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 خاطرات زندان 

 مهناز قزِلّو

 

پاسداران مسلح به منزل و  ، چھاردھم خرداد، نیمه ھاي شب با ھجوم١٣٦٣روزھاي پاياني بھار سال 

  يسه پاسدار مسلح و تقريبا آماده. زندان آغاز شد  دوم تجربه ھاي ي مركزي، دوره يانتقالم به كمیته

 يك بنز قھوه اي در يك. ش خیابان، يك ماشین به انتظار بوددر دو نب. بودند  در شعاع حیاط ايستاده،شلیك

پاسدار جلو و يك پاسدار و من  دو. به داخل پیكان ھدايت شدم. نبش و يك پیكان سفید در نبش ديگر خیابان

قبل از ورود به داخل محوطه، چشم بند . بھارستان رسیديم  مركزي واقع در يبه كمیته. عقب جاي گرفتیم

  .  مشاھداتم محدود به ديدن از زير چشم بند بوداغلب مواقع، گرزده شدم و دي

الزم  براي انطباق با شرايط جدید، زمان. را با محیط اطراف او بسیار محدود مي كند  ارتباط زنداني،چشم بند

زنداني را سخت تحت فشار  چشم بند، خود يكي از ابزار شكنجه محسوب مي شود كه از نظر رواني. بود

شكنجه، دادگاه و ديگر مراحل زندان براي من  داشتن مداوم چشم بند در طول بازجويي،. دھدقرار مي 

 .غالبا با سردرد ھمراه بود

از چند پله پايین رفتیم و  . سپس كنار يك ساختمان ايستاد.  رفتدر میله اي گشوده شد و ماشین به داخل

الفاظي ركیك كه بارھا و بارھا به زنداني . ناسزاگويي  البته با ھل دادن و،من به يك سالن ھدايت شدم

از اين طريق سعي داشتند زنداني . میان شكنجه گران امري بسیار معمول بود فحاشي در. خطاب مي شد

 .تحقیر و شخصیت او را مورد توھین قرار داده و خرد كنند را

ر گوشه و كنار حس مي ھ صداي گذر پاسداران در. سكوتي سرد، مرموز و آزار دھنده. ھمه جا سكوت بود

. احتماال در مقابل زنداني جانب احتیاط را داشتند. گفتند آنھا با يكديگر زياد يا با صداي بلند سخن نمي. شد

 چشم بند حس بینايي را از. ھا و فضاي اطراف طنین مي انداخت ھا، اتاق سالن ھا در آن صداي گام

با خشونت و توھین به  .را به فرد منتقل مي كندزنداني سلب و حس آزاردھنده ي غافلگیر شدن مداوم 

 ،پايه ھاي میزي را در برابر خود. بنشینم سپس خواستند كه روي يك صندلي. داخل اتاقي ھل داده شدم

مقابل من با حالتي عصبي قدم مي زد بازجوي من بود به نام سنائي  مردي كه در. آن سوي اتاق مي ديدم

 "!....خب: " با لحني منتظر گفتديگري از پشت میز كه و صداي آن

پوتین   يپاشنه ناگھان باپس از سواالتي از من و لحظه اي بعد بازجو به طرف من آمد و در مقابلم ايستاد و 

كامال غافلگیر . اندامم پیچید دردي شديد مثل موج تلخي در تمام. محكم به روي پاي راست من كوبیدخود، 
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و دندانھايم را مي فشردم و دستھايم را نیز بي اختیار   ھم فرورفتهاز شدت درد چھره ام در. كننده بود

 در حالیكه از شوك. سپس او چند قدم دور شد و دوباره برگشت. جمع شده بودم مشت كرده و در خود

در برابر فرياد  ،فشرده بودم ھايم را بي اختیار به ھم ھا و دندان ضربه، چھره ام در ھم فرو رفته، دست

 "!....را باز كن دستھايت. "بازجو دوباره به خود آمدمي خشمگینانه 

را كامال باز نكرده بودم كه با  ھنوز دستھايم. فكر كردم شايد گمان كرده در دستھايم چیزي پنھان كرده ام

صداي شكافتن ھوا توسط میله را . ھايم ضربه زد روي دست میله اي باريك و فلزي چندين بار محكم به

 .درد وحشتناكي كه با در رفتن دو انگشت توان از من مي برد  برم وھرگز از ياد نمي

: میله برسرو روي من مي باريد سواالت پي در پي مانند رگباري آزاردھنده و در پي آن ضربه ھايي با ھمان

  اشون چیه؟ چند تا تحت مسئول داري؟ ھاسم با چه كساني ارتباط داري؟ مسئولت كیه؟

يك كلمه . كننده بود، بي اختیار بغض تلخي را در گلو احساس مي كردم غافلگیربخاطر آن ضربه كه بسیار 

 بنابراين ،خیلي تحقیركننده مي دانستم در برابر آنھا گريه كنمضمن آنكه . توانستم بر زبان بیاورم نمي

 !... ببرش...صداي پشت میز گفت اينجوري ھیچ وقت فايده نداشته .ساكت ماندم

كه ھمیشه برایم نماد  صدايي.  آھنگران را گذاشتند ينوحه. ثل سالن برده شدمبه يك فضاي بزرگتر م

پاھايم از مچ با چیزي مثل طناب يا سیم به  .مبه تخت شكنجه بسته شد. یت آنھاستوحشیگري و سبع

 كثیف در دھانم گذاشتند و با  ييك تكه پارچه. نیز دستبند زدند ھايم به دست. يك سر تخت بسته شد

 .آمد پاھايم فرودكف پتوي سربازي متعفن، ضربات پي در پي كابل ھا توسط سه پاسدار بر  يكانداختن 

جلوي : يكي مي پرسید .خشمگینانه و بي انقطاع به كف پاي من ضربه مي زدند و ناسزا مي گفتند

آن يكي مي . چه كساني فعالیت مي كردي توي مدرسه با: ديگري مي پرسید. مدرسه با كي قرار داشتي

  .اشون چیه ھاسم: گفت

دبیرستان را   سالي بود كهسهچرا كه تقريبا . كه مرا با كس ديگري اشتباه گرفته اند به روشني معلوم بود

عھده رماموريت ضربات كابل را بسیار عجوالنه ب البته اين اشتباه آن سه پاسداري بود كه. تمام كرده بودم

 .برسانند گرفته و مي خواستند به انجام

شدت ه  ب،روي سرم انداخته بودند  پارچه اي كه در دھانم فرو كرده و پتويي كه بر، بخاطرز ضرباتي چندبعد ا

مي آمد از شدت درد تكان شديدي مي خوردم و  احساس خفگي مي كردم و با ھر ضربه اي كه فرود

لحظه اي فكر  ادر وضعیتي نبودم كه به تعداد ضربات حت. مي شد دور مچ دستھايم فشرده تره دستبند ب

درد  يك را بايد تحمل كنم، دانستم كدام نمي. ام اين بود كه فقط بتوانم نفس بكشم تالش اصلي. كنم

ھايم  محكم تر به دور مچ دست  يا دستبندي را كه ھر لحظه،ناشي از ضربات كابل را، حالت تند خفگي را

 مي توانم بگويم درد ناشي از اما به جرات. گذاشت  مييفشرده مي شد و روي آنھا اثر خود را بجا

 پس از دقايقي درد ناشي از ضربات كابل نیز تحت.  كامال ناچیز بود،دو ديگر بريدگي دستبند در مقابل آن

، آنھا را متوقف  مسئلهھمین .از كمبود ھوا از حال رفته و بي حركت شدم. تاثیر حالت خفگي ام قرار گرفت
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درآوردند و به گوشه اي روي زمین كه موكتي روي آن فرش  ا از دھانمپتو را كنار زدند، دستمال كثیف ر. كرد

اين  وقتي به ھوش آمدم توانستنم. كفش برروي آن رفت و آمد داشتند، پرتاب كردند شده بود و آنھا بدون

  .چیزھا را ببینم

ر شكنجه بکار حالتھاي متفاوت، بعنوان يكي از ابزا شكنجه گران در مقاطع مختلف انواع دست بند زدن را به

ستھا و پاھايم را بازكردند و بندھاي چشم بندم را د. آن در مورد من بكار رفت عادي ترين نوع. مي گرفتند

 چند كابل در. به نحوي كه درد شديد و تندي در سراسر شقیقه ھايم دويد. كردند بھم كشیده و محكم تر

شدت احساس ه ب. باشند ھا ضربات را زدهقطرھاي مختلف روي زمین رھا شده بود كه گمان مي رفت با آن

شايد فشارم پايین افتاده . قادر به برخاستن نبودم .اما مايل نبودم از آنھا طلب آب كنم. تشنگي مي كردم

 ،بود ھمانجا رھا شدم، ساعاتي بعد به يك سلول تاريك كه شايد يك و نیم در دو متر .سرگیجه داشتم. بود

سلول، . كوچك در میان آن ه ي چنداني نداشت با دري آھني و دريچه ايمنتقل شدم كه با آن سالن فاصل

در راھرو المپي مھتابي قرار داشت كه سلول با . آن سیماني و سرد بود با يك موكت كثیف و فرسوده در كف

آن سلول كه مي شد گفت در زير زمین قرار داشت روز از شب قابل تشخیص  از. نور آن نیمه روشن بود

  .نبود

با دنیاي اطراف و  عدم تماس زنداني.  زنداني در انفرادي كاربردھاي متفاوتي براي رژيم داشتحبس

  ي بخصوص از جنبه.منزوي كردن او مي شد نداشتن ھر گونه ارتباط با زندانیان ديگر در واقع منجر به

. مسلخ مي كشیدندبدينگونه روح را به . عاطفي با ديگر انسان ھا  انساني و يانساني يعني فقدان رابطه

مي   روحي براي در ھم شكستن زندانیان محسوب يانفرادي و سلول جايگزين نوعي شكنجه در واقع

مثال نسبت به  ،زماني كه ھیچ شناختي نسبت به محیطي كه در آن ھستي نداشته باشي. شود

 فشار روحي مي باعث تعلیق زمان و ،ساختمان و ديگر زندانیان و ھمچنین سكوت مرگ بار حاكم بر سلول

 .شود

اينكه كلید در قفل در آھني  ساعاتي كه به نظر سخت طوالني مي آمد در سلول بودم تا. ماه رمضان بود

و پنیر و چاي در يك لیوان پالستیكي كھنه و كثیف به  چرخید و در باصداي ناله اي باز شد و تكه اي نان

در گوشه اي نشسته و به ديوار  .بسته و قفل گرديدبا ناله ای دیگر در . گذاشته شد عنوان افطار بر زمین

ھر دو دستم به . نامطبوعي داشت به دور خود پیچیده بودم تكیه داده و تنھا پتوي كثیف سربازي را كه بوي

 دو انگشت يك دستم نیز دررفتگي داشت و حركت. آھني كبود شده و ورم كرده بود خاطر ضربات میله ي

علیرغم اينكه از لحظه ي  به ھیچ وجه میل به خوردن نداشتم.  ھمراه بودآنھا با دردي غیرقابل تحمل

 !دستگیري ھیچ نخورده بودم جز شالق و ناسزا

سپس در را باز كرد و مرا به  چشم بندت را بزن و: دقايقي نگذشته بود كه پاسداري از میان دريچه گفت

پاھايم . آھنگران باز فضا را پر كرده بودي ه صداي مشمئز كنند .دوباره مرا به تخت شكنجه بستند. سالن برد

دستبند كه  شكنجه بستند و اين بار دستم را طناب پیچ کردند، درست روي بريدگي ھاي را به يك سر تخت

كثیف در دھان خبري نبود ي پارچه  از آن تكه. درد ھمراه با سوزشي تلخ تحمل آن را طاقت فرسا مي كرد

اين بار شدت درد را روي . سپس شروع به ضربات كابل كردند . من انداختنداما پتوي متعفن سربازي را روي

منحوس  صداي. بیشتر حس مي كردم و ھر از گاه فريادھايي مي زدم كه گريزناپذير بود پاي راستم خیلي
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.  لگدي به سوي سرم پرتاب مي شد،كشیدم ھر از گاه كه سربلند كرده فرياد مي. آھنگران را بلندتر كردند

سعي مي كردم از . تھديد بود كه به ھمراه ضربات كابل مي باريد  رگبار سواالت، ناسزا و،حین شكنجهدر 

كه به آنھا  از من مي خواستند. پرسیدند میزان اطالعاتشان را در مورد خود ارزيابي كنم سواالتي كه مي

 مسئول در ارتباط ھستم مسئول و تحت با چه كساني به عنوان. بگويم نشريات را از كجا بدست آورده ام

رمق اينكه . آنجا رھا كردند شايد تا شصت، ھفتاد ضربه شمردند و بعد از آن لحظاتي كوتاه ھمانطور مرا  ...و

 حالیكه با را برداشتند و دست و پايم را باز كردند و در پس از لحظاتي آمدند و پتو. چشم باز كنم، نداشتم

نشست و برخاست و راه  و مرا وادار به زده بدنم  ضربه به سراسرينچندتوھین و تحقیر ناسزا مي گفتند، 

حس پاھاي خود را براي شكنجه در نوبت بعدي  بعدھا دانستم بدينگونه مي خواھند زنداني. رفتن كردند

داخل سلول كه رفتم نقش بر زمین شدم كمي  .سلول بازگرداندند ھمچنان حفظ كند و سپس مرا به

تنھا پتوي كثیف داخل سلول را به دور خود پیچیدم اما كمكي . كردم  شديديگذشت احساس سرماي تند و

حالي چون خواب و بیداري . به ھذيان و لرز افتاده بودم. تدريج تمام بدنم شروع به لرزيدن كرد به. نكرد

وقتي بخود آمدم غذا بسیار . آمده و سحري را داخل سلول گذاشته بودند متوجه نشدم چه وقت. داشتم

بنشینم اما سرگیجه  سعي كردم.  گويا ظھر روز بعد بود، چرا كه صداي اذان مي آمد.كھنه مي نمود  وسرد

دھانم . ديوار سیماني سلول بسیار سرد بود. دادم بزحمت خود را به گوشه ي ديوار كشانده و تكیه. داشتم

رفتن به  استخود را به سختي به سمت در كشانیدم و چندبار در زدم و درخو. مزه تلخي داشت

يك پاسدار بیرون . كردم  سلول تا دستشويي را بزحمت و به آھستگي طي يفاصله. دستشويي كردم

در تنھا .  قرار داشت درختان كاج محوطه پیدا بودآنجااز پنجره اي كه در .  مراقبت مي كردسرويس بھداشتي

 !فھمید روز است يا شب مي شدآن مكان بود كه 

به ھنگام انتقال من از خانه . برآيم ين فكر مي كردم كه چطور از پس اين شكنجه ھادر تمام آن لحظات به ا

بعدھا دانستم بعد از دستگیری . نگشته بودند كرده و خانه را  مركزي گويا بسیار عجوالنه عمل يبه كمیته

ي تراكت در ابعاد زياد آنھا دو نشريه، تعداد. خانه ھجوم برده و آنجا را زیر و رو کرده بودند من دوباره به

فدراسیون، كنبود، يك دستگاه تايپ، نوار سرودھاي  مختلف که بر روي آنھا مطالبي علیه رژيم تايپ شده

 .عكس از آلبوم خانوادگي را به عنوان مدرك با خود برده بودند كتاب سرودھاي كوھستان و چند

كساني كه با آنھا در ارتباط   نفر ازاز سواالتي كه می كردند تقريبا مطمئن شدم كوچكترين اطالعي از دو

مي شناختند و مي خواستند از من اطالعاتي در مورد آنھا  بودم، ندارند و دو نفر ديگر را ھم فقط به نام

و  چرا كه ارتباطات به اجزاي جداگانه تقسیم مي شد. سادگي مي توانستم دريابم علت را به. كسب كنند

به  تمايل) ه.ل(كه از طريق يكي از افراد به نام ) ن.ف(دي به نام فر. نمي شناخت ھر جزء، آن ديگري را

تقريبا يك ھفته . خوردن ما شده بود ھمكاري نشان داده بود، نفوذي از كار در آمده و منجر به تعقیب و لو

قھوه اي در انتھاي خیابان كريمخان مشكوك شده و ضد تعقیب  قبل از دستگیري به تعقیب توسط ھمان بنز

تقريبا دو . مدت اما نمي دانستم چه. دشته انرا تحت نظر داا شدم كه مدتي است آنھا م متوجه. ودمزده ب

. ھمین امر موجب دستگیري ما شد. كند را قطع) ن.ف(خواسته بودم ارتباط با ) ه.ل(از قبل از دستگیري روز 

از آنجايي كه ما يك روز . شدندآنھا بودم ھرگز شناسايي و دستگیر ن خوشبختانه چندين نفر كه در ارتباط با

 ظرف ھفته اول ).ف (ترتیب خبرسالمتي را رعايت مي كرديم، با توجه به غیبت من آنھا آگاه شده و درمیان،

 . پس از چند ماه از كشور خارج شدند.) ا(و 
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تحكم و خشونت مي خواست  ھر بار به ھر دلیلي كه در سلول باز مي شد ابتدا صدايي از پشت دريچه با

اين را از باز و بسته . كرد و بعد در را باز مي كرد كه چشم بندم را بزنم و سپس از میان دريچه كنترل مي

 سقفي بلند داشت و. سلول سرد، سیماني و نیمه تاريك و مرطوب بود. فھمید شدن دريچه كوچك مي شد

افطار را به ھمان  .تابید رون ميمھتابي تا حدي به دچراغ باالي در آن پنجره يا دريچه اي قرار داشت كه نور 

بازجويي براي من به . بعد از افطار مي روم بازجويي این بار گفتند که آماده باشم. كیفیت روز گذشته آوردند

 بعد از نیم ساعت به. بخاطر اضطراب شديد نتوانستم چیزي بخورم. شكنجه بود معناي شالق خوردن و

از . گوش خراش خبري نبود ي نفرت انگیز آھنگران با نوحه ھاياز صدا. بازجويي در ھمان سالن برده شدم

البته پاھايشان را كه ملبس به لباس پاسداري (ببینیم  زير چشم بند چند نفري را در آن سالن مي توانستم

از ابتداي ورود، حضور پاسداری  .سواالتي كرد كه بارھا از من پرسیده شده بود بازجو شروع به). بودند

 لومپنالابالي و ھمچون افراد حركات، رفتار و حرف زدنش . بود او ھمیشه آن دوروبرھا. م مي دادبسیار آزار

  بر بدن من ضربه اي محكم وارد كرد و گفت كري؟ نشنیدي چي ازت پرسیدن؟  با چیزي مانند كابل. بود

 ھر رفتار و ن،لومپ آن پاسدار. مي رسید دارند يك سناريوي مسخره و قديمي را تكرار مي كنند به نظر

بازجو، گھگاه مانع اش مي شد و پادرمیاني مي  حركتي كه مايل بود انجام مي داد و ديگران به طور اخص

. تمام اندام و سردرد و حالت تھوع موقعیت را غیرقابل تحمل مي ديدم بي ھیچ انرژي، با دردي در. كرد

مي گفت حكم  .د مصمم به اجراي حكم شدوقتي بازجو اينگونه دي. بي سرو ته و نامربوطي دادم جوابھاي

شروع به برپايي مراسم شالق زدن مي  در حالیكه. را از حاكم شرع كه حتما يك آخوند بوده گرفته است

مجري حكم بايد قرآني زيربغلش باشد و طوري بزند كه قرآن  كردند توضیح داد كه بر طبق حكم الھي،

اما صداي  .پارچه كثیف كه در دھان مي كردند نیز خبري نبودرا اين بار نبستند و از  دستھايم. فرونیفتد

كه خود بازجو  و سومي در حالي اولي و دومي. اين ضربات كابل بودي آزاردھنده ي آھنگران ھمچنان زمینه 

تا .  را بستندآنھاشدت درد، پاھايم را به كناري مي كشیدم،  به علت اينكه از. ضربات را مي شمرد، زده شد

 .خود بازجو زد و شمرد به راپنجاه ضر

اي مضاعف بود چرا كه در پايان  اين خود شكنجه. پس از ضربات كابل، زنداني را وامي داشتند كه راه برود

اما ھنگامي كه . ضربات اولیه آنقدر دردناك نبودي به اندازه  ضربات يك نوع بي حسي بوجود مي آمد كه ديگر

. كردی وباره حس پا برمي گشت و بايد درد بیشتری را تحمل میراه رفتن مي كردي د پس از آن شروع به

. و نقش بر زمین شدم! معده اسید. باال آوردم. از نفس افتاده بودم. به شدت احساس تشنگي مي كردم

 .پس از لحظاتي به سلول برده شدم

پاي چپم كبود و . كشف مي كردم وز بعد متوجه نقاط دردناك بدنم شدم و گويا آنھا را يكي پس از ديگرير

 و تا زانو كبود شده بود و  كامال ورم كرده، تاول زده؛ بدتر داشت پاي راستم وضعیتي به مراتب. ورم كرده بود

كي  نمي دانم.  شده و به پوست چسبیده بوددر ھم تنیده و خون مردگي با بافت جوراب زخم روي پايم

ھر تالش بخشي از زخم کنده شده  اما ممكن نبود با. سعي كردم جوراب را از پايم درآورم. اينطور شده بود

به چاي را .  روز گذشته ھنوز در سلول بود يچاي سردشده .نمیدانستم چه باید بكنم. و خونريزي مي كرد

ھمچنان  و.  كامال با بافت جوراب درآمیخته بود،خون خشكیده و پوست برآمده. ريختم  روي جورابمآھستگي

. درخواست رفتن به دستشويي كردم خود را به سمت در كشانده و در زدم و. نمنمي توانستم آن را جدا ك
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ھرگونه برآمدگي حتي پتو مانند تیغ . دردناك و غیرقابل تحمل است اما متوجه شدم تا چه اندازه راه رفتن

ه خود را ب در حالیكه خود را به ديوار تكیه مي دادم، به كندي توانستم. پايم حس مي شد تیزي در زير

چند که دو تا از زخم ھاي عمیق  ھر. دستشويي برسانم و زخم را شستشو دھم و جوراب را از پا درآورم

و به عنوان باند به دورپايم بستم و به سلول برگردانده  ھمانجا جوراب را شسته. شروع به خونريزي كرد

 .ماز خود غافل شده بود. كه بايد به آنھا فكر مي كردم  خیلي چیزھا بود. شدم

از غذايي كه بعنوان . نمي ديدم در طاقت خود. به ھنگام افطار دوباره اعالم شد كه بايد به بازجويي بروم

در واقع بیشتر ضرورت داشتن . آب، چاي و قند را بخورم افطاري يا سحري مي آوردند فقط مي توانستم

يكي دو  بار در سلول باز شده ودر طي آن روز چندين . نوشیدن و خوردن آنھا مي كرد انرژي مرا وادار به

و مشت گرفته و سواالتي كرده و رفته  پاسدار به ھمراه بازجو به داخل سلول ريخته و ھر بار مرا به زير لگد

 .بودند

مي خواست آرام و منطقي . آورد بازجويم اين بار اداي آدمھاي خردمند را در مي. دوباره به سالن برده شدم

نگراني مي كردم تا زمانیكه با خشونت رفتار مي كرد و   گري اش بیشتر احساساز اين موذي. به نظر برسد

توانست  ن اندازه با خشونت و بیرحمي رفتار كند، نميآقطعا كسي كه مي توانست تا  اما. ناسزا مي گفت

 و ...لحظه اي سكوت. نشاندند مرا به روي تخت شكنجه.  آرام و منطقی باشد،گونه كه تالش مي كرداين 

   اين ديگه چیه؟ :پس بازجويم پرسیدس

خوني  دردت بیاد؟ جوراب را چرا بستي به پات، مي خواي كمتر: اشاره داشت چرا كه ادامه داد حتما به پايم

دوباره مرا به تخت . آن نكرد كه روي پاي من خشكیده شده بود كامال قابل ديدن بود اما اشاره اي به

كابلھا به سراسر بدنم مي خورد و ھمزمان ھمان  پا نزدند بلكهبستند اما اين بار فقط به كف شكنجه 

نمي دانم چند ضربه  . اين نمايش خشونت آمیز بود ينوحه آھنگران ضمیمه سواالت تکرار مي شد و صداي

نمي شیم امشب تا صبح اينقدر شالق مي  ما كه خسته: زدند اما پس از آن بازجو با خونسردي گفت

 .خوري تا حرف بزني

چند . سلول برگرداندند خیلي سريع مرا به. مین حین كسي وارد شد درگوشي چیزھايي به ھم گفتنددر ھ

 آھنگران درآمیخته بود مي  يھاي يك مرد را كه طبق معمول با نوحه لحظه بعد صداي فريادھا و ضجه

نی ديگر زير انسا شنیدن فريادھاي. شدت ناراحتي بي اختیار با فريادھاي او گريه مي كردم شنیدم و از

فريادي كه او مي كشید گويي به تمام پیكره،  با ھر. شكنجه از خود شكنجه شدن تلخ تر و دردناك تر است

ي ب. رد ديگري به آن ناله ھا اضافه شدفساعتي گذشت و صداي فریاد . كنند روح و روان من ضربه وارد مي

شكنجه ھمراه با صداي  داي فرياد زيرتا صبح ھر ازگاه ص.  و شكنجه بود ضربات شالقشك ھمه ناشي از

  . شايد ساعت پنج سحرگاه بود كه ديگر آن ھنگامه به پايان رسید .نوحه به گوش مي رسید

 ناشي از روي پايم كه زخمھاي. خود را تا زانو سیاه، كبود و ورم كرده و بسیار دردناك تر يافتم روز بعد پاي

انجام  خیلي نمي توانستم كاري  نیز با دستھايم، بودندت كردهعفون بود،  كابل ي لبه يدنبالهاصابت ضربات 

 . ورم كرده و كبود شده بودنیز دست چپم ورفته، ورم كرده و تا مچ كبود  دو انگشت دست راستم در. دھم

 رفتن به وقتي براي. کرد  ھمچنان درد می،محل لگدھايي كه با پوتین به سر، كمر و شكمم خورده بود
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از اینکه پاسداري كه مرا به  .ي خواستم بلند شوم در خود ھیچگونه انرژي نیافتم مسرويس بھداشتي

خود را به ديوار تكیه داده، سپس در را گرفتم . عصباني بودم دستشويي مي برد، عجز مرا مي ديد، از خودم

از كنترل  ج سنگین، دردناك و خار يمثل يك وزنه. بروم اما پاي راستم در اختیار من نبود و سعي كردم راه

سعي كردم پايم را دوباره به زمین . شد پايم وزن مرا تحمل نمي كرد و زانويم بي اختیار خم مي. مي نمود

بروم كه ناگھان درد وحشتناكي در اعماق وجودم دويد و مرا از پا  گذاشته و وانمود كنم كه مي توانم راه

را به من داد  يك چوب به عنوان عصا برگشت و آنپاسدار رفت و پس از دقايقي با . زمین خوردم انداخت و به

بايد در ھر چند قدم مي . دستشويي برسانم دقايق طوالني گذشت تا خود را به. كه با كمك آن راه بروم

از شدت درد، نفس را در ريه ھا پر مي كردم، مدتی نگاه مي داشتم . كردم ايستادم و نیرو و نفس تازه مي

قدم دوباره نفس  ھر چه بیشتر درد، محكم به ھم مي فشردم و پس از چنددندانھايم را براي تحمل  و

 .عمیق ديگري و دوباره چند گام ديگر

به .   مي شد فھمید كه دارد غروب مي شود كه در محوطه ي سرويس بھداشتي قرار داشت،يا از پنجره

قادر به راه رفتن  ديگر واقعا. مپس از افطار دوباره اعالم شد كه بايد به بازجويي برو. شدم سلول برگردانده

چند بار تالش . بعنوان عصا به من داده شده بود درخت بود وي نبودم، حتي با آن چوب كه تكه اي از شاخه 

درد ناشي از آن را نمي توانستم تحمل كنم و ھر بار به زمین . غیرممكن بود اما. كردم بايستم و راه بروم

سر آن را . چوب کوتاه برگشت تكهه بازجويي مي برد رفت و به ھمراه يك پاسداري كه بايد مرا ب. افتادم مي

به ھمان سالن رفته و بر تخت . كمك عصا بدنبالش بروم به من داد و سر ديگرش را خودش گرفت و گفت با

 خودش ديگه مي دونه چیكار !جون مي ده براي كتك خوردن: تمسخر گفت سنائي با. شكنجه نشستم

به تخت بستند و شروع  پايم را. اين بود كه ديگر كمترين تواني براي ضربات كابل نداشتمولي واقعیت  !كنه

صبر مي كردند، سوالي مي پرسیدند و پس از مكثي  كمي. به زدن كردند اما بین ضربه ھا اين بار فاصله بود

 گويي. از دست دادمشايد بیست تايي نزده بودند كه توان ھر گونه واكنشي را  اما. دوباره ادامه مي دادند

كردم اما ديگر كمترين تواني  با اصابت ھر ضربه درد را كامال احساس مي. ديگر به يك جسد ضربه مي زدند

اما . ناتواني ناله اي مي كردم و سعي مي كردم از حال نروم گاه فقط از سر. براي فرياد كشیدن نداشتم

توضیح داد كه از ابتدا   بازجويي و يا يك دسته برگهبعد از دقايقي بازجو آمد ب. به سلول برده شدم .رفتم

 احكام الھي و عفو و  يكمي ھم در باره. خود بنويسم شروع كرده و ھمه چیز را در باره ھويت و فعالیتھاي

گفت؛ اینكه اگر ھمكاري كنم تضمین مي كند در حكمم تخفیف داده  بخشندگي جمھوري اسالمي سخن

 !...چگونه؟ نمي دانم! ي خود را بخرممي توانم زندان شود و گفت كه

با . اما من ھیچ ننوشته بودم. بخواند فرداي آن روز بازجو به سلولم آمد و خواست كه برگه ھاي بازجويي را

باريك فلزي كه تقريبا ھمیشه در دست داشت، چند ي پرتاب كرد و با آن میله  عصبانیت چند لگد به من

: فرياد زد. توانم بنويسم وردم كه چون انگشتان دستم در رفته اند نميبھانه آ. به سر و كتفم كوبید ضربه

 خشم و عصبانیتش را مي ...ھم باز مي كنیم آن را. ..خبیثه دستت علیل شده، دھنت چرا باز نمي شه

 .واكنشھايش احساس كنم توانستم در لحن صدا، حالت چھره و
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آبگرم كه در يك ي با يك كاسه  پس از دقايقي او. دسپس پاسداري را صدا زد و به او گفت كه آب گرم بیاور

انگشتھايت را در آب گرم ماساژ بده تا بتواني بنويسي وگرنه  :بازجو گفت. سیني گذاشته بود به سلول آمد

 .شكنیم تا واقعا نتوني ديگه چیزي بنويسي دستانت را مي

مي كردم چرا كه غالبا در  انزجارھرگاه او به سلول مي آمد تمام اضطراب وجود مرا مي گرفت و احساس 

حرف مي زد كه ھیچ ارتباطي با موضوع بازجويي من  باره احكام اسالمي و فتواھاي مربوط به امور جنسي

روي تخت شكنجه تا اينكه او درسلول من بنشیند و در باره اينگونه مسايل  ترجیح مي دادم بروم. نداشت

گرم ماساژ دھم اگر  ا واداشت كه انگشتان خود را در آن آبھمچنان كه در سلول نشسته بود مر. بزند حرف

دلم نمي خواست . ضربه ي محكمي مي زدمن لحظه اي متوقف مي شدم با آن میله باريك و آھني به 

از شدت درد  در حالیكه انگشتانم را در آبگرم ماساژ مي دادم. ناتواني خود را بروز دھم جلوي او شدت درد يا

در اين لحظه صدايش كردند و . باشم چشمھايم روان شده بود بي آنكه قصد گريه داشتهبي اختیار اشك از 

 .زيرگريه رفت و من كه خود را تنھا يافتم زدم

مي ريختند و مرا زير مشت و لگد مي  اما ھر بار بعد از خواندن آن به سلول. بعد از چند روز توانستم بنويسم

چند روزي نگذشته بود كه پاي من . شب، روز يا ھر وقت ديگر برايشان فرقي نمي كرد شب، نیمه. گرفتند

سلولھا زني  در يكي از. تا دستشويي مي خزيدم. كبود و ورم كرده و ناتوان از راه رفتن .بشدت عفونت كرد

دستشويي مرا ھمراھي مي كرد چون ديگر  او ھنگام رفتن به. بود كه به دالیل سیاسي دستگیر نشده بود

چنانکه  .بدون كمك او قادر به نشستن و برخاستن نبودم. كذايي نبودم تن حتي با آن عصايقادر به راه رف

او زني ساده دل و شھرستاني بود . بودند می گفت او را در رابطه با يك باند قاچاق مواد مخدر دستگیر كرده

 .بسیار مھربان و با لھجه اي شیرين

زير چشمھايم كامال گودرفته و  .كردم، خودم را نشناختماولین بار كه در دستشويي در آينه خود را نگاه 

ھمیشه بايد يك فصل بازجويي ھم  .رنگ پريده و بیمارگونه بشدت وزن كم كرده بودم و زرد،. سیاه شده بود

چیكار كردي كه باھات . چرا با تو اينجوري مي كنن. چرا گرفته اند تو را: مي گفت. به او پس مي دادم

 از وحشت از من مي مي گفتم كه مخالف نظام جمھوري اسالمي ھستمقتي براش و. كنن اينطوري مي

 معني اش چیه؟. و بعد در گوشم پچ پچ كرد كه اينھا مي گويند تو محدورالدمي خواست كه آرام حرف بزنم

لحظه اي از دردھا فارغ  البته نمي توانست اين عبارت را بدرستي تلفظ كند و ھمین باعث خنده من شد و

 .شدم

امام عادل بايستد، كشتن او  براساس احكام جمھوري اسالمي ھر كس كه در برابر نظام واليت فقیه يا نظام

اين معني عبارتي بود كه او را شگفت زده كرده . شود واجب و زخمي اش را بايد زخمي تر كرد كه كشته

آنھا بشدت تعجب كرده   است وبه ھنگام دستگیري به خانواده ام گفته بودند در رابطه با مواد مخدر .بود

بھانه را آورده بودند، این بار خیلي شوكه نشده  ھم يك بار دستگیر شده و ھمین٦٠اما چون در سال . بودند

بسیاري از  بعدھا دانستم به. ه بودھیچ خانواده اي باور نكرد. است که باور نکرده بودند طبیعی. بودند

 .نده اعزيزانشان ھمین بھانه را می آورد ستگیري فرزندان ياخانواده ھاي زندانیان سیاسي به ھنگام د
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چند زخم عمیق قرار داشت كه  پاي راستم تا باالي زانو به شدت سیاه، كبود و ورم كرده بود و روي آن

و " دواگلي"دارويي كه در اختیار من گذاشتند، به اصطالح  تنھا مواد. خونريزي كرده و حاال عفوني شده بود

پاي من  غیراستريل كثیف و بدون محافظ بود كه شايد ھمین موجب عفونت بیشتر زخمھاي همقداري پنب

كبودي . زن قدم از قدم بردارم به ھیچ وجه نمي توانستم بدون آن عصاي چوبي و كمك و ھمراھي آن. شد

 كمیته امكانات پزشكي در آنجا موجود نبود بنابراين مرا از گويا. و عفونت ھمچنان گسترش پیدا مي كرد

با  يكي به دھكده اوين مي رفت و مسیر ديگر. به يك دوراھي رسیديم. اوين بردند مركزي به زندان

 !بازجو گفت مي دوني به اين مي گن پیچ توبه. سراشیبي تندي به زندان اوين

ظاھرا گفته مي شد پزشك است،  در محوطه اي باز يك نفر كه. از يك در بزرگ آھني با ماشین وارد شديم

مي دوني او كه بود؟ شیخ : كمیته مركزي بازجو پرسید در راه بازگشت از اوين به. پاي مرا وارسي كرد

را از " واو"از اينكه در اوين ) يك(و خالصه تا رسیدن به كمیته مركزي .. .ھاتون تواب شدن گنده! ...االسالمي

آنجا مثل كمیته از رافت   و اینکهآدم بیرون مي كشند و كسي آنجا تاب نیاورده و ھمه چیز را گفته؛ دل

كردم اگر اين رافت است حتما در اوين  با خود فكر. گفتجمھوري اسالمي خبري نیست، داد سخن 

با شدت به ھم كوبیده شد و بازجو و دو پاسدار ديگر وارد سلول  زمان افطار ناگھان در. سالخي مي كنند

از . مي كشیدند در واقع مرا به روي زمین. رون كشانیدندمشت و لگد و ناسزا مرا از سلول بی شدند و بعد از

. طوالني با ماشین مسیري را طي كرديم دقايقي نسبتا. چند پله باال رفتیم مرا سوار يك ماشین كردند

از صداي چرخ ھاي ماشین . بودند كه سرم را روي زانو بگذارم ضمن اينكه چشم بند داشتم از من خواسته

نمي ... مرا از ماشین بیرون كشیدند. ه خاكي يا شني يا چیزي شبیه آن ھستیممحوط متوجه شدم در يك

 موتور ماشین روشن بود اما بدون. موقعیت خود را نمي توانستم ارزيابي كنم .توانستم بفھمم آنجا كجاست

از كجا ھم بود اما نمي دانم  نور ديگري. نور المپ ھاي ماشین را مي توانستم از زير چشم بند ببینم. حركت

زير پاھايم فقط يك سطح ناھموار . ھم بود، حس نمي كردم وجود ھیچ ساختماني را اگر. مي تابید و چه بود

به  فضاي اطرافم خالي. تاريك آن محوطه مرا واداشتند در نقطه اي بي حركت بايستم در روشن. خاكي بود

ھمه . سردرگم كرده بود بي وھمین مرا بشدت عص. تا چه شعاعي؟ نمي توانستم بدانم. نظر مي رسید

 .چیز خیلي سريع اتفاق افتاد

سپس صداي گلن گدن  لحظه اي سكوتي مرگ بار حاكم شد و! ديگه آخر خطه: يكي از پاسدارھا گفت

بي اختیار . ھمه چیز برايم در ھاله ای از ابھام بود .يكي و لحظه اي بعد يكي ديگر. اسلحه يا چیزي مانند آن

 كه متاسفانه ضمونيا عبارتي با ھمین م(نه شلیك نكنین : يكي گفت. خوردم زمینعقب عقب رفتم و به 

گفتند ولي انگار من نمي  چیزھايي مي. ديگر نفھمیدم چه اتفاقي افتاد). عبارت را بخاطر نمي آورم عین

يواره قفسه قلبم به تپش افتاده بود و به د. يخ زده بود ستون فقراتم. گويي ذھنم از كار ايستاده بود. شنیدم

 فقط. دوباره به درون ماشین برده شدم. صداي تپش قلبم را به وضوح مي شنیدم .سینه ام مي كوبید

بودم كه ھوشیاري چنداني  به اندازه اي دچار شوك شده. بخاطر دارم كه خود را دوباره در سلول يافتم

 .بازگردانده شدم نمي دانم چگونه به سلول. نسبت به محیط نداشتم

وحشتناك اعدام برايم  تا پلك ھايم را مي بستم كابوس ھاي.  خواب به چشم من نمي نشستآن شب

اگر لحظه . اين كابوس ھاي ھراس انگیز را نداشتم تحمل. ھر بار به گونه اي اعدام مي شدم. زنده مي شد
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گاه مي يا . لحظه اي بعد با خیال طنابي به دور گردنم از خواب مي پريدم اي چشم برھم مي گذاشتم،

نظر فكري فلج و  از. فراي طاقت و توانم بود. سرم سنگین شده بود. كه به طرفم شلیك مي كنند ديدم

. اضطراب، صداي قلب خود را مي شنیدم از وحشت و. اما نمي خواستم فروبپاشم. تخريب شده بودم

 .اضطرابي مرگ آور بود

روسري ام را . مكث مي كردم  چیز ساده ايگاه روي ھر. كامال واقف بودم كه وضعیت روحي ام خوب نیست

به رنگ، بو، . انگشتانم تا مغز به آرامي دنبال مي كردم جريان اين حس را از زير پوست. با دست لمس كردم

بسیار  يك روسري آبي. ھرگز چنین نگاه و توجه اي به اشیا نداشته ام. دقت مي كردم جنس و بافتش كامال

چروك شده و چند لكه خون بر  اما ديگر. ز ھنگام دستگیري به سرداشتمخوشرنگ با رگه ھاي نقره اي ا

پلك  با روحي خسته و مجروح تا صبح زجر كشیدم و لحظه اي به خود اجازه ندادم .روي آن خشكیده بود

پس از اذان سحر بود كه . نداشتم ھايم بر ھم بیايد يعني در واقع جرات ديدن آن صحنه ھاي ھراس انگیز را

كاش بتوانم به سلول آن زني بروم كه در راه رفتن كمكم  از شدت تشويش آرزو مي كردم. نج شدمدچار تش

و  برايم واقعه ناملموس، ناگھاني. كردم دارم تعادل رواني ام را از دست مي دھم احساس مي. مي كرد

ین منوال مي اگر به ھم. كردم خود را بغايت بي پناه، مايوس و تنھا احساس مي. بسیار غیرمترقبه بود

 .خواستم در سلول باقي بمانم قطعا ديوانه مي شدم

ھیچ گاه در . ھم بیاورند بايد منتظر مي شدم كه آن زن را. در زدم و درخواست رفتن به دستشويي كردم

باشد درخواست رفتن به دستشويي نمي كردم تا  طي شب و يا زماني كه فكر مي كردم شايد او خواب

فقط مي خواستم تنھا . در آن لحظه اصال به اين مسئله اھمیت نمي دادم اما. باشماحیانا مزاحم خوابش ن

بیرون در  آن زن. شايد مي خواستم به خود ثابت كنم كه اعدام نشده ام. با كسي حرف بزنم نباشم و

. را بخوبي احساس مي كردم گرمي دستش. سلول منتظر بود، دستش را گرفتم و در دست ديگر عصا را

. اندازه برايم خاص، التیام بخش و تبلور حیات نبوده است در طول عمرم حضور انساني ديگر تا اينھیچگاه 

 فكر كرد تعادلم را دارم از دست مي. تا باور كنم واقعي است و خواب نمي بینم كمي دستش را فشردم

ساني و حضور ان به نوعي از. تماس دستھاي او حس خوبي به من مي داد. دھم زير بغلم را گرفت

 .مھربانش احساس امنیت مي كردم

روحي مي خواستم  براساس نیاز.  رفتیم در آنجا به عمد خیلي معطل كرديمسرويس بھداشتيوقتي به 

بشدت عصبي و مضطرب . وحشتناك برگردم به ھیچ وجه مايل نبودم به سلول و آن كابوسھاي. تنھا نباشم

نخواستم در وحشت . چته مريضي: او پرسید. قا ساكت بودممطل. باريدن بودم با بغضي سنگین در گلو آماده

موھايم را كوتاه  كاش مي تونستي: در حالیكه در آينه نگاه مي كردم گفتم. خود سھیمش كنم بي پايان

 .كني

يا حتي تصور عملي بودن آن به  اين حرف را خیلي سرسري زده بودم بدون اينكه واقعا قصد اينكار را داشته

البته موھايم بلند بود و با وضعیتي كه من داشتم . برنگرديم اما بھانه اي شد كه به سلول. ذھنم خطور كند

پاسداران بھانه  دائم از زير روسري بیرون مي آمد و. را خیلي به اصطالح جمع و جور كنم نمي توانستم آن

 .اي براي فحاشي و موعظه داشتند كه بشدت مرا آزار مي داد
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گفت . باشد تا از سلول بیرون بماند گويا خود او ھم مايل بود كه بھانه اي داشته. رداز پیشنھادم استقبال ك

اگر قبول مي كردند مدتي . بسیار پیشنھاد بجايي بود. كن باشه ازشون قیچي مي گیرم و بعدش حموم

 .توانستیم بیرون از سلول باشیم طوالني را مي

توانست . نسبتا آزادانه اي داشت او رفت و آمد. نديدمھیچوقت او را با چشم بند . از دستشويي بیرون رفت

او نیز بطرز بسیار ناشیانه اي شروع به كوتاه . به او داده بودند يك قیچي بسیار كند. اجازه اين كار را بگیرد

 .من نیز اھمیتي نمي دادم. بلند من كرد كردن موھاي

اشیا، نور، صدا، . بودم د، حساس شدهآنچه در محیط اطرافم بوي نسبت به تمام عالئم حیاتي و ھمه 

دستم را زير آب گرفتم و . ندطور ديگري جلوه مي كرد قطرات آبي كه از شیر آب مي چكید، ھمه و ھمه گويا

 به صورتم آب زدم و خود را در آينه و به لغزيدن قطرات آب. روي آن خیره شدم لحظه اي به ريزش قطرات آب

دوباره و از نو ھمه چیز را  گويا. و با تامل به ھمه چیز نگاه مي كردمخیلي دقیق . روي صورتم نگاه كردم

تكه ابر سفیدي گوشه آسمان به زيبايي . شده بودم از پنجره دستشويي به آسمان خیره. تجربه مي كردم

ا بود ب سعي كردم آنرا تا آنجا كه ممكن. اي لحظاتي بر فراز آسمان بال گشوده بود پرنده. و آرامي شناور بود

گويي قادر بودم عطر دل انگیز كاج  وقتي نوك شاخسار كاج ھاي محوطه را تماشا مي كردم،. نگاه دنبال كنم

 .استنشاق كنم را كه بسیار دوست مي داشتم با نفسي عمیق

او گفت ازشون . پاھايم مي كردم بايد يك فكري به حال. در آنجا يك واحد دوش بود. نوبت دوش گرفتن شد

فكر مي كنم كیسه نايلوني نان يا چیزي . ھمین كار را كرد . مي گیرم كه پاتو توش بپیچیميك تكه نايلون

كرد، اما با  چند كیسه نايلوني تمیز نبود و با چند سوراخي كه داشت آب در پاي من نفوذ ھر. مانند آن بود

 . پاي راست مرا كه وضعیت بسیار وخیمي داشت بست،آن

دستھايم بخصوص دست راست   الزم بود كه به من كمك كند چرا كه بابه ھنگام دوش گرفتن و شستن مو

دستم را زير چانه اش قرار دادم، . اشك مي ريزد ناگھان متوجه شدم كه بیصدا. نمي توانستم كاري كنم

و تمام محبتي را كه نسبت به او احساس مي كردم با نگاه به وی منتقل  صورتش را به آرامي بلند كردم

نگريست با بغضي  در حالیكه به زخم ھا و كبودي ھاي بدن من مي. دم چرا گريه مي كنيپرسی نمودم و

تلخ و گفتم ھنوز كه زنده ام و بعد به قلب و  لبخندي زدم اما! فروخورده گفت آخه ببین باھات چیكار كردن

 به شوخي و پس از آن كمي كف. اما با اين دو تا نمي تونن كاري كنن سپس به سرم اشاره كردم و گفتم

چرا كه . مي داد اين كار در درجه ي اول به خود من روحیه. اش مالیدم و به خنده اش واداشتم روي بیني

دلم . غمباري بر روح و درونم سنگیني مي كرد فضاي بسیار تلخ و. خود از نظر روحي بسیار تحت فشار بودم

بايد خود را . به چنین جرياني بسپارماما مي دانستم كه نبايد خود را  .مي خواست ھمراه او گريه كنم

 .مي كردم ترمیم

حضوري . نیازمند بودم بیش از آنكه او مي توانست تصور كند در آن مقطع زماني به حضور انساني اش

اش را نثار من كرده بود، احساساتي كه   عاطفه و احساس زالل مادري يمھربان، آرام و صبور كه ھمه

چھره اي سبزه با . او اھل يكي از شھرستانھاي جنوب بود .او دور بود د كه ازمشتاق بود به دخترش ابراز كن

دستان  .تیره، الغر اندام و با خطوط خسته اي كه بر چھره داشت پنجاه ساله مي نمود موھاي قھوه اي
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دخترش و اشتیاق ي در باره  با نگاھي پر از اندوه گاه. زحمت كشیده اش نشان از فقر مالي اش داشت

او خود قرباني سیستمي بود كه او را مجرم تلقي مي  .ناپذير ديدار او حرف مي زد و اشك مي ريختوصف 

 روز سرد زمستاني با جسد يك كودك خیاباني مواجه شدم در حالیكه گمان مي كردم سالھا بعد در يك. كرد

 به طرز حزن اين دو ھمیشه چھره ي. روي ترازوي اش، که وسیله کسب و کارش بود، بخواب رفته است

ھیچگاه يكي را بدون تصوير ديگري به . است انگیزي در يك قاب يگانه در ذھن من به تصوير كشیده شده

ھر . وسیعي از قربانیان سیستمي بودند كه علیه انسان بیداد مي كرد ھر يك سمبل طیف. خاطر نمي آورم

ھاي فاشیستي  داشته ام در سیستممن به آالم بشري ھیچگاه از زاويه جنسیتي نبوده و يقین  چند نگاه

كودكان، معصوم ترين  كشیده مي شود و و ديكتاتوري به يقین و به تمامي اين انسان است كه به استثمار

 .قربانیان آن ھستند

ھیچ گونه مالقات يا ي ھنوز اجازه  پس از دوش گرفتن مجبور بودم ھمان لباسھا را دوباره به تن كنم چرا كه

از ھمان روز اول ديگر مورد مصرف نداشت چرا كه در اثر اصابت  كفشھايم. خانواده نداشتمدريافت وسايل از 

استفاده مي  زنداني از دمپايي ھاي قھوه اي مردانه . پاھايم ورم كرده و بزرگ شده بودند ضربات كابل

 .كردم

ن بار آمده و تذكر ھم چندي ديگر بیش از اين نمي توانستیم معطل كنیم بھانه اي نداشتیم تا ھمان لحظه

. از بازگشت به سلول وحشت داشتم. ھايمان برگرديم داده بودند كه ھر چه زودتر بیرون آمده و به سلول

 ولي چاره اي. حتما آن كابوسھاي ھول انگیز در انتظارم بودند. مي شدم حتي از تصور آن بشدت مضطرب

ام را روي در  ر برگشتم و پیشانيوقتي در سلول پشت سرم بسته شد، يك لحظه به طرف د. نداشتم

. ديدم كه ھمه اش خواب بوده است بیدار مي شدم و مي. دلم مي خواست معجزه اي مي شد. چسباندم

در من  ھر اندازه كه سخت بود اما انگیزه اي ھنوز بشدت. سعي كردم به خودم مسلط شوم .اما بیدار بودم

يك كتاب مفاتیح . از سلول نشستم گوشه اي. مايش نگذارماينكه ضعف خود را در برابر آنھا به ن. قوت داشت

بايد نمي گذاشتم آن . نكرده بودم به آن حتي دست بزنم از ھنگام ورودم در سلول بود كه تاكنون فرصت

رطوبت رنگ  تاحدي كھنه و. كتاب نسبتا قطوري بود. جانكاه و دلھره آور بودند، برگردند كابوس ھا كه برايم

با از اول تا آخر بي توجه ورق زدم تا اينكه  آن را برداشته و چند بار.  آن را تغییر داده بودكناره ھاي اوراق

تو  .اولین بیتي كه خواندم ھمیشه در خاطرم باقي است. افتاد  چشمم به اشعار حافظه ايدر  صفحتعجب 

 كه رحم اگر نكند مدعي، خدا بكند/با خداي خود انداز كار و دل خوش دار

بیاد چند . بسیار خوبي پیدا كرده بودم حس. آنھا را در ذھن مرور كردم. ري افتادم كه از حفظ بودمبیاد اشعا

 آنھمه به... . بخوان اي ھمسفر بامن، خون ارغوان ھا، رود و; زمزمه كردم ترانه افتادم و آنھا را با خود آرام

بخوبي مشغول اشعار و   بود و منساعاتي گذشته. راستي روحیه ام را به نحو شگفت انگیزي باال مي برد

باز برايم چه در سر . قلبم فرو ريخت. بندم را بزنم ترانه ھا شده بودم كه در سلول را زدند و خواستند چشم

 .داشتند

و پرسید كه آيا مي تواند  با صدايي آرام و متین سالم كرد. مردي با لباس پاسداري به درون سلول آمد

با ادب و آرامشي كه تا . با فاصله اي زياد از من نشست شت و خود در كنار دردر سلول را باز گذا. بنشیند

 ماهي فلسفه ي كمي در باره . پاسداران و زندانبانان نديده بودم با من حرف مي زد آن لحظه در ھیچیك از
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 سخن رحمن و رحیم بودن خدا رمضان، دعا، توبه و مفھوم عبارت بسم اهللا الرحمن الرحیم و تعبیر عرفاني

ساكت و آرام با چشمان بسته نشسته بودم و گوش مي  .به ھر حال بھتر از كابوسھاي اعدام بود. گفت

 خواھر نمي خواھم شما را خسته كنم، مي دانم كه احتیاج به: بود كه گفت شايد ساعتي حرف زده. دادم

م و براي لحظاتي به در برداشت چشم بند را. سپس برخاست و رفت و در را به آرامي بست. استراحت داريد

وقت به آن مي خورد قلب من از  آنقدر آن در آھني لعنتي را بھم كوبیده بودند، كه دستشان ھر. خیره شدم

راستي ! بخشش عام و بخشش خاص. رحیم بودن خدا به حرفھايش فكر كردم رحمن و. جا كنده مي شد

 مگر نگفت انسان. اويه ديد آنھا كاربردي نداشتبود؟ چرا در انديشه و از ز اين تفاسیر فقط خطاب به ديگران

تئوري . رحیم نمي دانست مگر خداوند را رحمن و. خلیفه اله است و نماينده بايد عینیت او در عمل باشد

 .دلپذيري بود

ي به نظر م. با میل و رغبت تا آخر خوردم افطار را آوردند و براي اولین بار غذا را. آن روز از بازجويي خبري نبود

اما به ھر حال تمام شب تا صبح را درجھنم كابوسھا در حال . كردم رسید خود را با سرعت بازسازي مي

از . نخوابیده ام گويي اصال. وقتي بیدار شدم بسیار احساس خستگي مي كردم. بیداري گذراندم خواب و

در گوش .  شديدي داشتمسردرد و معده درد پريشاني بیش از اندازه كه روح و روانم در آن غوطه ور بود،

حاال ديگر بشدت . آن مشت ھا يا لگدھا به گوشم خورده بود شايد يكي از. چپم احساس درد مي كردم

. نمي گذاشت تشويش و اضطراب يك دم آرامم. روز قبل مرا براي بازجويي فرا نخوانده اند نگران بودم كه چرا

 .بي خبري ھم به نحو آزاردھنده اي عذابم مي داد

انجام مي داد، در را باز كرد و يك  زظھر آن روز پاسداري كه معموال غذا مي آورد يا امور اين چنیني رابعدا

نوبت به سلول من رسیده بود در  .دارن میان بازديد اين را سرت كن حاج آقا: چادر رنگي به من داد و گفت

اه دو پاسدار وارد سلول من شده و بند زده بودم، آخوندي ھمر حالیكه آن چادر رنگي را به سر كرده و چشم

. مي كرد آخوند با ھمراھانش حرف مي زد و از آنھا در مورد امكانات صنفي آنجا سواالتي آن. نشستند

متفاوت از لھجه اي ست كه  ھمیشه به نظرم آخوندھا يك لھجه ي خاص و مشترك خودشان را دارند كه

 .مي اندازد  لھجه مرا ياد طنز شیرين روباه مكارو ھمیشه اين. مربوط به شھر و يا شھرستاني مي شود

گويا من . داند قبله كدام طرف است از آنھا پرسید زنداني مي. بازديد وي بیش از يكي دو دقیقه طول نكشید

از پاسدارھا جواب داد ھمانطور كه مالحظه مي كنید حاج آقا  يكي. نه حضور دارم، نه انديشه و نه زبان

نشان  نقش يك پیكان يا فلش كه جھت قبله را ظاھرا. وي ديوار مشخص شده استتصوير ر جھت قبله در

لباده اش را مي ديدم سلول مرا ترك  وقتي آن آخوند كه من فقط پائین عبا و. مي داد به ديوار نصب شده بود

 .قبله را نشانم داد و رفت كرد، پاسداري به سلول من برگشت و جھت

مانند صندلي ھايي كه . داشت ند يك صندلي آنجا گذاشته بودند كه زيردستيبعد از افطار مرا به سالن برد

بازجويي را روي ي يكدسته برگه . خواستند كه روي آن بنشینم .در مواقع امتحانات از آن استفاده مي شود

آن میله  بازجو سواالتي مي كرد و اگر جواب نمي شنید يا پاسخ بي ربط بود با. گذاشتند زيردستي صندلي

سعي داشت اين حالت را حفظ كند  ابتدا خونسرد و آرام سوال مي كرد و. ھمیشگي ضرباتي به من مي زد

از من مي خواست كه . خشمگین و ضرباتش محكم تر شد اما باالخره حوصله اش سرآمد و لحن صدايش

 الیكه خودكارخودكاري به دستم داده بودند و در ح. بود بر روي برگه بنويسم جواب سوال ھايش كه شفاھي
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پاسخ دادن به سواالت به انحا  را بین انگشتان خود گرفته بودم طوري كه گويي آماده نوشتن ھستم، اما از

بود و ديگر داشت ناسزا مي گفت كه ناگھان آن پاسدار  او كامال عصباني شده. مختلف امتناع مي كردم

 شي تیزي را كه گویا شکستگی یک بیراه مي گفت به طرفم آمد و با خشونت لومپن در حالیكه بد و

از دستم به  خون! محتوي دواگلي بود، بر روي دست من فرود آورد و گفت لعنتي ملعون بنويسي  شیشه

كبود و تا حدي متورم بود، اين ضربه ديگر برايم  در حالیكه دستانم از ضربات اولیه ھنوز. روي برگه ھا شتك زد

خودكار از دستم رھا شد و با دست چپ روي بريدگي را محكم بي اختیار  .دردي مضاعف بشمار مي آمد

خشونت داشت مرا از  اين اندازه بیرحمي و. بیشتر از نظر روحي دیگر نمي توانستم آن را تحمل كنم .گرفتم

يكي از پاسداران او را به بیرون سالن . غیرمنتظره بود گويا اين عمل براي بازجو و ديگران ھم. پا در مي آورد

قبال براي زخم پايم از  ديگر از پاسدارھا خواست كه چند قطعه گاز استريلي را بیاورد که و بازجو از يكيراند 

اين ضربه به روي حركت انگشت كوچك . پانسمان كردم با آن دستم را به نوعي. اوين نصیبم شده بودم

 .منفي گذاشته و بي حس و بي حركت شده بود دست راستم تا مدتھا تاثیر

***  

با اين وجود حضور و وجود  .گمان نداشتم كه قصدشان نوسازي باشد. ول يك اليه رنگ آستري خورده بودسل

توانستم در آن فضا و حتي بر نقش بي روح و سرد  زندانیان پیش از خود را كه به من امید مي داد، مي

ان بیشماري آدمي را داشتم كه در برھوت بي رحمي و شقاوت ھمدرد حس. سیماني سلول احساس كنم

دروني  ھايشان، دردھايشان و زمزمه ھاي عاشقانه اشان را براي آزادي مي شد با يك حس رنج. دارد

يا از نزديك با آنان دوست بودم  وقتي به كساني فكر مي كردم كه آنھا را يا مي شناختم. لمس كرد و شنید

شته شده بودند، اين حس در من درگیري ھا توسط پاسداران ك و مي دانستم كه يا اعدام شده و يا در

نیز از اين  دانستم آيا آنھا كه اعدام شده بودند، يا آنان كه ھم اكنون در زندان بودند نمي. تقويت مي شد

 .به حكومت تشديد مي كرد اين تصور مرا قلبا به آنھا نزديك و كینه ام را. سلول گذشته اند

پیش از . زندان بودند شتم و اينك در جايي دربه آناني فكر مي كردم كه عاشقانه دوستشان مي دا

آيا زير . فكر مي كردم كه بر آنان چه مي گذرد دستگیري چه بسیار لحظاتي كه دلتنگ آنان شده و با خود

كدام سلول؟ در كدام گوشه از اين خاك اسیرند؟ ذھنیت روشني از وضعیت  شكنجه اند؟ در كدام زندان؟ در

اما آن لحظه خود . داشتم وانستم بدانم تصويري بود كه از شنیده ھا در ذھنتمام آنچه مي ت. نداشتم آنان

میان خود و آنان احساس مي كردم و گاه بي  در اسارت رژيم بودم و پیوستگي عاطفي و روحي بیشتري

پايیني ديوار سلول   در كنار لبه ي موكت كه تاحدي به روي سطح.ھیچ اغراق حضورشان را حس مي كردم

شده بود، نوشته ھا و آثار زندانیان پیش از من  علیرغم رنگ آستري كه با شلختگي بر آن زده. دبرگشته بو

پايین سطوح ديوار و حتي قسمت ھاي ديگر ھنوز و ھمچنان اين دست  در قسمت. به چشم مي خورد

ته ھا دست نوش با ديدن آن. ھرچند سلول نیمه تاريك بود اما من كنجكاوتر بودم. برجاي بود نوشته ھا

كنار من و با من ھم سلول  دست نوشته ي كساني كه گاه گويي در. احساس شور و شعف مي كردم

ه ھا ي شمعي بود كه به قلب من گرمي لمانند شع در جاي جاي سلول دست نوشته ھاي زندانیان. بودند

زادي در اي آ: موجیم كه آسودگي ما عدم ماست و يكي ديگر: گوشه اي بخشي از شعري در. مي بخشید
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ھمت كنید اي : ديواره ي در و يكي كنار... نشانه اي از بیژن گرد و دلیر: بگذشتم از زندانھا و ديگر راه تو

 ...دوستان

. سال چھارم دبیرستان بودم اين شعر مرا به ياد و خاطره ي سال ھاي دوران دبیرستانم برد، زماني كه

با يك گروه تقريبا . براي فعالیتھاي علني مي داد روزھايي كه ھنوز فضاي سیاسي مجالي ھر چند ناچیز

تفريح در حیاط مدرسه مي نشستیم و غذاھايمان را وسط مي گذاشتیم و ھمه  بیست نفري در زنگ ھاي

آبديده شد به سینما  يادم نمي رود يك روز براي ديدن فیلم چگونه فوالد. به طور مشترك مي خورديم از آن

باور نمي كرد كه يك اكیپ بیست نفري باھم به سینما  رسید، فروشنده وقتي نوبتمان. عصرجديد رفتیم

از ھر . لحظه از طنزھاي اجتماعي و گفتگوھاي سیاسي باز نمي ايستاديم  نوبتمان برسد يكتا. آمده باشند

 .سرشار از صفا و يگانگي، اعتراض و عصیان. مترقي سیاسي بوديم طیف

حیاط مدرسه نشسته بوديم   شكل دايره وار بیست نفري وسطيك روز وقتي به.  بود٦٠-٥٩سال تحصیلي 

بوده و موجب اخراج تعدادي از دبیران آزاديخواه و  ناظم حزب اللھي كه وابسته به حزب جمھوري اسالمي

به محض آنكه از . مانند ھمیشه براي كنترل بچه ھا پا به حیاط مدرسه گذاشت روشنفكر مدرسه شده بود

 .سرود كرديم ط آمد ھمگي ما بدون ھیچ ھماھنگي قبلي شروع به خواندن اينورودي سالن به حیا در

. بچه ھا توپولوف مي نامیدند او را. بسیاري از دبیران مدرسه را به اصطالح خودشان پاكسازي كرده بودند

یم است كه ھیچكدام از ما اين دو مورد را ايراد نمي دانست البته واقعیت آن. قدي كوتاه داشت و چاق بود

علیه  بلكه اساسا بخاطر اينكه وي دائم مشغول گزارش دادن. انتخاب آن نداشتاختیار در  چرا كه خودش

اقدام مي كرد و باعث انفجارھاي  دانش آموزان به آموزش و پرورش بود يا علیه دبیران آزاديخواه توطئه و

 .اين نام ملقب شده بود خبري مي شد با الھام از وضعیت ظاھري اش، به

سكوت را دوست . نمي داد در آن مقطع اما مرا آزار. ضاي اطراف و درون سلول سرشار از سكوت بودف

دچار نوستالژي شده بودم اما  شايد.... مرمت كنم در سكوت قادر بودم به سرعت خود را بازسازي و. داشتم

سال اول بعد از انقالب .  بھمن مي برد22نیمه آزاد بعد از  ھر كدام از اين نوشته ھا مرا به خاطرات فضاي

 مدرسه نیز از اين. توانستي شاھد فعالیت ھاي گروه ھاي مختلف سیاسي باشي در جامعه مي. بود

زيادي دانش آموز حوالي  در دبیرستاني بزرگ با تعداد بسیار. فضاي باز سیاسي بي بھره و مستثني نبود

آنھا به تبادل . د در زنگ ھاي تفريح برقرار بودمتعد بساط و میز كتاب ھاي. خیابان طالقاني درس مي خواندم

 يكي از. من ھیچ زمینه ي ذھني در باره ي گروه ھاي سیاسي و مبارزه نداشتم .نظر و بحث مي پرداختند

دونفر كه ھم . خودشان برد ھمكالسي ھايم كه در انجمن اسالمي فعالیت مي كرد مرا به يكي از جلسات

به ھر حال چند نفر از انجمن اسالمي . جلسه آمده بودند ون مدرسه به آنسن و سال ھاي ما نبودند از بیر

 سوالي را با آنان مطرح كردند مبني بر اينكه گروھھاي سیاسي ديگر بسیار سريع ھاي مدرسه مشكل و

پرطرفدار است و از آنھا استقبال  بساط كتابھايشان ھمیشه. دارند نیروھاي زيادي را به خود جذب مي كنند

جا اعالمیه ھا و تبلیغاتشان را ديديد از ديوار بكنید و پاره كنید و  يكي از آن دو پیشنھاد داد كه ھر. دمي شو

با وعده . باور نمي كردم. ھاج و واج مانده بودم .حتي رھنمود به ايجاد درگیري بر سربساط كتاب داد ديگري

بود كه  اين اولین و آخرين باري.  نمي آمداصال با روحیه ام جور در. در تناقض بود و وعیدھاي خمیني بسیار

 .اسفند ماه  بود، شايد١٣٥٧تصور مي كنم ھنوز سال . در جلسه ي آنھا شركت كردم
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نمي دانم چرا . زدند و افطار را آوردند در اين لحظات كه ھمچنان در پي يافتن آثار زندانیان پیشین بودم در را

. چگونه به آنجا آمده بود. ه پروانه كوچكي داخل سلول خود شدمناگھان متوج .آن روز از بازجويي خبري نبود

 اگر ھمچنان درون سلول باقي مي ماند! چه سرنوشتي. اين سو و آن سو مي رفت پروانه بیقرار و ناآرام

. مانند فاجعه بود بايد شاھد مرگش مي بودم و اين در آن لحظات و موقعیت روحي كه من داشتم چیزي

حكم . براي دستشويي مي روم او را ھم به ھمراه خود ببرم و از پنجره آزادش كنمتصمیم گرفتم وقتي 

را باز كردند و بیرون آمدم ھنوز  وقتي در سلول. اما بايد مقدماتش را فراھم مي كردم آزادي اش صادر شد

ورده و ترسیده پاسدار كه گويا جاخ. گردن و زير روسري ام بیرون آمد چند قدمي نرفته بودم كه پروانه از میان

و  پوتینش له كرد و با بد و بیراه گويي مرا به عنوان تنبیه به سلول برگرداند بود آن پروانه كوچك و زيبا را زير

 . ساعت اجازه رفتن به دستشويي نداشتم48تقريبا 

ن برعلت شده بود كه ھمچنا ماندن دوسه روزه در سلول انفرادي بدون بازجويي و اين تنبیه مضاعف، مزيد

دبیرستانم تنھا سالھايي بودند كه آزادي سرودي  دو سال پايان تحصیالت. گذشته را در ذھن مرور كنم

به علت مخالفت با مقرراتي كه از سوي وزارت  ."حتا از گلوگاه يكي پرنده كوچك، كوچك تر"خوانده بود 

ر از فعالین سیاسي و سركوب ھر چه بیشتر اعالم شده بود، يازده نف آموزش و پرورش در جھت خفقان

محیط ھاي  رژيم بیش از ھر چیز از. مرا نیز شامل مي شد مشمول حكم اخراج قرار دادند مدرسه كه

عقايد و سركوب از سوي  آموزش و پرورش تبديل به يكي از نھادھاي تفتیش. آموزشي وحشت داشت

ان سلب كرده و اقدام به اخراج دبیران و دانش آموز آنھا به سرعت، حداقل آزادي ھا را از. حكومت شده بود

 .كه به نوعي در راستاي برقراري خفقان فزاينده عمل مي كرد مقرراتي. آنان مي نمودند

خواندم كه بعد از انقالب ديگر  در يك دبیرستان ويژه مسیحیان واقع در خیابان تخت طاووس تھران درس مي

 خارج .ما، تمامي دانش آموزان اعتصاب كردنداعالم اخراج  پس از. فقط به پیروان مسیحیت اختصاص نداشت

آموزي تشكیل داده و به  رسمي مقررات مدرسه يك شوراي دانش آموزي و يك تعاوني دانشي از حوزه 

پس از يك ھفته آموزش و پرورش ناحیه مجبور شد مدير  .فعالیتھاي علني سیاسي خود ادامه داده بوديم

او چھره . نداشت ندخو كه جز سركوب دانش آموزان كارنامه ايمديري تنگ نظر و ت .مدرسه را عوض نمايد

چشماني تھي و عاري از احساسات  .اي سخت بي حالت داشت و ھیچ حس انساني را برنمي انگیخت

در . وي حتي مسیحیان را نجس اعالم كرده بود. بودند بقیه نیز در اين نظر با من موافق. بشري داشت

در ديدار  توجیه او اين بود كه مقامات رژيم.  مدرسه از پیروان مسیحیت بودندآموزان آن حالیكه اكثريت دانش

وي ھمسر يكي از  !بود میل نفرموده اند با اسقف يا خلیفه ارامنه از میوه ھايي كه از آنان پذيرايي شده

 عھده رب تلويزيوني را نیز سالھا  يبرنامه ي يكامجیزگويان و مرثیه سرايان وابسته به رژيم بود كه اجر

نفر از افراد انجمن اسالمي رابطه ي خوبي داشت كه بسیار تندرو و اھل  اين خانم مدير فقط با چند. داشت

جنگ ايران و عراق ي  بوده و اخیرا يكي از آنھا حتي از جبھه يا شايد بھتر است بگويم پشت جبھه درگیري

عكسھايي از كشته . ديگران مي دادنشان  برگشته بود و عكسھاي متعددي را كه مدعي بود خود گرفته

 .رژيمش به آن چنگ انداخت و نابخردانه طوالني اش كرد جنگي كه خمیني براي تداوم. شدگان جنگ

شورايي كه از حمايت اولیا . شد نماينده آموزش و پرورش ناگزير از مذاكره با نمايندگان شوراي دانش آموزي

تي رئیس ناحیه آموزش و پرورش مرا بعنوان نماينده به اتاقش وق .دانش آموزان كل مدرسه نیز برخوردار بود
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دمپايي به پا  متوجه شدم كه بدون جوراب پشت میزش نشسته و زير شلواري اش بیرون زده و فراخواند

مھر و سجاده اش نیز . میز پخش و پال بود در ضمن گويا چیزي مي خورده كه حاال خرده ھاي آن روي. دارد

 اصال قادر نبودم تعجب. كاغذھا به طرز نامرتبي روي میز پراكنده بودند. بود  روي میز ولودر يك گوشه ي ديگر

معلوم بود كه جو مدرسه او را به  .خود را پنھان كرده يا نگاھم را از زواياي مختلف اين اوضاع آشفته برگیرم

اه تھديد مي كرد و گاه گ. براي بیرون آمدن از اين معظل مي گشت وحشت انداخته است و بدنبال راه حلي

فقط مرا سه روز از  نھايتا حكم اخراج ھر يازده نفر را لغو و. پايین مي آمد و گاه نصیحت مي كرد از موضع اش

خوبي بودند كه كماكان در نتیجه اتحاد ما بدست  اينھا ھمه نتايج بسیار مثبت و. رفتن به مدرسه محروم كرد

ھر مدرسه اي كه باز "حبت با ھم مدرسه اي ھايم نقل قول كردم كه پايان ص بخوبي بخاطر دارم كه در. آمد

روزه ي من از حضور  اعتصاب آنھا بخاطر محرومیت سهي و از آنجا كه ادامه " زنداني بسته مي شود شود،

 .در مدرسه بود، از آنان خواستم كه به سر كالسھا بروند

فرزندان اين خلق گشوده شد،  بسیاري به رويھر چند آن مدرسه باز شد اما چیزي نگذشت كه زندان ھاي 

زندان ھاي علني و غیرعلني، مخوف و مخفي كه . سازند زندان ھاي بسیار ديگري ساختند و ھمچنان مي

 ترين شكنجه ھا و سركوب ھا، اعدام ھا و گاه سپردن به گورھاي بي نام و نشان جايگاھي شد براي فجیع

آنھا خفته اند اما يادشان و  آزاديخواھاني كه غريبانه در. ري ديگرو گاه دسته جمعي ھمچون خاوران و بسیا

 سیزده میدان  ي منطقه يھنگامي كه توسط كمیته ،٦٠در شھريور ماه سال . راھشان ھمچنان برجاست

اعالم كردند كه دستگیري ام براساس گزارش انجمن اسالمي ھمان  فردوسي دستگیر شدم صريحا به من

دانشگاھھا  ته در آن مقطع خاص زماني رژيم در پي آن بود كه مدارس را نیز ھمچونالب .است مدرسه بوده

فرھنگي موجب اخراج و قلع و قمع  خمیني با تاكید بر ضرورت تشكیل ستاد انقالب. به تعطیلي بكشاند

 واقعه اي كه خود يكي از. دانشگاھھا را سالھا به تعطیل كشاند بسیاري از اساتید و دانشجويان شده و

 .شماري است كه در اين رژيم بوقوع پیوسته است فجايع بي

و دستي و بدني مجروح اما  نزديك به سه سال از آن روزھا گذشته بود و من اكنون با پاھايي باندپیچي

اولین روز كه دستگیر شده و مرا به كمیته  .انفرادي بودم قلبي امیدوار در كمیته مركزي بھارستان در سلول

فكر . كابل، از سالن شكنجه به يكي از سلول ھاي انفرادي برده شدم س از تحمل ضرباتمركزي بردند پ

در آن راھرو . داشتند سلول در آخرين رديف از راھروھايي بود كه سلولھاي انفرادي در آنھا قرار مي كنم آن

ول ديگري بعد از يكي دو ساعت مرا به سل. بود داخل سلول بشدت تاريك. حتي المپ مھتابي روشن نبود

 به موازات ھمان قبلي قرار داشت و تا پايان دوره اي كه در كمیته مركزي بودم بردند كه در يك راھرو ديگر اما

آنجا بود و من بشدت درگیري  البته چون اين نقل و انتقال در ساعات اولیه ورودم به. در آن سلول بسربردم

 ارتباطم را تقريبا به طور كامل با اطرافم به دلیل بند ھاي ذھني خاص خود را داشتم و بعالوه مسئله چشم

چندين   طويل و باريكتقطع كرده بود، به نظرم مي آيد در ھر يك از راھروھاي به نسب عادت نداشتن به آن

 .وجود داشت سلول قرار داشت اما نمي دانم چند راھرو و يا چند سلول در ھر راھرو

زير شكنجه و بازجويي بودم به  ادت نكرده بودم و به سختي نیزروزھاي اول كه ھنوز به داشتن چشم بند ع

جلوي پاي خود را جخ به سختي مي ديدم و . اطرافم نبودم ھیچ وجه قادر به تمركز و كنجكاوي نسبت به

خود  اما اكنون كه سه روز بدون بازجويي در سلول بودم ھر صدايي مرا به. مي خوردم مدام به در و ديوار
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از سلولھا مي آمد اما صدا نسبتا  گاه صداي جواني از يكي. كنجكاوي ام را برمي انگیختجلب مي كرد و 

او داشتند مي توانستم حدس بزنم كه بعلت فعالیتھاي  گنگ بود با برخوردھاي خشونت آمیزي كه با

اما ھیچگاه نتوانستم بدانم سلول آن زني كه ھمواره به من كمك كرده  .سیاسي اش دستگیر شده

 .مي گفت از سلول تو دوره و در يك راھروي ديگر است .كجاست

اتاق مي گذشتم كه گويا اتاق  وقتي از سلول براي بازجويي و شكنجه و يا دستشويي برده مي شدم از يك

يك بار صداي ھمان پاسداري را . آن سالن قرارداشت نگھباني بود و حد فاصل بین راھروي سلول ھا و

 آرام و متین به سلول من آمده بود و اينك در آنجا در كنار پاسدار نگھبان شنیدم كه در نقش موعظه گري

است چگونه با   با خود فكر مي كردم كسي كه شاھد آن ھمه جنايت، شقاوت و شكنجه.نشسته بود

تنگ چشمي ي ژست صوفیانه اي دنیا را از دريچه  ناوجدانش كنار مي آيد، يا آنھا را ناديده مي گیرد و با چن

از زير چشم بند در آن اتاق . رسید او جز خود كسي را نمي تواند بفريبد به نظر مي. انه اش مي نگردزاھد

شايد به . آن میز بود يك ضبط صوت ھم غالبا روي. میز را ديده بودم و ھمیشه يك پاسدار پشت آن میز يك

ا ھم به نظر مي رسید از صداي اذان و گاه دع .ھنگام شكنجه از ھمان براي پخش نوحه استفاده مي كردند

 .ھمان دستگاه پخش مي شود

مي آمدم در سمت چپ تخت  از در اتاق نگھباني كه بیرون. در آن سالن يك موكت سراسري پھن شده بود

در سالن پنجره ھايي بود . سمت راست مي رفتي شكنجه قرار داشت و براي رفتن به دستشويي بايد به

در آن سالن يك در . آنھا ديد اما نه در حالت عادي و ايستاده نكه به سختي مي شد آسمان را از میا

شبھا  غالبا. بیروني كمیته قرار داشت كه با چند پلكان به باال ھدايت مي شدي محوطه  خروجي به سوي

چندين بار . بود بگوش مي رسید يا حتي در طول روز از آن سالن صداي فرياد زندانیان كه ناشي از شكنجه

جوان زنداني و يكي ديگر از زندانیان كه او ھم مرد بود با  لول آن طرفتر صداي كتك زدن آنھم در چند س

شدن بدن او  او را به شدت زير ضرب و كتك گرفته بودند و من صداي كوبیده. را شنیده بودم صدايي اما بم تر

 بار به طرز وحشیانه ھر! ناسزا و توھین صداي مشت و لگد و. را به ديوارھاي سلول به وضوح شنیده بودم

   . دادند اي او را مورد ضرب و جرح قرار

. سخنان خمیني شنیده شد در انتھاي آن روز پس از قطع صداي دعايي كه از راديو پخش مي شد، صداي

خودكار را برداشته و بر گوشه اي از سلول و سطح  .خودكار و كاغذھاي بازجويي ھنوز در سلول من بود

كه با ياس ھا به /ھر غبار راه لعنت شده نفرين ات مي كند .شعر را نوشتم از اينسیماني آن بخش ھايي 

سر /ھنوز از سجاده ھا/كه مادران سیاه پوش/باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد،/داس سخن گفته اي

 .و نام كسي كه عاشقانه دوستش مي داشتم و اكنون در زندان اوين بود زير آن نوشتم/!برنگرفته اند

فراز و فرودھاي آن ايام، پر از رد  در. روز ھمچنان در سلول بدون بازجويي اما با تنبیھاتي چند گذشتچند 

اينكه ذره ذره بكاھد تا آدمي . زنداني به سنگیني مي گذشت پاي دقايقي بود كه در صدد شكستن اراده ي

. ھمراز شود  شده با تاريكيبال پروازش مجروح. سمت عدالت را گم كند. انساني فاصله بگیرد از معیارھاي

عمیق تر، معناي ديگرگونه ي ھستي و  اما در اين ژرفنا كه ھمه چیز مفھوم ذھني برايت دارند چه بسا

ظريف و شاعرانه بر پیكره ي روح آزاديخواھي ات گسترده  احساس رويشي ديگرگونه،. زندگي را دريابي

تنبیھات  ود و شالق، تھديد و توھین، ضرب و شتم وبرگشت و به ھمراه او تخت شكنجه ب دوباره بازجو. شود
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سه يا چھار بار . آب ھم دريافت نكردم دو بار و ھر بار حدود بیست و چھار ساعت حتي قطره اي. چندين باره

در قاموس بنیادگرايي،  !شكنجه بلكه با تعبیر فقھي تعزير منع رفتن به دستشويي و شالق نه بعنوان

شالق و شكنجه با عنوان تعزير، مفھوم و تعبیري فقھي  از نظر آنان،. ته و داردشكنجه تعابیر مختلفي داش

اين عبارات فقھي در واقع توجیه شرعي جناياتي است . شرعي توجیه شده است يافته و به نوعي از نظر

ي صدور حكم تعزير برا در پروسه ي. غالبا در پیش از دوران رنسانس و در قرون وسطا متداول بوده است كه

و در روند صدور و اجراي حكم تعزير نه جرمي  زنداني، استدالل منطقي و عدالت جويانه اي معمول نیست

حاكم شرع خودسرانه دستي . وجود دارد، نه وكیلي و نه ھیات منصفه اي به ثبوت رسیده، نه محكمه اي

نمايد و در اين مقوله  جهصدور چنین احكام ضد انساني دارد تا فعال سیاسي را گاه تا حد مرگ شكن باز در

  .ھیج محدوديت و ممنوعیتي متصور نیست

از عـقـوبـتـى اسـت كـه در غـالب مـوارد  مفھوم تعزير، در لغت به معناى ادب كردن و در اصطالح شرع عبارت

 قانون مجازات اسالمى درباره تعريف 16  ي در ماده.معین نگرديده است در اصـل شـرع بـراى آن انـدازه اى

تعیین نشده و به  تـعـزيـر، تـاءديـب و يـا عـقـوبـتـى اسـت كـه نـوع و مقدار آن در شرع: چنین آمده عزيرت

كه میزان شالق بايستى از مقدار حد  نـظـرحاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزاى نقدى و شالق

  .كمتر باشد

حرمات نیست اما موقعیت حکومت عملی می شود که از نظر فقھی جزو م در برخی موارد فرد مرتکب

صورت فلسفه ي  در اين. قرار می دھد و امنیت آن را به مخاطره می اندازد در وضعی نامطلوب اسالمی را

به شرايط جامعه و برای حفظ مصالح  وجودی حکومت اسالمی و ضرورت حفظ آن اقتضا می کند که با توجه

می » تعزيرات حکومتی«حقوق ايران يه اين مجازاتھا  در. ی وضع گرددي مجازاتھاحكومت در جھت بقاي آن،

فیض (اقامة تعزيرات در محدوده ي واليت حسبه ي حاکم قرار می گیرد ). 79ـ75 موسوی اردبیلی ص(گويند 

اسالمی مواردی مانند اھانت به مقدسات  قانونگذار ايران در قانون مجازات* ).  حسبه 50 ص 2کاشانی ج 

کشور تھیه و ترويج سکة قلب و فرار محبوسین قانونی را  داخلی و خارجی جرائم ضدامنیت ،مذھبی

 .و مجازات آنھا را بر شمرده است مستوجب تعزير دانسته

چشم بند را . وسايلي نداشتم .روز ھفدھم به من گفتند كه آماده باشم زيرا به اوين منتقل خواھم شد

. رد بواسطه يك قطعه چوب يا خط كش راه افتادممي ب برداشته و بدنیال پاسداري كه مرا به سمت ماشین

پرونده  پرونده يا. اداري در طبقه اي ديگر كه در باالي آن سلولھا قرار داشت، بردند ابتدا مرا به يك بخش

بنابر اين سعي كردم از . محوطه ي بیروني از آنجا كه خارج شديم روشنايي روز بود و. ھايي را تحويل گرفتند

بند را  براي اين كار الزم بود تا سر خود را قدري باال گرفته يا چشم. برانداز كنم  و بر خود رازير چشم بند دور

پايین پرتاب شده و زانوي پايم بشدت  كمي باال بزنم كه ناگھان با لگد يكي از پاسداران از چند پلكان به

به درون يك پیكان . ھین كردندبرازنده ي خودشان بود شروع به تو با كلماتي كه فقط. زخمي و خون آلود شد

چشم  وقتي پشت در میله اي كمیته رسیديم قبل از خروج از آنجا گفته شد كه. شدم سفید ھدايت

آن دو تا رسیدن به زندان . شدند ھم به ھمراه من به اوين منتقل ميديگر دو زنداني . بندھايمان را برداريم

از سرازيري كه به سمت اوين پايین . عات با يكديگر پرداختنداطال اوين به رد و بدل احیانا اطالعات يا تطبیق

وارد محوطه ي بزرگي شديم و مدتھا با چشم بند در محوطه  .گفته شد كه چشم بند بزنیم رفتیم، دوباره
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مرا دوباره به  سپس. درختان و ديواري كه مي توانستم از زير چشم بند ببینم به انتظار ماندم اي باز در كنار

مرا به اوين آورده بود گفتند كه پرونده اش  ز زندان و به ھمان ماشین برگرداندند و به پاسداري كهبیرون ا

نمي توانستم بزنم در چارچوب قانونمنديھاي بي ضابطه ي آنان اين به  واقعا حتي حدس ھم. تكمیل نیست

شناسايي نمي دانستند،  تآنان كه به ھنگام دستگیري خود را ملزم به معرفي و ارائه كار. معنايي بود چه

او استقبال مي كردند، اعترافات مطلقا زير شكنجه و  قبل از اينكه جرم متھم ثابت شود با انواع شكنجه از

 شد كه از نظر قوانین بین المللي داراي ھیچگونه ارزش حقوقي نیست، براي صدور فشار و تھديد گرفته مي

پرونده چه معنايي مي  ي وجود نداشت، بنابراين نقصحكم الزامي به رعايت ھیچ گونه پروسه ي قانون

 .حقوقي و قانوني نمي توانست داشته باشد قطعا ھیچ ارتباطي با الزامات. توانست داشته باشد

قبل از رفتن وقتي از سالن شكنجه به  .فرداي آن روز دوباره مرا عازم اوين كردند. مرا به كمیته برگرداندند

با طعنه و تھديد گفت پرونده ات را خیلي خراب . داخل مي شد نايي داشتمحوطه بیروني ھدايت شدم س

  . مفھوم اين اصطالحات برايم صريح و روشن نبود! برسد خدا بدادت. يه اكرد

بود كه بعدھا دانستم متاسفانه وابسته به .) ن.فرشته (آنچه كه فقط مرا بشدت ناراحت كرده بود نفوذ

آنھا به . دانستند  به ھمكاري با رژيم بوده و آن را ضد امپريالیست ميخیانتكارانه معتقد گروھي است كه

نه تنھا در جامعه بلكه در . مي پرداختند دستور رھبري سازمانھاي خود به جاسوسي و ھمكاري با رژيم

آنان كه . كه به خوش خدمتي براي رژيم جنايتكار خمیني مي پرداختند زندانھا تابع سیاستھاي حزبي بودند

 .نظام حاكم بر زندان ھا مبتني بر شكنجه نیست: دادند میهاعال

كنترل و تور ماموران رژيم قرار داده و  او با نفوذ و ايجاد رابطه دوستي با يكي از افراد توانسته بود ما را در

دغدغه ي من، نفرات ديگري بودند كه از آنھا اطالعي تا آن لحظه  تمام. چندنفري با ھم دستگیر شويم

بار من و يك نفر ديگر  آن. بنابراين تمام تمركز خود را معطوف به تدابیري براي حفظ آنھا كرده بودم .دنداشتن

اوين روي يك ديوار زندان از ساعاتي كه پشت  باز ھم ھمانند روز گذشته پس. به اوين برده مي شديم

. ماندم دوباره به ھمان ماشین و به كمیته بازگردانده شدم سطح خاكي منتظر و سپس داخل شده و منتظر

كه به اوين  روز دوم تیرماه. بیستم دوباره تحت فشار و شالق و ناسزايي گويي قرار گرفتم روز نوزدھم و

پرونده ات از نظر آنھا خیلي خراب  فرستاده مي شدم سنايي بازجو گفت اينقدر ضد و نقیض گفته اي كه

 .است

روز دوم تیرماه سال ھزار و . شدم ن روز از انفرادي در كمیته، براي بار سوم به اوين فرستادهبیست و دومی

كه مدتھا در تاريكي آن سلول سرد بسر برده بودم  گرمي آفتاب براي من. سیصد و شصت و سه بود

 بدلیل. تصوير بسیار وحشتناكي از اوين داشتم. دچار اضطراب بودم دلچسب بود ضمن اينكه بشدت

. خودكشي بزنم داشته و نداده بودم تصمیم گرفتم در اولین فرصت قبل از بازجويي دست به اطالعاتي كه

 .يا خیر چرا كه نمي دانستم آيا مي توانم شكنجه در اوين را تحمل كنم

مي شد از زير چشم بند ديد  پس از ساعتي كه داخل شده و در ھمان محوطه ي باز كه درختان و ديوار را

يك از زندانیاني كه كمي دورتر از من ايستاده بودند نام  از ھر.  آمد كه برگه ھايي را در دست داشتيك نفر

 عبارات و اصطالحاتي كه براي. ھر كدام فقط اسم كوچكشان را مي گفتند. مي كرد و اتھامشان را سوال
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يل ارتباط جمعي رژيم يك وسا چرا كه تنھا توسط. اتھام ھريك بكار برده مي شد از نظر من خیلي عجیب بود

. لحظه اي سكوت كرد....... قزلو: اسمت چیه؟ گفتم: پرسید .عنصر انقالبي با اين عناوين خطاب مي شد

سكوتي  ...... .فعالیت سیاسي: گفتم.... اتھام؟ : بعد پرسید. فامیلي گفته شود مثل اينكه رسم نبود

و سپس با تمسخر ...... كوبید  بانیت روي پايشدسته كاغذھايي كه در دست داشت را با عص. طوالني كرد

بنابراين ! شايد از من نپرسیده بود. اين سوال را مي پرسد تو فقه خوندي؟ نمي توانستم بدانم چرا: گفت

پاسخم  ؟ وقتي چیزي در...فقه: تو فقه خوندي؟ با تعجب گفتم... عصبانیت تكرار كرد با. پاسخي ندادم

اصال قصد حاضرجوابي يا چیزي مانند آن را  .رسه فقط تعلیمات ديني خوندمتوي مد... نگفت ادامه دادم 

مثل . بقیه را فرستاد. بود كه اين چه سوالي است كه از من مي پرسد فقط خیلي برايم عجیب. نداشتم

سیماني با سقفي بلند  مرا به يك اتاق. آنھا قديمي بودند و ھر كدام مي دانستند چه بايد بكنند اينكه

ولي اتاقي . باز ھم انفرادي. را پشت سر من بست د كه تقريبا چند قدمي از آنجا فاصله داشت و درفرستا

چشم . در آن ھم بايك قفل بسیار ساده و ابتدايي از پشت بسته مي شد .نسبتا بزرگ و فرش نشده بود

اين اتاق منفرد، به نظر  .سقف آن اتاق بسیار بلند بود و يك المپ در باالي آن نصب شده بود. برداشتم بند را

بعالوه يك اتاق . پنجره ھايي كه داشت بسیار روشن بود بزرگ و با. نمي رسید چنین كاربردي داشته باشد

استفاده  وردي زندان اوين نمي توانست به طور منطقي به عنوان انفرادي به طور معمول تك افتاده كنار در

اما ھیچ چیز . خودكشي پیدا كرد ه مي توان راھي برايبا خود فكر كردم اين بھترين فرصتي است ك. شود

تنھا سیمي كه از روي ديوار مي گذشت سیم باريك . نبود سیم برق اصال دم دست. در آن اتاق عجیب نبود

 ساعاتي گذشت تا اينكه در. بودم در صورت دسترسي راھكار موثري نخواھد بود تلفن بود كه مطمئن

 4ساعت شايد . برد بروم بال پاسداري كه مرا به شعبه ھاي بازجويي ميگشوده شد و به من گفتند كه دن

 .گفتند شعبه ات ھم سه است.  غروب بود5يا 

برخي با پاھاي زخمي . بند در راھروي شعبه در ھر دو طرف زندانیان نشسته بودند و ھمه با داشتن چشم

ان به بخش ھاي مختلف بودند ساعاتي و بردن زندانی چند پاسدار عھده دار نگھباني. و يا باندپیچي شده

از راه مي رسید با ھر چه در دست داشت بر سر زندانیان مي زد و رد  ھر كس كه. پشت شعبه نشستم

  محمد مقیسه". بودباالخره كسي مرا صدا زد به نام كه بازجويم ناصريان . يا لگد پرتاب مي كرد مي شد و

 و ۶٧ تا ۶۴ھای  و گوھردشت در سال ھای قزلحصار  زندان و داديار63ی سه اوين در سال  بازجوی شعبه

مي دانم اينكه نام ) ناصريان(آنچه كه امروز از محمد مقیسه . است ۶٧ھا در کشتار  ترين چھره يکی از فعال

مي باشد و  1367 مقیسه معروف به ناصريان از دست اندركاران اصلي قتل عام زندانیان سیاسي اصلي او

رفتار او با زندانیان وحشیانه است . "مي دھد اضي، زندانیان سیاسي را مورد محاكمه قراراخیرا به عنوان ق

به بازجويان شباھت دارد تا قاضي و در مواجه با زندانیان سیاسي بازمانده  و برخوردھاي او ھمچنان بیشتر

 ." گفته است كه چرا شما زنده مانديد؟ و چرا شما را نكشتند1367قتل عام  از

محكم روي سر من مي كوبید گفت  یرون شعبه و در راھرو در حالیكه نوك كلید يا خودكاري را چند بارھمان ب

آنقدر محكم آن . برو فكراتو بكن. ديگه باھات حرف مي زنیم يا با يه زبون... يا زبون خوش حالیت مي شه 

پس از آن بدنبال  .ممن مي كوبید كه به سختي روي كلماتش مي توانستم تمركز كن شي تیز را روي سر

كرده و از چندين پله باال رفتیم و پشت در  مسیري را طي. بايد به بند مي رفتیم) كچويياحتماال (پیرمردي 

 .حتما زندانیان قديمي بودند. ھمراه من بودند به سرعت به داخل بند رفتند چند نفر كه. اتاقي ايستاديم
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. نیمكت منتظر نشاندند  روي يك216ي مرا پشت دفتر سپس مرا به داخل خواندند و پس از پرسش و پاسخ

شنیدم كه او در آن روز در كنار من روي آن نیمكت   *)اسم مستعار(سالھا بعد در بند چھار پايین از فرح 

زندان با توجه به اينكه وارد بند عمومي شده و ناگزير از نام  در اين بخش از خاطرات. نشسته بوده است

. استفاده نمايم ويي وقايع ھستم، مايلم در مورد زندانیان و ھمبندانم از اسامي مستعاربازگ بردن افراد در

و آنھا در شرايطي نیستندكه بتوانند  قضاوت در مورد انسان ھا بسیار دشوار است: به دو دلیل روشن

 .ربانیان آنرو به رژيم جنايتكار جمھوري اسالمي گرفته ام و نه ق پاسخگو باشند و اساسا نوك قلم خود را

زندان قزل  او يكي از كساني بود كه قبل از سي خرداد دستگیر و در.  مي شناختم1358سال  فرح را از

علت آسیب ھاي بسیار، تعادل روحي  حصار در اصطبل و قفس دوران وحشتناكي را گذرانده و متاسفانه به

 .خود را از دست داده بود

بند نیمه . به بند يك باال برد  نشستم يك زن زندانبان مرا216و پس از ساعتي كه بر روي آن نیمكت در راھر

به اتاق پنج . و به نظرم مخوف و نیمه مخروبه مي آمد خالي و ساكت. تاريك و به شكل ال انگلیسي بود

تخت  يك. با دو رديف پنجره و در زير ھر رديف سه تايي پنجره يك شوفاژ قرار داشت اتاقي بزرگ. برده شدم

زندانبان در حالیكه در اتاق را مي  زن. دو پتوي سربازي به من داده شد. نیز در گوشه ي اتاق بودسه طبقه 

 در را اووقتي . نماز حق استفاده از دستشويي خواھم داشت بست به من گفت كه سه بار در روز بخاطر

شديدي را   دردبست، به وارسي اتاق پرداختم و پس از كنجكاوي ھاي معمول به دلیل اينكه پشت سر من

را البالي موھايم بردم تا  روي سر خود احساس مي كردم روسري را از سر برداشته و انگشتان خود

را كه بر اثر ضربات آن شي تیز توسط مقیسه  خون لخته شده. خستگي و سردرد را كمي مگر بكاھم

 .بود بر انگشتان خود لمس كردم بر روي سرم فرود آمده) ناصريان(

. آن مخروبه به وحشت افتادم ار براي شستن ظرف به حمام راھنمايي شدم يك لحظه از ورود بهبعد از افط

سه يا چھار دوش كه با ورق . به رنگ سیاه بود محوطه ي حمام ساختماني بسیار قديمي با سیماني

ه بسته سبز اما بسیار كھنه و قديمي كه در بسیاري از قسمتھا شكسته و خز به رنگ) ايرانیت(فايبرگالس 

ظروف را زير شیر  يك حوضچه ي كوچك كه. از در كه وارد مي شدي سمت چپ يك پاشويه قرار داشت .بود

كنار در شدم كه اليه ي سیماني  در حالیكه ظرف را مي شستم متوجه ديوار. آب آن مي شد شست

خزه ھايي كه در . بودشبكه تورفلزي زنگ زده از زير آن نمايان  قسمتي از آن فرو ريخته بود و بخشي از يك

 .كنار ديده مي شد محوطه ي نیمه تاريك آنجا را مخوف تر مي ساخت ھر گوشه و

براي . از گاه به درون سرك مي كشید زن پاسدار اما بیرون حمام در راھرو به انتظار و نگھباني ايستاده و ھر

كس جز من زنداني نبود و يا در آن بند ظاھرا ھیچ. زمان داشتم شستن ظروف تنھا حدود دو يا سه دقیقه

نشنیده و در  اما من ھیچ صدايي از كسي در آنجا. آنھا ھم به حالت انفرادي و دربستي بودند اگر ھم بود

نشاني از حضور كس ديگر در آنجا نیافته يا  مدت تقريبا ده روزي كه در آن بند و در اتاق دربستي آن بودم

از گوشه ي پنجره ھا . تقل شدم ھوا رو به تاريكي مي رفتآنجا من به ھر حال وقتي به. احساس نكردم

ديوارھاي بلند نارنجي و  .از طبقه پايین آن بند صداي تلويزيون مي آمد. بیرون را برانداز كنم سعي كردم

. در ورودي حیاط ھواخوري بسته بود. آويزان بود انبوھي لباس كه در طناب ھاي متعدد در يك ضلع حیاط
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صبح زود مرا براي بازجويي خواستند و يك چادر سرمه اي به . سپري كردم پتو ي سربازيشب را با آن دو 

 .دادند من

توھین، اضطراب، شالق و كابل،  چشم بند،. روزھاي بازجويي جزو وحشتناك ترين لحظات دوران زندان بود

مجروح و شكنجه شده ديگر زندانیان، پاھا و بدن ھاي  شكنجه و ناله و فريادي دستبند و قپاني، مشاھده 

رفت و  توھین و تحقیر زندانیان توسط پاسداران و بازجوھايي كه در راھروھا. بازجويي در راھروھاي شعبات

راھروھا مي توانستي به تلخي  اين صحنه ھا، صداھا و حوادثي بود كه ھر لحظه در آن. آمد مي كردند

عالوه . شكنجه و كلمات ركیك پاسداران و بازجوھاو شتم و  فضا پر بود از صداي تازيانه و ضرب. شاھد باشي

 توسط بازجو يا دستیارش انجام مي شد، ھر كس ديگر ھم كه از راه مي رسید لگد، بر شكنجه ھايي كه

ظھر پشت در شعبه  تا. توسري يا توھیني نثار زندانیان مي كرد كه در دو طرف راھرو نشسته بودند

خوابي و سردرد با اولین گروھي كه براي  از شدت بي. كرده بودندھمچنان نشسته بودم و ھنوز مرا صدا ن

وقتي در آنجا مي خواستم صورتم را بشويم چشم بندم را ھنوز  .وضو برده مي شدند به سرويس رفتم

دختر كم سن  بودم كه پشت شالق خورده، متورم، مجروح و خونین يك زنداني را ديدم كه يك كامال باال نزده

بقیه زندانیان از سر . را برانگیخته بود توجه ھمه. توانم به جرات بگويم شايد شانزده سالهمي . و سال بود

صحنه ھاي دلخراشي را مي شد در . ماليمت و مھرباني مي نھادند ھمدردي دستي بر سر يا شانه اش به

روسري نخي  ريك نف. بعالوه وقتمان ھم محدود بود. نمي دانستیم با زخمھاي او چه كنیم .آنجا شاھد بود

يكي ديگر از . خونین پشت او گذاشت سپید رنگش را به عنوان مرھم با كمك ديگر زندانیان روي زخمھاي

كه توان راه رفتن نداشت و به كمك ديگران به دستشويي برده  زندانیان بقدري شالق به پاھايش زده بودند

 .شد

شكنجه و فريادھاي خشمگینانه   و فرياد وصداي شالق زدن. به راھروي شعبات بازجويي بازگردانده شديم

مرا به داخل . براي برقراري ارتباط با يكديگر استفاده مي كردند زندانیان از ھر فرصت. بازجوھا ھر جا بلند بود

. تفكیك مي شد دو يا سه صندلي رو به ديوار قرار داشت كه با تخته چوب نئوپان از ھم. زدند شعبه صدا

 .بازجويي و يك خودكار در برابرم قرار گرفت ا گفتند بنشینم و يك دسته برگه يروي يكي از آن صندلي ھ

خود را به عقب صندلي  دستیار بازجو به نام دانشجو از من خواست ھمانطور كه نشسته ام ھر دو دست

وقتي ھر دو دست خود را به پشت بردم به آنھا  نمي توانستم حدس بزنم منظورش از اين كار چیست. ببرم

ھمیشه . كتف ھايم بشدت كشیده مي شد و دردآور بود. غیرقابل تحملي بود وضعیت بسیار. تبند زددس

سخت تر  چشم بند كافي بود تا سردرد داشته باشم و ھر شكنجه ي ديگري مضاعف و تحملش داشتن

خواستم كتف خود را حركت دھم  وقتي مي. پس از دقايقي درد شديدي در كتف ھايم احساس كردم. بود

 .دستنبد بر مج دستھايم محكم تر مي شد

خب بايد بدوني كه اينجا : گفت با كابل ضرباتي بر من مي زد و در عین حال مي) دانشجو(دستیار بازجو 

با خود فكر مي كردم اينھا قبل از اينكه بپرسند و  مي خواھي راستش را بنويسي يا نه؟. كمیته نیست

بسته  بعالوه با دستان. ند را بنويسم مرا مورد شكنجه قرار داده اندآنھا مي خواھ بدانند كه من حاضرم آنچه

تلفن زنگ زد و . وارد شد) ناصريان(مقیسه . حدود شايد يكساعت گذشت .من چگونه مي توانستم بنويسم

زدن عادت  اين نحوه ي حرف. و ادامه داد...  شما حافِظ،  خدا...سالم علیكم: را برداشت و گفت او گوشي
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 را باھم در اول ...حافظ، سالم و خدا اما براي اولین بار برايم خیلي عجیب جلوه مي كرد چرا كهاو بود 

 .مكالمه بكار مي برد

مقیسه به من . ھم كمیته است پس از اتمام مكالمه اش با تلفن، دانشجو به او گفت اين فكر كرده اينجا

. ما من نمي توانستم حركت دستانم را كنترل كنمباز كردند ا دستبند را. گفت برو بیرون بنشین تا صدات كنم

تاثیري  ولي. بیحس بودند و چادر از سرم افتاد و دانشجو شروع به توھین و فحاشي كرد دستان من كامال

مدتي . توانستم چادر را لمس كنم از آنجا كه قادر به تكان دادن دستانم نبودم، نمي. در كل قضیه نداشت

 .كتف ھا و دستتم بشدت درد مي كرد. رفتم آن به بیرون شعبهروي صندلي نشستم و پس از 

. مرا بسرعت متوجه خود كرد صداي زندانیان ديگر در حیاط بند يك آن روز وقتي به بند بازگردانده شدم

بود و در قسمتھايي معلوم بود كه رنگ آن را كنده  اما رنگ قديمي. شیشه ي پنجره ھا رنگ زده شده بود

ھیچكدام  ديگر زندانیان را مي ديدم اما. پنجره به بیرون و به حیاط نگاھي انداختم من از كناربه ھر حال . اند

ناگھان زن زندانبان در را باعصبانیت باز  ھمانطور كه داشتم از پنجره به بیرون نگاه مي كردم. را نمي شناختم

با آرامي . ي بیرون را نگاه مي كنياز پنجره دور كرد و فرياد زد براي چ كرد و با سرعت بطرف من آمد و مرا

را كه به طرز  و در حالي كه پنجره! مگر نگاه كردن جرمه؟ گفت نفس كشیدن شماھا اصال جرمه گفتم

طرف . حق نداري بیرون را نگاه كني ديگه: خاصي از پايین به طرف باال بسته مي شد محكم بست، گفت

 !پنجره نرو

 میگم برات پتوي :زننده اي گفت با لحن. ي شود خوابید كافي نیستبه او گفتم با اين دو پتوي سربازي نم

تقريبا چند ماه بعد از . از غذا و نه نوبت دستشويي خبري نشد آن شب نه. و در را بست و رفت! پر قو بیارن

ي مي كردم، يك باال وقتي اين ماجرا را داشتم در راھرو براي چند نفر از ھمبندان خود تعريف آن در بند چھار

پس اون تو بودي كه داشتي از پنجره نگاه ..... آھا كه در آن حوالي بود با تمسخر گفت از توابین اتاق چھار

 !من متوجه شدم. مي كردي

بودند سنگین و مانند ورقه اي  چادر سرمه اي كه به من داده. صبح دوباره به بازجويي فراخوانده شدم

عادت به سر كردن چادر نداشتم، بر سر نگاه داشتن آن برايم  كهبا توجه به اين. خشك و غیرقابل انعطاف بود

چادر از سرم  يك بار آن. گاه لیز مي خورد، گاه زير پايم مي رفت و تعادلم را به ھم مي زد .عذابي شده بود

اين در . گرفت به گوشه اي پرتاب شود لیز خورد و باعث شد چشم بندم كه با يك كش به دور سرم قرار مي

چند نفر پاسدار با ديدن . يك لحظه مي توانستم محوطه را ببینم .ود كه به بازجويي برده مي شدمحالي ب

كه ما را  پاسداري. پشتشان را به من كردند كه چھره ھاشان ديده نشود اما ھیچ نگفتند اين وضع سريع

ندم يا دنبال چشم دانستم چشمم را بب مي برد آنچنان با عصبانیت و اضطراب بر سر من داد كشید كه نمي

چشمم را بستم و ايستادم و گفتم ! چشم بندتو بذار! چشمتو ببند ...خبیثه: ھمزمان مي گفت. بندم بگردم

زير خنده زدند و  ھاي ھمراه من از آن صحنه يكي دو تا از زنداني. تونم چشم بندم را پیدا كنم اينجوري نمي

اينجا ھم ! منافقین، ھمه تونو بايد كشت ت ھمتوناين باعث شد آن پاسدار بسیار عصباني تر شود و گف

 .دست از اينكارھاتون برنمیدارين
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پس از عبور از . دو بعدازظھر بودساعت تقريبا . پس از تقريبا ده روز مرا به اتاق پنج بند چھار باال فرستادند

 گفت.  كسي در را باز نكرد.در زد و به انتظار ايستاد. در بند چھار برد  يك زن زندانبان مرا به پشت216دفتر 

و گفت مي توانم  اسمم را پرسید.  در را گشود"رحیمي"ساعتي نشسته بودم كه . بنشینم و منتظر شوم

را برداشته و چون سردرد شديدي  چشم بند. در حالیكه نشسته و منتظر ھستم چشم بندم را بردارم

 باز كرد و سرم فرياد زد كه كي به تو گفته  در را"علیزاده" ساعتي بعد. داشتم، سرم را روي زانو گذاشتم

اتاق تقريبا  يك. برداري؟ ساعتي ديگر مرا آنجا منتظر گذاشت و سپس به درون فرا خواند چشم بندت رو

 و بند موكت نبود و مي توانستي 216راھرو  مسیر بین. شايد پانزده متري و كف آن موكتي انداخته شده بود

در بند . موكت قرار داشت و چندين كلید برق روي ديوار تعبیه شده بود ن روييك میكروفو. با كفش عبور كني

موھاي بافته شده قھوه اي  قدي نسبتا بلند با. و مسئول بند كه يكي از زندانیان بود مرا به درون برد باز شد

 .از بلندگوي بند قران تالوت مي شد. تیره داشت

به روبروي . اسم و اتھام پرسید بسپارد سواالتي از من دربارهاو ضمن اينكه كفش مرا مي گرفت كه به انبار 

اما با اين تفاوت . مانند راھروي بند يك در برابرم قرار داشت در میله اي بند كه رسیدم راھرويي طويل درست

اد داخل راھرو زي به قدري جمعیت. مملو از زندانیاني بود كه در حال خواندن نماز يا دعا بودند بزرگ كه اينجا

ھم بسیار خوشحال . احساسات متفاوتي داشتم .بود كه عبور ما از میان آنان به سختي انجام مي شد

مادران مسن غم . ھم بسیار متعجب از صحنه ھايي كه مي ديدم. ام بودم كه به بند عمومي منتقل شده

بسیار جوان شايد  اندخترك. كودكان خردسال. صحنه ھايي بودند كه در بدو ورود به آن برخوردم انگیزترين

 .بین دوازده تا ھفده ساله بسیار بودند

اتاق چھار كه اغلب آنان  از سه اتاق گذشته و سپس از حمام و سرويس بھداشتي عبور كرديم و پس از

اولین . برده شده و به مسئول اتاق سپرده شدم افراد مسن از اقلیت مذھبي بھايي بودند به اتاق پنج

پسرك موخرمايي دو ساله و " مھدي"آن اتاق به خود معطوف داشت حضور  تلخي درچیزي كه توجه مرا به 

. نامید او تا مدتھا مرا با لحن كودكانه اش جديدي مي. چشماني كنجكاو مرا مي نگريست نحیفي بود كه با

ني اينك بر عھده ي سه خواھر زندا پدر و مادر او در يك درگیري مسلحانه كشته شده بودند و سرپرستي او

 .قرار گرفته بود

ھر يك از آنھا عواقبي در پي  تخطي از. مقرراتي در سطح بند وجود داشت كه زنداني مكلف به رعايت آن بود

تخلف از مقررات . مقررات، به ھیج روي تناسبي نداشت نوع مجازات در مقايسه با عدم رعايت اين. داشت

مي  با توجه به مواضع فرد زنداني تلقي و تعبیرپیچیده ي سیاسي بخود مي گرفت كه  در داخل بند ماھیت

ھا بودند، در درون بند توابین به  ھمچنان كه بیرون از بند زندانبانان و بازجويان مجريان اين مجازات. شد

در واقع مقررات درون بند به كانون . گاه مضحك تبديل شده بودند نگاھبانان و حافظان مقررات ريز و درشت و

 . زندانیان مقاوم تبديل شده بودتوابین و منازعه

ابتدا گمان بردم البد زندانیان . خواندند  ھمه نماز مي۵در اتاقي كه بودم، اتاق . قبل از شام ساعت نماز بود

فضاي به غايت وحشت باري كه دژخیمان . خلق باشند، اما اينطور نبود در اين سلول ھمه طرفدار مجاھدين

انسان را دچار بلیه  رده بودند در واقع ھمه را و تمامي جنبه ھاي وجوديگران در زندان بوجود آو و شكنجه



 26 

شعائر به منظور برخورداري از حداقل ھاي حاشیه ي  اي كرده بود كه راه گريزي جز وانمود كردن به برخي

 .امنیتي متصور نبود

 ايده آل از فضايي كه گونه اي .زندان صحنه ي ويرانگري ھويت و تخريب جان ھا، اراده ھا و انديشه ھا بود

يك سیستم جھنمي كه تواب سازي در . عیني بخشیده بودند الجوردي و جنايتكاراني چون او به آن تجسم

... آموزشگاه  در نامه ھاي زندان نیز اجبار بود تا آدرس را با عبارت. نامیده مي شد سازي! دانشگاه انسان

قمع و كشتار بي رويه ي انسانھا اشتغال   كه به قلع ودر حالیكه آنجا زنداني مخوف بیش نبود. آغاز كنیم

عوامل زندان باخشونت و بیرحمي فراتر از فرايند ھويت زدايي با  اين سیاست توسط بازجويان و. داشتند

 .شكنجه عمل مي كرد تكیه بر

انه زرھي بر ھمه زندانیان، خردمند زمان زيادي نیاز نداشتي تا دريابي تقريبا. اما اين ھمه ي واقعیت نبود

اند تا فقط از شدت شكنجه، آزار، فشارھاي جسمي و روحي  آداب روزانه و انديشه ھاي خود پوشانده

 قداست ساحت انساني شكسته و به حريم. زندان توسط زندانبانان اعمال مي شد بكاھند كه بي وقفه در

نمي شناخت و   حدياعمال رفتارھاي غیرمتعارف و انواع شكنجه مرز و. حرمتش آسیب رسیده بود

 .چگونه فكر كند اينكه چه فكر كند و حتي. خصوصي ترين وضعیت فرد را شامل مي شد

ضمن حفظ مواضع خود  فشار در زندان به قدري بود كه ھر كس به لطايف الحیلي سعي بر كم كردن آن

ز كنترل، سركوب و اين میزان ا. را مي طلبید داشت و اين البته تیزھوشي، تسلط و ترفندھاي ھشیارانه اي

شايد . داشتن ھر ايده اي بشكلي خاموش و در خفا جريان داشته باشد فشار موجب شده بود كه تفكر و

اعتقادات دروني و آداب  غالب زندانیان دو گونه ي متفاوت از طرز زندگي، و يا به عبارت صحیح تر بتوان گفت

ديشه بدان باور داشتند و آنچه از سوي ديگر بخاطر ان آنچه كه از يك سو در معبد. بیروني در زندان داشتند

امكانات و  شكنجه گران از تمامي ابزارھا،. رفتارھاي غیرانساني به آن تظاھر مي شد كم كردن آزار و اذيت و

توان يك زنداني را براي خواندن نماز  بنابر اين نمي. قدرت مطلق خود براي شكستن زنداني بھره مي بردند

 .زنداني با زندانبانان ھمكاري كند اب كسي است كه علیهتو. تواب نامید

پرو نده اش به زير بازجويي،  در زندانھاي جمھوري اسالمي تنھا در دوران بازجويي نیست كه زنداني بخاطر

. فقط به تخلیه ي اطالعاتي زنداني اكتفا نمي كرد اين حكومت. شكنجه و تحمل اعمال وحشیانه مي رود

 سیستم بدين گونه عمل مي كرد كه ثانیه اي از زير نگاه. نیز ھمت گماشته بود فردي اوبلكه بر خلع ھويت 

زنداني پیوسته زير ذره بین و  .آنان رھايي و گريز ي نبود چه به واسطه ي زندانبانان و چه توسط عناصر تواب

دادگاه و دريافت حكم حتي بعد از پروسه ي بازجويي، . نداشت كنترل بود و از شر آزار و اذيت مداوم رھايي

مقررات  از سوي زندان بانان، توابین و عوامل ديگر مانند. چند سويه ادامه داشت ھمچنان تضییقات

 .غیرمعقول و آزارنده زندان در تمامي ابعاد و زواياي آن

گاه در عین حال تعجب آور  روزھاي اول در بند عمومي ھمه چیز ضمن اينكه برايم بسیار تازگي داشت اما

در حالیكه . و بیش پنجاه نفر را در خود جاي داده بود اتاق يا سلولي كه در آن بودم شايد كم. م مي نمودھ

در  ظرفیتي نبود و بنابراين مي توان بسادگي تصور كرد كه نحوه ي زيست زندانیان به ھیچوجه داراي چنین

كاناپه اي دو طرف اتاق قرار  پتوھاي سربازي و وسايل خواب مانند. آن با چه دشواري ھايي ھمراه است
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يك تخت سه طبقه در سمت . پايه ي مخصوص تعبیه شده بود يك تلويزيون نیز بر ديوار روي. داده شده بود

 داشت كه محل نگھداري ظروفي مانند بشقاب، لیوان، قاشق و غیره و لوازم اضافي چپ در ورودي اتاق قرار

 .زندانیان بود

كارگري اتاق كه . چیده شد  رنگ سفید با عرض شايد نیم متر در سطح اتاقبه ھنگام افطار سفره ھايي به

كار ھايي مانند جارو زدن، شستن ظروف، تقسیم غذا و  بین افراد به نوبت تقسیم مي شد عھده دار انجام

 .بودند چاي، چیدن سفره و غیره

. باعث تعجبم شده بود ھر فرد با خود قوطي ھاي شامپو و مايع ظرفشويي بر سر سفره آورد كه بسیار

چرا كه داشتن ظروف . پالستیكي استفاده مي كردند زندانیان براي نگھداري سركه يا آبلیمو از اين ظروف

علت ممنوعیت آن نیز اقداماتي چند براي خودكشي از سوي . شده بود شیشه اي در داخل بند ممنوع

 .ق صورت گرفته بودزندانیان بود كه تاكنون به طور موفقیت آمیز يا ناموف برخي

وحشت، فشار و ضربه ھاي  زندانھاي جمھوري اسالمي فضا و مكاني پر تالطم از سختي، اضطراب، تھديد،

ديگران، دغدغه ي فرساينده ي برمال شدن اطالعات  روحي و جسمي، نگراني براي ياران، ھمبندان، خود و

 گراني و استرس بي وقفه و طاقت فرسا ستكودكان، مادران سالخورده و يك دل ن داده نشده، نگراني براي

دھشتناك گاه تعادل روحي و  زنداني در اين فراز و نشیب بغرنج، سخت و. كه گاه توان از زنداني مي گیرد

ديگر كه ارتباط مستقیم با زندان و سیستم ضد انساني  رواني خود را از دست مي داد و يا به داليل مختلف

 .ردخودكشي مي ك آن داشت اقدام به

بلع داروي نظافت و يا  بريدن رگ با شیشه، حلق آويز،. خودكشي نیز به اشكال مختلف صورت مي گرفت

يك زنداني با عنوان مسئول بھداشت عھده دار . بود قرص به تعداد زياد كه به مرور زمان جمع آوري شده

 .ارو نزد خود نبودمختلف در شبانه روز بود و زنداني مجاز به داشتن د توزيع دارو در نوبت ھاي

جا را اشغال كرده تا   زندانیان بشكل مخصوصي مي نشستند كه كمترين،برسر سفره ھم بدلیل كمبود جا

زانو روي زمین قرار مي گرفت و زانوي ديگر در  يك. ديگران نیز بتوانند ھمگي ھمزمان بر سر سفره باشند

مشكلي كه ھمچنان با پايم بدلیل شكنجه ھا و بدين گونه بنشینم به علت  به تبع آنھا وقتي خواستم. بغل

ھم . ترمیم نشده بود عالوه بر اينكه ناخن انگشت پايم ھم افتاده و ھنوز. كابل داشتم قادر نبودم ضربات

دو دسته خشك و خیس تقسیم مي شد به مدت  به ھمین دلیل از كار بند كه به. اتاقي ھايم متوجه شدند

 خواب من در زير پنجره تعیین شد جايي كه به مادران با فرزند، يا افراد حلبیش از يكماه معاف شدم و نیز م

 .باشند بیمار و يا احتماال امثال من اختصاص مي يافت تا ھر چه كمتر در معرض آسیب

نگاھشان در سكوت خواندم و از سر  جالب آنكه ھم اتاقي ھايم بجز دوسه نفري كه خشم از دژخیمان را در

اندوھناك و غمزده از خبر ضربات كابل بخود نگرفتند بلكه بعكس،   بدل شد، بقیه چھره ايھمدلي با من رد و

خود نشانه ي وجود  گرفتن جنبه ي ديگر ماجرا يعني معاف شدنم از كار، به شوخي پرداختند و اين با در نظر

 .بود روحیه ي خوب و باالي آنھا علیرغم آنھمه فشار و تبعاتش
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در جريان بود و به وضوح   آن دقايق تلخ و وقايع ھولناكي كه در پیرامون مانآنچه در لحظه لحظه ھاي

بر سر سفره به . روحیه ي خوب زندانیان بود احساس مي شد حسي شگرف از شور و شادي آفريني و

گفتگوھاي دوستانه و طنزآمیز و شوخي ھاي صمیمانه اي قرار گرفتم كه  دلیل اينكه تازه وارد بودم خطاب

بازجويي  خوشايند پس از آنھمه تنھايي در انفرادي و شكنجه به من مي بخشید و دغدغه ي احساسي

راستي اتوبوس ھا سه طبقه نشده  مثال از من به طنز و شوخي مي پرسیدند. فردا را از ياد من مي برد

 يا قطار با اتوبوس ھوايي آوردنت اوين! ھم ايستگاه داره براي اوين! قطارھاي ھوايي نصب شده اند! اند

 !برقي

شناخت خود را در زندان باز   پسرك دو ساله كه چشم"مھدي"یان مايل بودم بدانم آن بود كه آنچه در اين م

استنباطي از واژه ھاي ايستگاه، قطار و اتوبوس ھوايي  كرده و محیط پیراموني اش بدان محدود مي شد چه

 .و غیره دارد

حكم صادره وجود نداشت،  بگويم تناسبي بین كیفرخواست واز بس حكم ھا ارقام نجومي داشت يا بھتر 

با يكديگر پرداختند كه موجب نشاط و خنده ي  ھم اتاقي ھايم به فانتزي ھاي طنزآلود در ھمین زمینه

پروسه ي بازجويي اش بسیار مقاومت كرده و بیست يا بیست و پنج  يكي از بچه ھا كه در. بسیاري شد

گفت وقتي میخوام آزاد بشم  حكم گرفته بودگرايشات ماركسیستي بخاطر ) بیاد نمي آورم بدرستي(سال 

ديگري مي گفت بعد اگه يادت رفت و دندون مصنوعي . خونه مرا با اتوبوس ھوايي يا قطار برقي مي فرستند

 .كنیم پشت بلندگو اعالم مي كنن اونوقت ھمه مون بايد بگرديم دندونھاي تو رو پیدا ات را جا گذاشتي از

نان بود به ھمراه يك مايع آبكي با  لیرغم اينكه شام يا البته در آن مقطع زماني افطار يك تكه ناچیز پنیر وع

نام داشت، اما بخاطر آنكه در جمع ھم اتاقي ھايم بودم برايم به  چند پره ھويج شناور در آن كه ظاھرا مربا

 .خوشمزه ترين غذايي بود كه در زندان خورده ام منزله ي

بودم كه به رختخوابم مي  از خواب، پس از ورود به اتاق و خشك كردن دست و صورت، من آخرين نفرقبل 

اما آن . طرف در بازگشته و به دنبال كلید برق گشتم به. رفتم، از من خواسته شد كه چراغ را خاموش كنم

بیرون اتاق و  .یه شده باشدشايد بخاطر اينكه زندان است نبايد كلید در جاي معمول تعب فكر كردم. را نیافتم

حالیكه سر جاھايشان دراز كشیده  جاھاي غیرمعمول را جستجو كردم كه ناگھان متوجه شدم بچه ھا در

متوجه كردند كه خاموش و روشن كردن المپ ھا از دفتر ھر بند  آنھا مرا. اند ھر يك لبخندي به لب دارند

 .كلید برقي وجود ندارد انجام مي شود و

اما تعدادي از افراد اتاق  نكه براي ھر نفر فقط نیم متر فضاي عرضي خواب پیش بیني شده بودعلیرغم اي

ھمیشه . خوابیدن در راھرو مشكالت خاص خودش را داشت .مجبور بوديم به طور نوبتي در راھرو بخوابیم

با سر  تا صبح)  نفر۴٠٠شايد كم و بیش در حدود (به علت وجود تعداد زياد زندانیان  چراغ راھرو روشن بود و

كه از خوابیدن خبري نیست زيرا  ھر گاه كه نوبت من مي شد مي دانستم. و صداي رفت و آمدھا ھمراه بود

ت ابدتر از ھمه مجاز به خواندن كتاب ھم در آن ساع. صدا نه در زير نور مي توانستم بخوابم نه در سر و

وانمود  واب زدن ھم مشمول قواعد ديگر مي شد كه بايدخوابیدن يا در واقع خود رابه خ نبوديم بنابراين امر
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ھوا بخوبي تھويه نمي . مزيتي نبود اما در داخل اتاق خوابیدن ھم. مي كردي كه آن را به اجرا در مي آوري

 .با دشواري ھمراه بود شد و بنابر اين ھوا سنگین و غالبا تنفس

در . نفر قرار مي گرفت ۴ر ھر يك وسايل اتاق به اصطالح قفسه بندي ھاي مجازي متعددي داشت كه د

يكي از آنھا، الدن زير اعدام و . فدايي اقلیت بودند گروھي قرار گرفتم كه دو نفر از آنان طرفدار چريكھاي

دوست  او فوق العاده مھربان، شاد، پرتحرك و. كابل مورد جراحي قرار گرفته بود پاھايش از شدت ضربات

ديگر تواب بود و رفتار آزاردھنده اي  البته وي در آن زمان. دار مجاھدين بودديگري، شھره طرف. داشتني بود

  . آزاد شد١٣۶٣داشت و در ھمان سال 

ھر يك از . مقررات بند تن دھیم اتاق وضعیت آشفته اي داشت اما ناچار بوديم بدين بي نظمي به عنوان

چشم از . مختلف به در و ديوار آويزان كرده بودو طرح و رنگھاي  زندانیان كیسه اي به ابعاد و اشكال و اندازه

اقلیت و در  آرزو طرفدار. خسته مي شد و به طور كلي اثر منفي در روحیه ي آدمي مي گذاشت ديدن آنھا

بود، شعر مي سرود و به سبك نقطه  ھمان گروه چھارنفره ي ما دختري باھوش كه رشته رياضي خوانده

داد كه در گروه مان چھار قفسه ھمشكل از قوطي ھاي   پیشنھاداو. چین نقاشي ھاي زيبايي مي كشید

 الدن و من موافقت. آنھا را برمي گرداندي يكدست به رنگ آلومینیومي بود كاغذي شیر بسازيم كه وقتي

شكل كمون پیدا مي كند و  كرديم اما شھره كه تواب بود تمايل به تغییر نداشت و استدالل مي كرد اين

از ھمینجاھا ناشي مي شود و البته وقتي ديد ما سه   ما كه سر از زندان درآورده ايمھمه ي بدبختي ھاي

 .چون دارد آزاد مي شود خیلي برايش مھم نیست كه ما چه مي خواھیم بكنیم نفر موافقیم اضافه كرد

عرش شعر باخبر شد، دفتر ش يكي از ھم اتاقي ھايم كه طرفدار يك گروه چپ بود و از عالقه ي خاص من به

از او . آنجا كه داشتن دفتر شعر ممنوع است، مراقب باشم ضمن آن رھنمود داد از. را در اختیار من گذاشت

دارد  او گفت ھر صبح، تلويزيون مدار بسته برنامه ي آموزشي. كه اين دفتر را دارد پرسیدم پس چگونه است

بنابراين مراقب باش تا تواب . باشد تهكه اجباري است و فرد مي تواند براي يادداشت برداري يك دفتر داش

 .ھا متوجه وجود شعر در اين دفتر نشوند

ه ھنگام نماز  ب.دافعه ي بسیاري داشتنیز  اتاق ما بود كه شخصیت فردي اش يتواب دوآتشه " مینا"

یكه در حال. يك آنتن واقعي بود. مي چرخاند خواندن براي كنترل ديگران دائم سر خود را به اين سو و آن سو

البد خواندن آياتي بود كه مي بايست در نماز خوانده مي شد، اگر الزم  دھانش حركت مي كرد كه معناي آن

حال نمازش  سرك مي كشید و يا حتي به پشت برگشته و ھمه چیز را زير نظر داشت و در عین مي ديد

 .داعدام داشتن خود و ھمسرش ھر دو حكم. او ھوادار مجاھدين بود. متوقف نمي شد

خواندن نماز بود بنابراين با خیال  وقتي مي خواستم آن دفتر شعر را بخوانم نگاھي به او انداختم كه در حال

كنار ديوار از پتوھاي سربازي و لوازم خواب تشكیل مي شد  راحت روي يكي از ھمان كاناپه ھايي كه

آن   ثانیه ھايي از باز كردنھنوز. حاصل كردم كه وي متوجه محتوي دفتر نخواھد شد نشستم و اطمینان

با خنده ي مشمئز كننده اي  دفتر نگذشته بود كه ناگھان او كه نمي دانم كي آمده و كنار من نشسته بود

خونسردي  .ترديد نداشتم كه نماز خود را شكسته و از سر فضولي كنار من آمده بود چي مي خوني؟: گفت

انكار كنم كه شعر نیست چون   البته نمي توانستمخود را كامال حفظ كردم و گفتم چیز خاصي نیست و
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شب تاريك و بیم موج و  حافظ در آن نوشته شده بود دقیقا صفحه اي پیش روي ما باز بود كه اين شعر

  كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ھا/گردابي چنین حايل

ما مي دوني داشتن دفتر ا .گفت خیلي زود دفتر شعر درست كردي! گفت دفتر كیه؟ گفتم مال خودم، چطور

اضافه كرد اصال ھر نوع شعر ! اين كه شعر حافظه... اما ...با خونسردي گفتم نمي دونستم  شعر ممنوعه

نگاھھاي آنان  از. چون ساعت نماز بود و اتاق ساكت، تمام ھم اتاقي ھايم شاھد ماجرا بودند  ! حافظاحت

پايان ھمان روز بیرون اتاق يكي از ھم  در. ي بردبسادگي مي شد به عمق نفرت آنان از وي و اعمالش پ

 .خیلي مواظبش باش تمام دور سرش چشم داره: من توصیه كرد اتاقي ھايم كه طرفدار پیكار بود به

و به اصطالح خودش در جھت جبران   ھر وقت مرا تنھا در راھرو مي ديد نزد من مي آمدیناپس از آن م

آنچه او بر آن اصرار داشت و از گذشته خود و . مي پرداخت جاھدينجنايات گذشته اش به افشاگري علیه م

يكي دو  .غیره مي گفت او را در نظر من به طرز چندش آوري حقیر و رقت انگیز مي كرد خانه ھاي تیمي و

نمي توانستم تصور كنم كه فرد  .بار فقط گوش كردم اما اين امر مرا بشدت عصبي كرده و درھم مي ريخت

به او گفتم اين راھي كه ھر يك از ما با باورھاي مختلف  .تواند از ارزشھاي انساني تھي شودتا اين حد ب

. غلط بوده مي تواني بگويي راه يا روش. از مبارزه بوده كه ھیچ منافعي در آن نداشتیم انتخاب كرديم نوعي

مه سختي و ناماليمات را افرادي كه اينھ اما در شرافت و صداقت و انگیزه ي پاك ھر يك از. مشي غلط بوده

تو بر موضوعات مستھجني اصرار داري كه از نظر من فقط وصله . ندارم به جان خريده اند به ھیچ وجه ترديد

مي تواني بزغم خودت و به فرض  .است كه به ھیچیك از عناصر و گروه ھاي سیاسي نمي خورد ي ناجوري

ب خیانت كردند بدلیل مثال جاسوسي اما نمي توانم يا انقال محال در بدترين شرايط بگويي آنھا به كشور

. بوديد ھمسرت در يك خانه تیمي با آنھمه مسائل غیر اخالقي چگونه آنھمه مدت سر كرده بپذيرم كه تو با

مصري كه من بپذيرم تھمت ھاي  بعالوه، آنچه كه تو بازگو مي كني و بسیار ھم. چه اجباري داشتید

ھر كدام از ما حداقل يكسال از نزديك با يك . زده مي شد ین سیاسي قبال ھمناروايي است كه در باره فعال

حرفھايي  بوديم از كسي ھرگز چنین مواردي نديده ام و عالقه اي ھم به شنیدن چنین گروه سیاسي آشنا

 .ندارم

رده دو نفر از دوستانم سپ به يكي. اما او عقب نشیني نكرد و ھمچنان بر اين كار خود پافشاري مي كرد

. حال طرح خزعبالت تھوع آور است مرا به بھانه اي صدا كنند بودم اگر او را در كنار من ديدند كه بي ترديد در

گفتم آيا اين جزو  تا اينكه يك روز صريحا به او. مقطعي گريزي مي يافتم اما او دست بردار نبود ھر بار به طور

چنین حرفھايي مي كند؟ گفت نه جزو مقررات  ن بهمقررات زندان است كه مرا ملزم به نشستن و گوش داد

خنده اي سبكسرانه كرد كه . بیايي و بامن از اين موارد حرفي بزني گفتم پس ھرگز نمي خواھم. نیست

ظاھرا ھمیشه  سخیف اما بي تفاوت از من دور شد و در حالیكه. فقدان شان انساني او داشت نشان از

ھر كدام . وظیفه ام را انجام داده باشم ت به ھر حال من مي خواستمآستینش براي گرفتن وضو باال بود گف

و يكي از ! چه نخواھیم! چه بخواھیم. كرديم مراحل توبه را طي كنیم از ما بايد براي جبران جنايتھايي كه

 مراحل توبه اش مزاحم من او البته ديگر ھرگز براي طي. اعتراف و استغفار از گذشته و گناھانمان است آنھا

 آن بیت حافظ را با لحن مسخره اي قرائت ،ضرباتي چند از كابل اما در بازجويي، ناصريان با فرود آوردن. نشد

 .مي شد پي برد كه اين عكس العمل از كجا ناشي مي شود بسادگي. مي كرد
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ھم بنديھايم كه مي  اما دوستان و. شعرش را عوض كند به ھر حال ھم اتاقي ام ناچار شد جلد دفتر

و چندتايي ديگر را " خانه دوست كجاست"مانند  نستند اشعاري را از بردارم از من خواستند اشعاريدا

 دفتر شعرھايشان بنويسند يا خود آن اشعار را در دفترھايشان البته با رعايت برايشان قرائت كرده و آنھا در

به بھانه ي برنامه اجباري  اناين خود يك نمود بارز و خوب ديگري بود كه زندانی. مسائل امنیتي بنويسم

مي خواستند بھره مي جستند و البته قابل ذكر است  آموزشي مداربسته از داشتن دفتر به نفع آنچه خود

 .زندان در آن مقطع زماني شھامت خاصي مي طلبید اين كار با توجه به شرايط

آموزشي در اتاق حضور داشته و  شايد فرداي آن روز بود كه من نیز به اجبار بايد به ھنگام پخش برنامه ي

برنامه ي آموزشي از تلويزيون مداربسته زندان شروع و در  .وانمود مي كردم كه به آن گوش فرا مي دھم

 پخش و به ھمراه آن تصاويري از بھشتي و افرادي ديگر نشان داده شد كه در حزب قسمتي از آن سرودي

کجایید ای ز جان و جا  .... ي شعري از موالنا بودسرود حاو. جمھوري اسالمي به ھالكت رسیده بودند

کجایید ای در /بداده وامداران را رھایی/کجایید ای در زندان شکسته/کسی مر عقل را گوید کجایی/رھیده

کف /زمانی بیش دارید آشنایی/در آن بحرید کاین عالم کف اوست/کجایید ای نوای بی نوایی/مخزن گشاده

بھل نقش و به دل /دلم کف کرد کاین نقش سخن شد/بگذر اگر اھل صفاییز کف /دریاست صورتھای عالم

 که اصل اصل اصل ھر ضیایی/ای شمس تبریزی ز مشرق برآ/رو گر ز مایی

مسئولیت پذيري انسان در قبال  فلسفه ي مولوي و توصیفات او در اين ابیات و مضامین آن كه اشاره به

صاوير كه نمايندگان عناصري متحجر، ضد تكامل و ھستي ت خود، ھستي و جامعه بشري است با نمايش آن

داشتم  برايم كه الفتي با شعر. تطابقي نداشت كه ھیچ بشدت در تناقض و تضاد بود بودند، سازگاري و

مال و  اختیار به ياد اين بیت افتادم بي. بغضم گرفته بود و بیصدا اشك از چشمھايم فروچكید. آسان نبود

 چون نیك بنگري ھمه تزوير مي كنند/محتسبشیخ و واعظ و مفتي و 

طرفداران توده اي و اكثريت تقريبا  در سطح اتاق جايگاه افراد نیز بنابر مواضع سیاسي آنھا شكل گرفته بود

ھا و گرايشات چپ مترقي تقريبا يك قسمت و مجاھدين در قسمت  گروه. در يك گروه و با ھم مي گذراندند

وگرنه تعداد در  البته اشاره ام صرفا بر واقعیات است. ادي را شامل مي شدندكه تعداد زي عمده ي اتاق چرا

بعالوه تعداد . اساسا نمي تواند موثر باشد به حق يا ناحق بودن، درستي يا نادرستي تفكر و مشي يك گروه

نیست  مطالبهچرا كه مبارزه، . تواند موجبات تزايد مطالبات آنان را فراھم سازد زياد افراد از يك گرايش نمي

 .بلكه مسئولیت است

جناح ھاي مختلفي وجود داشت كه ھر  گويا در میان توابین. ھر يك پراكنده. چند تواب نیز در اتاق ما بودند

طیفي از توابین بودند كه گفته مي شد ھسته ي . نداشت يك آن ديگري را به عنوان تواب واقعي قبول

تاكتیكي مي  توابین را برسمیت نشناخته و آنھا را منافق و توابآن بند بود و ديگر  اصلي اشان در اتاق يك

 .خواندند

به كنار من آمد و نشست و از من  يك روز جمعه در حالیكه نوبت سوزن به من رسیده بود يكي از توابین اتاق

سم او در واقع مي خواست با تغییر ا. را فاطمه صدا بزنم خواست ھمچنان كه از ديگران خواسته منبعد او

با . اوست نشان دھد كه ماھیت تفكرش نیز تغییر كرده و نام جديد نمادي از باور جديد خود ھر چه بیشتر
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بنابراين در سكوت فقط سرم را تكان دادم اما  توجه به اينكه زير اعدام بود قطعا شرايط او را درك نمي كردم

 .نكردم ھیچگاه او را بدان اسم خطاب

 طرفدار مجاھدين ۶٧شدگان سال  اومي ھم بودند مانند مھین حیدري از اعداماما افراد قابل تحسین و مق

ھیچگاه يادم نمي رود اخبار . بسیار فعال و شاد بود علیرغم مشكلي كه در يكي از دستانش داشت. خلق

 پخش مي شد اجباري بود و ھمه ي افراد بايد داخل اتاق بوده در سكوت به آن شب ھنگام كه از تلويزيون

مجاھدين كه آنھا نیز در سال  مھین به ھمراه منیره عابديني و خواھرش، دو ديگر طرفدار. مي دادندگوش 

اجبار با تكرار ھر تپقي كه گوينده اخبار مي زد و طنزآلود   اعدام شدند به نوعي اعتراض خود را از اين۶٧

ير وارد اتاق شدم مھین و يك شب وقتي اخبار شروع شد ناگز .الحیلي نشان مي دادند كردن آن به لطايف

نشستم و تعارفاتي  كنار مھین. خواھر تقريبا كنار ھم وسط اتاق رو به تلويزيون نشسته بودند عابديني ھاي

او در واقع سعي داشت از ھر فرصتي . مي كرد معمول بین ما رد و بدل شد مھین با من به عمد بلند صحبت

تپق  اما آنھا آن شب نیز ھمچنان به طنز. تواب اتاق تذكر داد. داخبار نشان دھ اعتراض خود را از اجباري بودن

 .زدن گوينده ادامه دادند

. مي رفتم و بسیار ھم بیمار بودم نیز از ياد نمي برم يك روز سرد پايیزي را كه ھنوز و ھمچنان به بازجويي

دري بسرعت خود را با داشتم از بند خارج مي شدم مھین حی وقتي مرا براي بازجويي صدا زدند در حالیكه

مالقات داشتم و   يرساند و آن را با مھرباني و اصرار به من پوشاند چرا كه ھنوز نه اجازه ژاكتي گرم به من

 .نه دريافت وسايل

نماز مي خواندند اما به نوعي  افراد با گرايشات چپ كه ھمچنان بر سرمواضع خود بودند ھر چند كه ظاھرا

مانند طرفداران گروه ھاي چپ در اتاق چھار كه حاضر به  اما نه.  مي شدندبه زعم توابین كافر محسوب

تعابیر  و مقاوم و استوار آشكارا بر سر مواضع خود بودند و عالوه بر كافر، به زعم خواندن نماز نیز نشده

گروھي ھم از گرايشات گذشته خود بريده و نه به  .جمھوري اسالمي نجس نیز محسوب مي شدند

 اما ھمچنان. تواب رو كرده بودند و نه به ھیچیك از گروھھاي سیاسي ديگر المي به عنوانجمھوري اس

روابط انساني في مابین  شرافت انساني خود را بعنوان عناصري مستقل در ھمه ي زوايا و بطور اخص در

 .دگذشته خود رويكردي به گرايشات جديد داشتن برخي نیز از گرايشات. درون بند حفظ كرده بودند

دچار سو تغذيه، بیماريھاي كلیوي   و اكثر آنھا۶٠ به طور عمده شامل دستگیري ھاي سال 4زندانیان در بند 

پوستي و عوارض روحي ناشي از دشواريھاي غیرقابل توصیف آن  به دلیل ضربات كابل زيرپا، بیماريھاي

مي  ه و گاه بشدت دچار تشنجيكي از ھم اتاقي ھايم تعادل روحي خود را از دست داد .شرايط سخت بودند

داشت و ھمچنان بر سر مواضع  او گرايش چپ. شد و فرياد مي كشید كه فقط با تزريق دارو آرام مي گرفت

 .دختري ساكت، محجوب و دوست داشتني. خود بود

قتي و. از اعدام ھاي شبانه. كردند   برايم تعريف مي۶٠ھم بنديھاي من از وقايع تلخ و دردآوري از ايام سال 

مجاھدين خلق بود به ھواخوري مي رفتیم يك لحظه پشت در  يك روز با يكي از ھم بنديھايم كه طرفدار

 او گفت چه شبھا كه پشت اين در با. اي زيبا، نگاھي غمناك و روحي بزرگ داشت چھره. ھواخوري ايستاد
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بھترين دوستان و . ختیمري صداي ھر تیر خالص تعداد اعدام شدگان را شماره مي كرديم و تاصبح اشك مي

 .عزيزانمان را از كنارمان بردند و كشتند

" اعدام شد"اغلب با پاسخ   آنھا را مي شناختم۶٠ و ۵٩وقتي سراغ افرادي را مي گرفتم كه از سالھاي 

آشنا بودم، حداقل يك نفر تا چند نفر از يك خانواده  اغلب كساني كه با آنھا در آن سالھا. مواجه مي شدم

 .شده بودنداعدام 

تراكم جمعیت در اتاق،  به خاطر وجود توابین كه آنتن ھاي زندانبانان محسوب مي شدند و به علت

ھاله يكي . راھرو يا ھواخوري رد و بدل مي گشت گفتگوھايي كه ضروري بود در خلوت و خفا صورت بگیرد در

ا طي مي كرد اولین كسي بود دستگیر شده و در اوين محكومیت خود ر ۶٠ از ھم اتاقي ھايم كه از سال

تحلیل گروھھا و ديگر وقايع  از آخرين. پروا مرا در ھواخوري صدا زد و از اخبار بیرون از زندان سوال كرد كه بي

اين باور به حدي جدي گرفته . بزودي رژيم سقوط خواھد كرد در آن مقطع البته تحلیل آن بود كه. مي پرسید

بودند تا اگر براي  ه دفعات زندانیان با مانتو و روسري و كامال آماده خوابیدهتعريف كردند ب شده بود كه برايم

 .نجات و رھايي آنھا آمدند تاخیري صورت نگیرد

زنان سالمند پیرو مذھب بھائیت   شامل عناصر مبارز با گرايشات چپ مي شد كه نماز نمي خواندند و۴اتاق 

 براساس شرع اسالم كافر و نجس محسوب مي ۴؛ افراد اتاق زندانبانان بزعم. نیز در آن اتاق بسر مي بردند

كشد، چندان عجیب نبود اما  اينكه رژيم طرفداران گروھھاي چپ را معاند و كافر و غیره بنامد و به بند .شدند

 .پیروان مذھب بھائیت آنجا چه مي كردند

زه ي عمر حاكمیت جمھوري اندا ای به ستیزی سابقه انواع تبعیض ھاي قومي و مذھبي و از جمله بھایی

آخوندھا يا به اصطالح فقھا اختالفات كم و بیشي بود،  در احكام و فتواھاي صادره از سوي. اسالمي داشت

بدن مرطوب  شده بود كه بھايیان فاقد طھارت ذاتي ھستند و بنابر اين از تماس با دست و اما در زندان اعالم

كردند كه بر مبناي آن غیر مسلمان از ھر دین  استفتائات خمیني ميتوابین استناد به . آنان بايد اھتراز كرد

 )٢۶٧، س١٠٢استفتائات خمینی جلد یک، ص. (نجاست است و مذھبی كه باشد، محكوم به

ھر چند در . برسمیت نمي شناسد در قانون اساسي نیز ذكري از مذھب يا آيین بھايي نشده و نظام آن را

مذاھب، قومیت ھا، آيین ھا و پیروان عقايد حتي  مي ھیچیك ازحاكمیت جھل و جنون جمھوري اسال

دستگیر  اولیه انساني خود بي نصیب ھستند، بلكه مورد تعدي و آزار قرار گرفته، مسلمانان نه تنھا از حقوق

گروه مذھبي ديگر تحت سركوب  در آن مقطع شايد بھايیان بیش از ھر. و شكنجه و حتي اعدام مي شوند

چرا كه حاكمیت، جنايات خود را به اعتبار . ھم داشته و دارد ه بي گمان انگیزه ھاي ايدئولوژيكقرار گرفتند ك

 .سردمداران با امام غايب و الھام و وحي از او توجیه مي نمايند ارتباط

بجز در صبح روز جمعه نبود  شستن لباس در بند چھار باال كه ھمچون بند پايین برخوردار از ھواخوري

محلي براي خشك كردن آنھا . توانستي لباس را بشويي گیرم كه مي. نجي را بوجود مي آوردمشكالت بغر

ھايي كه  اما لباس ھاي زير رابه نوبت روي طناب. بیماريھاي پوستي بسیار شايع بود بنابراين. وجود نداشت

ه ھاي بايد پا را روي میل .پشت پنجره بسته بوديم خشك مي كرديم كه مشكالت خاص خود را داشت
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پنجره سوم آنھا را روي طناب، جدا از لباسھاي افراد  محافظ شوفاژ گذاشته و از آن باال مي رفتیم و پشت

 كمبود جا براي خشك كردن لباسھاي زير در پشت پنجره ھمیشه محسوس و. داديم مبتال به قارج قرار مي

 .ريسك ابتال به قارج بسیار باال بود

ظرف يا لباسي به حمام  يك روز كه براي شستن.  و يك ظرفشويي بودحمام بند شامل چھار كابین دوش

آنھا بسیار رعايت . داشتند يك پتو را آب بكشند رفته بودم دو نفر از زنان سالمند بھايي بسختي تالش

 چرا كه اگر تواب بود آن را نجس تلقي كرده و. آب به كسي پاشیده نشود ديگران را مي كردند كه قطرات

كه در حین كمك به آنھا  در كمك به آنھا ترديد نداشتم اما كمي نگران بودم.  ھمراه داشتمشكالتي به

رفتم و يك طرف پتو را گرفتم و به آنھا گفتم دونفري  به طرف يكي از آنھا كه مسن تر بود. توابي داخل شود

اما لحظه   خیره شده بودندابتدا آنھا با تعجب به من. كه بتوان بخوبي پتو را آب كشید طرف ديگر را نگھدارند

ھر دو تشكر كردند و . كابین ھا آويزان كرديم اي بعد به كمك يكديگر پتو را آب كشیده و آن را روي در يكي از

دادن مخالفتم با اين فتواي غیرانساني دست خود را با لباسم خشك مي  من در حالیكه به عمد براي نشان

نمي كردم و از اينكه من  بود چنین ف كنم متاسفانه اگر توابي در آنجااما بايد اعترا. آنجا خارج شدم كردم از

زندگي در زندان شده بودم روزھاي اول با خود از نظر ذھني  نیز ناگزير به انتخاب دو گونه ي متفاوت از طرز

 .داشتم درگیري ھاي زيادي

بازجو، كابل، . اشتند لحظات جانفرسايي كه گويا ھرگز تمامي. دوران بازجويي به سختي مي گذشت

و سايه ھاي ... درد، زخم و دوباره بازجو، بازجويي شكنجه، توھین، ھتك حرمت، خشونت، فرياد، خون، ناله،

گاه ساعتھا انتظاري تلخ براي آنچه كه مي  .سیاه، دسیسه ھاي شوم دخمه ھاي.. موذي موحش

.  افتاد و توان از آدمي مي گرفتو ھر دقیقه اتفاق مي... ھر ساعت ھر روز،...دانستي اتفاق مي افتد

. نشسته بودند طعمي تلخ داشتند و ناخواسته جاني را كه تمنايت نبود، پیوسته به واخواھي لحظه ھا

معني زندگي از دست ... طاقت فرسا جانكاه و. اينھمه اضطراب و دغدغه، رمقي برايت باقي نمي گذاشت

نفست تند برمي آمد  با ھر نام قلبت مي كوبید و... دسردر... چشم بند. نمي توانستي نگاه كني .مي رفت

تازيانه باال مي رفت و ھوا را مي شكافت و گاه  .گاه در شعبه، شاھد بازجويي ديگران بودي. و نمي آمد

براي  بتوانند موقع رفتن) بازجوھا(باورم نمي شد آن دو . كسي مي خنديد... بعد و... شتك خون روي ديوار

 . و بخندندنماز با ھم بگويند

ادعا مي شد در شكنجه ي  از كسي بودم كه* يك بار در شعبه ي سه شاھد اعتراف گیري توسط ناصريان

آنان متھم بودند چند . نقش داشته است ٦١ چند پاسدار در يك خانه ي تیمي توسط مجاھدين در سال

 شكنجه كرده و سپس تیمي دست داشته اند، شناسايي، دستگیر و پاسدار را كه در لو دادن خانه ھاي

بعد از ادعاي اين  يك نمايش تلويزيوني نیز. رسانده و در بیابانھاي اطراف تھران دفن كرده اند آنھا را به قتل

. غیرقابل تصور مي نمود. انجام مي گرفت اين اعتراف گیري نزد خواھرش. واقعه در آن زمان پخش شد

نمي . د؟ آيا باور نكرده بود؟ نمي دانم چرا او ساكت بودباور كرده بو آيا. ھیچ نمي گفت. خواھرش ساكت بود

عیني آنھمه نبوده  چرا خودش اينگونه به بازگويي وقايعي پرداخته بود كه البته اذعان داشت شاھد دانم

صداي ناله در اثر شكنجه، يا بوي ... شنیده فريبا اكتفا مي كرد به بازگويي آنچه صرفا بگوش مي. است
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كه البته به گفته ي خودش علیرغم اينكه در ھمان خانه بوده، ... حمام و قطرات خون درپوست سوخته و يا 

 .ماند كلمات بي ھیچ آھنگ، طعم يا حسي در فضا معلق مي. به چشم ھرگز نديده است اما

و وضعیت خود را فراموش كرده  در بھت و ناباوري، خود. با خود فكر مي كردم اينھا با انسان چه مي كنند

بخود ... وادار به گفتن شده بود، از درون به يكباره از ھم پاشیدم بي اختیار از به تصوير كشیدن آنچه او. بودم

 .به گريه افتادم لرزيده و

 !خفه شو برو بیرون... تو ديگه چه مرگته: ناصريان گفت

یوه ھاي توانند با ش ولي آنقدر مي دانستم كه اينان به سادگي مي. از جزيیات موضوع خبر نداشتم

تھديد و شكنجه و با ابزارھاي مختلف و زير فشار و  فرد را با. غیرانساني جاي مجرم و قرباني را عوض كنند

آزار و . مگر انسان چقدر توان تحمل شكنجه را دارد. ساده نبود .علیه خود كنند تھديد وادار به اعتراف

شكنجه مي  زنداني گاه تا سر حد مرگ. درواني فرد را مختل و او را دچار آشفتگي مي كن شكنجه سالمت

ھدف شكنجه گران نیز خرد . انتھا نیست حد آستانه ي تحمل در افراد متفاوت است اما نامحدود و بي. شد

واقعیت اين است كه  .تا آنچه مي خواھند بر وي تحمیل نمايند كردن روحیه و شكستن اراده ي زنداني ست

غیرواقعي از افتراھاي گوناگون، غیرسیاسي و   فرد به اقرارھايگاه براي اعتراف گیري يا وادار كردن

رويه اي كه اينان كماكان از بدو حاكمیت خود به روش ھاي مختلف براي  .غیراخالقي نیز بھره مي گرفتند

 .اعتبار كردن دگرانديشان، منتقدين و مخالفان بدان توسل مي جستند بي

انگار دو نفر . برداشته شوند م را حس نمي كردم كه روي زمینپاھاي. مانند شبحي از الي در بیرون خزيدم

مي خواستم باشم و بشنوم حتا اگر از جنس سادگي . كنم نمي توانستم آن ديگري خودم را ساكت. بوديم

مي . بود او ھم بندي ام. در اقراري ناخواسته، نامفھوم و بي قاعده در ھم مي پیچید نبود و به غلظت اجبار

پس از ... نه. را برندارم كاش مي شد ھیچگاه چشم بند. خیله ام داشت ويران مي شدم... شناختمش

 .نگران مي بودم پس نبايد... ھرگز... بازجويي در بند پرسه نمي زدم

به بند رسیدم كه انگار  اينقدر خسته و ناتوان. آن غروب در خود تواني براي بودن احساس نمي كردم

. با مزه ي تند كافور برايم نگه داشته بودند لب اوقات يك چاي سردھمچون اغ. جسدي را حمل مي كنم

شانه اي دوستانه بود روي بالش ابري مي گذاشتم و به سقف خیره مي  خورده نخورده سرم را كه در پي

 .چشمھايم با خواب بیگانه شده بود چقدر. شدم

رسید اين يك روند معمول  ظر ميھر چند اعتراف تحت شكنجه فاقد اعتبار قضايي و حقوقي است اما به ن

اعتراف علیه خود منوط به شرايطي است كه در آن فرد به  علیرغم اينكه اعتبار. در جريان بازجويي باشد

ضدانساني  فشار يا تھديد بوده باشد در زندانھاي جمھوري اسالمي گاه فرد در فرايند ھیچوجه نبايد تحت

 .علیه خود نیز مي شد  اعترافات واھي و كذبشكنجه و با توسل به زور و تھديد وادار به

جريان بازجويي وادار به اقرار  يكي از ھم اتاقي ھايم كه ھوادار يكي از گروه ھاي ماركسیستي بود در

البته جاي تعجب داشت كه مگر طرفدار يك . مجاھدين است غیرواقعي ي شده بود مبني بر اينكه طرفدار
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ھمان  به. كافي جرم نبود كه او را به چنین اعترافي واداشته بودندبه اندازه ي  گروه ماركسیستي بودن

او دختر كم سن و سالي بود و با سادگي و صراحتي كه به  !اندازه كه يكي محارب با خدا بود ديگري مرتد

 (كه در فرم ھاي مخصوص انجام مي گرفت(بعد از نوشتن نامه براي بازجويش  دل مي نشست ھر از گاه

كذب ناگزير از اقرار بدان شده  بدين گونه انگار مي خواست چیزي را كه به. ع را تعريف مي كردبرايمان ماوق

بغرنج بازجويي و شكنجه را از سرگذرانده بود، سعي داشت  اينك كه آن شرايط. بود از باور خود پاك كند

حدي بود كه شخص  زجويان بهگاه شدت آزار و اذيت و درنده خويي با. تحمیلي را از خود بزدايد ناباورانه چنان

 .شدن را براي رھايي از آن به جان مي خريد ھر اتھامي را مي پذيرفت و حتا گاه فرد زير شكنجه، اعدام

  :به بند كه رسیدم فاطمه با نگراني مرا جست و در خلوت با صدايي فروخورده گفت

او كه . رنگ از چھره اش پريده بود .بچه ھا شنیده اند امروز صبح تو را در شعبه ي ھفت صدا كرده اند  

دادگاه و اجراي احكام را گذرانده بود چرا اينقدر از شنیدن آن  چند سالي در زندان بود و مراحل بازجويي و

موج مي زد و  نگراني و دلھره توي لحن صدا و چھره اش. او خود متھم شعبه ي ھفت بود. بود نگران شده

ذھني در باره ي شعبه ي ھفت نداشتم،  بخاطر اينكه ھیچ گونه پیش زمینه ي. آن را به من منتقل مي كرد

 ؟....آخه چرا شعبه ي ھفت! ؟....شعبه ي ھفت :پرسیدم

معروف به شعبه ي ... شعبه ي ھفت :مه كنار گوشم اضافه كردضمن توضیحاتي در مورد آن شعبه با زمز

 ......!اعدامي ھاست

مگر من ! روز وحشتناكي چه. من كه شعبه ام سه بود، دلیلي نمي ديدم كه شعبه ي ھفت مرا بخواھد

نمي ... و تاريك.. قبرستاني متروك.... خستگي چشمھايم را يك لحظه بستم از فرط. چقدر توان داشتم

در درونم سرماي شديدي حس مي كردم، عرقي سرد بر پیشاني ام  .م فكرم را متمركز كنمتوانست

يكباره  دستھايم به... ديگر بقیه ي حرفھايش را نشنیدم. پیشاني ام را لمس كردم با پشت دست. نشست

نگاھي ... باھوش... شیمي دانشجوي سال آخر دانشگاه در رشته ي. از درون دستھاي پرلطفش رھا شد

 ...غرور و كنجكاوم

 ...صبح زود روز بعد به ھنگام اذان يكسري اسامي براي بازجويي خوانده شد كه نام من نیز در میان آنھا بود

 ...شعبه ھفت... مھناز ... ...٢١٦در بیرون از دفتر ... و

 شب تمام. جا كنده مي شد قلبم داشت از. كاش فاطمه در باره ي شعبه ي ھفت آن چیزھا را نگفته بود

حدود . اطالعات داده نشده چه توجیھي بتراشم گذشته را نخوابیدم و داشتم فكر مي كردم كه براي ھر

طبق معمول در راھرو . به شعبه ي ھفت برده شدم. زندان اوين مي گذشت شايد چند ماھي از انتقالم به

خشمگینانه ي بازجوھا غوغا مي فرياد  .اين بار گفته شد رو به ديوار بنشینم. زندانیان ديگر نشستم در كنار

پیكر يكي دو نفر كه زير ضرب آنھا به اين طرف و آن طرف كوبیده  رفت و آمدھاي سريع و پرسرو صدا و. كرد

   ...صداي درد.... صداي فرياد.... صداي كابل بعد. مي شدند

يك زنداني از درون  .ردزنداني بايد مي شم..." صد و ... صد و دو... صد و يك" !سگ منافق... پاشو... بشین 

.... او را گرفتند... يا پاسدار سراسیمه دنبالش دويدند چند تا بازجو... اتاق شعبه با شتاب به بیرون دويد 
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را به  او... پشنگه ھاي خون بر سنگفرش راھرو... كوبیدن بدن و سرش به در و ديوار و مشت و لگد و صداي

ھاي بازجوھا ھمچنان به گوش  ي ضرب و شتم زنداني و نعرهصدا. درون شعبه برده و در شعبه را بستند

 .مي رسید

دستگیر شده يا زندانیاني  به نظر مي رسید بازجويان شعبه ي ھفت سخت درگیر شكنجه ي متھماني تازه

بعدازظھر . ھمچنان آنجا نشستم بي آنكه نامم را بخوانند تا ساعتھا. بودند كه اطالعاتشان برمال شده باشد

صندلي  با خشونت خواسته شد كه روي يك. كه داخل شدم زير پايم و روي زمین خون بود از در. دندصدايم ز

بازجويي كه مرا مخاطب قرار داده بود،  .كه رو به ديوار بود بنشینم و برگه ھاي بازجويي در مقابلم قرار گرفت

وضوح آشكار بود كه مقاومت به . و ملتھب از ته گلو برمي آمد كف بر لب، نفس زنان صدايش خسته، عصبي

من ضربه زده  در حالیكه محكم با كابل چند بار بر. زندانیان آنان را از نفس انداخته است دستگیرشدگان يا

. نكرده و ھر چه اطالعات دارم بدھم شد، خواسته شد از اول ھمه حقايق را بنويسم و چیزي را كتمان

 ي مي شد دريافت كه آنان توجه ي اصلي اشان به افراد تحتدر عین حال بخوب !...تھديداتي چند.... وگرنه 

گوشه يا قسمتي از چادري  كنار من يكي از آنھا را كابل مي زدند و گاه لبه ي كابل به. شكنجه اشان است

را از ھم مي دريد و بعد تن عزيزي كه زير شكنجه  شالق ھوا. اصابت مي كرد كه مجبور به داشتن آن بودم

چه احساس سخت ناخوشايندي كه نمي توانستي . يا پاسخي بي ربط مي داد ار مي كرد وھمه چیز را انك

اطالعاتي بودند كه  آنھا به شدت نگران و خواھان. واكنش انساني از خود نسبت به او بروز دھي ھیچ

غم صدايش بسیار جوان بود و علیر. ھمكاري نمي كرد او. زنداني را با بیرحمي بخاطر آن شكنجه مي كردند

واكنش  فرط درد ناشي از اصابت ضربات كابل، كابل ھايي كه بدنش را مي دريد، اما فريادھا و ناله ھايش از

 .او به اينھمه شكنجه ي وحشیانه بسیار دلیرانه بود

مقابل میزي ايستادم كه  در. پس از ساعتي بي آنكه برگه ھاي بازجويي مرا تحويل بگیرند صدايم زدند

اكبر (بازجويان شعبه ي ھفت شامل فكور . مي شنیدم چند صداي مختلف را.  قرار داشتندبازجوھا در برابرم

 **و اسالمي) کرد ھا نیز شرکت می ی اعدام آن شکنجه زندانیان خود در جوخه كه عالوه بر(، فاضل )كبیري

ه ي مرگ و از معروف به شعب شعبه ي ھفت. آنھا از بیرحم ترين بازجويان زندان اوين بشمار مي آمدند. بود

آنھا گويا خیلي مايل نبودند وقت زيادي صرف پرونده ي . بود رعب انگیزترين شعبات و در واقع شكنجه گاه ھا

خطاب به من  به ھر حال يكي از آنھا. برايشان موضوع با اھمیت تري در آن لحظات مطرح بود من كنند و

كه قراره معدوم بشي اقال ھمه حرفات  حاال. رحكم اعدامت اومده، خوب فكراتو بكن و تصمیمت را بگی: گفت

 !...كم كن را بزن و بار گناھانت رو تو اون دنیا

. و ساكت ايستاده بودم در حالیكه چشم بند به چشم داشتم، در برابر آنھا ھمچنان مبھوت، شگفت زده

 اي را روي میز يكي از آنھا پرونده .جدي است نمي توانستم تشخیص دھم قصد ارعاب مرا دارند يا اينكه

میخواي !... اين ھم حكم ات: ...مي خوردند و سپس گفت صداي برگه ھايي را شنیدم كه ورق. كوبید

بسمه تعالي  :آنكه منتظر پاسخي از طرف من بشود متني را با اين مضمون خواند و بي...؟ ...بخوني اش

جرم وي ... رض و محارب با خدا و رسولاال مفسد في... گروھك منافقین ... مھناز قزلو... بدين وسیله.... 

سپس ھر سه بازجو  ....حكم قطعي و الزم االجراست. ...مي باشد به اعدام محكوم... محرز شناخته شده
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مي توانم بگويم تمام اتاق شعبه در  با صداي گوش خراشي به سردادن تكبیر پرداختند كه بي اغراق

 .ودافتاده ب انعكاس نعره ھاي آنان گويا به لرزه

جمھوري اسالمي چندان جاي  اينكه فرد تنھا بخاطر داشتن يك باور ساده محكوم به اعدام شود در نظام

برخورد رژيم با مخالفینش برگرفته از قوانیني است كه از  تمامي احكام صادره و نوع. تعجب نبوده و نیست

است   ھمانا احكام شرعيدر واقع مرجع نھايي ضوابط حكومتي. اسالمي منشا مي گیرد شريعت يا فقه

خب حاال مي ري : يكي از بازجوھا گفت .كه آنھا را مجاز به كشتار و سركوب بي حد و حصر مي نمايد

 ... وصیتت رو ھم مي نويسي

. سرم درد مي كرد نفس در سینه ام حبس شده بود و به شدت. دوباره در راھرو به انتظار نشستم

بي . سخت دلتنگ بود و دلكنده جان زخمي ي كه. شجاعتاحساسي توامان داشتم نه وحشت بود نه 

در آن مه گون ". "سان رھنورداني كه در افسانه ھا گويند به" تفاوت نسبت به آنچه پیش خواھد آمد اما نه 

 از زمین كنده شده بودم اما". دستش گرم كار مرگ"بس ھولناكي را مي شد ديد  خود شب" فضاي خلوت

عین حال شكنجه ھاي   از يكسو به رھا شدن از اين دغدغه و اضطراب و در.در آسمان جايي نمي جستم

نمي ديدم و از سويي ديگر احساس شگرف  پي در پي مي انديشیدم كه ديگر تحمل آن را در توان خود

ھنگامي كه آدمي در اسارت است آرزوھايش ساده و ... پايیزي و  دوست داشتن زندگي، آفتاب، برگھاي

 .كوچك مي شوند

دختري شدم كه به زاري با اين  رم را به آرامي روي ديوار سرد راھرو تكیه داده بودم كه متوجه ي صدايس

ديگه از جون من چي مي ... نمي خوام زنده بمونم... دارين چرا دست از سرم برنمي: "مضامین مي نالید

ي را داشت كه بر سر گور لحن صدايش مجروح و ناالن بود و موقعیت كس "...راحتم كنین بكشیدم... خواين

. حالت تھوع داشتم .شقیقه ھايم از شدت درد تیر مي كشید. تمام تنم به يكباره يخ زد. مي زند عزيزي زار

او ھمچنان مي . تلخ تعرض جنسي به او بود آنچه او با ضجه ھاي دردناك به ناله واگويه مي كرد داستان

 "!خبیثه! خفه شو: "ضربه اي به او زد و گفتشد و گويا  پاسدار نگھباني به او نزديك. نالید

جنسي به عنوان شنیع  واقعیت تلخ اين است كه در تمام طول سه دھه حاكمیت جمھوري اسالمي، تجاوز

گیري علیه مخالفین بويژه زندانیان زن به طور  ترين ابزار و روش شكنجه براي تحقیر، شكستن و اعتراف

ع وقتي پیچیده تر مي گردد كه اين نوع از شكنجه با مجوزھاي موضو .سیستماتیك بكار رفته و مي رود

ماھیت و . شود توجیه و چه بسا قانونمند شده و با ھدف كنترل و سلطه ي كامل بر او اعمال مي شرعي

بنابر اين حیطه ي . تعريف مي شود حدود و ثغور تجاوز جنسي بر مبناي نقش فرد انساني در اين تعرض

 .نمي باشد) چه زن و چه مرد(تناسلي فرد  د به دخول در آلتتجاوز جنسي صرفا محدو

. جمھوري اسالمي برمي گردد سابقه ي كاربرد ھدفمند چنین شیوه ي رذيالنه و ھولناكي به اوايل حاكمیت

زنان پیوسته با ھدف به انزوا كشانیدن آنان در معرض  به ھنگام حضور در صحنه ھاي سیاسي و اجتماعي،

 كه معموال از الفاظ و كلمات ركیك كه بار جنسي داشته و از خفیف ترين نوع آن ودندتعرضات گوناگون ب

 .محسوب مي گردد تا ديگر انواع آزارھا و تعرضات جنسي را شامل مي شد
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ھا يا تجمعات، ھمیشه با  فعالین سیاسي زن در فعالیت ھاي خود در صحنه ي اجتماع، میزكتاب، میتینگ

اغلب متھم به . روبرو بودند) اللھي ھا و چماقداران حزب(ان سرسخت حكومت برخوردھاي ھیستريك طرفدار

حتا در نشريات تندرو مطالبي حاوي تھمت ھاي جنسي نسبت به فعالین  روابط غیراخالقي شده و

 .طور اعم و زنان به طور اخص انتشار مي يافت سیاسي به

اعتقادي آنان محلي از  چارچوب نظامحضور زن در خیابان، جامعه و سیاست در نقش فعال سیاسي در 

خانه، پستو و آشپزخانه بوده است و اينكه به اذن ھمسر  بلكه ھمواره تعريف زن و جايگاه او. اعراب نداشت

شوھر قايل  اگر خمیني فقط يك جا براي زن حق بیرون آمدن از خانه را بي نیاز از اجازه ي .از خانه بیرون برود

فرصت طلبانه از آن سود جست وگرنه  ر راستاي به قدرت رسیدن اش به طرزيشد ھمانا ھنگامي بود كه د

 .خروج زن از خانه منوط است به اجازه شوھر بر اساس فتواھاي مندرج در رساالت فقھي،

يكي از . شود كتاب تشكیل مي ٥٢فقه اسالمي از : اما در توجیه تجاوز جنسي به عنوان اجراي حد الھي

يا منشأ آن در ضمن مباحث جنگ و جھاد آمده و جزيي از  و بحث كنیز يا كافر حربي، كتاب جھاد است  آنھا

  ـ٧٣٤(كتاب اللمعة الدمشقیه به قلم محمدبن جمال الدين مكي العاملي .  است احكام و قوانین جنگي

 الدين شده و توسط زين ، يكي از متون فقھي قديمي است كه نزديك به ھفت قرن پیش نوشته ) ق. ھـ ٧٨٦

الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیه تشريح  در كتابي به نام)  ق.  ھـ ٩٦٥ ـ ٩١١(الجبعي العاملي 

شرح داده شده »  غنیمت«جھاد لمعه، احكام و قوانین جنگي تحت عنوان  در فصل سوم كتاب.  شده است

 .است

، ھمان  تر آن قیق و صحیحد عنوان يك غنیمت جنگي موضوع بحث باشد، تعبیر ھنگامي كه فرد انساني به

به رقیت درآوردن بیان گرديده كه معادل فارسي آن به  يعني»  استرقاق«اسیر جنگي است و در فقه با كلمه 

 ، نیروي انساني درگیر جنگ در جبھه ي اگر در حین برپا بودن جنگ.  گرفتن است بند كشیدن يا به اسارت

اسیر جنگي اعم از عبد  .شود آمده و اسیر مي لكیت دردشمن گرفتار آيد، به غنیمت گرفته شده و به م

طبق قوانین شريعت مشمول احكام مزبور مي  محسوب شده و بر) كنیز حربي(و يا امه ) غالم حربي(

محسوب شده و مالك، شرعن مجاز است ھر گونه صالح بداند او را در  غالم يا كنیز، ملك صاحب خود. باشند

امر يا سربازان  بر طبق ھمین احكام رابطه ي جنسي ولي. نیز اھمیتي نداردرضايت او . تصرف كند ملك خود

 .جايز است بدون رضايت و خواست او) غالم و كنیز(وي با عبد يا امه 

االرض در اين راستا مفھوم پیدا  صدور احكامي ھمچون تكفیر و ارتداد، محارب با خدا يا ملحد يا مفسد في

كرده و يا در برابر امام عادل بايستد متھم به محاربه با  ت اعتراضھر كس كه نسبت به حكوم. مي كند

 .كنیز حربي محسوب مي شود خداست و كافر يا

محاربان با خدا تلقي كرده و با  نظام جمھوري اسالمي دگرانديشان، منتقدان و مخالفان را پیوسته در شمار

بر اساس .  را ھمواره توجیه كرده استبیرحمانه ي آنان توسل جستن به قوانین شريعت، كشتار و سركوب

 گونه اعتراض و انتقاد در دارالحرب نیز به مثابه ي جنگي است كه در آن حكومت كتاب العروه الوثقي ھر

ھمچون دشمن درافتاده و آنھا  خود را مجاز مي داند با مخالفینش) واليت مطلقه فقیه(اسالمي و ولي امر 
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مالكیت آنان به عنوان غالم و كنیز بوده و ھرگونه صالح بداند  ن قائل بهرا به اسارت بگیرد و براي خود شرع

 .تصرف كند در ملك خود

انسان با قلبي دردمند و  پس. بشريت در جل جتاي جھل به خاك افتاد تا طعم تلخ بي عدالتي را بچشد

نسانیت را به  جھل را در آب شست و اانبرآمد، دست پیالنس در آستانه. تني مجروح بردار آويخته شد

 .***مكافات رسانید

با ناباوري ... گفتند وصیتت را بنويس بعد از لحظاتي مرا به يك اتاق برده و برگه اي را روبروي من گذاشتند و

چند بار كلمات و جمالتي را بي آنكه به آنچه مي نويسم فكر كنم  ...اصال نمي دانستم چه بايد بنويسم

انسجام و مفھومي  اما آنقدر مي دانم كه متن فاقد.  ديگري انتخاب كردمزدم و دوباره واژه ي نوشته و خط

. صندلي رھا شد مرا به بیرون اتاق صدا زدند ساعتي گذشت و در حالیكه آن برگه روي دسته ي. صريح بود

  .با پاسداري به ھمراه ديگر زندانیان روانه ي بند شدم. تعلیق رخ مي داد ھمه چیز در حالتي از بھت و

----- -------- ------- ------- -------- ------- ----------- ---- -------- ------- -------- ------- ------- -------- ------- -------- 
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