرى نيست و برابرى زن و انسانها ندارد. جامعه

 مرد و کودک اولين منشور آزادى آن است. 

 ٭ ٭ ٭ 

ن آنها از عراق به در بين خودمان در مورد تاثير حرکت مجاهدین و راه افتاد

زنيم. اینکه طرف ایران براى فتح حکومت به روش هزاره پيش، حرف مى

حرکت آنها چه تاثيرى در فراهم آوردن شرایطى که رژیم بتواند زندانيان را 

سال به جنگ  ٨    اعدام کند، داشت. و یا شرایطى که رژیم مجبور شد بعد از

ن به جنگ را پذیرفت، شرایطى را که پایان دهد چه بود؟ رژیم شرایط پایان داد

گفت هرگز نخواهد پذیرفت. شاید رژیم دیر یا زود زندانيان را هميشه مى

یافت. وگرنه چرا تا قبل از این دست به بایست شرایط آنرا مىکشت ولى مىمى

آید یک بار که ما را به زور به حسينيه برده بودند، کشتار زندانيان نزد؟ یادم مى

 فت: الجوردى گ

گذاریم که شماها زنده از اینجا بيرون بروید. ما اشتباهى را که شاه کرد ما نمى -

کنيم. در زمان شاه تعداد کمى زندانى آزاد شدند و هر کدام یک گروه درست نمى

کردند. اگر یک روز بگذاریم شماها بيرون بروید، سازمان زیادى را درست 

تان را خواهيم کشت. ولى وزى همهخواهيد کرد. براى همين، قبل از چنان ر

رژیم نتوانست قبل از حمله مجاهدین از عراق به ایران و پایان جنگ چنين کند 

شد بعد از این هم دست به چنين کشتارى بزند. از طرف دیگر و شاید قادر نمى

توانست سالها پيش رژیم از حمله مجاهدین و قبول شرایط پایان جنگ که مى

توانند نگ خاتمه دهد، عصبانى است. و چه کسانى مىصورت بگيرد و به ج

 بهتر از زندانيان باشند تا رژیم عصبانيتش را بر سرشان بریزد. 

خوانيم. روزنامه دو روز پيش را که راز از دوستش در بند دو گرفته است مى

اخبارى در رابطه با عفو زندانيان توسط خمينى در روزنامه است. اینکه همه 
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جز هزار نفر که قاتل هستند، در سالروز انقالب آزاد خواهند شد.  زندانيان به

 گویيم ما جزو آن هزار نفر هستيم. خندیم و مىمى

 ٭ ٭ ٭ 

رسد است و سرماى پائيز امسال مثل سرماى زمستان است. خبر مى ٦٧پائيز 

دانم چطور اند. نمىکه زندانيان بند یک که منتقل شده بودند به بند برگشته

وانم صبر کنم تا یک نامه از دنيا به دستم برسد که بدانم بر آنها چه گذشته تمى

گذرد، ولى باالخره است. خوشحالم که دوباره کنار ما هستند، وقت به کندى مى

رسد. با نينا در جایى از شود و نوبت هواخورى ما مىبعد از ظهر مى

را ببيند. دنيا بوسيله ایستم که اگر دنيا به باالى قفسه برود ما هواخورى مى

پرسم حالتان خوب است؟ دنيا پرسد. مىمورس با انگشتانش حال ما را مى

 نویسم. شه حرف بزنيم، برایت مىزند آره، ما خوبيم، االن نمىمورس مى

مان نوشته و از آنها اى به خانوادهتوانيم نامهگوید که مىنگهبان از بلندگو مى

مالقاتمان بيایند. خيلى خوشحالم، بعد از چهار ماه بخواهيم که هفته آینده به 

ام را کنم که یک سال است که خانوادهمالقات خواهيم داشت، ولى احساس مى

دانم اند، نمىکنم که خيلى وقت است که مالقاتها قطع شدهام. احساس مىندیده

مان نامه هایتوانيم به خانوادهام چه احساسى دارند. با شنيدن اینکه مىخانواده

کنم که دوران کنم. احساس مىبنویسيم که به مالقاتمان بيایند احساس امنيت مى

 شد. کشتار و شکنجه به پایان رسيده است وگرنه مالقاتها شروع نمى

گویم بزودى آرش را در مالقات خواهى دید، حاال زنم، به او مىبا ثریا قدم مى

 ده سالش است و به همان خوش تيپى. 

ن نيستم که به دیدنم بياید. آرش دوست ندارد که به زندان بياید. سالهاى مطمئ -

کردند که بياید. وگرنه خودش دوست نداشت که ام او را قانع مىاوليه خانواده

ام خواستم که او را به حال خودش رها کنند. به بياد. وقتى متوجه شدم از خانواده

مالقات است و اگر خواست بياریدش، آنها گفتم فقط به او بگویيد که امروز روز 

دیدم ولى در غير اینصورت از او نخواهيد که بياید. گاهى براى ماهها او را نمى

دانم آمد. مىدادم تا ناراحتى او را. چند ماه یکبار به دیدنم مىاینطورى ترجيح مى

در افتد که با من که چرا دوست ندارد به دیدنم بياید. به یاد تمام خاطراتى مى

 ماهى که با من در زندان بود.  ٨    زندان داشت. یعنى آن
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امروز صبح همه اتاقهاى بند یک به نوبت هواخورى دارند، از باالى قفسه 

کنم، از اینکه زنده هستند خوشحالم. بعد از ظهر نوبت هواخورى ما نگاهشان مى

 خواهد بود. 

پشت در منتظر بودم به کند و من که نگهبان در بند را براى هواخورى باز مى

کنم کارم ناشيانه بوده و با اینکه اولين نفر دوم. احساس مىسوى هواخورى مى

کنم روم و وانمود مىام نمىشوم ولى به طرف نامههستم که وارد هواخورى مى

بينم که نگهبان هم به دنبالم به هواخورى دوم. مىکه دارم دور هواخورى مى

دوم به دفترش کند که دارم فقط مىقتى که احساس مىکند. وآمده و نگاهم مى

توانم نامه را بردارم. با رود. ولى دیگر هواخورى شلوغ شده است و نمىمى

کنم، احساس زنيم. زندانيان را نگاه مىزنيم و با خوشحالى حرف مىراز قدم مى

لهاى گویم که به دنبالم بياید. به قسمت گکنم وقت مناسبى است به راز مىمى

دارم. راز هم از بهناز نامه دارد، به قسمت روم و نامه را برمىعباسى مىالله

گردیم که دارد. به بند بر مىاش را بر مىرویم و او هم نامهدیگر هواخورى مى

گذارم و دارم و نامه را در بين آن مىهایمان را بخوانيم. کتابى را بر مىنامه

خواهد که گریه خوانم دلم مىلى که نامه را مىکنم. در حاشروع به خواندن مى

توانيم و توانم؟ ما حتى حق گریه کردن هم نداریم. ما نمىکنم ولى چطور مى

نباید احساسات انسانى داشته باشيم. باید هميشه خودمان را متفاوت با آن چيزى 

که هستيم نشان دهيم. خودمان را آدمهایى نشان دهيم که هرگز ناراحت 

 شویم. دنيا نوشته است: یم، هيچ وقت شاد نمىشونمى

دانى چقدر کردم که دیگر یکدیگر را نخواهيم دید. نمىپرواز عزیزم، فکر مى -

ایم. ما را به گوهردشت بردند. این بار زندان خوشحالم که به اینجا برگشته

توانست خون را بر در و دیوار زندان احساس کند. در متفاوتى بود. هر کس مى

ها و لباسهایى را پيدا کردم که متعلق به زندانيان مرد قبل ندى که من بودم نامهب

هاى اعدام بودند. در گوهردشت ما را دوبار بازجویى از رفتن به سوى جوخه

کردند و به ما گفتند که ما را هم مثل زندانيان مرد خواهند کشت. از ما هم همان 

ن پرسيده بودند، کردند. اسم، اتهام، کى سواالتى را که از مردها قبل از اعدامشا

مان تمام شده است، مسلمان هستيم و یا مارکسيست، با گروه موافقيم و یا حکم

رژیم را قبول داریم، حاضریم نماز بخوانيم و آیا حاضریم شرایط آزادى را 

بپذیریم؟ لشکرى به ما گفت "همه کسانى را که با ما همکارى نکردند دار زدیم. 

ان را کشتيم، شما را هم مى کشيم. آنهایى را که گردنشان کلفت بود دوستانت

خواهند ما را هم بکشند. کردیم که مىکشيدیم تا گردنشان نازک شد." ما فکر مى

توانستيم با تعدادى از زندانيان مرد که زنده مانده بودند حرف بزنيم. آنها گفتند 
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اند و یا ر اینکه یا مجاهد بودهاند. بخاطدرصد از زندانيان مرد را کشته ٧٥که 

المذهب و حاضر نبودند اسالم را بپذیرند و تن به شرایط بدهند. یکى از آنها 

هایى که دو طرف آن بسته شده گفت که دیده است نگهبانان اجساد را که در بسته

ها زنده اند. و برخى از زندانيان درون کيسهانداختهاند، به درون ماشين مىبوده

اند. او گفت که هر چند روز یک بار آنها ماشين را کردهاند و برخى ناله مىبوده

بردند که در جایى خالى کنند. بوى اجساد به کردند و از زندان بيرون مىپر مى

رسيده است. پرواز عزیزم این چند روز زندگى در گوهردشت مشام آنها مى

دند که بترسانندمان. حاال کنم که ما را به آنجا برتجربه تلخى بود و فکر مى

برخى که سالها شرایط آزادى را نپذیرفته بودند، آن شرایط را خواهند پذیرفت. 

کنم، اميدوارم ام مىهایى را که در بند پيدا کردم ضميمه نامهعزیزم یکى از نامه

رسد کنم، به نظر مىکه از خواندن آن ناراحت نشوى. دنيا. نامه دیگر را باز مى

کنم و اشکهایم تانى لرزان نوشته شده است. شروع به خواندن مىکه با دس

شوند. از اینکه تعداد کمى از افراد اتاق حضور دارند خوشحالم. نامه سرازیر مى

 شود: اینطور شروع مى

روم که اعدام شوم. شکنجه را خواهر بسيار عزیزم، حاال من هم مثل بقيه مى -

کند. ر آميز و دردناک بود. تمام تنم درد مىتحمل کردم، هرچند راحت نبود. تحقي

با شالق به تمام تنمان زدند. ممکن است فکر کنى که چرا؟ براى اینکه حاضر 

نيستم نماز بخوانم و به تظاهراتى بروم که براى حمایت از رژیم قرار است راه 

وم. خواهند که یکى از آنها بشخواهم خودم باشم. آنها مىبيندازند. براى اینکه مى

تر از آن چيزى باشد که تا ترسم، هرچند شاید راحتاز مواجه شدن با مرگ مى

ام. هرچند تجربه جدیدى خواهد بود! خواهر عزیزم بحال با آن مواجه بوده

کردم که شاهد اعدام انسانها بخاطر طرز فکرشان باشم. من هيچوقت فکر نمى

هيچوقت فکرش را هم  هيچ وقت به خدا اعتقاد نداشتم و نماز نخواندم ولى

ام کردم که این رژیم به نام خدا و مذهب مردم را بکشد. هيچوقت در زندگىنمى

اند و ام. همه دوستانم اعدام شدهآنقدر که امروز از مذهب متنفرم، متنفر نبوده

کنم که همه ما را با هم دفن خواهند کرد پيوندم. فکر مىحاال من هم به آنها مى

رگز نخواهى دانست. براى من هم مهم نيست که کجا دفن در جایى که تو ه

دانم که هرگز ام. خواهر عزیزم مىام مهم نيست کجا خوابيدهبشوم. وقتى مرده

توانم خواهد مىاین نامه بدستت نخواهد رسيد، براى همين هرچه که دلم مى

آنکه  توانم بنویسم بدونبرایت بنویسم. هرچه را که دوست دارم به تو بگویم مى

خواست که نگران ناراحت شدنت باشم. در این لحظات بيشتر از هميشه دلم مى

توانستيم مثل آنوقتها که کنار باغچه خواست که مىکنار هم بودیم. دلم مى
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کردیم، حرف بزنيم. بخصوص وقتى که تو از پچ مىنشستيم و پچمان مىخانه

به رفتار متفاوتى که وضعيتى که داشتى ناراحت بودى. من هيچ وقت راضى 

شان را به من پدر و مادرمان با تو نسبت به من داشتند نبودم. از اینکه عالقه

گذاشتند که تو آزاد دادند خوشحال نبودم. نمىدادند ولى به تو نشان نمىنشان مى

شان باشى و هر جا که دوست دارى برى. در صورتيکه من آزاد بودم و توجيه

گرفتم؟ ستى. یادت هست که من هميشه طرف تو را مىاین بود که تو دختر ه

شود اعدام را بپذیرم. اگر ماندن در طرف تو یکى از دالیلى است که باعث مى

ام که متضاد با شرایط آنها را بپذیرم که از اعدام فرار کنم، به طرف آنها رفته

تر و گفتى اینها در قدرتند که زنها را هرچه بيشطرف توست. یادت هست که مى

توانم شرایط آنها را بپذیرم و همچنان بيشتر تحقير کنند؟ خواهر عزیزم نمى

سربلند زندگى کنم. براى پذیرش شرایط آنها باید ابتدا چيزى را در درون خودم 

توانم چنين کارى ام برایم سخت است، نمىبکشم. زندگى در حالى که نيمه زنده

توانم دم متنفر خواهم بود، چطور مىشان را بپذیرم از خورا بکنم. اگر شرایط

آید؟ دوست دارم که با عشق زندگى کنم زندگى کنم در حالى که از خودم بدم مى

نه با تنفر. تنفر از خودم منجر به تنفر از دیگران خواهد شد و این آن چيزى 

نویسم حالم بهتر است و توانم تحمل کنم. حاال که براى تو مىاست که من نمى

رگم روبرو خواهم شد. اميدوارم که زندگى طوالنى و خوشى داشته بهتر با م

باشى. اميدوارم با خبر اعدام من زیاد ناراحت نشوى. مطمئن هستم که اگر در 

 کردى. با تمام قلبم دوستت دارم. شرایط من قرار داشتى، همين کار را مى

هرش که در دانسته که براى خودش، براى خوانامه نام ندارد. گویى زندانى مى

دانسته که خواهرش هم توان خواندن نامه نویسد. گویى مىدلش است نامه را مى

دانسته که هرگز به دست خواهرش نخواهد او را نخواهد داشت. شاید هم مى

رسيد. شاید هم آنرا بعنوان هر زندانى سياسى نوشته است که به خاطر 

هاست. آخرین نامه آخرین سپارد. این یکى از آخرین نامهاعتقاداتش جان مى

ها کى و در کدام سرزمين و با چه زبانى نوشته خواهد شد؟ کى انسان آنقدر نامه

متمدن خواهد شد که انسان دیگرى را نکشد؟ باید نامه را در جاى امنى بگذارم 

که رژیم آنرا پيدا نکند و آب و هوا آنرا از بين نبرند. آنرا با کاغذ و نایلون 

کنم. براى سالها گذارم و در دستشویى پنهان مىیک ابر مى پيچانم و درمى

 جایش امن خواهد بود، شاید روزى مردم آنرا پيدا کنند. 

 ٭ ٭ ٭ 
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دانم شود احساس کرد. نمىاست. تغيير شرایط پر از وحشت را مى ٦٧آذر ماه 

اند. چند روزى است که در عرض این چند ماهه چه تعدادى از زندانيان را کشته

چ اتفاق خاصى نيفتاده است. دو روز دیگر مالقات خواهيم داشت و بعد از هي

 هایمان را خواهيم دید. مدت طوالنى خانواده

آیم، ها باال مىگردم که صبحانه بخورم. از پلهصبح است، از هواخورى بر مى

بينم روى یخچال که ها چسبيده بشوم مىقبل از اینکه وارد سالنى که به پله

توانم چشم از در ورودى است یک گلدان گل سيکلمين قرار دارد. نمىروبروى 

کنم که این گلها را خيلى دوست دارم، مرا به گلهاى گلدان بردارم. احساس مى

خواهد اندازند، چه چيز؟ احساس عجيبى نسبت به آن دارم، دلم مىیاد چيزى مى

ام. سالن ته دیدهکه ببوسمشان. زیباترین صحنه ایست که در عرض چند ماه گذش

اند. به آن نزدیک خالى است. همه در اتاقهایشان سر سفره صبحانه نشسته

کنم، خيلى زیباست. بویى ندارند، قرمزى گلبرگهایش به شوم و لمسش مىمى

زنند. سالها پيش وقتى که در انگليس بودم این گل را بارها و بارها سياهى مى

بهوت زیبایيش نشده بودم. جدا از زیبائيش دیده بودم ولى هرگز تا این اندازه م

کردند. مرا به یاد دخترانى اندازد که دختران فرار مىاى مىمرا به یاد صحنه

کردند و موهایشان در هوا اندازد که در تظاهرات از دست پاسدارها فرار مىمى

زد. تازه یک سال از انقالب نگذشته بود که رژیم روسرى سر کردن را موج مى

ارى اعالم کرد. به خيابانها ریختيم که اعتراضمان را بر عليه این قانون اجب

هللا، پاسدارها و اراذل و اوباش رژیم به ما حمله کردند، به ما نشان دهيم. حزب

دوید که آنها هللا به دنبالشان مىکردند و حزبگفتند تن فروش. زنان فرار مىمى

ن گلدان بود. در تخيالتم هستم که راز را بزند. موى زنان در هوا مثل گلهاى ای

 گوید: کنم. مىام و گلدان را تماشا مىبيند که ایستادهآید، مىبه دنبالم مى

 بيا غذا تمام شد.  -

 این گلدان از کجا آمده است؟  -

هایشان گفته بودند که چند تا از زندانيان مالقات داشتند و نگهبانان به خانواده -

ها این را براى دخترشان هایشان گل بخرند. یکى از خانوادههتوانند براى بچمى

 خریدند، او هم آنرا در اینجا گذاشته است. 

عصر است و مشغول خواندن کتاب در باره تاتر برتولت برشت هستم. نگهبان 

یکى به دفتر بروند. کتاب گوید که آماده باشيم و همه زندانيان یکىاز بلندگو مى

ام. نزدیک ساعت خواب است ولى دست از ین شرایط خسته شدهبندم، از ارا مى
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داند که موضوع چيست. روم تا ببينم کسى مىدارند. به راهرو مىسرمان بر نمى

شنوم که زمانى معاون زندان در دفتر است. زندانيان یکى بعد از دیگرى مى

سوالها.  فهميم که بازجویى است، و همانروند و با برگشتن اولين نفرها مىمى

رود تا مثل قبل از اعدامها معمولى شود ولى مثل کردم که شرایطمان مىفکر مى

اینکه امکان پذیر نيست. همه عصبى هستند. هرچند مطمئن هستم که امشب هيچ 

دانند که فردا اتفاقى براى ما نخواهد افتاد چون فردا مالقات داریم و آنها هم مى

داند و دایره وضوع چيست؟ کسى نمىدر مالقات خواهيم گفت. خوب پس م

روم و زمانى را رسد، مىچرخد. نوبت من مىخاصيت در هوا مىسوالهاى بى

پرسد و من هم مثل هميشه به سواالت نظرى جواب بينم. همان سوالها را مىمى

 کشد. دهم. بازجویى تا نيمه شب طول مىنمى

ام دانم که خانوادهم مىامروز مالقات داریم، احساس هيجان دارم. عصبى هست

اند. هاى دیگر در عرض چند ماه گذشته شرایط سختى داشتهمثل خيلى خانواده

شود. به خواند و هربار سکوت بر بند حاکم مىنگهبان از بلندگو اسامى را مى

آیند. اند، مىکنم که به مالقات فرزندانى که اعدام شدههایى فکر مىخانواده

ز آنها قادر خواهند بود که خبر را تحمل کنند. اسمم را دانم چه تعداد انمى

رسم که به حدود شود. به سالن مالقات مىشنوم که از بلندگو خوانده مىمى

روم و منتظر ها مىبيست تا کابينت تقسيم شده است. به داخل یکى از کابين

شوند، نگهبانان درى را که شنوم که نزدیک مىمانم. صداها را مىمى

دوند، ها دارند مىبينم که خانوادهاند. مىهایمان پشت آن هستند باز کردهوادهخان

کنند تا ها نگاه مىشوند، با درد و ناباورى به داخل کابينبا عجله داخل مى

دوند که براى یک ام دارند چنان مىبينم که خانوادهفرزندانشان را ببينند. مى

تر کنند، نزدیکایستند و نگاهم مىمىلحظه نزدیک است از کابينم رد شوند. 

کنم که دارد تا حرف بزنيم. احساس مىآیند و برادرم گوشى را بر مىمى

ام. حالت نگاه کردنشان ام دوست دارند نگاهم کنند تا ببينند آیا واقعا زندهخانواده

خواهند در صورتم کاوند. گویى مىمتفاوت از هميشه است. گویى صورتم را مى

کند که گریه ند که در این چند ماهه بر ما چه رفته است. پدرم سعى مىبخوان

 گویند: کند. مىنکند ولى صورتش خيس اشک است و مدام با دستش آنرا پاک مى

گذرد، تنها کارى که توانستيم بکنيم این بود که دانستيم که در زندان چه مىمى -

فهميدیم که زنده هستى، ولى اى یا نه. تازه چند روز پيش بپرسيم که تو زنده

گویم که تمام مجاهدینى که در بند ما بودند، اعدام شد. به آنها مىباورمان نمى

شنویم. یکى از نگهبانان به شود، صداى یکدیگر را نمىشدند. تلفنم قطع مى

 گوید: آید و مىکابينم مى
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 در مورد خودت حرف بزن.  -

کند که زند پدرم سعى مىشود، در حالى که مادرم برایم حرف مىتلفن وصل مى

توانم لب خوانى با لبهایش چيزى بگوید ولى چون خيلى هيجان زده است نمى

 گوید: کنم. مادرم مى

ها گفتند که فروش توانيم برایت گل بخریم، ولى خانوادهنگهبانان گفتند که مى -

ها نخریدند. ما هم ن است و ما نباید بخریم، خيلىگل براى پوشاندن کشتارشا

خواهى االن بخریم و از نگهبان تصميم گرفتيم که از خودت بپرسيم، اگر مى

 بخواهيم که بهت بدهد. 

 خواهم و از اینکه به حرف دیگران هم توجه کردید خوشحالم. نه، نمى -

خواهند که سالن را ترک کنيم ولى کسى به تلفنها قطع شدند، نگهبانان از ما مى

کنيم. هایمان را نگاه مىایم و خانوادهها ایستادهدهد. همه در کابينآنها گوش نمى

خواهند که سالن را ترک کنند ولى آنها هم ها از آنها مىنگهبانان طرف خانواده

کنيم که همه کنيم، اعتماد نمىیگر را نگاه مىخورند. یکداز جایشان تکان نمى

چيز همينطور خواهد ماند و دوباره دو هفته آینده یکدیگر را خواهيم دید. 

کنيم. نگهبانان خواهيم یکدیگر را از دست دهيم، یکدیگر را تماشا مىنمى

ام با دستشان برایم بوسه دهند. خانوادهها را به طرف در هل مىخانواده

کنند، به گردند و نگاهم مىد و در حاليکه تا آخرین لحظه مدام بر مىفرستنمى

خواهند آخرین لحظه دیدن را هم از دست بدهند. روند. گویى نمىطرف در مى

آنکه انتخاب کرده باشند به هایمان. اینها سمبل مقاومت هستند. بىبيچاره خانواده

 برند. شتر از ما رنج مىاى که در آن بياند. مبارزهاى در غلطيدهمبارزه

روم. نازلى در کنند، به اتاق خودم مىدر بند بعضى از زندانيان آرام گریه مى

 گوید: مورد مالقاتش مى

ام خبرى در مورد محمد نداشتند، آنها از من در مورد او پرسيدند. خانواده -

ام گفتند که اند. خانوادهگفتند که برایش پول دادند و نگهبانان هم پول را گرفته

براى آخرین بارى که محمد را دیده بودند، او به آنها گفته بوده است که این 

آخرین مالقاتمان خواهد بود. خواهرم به او گفته بوده است که این هم موج است 

برد. آخرین گذرد. محمد به او گفته بوده، نه این طوفان است، با خود مىو مى

رسد که هایمان بوده است و به نظر مىبا خانوادهمالقات آنها بعد از مالقات ما 

 دانستند که اوضاع چگونه پيش خواهد رفت. مى
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پرسم، کى دستگير شد و چه مدتى از نازلى در مورد برادرش، محمد پرتوى مى

هایش را برایم بخواند. نازلى تواند یکى از نامهزمان شاه در زندان بود و اگر مى

 گوید: مى

خوانم. این نامه هایش را برایت مىزندانى شاه بود، یکى از نامهسال  ٧محمد  -

 نوشته است:  ٦٦اسفند سال  ١٦را در تاریخ 

ها و "با شروع سالى جدید مرورى بر وقایع سال گذشته کرده و تلخى

آورم، نه همچون مسافرى در قطار که تماشاگر هایش را به یاد مىشيرینى

چون نقاشى که در هم رفتگى رنگهاى تصویر  طبيعت از پشت پنجره باشد و نه

بيند، بلکه چون قایقرانى در رودخانه پرتالطم که اگر بداند را دليلى جز خود نمى

تواند نقشى محدود ولى مهم در هدایت قایق و نه تنها قایق، در و اگر بکوشد مى

از ها ریسمانى خواهم بافت و با آن این تالطم را به عهده گيرد. من از تلخى

هاى این راه پر نشيب و فراز خواهم گذشت، نه بدون افتادنى، ها و بلندىپستى

زخمى و یا شکستى، که چنين آثارى بر بدنهایمان فراوان بوده و خواهد بود. 

ها نهراسيدن از واقعيت نگریختن و به آن تسليم نگشتن، قدم انتظارم، از سختى

آرزو. فرا رسيدن سال نو را تبریک  استوار در راه دنيایى نو برداشتن. این است

 گویم." مى

 دهد: نازلى ادامه مى

دستگير شد، چند ماه قبل از آنکه من دستگير شوم. آنها  ٦١محمد در شهریور  -

نگهبانان به پاى  ٥۰روى همان پاى او که زمان شاه صدمه دیده بود زدند. سال 

. براى مدتها پایش فلج او شليک کرده بودند و پاى او دو تا گلوله خورده بود

 بود، استخوان پایش خورد شده بود. 

پرسم. شنيدم که مى ٦۲از نازلى در مورد مصاحبه محمد در حسينيه در سال 

 گوید: بعدها از انجام آن متاسف بود. نازلى مى

آرى، به او گفتند که اگر در حسينيه اعالم انزجار کند اعدام نخواهد شد. بعد از  -

ما مالقات دادند. از او پرسيدم چرا این کار را کرد؟ و او گفت،  اش بهمصاحبه

ام و یک تاکتيک دانند که واقعيت را نگفتهچرا نه؟ من یک جمله گفتم و همه مى

بوده است. چرا باید یک نفر اعدام شود بخاطر نگفتن آن؟ اگر زنده بمانم 

اى دارد دیگر هتوانم مبارزه را ادامه دهم. ولى اگر اعدام شوم چه فایدمى

توانم مبارزه کنم. به او گفتم خود عدم اعالم انزجار یک مبارزه است. نمى
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شود؟ من از تو یاد گرفتم که آدم نباید اصولش را نادیده بشمارد. اصولمان چه مى

کرد، زمان شاه متفاوت بود، اینها خيلى وحشى محمد گفت، آن موقع فرق مى

کند؟ اصول ما یکى است. در بند ما هر روز هستند. به او گفتم. چه فرقى مى

برد که بزند. مهم نيست، زند و یا ما را از بند بيرون مىآید ما را مىنگهبان مى

تونم تحمل کنم. با تردید نگاهم کرد و گفت، واقعا؟ نگهبانان ما را از هم جدا مى

ست و کردند، بعدا از مادرم شنيدم که محمد از دیدن من خيلى خوشحال بوده ا

خواسته که مرا دوباره ببيند. بعد از آن براى مدتى طوالنى او را ندیدم، دلش مى

دیدم، که گفت، در  ٦٥چون من در قبر و یا سلول بودم. او را دوباره در سال 

گفتى. آن مالقات خيلى کوتاه بود و ما همش مورد انزجار تو درست مى

ا گفت که در مورد سياست حرف خندیدیم. نگهبان کنار ما نشسته بود و به ممى

بایست طورى حرف بزنيم که مشخص نشه که حرف نزنيم. بخاطر این مى

دار بود، خيلى خوب بود. بعد از آن یک بار زنيم براى همين خندهسياسى مى

دیگر او را دیدم. سال پيش در سالن مالقات پشت شيشه مالقات داشتيم. آنروز 

کنند و برنامه حزب کمونيست ایران کار مىبهم گفت که با تعدادى دیگر روى 

 تواند قبول داشته باشد. آنرا قبول دارد، ولى تشکيالتى را که بود نمى

 ٭ ٭ ٭ 

کنند که به زندگى روزمره زندان یعنى به کارهایى مثل زندانيان سعى مى

رسد براى آنهایى که در دوران خواندن و بحث کردن برگردند. ولى به نظر مى

دستجمعى عادت گذشته را کنار گذاشته بودند حاال راحت نيست که  اعدامهاى

زنند تا اینکه دوباره به نظم قبلى برگردند. زندانيان هنوز بيشتر حرف مى

کند تا فشارى را که در عرض مطالعه کنند. شاید حرف زدن به آنها کمک مى

که در بازجویى دانيم چند ماه گذشته به آنها آمده است، تخليه کنند. از حاال مى

آینده تعدادى از زندانيان شرایط آزادى را خواهند پذیرفت. همانطورى که دنيا 

نوشته است برخى از زندانيان که خيلى جوان هستند و حکمشان سالها پيش تمام 

شده است و در گوهردشت ترسيدند، شرایط آزادى را دیر یا زود خواهند 

ن از نظر روانى همانهایى نيستند که کنم که بيشتر زندانياپذیرفت. احساس مى

قبل از کشتار دسته جمعى بودند. گاهى به گوشه اتاق که جاى نشستن مهين بود 

گناهى که در آن بود توانم صورتش را با آن زیبایى و بىکنم. نمىنگاه مى

 فراموش کنم. 

امه کنم که زندانيان بيشتر از قبل روزنحاال دوباره روزنامه داریم و احساس مى

خوانند. شاید بدون آنکه متوجه خوانند و حتى بيشتر از کتاب روزنامه مىمى
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گردند، نشانه تغيير و یا اتفاقى که ممکن است بيفتد. باشند به دنبال نشانه مى

گردد ولى انگار روزنامه تنها کانال اتصال ما با داند که بدنبال چه مىکسى نمى

 دنياى خارج است. 

ات بعد از کشتار را داریم. همه آنهایيکه همسر و یا امروز دومين مالق

برادرانشان در زندان هستند و هنوز خبرى در رابطه با آنها ندارند، منتظر این 

اند یا نه. صبح است، نگهبان از بلندگو اسامى مالقات هستند تا بفهمند آنها زنده

کى از گردند و یخواند. بعد از یک ساعت بر مىسرى اول مالقات را مى

گوید که همسرش اعدام شده است کند به نازلى مىزندانيان در حالى که گریه مى

ها دانستيم، نباید گریه کنيم، خيلىگوید مىو محمد هم اعدام شده است نازلى مى

 اند. هاى ما را نکشتهاند، فقط خانوادهرا کشته

ها از خانواده گوید مادرم گفت که به بعضىگردد و مىنازلى از مالقات برمى

هایشان را دادند، ولى به ما ندادند. اميدوار بود که محمد زنده ساک لباس بچه

باشد. به او گفتم که ممکن است همه را کشته باشند. خيلى سعى کردم که نشان 

دانم که محمد اعدام شده است. خواهرم تلفن را گرفت و به او گفتم ندهم که مى

داند. گفت که به او ده است و او گفت که او هم مىدانم که محمد اعدام شکه مى

 تواند برود و ساک او را بگيرد ولى او هنوز به مادر نگفته است. اند که مىگفته

اند. همسر اند که همسرانشان و یا برادرانشان اعدام شدهزندانيان زیادى شنيده

ى را از دست روند که کسفرى هم اعدام شده است. زندانيان به دیدن آنهایى مى

اند، ولى مطمئن نيستم که این کار به کسى کمکى کند. شاید من جزو معدود داده

ام. فضاى بند خيلى بد کسانى هستم که کسى را در زندان نداشتم و اعدامى نداده

خواهد که اجازه بدهد بجاى او است. روز کارگرى نازلى است، نينا از او مى

خواهد خودش کارش را انجام دهد. به و مىدهد کار کند ولى نازلى گوش نمى

داند که االن کار بهترین چيز براى نازلى است تا از رسد که نينا نمىنظر مى

خواهد که کار کند تا افکارش و غصه از دست دادن برادرش فرار کند. مى

مشغول باشد. مادرانى که در اتاق یک در بند ما هستند و اتهامشان بهایى بودن 

شان را دن نازلى و بقيه کسانى که در اتاق ما هستند و کسى از خانوادهاست به دی

 آیند. اند، مىجمعى از دست دادهدر کشتار دسته

شود دید که خيلى کند، ولى مىنازلى براى از دست دادن برادرش گریه نمى

ایم که احساساتمان را سرکوب کنيم. ولى اگر ناراحت است. همه ما عادت کرده

کردند، اند گریه مىنى که کسى را در اعدام دسته جمعى از دست دادههمه کسا
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رسد که خانواده برخى از اعدام کرد؟ از مالقاتها خبر مىبند چه وضعى پيدا مى

اند تا جسد اند و برخى از مادران خاک را کندهشدگان قبرى دسته جمعى را یافته

شنویم که پاسداران به آنها حمله پسرانشان را ببينند و اعدامشان را باور کنند. مى

اند. اند و خاک آورده و قبر را با خاک بيشتر پوشاندهکرده و آنها را کنار کشيده

برند. بر سر قبر دسته روند و گل مىها به آنجا مىها خانوادهشنویم که جمعهمى

 زنند. قبر دستهکنند و حرف مىنشينند و در مورد فرزندانشان فکر مىجمعى مى

ها اند، خانوادهها را در آنجا خاک کردهجمعى در خاوران است و همه المذهب

 اند. نام قبرستان را هم خاوران گذاشته

هوا سرد است ولى من کت گرم آنا را دارم، مدتى است که او آزاد شده است. 

بریم. پوشيم و از آن لذت مىشوم که فقط من و دوستانم کت آنا را مىمتوجه مى

پرسم چرا؟ تا سال پيش، افراد اتاق حاضر نيستند آنرا بپوشند. از خودم مىبقيه 

یعنى تا قبل از اعدامها و شکنجه براى پذیرش اسالم و نماز خواندن، یعنى تا 

زمانيکه آنا هم در بند ما بود و شرایط آزادى را نپذیرفته بود، همه افراد اتاق 

شد، اولين نفر هواخورى باز مى پوشيدند. در آن زمان هر وقت درکت او را مى

ماند تا یکى پوشيد چون گرمترین کت بود. ولى حاال در قفسه مىکت آنا را مى

خواهيم به هواخورى برویم آنرا بپوشيم. هرچند دوست دارم که از ما که مى

پوشند به نظرم هميشه در هواخورى آنرا بپوشم ولى دليلى که دیگران آنرا نمى

روم، بعد از مدتى نازلى ام و به هواخورى مىحاال کت را پوشيدهآید. احمقانه مى

 گویم: زنيم. به نازلى مىآید، با هم قدم مىهم به هواخورى مى

 متوجه هستى که هيچ کس به جز ما حاضر نيست این کت را بپوشد؟  -

 آره، آنها دوست ندارند کت کسى را که انزجار داده بپوشند.  -

کنيم که قبال هيچ وقت این آید، به صفحه تسليت نگاه مىوقتى که روزنامه مى

گردیم. از متن کردیم. به دنبال آگهى تسليت براى اعدام شدگان مىکار را نمى

ها پيداست که اعدامى هستند. نازلى عکسى را در روزنامه بعضى از تسليت

 گوید: دهد که در صفحه تسليت است و مىنشانم مى

کشتار عمومى چند ماه پيش همراه محمد و بقيه اعدام شده دانم که او در مى -

است. حاال مادرش عکس او را در روزنامه انداخته است. اسم او منصور است. 

او دخترى را دوست داشت و آن دختر عاشق او بود. هر دو قبل از اینکه 

ازدواج کنند دستگير شدند. دختر در بند من و منصور در بند محمد بود. براى 

تى من و محمد پيغامبر آنها بودیم. یک بار قبل از آزادیش از من خواست که مد
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خواهد که او برایش صبر کند از منصور بپرسم که آیا هنوز دوستش دارد و مى

یا نه. منصور پاسخ داد که منتظر من نباش، ما حتى زندگى با هم را شروع 

 عى کن خوش باشى. دانم براى چه مدت در زندان خواهم بود، سنکردیم و نمى

 ٭ ٭ ٭ 
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  شود؟شرايط عادى مى

خواهند که به اتاقهایمان برویم. چند نگهبان مرد تلویزیونى را نگهبانان از ما مى

گذارند و آورده و در جاى آن که قبل از کشتار دستجمعى قرار داشت مى

رسد که زندانيان خوشحالند، به هر حال داشتن و نداشتن روند. به نظر مىمى

اخبار همه در راهرو جمع اى از شرایط بود. هربار وقت تلویزیون هم نشانه

نشينيم. مثل قبل گویى چيزى در اینجا تغيير شویم و در مقابل تلویزیون مىمى

نکرده است. از دریچه تلویزیون دنياى خارج از زندان مثل قبل است. گاهى در 

بينيم. مثال بين اخبار گزارشاتى در مورد دورانى که ما تلویزیون نداشتيم مى

ق به ایران، که فروغ جاویدان نامش را گذاشتند و چيزى حمله مجاهدین از عرا

جز راه مرگ نبود. یک دام و یا خيال، تصور گرفتن قدرت و بعد مواجه شدن با 

دهد که اجساد مجاهدین دختر و پسر در ارتش ایران. تلویزیون نشان مى

کنم و از رهبران مجاهد که چنين ها ریخته است. حالت تهوع پيدا مىخيابان

اند، کتيکى را ریختند و نيروهایشان را به کشتن دادند در حاليکه خودشان زندهتا

اند به چنين تاکتيکى دانم باقى مانده نيروى مجاهدین که زندهآید. نمىبدم مى

 کنند، تاکتيک فرستادن نيروها به مرگ. چطور فکر مى

اش شود. او در سخنرانىشود و سخنرانى خمينى پخش مىبلندگو روشن مى

کنيم، سوال موضوع دهد. به یکدیگر نگاه مىزندانيان را مورد عفو قرار مى

 بارد. چيست از صورت اکثر آدمها مى

گردد. زندانيان سعى رسد که شرایط بند به حالت عادیش بر مىبه نظر مى

شان را همانطور مثل قبل از اعدامها بگذرانند. هرچند کنند که زندگى روزانهمى

ما دیگر همانى نيستيم که بودیم، ما شرایطى را از سر گذراندیم که  هيچ یک از

تر کرد و ها تحمل کابوسش را هم ندارند. شاید بعضى از ما را قوىبعضى

است. نگهبان  ٦٧ها را هم ضعيفتر. یک بعد از ظهر سرد بهمن ماه سال بعضى

شرایط بند خواهد که همه براى بازجویى آماده باشند. یکباره از بلندگو مى

رویم. زندانيان از یکدیگر داند که کجا و چرا مىشود، کسى نمىمتفاوت مى

رویم و به پرسند، عمليات پاکسازى زندان تمام نشده؟ از بند بيرون مىمى

شویم. رئيس زندان و چند پاسدار زشت روى ساختمان دیگرى وارد مى

و رئيس زندان شروع به خواهند که بنشينيم اند. از ما مىمنتظرمان ایستاده

گوید مهم نيست که حکمتان چقدر است و چند سال از آن کند. مىسخنرانى مى

مانده است. هرکس که اعالم انزجار بر عليه گروهش بکند آزاد خواهد شد. این 



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

زند و حکم عفو زندانيان توسط امام خمينى است. رئيس زندان همچنان حرف مى

 کنيم. خواهد که به آن فکر از ما مى

کنم که گردیم، احساسى دارم ولى جرات بيان آنرا ندارم. احساس مىبه بند بر مى

خواهد از دست ما خالص بخاطر اعدامها فشار زیادى روى رژیم است و مى

شود. رژیم سعى کرد که ما را به پذیرش شرط آزادى بکشاند ولى موفق نشد. 

نتها ممکن است بگذارد بدون کند ولى در احاال از روشهاى دیگرى استفاده مى

کنم. وقت خواب است و بند ساکت زنم و فکر مىشرط برویم. در راهرو قدم مى

 پرسد: پيوندد و مىاست، بيشتر زندانيان خوابند. راز به من مى

 کنى؟ به چى فکر مى -

 گویم: کنم و مىنگاهش مى

ست که دیر یا شویم. منظورم این اکنم که وارد دوره دیگرى مىاحساس مى -

بينى آنهایى را که حکمشان هم تمام نشده با زود ما را هم آزاد خواهند کرد. مى

کنند. بعد از آن ممکن است آنهایى را که حکمشان سالهاست تمام انزجار آزاد مى

دانم، شده بدون شرط آزاد کنند و بعد از آنها نوبت ما خواهد بود. ولى کى؟ نمى

 د. ممکن است سالها طول بکش

اند و آنرا شود و خيلى از زندانيان در راهرو نشستهاخبار از تلویزیون پخش مى

کنند. هر چند که ممکن است فکرشان جاى دیگرى باشد، ولى جسمشان نگاه مى

دهد که بعد از حکم عفو خمينى، تعدادى از اینجاست، کنار ما. اخبار نشان مى

کند که ایى دارند. دوربين سعى مىزندانيان در مقابل دفتر سازمان ملل راهپيم

شوند. زندانيان هایشان را نشان دهد در حاليکه دارند از ماشين پياده مىچهره

گویند که کنند که صورتشان را پنهان کنند، نگهبانان به آنها مىسعى مى

کند که صورتش را زیر صورتشان را نشان دهند. یکى از زندانيان سعى مى

گوید که کالهش را بردارد و زیر کى از نگهبانان به او مىکالهش پنهان کند و ی

شوند، نگهبانان آنها را در دایره خود کنم که تحقير مىآن قائم نشود. احساس مى

دانم که مردم کنند که صورت آنها را نشان دهند. نمىها سعى مىدارند. دوربين

اند یا نه. آیا ت آمدهدانند که آنها بخاطر شکنجه و اعدام نشدن به آن تظاهرامى

دانند که اگر دست خود این زندانيان بود حاضر نبودند به آن حاال مردم مى

دهد ولى این بار آنها شانس تظاهرات بيایند؟ دوربين زندانيان زن را نشان مى

شان را تشخيص دهد. تواند چهرهاند چون چادر به سر دارند و کسى نمىآورده
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شان را بپوشانند، آنها به تظاهرات رفتند که آزاد چهرهکنند که آنها هم سعى مى

 شوند. 

توانند با آنها مالقات داشته اند مىآنهایى که همسر و یا برادرشان اعدام نشده

باشند. برخى از زندانيان از رفتن به مالقات آنها خوشحال نيستند. آنها فکر 

دام نشدن را بپذیرند. بایست که شرایط اعکنند که برادر و یا همسرشان نمىمى

با یکى از زندانيان که دوست ندارد به مالقات همسرش برود و این بار دوم 

کند، حرف تواند به مالقات او برود ولى از این کار خوددارى مىاست که مى

 گوید: خواهد بکند. مىپرسم و اینکه باالخره چه مىزنم. از او در باره آن مىمى

اند، برایم اند چون شرایط را نپذیرفتهدانم، بعد از اینکه این همه کشته شدهنمى -

راحت نيست که بروم او را ببينم که با قبول شرایط زنده مانده است. هرچند 

نازلى باهام حرف زد و بهم گفت که برخوردم نسبت به او درست نيست. نازلى 

کنى و با هم دارى او را تحقير مىگفت که رژیم آنها را تحقير کرده است و تو 

دهى. او در مورد برادرش باهام حرف زد این کار او را به طرف رژیم هل مى

که شش سال پيش شرط اعدام نشدن را پذیرفت و بعد متوجه شد که اشتباه کرده 

توانم کار او را بعنوان یک اشتباه ببينم و چه اشکالى است. نازلى گفت که مى

 کنم، شاید بار دیگر بروم و او را ببينم. او را ببينم؟ بهش فکر مىدارد که بروم و 

روند و اند هر جمعه به خاوران مىهاى آنهایى که اعدام شدهشنویم که خانوادهمى

کنند و مراسم آنها را به خوانند. پاسدارها به آنها حمله مىبرند و سرود مىگل مى

اند در بهشت زهرا شنویم که مجاهدین را چون مسلمان بودهریزند. مىهم مى

 اند. دفن کرده

 گوید: نشيند. مىآید و کنارم مىى هستم، نازلى مىدر حال خواندن کتاب

 اشکالى ندارد کنارت بنشينم؟  -

خوانم. نيم ساعت شود، من هم کتاب مىگویم نه. او مشغول نوشتن چيزى مىمى

 گوید: کشد و با شيطنت مىبعد نازلى نفسى از ته دل مى

 تمام شد.  -

 گوید: گویم، ولى من تمام نکردم. مىمى
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نوشتم؟ داشتم پاسخ سواالتى را که سودى ازم کرده دانى براى کى داشتم مىمى -

 نوشتم. بود، مى

 گوید: پرسم، با او رابطه دارى؟ نازلى مىکنم و مىبا تعجب نگاهش مى

داند و دوستانش هم آره و هم نه. یک رابطه کتبى است، هيچ کس نمى -

 توانند تحت فشارش قرار دهند. نمى

 کنيد؟ ب است، چند وقته که این کار را مىخيلى جال -

اش را زیر ساک نویسد و نامهکند و یا برایم مىسالهاست. او از من سوال مى -

نویسم و زیر ساک او دارم و برایش نامه مىگذارد. بعد من آنرا بر مىمن مى

دانى که در روابط آنها حرف زدن زنيم. مىگذارم. ما هرگز با هم حرف نمىمى

اى برایم نوشت و سواالتى کرد و ما این ا ما خيلى بد است. یک بار او نامهب

دانيم که اگر با هم حرف بزنيم، دوستانش را رابطه را ادامه دادیم. هردویمان مى

 از دست خواهد داد و مجبور به قطع رابطه خواهد بود. 

 ام را بگيرم. توانم جلوى خندهنمى

  هردویتان خيلى زرنگ هستيد. -

بينم که با نگاهى به اتاق و دیدن اینکه کسى حواسش نيست، رود و مىنازلى مى

گذارد که باید ساک سودى باشد. سودى یکى از چپيها نامه را زیر ساکى مى

است که در دفاع از چادر رنگى به تنبيه رفت. او هم یکى از آنهائيست که 

در این راه دوستان زیادى را بينند و مبارزه را تنها در دفاع از چنين حقوقى مى

شان را از دست داده و با اند. برخى از همراهان آنها کال انرژىاز دست داده

اند و برخى مثل نازلى با تغيير بينششان از آنها جدا شده و قبول شرایط آزاد شده

به ما پيوستند. روابط در اینجا موضوع جالبى براى فکر کردن است. برایم باور 

اى را اینطور مخفى نگه دارد که دچار مشکالتى در ت که آدم رابطهکردنى نيس

روابط دیگرش نشود. آنهم نه مشکلى از طرف رژیم بلکه از طرف دوستان. از 

اینکه روابطم کامال با آنها متفاوت است خيلى خوشحالم. ما هرگز تائيدیه از 

کس در  خواهيم. هرکنيم، نمىیکدیگر براى روابطمان و یا کارى که مى

آید که گاهى اوقات برخى از کند آزاد است. یادم مىروابطش و کارى که مى

زنم و یا با فالن کس گرفتند که چرا با فالن آدم حرف مىدوستانم ایراد مى

گفتم به خودم مربوط است. ولى چقدر تاسف دوست هستم و من هم هميشه مى
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. وقتى آزادى را براى انگيز است که آنها در بين خودشان هم آزاد نيستند

شناسند، چطور ممکن است براى مخالفانشان به خودشان هم به رسميت نمى

 رسميت بشناسند؟ 

رسد، شاید بخاطر اینکه برخى از انگار زمستان امسال سردتر به نظر مى

دوستانمان امسال با ما نيستند. یا اعدام شدند و یا دست به خودکشى زدند و یا 

اعدام و شکنجه پذیرفته و یا بعد از آن پذیرفتند و آزاد شدند. شرایط را در دوره 

زندانيانى مثل شيال که هميشه به همراه باد حرکت کرده اند، و بنابر شرایط و با 

نگاه به بقيه دست به عمل زده اند، حاال شرایط را پذیرفته و یا آزاد شده اندو یا 

در بند دو است، او شرایط را در بند دو منتظرند که آزاد شوند. شيال هم حاال 

پذیرفته که بر عليه گذشته اش و سازمانی که با آن کار می کرد بنویسد تا آزاد 

ولى بازجو از او بيشتر خواست، از او خواست که در تظاهرات مقابل   شود.

سازمان ملل شرکت کند. شيال ابتدا آنرا نپذیرفت تا اینکه به او مالقاتى با 

مالقات همسرش به او گفت که دست از این حرکات  همسرش دادند. در آن

 بردارد. او به شيال گفته بوده است: 

روم. اگر شرکت در راه پيمایى در مقابل سازمان ملل را قبول کن، من هم مى -

توانيم برویم و دوباره با هم زندگى تو هم بيایى ما را آزاد خواهند کرد و مى

خواهم که بدون تو برم. بچه دارم و نمى کنيم. من به تو احتياج دارم، دوستت

 کنم به تظاهرات بيا. قشنگى داریم، دست از این کارها بردار. خواهش مى

کند که به راهپيمایى برود، همان که از تلویزیون بعد از مالقات شيال قبول مى

اى است که یا به دنبال شرایط و یا بدنبال این و آن پخش شد. شيال نمونه زندانى

خواهند و چه باید بکنند و مدام به دانند چه مىافتد. افرادى مثل او که نمىمى

دهند تا تصميم بگيرند، متاسفانه کم نيستند. کنند و یا گوش مىدیگران نگاه مى

رو بودن برند، دنبالهکنم خودشان هم از رفتار خودشان رنج مىفکر مى

زند دیگران ضربه مى بخصوص در شرایطى مثل زندان به خود فرد بيشتر از

توانند جز این عمل کنند. آنها اینطورى تربيت رسد که نمىولى به نظر مى

 اند و شخصيتشان به این شکل ساخته شده است. شده

 ٭ ٭ ٭ 

زنم تا وقت روم و قدم مىنوبت هواخورى بند ماست، خيلى سرد است. مى

د بروم و آنرا بخوانم. ام را از جاسازى در آورده و به بنمناسبى برسد و نامه

کنم که مراقبم است. خيلى بينم که شيرین در حال قدم زدن است و احساس مىمى
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گيرم که به بند برگردم و بعد که شيرین به بند سرد است بعد از مدتى تصميم مى

نشينم و در ام را بردارم. باالى قفسه مىبرگشت دوباره به هواخورى بيایم و نامه

کنم تا ببينم هاى آهنين چک مىخوانم هواخورى را از بين پردهىحالى که کتاب م

ترسم که زند، مىکند یا نه. ولى او همچنان قدم مىشيرین هواخورى را ترک مى

آنکه نامه دنيا را برداشته وقت را از دست بدهم و در هواخورى بسته شود بى

ستکش گرم روم، خيلى سرد است، کاش یک دباشم. دوباره به هواخورى مى

کنم فقط براى اینکه شيرین را امتحان کنم ببينم مرا داشتم. چند بار کارهایى مى

شوم که آرى مراقبم است. خيلى عصبانى هستم، پاید یا نه و متوجه مىمى

دانم چه کنم. خوشحال بودم که توابى در بندمان نيست و هر کارى که دوست نمى

خواهد سى پيدا شده که از روى فضولى مىتوانم انجام دهم. ولى حاال کدارم مى

ام را بردارد. ام را یاد بگيرد و شاید هم بخواهد بار دیگر نامهجاسازى نامه

خواهم تواند آنرا بخواند چون با رمز نوشته شده است ولى نمىهرچند او نمى

زند، تنها ما دو نفر زنم و او هم قدم مىام را از دست بدهم. من قدم مىجاسازى

توانستم راز را صدا شود و سردتر، اگر مىر هواخورى هستيم. هوا تاریک مىد

توانستم از او بخواهم که مراقب آمدن نگهبان باشد و خودم به درون کنم مى

باغچه بروم و بدون اینکه شيرین جاسازى را بفهمد آنرا برداشته و بيرون بيایم. 

دلخور هستيم، بخاطر همين از اى بحث داشتيم و از هم ولى من و راز سر مسئله

 گيرم. او کمک نمى

دانم از دوستانم چه کسى االن بيکار است که صدایش کنم. بهتر است طورى نمى

کنم و ام را بردارم. نگاهش مىکه شيرین متوجه نشود بداخل باغچه بروم و نامه

د بينکنم. او مرا نمىروم و نگاهش مىاى مناسب به درون باغچه مىدر لحظه

کند، به بينم. دارد اطراف را نگاه مىها و برگها مىولى من او را از پشت شاخه

رود. با خوشحالى نخ نامه را کند که کجا غيبم زده است، به بند مىاین فکر مى

کنم که نامه را در بياورم ولى خاک خورد. سعى مىکشم ولى نخ تکان نمىمى

ادر نيستم نامه را در بياورم. باید به بند اند، قیخ زده است و دستهایم هم یخ زده

روم، شيرین دم در برگردم و یک پيچ گوشتى بياورم که خاک را بکنم. به بند مى

روم و تواند تعجب خود را نشان ندهد. به اتاقم مىایستاده است و با دیدن من نمى

دم روم. شيرین که همچنان گذارم و به هواخورى مىگوشتى را در جيبم مىپيچ

زنم آید. براى نيم ساعت قدم مىدر بند ایستاده بود پشت من به هواخورى مى

خواهد گریه کنم. هيچ کنم که تا مغز استخوانم یخ زده است، دلم مىاحساس مى

پاید و من هم در پى کس به جز من و شيرین در هواخورى نيست او مرا مى

زند به که او دور مى اىام هستم. در لحظهفرصتى براى بيرون کشيدن نامه
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کنم. دوباره ایستاده است ایستم، نگاهش مىحرکت مىروم و بىدرون باغچه مى

مانم که صدایى توليد حرکت مىکند. بىزند و نگاه مىکند، قدم مىو نگاه مى

نشود و او نفهمد که در باغچه هستم. همچنان که با کنجکاوى اطرافش را نگاه 

 رود. کند به بند مىمى

گذارم. نگرانم رسم، مال خودم را مىکنم و به نامه مىشروع به کندن خاک مى

گردم، شيرین دم کنم و به بند بر مىکه مبادا نگهبان سر برسد. کارم را تمام مى

تواند تعجب خود را پنهان کند. خوشحالم در ایستاده است. با دیدن من باز هم نمى

ریه کنم. گریه از تنهایى، از سرما، از خواهد گکنم که دلم مىولى احساس مى

توانم به همه بگویم. به خودم کند که در مورد او نمىاینکه کسى تعقيبم مى

گویم انتظار اینکه همه زندانيان مثل هم باشند غلط است. به هر حال زندانى مى

بودن به معناى هيچ چيزى نيست. برخى از عناصر رژیم کنونى زمان شاه 

آیا چون در زندان بودند باعث شد که به مالها نپيوندند و در قدرت زندان بودند. 

سهيم نشوند؟ الجوردى هم در زندان بود و حاال او از هر کس بيشتر مشغول 

کشتن زندانيان است. او سالها رئيس اوین بود و حاال رئيس سازمان زندانهاست. 

هداف او چيست و چه کند. مهم این است که ازندانى بودن فرد او را انقالبى نمى

دارم و نامه ربطى به منافع و زندگى مردم دارد. حالم بهتر است، کتابى بر مى

کنم. این کارم یعنى گذاشتن گذارم و شروع به خواندن مىدنيا را در بين آن مى

اندازد. در آن زمان ام مىنامه در بين یک کتاب و خواندن آن مرا به یاد بچگى

از مطالعه نداشتند و من مجبور بودم کتاب داستان را در  ام درک درستىخانواده

کردند تنها باید کتاب ام فکر مىام بگذارم و بخوانم. خانوادهبين کتاب درسى

درسى را خواند و من براى اینکه دچار مشکل نشوم و در سواالت پدر و مادرم 

یک بار کتاب آید کنم. یادم مىکردم که در اینجا مىگير نکنم همين کار را مى

اش بودم. پدرم که فکر انگيز بود و من ساعتها در حال مطالعهخيلى هيجان

دید، به من گفت حاال یک خوانم، چون آنرا مىام را مىکرد دارم کتاب درسىمى

ام گرفته بود چون او هميشه از اینکه من به کمى هم خستگى در کن. و من خنده

 بود.  دادم ناراضىدرس خواندن اهميت نمى

روزهاى سال نو است، آنهایى که معموال براى سال نو چيزهایى آماده 

کنند که دوستان زیادى را کردند، دوست ندارند امسال تدارکى ببينند. فکر مىمى

گيرند. نازلى و مهسا ایم و نباید جشن بگيریم. عيد را جشن نمىاز دست داده

د گفته باشند. دو تا سبزه به شکل اند تا بهار را خوش آممقدارى سبزه سبز کرده

کند. و یکى از آنها خراب کنند که یکى از آنها خوب رشد مىستاره سبز مى

شود. انگار یکى سمبل آنهایى بود که در دوران اعدامها جان باختند و دیگرى مى
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ایم. نازلى و مهسا با خرما و کشمش کيک درست سمبل ماست که هنوز زنده

 نيم خوش باشيم. ککنند و سعى مىمى

 ٭ ٭ ٭ 

اى هایى را که حکم اعدام داشت است. فردین یکى از توده ٦٨اوایل فروردین 

کنند. تمام این سالها او را اعدام نکردند. حتى سال پيش هم او را با بقيه صدا مى

اعدام نکردند که بتوانند بگویند هيچ زن غيرمذهبى را اعدام نکردند. حاال او را 

دانم چند نفر مثل سارا در د، ماهها بعد از اعدام دسته جمعى. نمىکنناعدام مى

 دانست مجاهد نيست. بين اعدام شدگان بودند که رژیم هم مى

تا قبل از کشتار جمعى ما هر شش ماه یکبار بازجویى داشتيم ولى حاال هر چند 

ار روز یکبار باید به سواالتى مبنى بر اینکه نظرمان چيست و یا حاضریم انزج

بدهيم یا نه، پاسخ دهيم. امروز هم دوباره نگهبانان از همه پرسيدند که اگر کسى 

 حاضر است که شرایط آزادى را بپذیرد همين امروز آزاد خواهد شد. 

خواهند که وسایلمان را جمع کرده و به بند یک برویم. نگهبانان از همه بند مى

ند من خوشحالم چون مثل هميشه نگران جدا شدن از یکدیگر هستيم. هرچ

نزدیک دنيا و بقيه دوستانم که در بند یک هستند خواهم بود، ولى دوست ندارم 

که در اتاق در بسته باشم. سه تا از اتاقهاى بند یک پر از زندانيانى هستند که 

مدتهاست حکمشان تمام شده و سه تاى آنها خالى هستند. ما را هم در سه اتاق 

نينا و سونيا در اتاق من نيستند. من و نازلى و سار و دهند. راز و دیگر جا مى

کنيم و چند تا از دوستان دیگر در کنار یکدیگر هستيم. دوباره اتاق را تميز مى

گذاریم که کمترین جا را بگيرد. اتاق کوچک است و هر چيز را طورى مى

 خواهند که همهمشکل وسایلمان را داریم. کارگران روز از ساکنين اتاق مى

بنشينند و در مورد ساکها تصميم بگيرند که با آنها چه کنيم، کجا بگذاریم که 

کمتر جا را اشغال کنند. یک تخت سه طبقه در اتاق هست که مثل هميشه از 

کنيم. تخت سه و یک تخت وسط براى وسایل آشپزخانه مثل ظروف استفاده مى

شوند. و استفاده از  توانند براى نشستن در روز و خوابيدن در شب استفادهمى

آنها در شب نوبتى است و همه آنرا دوست دارند بخصوص تخت سه را که با 

نشينيم که حرف بزنيم، هر کس کند که تنهاست. مىرفتن به آن آدم احساس مى

دهد، همه ساک دارند. بيست نفر هستيم و موقع خواب باید کنار هم پيشنهادى مى

م. شاید سه نفر بتوانند در این اتاق به راحتى مثل ماهى ساردین در قوطى بخوابي

اى به گویند چارهپرسند و همه مىزندگى کنند. کارگران روز در مورد ساکها مى
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شود، کنم خيلى وحشتناک مىجز اینکه روى تخت سه بچينيم نداریم. فکر مى

. هایم را به دنيا و راز و نينا کجا بنویسم؟ نازلى هم به آن احتياج داردنامه

اى بين تخت و دیوار بگذاریم و با کمک طناب و توانيم یک فاصلهگویم مىمى

توانيم با ایجاد سوراخهایى در چوب ساکها را در آن فاصله تا سقف بچينيم. مى

 سقف و رد کردن طناب مانع از افتادن ساکها شویم. 

ند کرد دانستم که مخالفت خواهکنند و من هم مىبه جز دوستانم همه مخالفت مى

اى نداشتم. وقت نبود که به کس دیگرى بگویم که او پيشنهاد کند تا ولى چاره

مخالفت نکنند. قبل از اینکه موضوع طرح شود به آن فکر نکرده بودم براى 

همين نتوانستم از دهان کس دیگرى آنرا پيشنهاد کنم که مورد قبول واقع شود. 

ت گيرد هرگز خودم آنرا پيشنهاد ام کارى صوردر مواقع دیگر وقتى که خواسته

دانستم که راى نخواهد آورد. هميشه قبل از جلسه اتاق آنرا به ام، چون مىنکرده

العملى گفتم که پيشنهاد را طرح کند و خودم هم عکسسونيا و یا کس دیگرى مى

کردند. بخاطر دالیل دادم، اینطورى همه زندانيان با آن موافقت مىنشان نمى

کنند، هرگز حرف مرا گيرند و بقيه قبول مىایى که تصميم مىسياسى آنه

گویند نه، امکان نداره اونطورى بشه درستش کرد. نخواهند پذیرفت. حاال هم مى

توانم خندند که کسى با آن موافقت نکند. ولى من نمىها به پيشنهادم مىبعضى

توانيم ستم که مىگویم مطمئن هبگذارم که تخت سه را با ساکها اشغال کنند. مى

ساکها را طورى که گفتم بچينيم، و با توجه به اینکه اتاق کوچک است و جاى 

گویند آره کافى براى خواب نداریم بهتر است که آنرا امتحان کنيم. دوستانم مى

 پرسند: بهتر است امتحان کنيم. کارگران روز از من مى

 تونى خودت این کار را بکنى؟ مى -

خندم چون این طور که پيداست هيچ یک از کارگران روز حاضر نيستند مى

کند. کار سختى کمک کنند. در حالى که این کاریست که هميشه کارگر روز مى

کنيم. است، اکثر ساکها خيلى سنگين هستند و ما ماهى یکبار آنها را باز مى

کند ولى او هم کمک مىگوید توانم تنها این کار را بکنم. نازلى مىگویم نمىمى

گویند دهند. سار و مهسا هم مىکافى نيست. معموال این کار را پنج نفر انجام مى

رسد که باید با دوستانم این کار را بکنم. اتاق حاضرند کمک کنند. به نظر مى

گيرد که براى امروز آنرا به ما بسپارد و اگر نتوانستيم آنرا بچينيم، تصميم مى

آنها را روى تخت سه خواهند چيد. همه اتاق از گروههاى متفاوت کارگران فردا 

شان را قبل از اینکه پيشنهادى را بينم که آنها هميشه تصميمچپى هستند و مى

 اند، بخصوص اگر پيشنهاد کننده از خودشان نباشد. بشنوند گرفته
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خت ما احتياج به طناب داریم و باید سقف را سوراخ کنيم که با نشستن روى ت

سه سخت نيست. بين سقف ما و کف اتاق بند باالیى یک فاصله است. با سوراخ 

توانيم یک چوب و یا یک تکه آهن را در آن طورى بگذاریم که کردن سقف مى

بتواند طناب را نگه دارد. با چوب و با کمک طنابهایى که از سقف آویزان 

م. ساکها را طورى سازیهایى مىایم در فاصله بين تخت و دیوار طبقهکرده

چينيم که کامال امن باشند و امکان افتادن نداشته باشند. جاى اضافى هم براى مى

کنيم و ظاهر ساکهاى چيده شده هم خوب است. جاى چيزهاى دیگر درست مى

ایم. همه زندانيان به جز اند، در واقع آنها را در هوا قرار دادهخيلى کمى گرفته

گویند خيلى جالب است. خيلى را قبول ندارند مىآنهایيکه از نظر سياسى م

کنم که شکست خوردند، هم در تحقير پيشنهادم و هم در خوشحالم، احساس مى

 اشغال تخت سه. 

 ٭ ٭ ٭ 

کنم که خودم را با شرایط تطبيق دهم. زندگى در اتاق دربسته و دوباره سعى مى

رف زدن با شلوغ، خواندن کتاب و نامه نوشتن راحت نيست، همينطور ح

است. ماه رمضان براى ما ماه  ٦٨دوستانم. نزدیک پایان ماه رمضان سال 

گرسنگى است. به اندازه کافى غذا نداریم و در طى روز غذاى کمى به بدنمان 

ام را بکنم، توانم کار سياسىدهم، تا زمانيکه مىرسد. هرچند اهميت نمىمى

 م، شرایط برایم مهم نيست. یعنى براى دوستانم بنویسم و نامه دریافت کن

اى یک بار امشب قرار است جاهاى خواب تغيير کنند. جاهاى خواب هفته

رسد که کسى آنرا کنم. به نظر مىچرخند. من کنار دیوار را انتخاب مىمى

شود. ولى دوست ندارد چون نزدیک پنجره است و موش از اینجا وارد اتاق مى

انم در طى شب بنشينم و به دیوار تکيه داده تومن اینجا را دوست دارم چون مى

توانم این کار را بکنم چون چراغ و نامه بخوانم و یا بنویسم. هرچند امشب نمى

زند. امشب مجبورم زودتر بخوابم، بعد از تمام اتاق خراب است و چشمک مى

کردن نامه راز و بسته بندى آن و گذاشتن آن در جيبم که صبح زود در نوبت 

بتوانم آنرا در جاسازى دستشویى بگذارم که بهترین وقت براى این  دستشویى

خوابم، قبل از کار است چون هم نگهبان و هم زندانيان خواب آلود هستند. مى

شود، در یک بينم که رطيلى دارد از رختخوابم رد مىاینکه چشمم را ببندم مى

نرا با دستم بکشم کنم که آبينم. سعى مىزند آنرا مىلحظه که چراغ چشمک مى

زند. دردش باور چون چيز دیگرى ندارم، ولى قبل از آن، رطيل دستم را مى

توانم آنرا تحمل کنم و بطور ناخودآگاه محکم جاى گزیده شده کردنى نيست، نمى
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دانم که توانم بخوابم و نمىاى ندارد. نمىمالم که از درد بکاهم ولى فایدهرا مى

ابيده است و فرى که دکتر است کنار او خوابيده است. چه کنم. نازلى کنارم خو

توانم خودم را راضى کنم که یکى از آنها را بيدار کنم و خوابشان را ولى نمى

مالم. نزدیک باز شدن در ام و دستم را مىگذرد و من نشستهبهم بزنم. وقت مى

منتظر  کند،شود و به ساعتش نگاه مىاتاق براى دستشویى است. فرى بيدار مى

 پرسد: نشيند. از من مىباز شدن در مى

 نخوابيدى؟  -

 نه.  -

 پرسد: کند. فرى از من مىنگهبان در را باز مى

 چرا بيدارى؟  -

 یک رطيل نيشم زد و خيلى درد دارد.  -

خواهد که با او بيرون رفته که دستم را در نور مناسبى ببيند. فرى از من مى

 گوید: است. فرى مىدستم قرمز شده و باد کرده 

توانستم زهر را با مکيدن بيرون بکشم. کردى، مىمى بایست مرا بيدار مى -

 چرا بيدارم نکردى؟ به نگهبان بگو که فردا اول وقت به بهدارى ببرتت. 

گویم که درد دارم و باید به دکتر دهم و به او مىدستم را به نگهبان نشان مى

ام از درد بخوابم از نگهبان و من که نتوانسته شودگوید باشد.صبح مىبروم. مى

خواهم که مرا به بهدارى زندان ببرد. ولى نگهبان مرا براى دکتر صدا مى

گویم که درد دارم و باید به دکتر کند. بعدازظهر به نگهبان این شيفت مىنمى

گوید دهم و او هم مىبروم. دستم را که باد کرده و قرمز است به او نشان مى

کنند، روز بعد هم همينطور، کسى اهميت اشد. ولى مرا براى دکتر صدا نمىب

 رود. کشد تا درد دستم مىدهد. چند روز طول مىنمى

آید و کنند. پدر سار به کابينم مىروز مالقات است، من و سار را با هم صدا مى

. جوان و کنمگوید که برایم لباس داده است. از او تشکر مىپرسد. مىحالم را مى

ام در مورد راز کنم که مدرن و روشن است. خانوادهسرحال است و احساس مى

دانم که گویم که در اتاق دیگرى هستند ولى مىپرسند و به آنها مىو نينا مى

حالشان خوب است. جالب است حاال بعد از نزدیک به هفت سال در زندان 
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شان یکى است هر حال مشکل همهاند. به هایمان با هم دوست شدهبودن، خانواده

کنند. بعد از هر مالقات براى یکدیگر و شاید بهتر یکدیگر را درک مى

نویسيم و من تعدادى نامه براى خواندن دارم که بخاطر آنها خيلى خوشحالم. مى

هایم را بردارم. لباسهایى را که خانواده براى همين منتظر فردا هستم که نامه

کنيم. پدر سار برایم یک بلوز زیباى سبز تيره اند دریافت مىهایمان برایمان داده

 و یک شلوار سبز روشن داده است. 

 ٭ ٭ ٭ 
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 مبارزه با مرگ 

خورم، صبح است اشتهاى صبحانه را ندارم، ولى بخاطر نوبت دستشویى مى

ام که بروم و باال ام. پشت در منتظر نوبت دستشویى ایستادهحالت تهوع پيدا کرده

دوم. وارد یکى از کند و من به طرف دستشویى مىبياورم. نگهبان در را باز مى

ام. ولى کنم که بهتر شدهاس مىآورم، احسشوم و باال مىهاى دستشویى مىکابين

اش خون است، خون باال گيرد، چون همهوحشت تمام وجودم را در بر مى

ام، خون تازه. تمام زمين را خون پوشانده است، دوست ندارم نگاهش کنم، آورده

آیم و شویم، و از کابين بيرون مىولى مجبورم آنرا تميز کنم. زمين را با آب مى

شویم. دهد، چند بار دهانم را با آب مى. دهانم بوى خون مىشویمدهانم را مى

 گوید: گویم که چه اتفاقى افتاده است. فرى مىروم و به او مىپيش فرى مى

 به نگهبان بگو که خون باال آوردى، باید برى دکتر.  -

کنيم. به دستشویى گوید باشد براى دکتر صدایت مىگویم و او مىبه نگهبان مى

 دارم. هایم را بر مىردم و نامهگبر مى

روم و در آنجا نشسته و شروع به خواندن تخت سه خالى است، از آن باال مى

دانم که اخبارى در آنها خواهند بود چون دیروز مالقات کنم. مىهایم مىنامه

 داشتيم. راز نوشته است: 

مانگر از ام خوب بودند. اتفاقى در کردستان افتاده است. صدیق کخانواده -

اعضاى رهبرى حزب کمونيست و از رهبران محبوب مردم در کردستان، 

بوسيله محافظش کشته شده است. او در جریان قيام و بعداز آن، در شهر سنندج 

زاده و مرتجعين به مثابه رهبر شهر عمل کرد و تقابلش با جریان اسالمى مفتى

ند. محافظش قبال پيشمرگ شهر و نيروهاى رژیم، او را به محبوبيت باالیى رسا

بوده است و بعدا تسليمى تواب شده بوده. بعد از آزادى پيش دوستانش 

خواهد که او را ببخشند و آنها هم به او شانس دیگرى گردد و از آنها مىبرمى

پيوندد، براى مدتى تحت نظر بوده است، تا اینکه دهند. او دوباره به گروه مىمى

گذارند که محافظ صدیق وبى است. بعد از سه سال مىکنند که او آدم خفکر مى

اند، به صدیق تيراندازى کرده و او اى که آن دو تنها بودهکمانگر شود. در لحظه

رسد که رژیم از او خواسته است که به حزب بپيوندد و کشد. به نظر مىرا مى

 اعتماد آنها را کسب کند تا بتواند در موقع مناسب صدیق را بکشد. 
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روم. صدیق کمانگر را هيچوقت گذارم و به فکر فرو مىمه راز را کنار مىنا

شناختم ولى دخترش را در زندان کميته مشترک دیده بودم. گالله کمانگر را نمى

اش بعنوان گروگان دستگير کرده بودند که صدیق کمانگر خودش را همراه عمه

، اميدوارم بتواند از دست دادن تسليم رژیم کند. حاال گالله باید ده سال داشته باشد

شود که حزب به افرادى که تواب شده بودند تا پدرش را تحمل کند. باورم نمى

این حد اعتماد کند. که بتوانند در حزب باشند در حاليکه براى رژیم دارند کار 

کنند. اینکه فرد حق داشته باشد بر عليه رژیم مبارزه کند متفاوت از این است مى

اى به او داده شود که به انقالب ضربه بزند. هر کس حق دارد دوباره که امکان

که بر عليه رژیم مبارزه کند، عليرغم اینکه در گذشته چه کرده است. ولى ما 

 اش را نشان داده اعتماد کنيم. نباید به کسى که قبال دشمنى

نها هایم در مورد اعتصابات کارگرى هست که با خواندن آاخبارى هم در نامه

دهد. فکر اینکه مردم بعد از آنهمه سرکوب دوباره احساس خوبى بهم دست مى

افتم که با سخت زنند دل گرم کننده است. به یاد زوئى مىدست به اعتراض مى

شدن شرایط و دستگيرى تعداد زیادى از کارگران کمونيست، نامش را تغيير داد 

ز هم مشغول کار شد تا به و شناسنامه دیگرى درست کرد. او با اسم جدید با

 متشکل کردن کارگران ادامه دهد. 

وقت نامه نوشتن براى دوستانم است ولى برایم راحت نيست که این کار را 

کند و حالت تهوع دارم، دوست دارم بخوابم. به زور خودم ام درد مىبکنم. معده

خيلى بد  نویسم. اواسط روز دیگر حالمهاى کوتاهى مىدارم و نامهرا نگه مى

شده، احتياج به دستشویى دارم ولى باید تا نوبت بعدى صبر کنم، دوست ندارم 

خورم که ضعيف از سطل استفاده کنم. دوست ندارم غذا بخورم ولى کمى مى

کند، اسهال دارم. فرى زنم ولى نگهبان باز نمىنشوم. در را براى دستشویى مى

 وید: گپرسد و مىآید و حالم را مىبه سراغم مى

از سطلى که در اتاق است و براى آنهایيست که احتياج دارند، استفاده کن. تا  -

 وقت دستشویى صبر نکن، از سطل استفاده کن. 

 توانم. نه، نمى -

شوم که اسهال خونى دارم. شود و متوجه مىباالخره در براى دستشویى باز مى

 گوید باشد. مىگویم که باید پيش دکتر بروم و او هم به نگهبان مى
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ام گذشته است ولى آنقدر احساس ضعف دارم تنها یک روز از خون ریزى معده

کنم. اسهالم بدتر شده ام را مىنشينم و کارهاى نوشتنى و خواندنىکه به زور مى

توانم غذا بخورم، با خوردن غذا بالفاصله باال است و همراه خون است. نمى

کنم که ویم که احتياج به دکتر دارم. احساس مىگآورم. دوباره به نگهبان مىمى

 خوابم. اختيار مىحالم بدتر است، معده درد شدیدى دارم، بى

گذرد و همچنان خون ریزى دارم. در ام مىپنج روز از اولين خون ریزى معده

خوابم. نوبت گذارد کارى کنم، بيشتر مىام و درد نمىاین مدت چيزى نخورده

دارم و روى در با ت، از دوستانم نامه دارم، آنها را بر مىدستشویى اتاق ماس

نویسم که تا اطالع بعدى برایم نامه رمزى که بين خودمان است برایشان مى

 ننویسند. 

 بينم که دنيا روى در با رمزمان برایم نوشته است: نوبت بعدى دستشویى مى

ما مچ دستت درد گوید که حتبراى دستت احتياج به بانداژ دارى؟ شيوا مى -

 کند. مى

 نویسم: دوست ندارم به آنها بگویم که حالم خوب نيست، براى همين مى

من احتياجى به بانداژ ندارم ولى فکر کنم شيوا براى زبانش الزم دارد، براى  -

او بفرست. آنها در یک اتاق نيستند و ارتباط آنها هم با نامه است. چقدر دلم 

هایى را که صبح کنم که نامهروم و سعى مىاتاق مى برایشان تنگ شده است. به

خوابم، دوباره بعد از مدتى خوانم و مىتوانم. کمى مىام بخوانم ولى نمىبرداشته

 خوابم. خوانم و دوباره مىام را مىمقدارى دیگر از نامه

آورم. وقتى خورم و نه آب، اگر بخورم باال مىگذرند و من نه غذا مىروزها مى

شود آورم. بوى آنها باعث مىآورند باال مىا و بخصوص چایى را به اتاق مىغذ

آورم که مثل زهر تلخ است و گلو و دهانم که باال بياورم، اسيد معده را باال مى

 گوید: کند و مىام مىکند. فرى معاینهسوزاند و تلخ مىرا مى

 ان دارى. زخم اثنى عشر است، باید به دکتر برى، احتياج به درم -

 گویم: مى

دهند.در بينند که حالم بد است ولى اهميتى نمىبارها به نگهبانان گفتم و آنها مى -

گوید که وضع من خيلى وخيم است و احتياج نوبت دستشویى فرى به نگهبان مى
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کنند. روز بعد گوید باشد ولى براى دکتر صدایم نمىبه دکتر دارم. نگهبان مى

 گوید: برند. نگهبان مىپرسد چرا مرا پيش دکتر نمىنازلى از نگهبان مى

 گيرد. به من مربوط نيست، خانم رحيمى مسئول بند تصميم مى -

وى دهانم اتاق خيلى گرم است، آرزوى یخ دارم. دوست دارم یخ روى شکمم و ت

دهند. هر بار که در براى غذا و چاى باز بگذارم ولى به ما هيچ وقت یخ نمى

زند. هيچ وقت آورم. بوى کافور چایى به شدت حالم را به هم مىشود باال مىمى

تا حاال بوى آنرا اینطورى احساس نکرده بودم با اینکه خودم هم آن را 

سوزاند و مزه آورم که گلویم را مىمى نوشيدم. هر بار مایع سبز تلخى را باالمى

کنم و دیگر زند. احساس ضعف شدیدى مىتلخى آن بيشتر حالم را بهم مى

شوید. دیگر به برد و مىتوانم به تنهایى دوش بگيرم، نازلى مرا به حمام مىنمى

کند ام و نازلى سعى مىدستشویى رفتنم هم با کمک دوستانم است. مدام خوابيده

کنم که وضعيتم روى بقيه اتاق پارچه خيس خنکم کند. احساس مى که با یک

تاثير گذاشته است، و آنها از دیدن اینکه یک نفر در مقابل چشمشان دارد 

 ميرد، ناراحتند. مى

 ٭ ٭ ٭ 

 گوید: نازلى مى

ات بگى که احتياج به پزشک و امروز روز مالقات است و تو باید به خانواده -

 دارو دارى. 

کنند، هر کارى که دوست دارند ام هم گوش نمىه ولى آنها به حرف خانوادهباش -

 کنند. مى

پرسند چه اتفاقى کنند، مىام با دیدن من وحشت مىروم و خانوادهبه مالقات مى

گویم که خون ریزى ام. به آنها مىافتاده است که اینقدر الغر و رنگ پریده شده

اند. پدرم بشدت عصبانى شده است و به رژیم ردهام و مرا به دکتر نبمعده داشته

 گوید: دهد، مىفحش مى

کنند؟ خواهند تو را هم بکشند چرا مثل بقيه با یک گلوله خالصت نمىاگر مى -

 کنند؟ ات مىچرا اینطورى شکنجه
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دانم چه بگویم. آنها بينم متاسفم ولى نمىام را اینطور ناراحت مىاز اینکه خانواده

دانم که پدرم به سازمانها و کنند. مىن گریان کابين مالقات را ترک مىبا چشما

 افراد زیادى رجوع خواهد کرد تا مرا به بيمارستان ببرند. 

خواهد یخ بجوم. کند، دلم مىاتاق خيلى گرم است، تنها هواکش اتاق هم کار نمى

کند و از اینکه ام و نازلى مراقبم است. فرى او را راهنمایى مىتمام وقت خوابيده

تواند کمکى به من بکند، ناراحت است. حاال مدتى است که دکتر است ولى نمى

 توانم راه بروم. بدون کمک نمى

خواهد که آماده رفتن به بهدارى شوم. نازلى مرا تا صبح است نگهبان از من مى

 برد و در یکى از اتاقهاکند، نگهبان مرا به بهدارى مىدم در اتاق کمک مى

کند و مرا آید، باید پاسدار باشد، ریشو است. سواالتى مىخواباند. دکترى مىمى

ام و گویم که بيشتر از دو هفته است که خون باال آوردهکند، به او مىمعاینه مى

خواهد که توانم آب و غذا بخورم. دکتر از نگهبان مىدرد شدید دارم و نمى

کند. آزمایش مدفوع خونریزى را تائيد آزمایشاتى از من بکند و سرم بهم وصل 

کنند. در واقع درمانى در کار نيست و فقط از کند و آنها سرم به من وصل مىمى

رسانند. هرچند روز یکبار لباسهاى کثيفم را به طریق سرم به بدنم آب مى

دانم که دوستانم آنها را دهم که به اتاق برده و لباس تميز بياورد. مىنگهبان مى

گوید که روزى ند شست و لباس تميز برایم خواهند داد. دکتر به نرس مىخواه

دو بار، یکى صبح یکى شب بهم مسکن تزریق کنند. دو شيفت نرس هستند، یک 

گویم شيفت پاسدارى است که حاضر نيست دستش به من بخورد. وقتى به او مى

گویم بياید مى گوید باشه، به یکى از نگهبانان زنکه وقت آمپول مسکنم است مى

و بهت تزریق کند. اکثر اوقات در این شيفت نگهبان زنى که بتواند تزریق کند 

کنم بخوابم. کنم و سعى مىشود و یا حاضر نيست بياید. درد را تحمل مىپيدا نمى

ساله که با دقت سرمم را عوض  ١۹شيفت دیگر یک پسر جوان است، حدود 

کنم که با دیگران فرق دارد، به احساس مى زند.کند و آمپول مسکن به من مىمى

 پرسم: رسد که در یک خانواده فقير بزرگ شده است. از او مىنظر مى

 کنى؟ چرا در بهدارى زندان کار مى -

کنم. چند وقت است که در ام است، ماه دیگر تمام مىبخشى از خدمت سربازى -

 زندان هستى؟ 

 حدود هفت سال.  -
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 پرسد: کند. با ناراحتى مىلت صورتش تغيير مىکنم که حااحساس مى

 چرا؟  -

خواستم نه فقط براى پولدارها. آزادى و براى اینکه غذا را براى همه مى -

خواستم، براى زن و مرد و بچه، براى همه. خواست برابرى براى مردم مى

 بدى است؟ 

د از اتاق آنکه حرفى بزنکند صورتش را مخفى کند. بىکنم، سعى مىنگاهش مى

 رود. بيرون مى

ام. براى رفتن به گذرند و من با سرمى که در دست دارم خوابيدهروزها مى

دستشویى باید از اتاق بيرون بروم. نگهبان زن به اتاق آمده که لباسهاى کثيفم را 

آید که حاضر نيست به من با خود به بند ببرد. در واقع او براى دیدن نرسى مى

روند، من بهانه ند و ریسه مىزنآمپول مسکن بزند. در گوشى با هم حرف مى

خوبى براى او هستم که از بند به دیدن این موجود زشت و احمق بياید. شير 

شوم که شير باز روم. در دستشویى متوجه مىبندم و به دستشویى مىسرم را مى

شوم اند، هول مىریزد. زمين و لباسهایم خونى شدهشده و خون دارد بيرون مى

آیم، آنها در راهرو شود. بيرون مىرم خونریزى قطع مىگيدستم را باال مى

آیند و سرم را اند. با دیدن من که دستم و لباسم خونى است به سراغم مىنشسته

کنند. بلوز زیبایم که پدر سار برایم فرستاده بود خيس خون دوباره وصل مى

در  کنم ودهد. لباسهایم را عوض مىاست ولى چون سبز تيره است نشان نمى

شویند گذارم که نگهبان ببرد. نگرانم که وقتى دوستانم لباسهایم را مىنایلونى مى

گویم دهد. به نگهبان مىشود چه احساسى بهشان دست مىو آب تشت خونى مى

آید مرا براى گوید که دفعه آینده که مىکه احتياج به دوش گرفتن دارم و او مى

 دوش گرفتن خواهد برد. 

ام کرده هفته است که در بهدارى هستم، در این اتاق خالى که خستهبيشتر از یک 

است. کاش پيش دوستانم بودم. شيفت کارى نرس احمق است که حاضر نيست 

گوید آید و مىبه من آمپول بزند. پيرمردى که تلفنچى بهدارى است به اتاقم مى

زند م را مىگویم بزند، در حالى که آمپولخواهى آمپولت را بزنم. مىاگر مى

 گوید: مى

دهم و چند روز پيش تلفن به کسى نگو که من زدم. من تلفنها را جواب مى -

پدرت را به بهدارى وصل کردند که به او بگویم تو اینجا هستى و تحت درمانى. 
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رى، تلفن کنترل اند که بمىتوانستم به پدرت بگویم که تو را اینجا گذاشتهمن نمى

زنم و با پدرت تان را بهم بدى از بيرون زنگ مىلفن خانهشد. اگر شماره تمى

گویم که درمانى در کار نيست و اینجا گذاشتنت که زنم. به او مىحرف مى

 رى. بمى

بينم. براى اولين بار کنم، احساس ناراحتى را در صورتش مىنگاهش مى

 گویم: کنم، همسن پدرم است. مىاحساس دیگرى نسبت به او پيدا مى

 آوردم ولى یادم نيست. آورم. کاش بياد مىمتاسفانه شماره تلفن را بياد نمى -

اگر بعدا یادت آمد بهم بگو، از این به بعد هم در این شيفت من بهت آمپول  -

 زنم. مى

 ٭ ٭ ٭ 

برد که سر فرصت براى دوش گرفتن صدایم کند. آید و مرا به بند مىنگهبان مى

ام بگيرم. در حين دوش گرفتن در مورد لباس خونىکند تا دوش نازلى کمکم مى

شوم یا نه. به پرسد که آیا هيچ درمان مىدهم. مىپرسد و برایش توضيح مىمى

شوید، اند. در حاليکه نازلى مرا مىگویم که فقط سرم بهم وصل کردهاو مى

له گویم عجگوید سریعتر. به نازلى مىنگهبان پشت در کابين ایستاده و مرتب مى

آیم و دارد که زودتر پيش آن پاسدار کریه برود. با دوش گرفتن سرحال مى

 گردم. دوباره به اتاق بهدارى بر مى

کند که کنند. امروز نرس سعى مىهرچند روز یکبار جاى سرم را عوض مى

تواند. خونم سفت شده است و آب وارد خونم سرم را وصل کند ولى نمى

اى ندارد. جاهاى مختلف کند ولى فایدهحان مىشود. دست دیگرم را امتنمى

کنم. کند، و من فقط نگاه مىدستانم را با فرو بردن سوزن در آن امتحان مى

کند. گوید. اتاق را ترک مىگوید هيچى هم نمىشود و مىیکدفعه عصبانى مى

براى آنها عجيب است که با فرو کردن سوزن به جاهاى مختلف دستم 

ام درد سوزن فهمند که در مقایسه با درد معدهدهم. نمىنمى العملى نشانعکس

گردد، دکتر چند بار سوزن را به جاهاى هيچى نيست. نرس با یک دکتر بر مى

اى ندارد. باالخره پایم را زند ولى به خاطر سفت شدن خون فایدهمختلف مى

 شود. کند و آب وارد خونم مىامتحان مى
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کنم شاید کسى به درون اتاق بياید. یکى ام و به در نگاه مىصبح است، بيدار شده

خورم، داند که نمىآورد، با اینکه مىاز نگهبانان طبق معمول صبحانه برایم مى

شوم که سرخ هستند. به نظر آورم. متوجه چشمانش مىاگر بخورم باال مى

کند، احساس دارد زندان کار مىرسد که خيلى گریه کرده است، با اینکه در مى

آید که سرمم را که دانم. پاسدار مرد مىو چيزى ناراحتش کرده، ولى چى؟ نمى

شود عوض کند. این هم گریه کرده است، چشمانش سرخ و ورم دارد تمام مى

اند. چى شده؟ کسى مرده؟ کى؟ نکنه خمينى مرده؟ حتما او مرده وگرنه چرا کرده

 ند؟ اهمه شان گریه کرده

شان عصبانى و وحشى هستند، کسى حاضر نيست مسکن مرا طى روز همه

گویند که وسایلم را جمع دهند. عصر به من مىتزریق کند و به من فحش مى

کنم و یکى از نگهبانان مرا به اتاق بر کرده و به بند بر گردم. وسایلم را جمع مى

الم بهتر نشده و مرا کنند چون حگرداند. دوستانم با دیدن من تعجب مىمى

 پرسم: اند. مىبرگردانده

 اند؟ شان ناراحت و وحشى شدهخمينى مرده که همه -

 اند؟ آرى ولى چرا تو را به اتاق بر گردانده -

ام مرا احساس ضعف شدیدى دارم. روز مالقات است و از اینکه خانواده

گر آنها مرا ام و ابينند ناراحت هستم. پوست و استخوان شدهاینطورى مى

ام و آرام باال اینطورى ببينند خيلى ناراحت خواهند شد. روى تخت یک خوابيده

کنند، آورم. معموال اواسط روز نوبت مالقاتم است ولى امروز صدایم نمىمى

 گوید: روند به جز من. نازلى از مالقات آمده مىهمه به مالقات مى

که رژیم تو را در اتاق رها کرده که ات بگویند به مادرم گفتم که به خانواده -

 رى. از مادرم خواستم کارى کند. بمى

اند که شاهد مرگ من هستند. یکى از هایشان گفتهبعضى از زندانيان به خانواده

 گوید: زندانيان از مالقات بر گشته مى

اند که امروز مالقات ندارى. و ات گفتهپدرم گفت که نگهبانان به خانواده -

اند بدون مالقات زندان را ترک نخواهند کرد و اگر مالقات ه تو هم گفتهخانواد

ام به آنها ندهند خودشان را آتش خواهند زد. از شنيدن این حرفها براى خانواده
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ام مرا به این حال یعنى در حال مرگ خواهد که خانوادهناراحت هستم. رژیم نمى

 ببينند. 

مروز مالقات نخواهم داشت. نگهبان در کردم که دیگر اعصر شده است فکر مى

کند تا دم در کند. نازلى کمکم مىاتاق را باز کرده و مرا براى مالقات صدا مى

برد. اتاق نينا در حال استفاده از بروم و نگهبان مرا به سالن مالقات مى

کنند که بياید و مرا شنوم که زندانيان نينا را صدا مىدستشویى و حمام هستند. مى

بارد، ناراحت از اینکه شنوم که ناراحتى از آن مىبيند. صداى نينا را مىب

اى برد و خودم قادر به راه رفتن نيستم. در سالن مالقات صندلىنگهبان مرا مى

ام هرگز مرا اینطورى آورند چون قادر به ایستادن نيستم. کاش خانوادهبرایم مى

پرسند که چرا شود. مىرشان نمىاند و باودیدند. با دیدن من وحشت زدهنمى

گویم چون شغلشان کشتن است یا با گلوله و یا با عدم درمان. کنند. مىدرمانم نمى

گویم کند که گریه نکند. به آنها مىکنند، برادرم سعى مىپدر و مادرم گریه مى

دانم که دارم به آنها شوم و خودم هم مثل آنها مىکه نگران نباشيد خوب مى

گوید که به ادارات دهد و مىگویم ولى چه کنم؟ پدرم به رژیم فحش مىىدروغ م

 اند که درمانم کنند. مختلف رفته است و آنها قول داده

ام را در حالى که کابين مالقات را ترک توانم قيافه خانوادهبراى مدتى نمى

شد در دانم احساس از دست دادن من را مىکردند فراموش کنم. نمىمى

کنم شان خواند، و یا درد اینکه کارى از دستشان ساخته نيست. احساس مىصورت

که تنها من زیر شکنجه نيستم، خانواده و دوستانم هم هستند. حاال یک ماه 

تر آورم. حالم وخيمشود که هيچ آب و غذایى به بدنم نرسيده و مدام باال مىمى

زنند تا انرژى از دست خواهد که با من حرف نشده است. فرى از زندانيان مى

شود دوستانم از نگهبان در مورد من ندهم. هر بار که در براى دستشویى باز مى

گوید که دست او برند و نگهبان مىپرسند که چرا مرا به بيمارستان نمىمى

نيست. درد شدید دارم ولى دیگر به خوابيدن در حالى که درد دارم عادت 

فهمم، هيچى گوید نمىبا فرى است، مى ام. نازلى در حال حرف زدنکرده

توانم آورد و احتياج دارد که به دستشویى برود. نمىخورد ولى باال مىنمى

توانم ذهنم را کنترل کنم. دهانم آنقدر خشک است حرفهایشان را دنبال کنم، نمى

 خوابم. توانم حرف بزنم، مىکه نمى

کند و کند و مرا نگاه مىىدو روزى است که مرتب نگهبان در اتاق را باز م

رود. گویى منتظر مرگم هستند. شاید به رئيس زندان بندد و مىدوباره در را مى

 دهند. گزارش مى
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کند به نوازش موهایم و شوم، نازلى کنارم نشسته است. شروع مىبيدار مى

چقدر دوست دارم. این چيزى است که در اینجا نداریم. در روزهاى اوليه زندان 

توانست منجر به گرایى بود و مىزدنمان به یکدیگر به معناى همجنس دست

ایم که با اینکه توابى در اتاق شکنجه شدنمان شود. حاال ما آنچنان عادت کرده

ایم که احساساتمان را به یکدیگر بروز زنيم. عادت کردهنيست، دست به هم نمى

بریم مبود محبت رنج مىمان از ککنيم. همهندهيم، هرگز یکدیگر را بغل نمى

کند و من به گذشته و آینده فکر دهيم. نازلى موهایم را نوازش مىولى نشان نمى

کنم که دیگر هر دو برایم خاکسترى هستند، معنى زیادى ندارند. به نازلى مى

 گویم: مى

 ام. خسته شده -

 از چى خسته شدى؟  -

م. از این همه خوابيدن خسته توانم هيچ کارى بکناز زندگى مرده مانند. نمى -

 شد. ام. کاش تمام مىشده

 ٭ ٭ ٭ 

گذرد. نگهبان در ام مىغروب است، حاال نزدیک چهل روز از شروع بيمارى

کند، از راهرو خواهد که با او بروم. کمکم مىکند و از من مىاتاق را باز مى

ئيس بند پشت نشاند. رحيمى ربرد و روى صندلى مىگذریم. مرا به دفتر مىمى

 گوید: رود، رحيمى مىميزى نشسته است. نگهبان بيرون مى

ریزى کرده است. بخاطر اختالفاتى است که در اتاق ات خوندانم چرا معدهمى -

 دارید. علت آن فشارى است که در اتاق روى توست. 

ام درست بعد از ام کمبود غذا در ماه رمضان بود. معدهریزى معدهعلت خون -

 ریزى کرد. چون در آن یک ماه به اندازه کافى غذا نداشتيم. خون آن

توانى به خودت کمک کنى. اگر بر عليه سازمان به هر حال اگر بخواهى مى -

کنيم، شاید هم آزادت کنيم. چند دقيقه پيش زمانى انزجار بنویسى درمانت مى

و را فردا رئيس زندان با من حرف زد و گفت که اگر انزجار بنویسى خودش ت

صبح به بيمارستان خارج از زندان خواهد فرستاد. و بعد هم از بيمارستان آزاد 

 خواهى شد. 
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کشيد و یا با عدم حق من است که درمانم کنيد. شما زندانيان را یا با گلوله مى -

خواهيد بکشيد، ولى چيزى درمانشان. براى من مهم نيست که چطور مرا مى

 کنيد. نخواهم نوشت که درمانم 

 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 دستگيریم به آن فکر کرده بودم که هرگز بر فکر مى

گردم و گفتگویم را با رحيمى عليه نظرم و احساسم حرفى نزنم. به اتاق بر مى

 گویم. مىبراى اتاق 

گوید با نگهبان حرف بزن و بعنوان یک شنوم که به فرى مىصداى نازلى را مى

 گوید: ميرد. فرى مىدکتر به او بگو که باید به او سرم وصل بشود وگرنه مى

دیگه براى سرم دیره، حاال احتياج به بيمارستان دارد. خونش سفت شده و  -

 گيرد. سرم نمى

 کند. نازلى گریه مى

آید که سال پيش هم از یکى از زندانيان خواستند که انزجار بدهد تا دم مىیا

توانست براى بتواند برود و مادرش را ببيند. مادرش در حال مرگ بود و نمى

دانست که تنها آرزوى مادرش دیدار اوست و تنها مالقات به زندان بياید. او مى

ت. بعد از مدتى مادرش آرزوى او هم دیدار مادرش بود ولى شرط را نپذیرف

مرد. رژیم هر وقت که بتواند از انزجار بعنوان یک اسلحه براى خرد کردن 

 کند. زندانيان استفاده مى

نشيند و در مورد از برخورد رحيمى یک روز گذشته است، فرى در کنارم مى

گوید که شرط درمان یعنى انزجار را زند. مستقيما نمىپيشنهاد رحيمى حرف مى

رم. به او کنم که به نظرش باید شرط را بپذیرم که نمىقبول کنم ولى احساس مى

 گوید: . مىدهم بميرم تا انزجار بنویسمگویم که ترجيح مىمى

کنم باید بدانى که نهایتا تا دو روز دیگر هشيار خواهى بود. بعد قبل از فکر مى -

 رى براى چند روز بيهوش خواهى بود. اینکه بمى
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تواند حرف دیگرى بزند. گویم و او آنقدر ناراحت است که نمىچيزى نمى

اش اى گریهنشيند که در قلبش گریه کند، طورى که کسى صدرود و تنها مىمى

ام. هرچند احساساتش را نشان کنم، هميشه دوستش داشتهرا نشنود. نگاهش مى

کنم اینکه تا دهد ولى خيلى حساس و مهربان است. به حرفهایش فکر مىنمى

ها که اعتصاب ميرد. بعضىهفته آینده زنده نخواهم بود. ولى آدم چقدر سریع مى

ید علت اینکه من بعد از چهل و چند روز غذا کردند تا هفتاد روز هم نمردند. شا

ریزى معده دارم. یعنى نه تنها غذا به بدنم ميرم این است که همچنان خونمى

دهم. به آنهایى که در زندان بخاطر عدم درمان رسد بلکه خون از دست مىنمى

کنم و آنهایى که سال پيش بخاطر عدم انزجار اعدام شدند و اند فکر مىمرده

کنم آدم وقتى از نظر جان باختند. احساس مى ٦١و  ٦۰که سالهاى دوستانم 

شود و بيشتر به محبت نياز دارد. به مرگم تر مىشود عاطفىجسمى ضعيف مى

کنم، با اشاره سر به او کنم که پایان درد خواهد بود. به فرى نگاه مىفکر مى

کند ولى تکان گویم که پيشم بياید ولى او خيلى ناراحت است و نگاهم مىمى

کند، آید و نگاهم مىخواهم که پيشم بياید. مىخورد. با اشاره دوباره از او مىنمى

 گویم: آید مىمنتظر است که حرف بزنم. با صدایى که از ته چاه مى

خواهم بميرم. کمکم کن آب و غذا بخورم، خواهد مرا بکشد و من نمىرژیم مى -

 ورم. ام که دیگر باال نياتصميم گرفته

گذارد و ام مىبيند، دستش را روى معدهاى را مىکند. گویى دیوانهنگاهم مى

 گوید: کند، مىام مىمعاینه

توانى کنترلش کنى، به محض نوشيدن آب باال ات ناآرام است، نمىمعده -

خواهى آورد. چند روز پيش امتحان کردیم یادت نيست؟ تو باید به بيمارستان 

ت و حسابى الزم دارى.حرف زدن برایم سخت است، انرژى بروى. درمان درس

کنم و به سختى دهد. نگاهش مىگيرد و حالت تهوع بهم دست مىزیادى ازم مى

 گویم: مى

توانى طورى بهم آب بدهى که اصال آورم. چطور مىبيا فکر کنيم که باال نمى -

  گم باال نخواهم آورد، بيا امتحان کنيم.تکان نخورم؟ بهت مى

 گوید: کند، ناباورى در صورتش پيداست، مىنگاهم مى

 دهم که تکان نخورى. باشه، بهت طورى آب مى -
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گوید که سرم کند و به نازلى و دوستان دیگرم مىفرى کمى عسل در آب حل مى

را کمى به آرامى بلند کنند. بعد یک قاشق چایخورى آب عسل را به دهانم 

دهد. آنها به آرامى سرم را دوباره روى مىریزد. آب شيرین بوى خوبى مى

آورم. حالت تهوع دارم ام تکان نخورد، باال نمىگذارند که آب در معدهزمين مى

کنم. چشمانم را کنم که باال نياورم. از قدرت تمرکزم استفاده مىولى سعى مى

کنند. دیگه غرق کنم که مرا از محيطم دور مىبندم و به چيزهایى فکر مىمى

کند، شدن در تخيالت برایم آسان است، کارى که در لحظات سخت بهم کمک مى

کنند و بخصوص وقتى درد دارم. هر دو ساعت یک بار دوستانم مرا بلند مى

ریزد و من به خواب و یا تخيالتم فرو فرى یک قاشق آب عسل به دهانم مى

اى که با ارزهکنم که همه افراد اتاق به مبروم تا قاشق بعدى. احساس مىمى

شود خواهند ببينند که رژیم یعنى مرگ موفق مىاند، مىمرگ دارم چشم دوخته

 یا من. 

 ٭ ٭ ٭ 

شوم. از کنم که دارم زنده مىخورم و احساس مىسه روز است که آب عسل مى

ام. یکبار وقتى که ام که باال نياورم، فقط دوبار باال آوردهوقتى که تصميم گرفته

دادم و در باز شد و بوى کافور چایى در اتاق پيچيد داشتم آب عسل را قورت مى

 و بار دیگر امروز وقتى که کمپوت خوردم. 

شوند. حاال کمى پنير هم در روز ام اضافه مىچيزهاى جدیدى به رژیم غذایى

توانم کند ولى نمىام اضافه مىاى را به رژیم غذایىخورم. فرى چيزهاى تازهمى

ام غذا نرسيده است و خورند بخورم. مدتهاست که به معدهغذایى را که بقيه مى

ودم تا حاال مرده بودم. مطمئنم که به آن عادت ندارد. اگر در سلول انفرادى ب

 دليل زنده بودنم این است که در بين دوستانم هستم، بخصوص فرى و نازلى. 

آورد که بخورم. نازلى مدام در حال خوردن هستم. هر ساعت فرى چيزى مى

 ها براى دوستانمان نوشت: روى در کابين یکى از دستشویى

 الزم دارد.  شود، عسل و کمپوتپرواز دارد زنده مى -

بينيم که قفسه کنار اتاق که شود، مىبار دیگر که در براى دستشویى باز مى

دانند که براى من هاست پر از عسل و کمپوت است. نگهبانان مىبراى دمپایى

آورند. خوشحالم، گویند، دوستانم آنها را به داخل اتاق مىاست ولى چيزى نمى
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خوانند و مجبور نيستم که مدام م روزنامه مىزنند و برایدوستانم با من حرف مى

 بخوابم، هرچند ضعيفم و مدام دراز کشيده ام. 

حدود یک هفته است که چيزهایى مى خورم ولى قادر به خوردن غذاى گرم 

ام را نيستم. امروز مالقات داریم و من هيجان دارم که هر چه زودتر خانواده

کند و من با پاهاى خودم هرچند آرام ایم مىاند، نگهبان صدببينم. آنها زودتر آمده

بينند که بهتر از کنند و مىام با ناباورى نگاهم مىروم. خانوادهاز اتاق بيرون مى

پرسد و از اینکه حالم بهتر است بار پيش هستم. خواهرم از چگونگى درمانم مى

ختلفى اند، چون پدرم پيش افراد مکنند که درمانم کردهخوشحال است. فکر مى

گویم متاسفم که آنقدر این در و آن در زدى ولى مرا رفته است. به پدرم مى

درمان نکردند. و به من گفتند که اگر انزجار بدهم درمانم خواهند کرد. پدرم 

روم گوید پيش آنهایى که بهم قول دادند که تو را به بيمارستان خواهند برد مىمى

گویم که دیگر احتياجى به آنها ه او مىگویم که دروغگو هستند. بو بهشان مى

گویم که اگر در سلول انفرادى بودم حتما ندارم و حالم خوب است. به آنها مى

 مردم، شانس آوردم که پيش دوستانم بودم. مى

سانتى گراد اعالم کرد.  ٤۲گرماى تابستان طاقت فرساست. اخبار درجه هوا را 

لى گرمتر از بيرون است. همه بى ولى این هواى بيرون است، هواى اتاق خي

خواهد که هواکش را تعمير توانم راه بروم ولى دلم مىاند. با اینکه نمىحال افتاده

هایش را باز کنم تا کنم که پيچگوشتى سعى مىنشينم و با یک پيچکنم. کنارش مى

آورم، ولى کمى فيزیک در دانم که از برق سر در نمىدرش را بردارم. مى

ام ولى اتاق خيلى گرم و غير ام. تا حاال هم کار اینطورى نکردهخواندهزندان 

خواهد که یخ سوزد، دلم مىام همچنان داغ است و مىقابل تحمل است. معده

کنم تواند یک کمى خنکم کند. سعى مىبجوم. اگر بتوانم هواکش را تعمير کنم مى

ندارم. یکى از زندانيان به رسد، نيرویش را که پيچها را باز کنم ولى زورم نمى

زنيم. همسرش سال پيش در کشتار آید، معموال با یکدیگر حرف نمىسراغم مى

دسته جمعى اعدام شد، در حالى که هشت سال حکم داشت و زندانى زمان شاه 

کند. هم بود. او فيزیک خوانده است و شاید بداند که این هواکش چطور کار مى

 پرسد: مى

 بکنى؟  خواهىچکار مى -

 خوام هواکش را تعمير کنم. مى -
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کند. در را گيرد و پيچها را باز مىگوشتى را از دستم مىگوید، پيچچيزى نمى

 گوید: آید پيشم و مىگذاریم، فرى مىپائين مى

ات را نباید خودت را خسته کنى، این جور کارها را نباید بکنى. باید انرژى -

 تى، باید دراز بکشى و استراحت کنى. نگه دارى، هنوز خيلى ضعيف هس

ام، دوست دارم کارى بکنم و بيشتر از دانم ولى از دراز کشيدن خسته شدهمى -

 هرچيز خيلى داغم و باید هواکش را تعمير کنم. 

 باشه ولى خيلى خودت را خسته نکن.  -

 پرسم: ام مىکنيم، از هم اتاقىداخل هواکش را نگاه مى

 کند؟ رى کار مىدانى این چطومى -

 نه.  -

کنيم و کمى دستکارى گویيم، بعد برق را قطع مىهایمان را به یکدیگر مىحدس

کنيم. یکبار که ریزیم و راههاى مختلفى را امتحان مىکنيم، آب در آن مىمى

کند. خيلى خوشحالم، جلوى آن بينيم که کار مىکنيم مىبرق را وصل مى

روم. از بيرون کند، از کنارش نمىق را خنک مىنشينم، فقط قسمتى از اتامى

 ام را مثل قبل احساس کنم. شود که داغى معدهکند و مانع از آن مىخنکم مى

توانم تحمل کنم، مزه آب هم برایم تهوع آور است. مزه خيلى چيزها را دیگر نمى

دهد که با آب قاطى کرده و نازلى پيشنهاد خرید سن کوئيک از فروشگاه را مى

بتوانم آنرا بنوشم. هرچند برخى از زندانيان مثل همان سالهاى اوليه زندان این 

دهيم، خيلى از آنهایى که اهميتى نمى بينند. ولى مانوع خریدها را بورژوایى مى

تئوریزه کننده چنين نظراتى بودند که چه باید خرید و چه نباید خرید تا حاال آزاد 

مانند و هر کسى جرات شکاندنشان را ندارد. از اند. هر چند سنتها باقى مىشده

کنم که مدتى پرسم، احساس مىنازلى در مورد دوستانمان در اتاقهاى دیگر مى

 گوید: خبرم. نازلى مىطوالنى است که از آنها بى

 اش را با من قطع کرده است. همه خوبند، ولى راز رابطه -

 پرسم: با تعجب مى

 چرا؟  -
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اى که با جهان دوست شده است. دو هفته پيش، ده روز بعد از آخرین نامه -

ام را اسخ نامهبراى او داده بودم، وقتى برایش دوباره نامه داده و پرسيدم چرا پ

مان ادامه دهد. خواهد به رابطهنداده است، و آیا بيمار است، برایم نوشت که نمى

اى نداشته باشيم. بيند و بهتر است که رابطهبه خاطر اینکه مرا انقالبى نمى

همين، بعد از آن من هم برایش نامه ندادم. فکر کردم او اینطورى 

اش را با جهان و دیدن ما به نم، رابطهکخواهد.برخورد راز را باور نمىمى

تواند آن کردم که او هرگز نمىانقالب باور کردنى نيست. فکر مىعنوان ضد

ایدئولوژى را که برخى گروهها مثل گروه جهان دارند که هرکس با ما نيست، 

دشمن ماست و دشمن، ضدانقالب است، بپذیرد. ولى انگار نظرات هم مثل 

به بام هر خانه سياسى رخنه کنند و آنرا بسوزانند. و شاید اند و ممکن است آتش

فقط بام را ویران نکند. دوستان راز به کدام سو خواهند رفت؟ با او خواهند ماند 

مانند. یعنى نظرات جهان را خواهند پذیرفت و یا راز را رها کرده و با ما مى

را ندارند. کسى دانم، هرچند برخى از آنها شخصيت رفتن با نظرات جهان نمى

مثل سونيا ممکن است نتواند از نظر ایدئولوژیک جهان را رد کند ولى 

تواند اش مانع از پذیرش نظرات جهان است. سونيا نمىشخصيت انساندوستانه

تواند از نظر انسانها را از دریچه ایدئولوژى قضاوت کند براى همين نمى

 تئورى با راز برود. 

ام و برخى از کارها ت، به گروه کارى اتاق پيوستهام بهتر شده اسوضع جسمى

نویسم و از آنها کنم. براى نينا و دنيا نامه مىرا که قادر به انجام آنها هستم مى

توانم براى مدت خواهم که برایم بنویسند ولى کوتاه بنویسند چون هنوز نمىمى

نامه طوالنى روى چيزى متمرکز بشوم. دوست داشتم براى برخى دیگر هم 

کنند. هاى دنيا و نينا خوشحالم مىبدهم، مثل سونيا، ولى فعال قادر نيستم. نامه

دهم. دوست ندارم حرفى بين مان رد و بدل شود که براى راز نامه نمى

نویسد. ولى او که مان را خرابتر از این کند. اگر خواست خودش برایم مىرابطه

شنوم که راز با سونيا هم نویسد. مىمىداند حالم بهتر است برایم نحتما حاال مى

زند و این برایم ناراحت کننده است. هم براى که در یک اتاق هستند حرف نمى

 سونيا و هم براى راز نگرانم. 

گوید که یکى از دوستانش که در دهد و مىنازلى یک حلقه طالیى زیبا نشانم مى

ج تومانى درست کرده یکى از اتاقهاى دیگر است، آنرا برایش از یک سکه پن

شود که با است. خيلى قشنگ است و کامال اندازه انگشتش است. باورم نمى

 اند. باید ماهها کار برده باشد. دست چطور آنرا صيقل داده



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

گوید که براى بهدارى کنم. نگهبان مىام را شروع مىکم دارم زندگى عادىکم

تياجى ندارم ولى از آنجایى که خواهد که به او بگویم که احآماده شوم. دلم مى

ام خون ریزى کند، دانم مشکلم کامال رفع نشده و ممکن است دوباره معدهمى

 گوید: گویم. فرى مىچيزى نمى

توانى براى هميشه فقط از دکتر بخواه که برایت غذاى مخصوص بنویسد، نمى -

توانى که نمى عسل و پنير و نان بخورى. بدنت احتياج به غذا دارد، به دکتر بگو

 غذاى زندان را بخورى. 

شوم، پاسدار نيست. دکتر متخصص است، همراه نگهبان زن وارد اتاق دکتر مى

رسد که آقاى اند. به نظر مىرسد که فعاليتهاى پدرم موثر واقع شدهبه نظر مى

کند و در ام مىداند که در زندان جمهورى اسالمى نشسته است. معاینهدکتر نمى

گویم که چون من قبول پرسد. وقتى مىام مىریزى و درمانى که شدهونمورد خ

 گوید: نکردم انزجار بدهم درمانم نکردند، مى

ات را توانم وضعيت فعلى معدهباید آندوسکپى شوى، بدون گزارش آن من نمى -

بينمت فقط غذاى مخصوصت را بفهمم. تا بار دیگر که بعد از آندوسکپى مى

 هایت را هم حتما بخور. بخور، ویتامين

خورم که کدام ویتامين؟ کدام غذاى مخصوص؟ من فقط پنير و عسل با نان مى -

 خریم. از فروشگاه مى

 پرسد: کند و مىبا تعجب نگاهم مى

 دهند؟ غذاى مخصوص بهت نمى -

 نه.  -

روى که غذایت را بخورى، روى ميز کنار وقتى به سالن غذا خورى مى -

 ى ویتامين آماده نيستند که تو بخورى؟ بشقابت قرصها

کند، ولى حالت ام مىکنم مسخرهکنم، براى یک لحظه فکر مىنگاهش مى

 گوید که کامال جدى است. نگاهش بهم مى

ما نه سالن غذاخورى و نه ميز و نه ویتامين داریم، ما روى زمين غذا  -

 خوریم. مى
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 پرسد: کند و مىبا ناراحتى نگاهم مى

 دهند؟ روز بهت ماست مىهر  -

 نه.  -

 آید: نگهبان به صدا در مى

 دهيم. گوید، هر هفته به آنها ماست مىدروغ مى -

دهند. ولى حاال یخ بيشتر از گوید، هر هفته دو قاشق ماست به ما مىراست مى -

توانستم ام خيلى داغ است و اگر یخ داشتيم مىهر چيزى احتياج دارم چون معده

 شه برایم یخ بنویسيد؟ ام را خنک کنم. مىآن معده با جویدن

 حتما، ولى باید گوشت هم بخورى، االن خيلى برایت الزم است.  -

کند و با سه بار دهم که نخورم چون اسهالم را شدیدتر مىولى ترجيح مى -

 توانم آنرا با دردى که دارم تحمل کنم. دستشویى رفتن در روز نمى

 پرسد: ند و مىکبا تعجب نگاهم مى

 روى؟ چرا بيشتر از سه بار به دستشویى نمى -

 گویم: کنم که خيلى از دنياى زندان دور است. مىاحساس مى

چون در اتاقمان بسته است و نگهبانان سه بار در روز براى نيم ساعت در را  -

کنند که از دستشویى و حمام استفاده کنيم. یکبار هم نيمه شب در را باز باز مى

مان خواب هستيم. به هر حال این تعداد دستشویى رفتن برایم کنند که همهمى

توانم بنوشم و از وقتى که نان ارم نمىاى که احتياج به آب دکافى نيست. به اندازه

تر شده. و انتظار براى دستشویى خيلى دردناک خورم اسهالم شدیدو پنير مى

 است. 

 پرسد: با ناراحتى مى

 چه مدت است که در این شرایط هستى؟ یعنى پشت درهاى بسته.  -

 این دوره اخير هشت ماه مداوم است.  -
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اى که وارد اش با لحظهکنم که قيافهمى دهد، احساسدکتر سرش را تکان مى

کنم که شود در صورتش دید. فکر مىاتاق شدم کامال متفاوت است، درد را مى

زندان را تنها در فيلمهاى غربى دیده است که در مقایسه با شرایط ما آنها زندگى 

خوبى دارند. او در ليستى که برایم نوشته یخ را هم نوشته و اضافه کرده است 

ام خواهد شد. نوشته است که باید هر وقت مانع از خون ریزى دوباره معده که

خواند و من احتياج به دستشویى دارم بتوانم از آن استفاده کنم. او ليست را مى

خندم چون ليست چيزهایى است که مردم فقير هم در ایران ندارند. واى به مى

ام. که در زندانم آنها را ندیده حال ما که در زندانيم، ليست چيزهایى که از وقتى

 پرسد: مى

 خندى؟ چرا مى -

 چون اینها را به من نخواهند داد.  -

 گوید: کند و مىنگهبان با تنفر نگاهم مى

 دروغگو، بيا، باید بریم.  -

کنم و کشد که مرا با خود ببرد، به دکتر نگاه مىدر حاليکه نگهبان چادرم را مى 

 گوید: کتر مىکنم. داز او تشکر مى

ات وضع خوبى ندارد، باید مراقبش باشى وگرنه ممکن است دوباره معده -

 ریزى کند. موفق باشى. خون

روم. نگهبان مرا به بند برده در زنم و به دنبال نگهبان مىلبخندى به دکتر مى

 دهد. کند و مرا به درون اتاق هل مىاتاق را باز مى

دهند. برنج با مرغ و یا گوشت قرمز. بهم مى بنابر دستور دکتر غذاى مخصوص

زند. انگار توانم بخورم چون کبود است و حالم را بهم مىولى مرغ را اصال نمى

توانم از دهند و مىاند. ماست هم به من مىاش کردهقبل از کشتنش شکنجه

فروشگاه کمپوت و نان سوخارى بخرم. فرى مراقب خوردن و نوشيدنم است. از 

دارند. هرچه خورم، همه دوستانم پنيرشان را براى من نگه مىه پنير مىوقتى ک

گویند دهند و مىگویم که به آن ميزان پنير احتياجى ندارم گوش نمىبه آنها مى

توانند چيزهاى دیگر بخورند و احتياجى به آن ندارند. از آن موقع که آنها مى

خواهد که پنير او را از من مى نازنين هم پنيرش را برایم کنار گذاشته است. او
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گویم که به اندازه کافى دارم و نيازى به بيشتر از آن هم استفاده کنم به او مى

 گوید: شود و مىندارم. ناراحت مى

 گذارم. مان مىاگر نخورى من به حساب اختالف سياسى -

 ولى من هيچ مشکلى با تو ندارم.  -

 پس آنرا هم استفاده کن.  -

العملى به کار او دانم دوستانش چه عکسکنم. نمىکنم و از او تشکر مىقبول مى

شان فرق دارد. هاست ولى با بقيهنشان خواهند داد. نازنين هم یکى از چریک

خصوصيات خاص خودش را دارد. زندانى شاه هم بوده است و با بقيه متفاوت 

نظر بقيه انجام  است. همين کارش که اگر کارى را بخواهد بدون در نظر گرفتن

بينند شان مرا ضدانقالب مىبينى. بقيهشان نمىدهد، رفتارى است که در بقيهمى

که نباید با من حرف بزنند. در این روزها که خوابيده بودم هيچ کدام پيشم نيامدند 

که حالم را بپرسند. یک پرده نامرئى بين ما است و حاال نازنين که هميشه بنا بر 

خواهد که پنيرش را، یعنى کند از من مىاش رفتار مىدوستانه احساسات انسان

بخشى از غذایش را بخورم. مطمئن هستم که دوستانش کارش را قبول ندارند. 

نازنين تنها کسى است که همه نگهبانان و رئيس زندان را یعنى از باال تا پائين 

ى را که در بين کند. او تيپى نيست که تنها آن نگهبانانشان را مسخره مىهمه

خود نگهبانان هم توسرى خور هستند، مسخره کند. اعتماد بنفسش باالست و 

رود و با کند. با لبخند به سلول مىهيچ مشکلى تحمل مىسلول انفرادى را بى

کنم که به فعاليتهاى من و نازلى آگاه است. گردد. گاهى احساس مىخنده بر مى

مانيم و نامه و نازلى تا دیر وقت بيدار مىخيلى از شبها که همه خوابند و من 

 خواند. نویسيم، او هم کتاب مىمى

بردارى کنند. دو تا پاسدار ام عکسبرد که از معدهنگهبان مرا به بهدارى مى

خواهند که لباس مخصوص بهدارى را رو در اتاق هستند، از من مىمرد زشت

دهم. از من گویند انجام مىبپوشم. هرچند با آنها راحت نيستم ولى هرچه مى

بردارى یک مایع سفيد غليظ را بخورم. خوردن آن خواهند که براى عکسمى

ام توانند معدهگویند که بدون آنکه آنرا بخورم نمىبرایم امکان پذیر نيست ولى مى

کند، هرچند به بردارى کنند. یکى از آنها دیگرى را دکتر خطاب مىرا عکس

گویند کافى نوشم، مىه دکتر باشد. یک ليوان از آن مایع را مىآید کاش نمىقيافه

خواهند ام که باال بياورم. از من مىنوشم و آمادهنيست، یک ليوان دیگر هم مى

کنند و که پشت دستگاهى بایستم و خودشان از طرف دیگر داخل آنرا نگاه مى
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. حالت تهوع روندزنند. چيزى را به یکدیگر نشان داده و ریسه مىحرف مى

گویند یک دقيقه مانده که تمام شود. خواهم باال بياورم و آنها مىشدید دارم و مى

دوم و باال توانم تحمل کنم به طرف سطل آشغال مىبعد از مدتى دیگر نمى

کنم، خواهند که دوباره از آن مایع بخورم و من قبول نمىآورم. از من مىمى

 فرستند. ه حالت تهوع دارم مرا به اتاقم مىاعتمادى بهشان ندارم. در حاليک

زندگى در اتاق دربسته خيلى برایم سخت شده است. گاهى براى فرار از درد و 

 گوید: خوابم. فرى مىاسهال مى

نباید خودت را خسته کنى، بيشتر استراحت کن. بدنت هنوز به وضعيت قبل از  -

 خون ریزى نرسيده است. 

هاى شب بيدار دهم و نيمهدر عمل به او گوش نمى گویم باشه. ولىبه او مى

هایم را بخوانم و یا بنویسم و یا کتاب بخوانم. گاهى به نازلى نگاه شوم که نامهمى

کنم که سالمتى و قدرت او را داشتم. با اینکه در قبر بوده و کنم و آرزو مىمى

 بارها در سلول انفرادى بوده است، ولى وضع جسمى خوبى دارد. 

گویم و سواالت او در ام در مورد دکتر متخصص مىدر مالقات به خانواده

گوید که پيش افراد متفاوتى رفته است مورد اتاق غذا خورى و ویتامين. پدرم مى

دانم که دیدن دکتر و در مورد وضعيت من با آنها حرف زده است. با اینکه مى

گویم که این کارها را هاى او بوده است به او مىمتخصص فقط بخاطر دوندگى

کند که مرا از زندان بيرون ببرد. گوید هر کارى از دستش بر بياید مىنکند. مى

گوید که گروهى از حقوق بشر به دیدن زندانها خواهند آمد. به او پدرم مى

گذارد که آنها ما را ببينند. تنها توابها گویم که خيالت راحت باشد، رژیم نمىمى

گوید که آنها نام مرا بهمراه نامهاى خواهند داد. خواهرم مى را به آنها نشان

 دیگرى دارند و از رژیم خواهند خواست که ما را هم ببينند. 

 گوید: نازلى از مالقاتش مى

اند و او گاهى به دیدن مادرم گفت زهرا را بخاطر ناراحتى روانى آزاد کرده -

شود، گاهى که حالش بد مىرود. بيشتر اوقات حالش خوب است ولى مادرم مى

خواهد که به خودش صدمه برساند. در کند و مىها مىشروع به شکستن پنجره

کنند. براى اش مىبرند و بسترىاش او را به بيمارستان مىاین مواقع خانواده

ماند تا حالش خوب شود. زهرا در یک کارخانه کار مدتى در بيمارستان مى

 نده است. کند و برایمان سالم رسامى
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پرسيد افتم، سال پيش که از سلول به اتاقش برگشت مىبه یاد حرفهاى زهرا مى 

دهند زندانى سياسى آزاد باید گردد. شنوید؟ دارند شعار مىصداى مردم را نمى

شنيد. فکر توانستم بفهمم که چطور چنين صدایى را در مغزش مىکاش مى

کند دانم. اینکه چگونه کار مىن نمىکنم چيزى در مورد مغز انسان و قدرت آمى

شود که انسانهایى مثل زهرا و یا مهين دچار اختالالت روانى و چطور مى

شود که رفتار یک نفر در مدت کوتاهى تا شوند؟ چه تغييراتى در مغز باعث مى

شنيد و برایش این حد تغيير کند؟ چطور او صداى تظاهرات کنندگان را مى

 شنوند؟ صدا را نمىعجيب بود که دیگران 

 ٭ ٭ ٭ 

رویم. بيرون مى ۲١٦ولى از ساختمان نگهبان مرا براى بهدارى صدا مىکند

نشينم، پاسدار مسلحى به جز راننده در همراه یک نگهبان زن در ماشينى مى

گذاریم، احساس غریبى دارم. گویى هرگز ماشين است. خيابانها را پشت سر مى

ام. چيزش برایم جالب است. انگار هرگز آدم ندیده ام. همهاین بيرون را ندیده

کنم که دور کنم. احساس مىبينم، مىاحساس دورى شدیدى نسبت به آنچه که مى

از دسترسى است، دست نيافتنى است. رنگها و درختان و مردم و آسمان را با 

کند. همه چيز برایم تازگى ترم مىشوم. تشنهنوشم. ولى سير نمىچشمانم مى

ها. احساس ها و تزئين مغازهارد، لباس مردم، رنگ صورتشان، رنگ در خانهد

دانم این احساس فاصله از دنياى بيرون بخاطر ام. نمىکنم از کره دیگرى آمدهمى

اعدامهاى سال پيش است و یا دوره بيماریم که تا لب مرگ رفتم و برگشتم. به 

رویم. مرا به یکى از بخشها رسيم و به بيمارستان تجریش مىميدان تجریش مى

برند. دستبند به دستانم نيست ولى از زیر چادر نگهبان زن محکم مچ دستم را مى

کنم. آنها هم مرا نگاه گرفته است. بيمارستان شلوغ است، مردم را نگاه مى

شوم ولى دانند که زندانى هستم. با اینکه از کنارشان رد مىکنند ولى نمىمى

اى نامرئى، فرسنگها فاصله بين من و آنهاست. فاصله کنم کهاحساس مى

خواهد که فریاد بزنم و اى که مچ دستم را به درد آورده است. دلم مىفاصله

رسد که آنها رسيم، به نظر مىآیم. به اتاقى مىبگویم که از قتلگاه انسانها مى

 زند. نرس دخترى زیبا،منتظرمان هستند. پاسدار مسلح با نرس حرف مى

آید. نرس با دکتر که جوان و اصالح کرده جوان، خوشرو و مهربان به نظر مى

گوید که داخل گردد و به من مىزند. نرس بر مىو خوش تيپ است حرف مى

 گوید: خواهد که وارد اتاق شود. نرس مىشوم، نگهبان زن مى
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توانيد داخل شوید. دکتر حاضر نيست جلوى پاسدار مریض را متاسفم شما نمى -

 ببيند. مریض باید تنها وارد اتاق شود. 

 گوید: پاسدار مسلح مى

ایستيم ولى او باید همراهش بياید تو. نگهبانش باید داخل شود، ما اینجا مى -

گذاریم، خطرناک توانيم زندانى را براى یک دقيقه هم دور از چشممان بنمى

 است. 

 گوید: کند و مىخندم، نرس نگاهى به من مىاختيار مىبا شنيدن لفظ خطرناک بى

 باید با دکتر حرف بزنم.  -

 گوید: گردد و مىنرس بعد از چند لحظه بر مى

بيند. فقط مریض متاسفم، اگر شما داخل اتاق شوید دکتر مریض را نمى -

گذارند زنند و باالخره مىهبانان با یکدیگر حرف مىتواند داخل اتاق بياید.نگمى

شوم. از اینکه دکتر در مقابل که تنها داخل اتاق شوم. با خوشحالى وارد اتاق مى

گيرد و در انگيزد. نرس دستم را مىپاسدارها کوتاه نيامد احترامم را بر مى

ارش با دهد. رفتخواهد بکند، توضيح مىمورد آندوسکپى و کارى که دکتر مى

من با عشق و محبت است. من بيشتر از اینکه متوجه حرفهایش بشوم محو رفتار 

 پرسد: اش هستم. مىدوستانه

 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 -

 م زندانيان مرد را کشتند. همه مجاهدین بند ما را هم کشتند. سوآره. حداقل دو -

اى را کنم. از گلویم لولهکند، با آنها احساس راحتى مىدکتر با محبت نگاهم مى

دارد. نرس کند و نت بر مىفرستند، دکتر کامپيوترى را نگاه مىام مىبه معده

لویم درد گرفته است، کند. گپشت سرم ایستاده و با دستش، دستم را نوازش مى

گوید که براى مدتى گلویم درد خواهد داشت. برایم آرزوى موفقيت نرس مى
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خواهند که مراقب خودم باشم و من هم از آنها تشکر کنند و از من مىمى

آیم. کنم. بعد از سالها با احساس غرور و خوشى خاصى از اتاق بيرون مىىمى

رده است و حاال براى اولين بار مردم عادى تمام این سالها رژیم ما را تحقير ک

 بينم که رفتارشان همراه با عشق و محبت و احترام است. را مى

کنم. برایم گذرند نگاه مىدر راه برگشتن به زندان مردم را که از خيابانها مى

مهم نيست اگر به بيمارستان آمدنم هم منجر به درمانم نشود، همينکه آمدم از 

ى از زخمهایم را ترميم کرد. دیدن رفتار سرد و بدون احترام نظر روانى خيل

آميزشان نسبت به من برایم خيلى دوست دکتر و نرس با پاسدارها و رفتار محبت

شان داشتنى بود. تفاوت رفتارشان با من نسبت به پاسدارها و بعد رفتار دوستانه

هایى که دیده با من مثل مرهمى بود که بر روى زخمهایم گذاشته باشند. زخم

شوند و نتيجه زندگى در زندان و تحقير شدن مداوم هستند. شرایطى که مرا نمى

داند و تاثيرش بر من آنچنان بوده است که خودم را براى چيزهایى که مقصر مى

هاى زیادى در روم با گفتنىخارج از کنترلم هستند سرزنش کنم. به اتاقم مى

 ابانها دیدم. مورد نرس، دکتر و مردمى که در خي

 ٭ ٭ ٭ 

 اى از سونيا دارم نوشته است: نامه

دهيم کردم از دستت مىاز اینکه حالت بهتر شده است خيلى خوشحالم. فکر مى -

و خيلى ناراحت کننده بود. من خوبم ولى خوش نيستم، در واقع وضع خوبى 

ن نبود. دانى که در این اتاق به جز من و راز کسى دیگر از دوستانماندارم. مى

اى زند، هيچ رابطهحاال راز هم با جهان دوست شده است و با من حرف نمى

زنند. از نشينم ولى باهام حرف نمىنداریم. با اینکه سر سفره راز و جهان مى

بيند، هيچ حرفى با من اى که با راز داشتم هيچ نمانده. گویى مرا نمىرابطه

هایى هستند که با من حرف ین اتاق چپىدانى که اکثر زندانيان در ازند. مىنمى

بيند. من هم تنهاى انقالب مىروهایش را ضدزنند. جهان همه به جز دنبالهنمى

 خوانم، کاش این وضعيت زودتر تمام شود. تنها هستم. فقط کتاب مى

شوم ولى براى راز هم متاسفم. گاهى احساس خيلى براى سونيا ناراحت مى

نایى به دیگران و ضدانقالب خواندنشان دارد از آنها انتقام اعتکنم جهان با بىمى

اند؟ شاید او هم نياز دارد گيرد. انتقام چه چيز را؟ دیگران با او چه کردهمى

فشارى را که رژیم به او آورده به شکلى تخليه کند و چه کسى بهتر از بقيه 

آنهایى نبود که زندانيان؟ ولى چطور راز به دام او افتاده است؟ راز حتى جزو 
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تنها مقاومت کند، او به مبارزه در زندان اعتقاد داشت. از ابتداى دستگيریمان 

توانيم مبارزه را در زندان ادامه دهيم و در این کردیم که مىمن و راز فکر مى

کردیم. بينش ما از مبارزه و مقاومت با بقيه متفاوت بود. هدف راه فعاليت مى

ود و نهایتا سازماندهى مقاومت که بنظرم بيشتر اوقات زندانيان دیگر مقاومت ب

کردند و ما هم موفق نبودند. چون آنها با جهان بينى دیگرى به مقاومت نگاه مى

دانستيم که آنها شکست خواهند خورد و هدف ما قادر بودیم که اینرا ببينيم. ما مى

در زندان فکر کردیم، به سازماندهى مبارزه متفاوت بود. ما به تشکل فکر مى

کردیم. به اینکه بحثهایمان چه باید باشند و اینکه چگونه از نظر روحى به مى

کردیم. مشغله فکرى ما سازماندهى روابط پایدار در زندانيان کمک کنيم فکر مى

زندان بود. حاال راز هم همه این مبارزه را به اتهام ضدانقالبى بودن رها کرده 

دهد، محيطى که در آن زندگى کنند اهميتى نمىه مىاست. دیگر به اینکه بقيه چ

اش یعنى من و سونيا اهميت کند برایش مهم نيست. وقتى به دوستان قدیمىمى

تواند به محيطش اهميت بدهد؟ وقتى من و راز با هم بودیم، دهد، چطور مىنمى

نه کردیم که جهان قدرت تخریبى دارد و قادر است انسانى را دیواهر دو فکر مى

کردم که با جهان دوست شود. نگرانش هستم کند و یا بشکند. هيچ وقت فکر نمى

کنم که یک رابطه ساده باشد. رابطه با جهان نقطه عطفى براى چون فکر نمى

وارد شدن به گروه اوست. و هر کس که با او دوست شود بعد از مدتى پشت به 

افتند که بقيه ضدانقالب تفاق مىکند. همه اینها با این ذهنيت ااش مىدوستان قبلى

کند که توسط گروه جهان هستند. فرد به این دليل با دوستانش قطع رابطه مى

هاى زیادى دارد پذیرفته شود. برایم عجيب است که فردى مثل راز که توانایى

 به گروه جهان پيوسته است. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  تالش براى ارتباط با بيرون

زنند. تمام این سالها یکى از حالم بهتر است و آرزوهایم به کاسه سرم ضربه مى

آرزوهایم این بود که با دوستانم و با حزب در بيرون از زندان ارتباط بگيرم. 

گاهى از یکى از آنها خواستم که برایم نامه بدهد، نظرات جدید را بدهد ولى 

هایى از آنها به دستم که نوشتههرگز چيزى دریافت نکردم. هميشه آرزو داشتم 

خواهد را ندارم، هایى که دلم مىرسيد. در اینجا که کتاب و مجله و روزنامهمى

 پرسم: کنم. از نازلى مىهميشه احساس کمبود مى

 اى که چيزى برایت بدهند؟ آیا از دوستان بيرون از زندانت خواسته -

 وجب خطر برایم شود. دهد که ممکن است مآره، هربار سایه پاسخ مى -

توانيم توانيم براى حزب بنویسيم؟ منظورم این است که مىکنى که مىفکر نمى -

 اى براى سایه بدهيم و از او بخواهيم که به حزب بدهد. نامه

توانيم این کار را بکنيم. ولى مسئله این است که نامه را چطور بنویسيم چرا مى -

 آن در نياورد.  که اگر به دست رژیم افتاد سر از

توانيم با مورس بنویسيم و بعد از اینکه نامه به دستش رسيد، کد مورس را مى -

 برایش بفرستيم. 

در این صورت احتياجى به کار دوم نيست، شعرى بود که هر دومان دوست  - 

توانيم آن شعر را به عنوان کد استفاده کرده و وقتى نامه به او رسيد داشتيم. مى

 م شعر را به او خواهم رساند. من فقط اس

 پرسد: کنم. نازلى مىبراى اولين بار احساس آرامش خاصى مى

 نامه را چطور بنویسيم که شبيه نامه نباشد؟  -

 توانيم از آن استفاده کنيم. باید فکر کنيم، بلوزى دارم که چهار خانه است مى -

گذاریم و عالمت مى هاهاى الزم بين خانهبا یک خودکار روى بلوز در فاصله

کنيم. اميدواریم که سایه بفهمد که با رمز نوشته شده تمام پشت بلوز را پر مى

است و بتواند آنرا بخواند. توسط یکى از زندانيان که با خانواده اش مالقات دارد 

 فرستيم. بلوز را به بيرون از زندان مى
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دانيم که چه اتفاقى نمى رسد،گذرد ولى هيچ پيغامى از سایه به ما نمىزمان مى

گيریم که نامه دیگرى بنویسيم. اینبار آنرا به براى بلوز افتاده است. تصميم مى

آوریم. هر روز شکل یک تابلوى کوبلن بر اساس طرح قایقرانان ونگوک در مى

رویم و براى چند ساعت کارمان دوختن کوبلن است. یکى از ما به تخت سه مى

دوزیم، چون این کارى نيست که ان هم نبينند که کوبلن مىکنيم که زندانيسعى مى

کنيم. کوبلن دوزى معموال کار آنهایى است که کار دیگرى ندارند ما معموال مى

انجام دهند. ما سرمان شلوغ تر از آن است که خودمان را با کوبلن دوزى 

کوبلن  توانيم به دیگران بگویيم که این یکسرگرم کنيم. مشکل این است که نمى

کنيم. بخاطر گذاریم کسى ببيند که چه مىمعمولى نيست. براى همين نمى

کنيم که باید این کار را مخفيانه انجام شرایطى که در زندان گذراندیم فکر مى

شود که دیگران برخورد خوبى با ما نداشته باشند ولى دهيم. هرچند باعث مى

ایم و بخواهد براى آن کار کردهاین در مقابل اینکه روزى رژیم بفهمد که ما چ

 سرکوبمان کند هيچ است. 

 گوید: نازلى مى

اى داده است و کتاب دیوید یافى را خواسته است. برایش راز برایم نامه -

خواهد با کند. به من گفت که نمىفرستم، براى اینکه دارد از من استفاده مىنمى

ام، حاال از من کتاب ى نداشتهامن رابطه داشته باشد. ماههاست که از او نامه

 فرستم، مهم نيست چه فکرى خواهد کرد. خواهد. به هيچ عنوان برایش نمىمى

کند که خيلى ناراحت کننده است. روز بعد نازلى نامه دیگرى از راز دریافت مى

بينم دهد. از اینکه مىنامه راز مثل برخورد گروه جهان به ماست که فحش مى

 خيلى ناراحتم. یکى از آنها شده 

 ٭ ٭ ٭ 

هاى دوستانم از دوباره با نامه نوشتن و خواندن سرم حسابى شلوغ شده. نامه

دار به نظر برسد ولى اتاقهاى دیگر و نازلى که در یک اتاق هستيم. شاید خنده

کند و با گاهى نوشتن بهتر از حرف زدن است. در نوشتن آدم بيشتر فکر مى

نویسد. گاهى در خواندن هم آدم توجه ن مىدقت بيشترى نسبت به حرف زد

بيشترى دارد تا در گوش دادن. بنابراین من و نازلى هم در مورد مسائلى حرف 

نویسيم، هرچند نوشتن وقت زنيم و در مورد بعضى مسائل براى هم مىمى

خوانم، در مورد رابطه گيرد. دارم نامه نازلى را مىمان مىبيشترى از هردوى

ز دوستانم که در اتاق دیگرى است برایم نوشته است. اینکه با من با یکى ا



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

کند که نباید در دهم. نازلى فکر مىنوشتن و رابطه داشتن با او وقتم را هدر مى

 کند. اش مرا قانع نمىرابطه با آن فرد وقت بگذارم ولى نامه

 کنيم. صبحاست و ما همچنان در این اتاق دربسته زندگى مى ٦٨اواخر سال 

است و ساعت سکوت و وقت مطالعه است، هرکس سرش به خواندن چيزى 

ام که پرده اى آنرا پوشانده است. نازلى کنارم گرم است. من نزدیک قفسه نشسته

هایى که در جاسازى است احتياج دارد. گوید به یکى از نوشتهنشسته است، مى

گيرد که را طورى مى گویم که مراقب باشد تا من دربياورم. نازلى پردهبه او مى

کند که اگر کسى خواست کنم. اتاق را نگاه مىکسى متوجه نشود من چکار مى

خواهيم که دیگران از قفسه استفاده کند به من بگوید که دست از کارم بکشم. نمى

دانيم که اگر دیگران آنرا یاد بگيرند، آنقدر آنرا به مان را بدانند. مىجاسازى

ستفاده خواهند کرد که به زودى رژیم هم آنرا کشف خواهد شکل علنى و مبتدى ا

کشم که دستم به انتهاى قفسه برسد. کار سختى کرد. پشت پرده طورى دراز مى

ام در بياورم. شوم ابرى را که در آنجا جاسازى کردهاست ولى باالخره موفق مى

چيز خوبى گذارم. ابر آورم و ابر را در ساکم مىبسته را از داخل ابر در مى

توان آن را در هر فضایى قرار داد. به نازلى براى جاسازى است چون مى

زند، دستم گویم که به این طرف پرده بياید و بسته را بگيرد. پرده را کنار مىمى

کنم. نازلى به کف را که بسته در کف آن است باز کرده و به طرف او دراز مى

کنم کند. با تعجب نگاهش مىو فرار مى کند و ناگهان جيغى کشيدهدستم نگاه مى

کنم کنم. احساس مىکند، دیگران را نگاه مىکه در آنسوى اتاق ایستاده و نگاه مى

اند. نازلى با ناراحتى کنند گویى دو گناهکار دیدهکه زندانيان با خشم نگاهمان مى

را نگاه  گوید ببخشيد، بسته شبيه سوسک بود. بستهنشيند و مىبر گشته کنارم مى

کنم، حدود سه سانت در یک سانت است که با نایلون سياه و نخ سياه مى

بندى شده است. چهار نخ مشکى آویزان از چهار سوى آن قيافه سوسک را بسته

رویم و ام را بگيرم، هردو ریسه مىتوانم جلوى خندهدهند. نمىبه آن مى

 توانيم به یکدیگر نگاه کنيم و نخندیم. نمى

  ٭ ٭ ٭

کنند، یکى از چهار بندى که تا دو سال منتقل مى ۲١٦از بندهاى  ٤ما را به بند 

پيش در آنها بودیم. بعد از اینکه ما را از اینجا بردند مردها را به اینجا آورده 

اند. نگهبانان ما را در بودند. بعضى از مردها از این بندها براى اعدام رفته

روند. فکر کردیم شاید وقتى که انتقالى تمام شود اتاقى جا داده، در را بسته و مى

افتد. دوباره در یک اتاق شلوغ کنند ولى چنين اتفاقى نمىدرهایمان را باز مى
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بدون امکانات دستشویى هستيم. دوباره باید اتاق را تميز کرده و همه چيز را 

رد طورى در جایى بگذاریم که کمترین فضا را اشغال کند. من و نازلى در مو

هایى پنهان کرده باشند حرف اند و باید نوشتهاینکه مردها در این بندها بوده

 زنيم. باید اتاق و دستشویى و حمام را خوب بگردیم. مى

کند، من روز بعد از انتقالى است، نگهبان در را براى هواخورى باز مى

اژ جایى را گردم و در زیر شوفمانم. همه جاى اتاق را مىروم و در اتاق مىنمى

توانم تکان دهم. به سختى دو نوشته از آنجا کنم که چيزى را در آن مىپيدا مى

ها نقد برنامه حزب کمونيست است. در نوشته آورم. یکى از نوشتهدر مى

توان نام جریان فرد نقد کننده را دید ولى از محتواى نقد پيداست که باید نمى

نوشته دیگر در مورد روابط زندانيان  متعلق به اکثریت یا راه کارگر باشد.

است. و از آنجا که در مورد زندانيان مرد است برایمان مشخص نيست که در 

مورد چه کسانى است. ولى این مشخص است که هردو نوشته مال افرادى از 

 یک جریان هستند. 

گردیم. نقاشى رنگ و روغنى اى از دستشویى و حمام را مىبه مرور هر گوشه

کند کنيم. دیدن نقاشى خيلى متاسفم مىعود رجوى، رهبر مجاهدین پيدا مىاز مس

از اینکه فردى چنان ریسکى در زندان بکند و عکس یک آدم را بکشد. نقاشى 

کنم که چرا برخى قدرت رجوى فکرم را مشغول کرده است. به این فکر مى

ى هستند. سازسازى و قهرمانبينند و مدام به دنبال رهبرخودشان را نمى

شود. این طریقه زندگى سياسى را روى از رهبر مىسازى منجر به دنبالهرهبر

توان دید، که برخى دوست دارند نقش رهبر را بازى در اینجا هم براحتى مى

کنند و برخى دوست دارند رهبرى پيدا کرده که به آن تکيه کنند. چرا انسانها 

طرف به نسبت نيازشان در آن قادر نيستند یک رابطه دو طرفه که هر دو 

دانم علت در غلطيدن به یکى از این دو رابطه تامين شوند، برقرار کنند؟ نمى

بينم که مثال جهان دوست دارد که نقش رهبر را بازى شخصيت چيست ولى مى

کند که این جایگاه براى خودش حفظ شود. کند. او با دیگران طورى رفتار مى

کنند. در حالى که در رابطه با دیگران را سجده مىروهایش هم او همه دنباله

کنند خودشان هم هرچند کوچک ولى یک رهبر باشند. ولى از آنجا که سعى مى

روش زندگى آنها مورد قبول دیگران نيست و فعاليت سياسى هم ندارند، ایزوله 

کند، او هم دوست هاى دیگر فرق مىاند. در حاليکه در مورد یکى از چپىشده

اش رد که نقش رهبر را بازى کند. و از آنجا که روش زندگى و کار سياسىدا

بيند و درکى از هاست. او آینده را نمىخودبخودى است مورد پسند خيلى
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روى از خود ضرورتهاى مبارزاتى ندارد، ولى دیگران را تشویق به دنباله

 ت. کند. هرچند بعد از جریان چادر رنگى او هم دورش خالى شده اسمى

اى از کسانى که از نظر سياسى به گردیم ولى نوشتهمن و نازلى همه جا را مى

هایشان فراتر از تجسم ماست و قادر کنيم. شاید جاسازىما نزدیک باشند پيدا نمى

ایم که متعلق هایى پيدا کردههاى آنها نيستيم. در حاليکه نوشتهبه پيدا کردن نوشته

ایم که در آن یک دفترچه از مجاهدین پيدا کرده به افراد جریانات دیگر است.

زندگى روزمره یک مجاهد توضيح داده شده است. اینکه ساعت چند باید از 

خواب بيدار شود، چه مدت باید ورزش کند، کى باید بخوابد، چه باید بخواند و 

کال از صبح تا شب چه باید بکند. چند دست لباس باید داشته باشد، حتى مشخص 

اى که براى یک است که چند تا لباس زیر باید داشته باشد. طریق زندگىکرده 

مجاهد در این دفترچه ترسيم شده است از زندگى در ارتش و سربازخانه بدتر 

 است. 

کنيم و به ندرت آسمان بيشتر از یک سال است که در اتاقهاى دربسته زندگى مى

ها نيم ساعت داریم. پنجره اى یکبار براىبينيم، چون هواخورى هم هفتهرا مى

هاى آن از هر دو طرف اند که کامال باز نشوند و شيشهاز نيمه آن جوش خورده

اند که بيرون را نبينيم. دلم براى دیدن آسمان بخصوص در شب تنگ رنگ شده

مان عباسى باغچهشده است. دلم براى گلهاى قشنگ تنگ شده، براى گلهاى الله

کاشت. دلم براى گلهاى ارشان گلهاى بنفشه مىکه هر بهار پدرم در کن

اى عباسى بند آسایشگاه هم که تا مدتى پيش آنجا بودیم تنگ شده است. باغچهالله

کردم. اتاق خيلى شلوغ است و با اینحال گاهى هایم را در آن جاسازى مىکه نامه

 ودم. خواست که الاقل روزى یک ساعت هم تنها بکنم، دلم مىاحساس تنهایى مى

نشينم، دیگران شوم. مىهاى شب است با لرزیدن زمين از خواب بيدار مىنيمه

کند. اند. نازلى کنارم خوابيده است، بيدار شده مرا نگاه مىهم بيدار شده

 پرسد: مى

 چى شده؟  -

 یک جایى زمين لرزه شده.  -

 چيزى نيست، بخواب.  -
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بينم که در زیر گيرد، مردم را مىکشم ولى ذهنم آرام نمىدراز مى

کنم که حالم بد است ولى ساختمانهایشان در حال جان دادن هستند. احساس مى

 مجبورم که دراز کش بمانم، جایى براى نشستن و یا راه رفتن نيست. 

شود و صبح است، در حال خوردن صبحانه هستيم. بلندگوى اتاق روشن مى

گوید در اثر زمين لرزه دیشب در شمال ایران تعداد شود. مىاخبار پخش مى

گوید که مردم زخمى احتياج به اند. مىزیادى از مردم جان داده و یا زخمى شده

خواهد که خواهد که خون بدهند. همينطور از مردم مىخون دارند و از مردم مى

تواند بفرستند. کسى نمى زدهغذا و پتو و چيزهاى دیگر براى منطقه زلزله

اش را تمام کند، برخى هنوز شروع نکرده بودند. وقتى که نگهبان در صبحانه

گویند که کند، بعضى از زندانيان به او مىاتاق را براى دستشویى باز مى

 حاضرند خون بدهند. 

دانيم من و نازلى مشغول دوختن کوبلن که در واقع یک نامه زیباست هستيم. مى

از چند گاهى زندانيان مالقات حضورى دارند و ما منتظریم که کوبلن  که هر

تمام شده و آنرا به یکى از دوستانمان که مالقات حضورى دارد بدهيم که از 

طریق خانواده او به دست کسى برسد که قرار است آنرا براى سایه دوست 

یا، آسمان و تواند بفهمد که رنگ درنازلى در خارج از ایران بفرستد. کسى نمى

گویند. کسى نخواهد فهميد که کوبلن از شرایطمان قایقها در کوبلن چيزى مى

گوید. از نياز به تغذیه فکرى و ضرورت دریافت نظرات جدید حزب مى

 گوید. به جز سایه که با دریافت آن باید آنرا ترجمه کند. مى

که دوباره وسایلمان را جمع کرده و موقتا به بند سه برویم. نگهبان مى گوید 

رنگ کنند. باید وسایلى را که براى چند روز الزم نداریم   خواهند که اتاق رامى

رفته و دوباره اتاق را  ٣در وسط اتاق گذاشته و روى آنها را بپوشانيم. به بند 

ایم. از افت نکرده و گرسنه و خسته افتادهکنيم ولى در وقت شام غذا دریتميز مى

انتقال متنفرم، در این چند ساله مدام از این زندان به زندان دیگر و یا از این 

ایم و هميشه نفسمان را بریده است. انتقال برایم به اتاق به اتاق دیگر منتقل شده

 معناى از دست دادن دوستانم هم هست، بعالوه خسته شدن و براى چند روز

ام، ولى با دنيا و نينا در مریض شدن. هرچند این بار دوستانم را از دست نداده

یک بند نيستيم. آنها هم مثل ما در اتاق دربسته هستند ولى در بندى دیگر. 

کنند و چطورند، امکان نامه نگارى به شکل قبل را از دست دانم چه مىنمى

توانيم براى یکدیگر ر بهدارى مىایم. تنها در مواقع مالقات و یا جاسازى دداده

 بنویسيم. 



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

گویند یک گروه حقوق هایمان کمى خوشحالند. مىامروز مالقات داریم، خانواده

کنيم که بشر به تهران آمده است و قرار است بيایند ما را ببينند. ولى ما باور نمى

قتى که به خواهند که وهایمان از ما مىرژیم بگذارد آنها ما را ببينند. خانواده

آیند با آنها حرف بزنيم. آنها خوش بينند که شاید این گروه روى رژیم دیدنمان مى

 فشار بياورد که ما را آزاد کنند. 

خواهد چند روزى از انتقالمان به این اتاق گذشته است، دوباره نگهبان از ما مى

ن بخاطر برگردیم. براى م ٤که وسایلمان را جمع کرده و به اتاق قبلى در بند 

ام که از سر گذارندم خيلى خسته کننده است ولى باید تحمل کنم. به اتاق بيمارى

مانيم. رنگ کردن اتاقها هم گردیم و باز هم پشت درهاى بسته مىقبلى بر مى

باید بخاطر بازدید گروه حقوق بشر باشد، ولى رژیم نخواهد گذاشت که ما را 

اند؟ آنهم چه رنگ مسخره و بى ردهببينند. ولى چرا اتاق ما را هم رنگ ک

ترسد شود. شاید رژیم مىزنيم دستمان رنگى مىکيفيتى. وقتى به دیوار دست مى

که نتواند ما را از چشم آنها پنهان کند. به هر حال اگر گروه حقوق بشر به 

وارد شوند و به راهروى اصلى قدم بگذارند خواهند دید که چهار  ۲١٦ساختمان 

شوند. شوند که هر یک به یک ساختمان دو طبقه منتهى مىباز مىدر به راهرو 

وارد شوند  ۲١٦ها یک بند هستند، پس اگر آنها به راهروى هر یک از این طبقه

تواند به تواند مانع دیدارشان از بند ما شود. در این حالت رژیم نمىرژیم نمى

آن خالى است و در  آنها بگوید که فقط بندهاى یک و دو را ببينند که بخشى از

 بخشى از آن توابها هستند. 

در بند چند تا از اتاقها خالى هستند و یکى از اتاقها پر از وسایل است. یکبار که 

مان بود دیدم که نگهبان در آن اتاق را باز کرد و چيزى در آن نوبت دستشویى

د که یک گذاشت و دوباره در را بست. اتاق پر از وسایل آن زندانيانى باید باش

سال و نيم پيش رژیم اعدام کرد. وگرنه تا قبل از انتقال مردها به این بند وقتى 

که ما در اینجا بودیم همه اتاقها پر از زندانى بود. از آنجایى که حاال در این بند 

به جز اتاق ما تنها اتاق یک است که پر از زندانى است و اگر به آن نزدیک 

هستند صدایمان را خواهند شنيد، در نوبتهاى شویم نگهبانان که در دفتر 

 رود. ماند و به دفتر مىدستشویى نگهبان در راهرو نمى

به این اميد که وسایل نوشتن، کتاب و چيزهاى دیگرى پيدا کنيم نقشه گشتن اتاق 

ایستد که به محض آمدن نگهبان اى از راهرو مىکشيم. سار در گوشهرا مى

ایستد، در را با قاشق را خبر کند. نازلى در کنار در مىبتواند او را دیده و ما 

بينم که معلوم است با دست شوم. ميز قشنگى مىکنم و وارد اتاق مىباز مى
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درست شده است. زندانيان مرد باید آنرا قبل از اعدامشان درست کرده باشند. 

اینکه چيز دهم که به اتاق خودمان ببرد. قبل از ميز را برداشته و به نازلى مى

کند و کند. نگهبان چيزى احساس نمىبدرد خور دیگرى پيدا کنم نازلى صدایم مى

شویم. ميز خيلى خوبى است، براى نوشتن هر یک از ما مشغول کارهایمان مى

 توانيم از آن استفاده کنيم. و خواندن مى

ک هاى خشاى با شاخهچند روزى است که دو تا کبوتر سفيد مشغول ساختن النه

در پنجره اتاقمان هستند. با تميز نکردن پنجره مراقب هستيم که نترسانيمشان. 

رسد امروز درست کردن النه تمام شد و خانم روى آن نشسته است. به نظر مى

خواهد تخم بگذارد. این دو کبوتر براى همه افراد اتاق جاجالب هستند. که مى

آورد. دیدن نر برایش غذا مىپيداست که کبوتر ماده تخم گذاشته است، کبوتر 

 بينيم. شان زیباست. این تنها پدیده طبيعى است که در اینجا مىرابطه عاشقانه

هاى شب است، با گذرد. نيمهاى از خوابيدن کبوتر روى تخمش مىیک هفته

اند و به پنجره زل شوم. همه بيدار شدهصداهاى ناهنجارى از خواب بيدار مى

اى چاق و چله در پرد و گربهین طرف به طرف دیگر مىاند. کبوتر از ازده

چکد. روى پنجره پر ریخته، تالش است که او را بگيرد. از کبوتر خون مى

ایم. گربه و کبوتر هر دو صداهاى اند. همه مان یخ زدهپنجره را خونى کرده

ار شکنند. انگهاى کبوتر زیر تقالهایشان مىآورند. تخمناهنجارى از خود در مى

شویم. همه از تکه مىبينيم که بوسيله پاسدارها داریم وحشيانه تکهخودمان را مى

ایم، از دیدن خودمان در حال مردن. کبوتر سفيد سمبل دیدن این صحنه افسرده

جلوى  ٦٧ميریم. سال آزادیست، مثل خودمان و ما داریم جلوى چشم خودمان مى

ند. گربه کبوتر بيجان و خونين را به شود، با زندانيان چنين کردچشمم زنده مى

هایش را غذا دهد و ما رود که تولهرود. شاید مىها مىدندان گرفته از بين ميله

خوابم و پتو را به روى اى که به آن خون پاشيده شده است. مىمانيم و پنجرهمى

 کنم. کشم و در سکوت اشکم را که گویى زندانى بوده، رها مىصورتم مى

 ٭ ٭ ٭ 
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  ديوار گالين دوپول

مان را بياوریم و چيز عجيبى رویم که چایىصبح است، به راهروى اصلى مى

یک دیوار است، که آنرا نصف کرده است. حاال  ۲١٦بينيم. در بين راهروى مى

در هر طرف دیوار فقط دو در هست که هر یک به یک بند دو طبقه راه دارد. 

ست که بتواند ما را از چشم گروه حقوق بشر دیوار را براى این رژیم کشيده ا

بينند، دو بيایند تنها دو در مى ۲١٦پنهان کند. حاال وقتى که گروه به راهروى 

شوند. رژیم تاکتيک جالبى براى پنهان درى که به بندهاى یک و دو منتهى مى

کردن ما از چشم آنها زده. گروه حقوق بشر در بندهاى یک و دو تعدادى تواب 

ها اسامى ند دید که اعتراضى به رژیم و کشتارهایش ندارند. ولى خانوادهخواه

اند. اگر گروه تعدادى از این اسامى را به رژیم بدهد و ما را به گروه داده

 خواهان دیدار با آنها باشد رئيس زندان چه جوابى خواهد داد؟ 

خواند مى نگهبان اسم یکى از زندانيان را که سال پيش همسرش اعدام شده است

که براى بازجویى آماده باشد. مطمئن هستيم که این باید در رابطه با گروه حقوق 

بند اند. زندانى با چادر و چشماش اسم او را به گروه دادهبشر باشد، حتما خانواده

آید که او را ببرد. بازدید گروه حقوق بشر پشت در آماده است ولى نگهبان نمى

ر حال گالين دوپول، نماینده حقوق بشر سازمان ملل در باید امروز باشد. به ه

ایران امروز از زندان بازدید کرد. و شاید نداند که بخشى از زندان را و 

 زندانيان را ندیده است. 

 ٭ ٭ ٭ 

صبح است و وقت سکوت. هر کس مشغول خواندن چيزیست. صداهایى از 

باشند. از صداها پيداست که  آید، باید زندانيان جدیدى را به بند آوردهراهرو مى

روند. دوست داریم که بدانيم آنها چه کسانى هستند. آیا از به اتاق چهار دارند مى

کشد که بفهميم، یک ساعت از انتقالشان دوستانمان هستند؟ خيلى طول نمى

رسد. همه به طرف نگذشته است که صدایشان از هواخورى به گوش مى

کنيم. حدود ده تا زن بسيار جوان را نگاه مىرویم و هواخورى ها مىپنجره

کنيم که نباید هستند، زیبا با لباسهاى قشنگ و گران قيمت. از سنشان احساس مى

کند. یکى از رود و از آنها سواالتى مىسياسى باشند. نازنين به باالى پنجره مى

يلى رسد که به ما خگوید مراقب باش یک جاسوس بين ماست. به نظر مىآنها مى

کنند ولى به خودشان اعتماد ندارند. همان شخص بعد از کمى راحت اعتماد مى
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کند به پاسخ دادن به سواالت نازنين. قدم زدن و جک گفتن با دوستش شروع مى

 گوید: مى

آمدند اى بودیم که مال آقایان وزرا بود. مرتب به خانه مىمان در یک خانههمه -

کردیم. آنها برایمان لباس و ما از آنها پذیرایى مى آوردندو دوستانشان را هم مى

دانم چرا دیشب پاسداران خریدند و در سالى که گذشت مشکلى نداشتيم. نمىمى

 مان حمله کردند و همه ما را دستگير کردند. به خانه

 پرسد. نازنين سن او را مى

 سال هستيم.  ١٧تا  ١۴همه ما بين   سال دارم.  پانزده -

دانند زیاد در اینجا نخواهند ماند، چون شادند و بازى رسد که مىمىبه نظر 

دهند و شود و پول مىخندند. باالخره وزرا دلشان برایشان تنگ مىکنند و مىمى

کنند. دستگيریشان باید بخاطر اختالفات جناحى رژیم باشد. هر آزادشان مى

رى اینها انجام جناحى گاهى بر عليه جناح دیگر کارى شبيه کشف و دستگي

 دهد تا امتيازى نسبت به دیگرى پيدا کند. مى

رویم گذرد. وقتى به دستشویى مىیک روز از دستگيرى زندانيان اتاق چهار مى

کنيم ها خونى است. آفتابه ها را تميز مىشویم که لوله برخى از آفتابهمتوجه مى

گوید که باید مراقب مى هاکنيم. بعد از دستشویى یکى از هم اتاقىو استفاده مى

کنند هایى را که اتاق چهار استفاده مىشيوع بيمارى باشيم. اگر امکان دارد آفتابه

گوید بخاطر اینکه لوله برخى از پرسند چرا و او مىاستفاده نکنيم. برخى مى

اند و اگر ما از آنها استفاده کنيم ممکن است بيمارى بگيریم. ها خونى بودهآفتابه

اند. شاید شود که این دختران جوان آفتابه را با آقاى وزیر یکى گرفتهنمىباورم 

 اى برایشان نداشته باشند. هم فرق آنچنانى

کنند، یا بازى بيشتر اوقات زندانيان اتاق چهار در هواخورى هستند و شلوغ مى

ال کنند که ما تا حادارى مىکنند و یا با یکدیگر دعوا مى کنند. کارهاى خندهمى

دهند. زنند و تنشان را به یکدیگر نشان مىایم. دامنهایشان را باال مىندیده

کند و باالخره خيلى جوان و پر انرژى هستند. نگهبان پشت بام آنها را نگاه مى

 خندند. گویند و با یکدیگر مىآنها هم چيزهایى به او مى

بشر از اوین دیدن شنویم که گروه حقوق مان مىروز مالقات است. از خانواده

ایم یا نه. با شنيدن اینکه رژیم پرسند که آیا آنها را دیدهکرده است و از ما مى
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کشيده که ما را از چشم آنها پنهان کند، عصبانى شده  ۲١٦دیوارى در راهروى 

گویند که به گروه خبر خواهند داد. ما اعتقادى به گروههایى که از سازمان و مى

هایمان اميدوارند که شاید چنين گروهى بتواند م. ولى خانوادهآیند، نداریملل مى

دانند که سرنوشت ما هایمان نمىفشار آورده و منجر به آزادى ما شوند. خانواده

بيشتر از هرچيز در دست مردم است. اگر کارگران براى حقوقشان بلند شوند و 

 اد خواهيم شد. المللى آزخواهان آزادى ما نيز بشوند، قبل از هر فشار بين

شنویم که یکى از زندانيان که بخاطر بيمارى در بيمارستان بسترى بوده، مى

خواهند تا او را اش از رئيس زندان مىآزاد شده است. به این ترتيب که خانواده

فرستد. وقتى که موقتا آزاد کنند. رئيس زندان او را براى دو ساعت به خانه مى

کنند و ه اگر انزجار بنویسد آزادش مىگویند کاش مىگردد به او و خانوادهبر مى

 نویسد. او هم مى

زندانيان اتاق چهار باید در حال آزاد شدن باشند، چون سر و صداهاى زیادى از 

روند که از آید. کمتر از دو هفته در این اتاق بودند، و حاال هم مىراهرو مى

خواهند داشت و داند تا کى این وضع را آقایان وزرا پذیرایى کنند. چه کسى مى

کى با شرایطى روبرو خواهند شد که هيچ نوع حمایتى نخواهند داشت. چه 

زمانى براى طوالنى مدت به زندان خواهند افتاد و یا سنگسار خواهند شد؟ 

شود واقفند دانم که آیا خودشان هم به اینکه چقدر دارد از آنها سو استفاده مىنمى

 یا نه. 

یم که بعد از ساعت دستشویى است. هر بار نگهبان اى یکبار هواخورى دارهفته

گوید که بندد و مىمان تمام شده و در دستشویى را مىگوید که وقت دستشویىمى

توانيم به هواخورى برویم. بيشتر اوقات تنها من و نازلى و سار و دو یا سه مى

دادى هنوز آیند چرا که تعرویم که قدم بزنيم. بقيه نمىنفر دیگر به هواخورى مى

دانيم که وقت دستشویى کم است. هيچ چيز در اینجا در دستشویى هستند. همه مى

کنيم و یا غذایى که به ما به اندازه کافى نيست، حتى هوایى که آنرا تنفس مى

اى یک بار دهند. جایى که هر کس دارد برایش کافى نيست، ولى نباید هفتهمى

ن وقت دستشویى از دست بدهيم. از هواخورى را هم در اعتراض به کم بود

گوید که وقت آنجایى که ما دوست داریم به هواخورى برویم وقتى که نگهبان مى

مانيم. این هم شاید مربوط به نگاه متفاوتمان به تمام شده در دستشویى نمى

رویم برخوردمان به مسائل متفاوت است. حتى مبارزه است که هر کجا که مى

یعنى برخوردمان به غذا خوردن و خوابيدن و کتاب  مان همزندگى شخصى

خواندن و استفاده از وقت و رفتارمان با دوستانمان هم متفاوت است. آنها مبارزه 
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کنند. از اینرو این هم کند، پيدا مىرا در محدودیتهایى که رژیم برایمان تعيين مى

مان حداکثر کنيم که از شرایطشود. و ما سعى مىاى براى مبارزه مىوسيله

 استفاده را کرده که مبارزه و خودمان را رشد دهيم. 

دوختن کوبلن تمام شده است، یک تابلوى زیباست و آماده آزادى. روز مالقات 

دهيم که به است آنرا به یکى از دوستانمان که مالقات حضورى دارد مى

اده است و گوید که به پدرش دگردد و مىاش بدهد. او از مالقات بر مىخانواده

به فردى که باید برسد، خواهد رساند. از اینکه توانستيم آنرا به بيرون زندان 

زنيم و اینکه متاسفانه نتوانستيم چيز بفرستيم خوشحاليم. در مورد آن حرف مى

گيریم که یک نامه دیگر زیادى بنویسيم چون یک تابلوى کوچک بود. تصميم مى

و طریقى که بتوانيم بيشتر بنویسيم حرف بنویسيم و در مورد روش جاسازى آن 

گيریم که یک تل پهن درست کنيم که با دوختن طرح روى زنيم. تصميم مىمى

توانيم چيز زیادى هم روى آن بنویسيم. شروع به کار روى آن پارچه مى

کنيم، براى آنکه پارچه مناسب را پيدا کنيم. از آنجایى که دنيا و نينا در بند ما مى

توانم از آن براى توانم برایشان بنویسم، وقت بيشترى دارم که مىنمى نيستند و

 دوختن تل استفاده کنم. 

گوید سفارش ميوه بدهيد. چند ميوه را نام شود، پاسدار مىدر اتاق باز مى

ها را برد، توت فرنگى هم جزو آنهاست. مسئول فروشگاه اتاق قيمت ميوهمى

است. ما چهار نفر یک کيلو توت فرنگى پرسد. قيمت توت فرنگى ارزان مى

دهيم. بقيه اتاق که خریدشان با هم است در مورد خرید توت فرنگى سفارش مى

خواهند که توت فرنگى بخرند. کنند. دو نفر از آنها از بقيه مىبحث مى

گویند که از بقيه تر است. نمىها ارزاناستداللشان این است که از بقيه ميوه

 کنند. تر هم است. بقيه مخالفت مىهها خوشمزميوه

شود توت فرنگى را زیاد نگه داشت، گيریم. چون نمىها را تحویل مىميوه

خوریم. از اینکه بقيه زندانيان این ميوه خوشمزه را اش را شسته و مىهمه

کنند خرید توت خورند متاسفم. آنها بخاطر این آنرا نخریدند که فکر مىنمى

داند که بورژوا بدنيا دانم توت فرنگى هم خودش مىاست. نمىفرنگى بورژوایى 

آمده است یا نه. دلم براى آن دو نفرى که اصرار داشتند توت فرنگى بخرند، 

سوزد. آن دو در جمعى هستند که ابتدا ترین حقوق آنها را هم به رسميت مى

خریدند؟ ىخریدند و بقيه نمشناسد. چه اشکالى داشت که براى آن دو نفر مىنمى

آیا این جزو حقوق آن دو نبود که بنابر نظر و تمایلشان خرید کنند؟ چرا آن دو 

بایست به نفع بقيه کوتاه بيایند؟ آیا مسئله اقليت و اکثریت در یک جمع، نفر مى
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ترین مسئله یعنى خوردن را هميشه باید به این طریق با آنهم در مورد خصوصى

يشه اقليت در مقابل نظر اکثریت کوتاه بياید؟ گيرى حل کرد؟ آیا باید همراى

اى که شود که هر کدام نظر خود را عملى کنند؟ بخصوص در چنين مسئلهنمى

 زد. اى به بقيه نمىخرید توت فرنگى توسط دو نفر و یا براى دو نفر صدمه

صبح است و ساعت سکوت، هر یک از ما هم مثل بقيه زندانيان مشغول خواندن 

ایم و هر هستيم. من و نازلى و سار و زیبا در کنار یکدیگر نشستهو یا کارى 

ها مشغول شنوم که یکى از چپىیک مشغول کار خودمان هستيم. یکباره مى

کند. بعد از جدا شدن از فحش دادن به سار است. متعجبم، چرا اینکار را مى

یکدیگر  ام. ما هرگز بهاى نبودهتوابها یعنى سالهاست که شاهد چنين صحنه

خواهد که فحشهاى دهيم حتى اگر از دست هم عصبانى باشيم. سار مىفحش نمى

 گویم: او را پاسخ دهد. قبل از اینکه دهان باز کند به او مى

 توجهى نشان نده، نگاهش هم نکن، کار خودت را ادامه بده، و هيچى نگو.  -

 پرسد: سار با برافروختگى مى

 زند، چرا نباید جوابش را بدهم؟ . اتهام مىگویدخود مىچرا؟ دارد بى -

ما با آنها دعوا نداریم. او خيلى عصبانى است، اگر جوابش را بدهى ممکن  -

 است بياید و تو را کتک بزند. تو هم او را خواهى زد؟ 

 گوید: نازلى به سار مى

ه خواهد با ما دعوا کند و تو تنها یک بهانه هستى کرسد که او مىبه نظر مى -

 دعوا را شروع کند. ما نباید دنبال او بيفتيم، بهتر است محل نگذاریم. 

رسد ولى به بيچاره سار، از ناراحتى سرخ شده است و خيلى ناراحت به نظر مى

داند توانند حدس بزنند که سار نمىدهد. هرچند همه مىکتاب خواندنش ادامه مى

 گویم: آرام به سار مى دهد.خواند. جواهر به فحش دادن ادامه مىچه مى

 جالب است که ببينيم در پاسخ ندادن ما عاقبت چه خواهد کرد.  -

جواهر باید از نظر روانى وضع بدى داشته باشد. بعد از مدتى فحش دادن به 

کند. افتد و با صداى بلند گریه مىسار و پاسخ نگرفتن از سار، به گریه مى
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ند، ولى او احتياج دارد که خشمش را کنند که او را آرام کندوستانش سعى مى

 گوید: کند. سار آرام به ما مىبيرون بریزد، براى نيم ساعت گریه مى

 توانستم به او بگویم که باعث شود این همه گریه کند. هيچ چيزى نمى -

 ٭ ٭ ٭ 

زنيم. اینکه چرا رژیم در این بند در بحثهایمان در مورد شرایط جدید حرف مى

هم دو اتاق را با زندانيانى که  ٣تنها دو اتاق را با ما اشغال کرده و در بند 

حکمشان تمام شده و بقيه اتاقها خالى هستند و تعدادى هم در سلولهاى انفرادى 

ت و چه ربطى به بازدید گروه هستند. اینکه ضرورت این شرایط چه بوده اس

حقوق بشر دارد. بازیدى که یکبار انجام شده و قرار است بار دیگرى هم 

شان کى خواهد بود ولى دانيم که بازدید بعدىصورت گيرد. ما نمى

اند که بزودى بازدید دیگرى خواهند هایمان گفتند که گروه به آنها گفتهخانواده

المللى که بينيم. یکى فشار بينوجود نداشت مىداشت. شرایط جدیدى را که قبال 

دهد. دیگرى جدا کردن ما از خود را در بازدید این گروه حقوق بشر نشان مى

 یکدیگر است، طورى که نتوانيم با هم ارتباط داشته باشيم. چرا؟ 

ایم. البته به شکل رمز که یک تل من و نازلى نامه دیگرى براى حزب نوشته

دانيم که آیا ها بيرون بفرستيم. هنوز نمىن یکى را هم مثل قبلىزیباست. باید ای

بلوز و یا تابلو به دست سایه رسيده است یا نه. شاید در مالقات بعدى بفهميم. 

اند، بخصوص اینکه در مقابل چشمان ها خيلى سرحالم آوردهنوشتن این نامه

ن کار قدرت تشکل را ایم به بيرون از زندان نامه بدهيم. اینگهبانان سعى کرده

دهد، حتى اگر این تشکل تنها از چند نفر تشکيل شده باشد. بيشتر به من نشان مى

ام. روابطى که هرچند هميشه در زندان در روابط سازمان داده شده بوده

توانستيم براى یکدیگر در اتاقها و بندهاى دیگر بنویسيم ولى ارتباط برقرار مى

 يز دیگرى است. کردن با بيرون از زندان چ

 ٭ ٭ ٭ 
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 بوى آزادى 

ها خبرى در بين همه زندانيان روز مالقات است، با برگشتن اولين سرى مالقاتى

اند و حکمشان پيچد. اینکه برخى از زندانيانى که در سلولهاى انفرادى بودهمى

شنویم اند. مىسالها بود که تمام شده بود، بطور موقت بدون هيچ شرطى آزاد شده

هایشان رفته و سه هفته دیگر باید به زندان برگردند که یا انزجار ه به خانهک

گویند که این ها مىبنویسند و یا به سلول برگردند. برخى از زندانيان یعنى چپى

هم فشار دیگرى روى زندانيان است که انزجار بدهند. ولى براى من نشان از 

کنم که رژیم دارد. فکر مىچيز دیگرى دارد، بوى آزادى، هواى آزادى را 

کند که شروع به آزاد کردن زندانيان کرده است و ابتدا آنهایى را آزاد مى

کنم که شدند. فکر مىبایست سالها پيش با تمام شدن حکمشان آزاد مىمى

توانند بعد از سه هفته به زندان برنگردند. همه زندانيان در مورد این مسئله مى

گویند که به این ظرى دارد. برخى از زندانيان مىزنند و هر کس نحرف مى

زنيم و شکل یعنى براى سه هفته بيرون نخواهند رفت. ما با یکدیگر حرف مى

گویيم که هر وقت که رژیم ما را بدون هيچ شرطى آزاد کند بيرون خواهيم مى

رفت. مهم نيست که بعد از مدتى بياید و دستگيرمان کند ولى خودمان هم به 

برنخواهيم گشت. براى ما مهم نيست که بهانه رژیم براى این آزادى  زندان

مان نيستيم. چيست، ما فقط حاضر به نوشتن و یا پذیرفتن شرطى براى آزادى

بينند. اینکه رژیم دیگر بينيم نمىدانم که همه زندانيان این نکته را که ما مىمى

خواهد هر چه د و مىتواند ما را براى مدت طوالنى در زندان نگه دارنمى

کنند که رژیم هرگز بدون گرفتن ها فکر مىزودتر از شرمان خالص شود. چپى

 انزجار ما را آزاد نخواهد کرد و آزادى ما تنها و تنها به قيام مردم وابسته است. 

کنم که تمام اميدم گذرند، الاقل براى من متفاوتند. احساس مىروزها متفاوت مى

مان را شود. همه زندگى روزمرهبراى دیدن دنياى بيرون دارد نزدیک مى

کنم که من انرژى بيشترى دارم، چون اميدوارترم. کنيم ولى احساس مىمى

سال اعدام دسته جمعى را هم با خود دارد،  ٦٧هرچند نگاه به آینده سایه سال 

دانم که آیا هرگز قادر به فراموش کردن آن روزها گویم. نمىزندانيان را مى

خواهم بود و یا خاطره و زخمهاى آن روزها را تا زنده هستم حمل خواهم کرد. 

چهره مهين همچنان در خاطرم است که گویى دیروز او را با آن لبخند محوش 

ار در اتاق پهلویى ایستاده و با عشق جهان را نظاره ام. انگار هنوز هم در کندیده

 کند. مى
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گوید که با چادر باشيم. ناصریان شالق زن، یکى کند و مىنگهبان در را باز مى

 گوید: شود و مىوارد اتاق مى  ٦٧از جالدان سال

تصميم داریم زندانيان را با هر حکمى که دارند در صورت تقاضاى مرخصى  -

 نيم. کسى هست که حاضر به نوشتن تقاضاى مرخصى باشد؟ موقتا آزاد ک

کنند، ناصریان اسمشان را یادداشت ها دستشان را باال مىها و اکثریتىاىتوده

گيرد همه رود. احساس خوشى وجودم را در بر مىکند و از اتاق بيرون مىمى

گهبان به کشد که نچيز نشانه آزادى بدون شرط در آینده نزدیک دارد. طولى نمى

روند و آید. آنها مىدنبال آنهایى که حاضر شدند تقاضاى مرخصى بنویسند مى

 پرسم که آیا آنها را دیگر خواهم دید؟ شک دارم. من از خودم مى

مان را آزاد کند و این خواهد همهنظر ما نسبت به شرایط کنونى، اینکه رژیم مى

ترک دارند. اینکه رژیم دارد  کارها آخرین تالشش براى شکاندن آنهایى است که

کنند بدون انزجار آزاد نخواهند شد کند آخرین کسانى را هم که فکر مىتالش مى

به دادن انزجار بکشاند. و اینکه بعد از همه اینها ما هم بدون شرط آزاد خواهيم 

شد به گوش بقيه زندانيان رسيده است. آنها در روابطى که به گوش ما برسد 

بين هستيم و بدون نوشتن انزجار آزاد نخواهيم شد. به خيلى خوشگویند که مى

بينم که گویم که خواهيم دید. مىکند، مىدوستى که بحثهاى آنها را برایم نقل مى

ما بيشتر از بقيه انرژى داریم و اميدوارتر هستيم. چرا؟ چون به آزادى خوشبين 

 هستيم؟ 

ات یعنى اخبار آزادى و اخبار تازه. زمان به مالقاتهایمان گره خورده است، مالق

شوم که برخى از زندانيان روز مالقات است، در سالن مالقات متوجه مى

هایمان مالقات حضورى داریم. خوشحالم به کابين منجمله خودم با خانواده

بوسم. این اولين بارى است که پدر و روم و پدر و مادر و برادرم را مىمى

بينم. آنها هيجان اى بينمان مىل و نيم، بدون دیوار شيشهمادرم را بعد از هفت سا

شود که نتواند حرف کند که گریه نکند و این باعث مىاند، پدرم سعى مىزده

کند، نگهبانان در حال قدم زدن و پائيدن ما هستند. در حالى بزند. فقط نگاهم مى

ت شده است را کنم یک گردنبند که از سنگ درسکه تظاهر به بوسيدن مادرم مى

اندازم. سنگى است که راز در یکى از تولدهایم بهم هدیه داده به گردن او مى

دید و یکى از ماها بود. طرح سنگ بود. زمانى که هنوز ما را ضد انقالب نمى

کره زمين است که یک پيچ دور آن است. خيلى زیباست و خيلى کار روى آن 

کرد. مادرم با تعجب نگاهم ن کار مىشده است. ماهها پنهانى از چشم من روى آ
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گویم این هدیه با ارزشى برایم هست، آنرا برایم حفظ کن. در کند، به او مىمى

 گویند: زنيم و پدر و مادرم مىمورد دنياى بيرون حرف مى

توانيم خواهند که براى دیدن آنها به اروپا برویم. ولى نمىخواهرانت از ما مى -

 کرده و برویم. تو را در اینجا رها 

من حالم خوب است و خيلى دوست دارم که بروید و از خواهرانم و دوستانم  -

 کنم که بروید. اخبارى براى من هم بياورید. خواهش مى

 گوید: پدرم مى

توانم بروم، همه این سالها به آنها گفتم که به محض آزاد شدن تو چطور مى -

توانم بروم و تو را در اینجا طور مىخواهم رفت. ولى تو هنوز اینجایى، من چ

 رها کنم، ممکن است تو را هم بکشند. 

شرایط تغيير کرده و فعال وقت کشتن نيست. خواهرانم هم نياز به دیدن شما  -

 دارند. 

 گوید: برادرم مى

 فرستمشان. مى -

خواهد که خواهد که جدا شویم، دلم نمىآید و مىشوم. نگهبان مىخوشحال مى

کند و ما یکدیگر هيچ کس دوست ندارد که جدا شود. نگهبان اصرار مى بروم،

شویم. قبل از رفتن، پدرم مقدارى کاکائو که توانسته از بوسيم و جدا مىرا مى

گيرم و از اینکه فراموش ها را مىدهد. کاکائوفروشگاه زندان بخرد به دستم مى

 گيرد. ام مىنکرده است که چقدر کاکائو دوست داشتم خنده

رسد. سار مثل هميشه بعد از مالقات خبرهاى خوب و بد زیادى به گوش مى

 پرسم: ناراحت است، پدرش دستگير شده است. مى

 چرا؟  -

 دانم. نمى -

 فعاليت سياسى داشت؟  -
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کردم که در کنم داشت. هرچند هرگز نگفت، ولى هميشه فکر مىفکر مى -

 رابطه با حزب فعال است. 

اند و برخى از آنها برگشته که به نام مرخصى تعداد بيشترى آزاد شدهشنویم مى

شنویم که زیر فشار اند که دیگر در زندان نگه داشته نشوند. مىو انزجار داده

خواستند دخترشان را دوباره از دست بدهند. خيلى اند که نمىخانواده بوده

ادى است، که رژیم ما را کنند که وقت آزناراحت کننده است، آیا اینها درک نمى

سال در زندان ماندند چون  ٨و یا  ٧براى مدت طوالنى نگه نخواهد داشت؟ آنها 

شان بيشتر از هر وقت از ماندن خواستند که انزجار بدهند. حاال موقع آزادىنمى

نویسند. روژین و بهناز که ماهها در ترسند و دارند انزجار مىدر زندان مى

اند که دوباره به زندان اند جزو آنهایى هستند که انزجار دادهسلول انفرادى بوده

افتم که آنها تحمل کردند ولى انزجار را نپذیرفتند. برنگردند. به یاد فشارهایى مى

اميدوارم از نظر روحى به خاطر انزجار نوشتن در وضعيت بدى نباشند. 

رسد که نظر مىبرایشان متاسفم چون آنها بارها سلول را تحمل کردند ولى به 

شنوم که سپيده هم بعد از چند روز آزادى موقت آمده و اند. مىدیگر خسته شده

انزجارش را داده است. همان کسى که وقتى از سلول انفرادى به زندان قزل 

حصار آمد و من از دیدنش خوشحال شدم و به او سالم کردم. و او که مرا 

دید، نه تنها جواب سالمم نقالب مىابخاطر عدم همراهيم در حرکتهاى آنها ضد

رسد که مهوش هم را نداد، بلکه با نگاهش بهم گفت که خفه شوم. خبر مى

انزجار داده و آزاد شده است. حکم او هم سالهاست که تمام شده و فقط بخاطر 

عدم پذیرش شرط آزادى در زندان مانده بود. هرچند با هم دوست نبودیم ولى 

دید. من حتى تم، او هرگز خودش را برتر از ما نمىهميشه او را دوست داش

خواستم. او انسانها را تنها رفتم و از او کمک مىوقتى بيمارى داشتم پيش او مى

دید و بر مبناى آن، با دیگران خط و نشان شان نمىاز زاویه تفکر سياسى

ت او را آید که یکبار که در سلول بودم، روز مالقاکشيد. یادم مى"انقالبى" نمى

زد، به سوى او دویدم و بخشى از پوست بایست با من حرف مىدیدم. او نمى

سوخت به او نشان دادم و از او پرسيدم که صورتم را که مدتى بود به شدت مى

چه باید بکنم. او نگاهش کرد و با دستش پوستم را معاینه کرد و گفت خشک 

دید که اگر نگهبان او را مى ندار، هميشه کرم بهش بزن. و این وقتى بودنگهش

زند، ممکن بود او را به سلول بفرستد. چون ما در یک بند که با من حرف مى

 زدیم. بایست با یکدیگر حرف مىنبودیم و نمى

 ٭ ٭ ٭ 
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کنند. راز و سونيا هم در آن شنویم که از اتاق یک دارند برخى را منتقل مىمى

ز را در کنار جهان گذاشت و او را اتاق هستند، این همان اتاقى است که را

زنيم که ممکن است جدایمان آنچنان تغيير داد. من و نازلى با یکدیگر حرف مى

شود و نگهبان با یک ليست وارد کنند، قبل از آنکه حرفمان تمام شود در باز مى

خواند نازلى، فرى و زیبا و تعداد دیگرى در شود. اسامى برخى را مىاتاق مى

کنيم که بوسيم و آرزو مىد و باید بروند. من و نازلى یکدیگر را مىليست هستن

یکدیگر را بيرون از زندان ببينيم. جدایى از نازلى برایم سخت است. او در تمام 

مدتى که مریض بودم و وضع بدى داشتم کنارم بود. او هر کارى که از دستش 

توانم شود ولى چه مىمىآمد برایم انجام داد و حاال دلم خيلى برایش تنگ برمى

اى بوسم و از او براى کمکهایش در دورهبکنم، زندان یعنى جدایى. فرى را مى

کنم که براى روند و هرچند احساس مىکنم. آنها مىکه بيمار بودم تشکر مى

گيرد. طوالنى مدت در زندان نخواهيم بود ولى غم تمام وجودم را در بر مى

ام شده است. دوست ندارم هيچ کارى و باعث ناراحتىهميشه از جدایى بدم آمده، 

شود و نگهبان از کنم. در اتاق باز مىنشينم و به دنياى بيرون فکر مىبکنم، مى

خواهد که وسایلمان را جمع کرده و به اتاق یک برویم. به اتاق یک ما مى

ان باز بندد. یعنى از این به بعد در اتاقمرویم ولى نگهبان در اتاق را نمىمى

بينم. خواهد بود، این یکى جاى خوشحالى دارد. سونيا و راز را در اتاق یک مى

سونيا از دیدن من خيلى خوشحال است و راز خيلى افسرده است. چرا؟ شاید 

توانم او کند. نمىبخاطر جدایى از جهان ناراحت است، شاید احساس تنهایى مى

نبود، هميشه سرحال بود. این حال او را اینقدر افسرده ببينم، او هرگز اینطورى 

 اش با جهان باشد. باید نتيجه رابطه

اش این است که در اتاقمان کنيم، خوبىشروع مى ١زندگى دیگرى را در اتاق 

نشينند. از سونيا در مورد آن باز است. سونيا و راز سر سفره غذاى اتاق نمى

 گوید: پرسم، مىمى

ز سر سفره اتاق ننشست. از من هم خواست که وقتى که از شما جدا شدیم را -

آمد. اى مىننشينم، من هم قبول کردم هرچند همان موقع هم به نظرم کار احمقانه

دانستم که این خواست اینطورى با بقيه مرز بکشد، ابتدا نمىمثل جهان او هم مى

نشينم چون مرز کشى مرا هم در بر خواهد گرفت. هنوز هم من با او مى

 زند ولى برایش ناراحتم. ت، هرچند با من حرف نمىتنهاس

خوریم هميشه اینطور بوده است که به نسبت تعداد  طریقى که ما غذایمان را مى

اى به شکل نيم دایره پهن می کنيم. هميشه اینطور بوده که افرادا افراد اتاق سفره



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

در سر  از جریانات راست به ترتيب از طرف راست سفره مىنشستند، تا اینکه

دیگر سفره جای ما بود. شکل نشستنمان در اتاق هم همينطور است، قسمت 

اند و ما در قسمت چپ ها پر کردهها و اکثریتىاىراست اتاق را هميشه توده

ها کنند که با چپىایم. آنهایى که هم با راستها رابطه دارند و هم سعى مىنشسته

 نشينند. یا وسط سفره مى رابطه داشته باشند معموال در وسط اتاق و

چند روزى است که در این اتاق هستيم، تعدادمان نسبت به قبل کمتر است، 

بيست نفر هستيم. بيشتر دوستانم در اینجا نيستند، فقط سونيا و منيژه و سار 

کنم که هستند. دیدن راز که افسرده است برایم خيلى سخت است. سعى مى

شوم که او هم دوست دارد. با او متوجه مىدوباره با او وارد رابطه شوم و 

 کنم که از حالت تنهایى و افسردگى بيرون بياید. زنم و به او کمک مىحرف مى

 ٭ ٭ ٭ 
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  زندانيان عادى

شویم، صداهایى از سالنى که به بندمان چسبيده به شب است، آماده خواب مى

کنم. تعداد زیادى زن پشت روم و سالن را نگاه مىرسد. دم در اتاق مىگوش مى

کنند. ما نسبت کنم و آنها هم با تعجب ما را نگاه مىاند. آنها را نگاه مىدر ایستاده

شان فقر از صورتهاى زرد و رنگ پریده رسيم.به آنها تميز و شيک به نظر مى

کند و آنها وارد آید و در را باز مىبارد. نگهبان مىشان مىو لباسهاى کهنه

دهند. از دیدنشان خوشحالم، خيلى وقت است که راهرو شده و یکدیگر را هل مى

ه ام. یکى از آنها ما را بام. سالهاست که این همه آدم ندیدهمردم معمولى را ندیده

 اند؟ پرسد اینها هم قاچاقچىدهد و مىدیگرى نشان مى

اند. شنوم که در هر اتاقى چهل نفر جا داده شدهخزم در حاليکه مىزیر پتویم مى

فروش و قاتل هستند. صبح کارگر اتاقمان آنها مخلوطى از قاچاقچى و دزد و تن

اهرو صحبت رود که در مورد نظافت بند یعنى توالت، حمام و رپيش آنها مى

کنم گوید خواهش مىکنم، منيژه در راهرو ایستاده و به آنها مىکند. نگاهشان مى

زند. منيژه دوباره کند، هر کس با دیگرى حرف مىگوش کنيد. کسى گوش نمى

دهد شنود. همهمه اجازه نمىکند ولى کسى نمىهمان جمله را مودبانه تکرار مى

زند ا که شاهد سعى منيژه است، داد مىکسى صداى او را بشنود. یکى از آنه

خواهند با ما حرف بزنند. تمام راهرو را سکوت در بر خفه شوید، خانم مى

 گوید: ام را بگيرم. منيژه مىتوانم جلوى خندهگيرد، نمىمى

باید با هم بنشينيم و نظافت بند را برنامه ریزى کنيم. اگر شما تعداد افراد سالم  -

ر به کار کردن هستند بشمارید و یک نفرتان پيش من بياید خودتان را که قاد

 توانيم با هم برنامه نظافت را بریزیم. مى

گيرد. برخى از آنها کنند و دوباره همهمه راهرو را در بر مىآنها موافقت مى

 گویند که مواظب وسایلمان باشيم، چون بين آنها دزد هست. آیند و مىپيش ما مى

   

زنم. بخاطر مدت طوالنى اند، در راهرو قدم مىست، همه خوابيدههاى شب انيمه

زنم که احساس زندگى در اتاق دربسته دوست دارم قدم بزنم. گاهى آنقدر قدم مى

کنم دیگر پاهایم قادر به برداشتن قدمى دیگر نيستند. حاال هم پاهایم توانشان مى

روم. در حال به دستشویى مىاند باید بروم و بخوابم، قبل از آن را از دست داده

کنم که در حال شستن شستن دستهایم هستم که سایه کودکى را احساس مى
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آید. ساله مى ۹کنم، یک دختر رنگ پریده، به نظر دستهایش است. نگاهش مى

 پرسم: کنم و مىبينم و یا واقعى است؟ دوباره نگاهش مىخواب مى

 کنى؟ اسمت چيه؟ اینجا چکار مى -.

 گوید: اندازد. مىکند و سرش را پائين مىیک لحظه صورتم را نگاه مىبراى 

 زندانى هستم. اسمم مهرى است.  -

 چطور امکان دارد؟ تو بچه هستى، باید در خانه باشى.  -

 گویم: کند و سرش آنقدر پائين است که قوز کرده است. مىزمين را نگاه مى

 اتهامت چيه؟  -

 گوید: با خجالت مى

 فروشى. تن -

 پرسم: کنم، مىتعجب مى

 کى گفته؟ چند سالته؟  -

 دوازده سال.  -

 گویم: کنم و مىگيرد. بغلش مىناراحتى تمام وجودم را در بر مى

توانستى تن فروش باشى، سنش را ندارى. ولى نگران نباش عزیزم. تو نمى -

بایست اگر سن یک زن را هم داشتى و تن فروشى کرده بودى باز هم نمى

 خجالت بکشى. 

 گوید: با تعجب مى

گفتند از ولى همه آنها از نگهبان خواستند که ما را در بند جدایى بگذارد. مى -

 کشند. الت مىفروشها خجبودن با تن

 منظورت چه کسانى است؟  -
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 ها. ها و قاچاقچىهمه. دزدها، قاتل -

 چقدر حکم دارى؟  -

 پنج سال و صد ضربه شالق.  -

 براى چى؟  -

کرد که به خانه صاحبکارش بروم. دوست هر جمعه برادرم مرا مجبور مى -

دو سال  زد. براىرفتم مرا مىکرد، اگر نمىنداشتم بروم ولى مجبورم مى

 مان آمدند و مرا دستگير کردند. رفتم، تا شش ماه پيش که پاسدارها به خانهمى

 برادرت را هم دستگير کردند؟  -

 نه، خانه نبود.  -

 چند سال مدرسه رفتى؟  -

 گوید: با خجالت مى

شستم و یا در خانه ها نظافت مدرسه نرفتم، هميشه کار کردم، لباس مى -

 کردم. مى

گه بخواهى در زندان وقت دارى که خواندن و نوشتن را یاد بگيرى. حاال ا -

حاال دیر است و باید برى بخوابى. من در اتاق یک هستم، فردا بعد از ظهر بيا 

 پيشم که در موردش حرف بزنيم، باشه عزیزم؟ 

 باشه.  -

بينم زیر چشمى مرا که از خورد. مىمهرى که انگار خشکش زده تکان نمى

 کند. آیم نگاه مىيرون مىدستشویى ب

   

گویم. و تا بعداز خوریم، در مورد مهرى به بقيه مىصبح در حاليکه صبحانه مى

کند که ببيند ات چک مىگویند دوست تازهظهر هر از چند گاهى دوستانم مى

بينم که مهرى نگاهى به درون کنم و مىهنوز اینجایى یا نه. در اتاق را نگاه مى

آید و نگاهى به درون رود. بعد از ظهر دوباره مىزد و سریع مىاندااتاق مى
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اى رفته و گویم که صبر کند و با او به گوشهاندازد، با اشاره به او مىاتاق مى

 گوید: پرسم آیا دادگاهى شده است. مىنشينيم. مىمى

 آره. ماه گذشته دادگاه داشتم.  -

 اد؟ افتدر خانه حسين چى بود؟ چه اتفاقى مى -

 گوید: با صدایى پائين مى

کردم که کارى با من نداشته باشد، ولى چيزهاى بدى بود. هر بار التماسش مى -

گفت ساکت باشم و تلویزیون نگاه کنم، وگرنه شکایتم را به داد. مىگوش نمى

 برادرم خواهد کرد. 

 اند؟ اند؟ حسين را هم دستگير کردهحاال هم تو را دستگير کرده -

خواستم بروم و از ترس برادرم نه. مال در دادگاه باور نکرد که من نمى -

توانستم پيش پاسدارها بروم و کمک خواستم، مىگفت اگر خودم نمىرفتم. مىمى

 توانستم این کار را بکنم. دانستم که مىبخواهم. نمى

 رفتى؟ دانستى، مىاگر مى -

 گوید: دهد مىدر حاليکه سرش را تکان مى

 ترسيدم. از آنها مى -

اى به سن تو باید در مدرسه باشد نه تعجبى ندارد، ببين کجا فرستادنت. بچه -

 زندان. چرا مدرسه نرفتى؟ 

وقتى هفت سالم بود مادرم مرد. مرا به خانه یک سرهنگ فرستادند که کار  -

شته کنم. بعد از دو سال که برگشتم، برادرم گفت که باید کار کنم و درآمدى دا

فرستاد. روزهاى دیگر هم مرا به ها مرا به خانه صاحبکارش مىباشم. او جمعه

گرفت. یک فرستاد که رختشویى کنم و برادرم پولش را مىخانه دیگران مى

گفت روز بعد خواهد خرید، خواستم، مىخرید، هربار که مىبستنى هم برایم نمى

خواستم که تن فروش اشم، نمىخواستم که دختر بدى بولى هيچ وقت نخرید. نمى

 باشم، تقصير من نبود که بدکاره شدم. 
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اى. برادرت و صاحبکارش و مال و دادگاه و تو بدکاره نيستى، کار بدى نکرده -

دولت کارى کردند که تو اذیت بشى. اینکه امروز در زندانى تقصير خودت 

اینکه از  نيست، تقصير همه آنهاست. تمام رنجى که کشيدى تقصير آنهاست،

ات لذت نبردى و بازى نکردى و مدرسه نرفتى تقصير آنهاست. هيچکدام بچگى

بایست در زندان باشيم، حاال هم که از ما بد نيستيم، و هيچ کدام از ما نمى

 توانى خواندن و نوشتن را در اینجا یاد بگيرى. اینجایى، مى

هایى را به من چطورى؟ کسى که مرا دوست ندارد. همه زنهاى اتاقم فحش -

زند. چه کسى به من درس گویند. کسى با من حرف نمىدهند که پاسدارها مىمى

 دهد؟ مى

 من.  -

 گوید: زند، سرخ شده است. مىکند و به صورتم زل مىسرش را بلند مى

ولى نگهبانان به ما گفتند که نباید با زندانيان اتاق شما حرف بزنيم. به شما هم  -

 ما حرف نزنيد؟  اند که باگفته

کنيم. ولى ما باید دانند که به حرفشان گوش نمىنه، به ما نگفتند چون مى -

توانيم بعد از ظهرها زیر طناب مراقب باشيم که پاسدارها ما را با هم نبينند. مى

 لباسها همدیگر را ببينيم. 

 باشه.  -

 هات برام بگو. از هم اتاقى -

دهد، قدبلند و کمى است با انگشت نشانم مى مهرى زنى را که در حال قدم زدن

 چاق است. 

اسم او فيروزه خانم است، یکبار یکى از نگهبانان را وقتى که بهش فحش داد،  -

کتک زد. بعدش توى سالن در مقابل همه شالقش زدند. ما را مجبور کردند که 

ت بستند نگاه کنيم، چاره دیگرى نداشتيم. خيلى بد بود، دست و پاهایش را به تخ

شان عرق زدند. همهو پنج تا پاسدار مرد به نوبت با یک شلنگ کلفت بهش مى

بایست به نوبت بزنند، براى خودشان هم سخت بود. شالق را دور ریختند. مىمى

کردند، به چرخاندند و در حاليکه على و حسين و فاطمه را صدا مىسرشان مى

مد، فقط خوابيده بود، تکان هم زدند. صداى فيروزه خانم در نياکمر او مى
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اختيار جارى بودند. صداى خورد. فکر کردم که مرده است، اشکهایم بىنمى

شالقها خيلى وحشتناک بود، گوشهایم را با دستهایم گرفته بودم ولى باز هم 

اند. پاسدارى که از شنيدم. مطمئن بودم که فيروزه را کشتهصداى شالق را مى

کرد. آرزو داشت که ده سگ، نشسته بود و تماشا مىاو کتک خورده بود، ما

خواست مرد. مىفيروزه خانم گریه کند. داشت براى صداى ناله فيروزه خانم مى

دانست. صد ضربه کشد، فيروزه خانم هم مىکند و جيغ مىببيند که گریه مى

اد شالق به او زدند و او تکان نخورد. وقتى تمام شد، بلند شد، چادرش را تکان د

و در مقابل آن ماده سگ نشست. آنجا نشست و به او زل زد، خيلى جالب بود. 

داد فرار کرد. بعد یکى از زنها نگهبان خيلى عصبانى بود، در حاليکه فحش مى

خواست که به پشت فيروزه خانم کرم بزند. یکى از آنها پيرهنش را باال زد، 

شد دید. وقتى دیدم ا را مىپشتش را دیدم. کامال سرخ و سياه بود، جاى شالقه

آورد که درد دارد، اکثر زنها حالم بهم خورد. ولى او به روى خودش هم نمى

 گویند فيروزه خانم، نميگویند فيروزه. عصبى بودند. بهش مى

خواهد که هرچه ام، دلم مىکنم که یکى از دوستانم را پيدا کردهاحساس مى

گوید که بهتر شود و مهرى مىاهرو مىزودتر با او حرف بزنم. نگهبانى وارد ر

 شویم. است برود. از هم جدا مى

زند، راهم را عوض کرده و بينم که فيروزه خانم در هواخورى تنها قدم مىمى

 گویم: روم و مىدر کنارش راه مى

اى که در جلوى زندانيان شدى شنيدم و اینکه خيلى شجاعانه در مورد شکنجه -

 تحملش کردى. 

 گوید: ندى مىبا لبخ

 اتاق یکى هستى، مگه نه؟  -

 آره.  -

توى هواخورى بودیم، نگهبان هم به هواخورى آمد. برخى از زندانيان در  -

مورد وضعيتمان شروع کردند با او حرف زدن. اینکه غذاى کافى نداریم و 

وسایل نظافت و غيره نداریم. نگهبان طبق معمول شروع کرد به آنها فحش 

بایست شما کشتيم. نمىبایست مىتان را مىفروشيد، همهشما تندادن. گفت، 

داشتيم که حاال غذا بخورید. عصبانى شدم، نزدیکتر ها را زنده نگه مى"فاحشه"
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کنى خودت کى هستى؟ اگه اسلحه نداشتى االن شلوارت را رفتم و گفتم، فکر مى

ميدم چکار خيس کرده بودى. نگهبان گفت، مواظب دهنت باش "فاحشه". نفه

اش را گرفتم و روى هوا بلندش کردم و به زمين کوبيدمش. زندانيان کنم، یقهمى

آمد. در دیگر مرا از روى او بلند کردند، ولى دیر شده بود از دماغش خون مى

 اندازم. من هم داد زدم، خواهيم دید. کرد گفت، به گریه ات مىحاليکه فرار مى

 خيلى درد داشت؟  -

اید اش کردهتان تجربهتو باید بيشتر از آن شکنجه شده باشى، همه آره، ولى -

 مگه نه؟ 

 ایم. از اتهامت برام بگو. نه. همه نه. برخى از ما هم تجربه کرده -

 قاتل همسرم را کشتم.  -

 تواند قاتل باشد؟ بارد. چگونه مىکنم. محبت از صورتش مىبا تعجب نگاهش مى

 خيلى دوستش داشتى، نه؟  -

خواستيم. جوان که آره. مرد متفاوتى بود. انتخابش کرده بودم، همدیگر را مى -

بودم روزى به خانه رفتم و به مادرم گفتم روز جمعه یک آقایى براى غذا به 

آید. گویى مطمئن نبود درست شنيده است، مادرم پرسيد، کى؟ گفتم مان مىخانه

خواست یوانه شد، او هميشه مىخواهم باهاش ازدواج کنم. مادرم دمردى که مى

رفتم. عاقبت که مرا به این و آن شوهر دهد ولى من زیر بار آنگونه ازدواج نمى

خواستم آنچنان ازدواجى را در زندگى پدر و مادرم و دوستانم دیده بودم. مى

براى عشق ازدواج کنم و همين کار را هم کردم. همدیگر را دوست داشتيم، همه 

ه سال با هم زندگى کردیم و او هرگز یک کلمه نامهربانانه به چيزم بود. پانزد

من نگفت، هيچ وقت صدایش را یا دستش را به رویم بلند نکرد. برعکس 

شان خوردند، همهدوستانم که هرچند وقت یکبار از دست همسرانشان کتک مى

اى پيدا کردند. براى همين وقتى که کشتنش، مکث نکردم. اسلحهبهم حسودى مى

کردم و قاتلش را کشتم، هيچوقت هم از کارى که کردم پشيمان نشدم. یک شب 

کنم درست است، دانستم کارى که مىام. مىخوابى نشدههم بخاطرش دچار بى

 عدالت را پياده کردم. 

 چرا قاتلش را به دادگاه نکشوندى؟  -
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 کشوندمش. یک سال هم طول کشيد ولى جناب قاضى را خرید و نظر دادگاه -

گشت و همسر من زیر این شد که مدرکى بر عليه او ندارند. او راست راست مى

 اى؟ خاک بود. تو تا حاال کسى را کشته

 نه.  -

 اند؟ هاى اتاقتان هم آدم نکشتههيچ یک از سياسى -

 نه.  -

 پس براى چى دستگيرتون کردن؟  -

نظرشان اعدام ها بخاطر همه ما را بخاطر طرز فکرمان دستگير کردن. خيلى -

 شدند. چند ساله که اینجایى؟ 

تونم دوام کردم که نمىپنج ساله، ده سال دیگه هم باید بکشم. اولش فکر مى -

 بياورم. 

 ٭ ٭ ٭ 

ام. احساس خوبى دارم، در عرض چند روز گذشته دوستان خوبى پيدا کرده

را رسد آنها هم همصحبتى با مدوست دارم با آنها حرف بزنم و به نظر مى

هایم قصد اعتصاب غذا بخاطر دوست دارند. ولى نگرانم، برخى از هم اتاقى

کنم از شنيدن خبر اعتصاب غذا بند بودن با زندانيان عادى را دارند. فکر مىهم

گوید آنها امروز اعتصاب غذایشان را اعالم خيلى ناراحت بشوند. سونيا مى

 خواهند کرد. 

کند که تظاهر به این کند که زندانى ى مىرژیم ما را با زندانيان عادى قاط

سياسى ندارد. ولى اینکه رژیم چه بگوید، مهم است؟ از کى ادعاهاى رژیم 

اند؟ رژیم اسالمى تا کنون هزاران انسان را تنها بخاطر اهميت پيدا کرده

اند کشته است. این رژیم منکر اعدام عقایدشان و یا بخاطر اینکه المذهب بوده

عقایدشان است. این رژیم هميشه گفته است که زندانى سياسى ندارد. آنها بخاطر 

گوید. این ادعاى همه داند که دروغ مىدانند و همه دنيا مىولى مردم مى

رژیمهاى دیکتاتورى است. اگر رژیم با گذاشتن ما در کنار زندانيان عادى 

نار اینها اصال کند. چون من از بودن در کخواهد ما را تحقير کند، اشتباه مىمى

برم. اینها مردمى هستند که بخاطر فقر دست کنم لذت هم مىاحساس حقارت نمى
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اند. رژیم باید با داشتن چنين زندانيانى احساس حقارت فروشى زدهبه دزدى و تن

توانيم آنرا به ضد خودش تبدیل کنيم. کند. اگر ما هدف رژیم را درک کنيم، مى

اند که ین زندانيان حرف بزنيم. آنها را هم تهدید کردهخواهد که ما با ارژیم نمى

با ما حرف نزنند. رژیم ما را از جامعه جدا کرده که با مردم حرف نزنيم و حاال 

 خودش مردم را کنار ما گذاشته. 

کنم زند، احساس مىآید و با من قدم مىزنم، فيروزه مىتوى هواخورى قدم مى

 پرسم: ناراحت است. مى

 کرى؟ چرا پ -

آوردند. هرچند بودن در کنار تو باعث افتخارم است و کاش ما را اینجا نمى -

توانم تا آخر عمرم چنين شرایطى را تحمل کنم. ولى این یک حقيقت است که مى

 ما مثل هم نيستيم و بودن ما در بند موجب تحقير شماست. 

کنى که ما اینقدر با هم فرق داریم و با بودن با شماها گى؟ چرا فکر مىچى مى -

هایت تن فروش هستند. من کنم؟ تو گفتى که بيشتر هم اتاقىاحساس حقارت مى

بينم که آدمهاى مذهبى آنها را فروشها را آنطورى نمىهم بهت گفتم که من تن

اند و ضرر به کى زور گفتهشان ها در زندگىبينند. مگر این بيچارهمى

اند که از سر فقر و بد بختى و بيکارى و اند؟ اینها آدمهاى شریف جامعهرسانده

اند و هيچ تقصيرى در زندگى خودشان و جامعه ندارند. ندارى به این روز افتاده

به خودت نگاه کن، اگر عدالت انجام شده بود و قاتل همسرت را دستگير 

کنى که ما با هم فرق داریم؟ اگر جا بودى؟ چرا فکر مىکردند تو االن اینمى

 عدالتى در کار بود هيچ یک از ما اینجا نبودیم، نه من و نه تو. 

 اید؟ کنى پس چرا به خاطر بودن با ما اعتصاب غذا کردهاگر اینطور فکر مى -

هایم هستند و من از ته قلب من در اعتصاب غذا نيستم. برخى از هم اتاقى -

 لف این کارشانم. مخا

 گوید: نشيند و مىکند، خنده به لبانش مىچهره فيروزه تغير مى

دانستم که ولى من شنيدم که زندانيان اتاق یک در اعتصاب غذا هستند، نمى -

 تان نيستيد. همه

 زنيم. دانم چه جوابى بدهم، در سکوت قدم مىنمى
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 چرا آنها اعتصاب کردند و شماها نکردید؟  -

دا باید بگم که کال خيلى از افکار و روش مبارزه ما با هم متفاوت است. در ابت -

کنند که با بودن در کنار زندانى عادى هویت مورد این مسئله هم آنها فکر مى

کنند که حقشان است که بعنوان زندانى دهند. فکر مىشان را از دست مىسياسى

 سياسى به رسميت شناخته شوند، نه زندانى عادى. 

 کنى؟ تو اینطور فکر نمى -

گيرم. هيچ دليلى هم براى نه. من هویتم را از رژیم و یا بودن با این و آن نمى -

بينم. اگر من قدرت انتخاب داشتم اصال جدا بودن از زندانى عادى نمى

خواستم که از توابها جدا خواستم که در زندان باشم و یا سالهاى اوليه مىنمى

بعدى از مجاهدین. اگر قدرت این را داشتم که سلول و بندم را  باشم و در سالهاى

خواستم که از آنها جدا باشم، چون بودن با آنها برایم خيلى خودم تعيين کنم مى

دهد. توابها مدام مراقبمان بودند سخت بود ولى بودن با شماها به من زندگى مى

بخاطر گزارشات آنها ها کنيم. خيلىدادند که چه مىو در موردمان گزارش مى

شکنجه شدند و هيچ یک از زندانيان سياسى و منجمله همينها که عليه بودن با 

اند، براى جدا شدن از آنها اعتصاب غذا نکردند. شما دست به اعتصاب غذا زده

گيرند چون آنها به اصطالح سياسى بودند، ولى وقتى با زندانى عادى قرار مى

توانم اى هم به آنها نزنند. چطور من مىدمهاعتراض دارند حتى اگر هيچ ص

چنين سياستى را بپذیرم؟ وقتى که با توابها و مجاهدین بودیم خيلى اذیت شدم 

کنم. بودن و یا نبودن با زندانى کنم که در جامعه زندگى مىولى حاال احساس مى

عادى نقشى در هویت من ندارد. تازه این بحث هم مسخره است که گویا رژیم 

داند اینها کارشان خواهد به این شيوه ادعا کند که زندانى سياسى ندارد. دنيا مىمي

 اند. فقط زندان و شکنجه و کشتار است و نسلى را نابود کرده

از اینکه در اعتصاب نيستى خوشحالم. وقتى شنيدم که اتاق یک در اعتصاب  -

بودم. آرزو ام نکرده ارزشى کردم، که در زندگىغذا است چنان احساس بى

 کردم که مرده بودم. کاش من هم یکى از شماها بودم. 

کنى نيستى، سعى کن که بشى. در چشم من تو یکى از ما هستى. اگر فکر مى -

سعى کن که حقوقت را بشناسى و براش مبارزه کنى و این کاریه که تا حاال هم 

ا داد که اى. طورى که تو در مورد همسرت حرف زدى به من این ایده رکرده

خواهان برابرى زن و مرد هستى. اگر سعى کنى که با چنان فکرى زندگى کنى 

 که هيچ مردى حق زدن همسرش را ندارد، تو هم یکى از ما هستى. 
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 گوید: بوسد و مىفيروزه مرا مى

 خواد که بيرون از زندان ببينمت. دى، دلم مىتو به من اميدوارى و قدرت مى -

 پرسم: زنيم، پس از مدتى مىدر سکوت قدم مى

 هميشه تهران زندگى کردى؟  -

کردیم. ام بودم آره، نزدیک کارخانه شير پاستوریزه زندگى مىوقتى با خانواده -

ولى بعد از ازدواج به کرمانشاه رفتيم. دوست داشتم تهران بمونم، هم بخاطر 

تونستيم از پس اشتم ولى نمىام و هم اینکه آنجا را بيشتر دوست دخانواده

 خرجمون بر بيایيم. 

 آمد؟ چرا از کرمانشاه خوشت نمى -

 اعدامهاى خيابانى در ميدان اصلى شهر که همه ببينند.  -

کنم. کنم و باور هم نمىکند که باورش نمىاز طرز نگاه کردنم احساس مى

 پرسم: مى

 کرد؟ ردم اعدام مىمنظورت اینه که رژیم زندانيان را در جلوى چشم م -

کردند. آره. آنجا رسم بود. هرچند وقت یک بار مردم را در آنجا آویزان مى -

 کنند. دليلشان هم این بود که وقتى مردم ببينند، دیگر کار خالف نمى

 شدند؟ هایى عصبانى نمىعکس العمل مردم چه بود؟ از دیدن چنان صحنه -

ها هم اللهى بودند، بعضىکه حزب هارفتند. بعضىهمه براى تماشا نمى -

دویدند که ببينند چطور دارشان کنجکاو بودند که ببينند و به طرف ميدان مى

 زنند. مى

 بعدا برام بيشتر بگو. االن با مهرى قرار درس خواندن دارم.  -

در حاليکه ذهنم به دار زدن در مال عام مشغول است و اینکه رژیم با این کارش 

برد، به زیر طنابهاى لباس در هواخورى ى را در بين مردم مىگرروحيه وحشى

روم، جایى که قرار است مهرى را ببينم و کالس داریم. مهرى منتظرم مى
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کند. از بارد، به صورتم نگاه نمىنشسته است ولى افسردگى از صورتش مى

 پرسم: کنم که باید بخاطر اعتصاب غذا باشد. مىاش احساس مىحالت ناراحتى

 حالت خوبه؟  -

 آره همه تمرینهایى را که داده بودى انجام دادم.  -

 پرسم: کند. مىدفترش را باز مى

 چرا اینقدر ناراحتى؟  -

ها هایم گفتند که اتاق یکىبراى اینکه تو دوست ندارى با ما باشى. هم اتاقى -

 اند. فروشان دست به اعتصاب غذا زدهبخاطر همبند شدن با تن

هایم هستند. گوش کن مهرى براى اعتصاب نيستم، برخى از هم اتاقى من در -

آور نيست. اگر فروش خجالتفروش و یا دوستى با یک تنمن بودن با یک تن

آور است فروشها خجالتهات، بودن با تنبراى پاسدارها و برخى از هم اتاقى

هاى من هم این مشکل آنهاست، مشکل من نيست. مسئله دیگه اینه که هم اتاقى

خواهند به رژیم فشار بياورند. آنها خواهند که فشارى به شماها بياورند، مىنمى

خواهد داشتن زندانى سياسى کنند که رژیم با گذاشتن ما در کنار هم مىفکر مى

کنند که باید در مقابل این کار رژیم اعتراض کنند. به را نفى کند و فکر مى

ستم و هيچوقت هم بخاطر بودن با یک زندانى هرحال من با بحثشان موافق ني

 ام. دوست داشتنى مثل تو اعتصاب غذا نکرده

 گوید: کند، مىحالت صورتش خيلى سریع تغيير مى

 خورى؟ پس تو غذا مى -

 آره.  -

 یک دقيقه صبر کن.  -

هایش حرف بينم که دارد با چند تا از هم اتاقىدود، مىمهرى به طرفى مى

اى ماهر هستند در حال خوردن که زنانى مسن و هر یک در زمينه زند. آنهامى

بينم که مهرى با تردید دهند. مىچيزى هستند و مقدارى از آن را به او مى

 گوید: گردد و مىگيرد، بر مىمى
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کنند. به من کشمش بهشون گفتم که تو در اعتصاب غذا نيستى ولى باور نمى -

 م که بخورى. دادند و گفتند که از تو بخواه

کنند خيلى ناراحت است و هم کنم که مهرى از اینکه با او بازى مىاحساس مى

کنم و مقدارى کشمش بر کنند. دست او را باز مىهایش هم دارند نگاه مىاتاقى

 گویم: کند. مىخورم، مهرى مرا و بعد آنها را نگاه مىدارم و مىمى

ش نده، کارى را که خودت فکر خودت را اذیت نکن، به حرف دیگران گو -

کنى درسته بکن. اجازه نده که آنها با احساساتت بازى کنند. تو عمرى مى

اى. سعى کن طوالنى در پيش دارى، در حاليکه بچگى را هم تجربه نکرده

خونسرد باشى و نذارى که اذیتت کنند. این رژیم کثيف تو را در بين این همه 

کنند با تو بازى زى مهارت دارند و سعى مىزن ميانسال که هر یک در یک چي

بایست در یک جاى امن باشى، که ازت مراقبت بشه، نه در کنند، گذاشته. تو مى

 این زندان کثيف. 

 ترسم که ما را از هم جدا کنند. مى -

ام که رژیم شروع به آزاد متاسفم ولى این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد. شنيده -

کردن آنهایى کرده که حکمشان سالهاست تمام شده، بعد ما را هم آزاد خواهد 

کرد. تو باید سعى کنى که قوى باشى، اميدوارم قبل از اینکه از این بند برم تو 

 مان نخواهم بود. ورت ناراحت جدایىخواندن و نوشتن را یاد بگيرى. در اینص

کنم که دوستش دارم. احساس دهيم، احساس مىبه خواندن و نوشتن ادامه مى

ام. ما هميشه لذت بخشى است، به سختى چنين احساسى را در زندان داشته

کنم که دیگر احساس هم ایم و گاهى فکر مىاحساساتمان را سرکوب کرده

این دختر کوچولو را که نياز شدیدى به توجه دارد،  کنمکنم. حاال احساس مىنمى

دوست دارم. گویى من هم احتياج به کسى براى محبت کردن و محبت دیدن، 

دارم. یاد گرفتن خواندن و نوشتن به او اعتماد به نفس خواهد داد، چيزى که 

 شود. شدیدا کم دارد و باعث خوشحالى من هم مى

   

کنم. این سنتى که در اعتصاب غذا فکر مى زنم و بهتوى هواخورى قدم مى

بعضى از کشورهاى دیگر هم هست. سنتى که فرد در آن به جاى سازماندهى 

آورد. اعتصاب هم شبيه خودکشى گيرى جسم خود روى مىمبارزه، به گروگان
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زند. در این سنت، ضربه زدن به خود وسيله است که به خود فرد صدمه مى

شان هيچ ارزشى ندارد کنند که زندگىبرخى فکر مىرسيدن به هدف است. چرا 

آید وقتى که ما گال شان بکشند؟ یادم مىو باید خودشان را بخاطر اهداف جزئى

بردند و مسئولين زندان دکتر گرفته بودیم و تقریبا همه بند از خارش رنج مى

هایمان کردند، تصميم گرفتيم که از خانوادهمتخصص برایمان فراهم نمى

ها از جمله پدرم پيش ميثم رئيس واهيم که اعتراض کنند. تعدادى از خانوادهبخ

زندان رفتند و همين باعث شد که برایمان متخصص بياورند و بند را ضد 

عفونى کنند. به این طریق بعد از تقریبا یکسال از دست گال نجات پيدا کردیم. 

م که اعتراض کنند؟ چرا هایمان نخواستيمان از خانوادهچرا در ابتداى بيمارى

براى مسائل دیگر این کار را نکردیم؟ چرا در دفاع از حقوقمان، زندانيانى 

دهند و حاضرند تا مرگ هم بروند؟ ولى کسى پيشنهاد اعتصاب غذا را مى

دهد؟ علت آن باید ترکيبى از ها و مردم را نمىپيشنهاد سازماندهى خانواده

زماندهى اعتراض اجتماعى مردم باشد. شاید اعتقادى نسبت به ساناتوانى و بى

شود که فرد به نيرو و توان جسم خود برگردد و آنرا به همين ضعف باعث مى

اعتقادى به سازماندهى مبارزات مردم بيشتر گرو بگذارد. به ميزانى که این بى

 کنند. است، سنتهایى چون اعتصاب غذا بيشتر عمل مى

تواند جدا از عملکردى باشد که در بيرون عملکرد امروز ما در زندان نمى

داشتيم. در بيرون از زندان هم گروههایى که هر یک از ما با یکى از آنها 

بودیم، کارى به سازماندهى مبارزات مردم نداشتند. در ابتداى انقالب سازمان 

فدائى بعنوان بزرگترین نيروى چپ، توانست مردم زیادى را به خيابان بکشاند. 

اى ازماندهى شان براى تغيير جامعه ناتوان بود. حرف و برنامهولى از س

برایشان نداشت. نتوانست مردمى را که آماده مبارزه براى رفاه و آزادى بودند، 

سازماندهى کند. بقيه سازمانهاى چپ دیگر هم به همين طریق ناتوان از 

د زن سازماندهى مبارزات مردم بودند. مثال زنان در اعتراض به قوانين ض

تفاوت از کنارشان گذشتند. طبيعى است که کار بيرون ریختند و این گروهها بى

سياسى را در سازمانى که بودیم یاد گرفتيم. و از آنجایى که این گروهها در 

توانستيم بيرون از زندان عاجز از سازماندهى امرى در جامعه بودند، ما هم نمى

 شيم. اى، آنهم در زندان داشته باچنان مشغله

توانستيم جز این کنيم؟ جنبش چپ سالها زیر اختناق شاه مجبور بود چطور مى

در جمعهاى کوچک خود را سازمان دهد. براى همين بعد از انقالب هم نتوانست 

نشينى خود را کنار گذاشته و درگير سازماندهى مبارزات مردم عادت حاشيه
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اى که رژیم با شود. و این ناتوانى در سطح اجتماعى مصادف شد با پروسه

 اش انقالب را شکست داد. سرکوبهاى روزمره

مایى که در بيرون از زندان قادر به سازماندهى مردم نبودیم طبيعى بود که در 

اى را نداشته و یا قادر به چنان کارى نباشيم. در غير زندان هم یا چنين مشغله

هاى ما گيرى با مردم را داریم. خانوادهورت ما بهترین کانال ارتباطاینص

توانند فاصله ما را با مردم پر کنند. ما دهها هزار زندانى با همين تعداد مى

توانستيم مردم را در دفاع از حقوق زندانى سياسى مان، در این سالها مىخانواده

ها و ها، انجمنتوانستيم کميته. مىبه خيابان بکشانيم. البته اگر درکش را داشتيم

توانستيم از آنها هاى متعدد دفاع از خود را در بين آنها ایجاد کنيم. مىجمع

بخواهيم که دسته جمعى همه جا بروند و اعتراض کنند. این کار را نکردیم، 

بالفاصله بعد از  ٦٧مان نبود. شاید اگر چنان می کردیم، در سال چون مشغله

ر زندانها و قطع مالقاتها خانواده هایمان مىتوانستند با فشارهاى بسته شدن د

متشکلمتشکلشان به رژیم، مانع از آنهمه کشتار شوند. شاید اگر در این سالها 

اش سازماندهى مردم در جریانى در بيرون از زندان وجود داشت که مشغله

هاى دفاع کميتههایمان در توانست در سازماندهى خانوادهاعتراضاتشان بود، مى

از زندانيان سياسى هم نقش بازى کند. و به این طریق ما نيز چشممان به 

رژیم با  ٦٧شد. در آنصورت شاید عمليات سال اى متفاوت باز مىمبارزه

شد. به هر حال ما شد و در نطفه خفه مىاعتراضات جهانى و داخلى روبرو مى

بطى به سازماندهى مبارزات مردم اش رآیيم که همچنان مبارزههم از جنبشى مى

ندارد. به همين خاطر هم براى اعتراض به راه انداختن تنها و تنها به نيروى در 

افتيم. این کار از اراده و کنيم و به فکر اعتصاب غذا مىبند خود مراجعه مى

 قدرت ما نيست، از ضعف و ناچارى و ناتوانى در سازماندهى اجتماعى است. 

 ٭ ٭ ٭ 

زنند زنم بر عليه یکدیگر حرفهایى مىندانيان عادى که با آنها حرف مىاکثر ز

گویند کنند و به من مىگرایى مىکه یک جور هستند. یکدیگر را متهم به همجنس

کنم هيچ یک از آنها بخاطر دار است چرا که فکر نمىکه مراقب باشم. برایم خنده

ست دارند با من حرف بزنند گرا بودن با من حرف بزنند. علت اینکه دوهمجنس

کند و چطور این است که کنجکاوند بدانند که یک زندانى سياسى چطور فکر مى

اند که با ما حرف نزنند ولى فيروزه کند. با اینکه پاسدارها به آنها گفتهزندگى مى

بيند شکل زند. هر وقت که فيروزه مرا مىدر مقابل پاسدارها با من حرف مى

کند. به او يدهد و با آن تفنگ خيالى به طرفم بوسه شليک مىتفنگ به دستش م
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گوید چرا؟ دوستت دارم. دهد و مىگویم این کار را نکند ولى گوش نمىمى

 دوست داشتن گناهه؟ 

دختر زیبایى به تازگى به اتهام تن فروشى به زندانيان عادى پيوسته است. 

زند. آید و برایم حرف مىزنم، خودش مىبيند که با برخى از آنها حرف مىمى

 گوید: مى

کرد. چند تا چند سال پيش زندگى خوبى داشتم، همسرم در یک اداره کار مى -

سال پيش کارش را از دست داد. تا قبل از آن موافق کار کردن من نبود، ولى با 

از دست دادن کارش موافقت کرد که من هم بدنبال کار بگردم. نتونستم کارى 

گشتم مردى بهم پيشنهاد کرد که با پذیرایى مدتى که به دنبال کار مى پيدا کنم ولى

از مردان پول بگيرم. در آن زمان من پيشنهاد او را رد کردم و یک چرخ 

خياطى خریدم و شروع به دوختن لباس کردم. همسرم هم کارى پيدا کرد ولى 

خرجمان  آوردم با حقوق او روى هم بزورحقوقش کم بود و پولى که من در مى

دانستم چه ام مریض شد و ما پول خرید دارو نداشتيم، نمىگذراند. بچهرا مى

بکنم. به آن مرد زنگ زدم و به او گفتم که به پول احتياج دارم. به من گفت او 

را ببينم و عکسى از خودم به او بدهم. گفت به محض اینکه مردى مرا بخواهد با 

چرخاند و ر آلبومش گذاشت که دور مىمن تماس خواهد گرفت. عکس مرا هم د

داد. کردند و او ترتيب مالقاتشان را مىمردان از روى آن زنى را انتخاب مى

کرد، البته در طى روز که همسرم بعد از آن دو یا سه بار در هفته مرا صدا مى

رفتم که مال او بود و در یکى از اتاقها براى چند اى مىخانه نبود. من به خانه

گفتم که کردم. به همسرم مىخواست، پذیرایى مىى بودم و از مردى که مىساعت

پول حاصل کار خياطى است. براى دو سال همه چيز معمولى بود. یک روز در 

آن اتاق منتظر یک مرد احمق بودم که بياید و به من بشاشد و برود، که در باز 

د، جيغ کشيدم و آن خواست مرا بکششد و همسرم آمد تو. دیوانه شده بود، مى

مرد به کمکم آمد. بعد از آن نتوانستم به خانه بروم. ازم شکایت کرد و حاال هم 

 اینجا هستم. 

 کنى؟ همسرت چطور فهميد که در آن خانه کار مى -

تواند مثل خودشان با زنى باشد. او هم از دوستانش به او گفته بودند که مى -

او نشان دهد که یکى را انتخاب کند، او هم خواهد تا آلبوم را به صاحبکارم مى

کند، آن مرد هم به من زنگ زد که در آن عکس مرا شناخته و مرا انتخاب مى
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رفت یا نه، دانم که بار اولش بود که به سراغ تن فروشها مىروز آنجا باشم. نمى

 چون صاحبکارم چند تا آلبوم داشت. 

اش فروخته است و حاال ى بچهکنم، تنش را بخاطر خریدن دارو برادرکش مى

 گوید: پرسم دادگاه رفته است یا نه، مىباید زندانى بکشد. مى

 نه.  -

 همسرت را دوست داشتى؟  -

 گوید: اى دیده است و مىکند که انگار دیوانهطور خاصى نگاهم مى

کند. من هم من براى عشق ازدواج نکردم، هيچ کس براى عشق ازدواج نمى -

تونستم بيشتر از آن در خانه پدرم بمانم. چون مجبور بودم، نمى ازدواج کردم

شاشيد. هيچ لذتى از زندگى با او نبردم. همسرم هم مثل بقيه هميشه به من مى

کنند. ما هم مثل بقيه با هم زندگى شان مثل هم هستند، فقط از ما استفاده مىهمه

نه هيچ وقت عاشقش  کردیم، ولى این به این معنى نيست که عاشقش بودم.مى

 ام بودم که حاال باید زیر دست نامادرى بزرگ بشه. نبودم، فقط عاشق بچه

کنم که دانم چه بگویم. احساس مىکنم ولى نمىاحساس ناراحتى برایش مى

اند پذیرفته است براى همين تنفر و عصبانيت دو هميشه هر چه را که به او گفته

ام ناراحت دیده ود در او دید. گویا قيافهشچيزى است که بيشتر از هرچيز مى

 گوید: شود، مىمى

خواستم که ناراحتت بکنم، این زندگى من است و آینده هم برایم ببخشيد، نمى -

کنم دم سعى مىام در اینجا بمانم، اهميت نمىمهم نيست. شاید تا پایان زندگى

 رقصم. رم و با بقيه مىخوش باشم. حاال هم به اتاقم مى

گذارد، احساس غمى تمام وجودم را در برگرفته است. انسانها را مرا تنها مى

بایست بيرون باشند و آزاد باشند که کنم، چرا آنها اینجا هستند؟ اینها مىنگاه مى

به هر شکلى که دوست دارند زندگى کنند. با چنين رژیم اسالمى فقط مخالفان 

عذابند. چه اشکالى داشت که اینها  سياسى نيستند که تحت فشارند، همه مردم در

فروشند، تقصير دولت گشتند. باالخره این گناه خودشان نيست که تنهم آزاد مى

است که تامينشان نکرده است. اگر این سيستم نبود خيلى از اینها االن اینجا 

 نبودند. 
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ان کنم که از شرایطم لذت ببرم. زنى به نام آسمگذرند و من سعى مىروزها مى

کند، ساکت است و از صبح تا شب مشغول در اینجاست که در آشپزخانه کار مى

کار است. قدى بلند با هيکلى تقریبا الغر دارد و سنش باید حدود چهل سال باشد. 

حکمش همراه کار اجبارى است، او یکى از آنهایى است که به همه بندها 

ید که قابل اعتماد است. به گوپرسم و او مىرود. از فيروزه در مورد او مىمى

تواند نامه مرا به دوستم در بند دیگر پرسم که آیا مىروم و از او مىسراغش مى

زنيم دهد. با اینکه بار اولى است که با هم حرف مىبدهد و او پاسخ مثبت مى

دهم ام را به او مىشناسد. نامهولى برخوردش خيلى دوستانه است، انگار مرا مى

شود، خواهم که به دنيا بدهد. عصر در حاليکه از کنارم رد مىو از او مى

 گوید که نامه را داده است. مى

گوید شود و مىگذرد. آسمان از کنارم رد مىدو روز از نامه دادنم براى دنيا مى

رود و من زند. به دستشویى مىکه به دنبالش بروم، در جلوى دیگران حرف نمى

کند و چيزى در ى در اینجا نيست. دستش را باز مىروم، کسهم به دنبالش مى

دانم که تشکرم را شنيد رود. نمىگذارد و سریع از دستشویى بيرون مىدستم مى

 یا نه. نامه نينا است، بخشى از آن ناراحت کننده است. نوشته است: 

دانى که او یکى از دوستان راز بود. من و او از آفتاب در اتاق ماست، مى -

زدیم. مدتى شناختيم و در زندان هميشه با هم حرف مىیکدیگر را مى بيرون

خواهد با من حرف بزند و در گروه ما پيش به سراغم آمد و گفت که دیگر نمى

نخواهد ماند چون افراد گروه ضدانقالب هستند. همان داستان قدیمى گروه جهان. 

داند عمل کند. بعد ىکند ولى هر طور که درست مبه او گفتم که اشتباه فکر مى

از آن آفتاب خودش را از ما جدا کرد و با نيکو هم که زمانى دوست صميمى 

زند. نيکو هم از این کار او آنقدر عصبانى است که مدام در پى بودند حرف نمى

گویم که برخورد آفتاب به خودش بهانه است که با او دعوا کند. به نيکو مى

دهد. آفتاب غذایش را از ند ولى گوش نمىمربوط است و او نباید دخالت ک

خواهد که در قابلمه بماند که خودش آنرا بردارد. گيرد و مىکارگر اتاق نمى

گذارد و تقسيم وقتى که نيکو کارگر اتاق است، غذاى آفتاب را در قابلمه نمى

دانم چکار کنم، از نيکو خورد. نمىکند. آفتاب هم در این روزها غذا نمىمى

برد و او گفت، او هم م که چرا از اینکه آفتاب غذا نخورد، لذت مىپرسيد

تواند غذایش را مثل بقيه از کارگر اتاق بگيرد. پریروز به طرف یکدیگر مى

کردند، بشقاب پرت کردند و زندانيان عادى داشتند از پشت پنجره نگاهمان مى
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ایزوله کرده است، باور کردنى نبود. خيلى احمقانه است، آفتاب خودش را کامال 

زند. یادت هست که ما با هم مرتب بحث و برخورد داشتيم، با من هم حرف نمى

خواندیم. حاال او حاضر نيست ادامه دهد که براى من هم مهم با هم کتاب مى

کند که مرزش را با دیگران هرچه نيست، ولى نگرانش هستم. او سعى مى

را اذیت کنند، اميدوارم این شرایط زیاد  کنند اوتر کند و بقيه هم سعى مىرنگپر

 دوام نياورد. 

کنم. وقتى که راز جهان را پذیرفت، دوستانش هم به روابط گروه جهان فکر مى

بایست کنار گذاشته بایست یا نظرات و پراتيک جهان را بپذیرند و یا مىمى

بقيه را  شوند. بنابراین برخى از آنها ترجيح دادند که با قهرمانشان بمانند و

رو را دارد. جهان رهبر شماره دشمن ببينند. تمام روابطشان شکل رهبر و دنباله

روهاى صف اول هستند. براى فردى یک است و راز و چند تاى دیگر دنباله

مثل آفتاب حاال جهان رهبر اول است و راز رهبر دوم است، و شاید هم براى او 

پائينى یک رابطه دو طرفه است که هر  راز تنها قهرمان باشد. این روابط باال و

دارد. یکى دوست دارد که به دنبالش بيفتند و دو طرف رابطه را راضى نگه مى

دیگرى احتياج به این دارد که به دنبال کسى باشد که به او احساس امنيت 

دهد. شکستن این حلقه باعث از دست دادن چيزى براى رهبر است و دنباله مى

شود. شاید چنين روابطى ست دادن امنيتش دچار افسردگى مىرو هم بخاطر از د

دهد و به رهبر احساس قدرت، و همين باعث رو اعتماد بنفس مىبه دنباله

 شود که چنين روابطى مدام بازسازى شوند. مى

خواهد که نگهبانان و زند، برایم قابل درک است. او نمىآسمان با من حرف نمى

بخير بخير و شبمشکوک شوند. معموال به یکدیگر صبحیا بقيه زندانيان به او 

اى از دنيا برایم آورد و گفت که آنها را امروز از بند به گویيم. امروز نامهمى

برند. آسمان تمام وقت در حال کار کردن است، با آدمهاى کمى حرف سلول مى

دش با ما دهد. حالت برخورکند، اول به اتاق ما مىزند. وقتى غذا تقسيم مىمى

 بينند. کند، اکثرشان مثل او ما را برتر از خودشان مىناراحتم مى

 فهميم دنيا نوشته است: به رمزى که فقط خودمان مى

دانم که دیر یا زود بيرون خواهم بود. شاید قبل از تو، چون پرواز عزیزم، مى -

کنند که حکمشان سالهاست رسد که فعال دارند زندانيانى را آزاد مىبه نظر مى

ات خواهم گفت که به رئيس تان خواهم رفت و به خانوادهتمام شده است. به خانه

کنم که حاال تر آزاد شوى. فکر مىزندان فشار بياورند و کارى کنند که زود
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سال بدون شرط از زندان آزاد  ۹ها تاثير دارد. از اینکه بعد از فشار خانواده

توانم به مبارزه ادامه دهم خوشحالم. مرا هم به زودى به سلول شوم و مىمى

دانى زندانيان را قبل از خواهند برد تا بعد از مدتى آزادم کنند. همانطور که مى

ام گذارند. پرواز عزیزم علت نوشتن این نامهشان چند ماهى در سلول مىآزادی

این است که یکى از دوستانم که فاميلم هم است، دستگير شده است و در بند 

پائين توست. ما سالها با یکدیگر دوست بودیم و بعد از دستگيریم هميشه به 

اند دریغ نکرده است. ام سر زده است و اگر آنها احتياج به چيزى داشتهخانواده

کنم که از نظر روحى وضع خوبى ندارد، نامش روشنک است و فکر مى

دانم که در یک بند نيستيد و باید برایت سخت توانى با او حرف بزنى؟ مىمى

کنم که او الزم دارد در مورد ما بداند. باشد که با او تماس بگيرى ولى فکر مى

و ممکن است برایش خوب باشد. شش در ضمن ترسيده است و حرف زدن با ت

کند که همراه همسرش اعدام خواهد ماه در سلول انفرادى بوده است و فکر مى

 بوسمت، دنيا. شد. سالم مرا به او برسان. مى

   

دهد که وقت درس خواندمان با مهرى است، تمرینهایش را آنقدر زیاد انجام مى

کنم از یاد گرفتن . احساس مىفکر کنم هرگز آن لغات را فراموش نخواهد کرد

کند، بينم تالش مىبرد. من هم از اینکه مىخواندن و نوشتن خيلى لذت مى

خوشحالم. اميدوارم قبل از اینکه از زندان بيرون برود بتواند خواندن و نوشتن 

زنيم. دنيایى که کنيم و از دنياى بيرون حرف مىرا یاد بگيرد. درس را تمام مى

آید و از دستگيرى و دلهره باشد. دختر جوانى به طرفمان مىبایست دور مى

گوید که او سه روز پيش دستگير شده است. از او کند. مهرى مىسالم مى

 پرسم: مى

 چند سالت است؟  -

 سيزده.  -

 چرا دستگير شدى؟  -

 کردم. با یک مردى زندگى مى -

 پرسم: شوم، مىمتوجه نمى

 واده نداشتى که باهاشون زندگى کنى؟ فهمم، خانببخشيد ولى نمى -
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کنم. یازده سالم بود که از خانه داشتم، ولى دو ساله که باهاشون زندگى نمى -

 فرار کردم. 

 چرا؟  -

زد. دیگه زد، خيلى بد مىهر روز و یا یک روز در ميان مادرم مرا مى -

م روان بود اتوانستم تحمل کنم. یک روز که مرا خيلى بد زد و خون از بينىنمى

از خانه فرار کردم. همينطور قدم زدم و زدم، عصر یک روز تابستانى بود. 

صبح روز بعد وقتى بيدار شدم دیدم که زیر درختهایى در پارک هستم. 

ام بدهد تا مادرم آنقدر مرا بزند ترسيدم که پليس مرا دستگير کند و به خانوادهمى

شدم. وقتى که اف آن پنهان مىکه بميرم. تا چند روز توى پارک و یا اطر

کردم که چيزى بدهند بخورم. ها گدایى مىها و یا مغازهام بود از نانوایىگرسنه

دارها شروع کرد به سوال کردن از من. اسم بعد از چند روز یکى از مغازه

ام را بهش نگفتم و در مورد خانواده و آدرسم به او نگفتم. او گفت که به واقعى

را پيدا خواهد کرد. التماسش کردم که به پليس نگوید، گفت زودى پليس م

گویم ولى اگر در خيابان باشى پليس پيدایت خواهد کرد. به من گفت که نمى

اش بروم و او مراقبم خواهد بود من هم قبول کردم. او تنها توانم به خانهمى

ا درست اش را تميز کنم و برایش غذخواست که خانهکرد، از من مىزندگى مى

کنم. بهم گفت که از خانه بيرون نروم که کسى مشکوک نشود. دو روز بعد یک 

کردم و مردم. گریه مىشب که خواب بودم به من تجاوز کرد، داشتم از ترس مى

خواستم، او دستش را روى دهانم گذاشت و هر کارى کشيدم و کمک مىجيغ مى

ام قطع چون خون ریزى ریزى افتادم، روز بعدخواست کرد. به خونکه مى

شد مرا به دکتر برد و دکتر چند تا بخيه اون پائين زد. براى چند روز نمى

ترسيدم ولى جایى براى اش خوابيده بودم و حالم بد بود. از او هم خيلى مىهمه

خواهد مرا اذیت کند و حاال یک زن رفتن نداشتم. بعد از آن به من گفت که نمى

رى بهم نداشت ولى بعد از آن دوباره شروع کرد و هر هستم. براى چند روز کا

دادم مرا مى زد. بعد از مدتى کرد. اگر به حرفش گوش نمىشب بهم تجاوز مى

خواهد بکند. بعد گذاشتم هر کار که مىکند و مىدیگر برایم مهم نبود چکار مى

از شش ماه یک شب مرا با خودش بيرون برد و مرا به مردى دیگر سپرد. آن 

اش برد و همان کارى را با من کرد که مرد قبلى کرده بود. از مرد مرا به خانه

داد که همان کار را با من آن به بعد براى شش ماه او مرا به آدمهاى مختلف مى

دانستم چه کنم و یا کجا بروم. از بکنند. مریض و خيلى ضعيف بودم، نمى

اش دم. یک روز که او در مغازهترسيام هم مىترسيدم، از خانوادهپاسدارها مى

اش فرار کردم و به خيابان اصلى آمدم که به تهران بيایم. از راننده بود از خانه
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گذشت خواستم و او هم قبول کرد. او تنها بود، سواالت زیادى ماشينى که مى

روى و سواالت پرسيد کجاى تهران مىتوانستم جواب بدهم. مىکرد که نمىمى

توانستم جواب بدهم، چون هيچ جاى تهران را بلد نبودم. بعد دیگر و من نمى

اى؟ چادرم را از سرم کشيد و گفت پرسيد چرا صورتت را زیر چادر قایم کرده

تو که خيلى جوانى. سنم را پرسيد و من دروغکى گفتم پانزده سالم است. از من 

م گفتم آره. او خواهم او مراقبم باشد و کمکم کند و من چون جایى نداشتپرسيد مى

اى تواند مرا به آنجا ببرد. مرا به خانهکند و نمىاش زندگى مىگفت با خانواده

اى دو بار او به همراه برد که در آنجا چهار تا دختر جوان دیگر هم بودند. هفته

رفتند. بعد از کردند و مىخواستند با ما مىآمد و هر کار که مىمردانى دیگر مى

مد و بعد از آنکه هر کار خواست با من کرد، با آن مرد حرف چند روز مردى آ

زد و مرا به خانه خودش برد. تا سه روز پيش در خانه او بودم، او از من 

کردم و برایش اش را تميز مىکرد ولى به بدى مرد اولى نبود. خانهاستفاده مى

 ابم. گذاشت بخوزد ولى شبها خيلى بد بود، نمىکردم. مرا نمىآشپزى مى

کنم، صورت زردش محروميت کشيدگى روانى و فيزیکى شدیدى را نگاهش مى

کنم، مشغول حرف زدن با دانم چه بگویم، فقط نگاهش مىدهد. نمىنشان مى

خواند تواند بخواند، هرچند غلط مىدهد که مىمهرى است. به مهرى نشان مى

کنند و هم فيزیکى مىخندند، با هم شوخى دهد. با هم مىولى مهرى تشخيص نمى

زنم ولى غم تمام وجودم را در بر گرفته دهند. به آنها لبخند مىدیگر را هل مى

 است. 

 ٭ ٭ ٭ 

روم، ولى او وقت درس خواندن با مهرى است، به جایى که قرارمان است مى

کنم. بعد از ظهر است و روم و داخل اتاقش را نگاه مىغایب است. نگرانم، مى

دانم آیا مهرى هم یکى از ت ولى تعدادى زیر پتو هستند، نمىوقت خواب نيس

کنم، دستشویى و حمام، بينم. همه جا را نگاه مىآنهاست یا نه، صورتشان را نمى

بينم از او بينم، آسمان را مىکنم. فيروزه را هم نمىهمه جا را ولى پيدایش نمى

 دهد: پرسم و او پاسخ مىدر مورد مهرى مى

کنه. نگهبان امروز ش زیر پتوست. از صبح تا حاال داره گریه مىتوى اتاق -

صبح با او حرف زد، بهش گفت که اگر یکبار دیگر در کنار تو بنشيند و یا با تو 

حرف بزند، حکم شالقش را اجرا خواهند کرد. به او گفت که صد ضربه شالقى 

بح دارد گریه را که باید قبل از آزادیش بخورد حاال به او خواهند زد. از ص
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تواند با تو باشد و شالق نخورد ناراحت است. ما هم کند، از اینکه نمىمى

 اش را بگيریم. تونيم جلوى گریهنمى

 خوام ببينمش؟ تونى بهش بگى که مىمى -

 به دستشویى دوم برو و در را ببند و تابلوى شستن را بزن.  -

ينت است که هر سه پر هستند، بندم. سه تا کابروم و در را مىبه دستشویى مى

روند. عالمت شستن را هم آیند و از دستشویى بيرون مىزندانيان بيرون مى

اند و آید، چشمانش باد کردهام که کسى وارد نشود. مهرى مىپشت در گذاشته

کنم که آرامش کنم و سعى مىميرد. بغلش مىماند که دارد مىاى مىمثل بچه

کنم گریه نکنم، هرچند آنقدر دلم پر است که دوست ى مىکند. سعهق مىکنم، هق

کنم در چنان دنياى کثيفى زندگى دارم با صداى بلند گریه کنم. احساس مى

تواند آنرا تميز کند. مهرى همچنان کنيم که هيچ کسى حتى با عشق هم نمىمى

 گویم: کنم و به او مىکند، موهایش را نوازش مىگریه مى

هستيم؟ زندان یعنى جدایى، زندان یعنى در کنار هم بودن ولى  فکر کردى کجا -

اجازه حرف زدن و لمس کردن نداشتن. بهت گفته بودم که دیر یا زود ما را از 

اینجا خواهند برد. چه اهميتى داره اگر براى چند روز آینده هم با هم حرف 

ق نخواهى نزنيم؟ نگران نباش ما درسمان را ادامه نخواهيم داد و تو هم شال

 خورد. هنوز خيلى جوانى که به زیر شکنجه بروى. 

 پرسد: کند، مىمهرى در حاليکه گریه مى

 آنها تو را شکنجه کردند؟  -

 آره.  -

 خيلى درد داشت؟  -

 بينى زنده هستم، زیر شکنجه نمردم. آره، ولى همانطور که مى -

گویم که تعدادى زیر شکنجه مردند، براى مهرى زود است که بداند. به او نمى

 پرسد: مى

 چرا تو را زدند؟  -
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 خواستند. دوستانم را مى -

 خواستند گرفتند؟ چيزى را که مى -

 رم تا اینکه دوستى را به اینجا بياورم. دادم که بمىنه، ترجيح مى -

 گوید: دهد و مىهمچنان که در بغلش هستم فشارم مى

 توى خيالم مادرم هستى، کاش مادرم بودى.  -

کنم دخترم هستى. حاال من هم همين احساس را نسبت به تو دارم، احساس مى -

هم با هم دوستيم، حتى اگر اجازه نداریم با هم حرف بزنيم. این یک احساس در 

 تونن؟ احساسمان را از ما بگيرند. مى توانندقلبمان است، آنها نمى

 تونن. نه، نمى -

پس سعى کن قوى باشى، نذار تو را ضعيف ببينند. نذار که فکر کنند تو را با  -

اند. سعى کن که زنده بمونى و از زندان بيرون قوانين و یا قدرتشان خرد کرده

نذار  برى. زندگى درازى در پيش دارى، باید سعى کنى از آن لذت ببرى،

 زندگيت را خراب کنند. 

سواد از گيرم. اینطورى، بىکردم که دارم خوندن و نوشتن یاد مىولى فکر مى -

 خودم متنفرم. 

شنوم، اگر از بيسواد بودن متنفرى، با آن مبارزه خوشحالم که این را مى -

خواهى کرد. حاال سعى خواهى کرد که خواندن و نوشتن را یاد بگيرى. از هم 

تونه بهت خواندن و نوشتن یاد بده. اگر بخواهى هایت بپرس ببين کى مىىاتاق

گيرى، من بهت به اندازه کافى دفتر و مداد و خودکار خواهم داد، بزودى یاد مى

 برو یک معلم براى خودت پيدا کن. 

کند که خودش را شود. هرچند سعى مىهمه این حرفها در مقابل آسمان زده مى

بينم که تمام حواسش پيش ماست. ویى جلوه دهد ولى مىمشغول شستن دستش

 گوید: آسمان مى

 روم. ببخشيد ولى من باید به آشپزخانه بروم، االن هم دارم دیر مى -
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کنم. آسمان بيرون دستشویى را نگاه بوسم و از آسمان تشکر مىمهرى را مى

 گوید که بروم. کند و به من مىمى

 ٭ ٭ ٭ 

زند. او باید تنها زندانى کنم، دخترى تنها قدم مىرا نگاه مى زندانيان بند پائين

سياسى بند پائين باشد. وقتى زندانيان بند پائين در هواخورى هستند ما نباید به 

خواهم که مراقب باشد و اگر نگهبان آمد با پرتاب هواخورى برویم. از سونيا مى

روم و به سراغ ورى مىام خبرم کند. به هواخکردن چيزى به قسمتى که نشسته

گویم که دنيا از من خواسته کنم و به او مىروشنک، خودم را به او معرفى مى

 گویم: کند. به او مىاست که با او حرف بزنم. با تعجب و کمى شک نگاهم مى

اش با تو نوشته است. دنيا در بند دیگرى است ولى برایم در مورد رابطه -

 اهى شد. نگران حکمت نباش، اعدام نخو

 کشند. ولى همسرم را حتما مى -

 گویم: آید، مىخيلى غمگين به نظر مى

چرا اینقدر مطمئن هستى؟ االن شرایط با وقتى که ما دستگير شدیم فرق کرده. 

در آن زمان اصال مهم نبود که چند سال فعاليت سياسى دارى. اگر از نظر 

ماندى، کردى زنده مىرد مى ات را با اعالم انزجارسياسى جوان بودى و گذشته

کردند. ولى حاال شرایط فرق کرده، بين در غير اینصورت مثل بقيه اعدامت مى

ما یک پيشمرگه است که سه سال پيش دستگير شد و انزجار هم نداده است و ده 

سال حکم گرفته است. او مبارزه مسلحانه با رژیم کرده، در حاليکه در دوره ما 

اسم اسلحه استفاده نشده بود حکمش اعدام بود. مطمئن هستم اگر در پرونده کسى 

 که حکم همسرت هم اعدام نخواهد بود. 

بينم که خيلى شکنجه شده است. از او شود، خيلى ترسيده است و مىقانع نمى

 گوید: پرسم که آیا دادگاه رفته است، مىمى

 آره، منتظر گرفتن حکم هستم.  -

اى. آیا کارگران و یا مردم زیادى در حال بودهخوشحالم که تا حاال فعال  -

 اند؟ مبارزه
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ها فعالند. ولى چون حق تشکل نداریم مبارزه خيلى سخت است و آره، خيلى -

دهد و مان را نمىهمه کارها را باید مخفيانه انجام دهيم. حقوقمان کفاف زندگى

م. منظورم جمع توانيم از پس مخارج دور هم جمع شدنمان هم بر بيایيدیگر نمى

شدن به اسم جشن تولد براى بحث و سازماندهى کارهایمان است. حاال جمع 

 تر کرده است. شدنهاى اینطورى خيلى گران است، این وضع مبارزه را سخت

 دوست دارى باز هم با هم حرف بزنيم؟  -

کنم پيشم بيا. کسى را که بتونم در مورد این مسائل با او آره، خواهش مى -

 بزنم در اینجا ندارم. حرف 

 شود؟ دانى که اگر نگهبان ما را با هم ببيند برایت بد مىمى -

برایم مهم نيست، جایى بدتر از زندان نيست که بخواهند مرا به آنجا ببرند،  -

 هست؟ اگر خودت هم بخواهى دوست دارم که بيایى و با هم حرف بزنيم. 

بزنم. بيشتر از سه سال است که  براى من خيلى با ارزش است که با تو حرف -

 ام. دوست دارم برایم از دنياى بيرون و مبارزاتش بگى. هيچ زندانى جدیدى ندیده

   

توانيم سفارش گوید اگر کتاب بخواهيم مىنگهبان امينى به اتاقمان آمده و مى

توانيم کتاب بخریم. سالهاى قبل دهيم. این اولين بارى است که ما در زندان مى

وقتى در قزل حصار بودم توابها چنين امکانى داشتند ولى ما هرگز نداشتيم. 

خواهد به او م کتابى را که مىخواهد که هر کس نامسئول فروشگاه از اتاق مى

تواند فقط یک کتاب بخرد. بدهد که او همه را یکجا به نگهبان بدهد، هر کس مى

گيریم که هر شویم و تصميم مىمن و سونيا، سار، منيژه و راز دور هم جمع مى

 گویم: کنيم جالب است، سفارش دهيم. مىیک کتاب متفاوتى را که فکر مى

خواسته بخوانم، هرچند بى را سفارش دهم که هميشه دلم مىمن دوست دارم کتا -

دانم که آنها برایم نخواهند خرید. ولى دوست دارم آنرا سفارش دهم، که هم به مى

توانند بگيرند و هم اینکه من هنوز آنها نشان بدهم که ژست دمکرات نمى

 م. دهکمونيستم. کتاب دیالکتيک طبيعت، اثر فردریک انگلس را سفارش مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

خواهيم در یک کاغذ نوشته و به فرد مسئول فروشگاه ما کتابهایى را که مى

ام، اسم خودم را دهيم. این در حالى است که در مقابل اسم کتابى که خواستهمى

 گوید: آید و مىام. بعد از مدتى مىهم نوشته

 توانم این را به نگهبان بدهم. من نمى -

 دهم. اى نيست من مىمسئله -

گيرد و ليست اتاق را هم دهم، او ليست ما را مىليست کتابها را به امينى مى

داند که وقتى دو تا ليست سفارش است معناى آن این است که در گيرد. او مىمى

 مورد آن اختالف نظر بوده است. 

   

اند، همانطور که گذرد، امروز کتابها را آوردهچند روزى از سفارش کتابها مى

خواستم بعد از تم کتاب من جزو آنها نيست. برایم مهم نيست، چون مىدانسمى

اند از بين آنهمه که دستشان را در خون شستند، ببينند که مبارزه را نتوانسته

 ببرند. 

روم. حاال هر وقت که گویم که مراقب باشد و به دیدن روشنک مىبه سونيا مى

ره ما را. به هواخورى و پيش او کند، پنجآید باال را نگاه مىبه هواخورى مى

گویم که برویم پشت شود. به او مىکند و خيلى خوشحال مىروم. تعجب مىمى

سکوى لباسشویى ته هواخورى بنشينيم که کسى ما را نبيند و در عين حال 

پرسد، وقتى به او بتوانيم قله کوه را ببينيم. در مورد خودم و در مورد دنيا مى

زو آنهایى بود که هرگز حکمى دریافت نکرد و بخاطر که دنيا ج  مىگویم

سال است که در زندان است، ناراحتى تمام صورتش را پر  ۹ندادن   انزجار

 گوید: کند. مىمى

 یعنى مدرکى بر عليه او پيدا نکردند؟  -

نه، خودش زیر بازجویى چيزى نگفت. آنها هم مدرکى بر عليه او پيدا نکردند.  -

شرط آزادیش را اعالم انزجار گذاشتند که او حاضر به انجام آن ولى با این حال 

 نشد. 

 تو هم لو نرفتى و حکم نگرفتى؟  -



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

 سال حکم گرفتم.  ۰١وضع من فرق داشت. من براى دو سال فعاليت سياسى  -

پرسم، بچه دارى؟ کنيم. مىاى در سکوت قله کوه را نگاه مىبراى چند دقيقه

 گوید: مى

سالش است، وقتى که دنيا دستگير شد من در مرخصى براى  ۹آره، دخترم  -

 وضع حمل بودم. 

 از دخترت برام بگو.  -

من هيچوقت با او در مورد حجاب، منظورم روسرى و اینکه چقدر از آن بدم  -

آد حرف نزدم، ولى او هم از آن متنفر است. دوست ندارد سرش کند. سال مى

دایم کرد و به من گفت که دخترت به محض بيرون اش صپيش مدیر مدرسه

دارد. به من گفت که با او حرف بزنم و رفتن از مدرسه روسریش را بر مى

بگویم که نباید این کار را ادامه دهد. به مدیرش گفتم که او بچه است و من 

توانم به او این حرف را بزنم، و چه اشکالى دارد اگر آنرا درست سر نمى

دیر گفت اگر او به این کارش ادامه دهد ما سال آینده او را ثبت نام کند؟ منمى

گذارد. مجبور شدم به او هاى دیگر هم تاثير مىنخواهيم کرد چون روى بچه

رسد، بگویم که باید روسرى را روى سرش نگه دارد تا وقتى که به خانه مى

 گذارند که درس بخواند. وگرنه نمى

 مدرسه دیگرى نبود؟  -

هاى دیگر خيلى از ما دور بودند. شان مثل هم هستند. مدرسهرا، ولى همهچ -

توانستم او را به مدرسه دیگرى ببرم، بخاطر خرج راه و بخاطر زمانى که نمى

خواستم بایست بعد از گذاشتن او در مدرسه به کار بروم. اگر مىبرد. من مىمى

 دادم. او را به مدرسه دورترى ببرم، کارم را از دست مى

 دختران جوانى که روسرى را دوست ندارند زیادند؟  -

دانى که اگر بخاطر بدحجابى کسى را دستگير کنند خيلى هستند، ولى مى -

ضربه شالق برایش گذاشته اند . دختران زیادى را  ٧٤  زنند. قانوناشالقش مى

وسرى کنند. این دختران رزنند دستگير مىبخاطر اینکه روسریشان را عقب مى

را دوست ندارند ولى سر کردنش اجبارى است. یک بار خواهرم را مامورین 

نهى از منکر نگه داشتند و به او گفتند که روسریش را جلو بکشد و او نکشيد. 

کشد و یکى از آنها که یک مرد جوان بوده، خودش روسرى خواهرم را جلو مى
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د و او به همراه کند. خون روى صورت او روان مى شوبا پونز فيکسش مى

کنند. ها حمله مىدهد و تعدادى پسر به نهى از منکرىدوستانش به آنها فحش مى

شوند، خوشبختانه مردم شود و تعدادى هم دستگير مىخالصه درگيرى مى

افتد ولى ها زیاد مىخواهرم را فرارى داده بودند. اتفاقات اینطورى در محله

 شوند. فقط مردم محل خبردار مى شود،اى نوشته نمىچون در روزنامه

 ٭ ٭ ٭ 

اند و حتما برایم کلى ام از مسافرت آمدهدانم که خانوادهروز مالقات است، مى

روم، تلفن را روم و هيجان دارم. به کابين مىخبر دارند. به سالن مالقات مى

ى رسد، یعنام زودتر بيایند. صداهایى بگوش مىام و منتظرم که خانوادهبرداشته

ها در حال دویدن هستند که اند. خانوادهها را باز کردهدر ورودى سالن خانواده

آید، به نظر خوشحال نيست. از او اى را هم از دست ندهند. پدرم دارد مىدقيقه

 دهد: پرسم که آیا سفر خوبى داشته است؟ جواب مىمى

خوش باشيم؟  توانستيمدانستيم تو هنوز در زندانى چطور مىدر حاليکه مى -

 کنند؟ دانى که دارند زندانيان را اگر انزجار بنویسند آزاد مىمى

کنم، این اولين بار است که با من اینطورى از این حرف پدرم خيلى تعجب مى

 گویم: زند. مىحرف مى

 نوشتم. خواستم من هم بنویسم، سالها پيش مىدانم. اگر مىآره مى -

 گوید: لرزد، مىشود و مىاشک پدرم روان مى

دوستان سابق تو را به من نشان دادند و به من گفتند که آنها در اروپا دارند  -

ها رقصند در حاليکه تو اینجا پشت ميلهروند و مىگذرانند. دیسکو مىخوش مى

 کنند. هستى. به خودت فکر کن، همانطور که آنها به خودشان فکر مى

کنم پدرم کنند من براى دیگران مبارزه مىفهمم که احتماال کسانى که فکر مىمى

اند منتها از اند. شاید هم از نوع همين توابين زندان بودهرا تحت تاثير قرار داده

اش. به این شيوه به جاى محکوم کردن سرکوبگرى رژیم، نوع خارج کشورى

اند. ام را هم عليه من تحریک کردهرهدهند و پدر بيچاامثال مرا نادان جلوه مى

آید که بازجویى به یکى از زندانيان گفته بود، شما در زندان دارید حاال یادم مى

کنند. به این شيوه هم عليه من و تان دارند در خارج کيف مىپوسيد و رهبرانمى

 گویم: کنند. مىباورهایم و هم عليه زندانيان دیگر تبليغ منفى مى
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رفتم و ن، یادت هست من هم در انگليس بودم، من هم به دیسکو مىگوش ک -

کردم، انسانهایى در رقصيدم. همانوقت که من در آنجا در خوشى زندگى مىمى

بایست در آن زمان خوش همين زندان بودند. منظور تو این است که من نمى

وشى باشم چون مردمى در زندان بودند؟ اگر دوستانم دارند در اروپا در خ

رقصند، شوم اگر بدانم که مىتر مىکنند من خيلى خوشحالم. خوشحالزندگى مى

کردم که یعنى اینقدر زنده دل هستند. اگر من هم به جاى آنها بودم سعى مى

کنى که خواستى که خوش نباشم؟ چرا فکر مىخوش باشم. آیا آنوقت از من مى

نى که باید ناراحت باشند و یا ککنند درست نيست؟ چرا فکر مىکارى که آنها مى

خودکشى کنند چون ما در زندان هستيم؟ این که من اینجا هستم تقصير آنها نيست 

خواهم که آنها برایم ناراحت باشند. آرزویم اینه که آنها زندگى خوشى و من نمى

دانم که یک نفر این حرفها را به تو زده است که تو و مرا داشته باشند. مى

 ولى تو نباید به حرف دیگران گوش کنى. ناراحت کند 

 گوید: کند و مىپدرم گریه مى

ام. تا زمانى که اینجا هستى، امنيت ها خسته شدهاز آمدن و دیدن تو پشت ميله -

نخواهى داشت. یک روز هم ممکن است ساک وسایلت را به دستم بدهند و به 

دیگه تحمل این وضع را اند. من بگویند که بعد از اینهمه سال تو را هم کشته

 ندارم. 

خوام که کنى به دیدنم نيا. مىاز شنيدن آن متاسفم ولى اگر اینطورى فکر مى -

خوام که اینطورى ناراحت ببينمت و به من بگى کارى را بکنم شاد باشى، نمى

دهم که مالقاتى نداشته باشم تا اینکه خواد بکنم. ترجيح مىکه سالهاست رژیم مى

خواهم بدانى که اگر کمى بيشتر تحمل کنى، آنها ما شته باشم. ولى مىاینطورى دا

را آزاد خواهند کرد. شاید تا سال دیگر ما اینجا نباشيم. ولى اگر به من فشار 

بينند و ممکن است مرا بدون شرط آزاد نکنند و باعث بيارى آنها هم اینرا مى

 شود که بيشتر در اینجا بمانم. مى

هایتان توبه کنند همين امروز آزادشان ف زدند، گفتند که اگر بچهآنها با ما حر -

 کنند. کنيم. گفتند که بدون انزجار نوشتن آزاد نمىمى

آورند که ناراحتتان کنند که روى ما گوش کن، آنها دارند روى شماها فشار مى -

دم فشار بياورید. چون باید ما را آزاد کنند، پس تحمل داشته باش، بهت قول مى

 که تا عيد بيرون خواهم بود. 
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رود، شود، نفهميدم چرا مادرم نيامده بود. پدرم اشک ریزان مىتلفن قطع مى

 آورد. دیدن او به این وضع قلبم را به درد مى

اش داند و خانوادهفهمم که پدر سار اعدام شده است. او نمىبعد از مالقات مى

گویند که پدرش در زندان است. او مى اش بهخواهند به او بگویند. خانوادهنمى

کنم که این در صورتيکه یک ماه بعد از دستگيریش اعدام شده است. فکر مى

گویند، درست نيست، حق اوست که بداند. سار در اش که به او نمىکار خانواده

زند. پدرش در تخيالت او نقش کند، در مورد او حرف مىمورد پدرش فکر مى

کند. او باید بداند که پدرش اعدام شده است ولى من بازى مى یک انسان زنده را

توانم اش باید به او بگویند، من نمىکنم خانوادهدل گفتنش را به او ندارم. فکر مى

 این کار را بکنم. 

   

ایم را دارم. با گذرند و من وقت خواندن کتابهاى جالبى که خریدهروزها مى

اش، عشقش و لحظات سختى که د زندگىزنم و او در مورفيروزه حرف مى

زنم، او گوید. با زندانى دیگرى که خيلى پير است حرف مىداشته است برایم مى

قاچاقچى مواد مخدر بوده است و خودش هم معتاد بوده است. از او در مورد 

 گوید: خندد و مىپرسم. مىروشهاى جاسازى مواد مى

 خواهى در آینده قاچاقچى بشى؟ مى -

 گوید: در مورد دورانى که در زندان گوهردشت بوده است مى او

رسيد. نگهبان به یکى از در آنجا بوسيله یکى از نگهبانان به ما مواد مى -

کرد و فروخت و او هم طى شب بين ما پخش مىزندانيان مرد در بند پائين مى

یم و چند گرفت. با آمدن به اینجا آن امکان را هم از دست دادپولش را هم مى

 روز اول خيلى برایم سخت بود. 

 گرفتيد؟ چطور سهمتان را از بند پائين از او مى -

بست و نخ را کردیم و او بسته را به آن مىراحت، یک نخ از پنجره آویزان مى -

 گرفتيم. کشيدیم و جشن مىکشيد. ما هم نخ را باال مىسه بار مى
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وش براى گرفتن و رساندن نامه به کنم که ما هم از همين ربه این فکر مى

کردیم. ولى خرید مواد مخدر از نگهبان در زندان خيلى دوستانمان استفاده مى

 جالب است. 

 ٭ ٭ ٭ 

گوید که وسایلمان را جمع کرده و از بند بيرون آید و مىنگهبان به در اتاق مى

رویم ى مىکنم که به سلول انفرادپرسيم به کجا؟ فکر مىبرویم. از یکدیگر مى

کنم به سرعت وسایلم را جمع کنم که وقت که بعد از مدتى آزاد شویم. سعى مى

روم که دیدن مهرى و فيروزه را هم قبل از رفتن داشته باشم. پيش فيروزه مى

 گوید: زنيم، مىبراى آخرین بار او را ببينم. کمى حرف مى

اش کوچکىاوین اسمش بزرگ است ولى خودش کوچک است. اما با همه  -

آدمهاى بزرگى را در خود دارد. آشنا شدن با تو یکى از بهترین خاطرات 

 ام است که هرگز فراموش نخواهم کرد. زندگى

خواهم که مراقب مهرى باشد. با آرزوى بوسيم و من از او مىیکدیگر را مى

روم که مهرى را پيدا کنم، آسمان شویم. مىموفقيت براى یکدیگر از هم جدا مى

خواهد که به دنبالش بروم. مهرى در دستشویى منتظرم بينم، از من مىا مىر

ایستد که اگر بندد و بيرون مىکند. آسمان در دستشویى را مىاست، گریه مى

خواهم که مراقب کنم و از او مىنگهبان آمد خبرمان کند. مهرى را بغل مى

دهد و . کاغذى بهم مىخودش باشد و سعى کند که خواندن و نوشتن را یاد بگيرد

 گوید: مى

 براى تو درستش کردم.  -

کنم، یک نقاشى بچه گانه است. کبوترى در حال گيرم و بازش مىکاغذ را مى

 پرواز است. زیر آن نوشته شده است: 

 به تنها دوستم.  -

ولى من تنها دوست تو نيستم، فيروزه و آسمان هم دوستانت هستند. بهتره که  -

ه در کنارشان هستى بدانى که دوستانت هستند. سعى کن خوش همين حاال ک

باشى، این چيزى است که رژیم دوست ندارد و بخاطر شاد نبودن تو را در اینجا 

گذاشته است. باید سعى کنى که خوش باشى، نگذار که تحقيرت کنند، به خودت 

 افتخار کن. تو انسان خوبى هستى. 
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گذارم و ام را در دنياى بدى مىبچهکنم که احساس بدى دارم، احساس مى

کنم که در اینجا نخواهم بود که کمکش کنم، هرچند وقتى هم روم. احساس مىمى

بوسيم و من که در اینجا بودم اجازه کمک کردن به او را نداشتم. یکدیگر را مى

ماند که دل سير گریه کند، احتياج به روم و مهرى در کابين دستشویى مىمى

کند، کند و آرزوى آزادى برایم مىکنم، بغلم مى. از آسمان تشکر مىگریه دارد

 کنم. من هم برایش آرزوى آزادى مى

 ٭ ٭ ٭ 
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  روياى آزادى

در سلول انفرادى هستم. بعد از بودن با آنهمه آدمهاى مختلف، تنها بودن زیاد 

جالب نيست. هرچند براى اولين بار است که در سلول همه وسایلم را دارم، 

هایى هستند توانم کتاب بخوانم. همه اینها نشانهکاغذ و مداد و خودکار دارم و مى

دانم بلکه براى آزادى است. نمىاز اینکه در سلول بودنمان نه بخاطر شکنجه 

ام را قانع کنم که ما را براى شکنجه روم چطور خانوادهوقتى که به مالقات مى

اش را ترسند، شاید چون مزهاند. آنها بيشتر از ما از سلول مىبه سلول نياورده

کنم که بوسيله اند. هر روز بعد از ظهر به تبادل نظر دو نفر گوش مىنچشيده

کنند، تنها جاى ردیفها را تغيير ت. آنها مورس معمولى را استفاده مىمورس اس

شنوم. در مورد اند. براى همين بدون هيچ مشکلى همه حرفهایشان را مىداده

دهند و در مورد حمله صدام به کویت که زنند، به هم خبر مىسياست حرف مى

براى من زنند. شنيدن مورس آنها در حال حاضر در جریان است حرف مى

خوب است چون از همه دوستانم دور هستم و امکان تماس و خبر گيرى را 

ندارم. راز در یکى از سلولهاى راهروى دیگر است. زیبا و سونيا در راهروى 

من هستند ولى در سلولهاى جلویى هستند و خيلى از من دورند. چند بار سعى 

زدن و هر بار نگهبان داد کردم که با آنها تماس بگيرم، با مورس و یا با حرف 

اى برایم فرستاد که کتابى زد "خفه شو" و آمد ببيند که کى بوده است. سونيا بسته

در آن بود که من نخوانده بودم ولى من فکر کردم که کتاب پاولف در آن است 

که قبال بود. به نگبهان گفتم که اشتباه شده و از او خواستم که آنرا به زیبا بدهد. 

ى کرده بود که قبل از آن به من بگوید که چه کتابى در بسته است ولى سونيا سع

نتوانسته بود. بعد از آنکه من بسته را نگرفتم یک بار که نگهبانان در بند نبودند 

برایم از راه دور با شيشه مورس زد و من هم جوابش را دادم، ولى دیگر دیر 

شود با بند ر جالب است. مىشده بود کتاب از دستم رفته بود. این مورس راه دو

دیگر هم از این طریق ارتباط برقرار کرد. البته اگر نگهبانى در بندها نباشد 

شنوند. براى مورس راه شنویم، آنها هم مىوگرنه همانطور که ما صدا را مى

زنيم. و صداى آن آنقدر بلند دور با شيشه مربا محکم به زمين سلول مورس مى

 پيچد. مىاست که در تمام بند 

کنند. بعد از ظهر از یکى از روز مالقات است ولى نگهبانان مرا صدا نمى

 گوید: کنند؟ مىپرسم که چرا براى مالقات صدایم نمىنگهبانان مى

امروز مالقات ندارى، چون دیروز مورس زدى و یکى از زندانيان را هم  -

 صدا کردى. یادت نيست که حميدى به در سلولت زد؟ 
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ام و احساسى که حاال دارند، بخصوص اینکه حتما اراحتم، بخاطر خانوادهخيلى ن

اند که در سلول هم هستم. عصر شده است نگهبان با عصبانيت در را باز فهميده

 گوید: خواهد که با او بروم. مالقات دارم، خواهرم مىکند و مىمى

قات به خانه خواستند به ما مالقات بدهند، ما هم گفتيم که بدون مالنمى -

اند. دنيا برایت سالم رویم. در ضمن دنيا و تعدادى دیگر بدون شرط آزاد شدهنمى

 رسانده است. 

ام ام. به خانوادهکنم هيچ وقت اینقدر خوشحال نبودهآنقدر خوشحالم که احساس مى

کنم که گویم که اگر تحمل کنند من هم مثل آنها آزاد خواهم شد. احساس مىمى

زند، افسرده بينم که حرف نمىبهتر از مالقات قبل است، ولى مى حال پدرم

توانم بکنم؟ اميدوارم که بفهمند که ام ناراحتم، ولى چکار مىاست. براى خانواده

 برند. این تقصير رژیم است که آنها هم در کنار من رنج مى

   

ند. از بعد از ظهر است، زندانيان بند باال در حال حرف زدن با یکدیگر هست

گيرند و دليل دستگيریشان را هایشان راهنمایى مىیکدیگر در مورد پرونده

گویند. یکى از آنها از مسئولين سپاه پاسداران است که بخاطر کاله بردارى مى

رسد که در سلول انفرادى است و بخاطر همين دستگير شده است. به نظر مى

رسد که اینها کند. به نظر مىتواند تنهایى را تحمل خيلى ترسيده است و نمى

زنند. هرچند هر زندانيان جدید هستند که به جاى مورس زدن با هم حرف مى

رسد که باید متعلق به روز بعد از ظهر صداى مورس هم از بند باال به گوش مى

 زندانيانى باشد که مدتى است که در زندان هستند. 

کنم و شرایط نيا فکر مىهرچند در سلول و تنها هستم ولى خوشحالم، به د

دانم کنم که حاال باید به مدرسه برود. نمىجدیدش. به پسر نينا فکر مى

داند که نينا ماهها تکان نخورد، برخوردش با نينا چطور خواهد بود. هرچند نمى

راه نرفت که مبادا او را از دست بدهد. به زندگى خودم در بيرون از زندان در 

کنم و ام فکر مىام. به خانوادهو اینکه حاال با آن بيگانهکنم سال پيش فکر مى ٨

شناسم. کنم که دیگر آنها را نمىاند، احساس مىکنم که برایم بيگانهاحساس مى

روم تا زندگى جدیدى را شروع کنم، روابط جدید با افراد خانواده و دوستان مى

ام سر ا به خانوادهدانم که بعضى از دوستانم در تمام این سالهام. مىقدیمى

شناسم. وقتى که به خانه بروم به دیدنم کنم که آنها را نمىاند، ولى احساس مىزده

خواهند آمد، چه برخوردى باید با آنها داشته باشم؟ آیا من هم مثل آنها هستم؟ 
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شناسم، حاال برایم غریبه کنم که آنها را نمىدانم، احساس مىدوستشان دارم؟ نمى

آورم و احساس ام به یاد نمىرات زیادى از دوستان و حتى خانوادههستند. خاط

دانم که تاثير زمان طوالنى ندیدن آنها است و خاصى هم نسبت به آنها ندارم. نمى

یا تاثير زندان. در حالى از زندان بيرون خواهم رفت که بخشى از وجودم را در 

ام احساساتم را دت کردهاینجا بجا خواهم گذاشت، زبان بيان احساساتم را. عا

دانم رابطه عاطفى و یا عشق چيست. کنم که دیگر نمىنشان ندهم. احساس مى

ولى آیا روابطى که در اینجا داشتم و دارم عاطفى نبود و نيست؟ پس چرا نسبت 

خواهد که هر لحظه به کسانى که در بيرون هستند احساسى ندارم، هرچند دلم مى

ام برایم از تمام روابطم م دوستانى که در زندان داشتهکنبيرون باشم. احساس مى

با ارزشتر هستند، هرچند عادت کرده بودم که احساساتم را به آنها نشان ندهم و 

 آنها هم همينطور بودند. 

است، بعد از ظهر است و طبق معمول  ۶۹گذرند. پائيز سال روزها مى

ر روزه بعد از ظهرها در هایم طبق برنامه هزنند. همسایهنگهبانان چرت مى

ام و گوش شنوم. دراز کشيدهآنکه بخواهم مىحال مورس زدن هستند و من بى

 زند: کنم، یکى مورس مىمى

 نازنين در اعتراض به حمله صدام به کویت در اعتصاب غذا است.   -

بود. به نازنين شود، ولى حتما حقيقت دارد وگرنه جزو اخبارشان نمىباورم نمى

اش چيزى است که ام، هرچند مبارزه سياسىکنم، هميشه دوستش داشتهفکر مى

گنجد. اميدوارم که اعتصاب غذایش محدود باشد که به جسمش در ذهن من نمى

کنم. سوال و مى کنم مورس را هم دنبالصدمه نرسد. همچنان که فکر مى

 نامحدود است.   کنند که اعتصاب غذاى نازنينها روشن مىپاسخ

 ٭ ٭ ٭ 

رژیم زندانيان مرد را که مثل ما بودند اعدام کرد و حاال برایش مهم نيست که ما 

همانهایى هستيم که بودیم. اینکه ما هنوز کمونيستيم و رژیم بعد از آنهمه کشتار 

خواهد خودش را دمکراتيک رژیم با آزاد کردن ما مى ما را آزاد خواهد کرد. آیا

دانند که اوضاع چيست و کنم که برخى از زندانيان نمىنشان دهد؟ احساس مى

اند، آزادى دانند چه باید بکنند. آنها هميشه به یک آزادى کالسيک فکر کردهنمى

کر به دست مردم، شاید بخاطر همين آمادگى رفتن را ندارند. آنها هميشه ف

شان از اند تنها بوسيله قيام مردمى امکان آزادى بدون شرط را دارند. تجربهکرده

شان به زندانها آزاد زندان شاه هم همين بود، زندانيان بعد از قيام مردم و حمله
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شدند. به خاطر همين طرز فکر است که برخى از آنها بعد از سه هفته بيرون 

 بودن آمدند و انزجار نوشتند. 

شود. به نظر شوم که بخوابم، صداهایى از راهرو شنيده مىست، آماده مىشب ا

برند. رسد که نگهبانان دارند زندانيان جدیدى را به سلولهاى خالى مىمى

اند؟ یا اینکه کنجکاوم که بدانم آنها کى هستند، آیا از زندان دیگرى منتقل شده

سلولى چند نفر را قرار  کنم که در هراند؟ احساس مىهمين حاال دستگير شده

آید. صداى نگهبانان دهند. از سلول کنارى من صداى حرف زدن دو نفر مىمى

زنم و کنند. با مورس به دیوار مىرسد که دارند راهرو را ترک مىبه گوش مى

زنند ولى بدون معنى، معلوم است که پرسم کى هستى؟ آنها هم به دیوار مىمى

شنوم که یکى از آنها که من دستگير شده بودم. مى دانند، مثل وقتىمورس نمى

دهد. از کند و از طرف دیگر راهرو صدایى پاسخ او را مىدیگرى را صدا مى

گویند که با یک نفر دیگر پرسند که آیا تنها هستند و هر یک مىیکدیگر مى

ند دهپرسد آیا سياسى هستند و آنها پاسخ مىهستند. یکى از زندانيان از آنها مى

 خندند. شان مىاند و بقيهنه. آنها را بخاطر بودن با مرد دستگير کرده

گردم، یک ام سر رفته، کتاب جالبى که نخوانده باشم ندارم. ساکم را مىحوصله

برم و شروع کنم. آنرا با تيغ مداد تراش به شکل یک کيف مىتکه چرم پيدا مى

است، چون از وقتى که مچم کنم. هرچند دوختن برایم سخت به دوختن آن مى

ضربه خورده است برخى کارها برایم دردناک است. سنگ کوچکى هم دارم که 

توانم روى آن کار کنم. دو طرف سنگ را با استفاده از سنگ پا صاف مى

نویسم. در طرف کنم. بعد یک طرف سنگ بخشى از یک شعر برشت را مىمى

کشد تا کشم. چند روز طول مىىدار، یک بچه ستاره مدیگر یک ستاره دنباله

 گيرد. روى آن کار کنم چون مچم زود درد مى

بعد از ظهر است و نگهبانان در راهرو نيستند، یکى از زندانيان جدید شروع به 

رسد دختر جوانى است، دو کند و چه صداى قشنگى دارد. به نظر مىخواندن مى

د. ناگهان از بند باال صداى کنخواند و سکوت مىتا آهنگ با صداى دلنشينش مى

خواهد کند و چه صداى زیبایى دارد. دلم مىاى شروع به خواندن مىمردانه

زنم، دیگران هم دست کند برایش دست مىخواندنش تمام نشود، وقتى تمام مى

کند، هرچند صدایش مثل اولى زنند. حاال پسر دیگرى شروع به خواندن مىمى

ام. بيشتر وم، سالهاست که چنين آوازهایى نشنيدهنيست ولى دوست دارم که بشن

اند، هيچ صدایى به جز خوانند، همه سر تا پا گوش شدهآهنگهاى عاشقانه مى

کند و دوباره دخترى که قبال هم رسد. خواننده بند باال تمام مىآواز به گوش نمى
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باشد،  کند. باید سه تا سلول با من فاصله داشتهدو آهنگ خوانده بود شروع مى

خواند. صدایش خيلى زیباست، صداى در توالت یک آهنگ عاشقانه غمگين مى

پيچد، باید یکى از سلولهاى سر راهرو آنرا محکم زده باشد که در راهرو مى

اند. ولى متاسفانه دختر متوجه این رمز همه بفهمند که نگهبانان به راهرو آمده

گوید ولى دختر رى هم هيس مىگویم "هس" کس دیگشود. با صداى بلند مىنمى

بينم که از کنار سلولم رد شود. سایه نگهبانان را از زیر در مىمتوجه نمى

رسد و صداى نگهبانى که به شوند. صداى باز شدن در سلولى به گوش مىمى

آید. سه تا خواند، مىدهد. صداى کتک زدن دخترى که مىیک زندانى فحش مى

کنند. صداى ناله و گریه و با زدن او خود را سير مى اندنگهبان به جانش افتاده

زنند که خودشان رسد. نگهبانان آنقدر او را مىزندانى بهمراه کتک به گوش مى

گوید این درسى بود که بفهمى کجا هستى. براى افتند. یکى از آنها مىاز نفس مى

 این بود که بدونى در "فاحشه" خانه نيستى. 

اند که ممکن است قبل از تر از هميشهام خوش بينوادهروز مالقات است، خان

 گوید: پایان حکمم که دو سال دیگر است، آزاد شوم. پدرم مى

قرار مالقات با پيشوا رئيس زندان دارم. دنيا بهم گفته است که اگر پيش پيشوا  -

ها قرار مالقات با او دارند. بروم ممکن است آزادت کند. بعضى از خانواده

هایمان گویند که اگر پيشوا را ببينيم ممکن است با آزادى بچهها مىدهخانوا

موافقت کند. در ضمن گروه حقوق بشر با سرپرستى گالين دوپول قرار است به 

 زودى از اوین بازدید کنند. 

توانم افکارم را از دنياى بيرون آزاد کنم. اى است، نمىبعد از ظهر خسته کننده

ادى در بيرون چکار خواهم کرد. باید به دنبال کار دانم در صورت آزنمى

بگردم، چه جور کارى؟ آیا توان هشت ساعت کار و دو ساعت هم رفت و آمدش 

 ٣۲ام وابسته باشم. حاال توانم به خانوادهباید توانش را داشته باش نمى  رادارم؟

کنم؟ توانم بسالم است و باید روى پاهاى خودم بایستم. ولى چه جور کارى مى

ام ولى حاال آن چه کارى را بلد هستم؟ دو سال در یک دندانپزشکى کار کرده

توانم خون ببينم. با دیدن خون حالت تهوع به توانم بکنم. دیگر نمىکار را هم نمى

کنم که زندان خيلى مرا تغيير دهد، قبال اینطورى نبودم. احساس مىمن دست مى

نباید حاال به مشکالت بيرون از زندان فکر  داده است، مثل قبل قوى نيستم. شاید

توانم به دانم که بزودى بيرون خواهم بود و نمىکنم، هنوز اینجا هستم. ولى مى

آن فکر نکنم. فکر بيرون خيلى قشنگ است هرچند دلهره هم دارد. صداى 

کنم که شاید خبرى از نازنين شنوم، گوش تيز مىهایم را مىمورس همسایه
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شود، یک خبر این است که کامال موثق است . اخبارى رد و بدل مىداشته باشند

دهد بخاطر که دنيا و برخى دیگر بدون شرط آزاد شده اند. مورس ادامه مى

 پایان جنگ، نازنين اعتصابش را تمام کرده است. 

 ٭ ٭ ٭ 
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  شب آخر زندان

شوم که بخوابم، صداهایى از پشت در و از راهرو به گوش شب است، آماده مى

کنم. نشينم و گوش تيز مىکنم و روى آن مىرسند. رختخوابم را پهن مىمى

شود، یکى از کنم که در راهرو خبرهایى است. در سلول باز مىاحساس مى

 گوید: نگهبانان زن مى

 کن، حاج آقا اینجا هستند.  چادرت را سر کن، رختخوابت را جمع -

 وقت خوابه.  -

ایستم، دست کنم و مىآید. چادر را سر مىاى از پشت در مىصداى سرفه مردانه

اختيار به یاد شود و من بىزنم. پيشوا در مقابل در ظاهر مىبه رختخوابم نمى

که دم  گفتند پيشوا، ولى این پيشوایىافتم. بخاطر نامش، به هيتلر هم مىهيتلر مى

اى و تواند کاریکاتور آن یکى باشد. هيچ شباهت قيافهدر سلول ایستاده فقط مى

ابهت هيتلر را ندارد. الغر و قد کوتاه است و جثه کوچکى دارد. چند تا پاسدار 

کنند ریشوى احمق هم همراه او هستند و چنان در و دیوار سلول را برانداز مى

ید به شورتم که از طنابى در وسط سلول آویزان اند. و یا شاکه انگار سلول ندیده

اند. و یا شاید گلهاى بنفش خوشگلى که توى یک شيشه مربا هستند است زل زده

و پشت پنجره است چشمشان را گرفته است. گلها را هفته پيش بعد از مالقات 

یواشکى از باغچه نزدیک سالن مالقات چيدم. پيشوا شروع به حرف زدن 

تا نر دیگر چشم از شورتم که باالى سرم آویزان است بر کند و پنج مى

 گوید: دارند. پيشوا مىنمى

مادرت مریض است، پدرت را امروز دیدم و از من خواست که تو را آزاد  -

 کنم. حاضرى بنویسى؟ ام که اگر انزجار بنویسى آزادت مىکنم. به او قول داده

 نه.  -

 مادرت برایت مهم نيست؟  -

 م مربوط است. در مورد آن بحثى با شما ندارم. به خود -

 گوید: یکى از همراهانش مى

 خواد به جریانش وفادار بمونه. هنوز کمونيسته، مى -
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خواهد که خفه شود، مرد حرفش پيشوا با نگاه و گفتن چيزى زیر لب از او مى

 گوید: ایستد. پيشوا مىرود پشت پيشوا مىرا تمام نکرده مى

سوزد. اگر دهى، من دلم برایشان مىات اهميت نمىدر حالى که تو به خانواده -

 گذارم بروى. تقاضاى مرخصى بنویسى مى

 نویسم. نمى -

رسد که دوست ندارى بيرون بروى و ما باید به زور از زندان به نظر مى -

 بيرونت کنيم. 

بيرون خواهم رفت. دوست دارم برم بيرون، و هروقت که در را باز بگذارید  -

 پذیرم. ولى براى آزادیم هيچ شرطى را نمى

ولى ما باید یک کاغذى داشته باشيم که نشان دهد که تو در زندان نيستى. اگر  -

توانم بگویم که در فردا یک کسى بياید و بخواهد تو را ببيند، من چطور مى

 اى. فتهزندان نيستى؟ باید کاغذى باشد که نشانشان دهم که از زندان ر

 گویم: دارم. به او مىام را در دل نگه مىکنم و خندهاش فکر مىبه دليل احمقانه

 توانم برگه خروج از زندان را امضا کنم. وقتى که آزاد شوم مى -

کنم. بعد از مکثى کند، من هم به چشمانش نگاه مىپيشوا به چشمانم نگاه مى

 گوید: مى

 رى خانه. باشه، فردا مى -

کنم. ولى از خوشى در العملى نشان ندهم، همچنان نگاهش مىکنم عکسى مىسع

 گنجم. پوستم نمى

شود. دوست دارم فریاد شود. باورم نمىرود و در بسته مىاز سلول بيرون مى

بزنم و به دنيا بگویم، به دوستانم بگویم، به همه بگویم که این آخرین شب زندانم 

م، این دیوارها باید شاهد زندانيان زیادى بوده باشند. کناست. به دیوارها نگاه مى

شاهد زندانى شدن چه کسانى در آینده خواهند بود؟ بعد از من چه کسى به این 

کنم و به آن گلهاى وحشى بنفش، چقدر سلول خواهد آمد؟ به پنجره نگاه مى

این  قشنگ هستند، انگار هيچوقت اینقدر زیبا ندیده بودمشان. یعنى فردا شب در

خوابم. یعنى فردا شب زندانى نخواهم بود. سلولم را با دقت بيشترى سلول نمى
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رسد، گویى همان سلول دیروزى کنم. انگار سلول هم زیبا به نظر مىنگاه مى

ام آید. آینهنيست. دیوارها هم همان دیوارهاى دیروزى نيستند. از سلولم بدم نمى

ام؟ هشت سال کنم، چقدر تغيير کردهمىآورم و به آن نگاه را از ساکم در مى

پيش که به زندان آمدم موهایم سياه بود، حاال نصفشان سفيد است. ولى دوستشان 

توانم بخوابم، دوست دارم برقصم دانم چه کنم، نمىدارم، سفيدیش زیباست. نمى

ولى نباید این کار را بکنم، اگر نگهبان از چشمى ببيند؟ نه دوست ندارم احساسم 

توانم ساکت آید. نمىکنم، دیگر صدایى از راهرو نمىبدانند. گوش تيز مى را

بمانم باید به دیگران هم بگویم که امشب آخرین شبى است که در این سلول، در 

کنم. او هم ام را صدا مىروم و همسایهاین زندان خواهم بود. از پنجره باال مى

ر رنگى را با اعتصاب غذاى هایى است که مبارزه براى چادیکى از آن چپى

ایم. او به باالى طوالنى پایان داد. ولى ما هميشه با هم سالم و عليک داشته

گویم و او آید و من با خوشحالى تمام گفتگویم با پيشوا را برایش مىپنجره مى

 گوید: مى

 پس قبول کردى که امضا کنى.  -

اى نه، من خودم پيشنهاد امضاء برگه خروج از زندان را به او دادم. من برگه -

 کنم. را بر عليه نظراتم و یا نظرات دیگران امضا نمى

کنم. گویم و پایين مى آیم، احساس عصبانيت و دلخورى مىبه او شب بخير مى

ولى چه روم. حاال زندانيان ممکن است فکر کنند که من دارم مشروط بيرون مى

اهميتى دارد که آنها چه فکرى خواهند کرد؟ مهم این است که من دارم بدون 

شوم که شوم. باید خوشحال باشم، باالخره دارم به شکلى آزاد مىشرط آزاد مى

توانم بخوابم، باید روم ولى نمىام. به رختخوابم مىهميشه آرزویش را داشته

دار توانم بخوابم، خنده. ولى نمىسعى کنم که بخوابم، که فردا سر حال باشم

برد. هيجان ام ولى حاال خوابم نمىاست، من هرگز مشکلى با خوابيدن نداشته

کنم، به خانه، به باغچه، به گلهاى گذارد بخوابم. به بيرون فکر مىنمى

ها، به خيابانها و به موسيقى. باید سعى کنم مان، به همسایهعباسى باغچهالله

کند. سالها در یک محيط ام که به رشد مغز کمک مىنم، خواندهموسيقى کار ک

ام شده است و باید به کوچک بودن و دوستان محدود داشتن باعث محدود نگرى

 خودم کمک کنم که تغيير کنم. 

شوم، قبل از اینکه نگهبان چایى تقسيم کند. متفاوت از صبح خيلى زود بيدار مى

شوم. باید لباسم را کند، بيدار مىا باز مىروزهاى دیگر که وقتى در سلولم ر
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عوض کنم. باید زیباترین لباسم را بپوشم. بلوز زیبایى را که نينا به من داده بود 

زنم، پوشم. کمى کرم به صورتم مىبا شلوار مشکى که راز به من داده بود، مى

 نشينم. زمانپوشم و آماده مىدوست دارم زیبا باشم، جورابهاى تميزى مى

کند و یک ليوان چاى بو گندو اى ندارد. نگهبان در را باز مىبرعکس من عجله

دانم کى براى آزادى صدایم خواهند بندد. نمىدهد و دوباره در را مىبه من مى

ام خواهند گفت که بيایند و مرا ببرند. فکر دنياى دانم چطور به خانوادهکرد. نمى

توانم به زندان فکر کنم، هرچند هنوز مىرود. دیگر نبيرون از سرم بيرون نمى

کنم که متعلق به اینجا نيستم. زمان آهسته در اینجا هستم ولى احساس مى

 گوید: کند و مىگذرد. ساعت ده صبح نگهبان در را باز مىمى

خواهى با خودت ببرى جدا کن و بقيه را توى ساکت بگذار چيزهایى را که مى -

 و در سلول بگذار بماند. 

دانم از آزاد شدن من خوشحال است یا کند. نمىجلوى در ایستاده و تماشایم مى

دهد ناراحت، شاید هم احساسى نداشته باشد. هر چند احساساتش را نشان نمى

شوم. او هم یکى از ام و حاال آزاد مىولى نباید خوشحال باشد که اعدام نشده

هاى زنان ایى است که جنازهزد و یکى از آنهآنهایى است که زندانيان را مى

بایست در کاميون بگذارد. آماده اعدام شده را طى کشتار دسته جمعى مى

گذارم و بقيه را در شوم، مقدار کمى از وسایلم را در یک کيسه پالستيکى مىمى

برم. ساک که در سلول بماند. بلوز زیبایى که پدر سار برایم داده بود با خودم مى

کنم که دوست ندارم آنرا بردارم، کنم و احساس مىنگاه مى به کيفى که ساختم

دانم که دیگر بر نخواهم کنم که متعلق به زندان است. با اینکه مىاحساس مى

گذارم که گشت و وسایلم را هم به من نخواهند داد ولى بيشتر وسایلم را مى

يرم که گام در کف دستم مىبمانند. فقط سنگى را که براى هستى درست کرده

آید. روم و او بدنبالم مىاگر مرا گشت نتواند آنرا پيدا کند. از سلول بيرون مى

گردد و بعد مرا از بند بيرون برده و به نگهبان مردى که در وسایلم و بدنم را مى

بينم راز هم اینجاست به همراه یک زندانى سپرد. مىبيرون بند منتظر است، مى

م که در کنار یکدیگر راه برویم، نگهبان اهميتى کنيدیگر. من و راز سعى مى

 پرسد: کنيم. راز مىدهد، شروع به حرف زدن مىنمى

 بره؟ کنى کجا داره ما را مىفکر مى -

 آزادى. امروز آزاد خواهيم شد!  -

 دانى؟ زنى؟ از کجا مىدر مورد چى حرف مى -
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 دیشب پيشوا پيش تو نيامد؟  -

 نه.  -

دانى که آمد و به من گفت که امروز آزاد خواهم شد. نمى دیشب به سلول من -

 اند؟ ها بدون قيد و شرط آزاد شدهخيلى

 دانم. مى -

خواهد که در جایى بنشينيم و خودش رسيم، نگهبان از ما مىبه ساختمانى مى

خواهند که رود. من و راز مشغول حرف زدن هستيم، نگهبانان از ما مىمى

برد دهيم. نگهبانى راز را به قسمت دیگر سالن مىوش نمىحرف نزنيم ولى ما گ

کنم که بند سعى مىبرد که به سالن چسبيده است. از زیر چشمو مرا به اتاقى مى

 پرسم: اى نشسته است. مىبينم که زنى در گوشهبند مىاتاق را ببينم. از زیر چشم

 تازه دستگير شدى؟  -

حاال هم توى کميته بودم، امروز به اینجا نه. دو روز پيش دستگير شدم، تا  -

 دانم با من چه خواهند کرد. آوردنم. نمى

 علت دستگيریت چيه؟  -

اند؟ خيلى درد زنند، تو را هم شالق زدهبا مردى بودم، گفتند که شالقم مى -

 دارد؟ 

توانى تحمل کنى، من هم تحمل کردم، نگران نباش، فکرش درد دارد ولى مى -

 ترساند. ودش آدم را مىبيشتر از خ

 تو هم با مردى بودى؟  -

 در جریان ما مرد هم بود، راستش بيشتر مرد بودند.  -

 چه جریانى؟  -

 گروه کمونيستى.  -

 کمونيست هستى؟  -
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 آره.  -

 کى دستگير شدى؟  -

 هشت سال پيش.  -

 شوخى مى کنى. هشت سال اینجا بودى؟  -

 سال در زندان بودم.  ٨ فقط در این زندان نبودم، ولى آره -

 چطور تونستى تحمل کنى؟ امکان نداره من بتونم تحمل کنم.  -

 تونى. مى -

 زند: آید و داد مىنگهبان مى

 دانيد که نباید حرف بزنيد؟ گذره؟ نمىخوش مى -

برد و من در این اتاقکى که دو طرفش با شيشه نگهبان زندانى را با خود مى

توانم مردمى را که در سالن بند مىدرست شده است تنها هستم. از زیر چشم

آید اند. بعد از مدتى نگهبان به سراغم مىاند ببينم که منتظر نوبتشان نشستهنشسته

 گوید: و مى

و بگو که دو تا ضامن و سند یک خانه بياورند و تو ات تلفن کن بيا به خانواده -

 را با خود ببرند. 

 دانم. شماره تلفنشان را نمى -

تونيم بکنيم؟ شماره هيچ یک از افراد خانواده و فاميلت را خوب ما چکار مى -

 تان را بگيرى؟ دانى که زنگ بزنى و شماره خانهمى

ى خانواده راز شماره تلفن خانواده مرا آورم. ولاى را به یاد نمىنه، هيچ شماره -

 اش بگيرد. دارند. از راز بخواهيد که شماره مرا هم از خانواده

شنوم که بيند. صدایش را مىکند که انگار دیوانه مىپاسدار طورى نگاهم مى

دهد. پيشوا به او زند و گزارش حرفهاى مرا به او مىدارد با پيشوا حرف مى

ام را از مراه راز به پاى تلفن برده و بگذارد که شمارهگوید که مرا به همى

خواهد که به دنبال او بروم، راز را هم خانواده او بگيرم. نگهبان از من مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

اش تواند به خانوادهگوید که مىآورد. در اتاق کوچکى هستيم، به راز مىمى

خواهم مىزنگ بزند و بگوید که به قيد ضمانت آزاد خواهد شد. من هم از راز 

زند و بعد از توضيح آنکه که شماره تلفن مرا هم از آنها بگيرد. راز زنگ مى

آیند، اش از شوک بيرون مىخواهند آزادش کنند و بعد از اینکه خانوادهمى

گيرد. نوبت من است که زنگ بزنم، هيجان تمام وجودم را در شماره مرا هم مى

لرزد، احساساتى دارم که هرگز مىگيرم، دستم بر گرفته است. شماره را مى

 گوید: دارد، مىشنوم، مادرم گوشى را بر مىام. صداى زنگ تلفن را مىنداشته

 الو؟  -

 مامان جان، سالم؟  -

 گوید: شناسد و مىاو صدایم را نمى

 سالم.  -

 مامان جان چطورى؟  -

 خوبم، تو چطورى؟  -

 روز به خانه بيایم اگر، توانم اممن خوبم، بهتر از هميشه هستم. مى -

 بفرمائين، ما خانه هستيم.  -

 مامان جان این من هستم، پرواز.  -

 حال شما خوبه؟ مامان اینها خوبند؟  -

 مامان جان من پرواز هستم.  -

گيرد. ام را مىگيرد و سراغ خانوادهباز هم مرا با کس دیگرى اشتباه مى

 گویم: مى

 زنم. ن زنگ مىمامان من پرواز هستم از زندا -

 تو پرواز من هستى؟  -

 آره مامان، دارم ميام خانه.  -
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کند و به او تواند حرف بزند. خواهرم را صدا مىمادرم دچار هيجان شده و نمى

 گوید: مى

آد خونه، تو باهاش حرف بزن. گه، داره مىفهمم چى مىبيا این پروازه، نمى -

 گه. ببين چى مى

 پرسد: رد و مىگيخواهرم گوشى را مى

 آیى خونه؟ کنن؟ دارى مىدارن آزادت مى -

خواهند و سند یک آره، با ضمانت حاضرند آزادم کنند، دو نفر ضامن مى -

 ملک. 

 گوید: رود و با هيجان مىام مىخواهرم قربان صدقه

باشه، تو خوبى؟ هيچ جایى نرو، همانجایى که هستى باش، ما تا دو ساعت  -

 دیگه آنجا خواهيم بود که تو را بياریم خونه. 

 بينمت. باشه، پس مى -

 بوسد. مرا از پشت تلفن مى

سال پيش  ٨بينم که مثل من خيلى خوشحال است. راز کنم و مىراز را نگاه مى

و هر دو در یک گروه فعال بودیم، حاال هم در یک روز قبل از من دستگير شد 

خواهد که به سالن برگشته و دور از شویم. نگهبان از ما مىیک روز آزاد مى

گذرد، سالن خيلى شلوغ شده است. نگهبان از ما یکدیگر بنشينيم. یک ساعت مى

 مان که آمدند صدایمان کنند. هر دوى ماخواهد که به سلول برگشته تا خانوادهمى

را به سلول برده که منتظر بمانيم ولى این یک انتظار معمولى نيست، زمان در 

نشينم، دوباره بلند روم. دوباره مىدانم چه کنم، راه مىگذرد. نمىسلول من نمى

توانم فکرم را روى یک چيز متمرکز کنم. به همه روم. نمىشوم و راه مىمى

ام در سلول ر خالف زندگى هر روزهتوانم آرام بگيرم. بکنم. نمىچيز فکر مى

 که نظمى داشت، امروز سرگردانم. 

خواهد که با او بروم و مرا به یک کند و از من مىعصر نگهبان در را باز مى

ام باید در زندان باشند، هوا سپرد. خانوادهنگهبان مرد در بيرون از بند مى

خواهد که قبل از وارد رسم، نگهبان از من مىتاریک شده است. به ساختمان مى
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بينم، مادرم، شوم، پدرم را مىبند را به او بدهم. وارد سالن مىشدن به سالن چشم

بوسد، کند و مىخواهرم و پسر عمویم توى سالن هستند. مادرم مرا بغل مى

تواند حرف بزند، انگار شوکه است. پدرم را که این بار از خوشى اشک نمى

دهم همانطور ر خواهرم را. با پسر عمویم دست مىبوسم، همينطوریزد، مىمى

 گوید: فشرد مىدادیم. در حالى که دستم را مىکه سالها پيش با یکدیگر دست مى

 ما نباید دست بدهيم.  -

 چرا؟  -

خندم. شوم که بنابر قوانين اسالمى ما نباید دست بدهيم، مىخندد، متوجه مىمى

بوسيم. پدرم پيشوا آید و یکدیگر را مىراز مى کنم، مادربه خانواده راز سالم مى

گوید دارد نگاه کند، و مىدهد که دارد از دور ما را تماشا مىرا نشان مى

 گویم: کنم و به پدرم مىکند. پيشوا را نگاه مىمى

 نگران نباش ما آزادیم.  -

ام نگرانند که او نظرش را عوض کند. خواهرم رسد که خانوادهبنظر مى

 گوید: مى

 از صبح ما را منتظر نگه داشتند تا بازدید گالين دوپول از زندان تمام شود.  -

 پس علت آزادى ما فشار جهانى است.  -

 خواهد که برگه خروجم را امضا کنم. نگهبان از من مى

کنم و احساس رویم به آسمان تاریک نگاه مىدر حاليکه از در زندان بيرون مى

دیدمشان. این چند قدم اند که توى زندان مىروشنتر از وقتىها کنم که ستارهمى

کنند. همسر ام مرا به طرف ماشينى راهنمایى مىهم اینقدر تاثير دارند؟ خانواده

بوسيم. داخل ماشين خواهرم ساعتهاست که در اینجا منتظر است، یکدیگر را مى

ام. یک زى نشستهکنم که روى چيشوم و قبل از اینکه چيزى ببينم احساس مىمى

گيرد و روى پایش ام. مادرم آنرا مىسبد گل تازه است که بخشى از آنرا له کرده

 گوید: گذارد و مىمى

اشکالى نداره، در خانه هم گل هست. ما اینرا آوردیم که وقتى که تو را  -

 بينيم بهت بدهيم ولى نگهبانان نگذاشتند آنرا به داخل بياوریم. مى
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کنيم، از شمال تهران، از اوین که در بين کوهها قرار رکت مىبه طرف خانه ح

کنم که گذریم احساس مىرویم. همچنان که از خيابانها مىدارد به طرف شهر مى

کنم و به نوشم، به مردم نگاه مىشوم. همه چيز را با چشمانم مىدارم متولد مى

هاى ادن در صفام اثر فشارهاى ایستتک خانوادهام. در چهره تکخانواده

مالقات و رفتارهاى بد پاسداران و عدم اطمينان از اینکه روزى به خانه بر 

بينم. با نزدیک شدن به خانه همسر خواهرم دستش را روى خواهم گشت را، مى

 پرسم: گذارد که خوشحالى و جشنش را به گوش همه برساند. مىبوق مى

  دانند که من زندان بودم؟ها مىآیا همسایه -

 دهد: مادرم پاسخ مى

 اى. نه، من به آنها گفتم که تو به انگليس برگشته -

کنم که هيچ سر و صدایى شویم خواهش مىچه خوب، وقتى نزدیک خانه مى -

ام خواهم که کسى بداند که در زندان بودهراه نيندازید، تا برسيم داخل خانه. نمى

 ام. و حاال آزاد شده

 پرسد: خواهرم مى

 چرا؟  -

اللهى و پاسدار بودند و اگر آنها در هایمان حزبیادت نيست بعضى از همسایه -

روم و کنم و کجا مىام بدانند، سعى خواهند کرد که ببينند چکار مىمورد گذشته

دهم که در موردم ندانند، اگر پرسيدند در موردم گزارش بدهند. ترجيح مى

 بگویيد که از انگليس برگشته است. 

 گوید: سر عمویم مىپ

 خواهى دست از مبارزه بکشى. رسد که نمىبه نظر مى -

 معلومه که نه.  -

 گوید: پدرم مى

کند. تو هم نباید زندگيت را به ولى حاال هيچ کس بر عليه رژیم تظاهرات نمى -

 خطر بيندازى، براى تو کافى بود. 
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خواهم استراحت کنم و من هم قصد راه انداختن تظاهرات ندارم. حاال مى -

 ها در موردم بدانند ممکن است مزاحمم بشوند. خوش بگذرانم. اگر همسایه

کنند که با رسيدن به خانه سرو صدا راه نيندازند و به کسى ام موافقت مىخانواده

ایستيم، وارد خانه خانه مى ام. جلوى درنگویند که در این هشت ساله کجا بوده

هایم و برخى ها و برادر زادهبينم. خواهر زادهشویم، باغچه زیبایمان را مىمى

آیند و من از دستشان فرار از افراد فاميل که در خانه منتظرند، به حياط مى

آیند، دوم و آنها هم به دنبال من به درون خانه مىکنم و به درون خانه مىمى

توانستم پدر اند، در طى این سالها فقط مىبوسيم. همه تغيير کردهمىیکدیگر را 

کنند و من ام از خوشحالى گریه مىو مادر و خواهر و برادرم را ببينم. خانواده

 خندم، خيلى خوشحالم. فقط مى

از پدرم در مورد اینکه چطور پيشوا را قانع کرد که بگذارد من بيرون بيایم 

 د: گویپرسم و او مىمى

بعد از مالقات دفعه پيش وقتى که به خانه برگشتم خيلى خسته بودم، دیر هم  -

شده بود. یک راست به رختخواب رفتم و خوابيدم، کابوس داشتم، تو به دام یک 

خواستى. با وحشت از خواب مار خيلى بزرگ افتاده بودى و از من کمک مى

کردم که باید از آنجا بيرونت  دانستم که در سلول تنها هستى. فکربيدار شدم، مى

بيارم. روز بعد به سراغ برخى از مقامات دولتى رفتم و باالخره قرار مالقاتى 

تواند بدون انزجار تو با پيشوا بهم دادند که دیروز دیدمش. او به من گفت که نمى

توانستم را آزاد کند، به او گفتم که تو نخواهى نوشت. خيلى ناراحت بودم نمى

کم را بگيرم. خواهرت با او حرف زد و به او گفت پدرم در راه زندان جلوى اش

شناسيم، او هرگز کارى پير شده است. خواهرت به پيشوا گفت، ما پرواز را مى

کند. اگر او را تا آخر عمرش هم نگه دارید بر را که دوست نداشته باشد نمى

زنيم که حرف مىعليه نظراتش نخواهد نوشت. ولى اگر آزادش کنيد ما با او 

دیگه دست از مبارزه بکشد. پيشوا هم قبول کرد و گفت اگر که بر عليه رژیم 

 فعاليت کند خيلى زود به اینجا بر خواهد گشت. 

ام بخاطر زندانى شدن من اذیت شوم، کاش خانوادهبراى پدرم ناراحت مى

رد پرسند، در موام در مورد چيزهاى مختلف زندان مىشدند. خانوادهنمى

سالهاى مختلف و شرایط مختلف آن. به محض تکان خوردن و یا جابجا شدنم 

 گيرند. عکس مى

 ٭ ٭ ٭ 
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  دنياى بيرون، زندان بزرگ

بينم که پدرم دارد شوم، مىبا اینکه شب دیر خوابيدم ولى صبح زود بيدار مى

 شود که بيرون برود. مى پرسم: آماده مى

 روى؟ کجا مى -

رم که بخرم و ه برم و یک گوسفند بخرم. حاال دارم مىدیروز وقت نشد ک -

 بخاطر آزادیت سر ببریم. 

 گویم: شود، مىاز شنيدن حرفش حالم بد مى

اى را ببينم، دوست توانم چنين صحنهکنم این کار را نکن، من نمىخواهش مى -

 اى را ببينم و یا بهش فکر کنم. ندارم چنين صحنه

 گوید: شود و مىراحت مىپدرم از دیدن حالت من نا

خواستم این کار را بکنم، اگر تو دوست ندارى، باشه، من بخاطر تو مى -

 کنم. نمى

آید. به خواهران و برادران و چه سنت خشنى، چقدر از این سنتها بدم مى

شوند. به زنم و آنها از آزادیم خوشحال مىدوستانم در خارج از ایران زنگ مى

گوید که کند که این صداى من است. مى، دنيا باور نمىزنمدوستانم زنگ مى

آید که مرا ببيند. دوست دارم دوستانم را که آزادند ببينم، فکرم فردا صبح مى

 مشغول این است که حاال چه باید بکنيم. 

گویم خيلى دوست دارم او را ببينم و اینکه زند و به او مىهستى به من زنگ مى

ام. او حاال در انگليس پناهنده است. احساساتم فکر کردهبارها در زندان به او 

دانم که آیا سال پيش قبل از جدایى بوده است. نمى ٨نسبت به او همان است که 

دهد و باعث پرسم و او جواب مثبت مىکند یا نه، از او مىهنوز مبارزه مى

حرف داریم خواهد که هرچه زودتر او را ببينم، خيلى شود. دلم مىخوشحاليم مى

که بزنيم. شرایط او برعکس من بود، او در کردستان آزادى و قدرت داشت. باید 

اعتماد بنفس خوبى داشته باشد، برعکس ما که همه چيز براى از بين بردن 

تر شده باشد و پر از شوق باشد، متفاوت از اعتماد بنفسمان بود. او باید پيچيده

مغزم کوچک شده است. همانطور که من من که بخاطر سالها در یک اتاق بودن 



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

ام، او هم از پس کشته شدن هزاران انسان از پس اعدام هزاران زندانى آزاد شده

 در کردستان بدست رژیمهاى ایران و عراق زنده مانده است. 

زنم و خواهرش به چند روزى است که آزاد هستم، به خانواده نازلى زنگ مى

توانند به پيشوا فشار بياورند تا نازلى را آزاد ه مىگویم کآید. به او مىدیدنم مى

اش توانند نازلى را آزاد کنند. ولى خانوادهروند و مىکند. آنها به دیدن پيشوا مى

نگرانند که دوباره او را به زندان برگردانند. خانواده من هم نگرانند. به آنها 

روم، به دیدن نازلى مىمان را با نگرانى خراب کنيم. گویم که نباید زندگىمى

بينم، حدس اش خيلى خوشحالند. عکس مرد جوانى را روى دیوار مىخانواده

دارد و به کنارم زنم عکس محمد باشد. مادر نازلى عکس را از دیوار بر مىمى

گوید این عکس محمد است. چه زن شجاعى است، از دست رفتن آید، مىمى

کند. هاى زندان دیده است تحمل مىميلهاش را که پانزده سال او را پشت بچه

هشت سال در زندانهاى شاه و هفت سال در زندانهاى رژیم اسالمى. احساس 

ها شد دیدن او را پشت ميلهکنم که تنها اميدش آزادى محمد بود که باعث مىمى

 گوید: اند، مادر نازلى مىتحمل کند. ولى حاال او را هم اعدام کرده

هاشون اعدام شدند هایى که بچهرم. همه خانوادهقبرش مىهر جمعه به سر  -

 زنيم. هامون که دیگه با ما نيستند با هم حرف مىآن. در مورد بچهمى

مان با یکدیگر حرف آیند و در مورد زندگى تازهتعدادى از دوستانم به دیدنم مى

 گوید: زنيم. زیبا مىمى

دانستند به م دو نفر ضامن بياورند، نمىام خواستند براى آزادیوقتى از خانواده -

گوید که اش به کارگران مىکى بگویند. کسى را نداشتيم، پدرم در کارخانه

دخترش بخاطر دو تا ضامن در زندان مانده است. تعدادى از کارگران از او 

خواهند که آنها را بعنوان ضامن به زندان ببرد. پدرم با دو تا از همکارانش مى

آمد و مرا با خودش برد. وقتى به خانه رسيدم مادرم خوابش برد و به زندان 

براى سه روز از خواب بيدار نشد. نگرانش شدیم و دکتر باالى سرش آوردیم، 

 دکتر گفت که چيزیش نيست، فقط شوکه شده. 

سال آزاد شده است. او  ٨سال داشت و حاال بعد از  ١۵نيکو وقتى دستگير شد 

آزاد شده چون حکمش خيلى وقت پيش تمام شده بود، چند ماه زودتر از من 

 گوید: مى
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ام مرا از زندان برداشته به طرف خانه آمدیم. وقتى به وقتى آزاد شدم، خانواده -

مان چراغانى شده است و همه جا پر از گل خيابانمان رسيدیم، دیدم که خانه

سفند در مقابل ها در خيابان بودند و جلوى خانه ما، یک گواست. همه همسایه

مان سر بریدند. آنها مرا بوسيدند و وقتى که به درون خانه رفتيم جشن ماشين

رقصيدند. از من هم خواستند که برقصم، کردند و همه مىبود. شيرینى پخش مى

شناختم، وقتى که من ولى من بلد نبودم. خيلى هيجان زده بودم، هيچ کس را نمى

چه بودند و یا خيلى جوان بودند. تا چند ساعت دستگير شده بودم همه آنها یا ب

پيش در سلول انفرادى بودم، براى همين سر و صدا برایم غيرقابل تحمل شده 

بود. به آشپزخانه رفتم و در پشت یخچال یک جایى پيدا کردم و در آنجا پنهان 

ام صدایم کردند ولى شدم تا یک کمى آرامش پيدا کنم. بعد از چند دقيقه خانواده

پرسيدند من جواب ندادم، همه جا را گشتند و باالخره مرا پيدا کردند. از من مى

کردند که احتياج به یک فضاى آرام کنم. درک نمىآیا دارم قایم موشک بازى مى

 هاى شب در کنارشان نشستم و جشنشان را تماشا کردم. دارم. تا نيمه

انان با شالق به سرت سردردت چطوره؟ از پنج سال پيش بعد از آنکه نگهب -

 زدند، سر دردهاى شدید داشتى. 

پيش متخصص رفتم و از سرم عکس گرفتند، دکتر گفت که ترکى در کاسه  -

ام. دکتر گفت که ریزى داخلى داشتهام و به خاطر ضربه کابل خونسرم داشته

خون تا حد زیادى جذب شده است ولى کامال جذب نشده و براى چند سال آینده 

م ولى گاهى کنهم نباید خودم را خسته کنم. حاال دارم نيمه وقت کار مى

 گيرم. سردردهاى خيلى شدید مى

 توانى براى مدتى کار نکنى تا بهتر بشى؟ نمى -

توانيم از پس خرجمان کنند، ولى نمىنه، پدر و برادرهایم در کارخانه کار مى -

 خواهم که من هم فقط به هزینه اضافه کرده باشم. بر آیيم. نمى

   

 گوید: بينم، مىنازلى را مى

شود و در به دیدنم آمده بود، حالش خوب بود. گاهى حالش بد مىزهرا  -

 کند. خوابد. در یک کارخانه کار مىبيمارستان مى
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شنوم که پسر اش نگرانند. مىشنوم که مالقات نينا قطع شده است و خانوادهمى

عزیزش که آنقدر دوستش داشتم در کنار پدرش در اروپاست. کاش یک روزى 

م درک خواهد کرد که مادرش چقدر سختى کشيد تا او را حفظ دانببينمش، نمى

 کند و چقدر دوستش داشت. 

شناختم به دیدنم آمده است. دختر یکى از دوستانم که او را از قبل از زندان مى

 گوید: آید مشکل دارد. مىکوچکى دارد که به نظر مى

آمد. وقتى که حامله بودم، صداهاى زیاد آژیر ضد هوایى و صداى انفجار مى -

گفتم این بار نوبت شدم و مىآمد نگران مىها مىهوایىهر بار که صداى ضد

ام متولد شد و متوجه خانه ماست که روى سرمان فرو بریزد. بعد از آنکه بچه

هایى که گفت که خيلى از بچهشدم که ناراحتى دارد، او را به دکتر بردم. دکتر 

هاى مادران باردار در طى جنگ بدنيا آمدند، مشکل دارند. دکتر گفت که نگرانى

 هایشان داشته است. در دوران جنگ، تاثيرات زیادى روى بچه

کنم که بخاطر در زندان بودن، من جنگ را مانند مردم لمس نکردم. احساس مى

م که تا قبل از جنگ اینقدر زیاد نبودند، بينحاال وقتى که مردم مجروح را مى

کنم که رژیم تنها اعدام و شکنجه نکرده است. هزاران مجروح احساس مى

اى کنند بدنشان را در راه بيهودهجنگى را نيز به جا گذاشته است که احساس مى

 اند. ناقص کرده

آشنا  آیند زن مسنى است که توسط دخترش با اودر بين کسانى که به دیدنم مى

کند و بعد از آزادیم به من زنگ زد و گفت ام و در شهر دیگرى زندگى مىشده

داند که من آید. هرچند مذهبى است و مىکه به دیدنم خواهد آمد. از او خوشم مى

گوید این رژیم کمونيست هستم ولى دوست دارد که با هم حرف بزنيم. به من مى

خواهد مرا قانع کند که است. مى اسالمى نيست و دخالت مذهب در دولت غلط

 دهم: ام، به او پاسخ مىاسالم بهتر از آن است که من در زندان دیده

مادر این اسالم واقعى است، تو باور داشته باشى یا نه، این اسالم است که آنها  -

کنند، بنابر قوانين کنند. اگر به یک دختر قبل از اعدام تجاوز مىدارند عملى مى

 زدند چون مسلمان نيستيم بنابر اسالم است. ست. اگر ما را مىاسالمى ا

ولى این قوانين براى هزار و چهارصد سال پيش بوده است نه براى االن، آنها  -

خواهم به تو بگویم که در ازاى کنند. به هر حال مىدارند از آن سو استفاده مى

ت دارى، یعنى اى، یک هزار متر زمين در بهشهر سالى که در زندان بوده
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هشت هزار متر مربع زمين در بهشت دارى. تو بيشتر از آنهایى که قرار است 

 اى. به جهنم بروند رنج برده

شود. به او ام را بگيرم و جالب اینجاست که ناراحت هم نمىتوانم جلوى خندهنمى

 گویم: مى

که در بهشت توانم زمينى را خواهم که در مرگم ثروتمند باشم، مىولى من نمى -

شناسى؟ دوست دارم بفروشم؟ تو کسى را که بخواهد زمين در بهشت بخرد مى

 اش را بفروشم، پول هم الزم دارم. دارم همه

 خندد. مى

   

 گوید: آید و مىمنيژه به دیدنم مى

تان بيایم. وقتى که به اینجا رسيدم، پنج تومان به یک تاکسى گرفتم که به خانه -

اش هم مال خودش. او طور عجيبى نگاهم کرد و به او گفتم که بقيهراننده دادم و 

شود؟ ام چقدر مىاش مال خودت، کرایه راهت را بده. پرسيدم کرایهگفت، بقيه

گفت سی تومن. از او عذر خواهى کردم و گفتم آخرین بارى که این راه را آمدم 

سال  ٨بود؟ گفتم  که راننده پرسيد، کى تومن دادم. داشتم پول در مىآوردم ٣

پيش. پرسيد این چند ساله کجا بودى؟ گفتم در زندان. خيلى ناراحت شد و گفت 

 گيرد، برایم آرزوى موفقيت کرد و رفت. که کرایه نمى

بينم، در مورد آزادیش روم و او را مىشنوم که نينا آزاد شده است، مىمى

 گوید: مى

ل انفرادى بودم خبر آزادى تو را براى یک ماه مالقات نداشتم و چون در سلو -

بعد از  ٥هم نشنيدم. در یکى از روزهاى مالقات که به من مالقات ندادند ساعت 

ظهر نگهبان به من گفت که براى بازجویى بروم. بازجویى همان سوالهاى 

تکرارى در مورد نظرات و در آخر اینکه آیا حاضرى انزجار بدهى، بود. گفتم 

ات زنگ بزن بگو دو نفر ضامن و یک د خوب به خانوادهدهم. گفتنانزجار نمى

سند خانه بياورند و تو را ببرند. به آنها گفتم کسى را ندارم که ضامنم بشود و 

تواند این همه راه را بياید. ناصریان هم پدرم هم تازگى عمل داشته است و نمى

ضامن بشوند. در اتاق بود گفت به خواهران و یا برادرانت زنگ بزن بگو بيایند 

 ام و هيچ کس حاضر نيست ضامنم بشود. گفتم من قبال از آنها پرسيده
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 چرا این حرف را زدى؟  -

ها دانستم که خيلىخواستم براى بقيه دردسر درست کنم. مىبراى اینکه نمى -

خواستم در حاضرند ضامنم بشوند ولى فکر کردم که درست نيست. چون نمى

هرچه زودتر به همسر و پسرم بپيوندم. ناصریان گفت  خواستمایران بمانم و مى

پس باید به سلولت برگردى. گفتم باشه و منتظر شدم که مرا به سلولم برگردانند. 

براى مدتى در اتاق بازجویى تنها بودم، تا اینکه نگهبانى آمد و از من خواست 

زندان برد. وقتى که به در که به دنبالش بروم. فکر کردم مرا به سلول مى

اى را امضا کنم که سه روز دیگر به زندان بر رسيدیم او به من گفت که برگه

خواهم گشت. من برگه را امضا کردم، نگهبان زنى بدنم را گشت و بعد در 

خيابان بودم. پول کمى در جيبم داشتم و دمپایى هاى بزرگ زندان را به پا 

نسالى با یک مرد جوان دارند کردم که چه کنم. دیدم زن مياداشتم. داشتم فکر مى

خواهم بروم. آیند. آنها که به من رسيدند پرسيدند که من کى هستم و کجا مىمى

من در مورد آزادیم به آنها گفتم و آنها گفتند که حاضرند مرا به هرکجا که 

خواهم ببرند. مرد آمده بود تا ضامن مادرش شود که بخاطر هوادارى از مى

بود. از او پرسيدم که آیا سيگار دارد و او سيگارى بهم مجاهدین دستگير شده 

داد. بعد از سالها ترک اجبارى سيگار یک دفعه ميل به سيگار در وجودم زبانه 

کشيد. او یک کاميون داشت و من از او خواهش کردم که اگر ممکن است دم در 

یک کفش فروشى نگه دارد که کفش بخرم. او مرا به یک کفش فروشى برد و 

دانستم که منظورش این است که پول خواهد خودش هم بخرد. مىفت که مىگ

کفش مرا بدهد به او گفتم که پول دارم. پرسيد چقدر پول دارى گفتم هزار و 

دویست تومان. گفت که این پول را براى رفتن به خانه احتياج خواهى داشت و 

دا شدم چون هم خالصه نگذاشت پول کفش را خودم بدهم. وسط تهران از آنها ج

خواستم برایشان مشکل ایجاد کنم و هم اینکه به همه چيز شک داشتم و نمى

شناختم. نگران بودم. به خانه یکى از فاميلهایم رفتم، این تنها آدرسى بود که مى

سالى که در زندان بودم منطقه تغيير نکرده بود. وقتى مرا دیدند  ٨در عرض 

ف زدن، به برادرم زنگ زدند و او به همراه شوکه شدند. بعد از چند دقيقه حر

ام گفتند که بهتر است سر سه روز با دوستش براى دیدن و بردنم آمد. خانواده

ضامن به اوین برویم ولى من موافق نبودم. خودم تنهابى به اوین رفتم، در 

ام و حاليکه پدرم در لوناپارک منتظرم بود. در زندان به آنها گفتم که من برگشته

سى را هم براى ضمانت ندارم. مرا به همان اتاق بازجویى بردند و ناصریان ک

آمد و گفت که پس باید به سلول بروى. تا عصر در آنجا منتظر ماندم که مرا به 

سلول ببرند. شب ناصریان آمد و گفت برو و یک ماه دیگر با ضامن برگرد. 
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ضا کردم و رفتم. تاریک گردم را اماى مبنى بر اینکه یک ماه دیگر بر مىبرگه

اند. پدرم بود، پدرم هم در لوناپارک نبود، به خانه رفتم و دیدم که همه ناراحت

بعد از مدتى انتظار به در زندان آمده بوده و در مورد من پرسيده بوده است و 

رود آنها به او گفته بودند که دخترت دوباره دستگير شده است. پدرم به خانه مى

 شد. ساعت بعد مرا دیدند باورشان نمى و وقتى که چند

 خواهى بکنى؟ حاال دو هفته از یک ماه گذشته است، چه کار مى -

 تا زمانى که باید خودم را معرفى کنم خارج از ایران خواهم بود.  -

 ٭ ٭ ٭ 

گردم، هرچند کنم خودم را با شرایط جدیدم وفق دهم، به دنبال کار مىسعى مى

گوید که مجبور نيستم کار کنم و اگر مایلم وانم. پدرم مىدوست دارم درس هم بخ

شوم کنم و متوجه مىتوانم درس بخوانم. در مورد رفتن به دانشگاه تحقيق مىمى

ام و یا باید اى از کميته محل ببرم که نشان دهد که در زندان نبودهکه باید برگه

ت به دنبال کار انزجار دهم. راه درس خواندن به رویم بسته است، بهتر اس

خواهند. باالخره بگردم. کار پيدا کردن راحت نيست، همه جا برگه از کميته مى

کنم، هرچند حقوقش خيلى کم است و فقط کارى در یک اداره خصوصى پيدا مى

کنم چون بهتر از کند. ولى کار را قبول مىپول رفت و آمد و ناهارم را تامين مى

جواب بدهم و گاهى نامه تایپ کنم. هر روز  در خانه نشستن است. باید تلفن

خوانم. دو روم و بيشتر اوقات فقط کتاب مىساعت به محل کار مى ٨براى 

کشد و با اینکه در محل کار اکثرا فقط ساعت هم راه رفتن و برگشتنم طول مى

خوانم ولى خيلى برایم خسته کننده است. با وجود این حاضر نيستم آنرا کتاب مى

کنم و براى تمرین یک کيبورد بدهم. شروع به یاد گرفتن پيانو مىاز دست 

کنم با موسيقى یاد گرفتن بتوانم مغزم را فعال کنم. به یک خرم. فکر مىمى

برد. همه این روم که کمى سرعت خواندنم را باال مىخوانى هم مىکالس تند

 اشته باشد. اى دکنم، اميدوارم فایدهکارها را بخاطر فعال کردن مغزم مى

خواهد شود. او مردى است که مىچند روزى است که تلفن مشکوکى به من مى

گوید که شناسد. مىگوید که مرا از قبل از دستگيریم مىبا من حرف بزند و مى

پرسم که کجا گوید. از او مىدانم که دروغ مىایم و من مىبا هم دوست بوده

گوید، بهتر است که همدیگر را تيم. مىدیدیم و چه فعاليتى داشیکدیگر را مى

زند که کنم. او هر روز زنگ مىببينيم و حضورا با هم حرف بزنيم، مخالفت مى

دانم که یکى از بازجوهاى اوین مرا قانع کند که با او قرار بگذارم. و من مى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

دانم او کيست. هر بار به او خواهم به او بگویم که من هم مىاست ولى نمى

خواهم که زنگ نزند ولى گوش خواهم او را ببينم و از او مىکه نمىگویم مى

گویند که بهتر است با او قرار بگذارم و بعد آنها چند نفر ام مىکند. خانوادهنمى

آید. دانم که او تنها نمىکنم، مىرا ببرند که او را حسابى بزنند. من مخالفت مى

هایى را در زندان دیدم که براى بار آید. آدمبا پاسدارهایى براى دستگيریم مى

خواستند با تشکيالتشان ارتباط بر قرار دوم به همين روش و به اتهام اینکه مى

گویم که دست از این زند به او مىباره زنگ مىکنند دستگير شده بودند. او دو

زنم و در مورد او گزارش اش بردارد وگرنه به کميته زنگ مىکار احمقانه

گویم پس گم گوید من یکى از آنها هستم. به او مىشود و مىصبانى مىدهم. عمى

زند. ولى هم خودم و هم نازلى و شو و بعد از این مکالمه او دیگر زنگ نمى

 شویم. ایم که تعقيب مىبرخى دیگر از دوستانم متوجه شده

 ٭ ٭ ٭ 

کنم و هر بار ام زندگى مىوضع خوبى ندارم و ناراحت هستم، چون با خانواده

کند. به سواالتش پاسخ که از خانه بيرون مى روم مادرم مرا بازجویى مى

گویم که دارد نقش دهم ولى او نگران است که دوباره دستگير شوم. به او مىنمى

گویم که د. به او مىکنکند و خوب نيست ولى درک نمىنگهبان را بازى مى

گوید کند و مىاحتياج دارم آزاد باشم و در این خانه آزاد نيستم. مادرم گریه مى

دانم چه کنم، باید از آنها جدا شوم. ولى که دیگر تحمل دستگيریم را ندارد. نمى

کنم، دهد. احساس نااميدى مىچطور؟ حقوقم کفاف اجاره یک اتاق را هم نمى

خواهند که به اروپا بروم ولى دوست بکنم. خواهرانم از من مىدانم چه باید نمى

ندارم این کار را بکنم. دوست دارم در ایران بمانم و به مبارزه برعليه رژیم 

 ادامه دهم. 

دانم که از روم او را ببينم. مىکند، مىشنوم که مهوش در مطبى کار مىمى

داند که به دیدنش نمى روم،نوشتن انزجار ناراحت است. به اتاق مهوش مى

شود که من هستم، کند که بيمارش را ببيند. متوجه مىروم، سر بلند مىمى

 گوید: بوسيم. در مورد کارش مىیکدیگر را مى

کنم، اعصاب خرد کن است. هر روز یک سال است که در اینجا کار مى -

آنها بحث  اش را بدوزم که باکره شود. باخواهد پردهحداقل یک دختر جوان مى

کنم که کارشان درست نيست، و اینکه این حقشان است که قبل از ازدواج مى

توانند ازدواج کنند. گویند که بدون باکره بودن نمىسکس داشته باشند. مى
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گویند اگر باکره نباشند در شب ازدواج به دست خانواده خودشان و یا خانواده مى

ندارم آنها را باکره کنم و از شوهر کشته خواهند شد. از یک طرف دوست 

طرف دیگر دیدن این همه جوان که مشکالت اینطورى دارند و باید با دروغ 

گرى آدمها نسبت به شان را سامان دهند ناراحت کننده است. دیدن وحشىزندگى

گویم که براى کند. به آنها مىدخترانشان و عدم آزادى زنان آدم را افسرده مى

د مبارزه کنند و به مردانى که قرار است با آنها ازدواج کنند تثبيت آنچه که هستن

بگویند که باکره نيستند و نباید بخاطر باکره بودن با آنها ازدواج کنند. ولى 

توانند چنين کارى بکنند و مردى حاضر به ازدواج گویند نمىاى ندارد، مىفایده

کنم دوزى کنم. فکر مىتوانم پرده با آنها نخواهد بود. به هر حال من هم نمى

 اشکالى ندارد که احتياج به عمل داشته باشد. 

 گویم: کنم که عصبى است، مىدانم چه بگویم، احساس مىنمى

هم حق با توست و هم با آنها، این وضع مردم ماست. این جوانان نرس و یا  -

د، شان را بدوزد. بدون آن زنده نخواهند ماندکترى پيدا خواهند کرد که پرده

احمقانه است. نگران نباش، اگر دوست ندارى بدوزى، ندوز. کسان دیگرى 

هستند که این کار را براى آنها خواهند کرد. باالخره چند تا بخيه شرف و اعتبار 

دانى که باکره بودن براى آنهایى که زن را شان را حفظ خواهد کرد. مىخانواده

این نشانه فرهنگ اجتماعى است  بينند چقدر مهم است.بخشى از وسایل خانه مى

 بيند. که زن را انسان نمى

   

روابط جدیدى با کارگران کمونيست و مبارزانى در قسمتهاى دیگر جامعه پيدا 

آیند. یکى کنم. در واقع اینها کسانى هستند که با شنيدن از دیگران به دیدنم مىمى

 پرسد: بينيم، مىاز آنها اولين بار که همدیگر را مى

اى؟ یعنى انزجار ندادى؟ یعنى راسته که تو بدون شرط از زندان آزاد شده -

 رژیم شماها را با اینکه کمونيست هستيد آزاد کرده؟ 

 آره.  -

کردم که آزادى بدون سوالش برایم جالب است، من هم تا چند سال پيش فکر مى

اینها  شرط از زندان جمهورى اسالمى ممکن نيست. از اینکه تمام این سالها

 اند، خوشحالم. دستگير نشده
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اند، تحت ام وارد کردهحاال که روابط جدیدم اميدوارى و شوق زیادى به زندگى

گردم، براى اى در منطقه کارگرى بر مىکند. از خانهتعقيب بودن نگرانم مى

روم. اطمينان از اینکه تحت تعقيب هستم یا نه به یک مغازه ميوه فروشى مى

شوم، پاسدار زشت روى ریشویى که شکل همه د مغازه مىوقتى که وار

شود. در حاليکه پاسدارهاست و گویى که کپى شده بقيه است، وارد مغازه مى

 پرسد: زمينى گنده در دست دارد به من نزدیک شده مىیک سيب

 به نظرت این خوبه یا نه؟  -

 همه آنها. براى برخى دوستان و کارهایم پوشش مناسبى دارم ولى نه براى 

 گوید: گویم، مىبينم و در باره دیدن مهوش برایش مىدنيا را مى

اش مزاحمش هستند. گفت که من هم او را دیدم، به من گفت که خانواده -

شناسد، او ام و تو را نمىات را بزرگ کردهگوید، من بچهخواهرش به او مى

کند که اگر فکر مىگفت که پسرش کند که من مادرش هستم. مهوش مىفکر مى

آمد. مهوش از اینکه ماند و بخاطر او بيرون مىاو دوستش داشت در زندان نمى

ام هر ماه باید خودش را معرفى کند ناراحت است. گفت، هر بار بازجویى

ام. گفت از همه چيز بدم پرسند و در مورد زندگىکنند و در مورد بيمارانم مىمى

ام فرق نمانده، اگر انزجار نداده بودم حاال زندگى آید، هيچ چيزى برایم باقىمى

ام. بخاطر همين ام بود، از نظر سياسى مردهکرد. انزجار پایان زندگى سياسىمى

 دهد که مرا بازجویى و تحقيرم کند. هم رژیم هر بار به خودش اجازه مى

 دهد: کند و بعد ادامه مىدنيا مکث مى

قت در زندان او را تا این حد ناراحت ندیده راستش خيلى نگرانش هستم، هيچو -

 بودم. 

سال در زندان بود  ٧بخشد. او کنم و اینکه چرا خودش را نمىبه مهوش فکر مى

و بيشتر این سالها را بخاطر ننوشتن انزجار در زندان ماند. حاال نباید خودش را 

ش را یک کند. او هم باید کاربخاطر نوشتن آن سرزنش کند، هر کسى اشتباه مى

اشتباه ببيند و خودش را ببخشد. برایش متاسفم، او اولين کسى نيست که بخاطر 

اند به اش هستند. اکثر کسانى که بچه داشتهاش بر عليهزندانى کشيدن خانواده

آید که برخى از پدرها به دیدن فرزندانشان نوعى همين مشکل را دارند. یادم مى

ماندند و باید با هایشان نباید در زندان مىبچهکردند که آمدند، چون فکر مىنمى
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هایشان قائل نبودند شدند. آنها این حق را براى بچهقبول کردن انزجار آزاد مى

هایشان را تحت فشار قرار که خودشان تصميم بگيرند. براى همين هم بچه

دادند و رژیم هم این کارشان را دوست داشت. در واقع رژیم هميشه از مى

خواست که ما را تحت فشار قرار دهند که انزجار بدهيم. هایمان مىدهخانوا

ها هم تحت فشار زیادى فهمم که وقتى ما در زندان بودیم خانوادههرچند حاال مى

هایشان و یا دیدن آنها ها بخاطر از دست دادن بچهقرار داشتند. خيلى از خانواده

. باید براى آنها خيلى سخت بوده اندهاى روانى شدهها دچار ناراحتىپشت ميله

هایشان را نگاه کنند و با آنها حرف بزنند. باشد، ده دقيقه فرصت داشتند که بچه

بایست ساعتها در راه باشند و ساعتها در زندان در حاليکه براى آن ده دقيقه مى

بایست شد و مىمنتظر بمانند. یک روزشان براى ده دقيقه صرف مى

نى نگهبانان و مسئولين زندان را هم ندیده بگيرند تا برخوردهاى غيرانسا

خودشان هم دستگير نشوند. سردرد و خستگى بعد از هر مالقات به مرور دچار 

فهمم که این تنها ما نبودیم که بخاطر زندانى شان کرده است. حاال مىگىافسرده

شاید انتظار اند. چرا که ما ها شاید بيشتر آزار دیدهبودن اذیت شدیم، خانواده

اى را که طى کردند، نداشتند. خيلى از زندان را داشتيم ولى آنها انتظار پروسه

هایشان خودشان را معرفى کنند. ها بعنوان گروگان دستگير شدند تا بچهخانواده

 آنها شکنجه شدند و برخى از آنها زیر شکنجه مردند. 

   

هم گفتند که دیگر نيازى به من کنم، امروز بچند ماه است که در این محل کار مى

دانستم که اخراجم خواهند کرد، چون چند روز پيش رئيس به من ندارند. مى

گفت که کتابهاى غير قانونى براى خواندن به اینجا نياورم. به من گفت که وقتى 

ام را گشته است و دیده است که کتابى آنجاست که قانونا در که بيرون بودم قفسه

رسد. قبول کردم که کتابهاى قانونى را با خود براى به فروش نمىها کتابفروشى

ام را گشته بود، ناراحت شدم و خواندن بياورم. ولى از اینکه در غياب من قفسه

ام را گشته متوجه شدم که بزودى کارم را از دست خواهم داد. دليل اینکه قفسه

یدن او آمده بود فهميد بود این بود که تصادفى توسط یکى از دوستانش که براى د

 ام. که من در زندان بوده

 از نينا نامه دارم، نوشته است: 

یک هفته بعد از دیدن تو به خانه یکى از دوستانم رفتم و براى چند روز آنجا  -

بودم. یک قاچاقچى مرا به اروميه برد، مرد پيرى بود براى همين وقتى که 
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الى نکردند. در یکى از روزهاى پاسدارها اتوبوس را نگه داشتند از من سو

صبح به اروميه رسيدیم. چند روزى در اروميه بودیم. لباس  ٨زمستان ساعت 

کردى به تن داشتم، براى همين براى یک غریبه مشکل بود که بفهمد کرد نيستم. 

هایشان با هم زندگى اى که بودیم پدر بزرگ و مادر بزرگ و بچه و نوهدر خانه

هربان بودند. مرد خانه کمى فارسى بلد بود و من هم کمى کردند و خيلى ممى

ام کردیم با هم حرف بزنيم. وقتى که در مورد زندگىآذرى بلد بودم و سعى مى

ماه  ۹ام بپيوندم، بخصوص به پسرم که وقتى روم که به خانوادهگفتم و اینکه مى

شدند و سعى داشته است مجبور بودم که او را از خودم جدا کنم، خيلى ناراحت 

کردند همدردى نشان دهند. سه شب آنجا بودم، قاچاقچى گفت که بعنوان همسرم 

گيرند نباید حرف بزنم. با من همسفر است و وقتى که پاسدارها جلویمان را مى

خيلى سرد بود و برف همه جا را پوشانده بود. قاچاقچى گفت که امروز هيچ 

اشته باشيم. کمى که از شهر دور کند که گشتى ندگشتى نبوده است و فکر مى

زد. فکر کردم که امشب در شدیم چراغ ماشين گشت را دیدم، قلبم به شدت مى

اوین خواهم بود. ماشين ما از کنارشان رد شد، پاسدارها عالمت ایست دادند. 

ماشين ایستاد و عقب رفت و جلویشان ایستاد. پاسدارها از راننده در مورد 

د از ما هم همان سواالت را کردند، قاچاقچى جوابشان را مقصدمان پرسيدند و بع

داد. بعد از اینکه همان جوابها را شنيدند گفتند که برویم. وقتى که حرکت کردیم 

به آنها گفتم که خيلى ترسيده بودم و آنها گفتند که خودشان هم ترسيده بودند ولى 

رف مرز ماشين نقششان را خوب بازى کردند. بعد از دو ساعت رانندگى به ط

از کار افتاد و آنها نتوانستند درستش کنند. معلوم نبود اشکال ماشين سرماى 

شدند. بعد حس مىشدید بود و یا چيز دیگرى. خيلى سرد بود و پاهایم داشتند بى

گفتند که از یک ساعت به طرف خانه یک چوپان راه افتادیم. آنها به من مى

پيمایى در برف بعد از یک ساعت راه خيلى نزدیک است، ولى نزدیک نبود.

سنگين به خانه او رسيدیم. مرد جوانى به ما کمک کرد، چند پيرمرد و پيرزن 

هم در آن خانه بودند. قاچاقچى به آنها گفت که شب را باید در آنجا بمانيم ولى 

توانستم قبول کنم. گفتم ماشين را نزدیک اینجا رها من نگران بودم و نمى

توانند اثر پاهایمان را دنبال کنند و به اینجا بيایند. آنها پاسدارها مىایم و کرده

هاى شب بود که قبول کردند که برویم و دو تا اسب از چوپان قرض کردند. نيمه

ها حرکت کردیم. براى چهار ساعت اسب اى در آن نزدیکىبه طرف دهکده

اهایم را تکان دهم، توانستم پسوارى کردیم ولى وقتى که به آنجا رسيدیم نمى

هایشان گذاشتند و مرا به خانه پاهایم یخ زده بودند. آن دو مرد مرا به روى شانه

بردند. اهالى آن خانه هم خيلى مهربان بودند، زنان پاهایم را ماساژ دادند و به 

من گفتند که پاهایم را در تنور که در آنوقت خاموش بود بگذارم. ولى با اینکه 
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توانستم بخوابم. نزدیک صبح م آن کار را نکردم، از درد نمىدرد شدید داشت

خوابم برد و بعد از دو ساعت بيدار شدم و صبحانه خوردیم و دوباره حرکت 

کردیم. این بار قاچاقچى همراهم نيامد چوپان مرا با خود برد و طى راه با هم 

مهربان گفت که پاهایم را تکان دهم. چوپان خيلى زدیم و به من مىحرف مى

هاى به یکى از دهکده ٦بود، در بين راه نان و پنير خوردیم و عصر ساعت 

ها به دیدنمان اى رفتيم که ساکنين آن پير بودند و همسایهمرزى رسيدیم. به خانه

فهميدم آمدند. از دیدن من که لباس کردى به تن داشتم ولى زبان آنها را نمى

م آذرى حرف بزنم. وقتى که داستان توانستکردند. با زن پيرى مىتعجب مى

ام را برایشان گفتم برایم آرزوى موفقيت کردند، خيلى مهربان بودند. دو زندگى

روز در آنجا بودم تا قاچاقچى دیگرى بياید و همه ما را به آن طرف مرز ببرد. 

مان آماده حرکت شدیم. آنها یک جفت چکمه بلند براى من یک روز یکشنبه همه

، به همراه جورابها و لباس پشمى. پاهایم را از زیر زانوها تا رانهایم تهيه کردند

را با نایلون پوشاندند. پنج نفر بودیم، پسر جوانى با دو تا قاچاقچى ایرانى و یک 

رفت و من پاهایم را قاچاقچى ترک همراهم بودند. یکى از آنها جلوى من راه مى

زمين نشسته بود و اگر به من  گذاشتم. برف تا باسن من روىجاى پاى او مى

اش برف بود رفتيم و همهرفتيم و مىمردم. راه مىکردند از سرما مىکمک نمى

توانستم چشمم را هاى سفيد از برف که تمامى نداشتند. بخاطر سرما نمىو تپه

چسبيدند. هوا خيلى سرد بود ولى من از گرما هایم از سرما به هم مىببندم، مژه

هاى شب گرفتم تا خودم را خنک کنم. نيمهختم، در مشتهایم برف مىسوداشتم مى

به غارى رسيدیم و آتش روشن کردیم و چایى و نان و خرما خوردیم که به ما 

ها رسيدیم یکى از قاچاقچىاى که مىانرژى داد. دوباره راه افتادیم، به هر تپه

است. آنقدر خسته  خورد که این آخرین تپه است و مقصد پشت تپه بعدىقسم مى

کردند تا بودم که چند بار دیگر حاضر به قدم برداشتن نبودم و آنها مرا حمل مى

هاى ترکيه بودیم که صداى سگها دوباره بتوانم راه بروم. نزدیک یکى از دهکده

را شنيدیم. فکر کردم که رسيدیم ولى خطر تمام نشده بود. گله سگها ما را 

تکان بخورم. یکى از قاچاقچيان نان از کيفش در  توانستممحاصره کردند، نمى

آورد و در جاهاى مختلف پرت کرد و سگها به نانها حمله کردند و آنها مرا 

اى رسيدیم که ترک بودند. خوشحال بودم کشيدند. ساعت چهار صبح به خانه

ها به شهر وان و بعد به هرچند خيلى خسته بودم. روز بعد با یکى از قاچاقچى

رفتم. بخاطر فعاليتهاى همسر و دوستانم فقط چند روز در ترکيه ماندم.  آنکارا

 حاال در کنار همسر و پسرم هستم. 

 ٭ ٭ ٭ 



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

کنيم که با حزب کمونيست تماس بگيریم، هرچند حاال من و نازلى سعى مى

شناختيم با دانيم آیا کسانى که قبال مىدانيم که یکپارچه نيستند. در واقع نمىمى

اند. ارتباط گرفتن با آنها راحت نيست، براى يست هستند و یا جدا شدهحزب کمون

 دهد: دهيم و او پاسخ مىسایه پيغام مى

توانيم شما و دوستانمان را به خطر وضعيت شما االن امن نيست و ما نمى -

 بيندازیم. 

اى از آنها بدستمان نخواهد رسيد. این معنى این حرف این است که نوشته

فهمند که چقدر ما احتياج داریم که کند. آنها نمىمان مىوضعيت خيلى عصبانى

بدانيم بحثهایشان چيست و علت جدایى چيست و در این چند ساله بر آنها چه 

نویسيم. روند برایشان مىگذشته است. چند تا نامه بوسيله کسانى که به اروپا مى

کنيم. از کس رسد که یکدیگر را درک نمىدهند، به نظر مىولى پاسخى نمى

شنویم که سایه که رابط ما با حزب بود اصال فعال نيست. او به ما دیگرى مى

نگفت که فعال نيست و ما را با این توجيه که وضعيتمان امن نيست در تاریکى 

هایمان که از طریق سایه براى حزب چ یک از نامهفهميم که هينگه داشت. مى

فرستاده بودیم، بدست حزب نرسيده است. سایه حتى نفهميده بود که آنها نامه 

هایى که به آن سختى از زندان بيرون هستند، فکر کرده بود یادگارى هستند. نامه

لن فرستادیم که از طریق سایه به حزب برسد، چه به سرشان آمده؟ شاید آن کوب

 را به عنوان یک تابلو به دیوار اتاقش آویزان کرده است. 

در خانه در حال مطالعه هستم، پدرم از بيمارستان برگشته است. وقت دکتر 

 گوید: آید و مىداشت. در حاليکه اشک در چشمانش جمع شده به اتاقم مى

قبل از اینکه وارد بيمارستان شوم، پدر یکى از زندانيان را دیدم که در  -

دیدمش. دختر او یک ماه زودتر از تو آزاد شد. ما هميشه در مورد مالقاتها مى

پرسيدیم. امروز وقتى او را دیدم و حال دخترش را پرسيدم شما از یکدیگر مى

  شان را کشتند، نکشتند؟گفت، آنها را کشتند، همه

توانم درک کنم که پدر آن دانم پدر کدام یک از زندانيان را دیده است ولى مىنمى

 ٨زند. او انتظار داشته است که دختر زندانى آزاد شده از چه مرگى حرف مى

شود که آن دختر وجود سال پيشش را به خانه ببرد. ولى یکباره متوجه مى

بيند که با آن بيگانه است. ندارد، آن شخصيت مرده است. شخصيتى دیگر را مى

هاى انزوا طلب باشد، درک او براى بخصوص اگر زندانى آزاد شده از آن تيپ

 تر است. اش سختخانواده
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زنيم و اینکه بخاطر آن شویم حرف مىبا دوستانم در مورد اینکه تعقيب مى

و  گيرندتوانيم فعاليت زیادى داشته باشيم. خانواده زیبا با ما تماس مىنمى

اند. دنيا گویند که بعد از پنج ماه بيرون بودن، زیبا را دوباره دستگير کردهمى

شود. باید تصميم بگيریم، اگر به این شکل به مبارزه عليه گوید که تعقيب مىمى

رژیم ادامه بدهيم خيلى زود دستگير خواهيم شد. تنها دو راه در جلویمان است، 

دیگر و ندیدن خانواده و دوستان و شروع یک راه مخفى شدن و زندگى با نام 

یک زندگى جدید و روابط جدید است. براى تغيير نام و به قيافه نرس و کارگرى 

که از شهر دیگرى آمده در آمدن، احتياج به پول زیادى داریم. براى چنين کارى 

احتياج به روابطى داریم که ما را در بين خود جا دهند و ما نداریم. اگر با حزب 

توانستيم این کار را بکنيم. اگر قبل از زندان بود ابطه داشتيم با کمک آنها مىر

توانستيم این کار را بکنيم چون هر یک از ما روابط زیادى در بين به راحتى مى

گویيم که زنيم و مىکارگران و مردم مناطق محروم داشتيم. با یکدیگر حرف مى

نداریم. تنها راه ادامه مبارزه، خارج  توانيم چنين کارى بکنيم، امکانش رانمى

مان آنقدر پول نداریم که به قاچاقچى بدهيم. مشکل شدن از ایران است ولى همه

الخروج هستيم. ولى کسانى هستند که مان ممنوعاولمان این است که همه

توانند با پيدا مان کنند. آنهایى که پول دارند مىتوانند در این رابطه کمکمى

چاقچى از کشور خارج شوند. آنهایى که پول ندارند سعى کنند که با کردن قا

 کمک دوستانشان خارج شوند. 

شنوم که مهوش دست به خودکشى زده است. به مشهد رفته یک اتاق در هتل مى

گرفته و خودش را در اتاق دار زده است. او نخواسته است که براى 

رایم ناراحت کننده است. اش در تهران مشکل درست کند. خيلى بصاحبخانه

دانم که نوشتن انزجار یکى از دالیلى بود که خودش را برایش سرزنش مى

کردند االن کردند و کمکش مىاش از او حمایت مىکرد. ولى اگر خانوادهمى

توانند با یکدیگر رفتار غيرانسانى داشته باشند. یادم زنده بود. چقدر آدمها مى

وقات در سلول انفرادى بود چون حاضر به همکارى آید که مهوش خيلى از امى

خواستند که بعنوان یک دکتر در زندان کار با رژیم نبود. آنها هميشه از او مى

کنند و چه اش چه فکر مىدانم حاال خانوادهکند و او هرگز نپذیرفت. نمى

احساسى دارند. پسرش حتما با شنيدن خبر ناراحت شده است، هرچند شاید 

نوان مادر دوستش نداشته است. شاید پسرش به دوستانش بگوید که هرگز بع

اش خيلى کوچک بود و اش مرده است. وقتى مهوش دستگير شد بچهخاله

ها به مالقات آمدن سخت بود، از توانست زنده بماند. براى بچهشان نمىرابطه

پایان ر بىها و خودشان و انتظاترسيدند. از گشتن خانوادهآنهمه پاسدار مسلح مى
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و دیدن پدر و مادرشان پشت شيشه و تمام شدن مالقات قبل از شروع شدن آن، 

کرد، شان مىها خيلى سخت بود و افسردهترسيدند. این شرایط براى بچهمى

ها را به خواستند که بچههایشان مىبراى همين خيلى از زندانيان از خانواده

 مالقات نياورند. 

کردند خودش کنم که اگر او را درک مىو احساس مىذهنم مشغول مهوش است 

کنم که این تنها مهوش نبود که درکش کشت. هرچند حاال احساس مىرا نمى

دانم که مهوش کنند، مىکنم که ما را هم درک نمىکردند. احساس مىنمى

اش را نداشت شاید االن زنده بود. من مشکالت بيشترى داشت و اگر مشکل بچه

کنند. کنيم که درکمان نمىکالت مهوش را نداریم ولى احساس مىو بقيه مش

کنند که ما باید مثل گذشته قوى باشيم و مثل کنم که دیگران فکر مىاحساس مى

آنها زندگى کنيم. آنها انتظار دارند که ما مانند خودشان اجتماعى و مثل قبل از 

زندان نيستم. تاثير  کنم که من همان فرد قبل اززندان باشيم. ولى احساس مى

زندان روى افراد متفاوت بوده است. قبل از زندان من از داشتن دوستان زیاد 

بردم ولى حاال دوست ندارم تمام وقتم را با دیگران باشم. برخى از لذت مى

آیند ولى دیگر قادر نيستم که رابطه را نگه دارم. ام به سراغم مىدوستان قدیمى

کنند. ام ولى آنها با من مثل قبل رفتار مىا دور شدهکنم که از آنهاحساس مى

اى که زمان نقش چندانى در آن خيلى مهربانند ولى این براى پر کردن فاصله

 نداشته است، کافى نيست. 

 ٭ ٭ ٭ 
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 شروعى دوباره 

ام پاسپورت و ویزا براى یکى از کشورهاى اروپایى است توانسته ١٣٧۲سال 

خواهم که ام که در لندن توقف داشته باشم. مىطورى خریدهبگيرم و بليطم را 

در لندن تقاضاى پناهندگى کنم، چون قبال در انگليس بوده و کسانى را در آنجا 

 روم به آنجا که زندگى جدیدى را شروع کنم. دارم. مى

شوم. در پائين نشيند، به همراه مسافران پياده مىهواپيما در فرودگاه لندن مى

گویند اند و به مسافران مىى هواپيما دو نفر کارمند اداره مهاجرت ایستادههاپله

آنهایى که ویزا دارند به طرف راست بروند و آنهایى که ترانزیت هستند به 

روم طرف چپ بروند. من هم باید به طرف چپ بروم ولى به طرف راست مى

که ته آن ميزهایى رسم گذرم به سالن بزرگى مىو بعد از آنکه از راهرویى مى

دانم چه باید ام، نمىاند. هيجان زدهقرار دارند و افرادى در پشت ميزها نشسته

پرسم که آیا پليس است و بينم، از او مىبکنم. یک کارمند اداره مهاجرت را مى

 گوید: گویم که پناهنده هستم. مىدهم و مىگوید آره. پاسپورتم را به او مىاو مى

 خواهيم. نمىما پناهنده  -

دهد. ام هل مىشود ولى دارد مرا به طرف راهرویى که از آن آمدهباورم نمى

ام، مرا چند متر به عقب رانده است و پاسپورتم را به دستم داده خيلى ترسيده

 گوید: است. مى

 خواهيم. به هواپيمایى ایران برو تا کارت را درست کنند، ما پناهنده نمى -

خواهد مرا به ایران برگرداند. رسم. او مىام، مىکه از آن آمده دارم به راهرویى

دوم و خودم را به کنم، با تمام توانم مىدر یک لحظه جاخالى داده و فرار مى

روم و پاسپورتم رسانم. پيش یکى از آنها که زن سياه پوستى است مىميزها مى

است که من تمام راه را گویم که پناهنده هستم. او دیده دهم و مىرا به او مى

ام و افسر دیگر هم تا جایى به دنبالم دویده و بعد ول کرده و رفته است. دویده

 گوید: مى

 نگران نباش، اینجا بشين.  -

بينم که نشينم. بعد از چند لحظه مىدر حاليکه مطمئن نيستم که در امان هستم مى

کنم که . احساس مىکندشود و مرا نگاه مىمرد ریشویى از مقابلم رد مى
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کشد اند که بياید و مرا نگاه کند. چند لحظه بيشتر طول نمىکارمندها به او گفته

 گوید: که صدایى به زبان فارسى از پشت سرم مى

توانيم در موردش حرف بزنيم. با من به هواپيمایى ایران اگر مشکلى دارى مى -

 بيا، مشکلت را حل خواهيم کرد. 

دهم و ام. به او فحش مىدر بخش جاسوسى ایران گير افتادهکنم که احساس مى

دانم کنم، نمىخواهم که برود گم بشود. احساس تنهایى و ناراحتى مىاز او مى

کنم. گویم که احساس امنيت نمىروم و به افسر مىچه باید بکنم، به کنار ميز مى

حرف او گوش  گوید که من بهبينم که مرد ایرانى به یکى از افسرها مىمى

اند که بياید و با من حرف بزند و شوم که آنها او را خبر کردهدهم. متوجه مىنمى

قانعم کند که با او بروم تا با هواپيماى بعدى مرا به ایران بفرستند و از فرودگاه 

کنم که دنيا در کوبيدن انسانهایى مثل من متحد است. به آن به زندان. احساس مى

نشينم چون احساس امنيت ندارم. مرا به اتاقى در اینجا نمى گویم کهافسر مى

برد که براى مصاحبه منتظر باشم. کسان دیگرى هم از کشورهاى مختلف مى

در این اتاق هستند. دوست دارم تلفن بزنم ولى پول خرد ندارم. از پسر سياه 

اندازه  گوید که پول خورد بهخواهم که اسکناسم را خورد کند و او مىپوستى مى

تواند پول تلفنم را بدهد. آدمهاى این اتاق متفاوتند، مهربانند و کافى ندارد ولى مى

 فهمم که همه در شرایط من هستند. آیند، مىنگران به نظر مى

 ٭ ٭ ٭ 

آید، از دیدن او خوشحالم. بعد از کند. به دیدنم مىهستى هم در لندن زندگى مى

نسبت به او تغيير نکرده است. ولى هر چه بينم و احساسم سال او را مى ١۲

ایم ولى در دو کنم که هر دو تغيير کردهزنم احساس مىبيشتر با او حرف مى

اندازد. غمى جهت متفاوت. بعضى حرفهایش مرا به یاد توابهاى زندان مى

گيرد، چه اتفاقى براى او افتاده است که به این شکل تغيير وجودم را در بر مى

پرسم و او برایم از از او در مورد شرایطش در کردستان مىکرده است؟ 

گوید. ولى طرز حرف زدنش، آناليز کردنش به جنگها، قدرت و ضعفهایشان مى

پرسم که آیا فعاليت سياسى دارد؟ و او همه روش یک مبارز نيست. از او مى

یم، گوگوید که حاضر نيست با آنها کار کند. مىکند و مىجریانات را نفى مى

گوید، تنهایى کنى؟ مىخوب چرا به روشى که خودت قبول دارى فعاليت نمى

گویم ولى همينکه بر عليه مبارزین تواند کارى انجام دهد. به او مىنمى

گویى، خودش یک کارى است! همه تحليلش از گذشته تنها و تنها نقد انقالب مى
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ى که اکثر انسانهایش دارند و انقالبيون است. کارى بر عليه رژیم و یا این دنيای

کند. در واقع همه حرف و فعاليتش بر عليه انقالب است، بر کشند، نمىزجر مى

اند. با مخالفت با آنها منفعل بودن خودش را عليه آنهایى است که در حال مبارزه

کند که من با دیگران فرق دارم کند. ولى مرا دوست دارد و فکر مىتوجيه مى

گویم که من فرقى ام. به او مىام و به دوستانم خيانت نکردهودهچون در زندان ب

 خواست از بين ببرد. با دیگران ندارم، من هم یک کمونيست بودم که رژیم مى

طرف از اینکه هستى دیگر یک مبارز نيست ناراحت نيستم، از اینکه بى

دانم که اشکاالت زیادى داریم ولى ما کوبد، ناراحتم. مىنایستاده و انقالب را مى

دهد طبيعى است که اشتباه هم مبارزه کردیم و وقتى که کسى کارى انجام مى

توانم به او کنند. چه مىنمى دهند، اشتباهبکند. تنها آنهایى که کارى انجام نمى

بگویم؟ بعد از چند بار دیدن یکدیگر حرفى براى هم نداریم. چون او متوجه شده 

آید و دیگر این کار را است که من از مسخره کردن انقالبيون خوشم نمى

ام را نسبت به او ندارم. از این بابت بينم که احساس قبلىکند. حاال مىنمى

ام، یک دوستى با کنم که چيزى را از دست دادهس مىخوشحال نيستم، احسا

شود کرد، من او را بخاطر شخصيتى که داشت ارزش را. ولى کارى نمى

دوست داشتم، شخصيتى که هيچى از آن در او نمانده است. فکرم مشغول این 

است که چه چيز باعث شد که برخى از مبارزین در خارج از زندان تواب 

د این بودم که رژیم بوسيله شکنجه برخى را تواب کرد. شوند. در زندان شاه

گرفت. اى به نام تواب هم شکل نمىدانم که اگر در زندان شکنجه نبود، پدیدهمى

کرد، چرا همانطور که در سالهاى آخر کسى دیگر خودش را تواب معرفى نمى

یط و که فشار کمتر شده بود. وقتى که در زندان بودم شماره توابان بنابر شرا

رفت. براى مردم بيرون از زندان هم باید شدت فشار رژیم باال و پائين مى

همينطور بوده باشد، آنها هم فشار زیادى را تحمل کردند. بخصوص آنهایى که 

جنگيدند، آنها هم زمانهایى شرایط بدى داشتند. پس پشيمان شدن در کردستان مى

بوده باشد. ولى نظرشان چطور برخى از مبارزه با رژیم باید اجتناب ناپذیر 

تغيير کرده است؟ آنها زمانى معتقد بودند که رژیم براى این سر کار است که 

کنند که رژیم حاال حتى مردم را فقيرتر کند و آزادى را از مردم بگيرد. فکر نمى

ها را کشت و شکنجه کرد تا بدتر از ابتداى سرکار آمدنش است؟ رژیم خيلى

باز ایستاند و مبارزین را به این نتيجه برساند که اشتباه  مردم را از مبارزه

رسد که در رابطه با شان را بکنند. به نظر مىاند و باید بروند و زندگىکرده

ام توانم سنگى را که براى هستى درست کردهبرخى رژیم موفق بوده است. نمى
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را برایش  کنم که او همان شخصى نيست که من آن سنگبه او بدهم. احساس مى

 درست کردم. 

 ٭ ٭ ٭ 

ام. در گذرد و به عنوان پناهنده سياسى پذیرفته شدهیکسال از آمدنم به انگليس مى

کنم که کالسى که مرا در هندون کالج مشغول زبان خواندن هستم، احساس مى

زنم تا مرا به کالسى اند پائين تر از سطح من است. با معلمم حرف مىآن گذاشته

 گوید: من است، بفرستد و او مى که هم سطح

هاست. ها نيست، براى اروپایىکالس دیگر که در سطح توست براى پناهنده -

 خواهى که کالس بيایى باید در همين کالس که هستى بمانى. اگر مى

گویم که حاضر کنم، به معلمم مىاین مناسبات و سيستم راسيستى را باور نمى

کند که به قسمت دیگرى از این کالج که شنهاد مىنيستم وقتم را هدر بدهم. پي

توانم در کالس هم سطح خودم بنشينم. خيلى به من دور است بروم، الاقل مى

روم ولى متاسفانه این هرچند برایم مشکل است ولى بخاطر یاد گرفتن زبان مى

مان خوب است ولى روش درس دادنش یکى هم بدتر از دیگرى است. معلم

ایم که حتى بلد نيستيم از تلفن گویى ما از دنياى دیگرى آمدهطورى است که 

 گوید: زنم، مىاستفاده کنيم. با او حرف مى

کنم ولى من متاسفم، من احساس حقارتى را که در این کالس دارى درک مى -

اند که این چيزها را خواهد درس بدهم. به ما گفتهتوانم هرچه که دلم مىنمى

 درس بدهيم. 

توانم بمانم و با پيدا کردن افرادى براى تبادل زبان یعنى یاد ن کالس هم نمىدر ای

 کنم که زبانم را بهتر کنم. دادن فارسى و یاد گرفتن انگليسى سعى مى

عدالتى آزار دهنده است. آدم باید کنى، دیدن بىکند که کجا زندگى مىفرقى نمى

ابانهاى لندن ببيند و ناراحت قلب نداشته باشد که این همه بيخانمان را در خي

نشود. همه جا سيستم غيرانسانى است. شرایط زندگى من خيلى بدتر از یک 

ام را انسان معمولى است، چون یک پناهنده هستم. انسانى هستم که باید زندگى

بينم که سختى در سى و چند سالگى از صفر شروع کنم، و راحت نيست. مى

رسد که دیگران پناهنده بودن است. به نظر مىها را شکسته چنين زندگى خيلى

کنند. این کنند. زندگى دور از خاطرات و احساسات را درک نمىرا درک نمى
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اش جامعه ما را در مبارزه براى یک زندگى رها کرده است که قوانين مبارزه

کند. براى همين دانم که سيستم در اینجا چگونه عمل مىدانيم. نمىرا هم نمى

گيرد. هيچ کمکى افقى و نااميدى وجودم را در بر مىاز مواقع احساس بىخيلى 

اش را طورى شروع کند که در ادامه زندگى شود تا زندگىبه پناهنده نمى

 اش باشد. قبلى

 ٭ ٭ ٭ 

ام ولى هنوز الاقل شبها در آنجا هستم. سال است که از زندان آزاد شده ٦حدود 

کنم که ام که احساس مىاهى صبحها آنقدر خستهکند و گکابوس زندان رهایم نمى

کنم که بلند شوم و مثل مردم باید تمام روز را بخوابم. هرچند خودم را مجبور مى

دانم که گذشته یعنى زندان رهایم نکرده است، طى روز معمولى زندگى کنم. مى

یا کنند. صداى زنگ خانه و هم برخى چيزها زندان و شکنجه را برایم تداعى مى

اند. پرانند که گویى براى دستگيریم آمدهصداى تلفن گاهى چنان مرا از جا مى

دیدم یعنى دوستانم را هم گاهى حتى دوست ندارم آنهایى را که در زندان مى

ببينم. شاید چون در زندان از همه طرف آزار دیدم و دوست ندارم که به یاد 

پنهان کنم، سرکوب کنم. در آنجا بياورم. در زندان مجبور بودم که احساساتم را 

ام را نشان دهم. مثل انسانها در جامعه آزادى نشان توانستم شادى و ناراحتىنمى

کنم که هنوز هم همانطور هستم. دادن احساساتم را نداشتم و گاهى احساس مى

روم که براى کمک به اى به نام مدیکال فندشن مىبخاطر کابوسهایم به موسسه

بينم. او برایم توضيح است و زن مهربانى را براى مدتى مىشکنجه شدگان 

بينم و اینکه چرا این کابوسها را به این شدت در دهد که چرا کابوس مىمى

 زندان نداشتم ولى در اینجا دارم. 

 ٭ ٭ ٭ 

گوید که دچار مشکل شده است و باید زند و مىاست دنيا زنگ مى ١٣٦٧سال 

انم که اگر او را دستگير کنند اعدامش خواهند کرد و داز ایران بيرون بياید. مى

یا براى سالها نگهش خواهند داشت. او احتياج به پول دارد که بيرون بياید، به او 

 دهم که برایش آماده کنم. قول مى

اند. دنيا بوسيله یک قاچاقچى به ترکيه و از بيشتر دوستانم از ایران بيرون آمده

یونان رفت و حاال در آلمان منتظر جواب  آنجا با مشکالت زیادى به

 اش است. پناهندگى



 نسرین پرواز                                                                                                          عباسىزير بوته الله

 

 ٭ ٭ ٭ 

است، امروز یکى از دوستانم از ایران زنگ زد و گفت که زهرا  ١٣٧٧سال 

دانم اگر زهرا اینجا بود دست به خودکشى زده و جان باخته است. نمى

اش خالص شود یا نه. شاید اگر در اینجا بود توانست از شر ناراحتى روحىمى

شاه و رژیم زد. زهرا زندانى دو رژیم بود، رژیم الاقل دست به خودکشى نمى

 اسالمى و دومى او را دیوانه کرد. 

کنم به سواالتى گذرند و من مشغول تحصيل روانشناسى هستم. سعى مىسالها مى

اند، پاسخ دهم. اینکه سيستمها در همه دنيا چطور از که مغزم را مشغول کرده

کنند. آمریکا جنگى یک طرفه را بر عليه عراق و روانشناسى استفاده مى

اى وى به نام صلح و دمکراسى راه انداخته است و سازمان ملل هم وسيلهیوگسال

کند. خوشبختانه جنبش بيش نيست، اروپا هم در کشتار مردم بيگناه شرکت مى

توانم همراه دهها هزار انسان دیگر در ضد جنگ وجود دارد و من هم مى

یزیونى اخبار خيابانهاى لندن بر عليه جنگ شعار دهم. هيچ یک از کانالهاى تلو

کنند، حتى وقتى که سى هزار نفر در تظاهرات ضد جنگ را پخش نمى

دهند. نشان ندادن حتى یک صحنه از خيابانهاى لندن بر عليه آن شعار مى

اى باشد که در تظاهرات مخالفين جنگ در تلویزیونها باید بخاطر دمکراسى

ى خبرى دنيا را در اى که تمام کانالهاکند. همان دمکراسىاینجا حکومت مى

 ها گذاشته است. چنگ چند تا از پولدارترین

اش رد گوید که تقاضاى پناهندگىاست، دنيا از آلمان زنگ زده مى ١٣٧٨سال 

گوید که اند. مىشده و در خطر دیپورت است، برگه دیپورتش را به او داده

ثل او بعد از دانم که چه زمانى انسانهایى مآید. نمىبطور قاچاقى به لندن مى

 سالها زندانى کشيدن قادر خواهند بود که در جایى با فراغت زندگى کنند. 

کند. حاال که مردم در ایران برعليه رژیم درکم از دمکراسى غربى رشد مى

اند، کانالهاى خبرى انگليس از اصالح شدن رژیم و از دمکراسى برخاسته

د که براى جلوگيرى از به چپ گویند! اینها همان بلندگویانى هستناسالمى مى

رفتن ایران، جانور ناشناسى به اسم خمينى را به عنوان رهبر به مردم حقنه 

کردند و اسالم سياسى را براى اولين بار به قدرت رساندند. ایران سالهاست که 

آبستن تحوالت مهم است، ميدوارم که قبل از هرچيز مردم بدانند که تنها با قدرت 

بينم که به ند شرایطشان را به طور واقعى تغيير دهند. حاال مىتوانخودشان مى

اندازه کافى همه امکانات اقتصادى براى ایجاد یک دنياى آزاد و برابر و شاد 
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براى همه فراهم هست. فقط مردم باید در گرفتن سهمشان مصمم باشند و از آن 

کال رفاه و کوتاه نيایند. مسکن و طب مجانى، بيمه بيکارى، تحصيل مجانى، 

 قيد و شرط سياسى باید اوليه ترین خواستهاى مردم باشد. آزادى بى

دنيا در انگليس است ولى تقاضاى پناهندگيش در اینجا هم رد شده است و بنابر 

قانون دابلين باید به آلمان برگردد. مهم نيست که آنجا چقدر برایش ناامن خواهد 

نند ولى به کمک وکيلش توانست با قيد بود. او را بازداشت کردند که دیپورتش ک

هاى دیگر داند که مثل خيلىتواند بکند؟ دنيا مىضمانت آزاد شود. ولى چه مى

داند که اگر به ایران هم برود دستگير جایى در اروپا بعنوان پناهنده ندارد. مى

 خواهد شد. 

 ٭ ٭ ٭ 

داخلى و  هاىاخبار ایران را از طریق اینترنت و خواندن برخى روزنامه

زاده پدر مجتبى دوباره در زندان خوانم که طاهر احمدکنم. مىخارجى دنبال مى

است. چرا؟ چند سال از عمرش را یک انسان باید بخاطر نظراتش در زندان 

ترین زندانى سياسى جمهورى اسالمى زاده باید قدیمىسپرى کند؟ طاهر احمد

 باشد. 

 ۹زنيم. هرچند حاال تاثيرات زندان حرف مىبينم و در مورد نازلى و نينا را مى

ایم ولى گویى همين دیروز بود که زیر طناب سال است که از زندان بيرون آمده

زدیم که کسى نشنود. نازلى را در طى این مدت لباسها با هم یواشکى حرف مى

کنم که بينم احساس نمىام ولى نينا را ندیده بودم. وقتى او را مىچند بار دیده

ام. احساساتمان نسبت به یکدیگر همانطور که قبال خيلى وقت است او را ندیده

زنيم که در بود مانده است، با همان صميميت و نزدیکى با یکدیگر حرف مى

کند و آن زدیم. چيزى در روابطمان است که آنرا حفظ مىزندان حرف مى

 گوید: اعتماد و عشق است. نازلى از تاثيرات زندان مى

ز آنجایى که در زندان مجبور بودم که شکنجه را تحمل کنم و هيچى نگم، ا -

کنم که رفتارم را تغيير داده است. حاال مجبور نيستم سختى را تحمل احساس مى

گویم. کشم و هيچ نمىکنم، رنج مىایستم. تحملش مىکنم ولى در مقابلش هم نمى

کنم و هيچ ینکه تحمل مىشوم، از رفتارم از اگاهى از دست خودم عصبانى مى

گویم که نباید این وضع را تحمل شوم. گاهى به خودم مىگویم خشمگين مىنمى

دانم که علت توانم خودم را از آن جدا کنم. مىکنم؟ ولى نمىکنم، چرا تحمل مى

ام. اینکه مجبور بودم شکنجه این رفتارم نتيجه دورانى است که در زندان بوده
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العمل را ى نگویم. آن شرایط تمام شده ولى من همان عکسرا تحمل کنم و چيز

توانم رفتار دیگرى داشته باشم. قبل از زندان اینطورى نبودم، ام و نمىحفظ کرده

حاضر نبودم چيزى را تحمل کنم و چيزى نگویم. حاال وقتى که کسى ناراحتم 

به این شکل کنم که او شرایط بدى داشته است و باید درکش کنم. کند فکر مىمى

گویم. یادت هست بعد از کشتار جمعى کنم و چيزى نمىاحساساتم را سرکوب مى

وقتى که در مورد اعدام محمد شنيدم، آنقدرى که احتياج داشتم نتوانستم  ٧٦سال 

ام. ام برایش گریه کنم، حتى وقتى که تنها بودهگریه کنم. هنوز هم نتوانسته

رسد که خيلى وقت از یم ولى به نظر نمىهرچند خيلى وقت پيش در زندان بود

آن گذشته است. شکنجه چيزى نيست که تحملش کنى و فراموشش کنى، تمام 

 عمرت باهات خواهد ماند. 

بينم مان انداخته است. خودم را مىاش را بر زندگى همهدانم که زندان سایهمى

بر بدن و  دانم که همه ما زخمهایىتر از قبل از زندان هستم. مىکه حساس

ذهنمان و احساساتمان داریم. درک این وضعيت روحى ما براى دیگران راحت 

ایم و هر چه بوده متعلق به کنند که ما سالها پيش دستگير شدهنيست. آنها فکر مى

گذشته بوده است. و اگر در مورد آن حرف بزنيم به این معناست که در گذشته و 

ه فکر کردن و حرف زدن در مورد آن کنيم. مسئلهنوز در زندان زندگى مى

نيست. گذشته ما با ماست، در احساساتمان، تصميم گيریهایمان، در خواب و 

خوراکمان است. و تاثيراتش را تا مرگ با خود حمل خواهيم کرد. گذشته ما را 

ساخته است. در رویاهایمان، اهدافمان، احساساتمان و روابطمان نقش دارد. 

مان را خواهد ساخت. گذشته در برخورد امروزمان، آیندههمانطور که زندگى و 

 مان هم نقش دارد و زدودن تاثيرات منفى این گذشته آسان نيست. آینده

بریم و ما بيشتر از انسانهایى که هرگز تحقير همه ما از کمبود محبت رنج مى

ار اند به عشق و محبت نياز داریم. شاید در کناند، که هرگز شکنجه نشدهنشده

مبارزه براى یک دنياى برابر، تنها عشق بتواند زخمهاى شکنجه و تحقير و 

تواند عشق را بخرد، در هر تاثيرات روانى زندان را درمان کند. ولى کسى نمى

اند که شود و پيدا کردنش هم راحت نيست. دنيا را طورى ساختهجایى پيدا نمى

ده بمانند. براى همين عشق بخشى شان بدوند تا زنآدمها باید براى زندگى روزانه

اند آنرا نداشته باشند. از زندگى انسانها نيست، وقتى برایش ندارند و یا یاد گرفته

توان عشق را بدون تعهد ازدواج خوشبختانه در انگليس بر خالف ایران مى

 داشت. 

 ٭ ٭ ٭ 
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متولد شد شان در زندان آن زندانيانى که قبل از دستگيریشان بچه داشتند و یا بچه

شان را از خود جدا کرده و به خانواده بسپارند، شاید بيش و مجبور شدند که بچه

از افرادى مثل من ضربه خورده باشند. فشار روى آنها تمام نشده است، چون 

کنند که چرا مادرشان در کنارشان نبوده ها حاال درک نمىبرخى از آن بچه

را رها کرده است. آنها رنجى را که  کنند که مادرشان آنهااست. آنها فکر مى

کنند. برخى از بایست در جدا کردن بچه از خود بکشند درک نمىمادرشان مى

توانند بپذیرند که این ها حتى از پدر و مادرشان متنفر هستند. آنها نمىاین بچه

شان و یا کسان آدمها پدر و مادرشان هستند چرا که با پدر بزرگ و مادر بزرگ

اند. آنها در این گمراهى هستند که پدر و مادرشان آنها را زرگ شدهدیگرى ب

آنکه بدانند با تنفرشان و یا رابطه برقرار نکردن با پدر و اند. بىدوست نداشته

گيرند. دوست دارند آنها را نادیده انگارند و محبتى مادرشان از آنها انتقام مى

پدر و مادرها وقتى که بعد از سالها  نسبت به آنها نشان ندهند. البته خيلى از این

هایشان قرار گرفتند خودشان هم مشکل داشتند. آنها بخشى از دورى در کنار بچه

شان را تحمل کنند. یکباره احساساتشان را در زندان کشتند تا بتوانند دورى بچه

ند. اسال از او دور بوده ۹و یا  ٨خود را با یک بچه ده و یا پانزده ساله دیدند که 

هایشان محبت توانند مثل همه پدر و مادرها به بچهبراى آنها هم درک اینکه نمى

کنند سخت است. اکثر آنها احتياج به کمک فکرى و روانى دارند، هم پدر و 

مادرها و هم بچه ها. ولى متاسفانه در فرهنگ ایرانى دیدن روانپزشک و 

اى همين آدمها ترجيح روانشناس به معنى این است که فرد دیوانه است. بر

دهند که سختى را تحمل کنند تا اینکه کمک بگيرند. برخى از این زندانيان مى

هایشان را پس هایشان بجنگند تا بچهشان مجبور شدند که با خانوادهبعد از آزادى

اند و مثل بچه خودشان آنها را هاى آنها سالها با این بچه بودهبگيرند. خانواده

و حاال برایشان سخت است که آنها را از دست بدهند. در چنين  اندبزرگ کرده

هایشان را توان کسى را سرزنش کرد، زندانيان آزاد شده بچهشرایطى نمى

ها و عموها و ها و عمهخواهند. از طرف دیگر مادر و پدر بزرگها و خالهمى

اند شق ورزیدهاند و به آنها عها را بزرگ کردههایى که براى سالها این بچهدایى

هاى از دست داده خود ها را به جاى بچهجدایى برایشان سخت است. این بچه

خواهند که دوباره از دستشان بدهند. در چنين شرایطى آدمها اند و نمىدیده

کنند بجاى آنکه مقصر اصلى را که رژیم است سرزنش یکدیگر را سرزنش مى

 کنند. 

اى به جز برگشتن به آلمان و د و چارهدادگاه عالى اعتراض دنيا را رد کر

توانيم همدیگر را از دست دیپورت از آنجا به ایران را ندارد. ولى ما دیگر نمى
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تواند دوباره در خطر دستگيرى قرار گيرد. براى همين دنيا هم به بدهيم. او نمى

کنند. ها در تمام کشورها زندگى مىپيوندد که همچون سایهخيل انسانهایى مى

کند. آنجایى که انسانها هویتى ندارند، اال امنيت دارد، در آخر دنيا زندگى مىح

اى ندارند، پاسپورتى براى مسافرت ندارند و حقوقى براى دفاع کردن از آن آینده

کند که نامى ندارد، آدرسى ندارد. جایى که آدمها ندارند. دنيا در جایى زندگى مى

تواند اى ندارند و کسى نمىرست و حسابىاسمى ندارند، مذهبى ندارند، شغل د

کند که بتواند زنده بماند ولى آنها را دیپورت کند. دنيا تمام روز سخت کار مى

 چرخد. توانيم همدیگر را ببينيم و خطر دستگيرى باالى سرش نمىالاقل ما مى

ام را تمام کرده و مشغول خواندن فوق ليسانس روابط ليسانس روانشناسى

کنم که از المللى هستم. در حالى که مشغول درس خواندن هستم، سعى مىبين

کنم تنها راه تغيير این دنيا و خودم مبارزه نظر سياسى هم فعال باشم. احساس مى

کنم که ام، احساس مىداشتههایى نویسم و سخنرانىاست. از وقتى که مقاالتى مى

ام تغيير کرده است. عشق به تغيير این دنياى ناعادالنه به دنيایى که همه زندگى

دهد. تحرک سياسى ام انگيزه مىانسانها در رفاه و آزادى زندگى کنند به زندگى

تر بتوانم تاثيرات منفى زندان را در خودم درک کنم و باعث شده است که راحت

بينم که مبارزه ضرورت زندگى من است ام لذت ببرم. حاال مىندگىبتوانم از ز

 مصرف و نااميد خواهم بود. ام خالى خواهد بود. بىو بدون آن زندگى

 ٭ ٭ ٭ 

است و حدودا دو سالى است که تظاهرات زیادى بر عليه رژیم در  ١٣٨۰سال 

ردم را به گيرند. هرچند ارتش و اراذل و اوباش مسلح رژیم مایران صورت مى

شود. جالب کنند، ولى دامنه مبارزات وسيع تر مىرگبار بسته و یا دستگير مى

اینجاست که در طى چند ماه گذشته در بعضى از شهرها در حين تظاهرات 

اند. وقتى که اولين بار شنيدم مردم مسجد و مراکز اسالمى و قرآن به آتش کشيده

ه این همان آتشى است که رژیم اند، احساس کردم ککه مردم قرآن آتش زده

نشاند. آرى این همان آتش است که از کف پاى بوسيله کابل به کف پاى مردم مى

 سوزاند. روزى دامن رژیممن و دیگران راه افتاده و دارد مسجد و قرآن مى

اسالمى را هم خواهد گرفت و چيزى به جز خاکستر از آن باقى نخواهد گذاشت. 

شان داد که مذهب بيشتر از افيون به درد دولتها مى دوران حکومت اسالمى ن

 خورد و بهترین اسلحه بر عليه مردم است. 

 ٭ ٭ ٭ 
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