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    : داخل زندان  و محبوسين   تلويزيون -7
  

 پرسيدم)  هارون(  ازوي«  : يافت  چنين تذكار "  هويت اصلي دو جوان هم سلولي ما -  5 "در زير عنوان 

چند روز پيشتر از شما ما را در اين جا ":   اظهار داشت  در جوابم" شما را چه وقت به اين بالك آوردند؟ ":

  . »  ، "آوردند

العات را ـكاران اطـنان ساير خادي ها و همـت خنده رويش را ، و همچـوي و دوس. هارون دروغ مي گفت 

 زير  انتقال داده بودند تا همه آنان را در"1بالك"به  ] 1982 سپتمبر -اگست   /61 سنبله- در ماه اسد[ 

  . ماسك و مكياژ زنداني به معرض ديد  هيأت  خارجي قراردهند 

ش از استاد روستار تره كي چنين استنباط  كردم  ا و برداشت"جوان خنده روي"از شيوه حرف زدن اين 

 به خاطر تلويزيون دروازه " : پرسيدم   "جوان خنده روي"بعداً از . كه مكتب و مدرسه خوانده و با سواد است 

وي كه در پي آن بود تا  اعتماد  زندانيان مورد نظرش را جلب نموده .  " را در چه ساعتي باز مي كنند ؟ اتاق ها

 در شه شام دروازه ها باز مي 6ساعت « : و آنان با عالقمندي و خوشرويي  با وي صحبت نمايند ، اظهار داشت 

 ، وقتي كه شروع شوه دروازه  كوته قلفي ها  يك پايه تلويزيون رنگه را گذاشته اند"چايخانه"آخر دهليز نزديك

بعد ازختم پروگرام  . تمام زنداني ها از اتاق هايشان مي برآيند و پيش تلويزيون مي شينن . باز مي شه 

تلويزيون سرود ملي كه نواخته شد ، زنداني ها  دوباره  به اتاق هاي خود  مي روند وسرباز دروازه  كوته قلفي ها 

گويند زنداني ها نبايد  در وقت  تماشاي تلويزيون در داخل كوته قلفي ها خود باقي بانن  مي .  را بسته مي كنه

  . » از همين خاطر ماهم براي ديدن آن  از اتاق  مي برآئيم . دارند ور وگرنه تلويزيون را از دهليز مي 

يكي از اتاق هاي عمومي   در "2بالك"گرچه در  .  نمود اندكي خيال ما را راحت خبر تماشاي تلويزيون

من و رفقا  مانند ساير زندانيان با ديدن آن  ذهن خود . منزل سه تلويزيون سياه و سپيد روسي را گذاشته بودند 

 به انتظار ديدن  تلويزيون بزرگ و  "1بالك"  ساخته بوديم ؛ اما اين نخستين باري بود كه در "مصروف"را گويا 

  .رديم گدل خوش مي ) كم و بيش ( رنگه 

(  پنجره آهني ، كه دهليز كوته قفلي ما را از دهليزك ة  بجه شام صداي باز شدن درواز6درست سر ساعت 

نخست دروازه .  غالم علي به داخل دهليز آمد . و اتاق نگهبان جدا مي كرد ، شنيده شد ) درواقع كفشكن 

 سرو صداي زندانيان ساير كوته قفلي ها. ود  كوته قفلي ديگر را گش14 و بعداً دروازه   ،سلول ما را باز كرد

 "توشكچه گك"-كه بعداً در مورد وي بيشتر خواهم نوشت  - كاسه اش با هم "جوان خنده روي". شنيده شد 

 متر درازي 35و )   پهنا(  متر بر 2ها كه در حدود  هايشان را برداشته براي اشغال جاهاي بهتر به دهليز سلول

  .داشت ؛ رفتند 

ماشاي تلويزيون ، نشستن براي زندانيان هر دو منزل سمت شرقي  درسطح  دهليز سرد و نمناك و براي ت

براي رفع اين مشكل شماري از محبوسين  مقداري از پنبه هاي نا تكيده  و ندافي .  دشوار بود ؛بدون  فرش 

 امين را تا كنون در  -   زندانيان دوره تره كية   درون توشك هاي خود را كه بوي  عرق و خون خشك شدةنشد

روي هم گذاشته ه  نو  و يا كهنه را بة سانتي  دو پارچه تك35 سانتي در 45خود داشتند ، بيرون آورده  در حد 

 دوخته شده پر مي ة بعداً پنبه هاي بويناك را با دست حالجي كرده در داخل تك ،آنرا با دست مي دوختند
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 كوته قفلي ها براي ديدن تلويزيون باز مي ةكه درواز زماني. "ك  توشكچه گ"كردند و اسمش را مي گذاشتند 

شد ، زندانيان در حالي كه در يك دست شان  توشكچه گگ و در دست ديگر شان ترموز چاي و گيالس ديده 

تعدادي از زندانيان كه حوصله . را براي ديدن تلويزيون اشغال نمايند  مي شد ، مي كوشيدند  نزديكترين جا

وشكچه گگ را نداشتند كيش يا شال سر شانه و يا كمپل و يا رو جايي هاي شانرا چند ال و چند قات ساختن ت

. كردند و باالي آن مي نشستند  و بر روي سطح مرطوب و سرد دهليز پهن مي. كرده با خود مي بردند 

 دولت "سرود ملي"ه  شب ك12  بعد از ظهر آغاز به نشرات مي كرد و به ساعت 6 و يا 5تلويزيون  سر ساعت 

 آخري طرف جنوب منزل دوم  هاياتاق. كرد  مزدور نواخته مي شد ، تلويزيون را زنداني نوكريوال خاموش مي

 نزديك آن گذاشته شده بود ، براي چاي  ، را كه تلويزيون متصل به ديوار دهليز"1بالك "و سوم سمت شرقي 

 همچنان يك دانه وچوبي كه باالي آن آب گرمي برقي در آن اتاق يك ميز . دم كردن اختصاص داده بودند 

آب براي ) دستشويي ( ازداخل تشناب .  ديده مي شد گذاشته شده بود چاي جوش حلبي بزرگ و مستعمل

  ،قومنداني. جوش دادن مي گرفتند ، اشيا و اسباب پاك كاري و نظافت دهليز را در آن جا مي گذاشتند 

يون نواخته ز در پايان پروگرام هاي تلوي"سرود ملي"ظف ساخته بود ، زماني كه ومزندانيان هر اتاق را به نوبه 

تلويزيون را خاموش .  را از  نوكريوال قبلي تسليم شوند "چايخانه" دوتن از آنان  ساز و برگ اتاق -شد ، يكي 

لويزيون ، زندانيان كه به بعد از خاموش شدن ت. كنند و بر رويش  پارچه تكه اي را بياندازند و دهليز را بروبند 

 ساير كوته قفلي ها رابسته كند و به سرباز بگويد كه كار شان  را ة سلول هاي خود برگشتند ،  نوكريوال درواز

 بعد از  ،آنگاه نوكريوال  به درون سلول خود رفته سرباز دروازه كوته قفلي نوكريوال را بسته كرده. تمام كرده اند 

 قفل   )ساخت چين( زه ساير كوته قفلي ها ، پنجره بزرگ دهليز را با قفل بزرگ و سنگين كنترول و باز ديد دروا

  . نمايد 

نوكريوال از صبح تا پايان . از طرف روز نوكريوال مكلف بود تا آب را جوش داده  به  كوته قفلي ها برساند 

 يك روز اكثراً سه بار براي يك سلول نوبه يك چاينك آبجوش مي داد كه دره  ب ،پروگرام تلويزيون براي هر اتاق

زندانيان هر سلول مجبور بودند از همان مقدار آب نيم پخته ، هم چاي دم . پنج نفره آب نيمه جوش مي رسيد 

 حوت كه شدت سردي آب معلوم نبود به چند - بخصوص در ماه هاي ميزان - كنند و هم آنرا با آب بسيار سرد 

  .و خود را بشويند  مخلوط نمايند - درجه مي رسيد 

آنان براي اينكه در مركز ديد .  تا پايان سرود ملي  نبايد دهليز را ترك نمايند  ،به زندانيان گفته شده بود

سرود "جاسوسان خلقي ، كه با مجموع خلقي هاي آن دهليز در تضاد قرار داشتند ؛ قرار نگيرند ، اكثراً تا پايان 

  با زنداني پهلوي خود به "سرود ملي"برخي ها در جريان .  كردند  دولت پوشالي دهليز را ترك نمي"ملي

ضد ملي  ( آهستگي صحبت مي نمودند و زندانيان راستين به نحوي از انحاء بي اعتنايي شانرا در برابر اين سرود

  . تبارز مي دادند )

اي زندان اين بود تا با از گذاشتن تلويزيون در دهليز ه) خاد ( هدف عمده و اساسي فرماندهان اصلي زندان 

 و عربي ، بخصوص تاجكي و ازبكي و هنديديدن فلم هاي مبتذل ، رقص هاي  برهنه و شهوت انگيز رقاصان 

خوشي انسان هاي "ساير  پروگرام هاي شست وشوي مغزي ، فكر زنداني را با جهان هستي خارج از زندان ؛ با 

 ها و ماركيت ها ؛ با غذاي ها متنوع و ميوه جات تازه و خشك  ؛ با رفت و آمد مردم در بازار"بيرون از زندان 

روي ميز و تبنك دست فروشان دوره گرد ؛ با ديد و واديد هاي مردم در روز هاي رخصتي؛ روز هاي مذهبي ؛ 
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روز هاي جشن ؛ روز هاي عيد ؛ برگزاري محافل حزبي ، مسابقات سپورتي ، بخصوص فوتبال و پهلواني و بسا 

 از تمام آنچه كه يك انسان آزاد به آن احتياج دارد ؛ كهرگرم كننده ديگر پيوند مي زدند ، تا زنداني نمايشات س

محروم و بي نصيب ساخته  شده بود ، هوس آزادي در دل و دماغ اش رخنه كند و موجب آزار و اذيتش گردد ، 

ليم شدن  به دشمن ، در ذهنش جايي فكر تس.  برآيد .... فكر نجات خودش از آن سياهچال بي همه چيز  ه تا ب

 بكاهد ، تا سر انجام خط  مزدوردواند ، و از مقاومت اش در برابر  دولتببراي خود بيابد و به تدريج  ريشه  

  بكشاند كه هر چه زودتر  دولتسويه  افت اش اصابت نمايد ، و زنداني را بة ضديت وي با دولت به آخرين نقط

    .از آن دوزخ آزادش نمايد 

اشرار  "بعد ديگر هدف دولت مزدور ازگذاشتن تلويزيون هاي گران قيمت رنگه براي  دشمنانش كه آنها را  

رفاه "، مي ناميد ، تبليغ پروگرام هاي به اصطالح ....  ، و "ضد انقالب ثور" ، " اجيران اجنبي" ،"بي فرهنگ

  و تبليغ عليه رزمندگان "عام المنفعه"به اصطالح  مردم از اين پرو گرام هاي " استقبال" دولت پوشالي و "عامه

 اين بود  تا از ؛ضد ارتش روس در جبهات جنگ و اشغال مواضع آنان و اشكال تبليغ و ترويج  تحميقي ديگر 

 و نگذارد  دلگرمي و تقويه رواني آن بخش از عوامل تازه كار اطالعات در زندان ها  شده بتواند يك جانب سبب

  كه در راه  تحقق خواسته هاي آن  تن به جاسوسي ودولتي ( باور آنان به ثبات و استقرار دولت "ُپخته " تار

  كه"حقيقت انقالب ظفرنمون ثور" و "حقانيت"و از جانب ديگر . گردد خام )  داده بودند اشكال پستي و رذالت

و هيچ و پوچ بودن .  بكشد " اشرار بي فرهنگ"رخ ه  نايل آمده  را ب"شگوفايي هاي چشمگير" به چنين گويا

  .  ها به اثبات برساند  " پيشرفت "برنامه هاي اسالمي رهبران و اميران شان را در مقايسه با  همچون

باالي  ) %2( نفع دولت پوشالي ؛ حتا ه به ارزيابي اين قلم تمام اشكال تبليغات عليه جنگ مقاومت و ب

ارشات مالي ز گ"زندانيان زماني كه . اشته شده بودند ؛ اثرمند نبود زندانيان كه اكثريت آنها از سواد بي بهره گذ

خوانده مي شد ، )  سلطانعلي كشتمند(   KGB يكي از اعضاي سرشناسخصوص توسط ب ، دولت "و انكشافي

با نفرت به طرف وي نگريسته تا تمام شدن گزارشات از زبان  اين لفاظ  خاين به مردم و كشور ،  بين خود 

سوي سلول  سو و آن  رفتن تشناب از جايشان بلند شده  خود شانرا در اينة و يا به بهان. كردند  صحبت مي

 به بهانه هاي گوناگون به داخل سلول هاي خود در رفت و "1 بالك"و در. هاي عمومي مصروف مي ساختند 

 خاتمه پيدا مي كرد ؛  و يا خاينين مثل وي در تلويزيون ، مليخاينجاسوس و آمد مي شدند ، تا صحبت اين 

آنگاه هر كدام از سلول هايشان برگشته  به روي توشكچه گك هاي خود نشسته  به تماشاي تلويزيون مشغول 

كه زيستن در شرايط زندان  ) %2شايد ( از اثرات سوء اين تبليغات باالي شمار معدودي از زندانيان . مي شدند 

وجود چنين افرادي  در ميان هزاران . ود ، نمي شود انكار كرد  آنان را شكسته ب و تحملسنك صبر و شكيبايي

  .نا محسوس بود  زنداني نا چيز و

شماري اندكي زندانيان كه در ميان آنها تعدادي خادي هاي نيمه علني و باشي ها وهمكاران آنها ديده مي 

صبور " ، "ر پيراهن سفيددخت"مثل ( خادي  ساخته شده بود –شد ، به فلم هايي كه توسط هنرمندان  پرچمي 

  .عالقه نشان مي دادند )  كه هيروي فلم خود  عضو خاد بود"سرباز

 كه در هفته يكي دو بار به -تعدادي از زندانيان  به  فلم هاي هندي  و پروگرام  خواندن هاي رنگارنگ 

اد به فلم  هاي سريال  عالقه نشان مي دادند ؛ شماري از زندانيان تحصيل كرده و باسو-نمايش گذاشته مي شد 

 ساخت "دگروال دوگير " ساخت بلغارستان ، " آخرين تفتيش" ساخت  روسيه ، "هفده لحظه بهار"مثل ( 
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 و ساير فلم ها عالقه نشان مي دادند ؛ تعدادي  به  پرو گرام  " شري بي بي "به نام پولند و يك سريال فرانسوي 

 اخواني هاي  ،زماني كه  پروگرام رنگارنگ رقص و آواز آغاز مي شد. هاي كميدي و دراماتيك رغبت داشتند 

(   مي گفتند از جايشان بلند شده  "... الحول وال"مكتبي  و شماري از مال هاي متظاهر و رياكار در حالي كه 

پشت چپركت ها ناپديد مي شدند ، تا چشم شان به بدن هاي لخت و بي سيرت ) البته در سلول هاي عمومي 

اكثريت چنين  افراد از البالي  دستمال ها  و كيش ها و پند و پندك هايي كه در هر . زنان نا محرم  نيفتد 

ا بر روي پرده تلويزيون تماشا مي گوشه و كنار چپركت ها  آويخته شده بود ، دزدكي رقص هاي نيمه برهنه ر

بالي كاال هاي تر و نيمه تر روي نان را مي ديد ، كه چگونه  از الزماني كه كدام چپي  كله كشك آ. كردند 

 دزدكي به تماشاي صحنه هاي نيمه برهنه زنان موطاليي  ،طناب درون سلول و يا از گوشه و كنار چپركت ها

با )  ظاهراً با شوخي ( عربي چشم مي دوختند و لذت جنسي مي بردند غربي و بخصوص رقص هاي لچ و عريان

سو و   مال صاحب طاقتت نيامد حالي از اين": آواز بلند اين عوام فريبان نابكار را مخاطب قرار داده  مي گفتند 

ياكار را در ميان تزوير و رياي اخواني هاي ر،  با ين شيوه  ."... سو  رقصه مي بيني ، بيا بشي  از نزديك ببي  آن

  .  برمال مي كردند   زندان افشاء و

با آنكه اخبار جهان زير نظر روسها پخش مي شد ، با آنهم ، مورد توجه شمار زياد محبوسين قرار مي گرفت 

  .شماري هم بعد از شنيدن اخبار ، به ساير پروگرام تلويزيون دلچسپي نشان نمي دادند . 

 بوي چرس و چلم شان به مشام ساير  )2بالك (  كه در منزل اول"ن كارگاه زندا"زندانيان تسليمي

روي چوبي ه  مي رسيد و عيش و نوش شان كوك بود ، كاسه حلبي را ب و سوم محبوسين در طبقه دوم

  ،درحدود  دو نيم متر نصب كرده بودند ، بعداً آنرا از ميان  ميله هاي دريچه گك هاي سلول بيرون مي كردند

نتن هاي ساخته شده به غرض ديدن بهتر و شفاف تر تلويزيون هايشان استفاده نمايند و يگان وقت تا از اين آ

 آمو تماشا يطرف دريا هم بتوانند رقص هاي نيم برهنه تاجكي را از كانال هاي تاجكستان و شهر هاي آن

كرده از آن استفاده مي به همين شكل آنتن درست "2بالك " بعضي اتاق ها در  ، باشي هاي يك زماني. نمايند 

  . كردند ؛ ديري نپائيد كه   قومنداني زندان از اين عمل شان با خشونت  جلوگيري كرد 

به دستور خاد تلويزيون هاي سياه و سفيد مدل هاي كهنه ساخت روسيه را از اتاق هاي عمومي زندان 

  .  ذاشتند برداشتند و به جاي آنها تلويزيون هاي بزرگ رنگه ساخت آلمان شرق را گ

براي شماري از زندانيان آگاه و  مبارز برآمدن از اتاق و نشستن پاي تلويزيون در واقع  راهي بود براي ديدن 

  .البته چنين صحبت هايي را با احتياط  انجام مي دادند . و صحبت كردن رفقا و ساير زندانيان 

ق ها باز شد ، هر پنج  تن  ما از سلول خارج  اتاق ما و ساير اتاة بجه شام كه درواز6به هر رو ، سر ساعت 

زندانيان يكي پي ديگر نزديك تلويزيون رفته درفكر گير آوردن  . شديم و به طرف سمت شرقي دهليز رفتيم 

( حدود يكصد تن از اعضاي رهبري باند دموكراتيك خلق . سو مي ديدند  سو  و آن يك جاي مناسب به اين

منزل و منزل دوم  تقسيم كرده بودند كه در هر سلول سه و يا چهار تن از آنها  و را به همين  ) فركسيون امين 

و با سه يا چهار تن . با شماري زندانيان ، تازه آشنا شدم . يكي دو تن از ساير  گروپ هاي سياسي  زنداني بودند 

 سازمان ساما ، طاهر داخل  نفوذيموسي) هر دو عضو ساما ( ديگر ، مثل معلم صاحب قادر ، عارف جان مصور 

قبالً در سلول هاي . گان تلويزيون ديده مي شدند  كه در ميان بينند) زير پوشش جمعيت اسالمي( اسلميار 

فضل الهي رحماني رفيق سازماني ما هم در ميان آنان ديده مي شد كه با طنز و كنايه . ديگر آشنا شده بودم 
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شماري از زندانيان بعد از مدتي . رد تمسخر قرار مي داد خلقي هاي ُكند ذهن و دير فهم و آدم كش را مو

تعدادي هم به خاطري اينكه  درحالت . نشستن پاي تلويزيون از جايشان برخاسته به سلول هاي خود مي رفتند 

. نشستن از دور تلويزيون را به درستي ديده نمي توانستند ، در حالي كه ايستاده بودند آن را تماشا مي كردند 

لطيف ( ه نسبت صدمه اي كه در جريان تحقيق و شكنجه هايي كه ناشريف ترين انسان هاي روي زمين من ب

مزيد برآن   و ،بر كمر و مفاصل زانوهايم  وارد كرده بودند) شريفي  و ساير جنايت پيشگان  شرف فروخته خاد 

بيشتر از چندين دقيقه  بر زمين در اتاق جزائي ستون فقراتم تا حد فلج شدن صدمه ديده بود ، نمي توانستم  

 پروگرام ة  ساعت ادام6 و يا 5و در جريان .  از همين سبب در حالت ايستاده تلويزيون را مي ديدم ،بنشينم 

قدم ميزدم و ) پشت سر زندانياني كه به تماشاي تلويزيون نشسته بودند(  گاهي در بخش خالي دهليز  ،تلويزيون

  .چند زنداني ديگر هم ، در دهليز قدم مي زدند .  خستگي مي كردم گاهي در داخل سلول  رفته رفع

 ه براي هر نگهبان يك پايه تلويزيون رنگه جديد گذاشته بودند ، تا جالدان از داشتن يك پايه تلويزيون رنگ

  هاي آن در زمينه هاي"پيشرفت"و از جانب ديگر تبليغات دولت و .  انچ به تنهائي احساس غرور  نمايند 32

سرباز نگهبان منزل .  روحيه آنان را زنده و قوي نگهدارد "در جبهات جنگ مقاومت روي پيش"مختلف بخصوص 

در ساعاتي كه  تلويزيون پروگرام هاي دولت پوشالي را پخش مي كرد ، يگان بار از اتاق اش كه )  غالم علي( ما 

پنجره آهني ، زندانيان  نشسته بر روي دهليز را مي  از پشت  ميله هاي  ، آنرا باز گذاشته بود ، مي برآمدة درواز

  . پائيد 

در .   از دور استاد تره كي را نشانم داد  "جوان خنده روي" به خاطرم نمانده كه ساعت چند شب بود كه 

  . ميسر نشد -  كه در جمع بينندگان تلويزيون  ديده مي شد - آن شب زمينه معرفي و صحبت با وي 

د زندانيان  تالش مي ورزيدند با ديدن پرو گرام هاي دلخواه شان  فكر و ذكر و خيال  تا جايي كه پيدا بو
 از مادران دل ،و تصورات  شان را از بيرون زندان ، از فاميل هاي شان ، از كودكان  و از دختران و پسران شان 

اسي شان ، از خويشاوندان خونين  و چشم به انتظار شان ، از مهر همسر فدا كارشان ، از رفقا و برادران سي
به فلم و داستان اش .  دور نگهدارند - براي مدتي -دور و نزديك شان ، ازهرآنچه آزاد است و آزادي نام دارد 

 به رقاص وهنرش ، به خواننده و آوازگيرايش ، بينديشند ؛ مگر اين تمركز افكار ميسر  ،، داستان و قهرمانانش
افكار زجر دهنده و تباه كن  به يك نقطه مورد نظر براي رهائي لحظه يي از تمركز ( اين تمركز . شدني نبود 

به هيچوجه استوار و پايدار ) شر آن افكار درد انگيز و كشنده كه بخش جدايي ناپذير زندگي زنداني شده بود 
ص و زنداني در جريان تماشاي فلم دوست داشتني ؛ در جريان قصه و درامه ؛ در جريان رقص و قر. نبود 

پايكوبي ؛ در جريان  خبر هاي خوب و بد ؛ در تمام حاالت ، اگر لحظاتي زودگذر به تلويزيون و متن و محتواي 
نمايشي اش مي انديشيد ،  لحظاتي دير پاي تر به زندگي خود ؛ به حيات بيرون از زندان ؛ به مردم و به فاميل 

دوه عميقي در چشمان خونبار و بيدارش خوانده ان. و به هرآنچه دوست داشت ؛ بر مي گشت و مي انديشيد 
غمي نا شناخته اي در خطوط سيماي مكدرش نقش مي بست كه از ديدن آن ؛ حتا همزنجير مقابل . مي شد 

در جريان  تماشاي يك فلم . شدت اندوهگين مي گرديد ه  ب-  كه خود در حالت مشابه وي قرار داشت -اش 
زنداني را براي لحظاتي  مجذوب و .... مثيل نقشي كه بايد ايفا مي كرد هنري ، زماني كه قدرت هنرمند در ت

ان در دهليز ؛ در اثر آواز يك در اثر صداي  پاشنه دروازه ؛ در اثر آواز پاي جالد. مصروف هنر خود مي ساخت 
ياله سويش ؛ در اثر تعارف پ آن سو و زنجيرش كه وي را صدا مي كرد ؛ در اثر بهم خوردن چيزي در اينهم
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روي ديوار كه از عقب تلويزيون ه چاي هم سلولي اش ؛ در اثر ديدن دريچه گك و ميله هاي آهني اش ب
ن و تمركز چشم زندانيان را براي تماشاي تلويزيون مغشوش مي ساخت ؛ زنداني از درةنمايان بود و نقط

انش  وصل شده بود ، بيرون اتمسفيري شش جهت بسته ، كه با تمثيل هنرمند و فرود و فراز سناريو و داست
ي شناخته و ناشناخته فرو مي رفت كه هيچ تصويرگر ماهر و هيچ قلم توانايي امي شد و در دريايي از اندوه 

 زندان است  و بس ةاين اندوه صرفاً و صرفاً زاد. در جهان قادر نخواهد بود آنرا  توصيف و تصوير و بيان نمايد 
 دندان زندان "حالت وحشتبار و درهم كوبنده روان را ، كه به آن دچار مي شديم نام  اين اندوه را ، نام اين . 
اين حالت  به پتكي مي ماند كه در يك چشم بهم زدن برمغز  ما فرود مي آمد و آنرا به .  گذاشته بوديم "

ان در ترسيم  اين  بي. كرد  سرعت نور در فضا پرتاب ميه ي آنرا  بامليارد ها  ذره مبدل مي ساخت و هر ذره 
فقط  آنرا بايد حس . كلي عاجز و بيچاره است ه انسان زنداني از بيان آن ب. كلي ناقص است ه چنين حالت ب

  ده ها بار بيشتر از تمركز باالي هنرِدر شرايط نبرد ميان دو مغز بر روي تخته شطرنج  كه تمركز افكارِ. كرد 
  راهي براي بيرون ا كردني كه انسان بعد از تعمق زياد در پيدهنرمند  روي پرده تلويريون را مي طلبد ، زمان

 سرش را از روي تخته شطرنج رفت از بن بستي كه حريف  يك موره مهم اشرا در محاصره گرفته است ، دفعتاً
كه چشمش به ميله هاي پنجره  سلول مي افتد و خودش را در ميان زندان مي بيند  بلند مي كند ، به مجردي

مين حالت ، دچار همين اندوه  عجيب مي شود كه در باال در مورد عدم شناخت آن اشاره شد ؛ يعني ، دچار ه
اكثر . كند كه اگر بر خود مسلط نشود از حال مي رود   تن و بدن وي را چنان خرد مي" دندان زندان "فشار

  دند ؛گاهي دفعتاً بيدار مي شو يا خواب صبح) ولو  پينكي چندين دقيقه اي ( زندانياني كه بعد از خواب ظهر 
   .گرديدند دچار همين  حالت مي

 نيز به اين حالت در بعضي صفحات پر " من يك شورشي هستم " در اثر معروف اش عباس سما كار[ 

  :  خوانده  مي نويسد " احساس تلخ "را  ) " دندان زندان "(   شدت فشار زندان 54وي در صفحه . داخته است 

، همين كه چشم گشودم  ،  از دريافت اينكه در زندان هستم  احساس تلخي به من دست صبح روز بعد « 
 در لحظه بيدار شدن  و درست در همان لحظه ، تلخي جانكاهي را ":  عالوه مي كند 55؛ و در صفحه  "داد 

ين بار بعد با دست زدن به زخم هايم  ، چند . حس مي كردم  كه مدتي مرا در يك سكوت  سنگين فرو برد

ندم  كه آن جا واقعيت را هم در دلم جاگزين كردم  و به خود قبوال، آب دهانم را فرو دادم  و به همراه آن 
   .]»زندان است  و به هر حال من در آن هستم 

دولت براي « كردند كه گويا   عوامل خاد واعضاي باند خلق درخارج از زندان ، بر اين امر پافشاري مي
  )؟ ( ! » ... ون داده بود كه با  تماشاي آن ساعت شان تير شود زندانيان تلويزي

بعد از خاموش شدن .  دولت پوشالي نواخته شد " سرود ملي"سر انجام پروگرام تلويزيون به پايان رسيد و

دروازه هاي كوته قفلي ها ، هر يك با صداي هولناكي . تلويزيون زندانيان همگي به سلول هاي خود برگشتند 

سرباز  غالم علي تمام سلول ها را با دقت . بعداً نوكريوال  به اتاق خود داخل شد . نوكريوال بسته شد توسط 

 ة داخل دوحلقه يي باالي هم قرار گرفته   مانند را بTكنترول و بازبيني نمود تا مطمئن شود كه نوكريوال كليد 

و با گام .  كليد بست  آنبا)  خودش(نوكريوال را آنگاه دروازه اتاق .  دروازه و چوكات آن  داخل  نموده ياخير

  ◙ .هاي محكم از دهليز خارج شد و دروازه پنجره بزرگ دهليز را هم  با قفل بزرگ و سنگين قفل نمود

                              مه دارد ادا                                                                                                


