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 گزارش و تأمل؛ دادخواھی، محکمه و خيزش مردم

   

  
  رپرستو فروھ

  کآور تاري پشت اين ھول«

  *» آفتابی آشيان دارد

 -تمام ھا و فکرھای نيمه ھا و معلق ميان برداشت ھا و تجربه اشباع از مشاھده-تازه چند روزی بود از ايران برگشته بودم 

شش سال حبس : که وکيلم از تھران تماس گرفت و خبر داد که دادگاه انقالب رأی به محکوميت من صادر کرده است

حکم را زودتر از آنچه .  و يک سال به جرم تبليغ عليه نظامءلشھداتعليقی؛ پنج سال به جرم توھين به مقدسات و سيدا

ً تعليقی در انتھای رأی البته عجالتا به ۀواژ. تر از آن بود که انتظارش را داشتم کردم صادر کرده بودند و سنگين فکر می

  .معنای نفس راحت بود

 ۀاعتراضی که در پھن. اعتراضی در ايران پخش شدھای  در گيرودار تنظيم تقاضای تجديد نظر بودم که خبر اولين تجمع

مانند از اينجا و آنجا بيرون زد و حضور سرکش و جسور خود را به دوران ما اعالم  وسيع ايران با شتاب و شدتی بی

در . کنند یشان را نيز متحول م ۀ ما از گذشترائتقدھند بلکه   میتغيير خود را ۀ زمانۀ نه تنھا آيندئیچنين رخدادھا. کرد

 فردی چنين ۀاز زاوي. شده است نموده يا نفی می کنند که تا پيش از آن محو می بستر يک تاريخ، مسيری را عيان می

ام، با چه  ھای خويش، برای طرح اين پرسش اساسی از خود که کجا ايستاده ِست برای محک برداشت موقعيتی، بزنگاھی

   کنم؟ حقق اين اميد کرده و میانداز و اميدی؟ و چه تالشی برای ت چشم
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 ۀشود و واژ  فعال میءام با تمام قوا  و پدری  آن پيوند عميق و محکم به مردم سرزمين مادریئیھا در چنين لحظه

ھا در کار ساختن سرنوشتی شده بودند که سرنوشت من نيز  انگار آن. کند ھمبستگی را با عمق معنای خود جفت می

دود، به عزم فھميدن آن  ش میتھبی که فکرھايش دنبال شور و حسزده و مل  ذوقۀو خوانندشدم تماشاچی . خواھد بود

شدم . کردند ھای اتصال و اشتراک خود با آن قيامی که مردم می  سيال و ناگھانی اعتراض و در اشتياق يافتن نقطهۀپيکر

ن ييگران مدافع اعتدال از تب ھای تحليل  به حرفزبان که از فرط گوش دادن یالمانھای  روايتگر اعتراض مردم در رسانه

   .گذشت عقب مانده بودند آنچه می

 که جمعی ئیاعتراض خود را در شعارھا. رسيد بيشتر از تصوير، فرياد و حرکت داشت  که از تظاھرات میئیخبرھا

در ھمان . کرد د، بيان میش ريخت و حرف جمع می  خشمگينی که از گلوی يک فرد بيرون میۀشد و يا خطاب سر داده می

ھای وسيعی از   طيفئیجو روزھای اوج خيزش مردم، که حرف از محدود ماندن اعتراض به فرودستان جامعه و کناره

نشين که اين گفته شامل حالشان بود، حرف زدم و در فضای مجازی  شد، با چند نفر از دوستان داخل ناراضيان زده می

ھای داخلی »بدتر«اغلب موضع خود را با واھمه از آشوب و چرخش وضعيت به نفع . ھای مربوط را دنبال کردم بحث

ھا را مسکوت  ھای اقتصادی و معيشتی، وجه سياسی اعتراض دادند، يا با تأکيد بر ريشه توضيح می» نشين خارج«يا 

ھای  خودجلواندازیبرخی حتی در مشارکت، خطر . پذيرفتند ھمگانی را نمی رو ضرورت مشارکت گذاشتند و از اين می

   .اند گيری آن سھمی نداشته در شکل» ديگران«ديدند که   حرکتی را میۀمعمول و مصادر

عدالتی  برای من اما بسياری از شعارھای خودجوش اعتراض اثباتی بود بر تنيدگی وجه سياسی با معضل عميق بی

. آن بر تن و جان فرودستان جامعه افتاده استشک فشار کمرشکن  ساختاری در شرايط اقتصادی حاکم بر جامعه، که بی

کند اعتراض ھمواره وجه سياسی به خود  ھای گوناگون سرکوب کرده و می طلبی را در عرصه آنجا که قدرت حاکم حق

  .گيرد می

ميان سرگذشت آن کارگری که برای احقاق حق خود اعتصاب کرد و به حکم يک قاضی شرع شالق خورد با آن زنی 

 که به جرم یدستفروش  به اجبار حکومتی حجاب به حکم يک قاضی شرع شالق خورد، آنئیاعتنا بیکه به جرم 

که به جرم دگرانديشی بازداشت شد و گفتند در زندان ای اعتراض بازداشت شد و گفتند در زندان مرد با آن نويسنده 

 به خيابان آمدند و در يورش نيروھای ھای متوالی برای بيان اعتراض خود شجاعانه ھا که در دوره سکته کرد و مرد، آن

شان مثله شدند، چيزی اساسی  ۀمن که در يورش نيروھای امنيتی به خان سرکوب به خون خود غلتيدند با پدر و مادر

 آنان قربانی خشونت و سرکوب ۀھم.  آنان بر حقی پافشاری کردند که از فرد و مردم صلب شده بودۀھم. مشترک است

 جامعه تحميل راند که بخش بزرگی از اعمال قدرت خود را به حکم مذھب و شرع ب ای شده نظام حاکمه از سوی  سياسی

دھد، تا سرکوب  و غيره قرار می» توھين به مقدسات«و » عناد با خدا«و » ارتداد«نقد ساختار قدرت را برابر . کند می

   .را به نام مذھب حقانيت دھد

اسالم رو پله کردن مردمو ذله : ھا در شھرھای گوناگون داد شد اين بود اض که در جريان اعترئیيکی از شعارھا

دستگاھی که . ست ئیام با دستگاه قضا  طوالنیۀ ساده برای من بيان تحليلی و حسی واضحی از تجربۀاين جمل. کردن

چه - ھا باور ندارد  چوبکند و اينگونه فردی که به اين چار ھای تنگ شريعيت محدود می منطق استدالل را در چارچوب

خود » جرم «ۀشود يا در طی دادرسی به کف  پيشاپيش يا محتوم به نفی خود می-در جايگاه شاکی و چه در جايگاه متھم

گونه که در آن شعار آمده است حسی از ذله شدن با خود  واری، ھمان بست گيرافتادگی در چنين موقعيت بن. خواھد افزود

کنم چنين موقعيتی عين بلعيده شدن است، مثل مکيده شدن به درون دستگاه بلع و گوارش يک  گاھی فکر می. آورد می

حفظ تعادل . ست و ھم دور از ذھن؛ ھم خطرناک است ھم احمقانه موقعيت، ھم واقعی. الخلقه الجثه و عجيب موجود عظيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

د پاندولی که از تأسفی تلخ به طنز شو ذھن آدم می. گذاری و تسلط به خود فرار و شکننده شود، و فاصله دشوار می

   .گردد رود و برمی می

اند از خوف و کشمکش و   ساختهئیاند که به مرور جغرافيا  داشتهئیھا ھای من با اين دستگاه بلع و گوارش مکان  تجربه

   .آزار

  

  دادگاه انقالب : مکان اول

با وکيلم دم در دادگاه قرار گذاشته . ه انقالب رفتمام به دادگا فردای روزی که به تھران وارد شدم برای خواندن پرونده

آن موقع . ھا پيش ھم چندين بار مراجع اين دادگاه شده بودم سال. ايستادم به تماشا. بودم و طبق عادت زود رسيده بودم

شان  ئیسخگوپا. پذيرفتند ھنگام ھم شاکی بودنم را تنھا به ظاھر می اگرچه که در آن. شاکی بودم و حاال متھم شده بودم

   .برای سردواندن و راندن و از پا انداختن شان ظاھری ھای اداری ای بود برای چيزی نگفتن و روال پوسته

نه تنھا . اولين چيزی که به چشمم آمد سر و وضع زنان بود.  کرده بودتغييرتصويری که از فضای آن مکان داشتم 

داخل ساختمان . چربيد ِود که حجاب شل و ول بر بقيه انواع آن میخالف گذشته از اجبار چادر برای مراجعان نشانی نب

حسی . باری و بدخلقی داده بود شد جای خود را به کسالت ھم آن خوفی که سابق بر اين به محض ورود بر آدم مسلط می

انسور ھم به داخل آس. ان دادگاه بودمأموراز طلبکاری در مراجعان ملموس بود که در گذشته در انحصار کارمندان و 

کاليدرمن در آسانسور دادگاه انقالب اما . يک دلی دلی آبکی غربی: شد رسم واگيرداری در تھران موسيقی پخش می

  .کس به غير از من عجيب نبود برای ھيچ

رم  که سرگئیدفترھا گرفتند، رئيس دادند يا می ای را تحويل می انی که برگهمأموردفتر شعبه پر بود از آدم؛ مراجعان و 

 که چون ھنوز در دادگاه انقالب دستگاه فتوکپی از اشياء ئیھا و کاغذھای روی ميزشان بودند، وکال انبوه پرونده

. کردند ھا رونويسی می  ميزی يا روی زانويشان با سرعت از پروندهۀشود، گوش خطرناک و ممنوعه محسوب می

ای آمده  يکی از کارمندانی که برای تحويل برگه. شد میکالفگی ملموس بود و نارضايتی در قالب متلک و غر ردوبدل 

رپرتاژ البته . ام کرد که به قول خودش در رپرتاژی ديده بود بود من را شناخت و تعريف مفصلی از کارھای ھنری

پخش شده بود و من ھم قرار بود از جمله به اتھام يکی از ھمين کارھای » ھای معاند رسانه«تازگی از يکی از  به

او رفت و من غرق تعجب بودم که يکی از وکالی . محاکمه بشوم» ھای معاند رسانه« با ھمين صاحبهمام و  ریھن

 در اعتراض به ١٣٧۴ای کرد که مادرم در سال   سرگشادهۀ نامۀحاضر، در حين رونويسی، شروع به صحبت دربار

اش تا  ئیاه پخش شده بود از ھمان دوران دانشجوگفت کپی نامه را که مخفيانه در دانشگ. وزير وقت فرھنگ نوشته بود

ھيچ حرفی در دفاع از آن .  محتوای نامه باال گرفتۀ دربارحبتص. ست امروز حفظ کرده و مفتخر به داشتن چنين سندی

 گيج شده ءھم سرحال آمده بودم و ھم از آن فضا. داشت پدر و مادر من سخن بسيار رفت وزير گفته نشد اما در گرامی

   .ھای تھران بود تا دفتر قاضی مقيسه دم، که بيشتر شبيه تاکسیبو

. گفت دستش تندتر از من است می. نوشت خواندم و او می ھا می ام را که به وکيلم تحويل دادند، من از روی متن  پرونده

ھای  يژه گزارشوه خواندن آن پرونده و ب. شان شده است یئ ھای واجب حرفه ندنويسی از مھارتطفلک وکالی ايران که ت

ھای مفصلی  ھای پيش وکيلم و من پاسخ در طی ماه. سازمان اطالعات تھران مصداق ھمان گير افتادن در دستگاه بلع بود

ای مورد توجه  ھا نوشته بوديم، مدارک گوناگون تحويل داده بوديم که ھمگی در پرونده ثبت شده بود اما ذره در رد اتھام

ھا کيفرخواست تند و تيزی، که بسيار شبيه شکايت وزارت اطالعات از  د اتھامئي و او با تأقاضی تحقيق قرار نگرفته بود

ھای جديدی از سازمان اطالعات تھران ھم  گزارش. من بود، نوشته و پرونده را ارجاع کرده بود به دادگاه انقالب
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ھا خط  زير بسياری از جمله. ينترنتھای خودم بود، پرينت گرفته از ا اما بخش بزرگ پرونده نوشته. ضميمه شده بود

زير يک جمله که از غالمحسين ساعدی نقل کرده بودم ھم خط . ھا خيلی مجرم بودند يعنی آن جمله. قرمز کشيده بودند

خالصه از پرونده مشھود بود که من خيلی مجرم ھستم و حتی . البد جرم آن جمله ھم به گردن من بود. قرمز داشت

از جمله رفتن به احمدآباد . شود کس ديگر جرم نيست برای من جرم محسوب می  برای ھيچ کهئیھا و کارھا حرف

 نسرين ستوده که خوشبختانه ۀ ملی يا دو ساعت ھمراھی با تحصن چندماھۀمصدق به ھمراه ده نفر از سالخوردگان جبھ

در ھمان روزھای اقامتم در تھران . ود مطلوب رسيده بۀافراد زيادی با آن ھمراھی کرده بودند و سرانجام ھم به نتيج

  .گذرم در شرح ماجرا نوشتم که از تکرارش در اينجا می** يادداشتی

  

  . گذرنامهۀدفتر نھاد رياست جمھوری در انتھای راھروی ھمکف ساختمان شماره دو ادار: مکان دوم

ام را  ر بدو ورود به کشور گذرنامهبازھم د. دو روز بعد از مراجعه به دادگاه انقالب به دفتر فوق احضار شده بودم

شناسم،  ام خوب می دفتر مربوطه را که بارھا به آن احضار شده.  احضاريه به دستم داده بودندۀگرفته بودند و برگ

خانوم فروھر من : تا من را ديد گفت. ست ئیسال و خوشرو مرد ميان.  کارھای اداری دفتر را ھم ھمينطورمسؤول

   .خنديد. پس سفارش منو به جانشينتون بکنين: ری؟ گفتم ی و میئآ شم شما ھنوز می امسال بازنشسته می

شان  البته حاال عنوان. اند ھا به تناوب عوض شده ان امنيتی اما در گذر سالمأمور. شناسم  را ھم خوب میئیاتاق بازجو

، ئیکنند گاھی ترشرو  میئیاھی خوشروگ. ن داردئيرفتارشان ھم با من باال و پا. »کارشناس«اند   کرده و شدهتغييرھم 

عجب ھم ندارد، . کشی ونشان  اين بار نوبت شدت و حدت بود و خط. خواھند بحث اقناعی کنند گاھی بترسانند گاھی می

. ای برايم درست کرده که اھرم فشار شده است در دست آقايان شان شاکی من شده و پرونده ۀچون حاال وزارتخان

شان کمک معنوی بگيرم که کارشناس  جمھور و منشور حقوق شھروندی ت خواستم از آقای رئيسدادوبيداد که باال گرف

من ھم . شود تان نمی ًشما اصال حق شھروندی نداريد و اين قانون شامل: مربوطه آب پاکی را روی دستم ريخت و گفت

 من حق شھروندی دارم يا کند که  میتعيينوفروخته شدم و طبق عادت خودم اعتراض کردم و پرسيدم چه کسی ابر

 متبوعش بوده است؛ ھمان ۀزنم منظور او وزارتخان اما حدس می. ست  نامفھومیۀواژ» ما«البته . ندارم؟ گفت ما

از آنجا که با .  پدرومادرم ريختند و حق زندگی را از آن دو گرفتندۀ که نوزده سال پيش کارمندانش به خان وزارتخانه

ان امنيتی برای من مبھم شده مأمور ئیيت و پاسخگومسؤول ۀ در مورد قاتالن پدرومادرم حوز»خودسر «ۀظھور واژ

شايد .  را ھم آوردمئیھا نوشتم، شرح اين بازجو  مجلس در قدردانی از حمايت آنۀکه به چند نمايند*** ای است، در نامه

  .» و معذورمأمور«بوده يا » خودسر« ۀھای کارشناسان مربوطه در حوز در پيگيری آنان مشخص شود که گفته

   .الخروج نيستم، اما پاسپورتم را ھم پس ندادند کارشناسان تأکيد داشتند که به لحاظ قانونی من ممنوع

  

  ه محاکمۀدادگاه انقالب، دفتر قاضی و جلس: مکان سوم

شدن و عواقب آن که به دليل مواجھه نه تنھا به دليل محاکمه . ھا بود که حضور در اين دادگاه در ذھنم سنگين شده بود ماه

تاريخی پشت خود دارد که سنگينی آن ھر بار که به آن فکر کردم نفسم را تنگ  با آن کس که در جايگاه قاضی نشسته و

. شود ست که گاھی تنھا ممکن می  کوچکیۀآه واژ. کرد، و آن رنج عظيم را که آن تاريخ حامل آن است به جانم ريخت

   . کردن به اين مواجھه آه کشيدمھا در فکر ماه

ن دستش منشی دادگاه ئيکنار او و پا. قاضی باال نشسته بود، پشت ميزی بلندتر از معمول. ھا بود دادگاه شبيه بقيه دادگاه

ھا را  قاضی اتھام.  دادستان مرد جوانی بود که ايستاد و کيفرخواست را خواندۀنمايند. نوشت نشسته بود و صورتجلسه می
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. ھای من اضافه کرد ھای حقوقی به يک يک پاسخ  به يک از رو خواند و من يک به يک پاسخ دادم و وکيلم استدالليک

   . اداری حاکم بودئینوشت و در تمام مدت فضا منشی جلسه می

  .کشم یکنم آه م حاال اما دوباره آمده و من باز ھربار که به آن مواجھه فکر می. دانست که آنجا جای او نيست آه می

  

  ندادسرای اوي: مکان چھارم

جوی  و اما در جست. ًکردم اين دادسرا عجالتا از آن جغرافيای خوف و آزار من بيرون افتاده باشد راستش فکر می

در ھمان احضار به » کارشناسان«. پاسپورتم، که ضبط شده بود و معلوم نبود کجاست، دوباره سر از آنجا درآوردم

 خالف روال عادی، دادگاه انقالب .ود پاسپورتم را بگيرندای نشانم داده بودند که مجازشان کرده ب  گذرنامه برگهۀادار

گفتند غيرقانونی عمل شده و  دادند و می دفترھای قاضی ھم سر تکان می رئيس. باره صادر نکرده بود مجوزی در اين

. اخته نيست دور زده شده، اما کاری از دستشان س- منئی قضاۀکننده به پروند به عنوان مرجع رسيدگی- دادگاه انقالب 

وکيلم پيگيری کرده بود و سرپرست دادسرای اوين به او گفته بود که مجوز را او صادر کرده است، اما تأکيد کرده بود 

دليلی . الخروجی من صادر نشده و ضبط پاسپورتم موقتی و به دليل ظنی است، که به من دارند که حکمی برای ممنوع

ًاش را شخصا از کشور خارج  »اموال پدری «-يعنی من-رود نامبرده  مال میکه برای آن ظن ذکر شده اين است که احت

سرپرست دادسرا ھم .  ضد نظام انجام دھدهب» ئیھا حرکت« پدر و مادرش ۀکند تا بعد زير پوشش پيگيری دزدی از خان

در ميان .  کنندکنترولمحض پيشگيری مجوز نوشته بود که پاسپورت من را بگيرند و اسباب من را بگردند و خودم را 

ھای سوررئاليستی و  ام اين يکی بيشتر از ھمه من را ياد سريال شان بوده ھا مشمول  که در طی سالئیھا»ظن «ۀھم

   .اندازد  آبکی تلويزيونی می

. ن انتظار معطل شويمواز جوانب کار پيدا بود که قرار است مدتی در سال. آن روز به ھمراه وکيلم به دادسرا رفته بودم

اند، رو به ديواری که يک تلويزيون بزرگ به آن وصل است که  ن چندين رديف صندلی به زمين پيچ شدهودر اين سال

کنار تلويزيون روی پوستر . وقفه مشغول پخش است، از اخبار تا درس آشپزی و برنامه کودک و سريال و موعظه بی

ه نام دادسرا از او گرفته شده، به ھمراه عکسی از او ميان نقش اند، ک  قاضی مقدس را چاپ کردهۀای زندگينام الجثه عظيم

   . کارت ملیۀ باقلوا و گوشۀ اين عکس تا روی جعبۀست، از حاشي ھای ايرانی  تزئينۀ اشتراک ھمۀ که نقطئیونگارھا

 ۀبرگ. ون حضور وکيلممدتی طول کشيد تا از دفتر سرپرست دادسرا خبر دادند که او حاضر به پذيرش من است، اما بد

او با ورود من به دفترش از جا بلند شد و با صدای بلند و . ھا و راھروھا گذشتم تا دفتر آن جناب عبور را گرفتم و از پله

توجه به تالش من برای پاسخ دادن و آرام  ناک کرده بود و بی ھايش را غضب چشم» برای چی آمدی؟«خشن فرياد زد 

بندش  پشت. پاش رو به من گرفت  آبۀن پرسش را تکرار کرد و فوران خشم خود را مثل لول چندين بار ھماءکردن فضا

الی غرش و خروش او مقداری ه من الب» با کيا مالقات کردی؟«، »برای چی آمدی ايران؟ «: ھم به تکرار پرسيد

 ھم دستور داد که ديگر دفترش طولی نکشيد که مرخصم کرد و به رئيس. ًحرف و دست و پا زدم و مثال اعتراض کردم

و . پيدا بود که تنھا ھدف اين مالقات ھمان دادوبيداد بود؛ قصد داشت به من توھين کند و مرا بترساند. من را راه ندھد

اسالمو پله کردن، مردمو ذله «پس آن شعار . شود تا آدم را به ھمان وضعيت ذله شدن برسانند  اين فشارھا اعمال میۀھم

  .تصال و اشتراک من است با آن مردمی که فريادش زدند اۀنقط» کردن

ی به شدت  ا تھران برای من تجربه. شود اما اقامت من در تھران به ذله شدن در اين دستگاه بلع و گوارش خالصه نمی

  يکئیست اشباع از ھمزمانی اضداد که ادراک و بازنما ئیفضا. ست، اگرچه که در يک مکان جای دارد ای دوپاره

ست که در مغاک  تھران نه تنھا آن جغرافيای خوف و آزار، که تجلی مردمی. کند  آن واقعيت را تحريف میۀسوي
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 قابلتدر کالف سردرگم اين شھر اگر با ھمدلی نگاه کنی، . دھند عدالتی فاعليت خود را از کف نمی ناھنجاری و بی

ان ھزاران آفتی که به جان اين اجتماع افتاده شوی که در منجالب نادرستی و تبعيض، در مي شھروندانی را شاھد می

 را از اين ئیکنند بار رھا کنند، مردمانی که زير فشاری کمرشکن تالش می است، برای ساختن زندگی پيگيرانه کار می

   .تله به دوش بکشند

 برابر نيروی  نه تنھا در- که اين بار ھم زبان اعتراض شد-و آن شعار زيبای نترسيد نترسيد ما ھمه باھم ھستيم 

کند؛ در ھمياری و ھمبستگی مدنی،  رحم اين شھر ھم نمود پيدا می  نابسامان و بیۀسرکوبگر که در کشيدن بار روزمر

   . مقابله با معضالت را ندارندۀ حکومتی توان و ارادۀآنجا که ساختارھای فاسد و پوسيد

دانستم قرار است در اين   که میئیھا تھران، در طول ماهپيش از سفر به . ست در تن و جان انسان ترس اندام شروری

کردم، به ترسيدن و گرفتار شدن در ترس، به  سفر محاکمه بشوم، بيشتر از گذشته نگران خودم بودم، به ناامنی فکر می

گران ترس نه خودم که دي. اند که باھم بودن عالج ترس است اما مردم در آن شعار زيبا راست گفته. تنھا ماندن با ترس

کنم  فکر می. در اين سفر بيش از ھربار ھمبستگی و ھمدلی ھمراھم شده بود، از دور و از نزديک. را از من تاراندند

   .کشد، کمتر به سراغم آمد شدم و آن حس انزوا که گاھی نامرئی و سرد بر گردم حصار می اين بار بيشتر فھميده می

ھا  که کيپ ھم در حياط و اتاق» ما« پر شده بود از  ومادرم، خانه امسال در سالگرد قتل پدر]قوس[روز يکم آذرماه

و آن روز در سکوت، با . اند ھا کودکی بيش نبوده شان جوانانی بودند که به ھنگام وقوع قتل ايستاده بودند؛ اغلب

يخ آن مکان کردند، و حضورشان در حافظه و تار کنجکاوی و اشتياق، فضای آن خانه، آن مکان يادآوری را تجربه می

ھای زير پوست اين شھر جاری شده بودند  انگار از روزنه. زد  موج میءچيزی شبيه زاللی ادراک در فضا. شد ثبت می

ھا، در درون و  ست که در طی سال  کسانیۀو اين حضور حاصل پايداری ھم. ھستيم» ما«تا برسند به آنجا، تا بگويند 

، که آن روز خود را »ما«ھای سياسی ايستادگی کردند و بر توانمندی  جنايت حق يادآوری و دادخواھی هبيرون کشور، ب

  .نمود، افزودند

گفت .  به دنيا آمده است١٣٧٧مقدمه گفت که در ماه آذر  يکی از ميان آن جمع، جوانی نورسيده، جلو آمد و آرام و بی

 ديگر ماه سرنوشت خويش ۀگفت آمده است تا سوي. اند وقتی که او چشم به اين دنيا گشوده، پدرومادر من ديگر زنده نبوده

ام قابش کنم تا بار بعد که گذارم به آن  نگاھم را دوختم به او تا در حافظه. را از نزديک ببيند؛ مکان آن دو قتل را ببيند

  .جغرافيای خوف افتاد به يادش بياورم و نترسم

  ١٣٩۶ ]دلو[پرستو فروھر، بھمن
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