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  مقدمه

گیری تا پس از سالها وقایع و خاطرات زنـدان را            می دست به وقتی قلم 
اول این که . گیری میبنویسی، مورد هجوم انواع احساسها و افکار متضاد قرار

ها و خاطرات شگفت را چنان که بودنـد،   توانی آن لحظه   می توانی؟ آیا  می آیا
تـوانی   مـی  یان آنها را محو و کدر نکرده است؟ آیـا         تصویر کنی؟ آیا غبار سال    

راستی غیرقابل وصف را بـرای مخاطبانـت، ولـو انـدکی، تـصویر              آن دنیای به  
 زنـدانهای  ۀدسـت در بـار  تو که نویسنده نیستی، نویسندگانی چیرهاصالً  کنی؟  

خواهی بر  میاند، تو چه چیزیاین چیزها را هم نوشتهحتماً اند و خمینی نوشته
سال 3،  علت آن که یک هوادار ساده بودی      خصوص که تو به    به ها بیفزایی؟ آن

 یی هم نشدی، زیرا بازجویی، چندان شکنجه ۀدر دور   و بیشتر در زندان نبودی   
ــ ــه  آن ۀهم ــود، ب ــه ممکــن ب ــه را ک ــکنجه   چ ــک بخــوری و ش ــاطر آن کت خ

  یـک از نتیجـه  درعهده گرفت و همه چیز را به جان خریـد،  به“ تهمینـه ”شوی،  
بگذار آنهـا کـه   . سر بسیاری زندانیان دیگر آمد، نچشیدیچه را که به هزار آن 

 بسیاری سـؤالها  … و.برای نوشتن فجایع و وقایع زندان ذیصالحترند، بنویسند       
   …و تردیدهای دیگر

 این احـساسات و افکـار، نهایتـاً مغلـوب یـک فکـر و احـساس          ۀاما هم 
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انـد و  فتـه  زنـدانهای رژیـم گ   ۀچـه دربـار    آن ۀهمـ . شـوند  مـی  نیرومندتر دیگـر  
ی از اقیـانوس    یـ راستی جز قطـره   ام، به را خوانده اند و من بسیاری از آنها       نوشته
ظـرف   زیرا جدای از آن که این دریای عظیم رنج و شکنجه هرگز در    .نبودند

ها و قربانیـان اصـلی      گنجد، سوژه ذهن و قلم یک نفر، هر کس که باشد، نمی         
انـد، هرگـز از      بـوده  خمینی شقاوتهای دژخیمان ها و   که آماج مستقیم شکنجه   

چه را که بـه سرشـان آمـده، بـرای دیگـران بـازگو       ، تا آن بیرون نیامدند زندان  
، امـا آخـر آواز آن       »…جان شـد و آواز نیامـد      « آری، آن سوختگان را      .کنند

  سوختگان را چه کسی بایستی پژواک دهد؟
هـای مـن طـی      خـشی از دیـده    ام، صرفاً ب  چه نوشته   آن  اگر چه  بنابراین،

دانم کـه از  ها را وارد آن نکردم و اگر چه می    زندان بوده و اساساً شنیده    سال  3
 مقاومـت   ۀیـی و از حماسـ     حـصر دژخیمـان خمینـی جـز ذره        وحـد شقاوت بی 

  پیـشاپیش  قهرمانـان مجاهـد جـز پرتـوی را مـنعکس نخـواهم کـرد و               شگفت
 نخواهم افزود، ی پیشینهار قطرهیی بجز قطره ،دانم که در منتهای موفقیتمی

 وجودم را و ذهنم را و قلبم ۀاما این قطره نیز ضروری است و من باید، باید هم
 رنج و دردی که یادآوری آن روزها و دقایق تلخ و دشـوار همـواره                ۀرا با هم  

 بفشارم و آن را بر صفحات        برای بیرون کشیدن آن قطره     برایم داشته و دارند،   
 من باید آن صداهای پاک را که جز آزادی و یک زندگی      . جاری کنم  کاغذ
در گلـــو مـــن بایـــد فریادهـــای   . خواســـتند، پـــژواک دهـــم   نمـــیآزاد
ساله را که تمام وجـودش از شـوق زنـدگی و        14 کوچولوی   “فاطی” ۀشدخفه
 تیرباران یافـت،  ۀدیدار مادر لبریز بود، اما ناگهان خود را در برابر جوخ         به امید

های دیگـر کـه هـر      روزبه ۀساله و هم  4 “روزبه”سؤال   به ایدمن ب . منعکس کنم 
.  جواب بـدهم   “ چرا آن طور بود؟    بابا”: پرسید می  از مادرش   موقع خواب  شب
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چه را کـه در قفـس و تـابوت بـر سـر بهتـرین زنـان و                   یی از آن  من باید گوشه  
بنـد  ”چـه را کـه در       آناز  یـی   مـن بایـد ذره    . هنم آوردند، بازگو کنم    می مردان

های دیگر آوردند، در جـایی ثبـت         نازنین من و نازنین    “شکر”سر   به “کونیمس
هنم حاکمند، در    می شاید، شاید که دست دژخیمانی که متأسفانه هنوز بر        . کنم
تر شود، شاید دیگـر دشـمنان آزادی کـه در هـر جـای       این جنایات بسته  انجام
 انسان و انسانیت نابودی به  کمر ، هر نام مقدس دیگر     یا  تحت نام مذهب و    ،دنیا
شـاید، شـاید شـیفتگان آزادی و    . انـد، در اهـداف شومـشان ناکـام شـوند        بسته

 خـروش آینـد و   بـه انسانیت و وجـدانهای بیـدار انـسانی کـه در دنیـا بـسیارند،              
خواهد  نمیجز آزادی بهحمایت از مردم ایران و مقاومت ایران که هیچ چیز به

  .برخیزند
ایـن دریـای خـون و رنـج          بـه  م سـاحل  اما از کجا شروع کـنم، از کـدا        

نزدیک شوم و در آن غوطه بخـورم؟ مـدتی روی ایـن سـؤال تأمـل کـردم و                     
تـصویر و    به  تصمیم گرفتم سطور یا صفحاتی را ولو اندک و محدود          انجامسر

ــ  ــران در آن ســالهاۀترســیم فــضای جامع ــین، ای پــس از انقــالب  ســالهای  اول
یـی از   ان ظـاهراً محـیط ایزولـه       اختصاص بدهم؛ زیرا اگر چه زنـد       سلطنتیضد

تـر امتـداد    عبـارت درسـت    بـه  جامعه است، اما در واقع امتداد جامعه است و یا         
 تمامی مردم از یک سـو بـا اقلیـت           میان یی است که در جامعه    مبارزهجنگ و   

.  جریـان دارد ،انـد، از سـوی دیگـر      محدودی که حق حاکمیت مردم را ربوده      
ر جامعـه در زنـدان متـراکم و بـر روی            وحشیگری و سرکوب منتشر در سراس     

 در  ،چنـان کـه مقاومـت منتـشر در جامعـه          شود، هم  می  محدودی متمرکز  ۀعد
 در زندان متراکم شده و در مقاومت حماسـی          ،اشکال مختلف و متنوع آن نیز     

عبارت دیگر گویی زندان، یا الاقل زندانهای        به .شود می زندانیان مقاوم متبلور  
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ــ  ر ایــران جــایی اســت کــه در آن هــم شــقاوت و  سیاســی در رژیــم حــاکم ب
های زهرآگین بنیادگرایی   میوه خویی رژیم و دژخیمانش که چیزی جز      درنده

، هـم ضـعفهای انـسانی و هـم ادعاهـای پـوچ برخـی                و ارتجاع خمینی نیـست    
 و هم عطش سوزان مردم ایران در مقاومت رشیدترین فرزندان مجاهد مدعیان

 سـیمای   خـود ۀنوبـ  بـه  ایـن نیـز  ود نرسـ  مـی ودحد اعالی بروز خ بهو مبارزش 
  .کند میرا ترسیم مقاومت ایران بینیجهاناندیشه و 

پس اگر چه موضوع کتـابی کـه در دسـت داریـد، اساسـاً خـاطرات و               
کـنم   مـی های عینی من از زندانهای رژیم خمینی است، امـا درخواسـت        تجربه

ام فـضای   در آن کوشیده   از دستگیری و زندان که       ،داستان مرا از قدری پیشتر    
  . ایران در آن مقطع را تصویر کنم، بخوانیدۀجامع
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  فصل اول

  60شرایط سیاسی و اجتماعی در سال

  یک دانشجوی پرستاری در کوران انقالب
  در وادی انقـالب و گـام برداشـتن  شاید   دانشجوی پرستاری  برای یک 

باشد، اما نعی طبیغیرامری  رفاه برای مردم  آزادی ودرخواستعبارت دیگر به
دانـستم، نـه از اندیـشه و ماهیـت           نمـی  لحاظ سیاسی در آن سالها چیـزی       به من

دسـت   بـه  گروههای مختلف سیاسی اطالع داشتم و نه کسانی را که قدرت را           
 ۀ بـودم و لـوح ذهـنم از همـ          ه شناختن تشن. شناختم می اند،گرفته و حاکم شده   

هـای   شناخت و فهـم پدیـده       امر در   همین کنم می و فکر  پیشداوریها پاک بود  
 همه نـشریات و   .  دعاوی مدعیان مختلف کمکم کرد     ۀسیاسی و داوری در بار    

شرایط جامعـه    به توجه خواندم و با   می اشتیاق یافتم با می که هایی را همه نوشته 
 در همه چیـز تقریباً  ضدسلطنتی، از انقالب  فضای سیاسی بعد    نسبی بودن و باز 

دقـت  هبـ  کـردم و  مـی ها شـرکت  سخنرانیتینگها و میهمه  در و مندسترس بود 
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تدریج رنگها و خطـوط مختلـف سیاسـی کـه اول مـبهم و                به .کردم می گوش
 یـافتم کـه    مـی  تـدریج در   بـه  نمود، برایم از هم متمایز شدند و       می برهموهمدر
، تفاوتهـا در عمـل و در عـالم          و ظـواهر   ها در الفاظ و کلمـات     رغم مشابهت به

 میـان  کـردم کـه از آن      مـی  تـدریج احـساس   بـه . ا آسمان اسـت   واقع از زمین ت   
  ازاندیشه، ایدئولوژی و عمل سیاسی مجاهدین با بقیـه فـرق دارد، آنهـا بـرایم           

نشست  می دلم حرف آنها چنان در   تدریج   به دند و گردیصادقتر   و همه گیراتر 
  را “مجاهـد ” ۀصـبح اگـر نـشری      روز  هـر  . حـرف خـودم اسـت       تماماً که انگار 

  . داشتمایکرده گماندم انگارخونمی
 زیـر   مجاهدین ایـن همـه    دربیاورم که چرا     توانستم سر  نمی اوایل هنوز 

 مشروع و  های بدیهی و  خواستهاین که دلسوزانه     با  و  دارند قرار شار ف ضرب و 
 و مقــام و منــصبی هــم بــرای خودشــان کننــد  مــی بیــان مــردم راقابــل انتظــار

 ،مسلمان هـم هـستند    اند و   ب روی کار آمده    مالها که با انقال    خواهند چرا نمی
تـر از آن  هنوز ناپختـه   هستند؟مجاهدین که آنها هم مسلمانند،این قدر دشمن    

بـرای  .  این مخالفت و جنگ بر سر دو اسالم است         ۀبودم که بدانم از قضا ریش     
قدرت و سرکوب مـردم اسـت و بـرای دیگـری،      به  رسیدن ۀیکی اسالم، وسیل  

  .آزادیخواهی و رفاه و آسایش مردماسالم عین آزادی و 
تهمینـه   ” و“ محمـدزاده شـکر ”هـای خـوبم   من و دوست و همکالسـی    

ــانیطــــوبی رجبــــی”. “رســــتگارمقدم ــزاده” ،“ثــ ــرم ” ،“کبــــری علیــ اکــ
  در،های کالسمان بودنـد مهربانترین بچهو ها  بهتریناز که  “…عزت ” و “بهادر
مقابـل آخونـدهای     د در به عنوان تنهـا نقطـه امیـ         مجاهدین را  ،ی کوتاه ۀپروس

 هنوز. بازگشت گذاشتیم راهی بی قدم در1358سال  مرتجع انتخاب کردیم از
 ایـن راه در      مـشقاتی در    رنجهـا و   بفهمـیم کـه چـه     توانسیتم   نمی دانستیم و نمی
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که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد      «دانستیم   نمی قول حافظ  به .مان است کمین
   .»…مشکلها

رغـم ایـن کـه خـود را      بـه عنـوان یـک زن و    به کهبگذارید اضافه کنم    
هایی از تردیـد بـر ذهـنم    دانستم، در یک مورد هنوز سایه میهوادار مجاهدین 

  نگـرش مجاهـدین نـسبت   ۀکرد و آن سؤالی بود که در مورد نحو       می سنگینی
قـرار   حجـاب    ۀدر کانون این سـؤال و تردیـد مـسأل         . زن و مسأله زنان داشتم    به

تینگهــا و  می پــس چــرا زنــان مجاهــد حجــاب دارنــد؟ درمپرســید مــی.داشــت
 چه زنگ بودم که بهگوشهمواره و کوچک مجاهدین  گردهماییهای بزرگ

کـردم   می چک؟ چرا روسری ندارممورد سؤال قرار خواهد داد که     کسی مرا   
 آیا  ،یا نه کنند   می  محدودیت ایجاد  ،حجاب هستم که آیا برای من که زنی بی      

د نـ گوی مـی  دیـدی کـه آخونـدها      من با  آیا با یا نه؟   گذارند   می باسایرین فرقی 
یـزی درجمـع     چنـین چ   امـا  شود یـا نـه؟     می  یک مرد هستم تنظیم رابطه     نصف

 تردیدها نیز در جریان عمل و فعالیـت         ۀ و باقیماند  فتادمجاهدین هرگز اتفاق نی   
یـا  ”خصوص در جریان شـرکت در تظاهراتهـایی کـه علیـه شـعار             سیاسی و به  
 کرده بودند، زایـل  رایج که خمینی و پیروانش در جامعه     “ا توسری روسری، ی 

حجاب بودم، در کنـار سـایر دختـران و زنـان مجاهـد در          وقتی من که بی   . شد
تظاهرات علیه حجـاب اجبـاری شـرکت کـردیم و در کنـار هـم از اوبـاش و                    

دیـدم کـه     مـی  چـشم  بـه  چماقداران طرفدار خمینـی کتـک خـوردیم و وقتـی          
با چه شور و ایمانی از حقوق زنان برای این که بتوانند پوشش             دختران مجاهد   

 ایـن  کـه   رسیدماین یقین    به کنند می و نوع آن را خودشان انتخاب کنند، دفاع       
  .  بودمچیزی است که دنبالش همان

چنــد  هایم را همــراه بــا یکــی از همکالســی“فریــده” ،58ســال  بهــار در
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امـام   کـه بعـدها    (“تختخـواب هزار” بیمارسـتان    دانشجوی پزشکی در محوطـهً    
 دیــدم کــه بــرای پخــش تراکتهــای تبلیغــاتی مجاهــدین) نــام گرفــتخمینــی 

گفتند امـروز    خندیدند و،آیم می منهم،سمت آنها دویدم و گفتم    به رفتند،می
خـاطر ایـن کـه     بهگذارند؟ شاید نمییعنی چه؟ چرا  . توانی بیایی  می  اما بعد  ،نه

کـه  آیم ولو این  می گفتم من دنبال شما    م و  ندارم، اصرارکرد  بمثل آنها حجا  
 گفـت باشـد     “فریـده ”آخرسـر   . توانید مانع من بشوید    نمی  شما ،مخالف باشید 

 فهمیدم که رفـت و مـسئولش را از ورود یـک             بعداً. گردممیجا باش بر  همین
آنها مرا همراه خودشان بردند و این آغاز کـار  . تیمشان مطلع کرد  به نفر جدید 

و نـصب   کارمان پخـش    .  مجاهدین بود  ها و دیدگاههای  ایده مبلغ   عنوان به من
زکتــاب و تبلیــغ و معرفــی  می برپــا کــردن و مجاهــدۀتراکــت و فــروش نــشری

روز هم  هرتقریباً رفتیم و  میکار  سازمان بود که روزانه برای این  یکاندیداها
اغلب  واللهی بودیم حزب بهموسومچماقداران و افراد وحشی تهاجم مواجه با  

 شده بـود    تأکیدما   به گشتبم چون خانه برمی  به کرده ورم روی خونین و   و با سر 
 ماهیـت   یافـشا  روشـنگری و   سیاسـی و   که نباید درگیر شویم و کار ما اساساً       

  .خمینی است
ــشریه فــروش را در آمــوزروزی یــک دخترکوچــک دانــش ــدان ن  می

 و زدنـد  مـی  کتک کردند،میرذیالنه اذیت    محاصره کرده و  تهران  آباد  حسن
 دختـرک   .پـاره کننـد    گرفتـه و  از دستش   را  هایش  کردند که نشریه   می شتال
 ۀجثـ . هایش کرده بـود حائل نشریه بدن نحیفش را     کرد و  می شدت مقاومت هب

های آن وحشیها بـود     چماق  زنجیر و   لگد و   مشت و  ش آماج  استخوانی  و نحیف
دختـرک را    مکش آمدند و  ک به  محل مردمداران و   از مغازه  باالخره چندنفر    تا
  .بردند درهمعرکه ب از لباسهای پاره نجات دادند و روی خونین و و سر با
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همین وافعه درخیابان دکتر فاطمی برای خودم اتفاق افتاد وکارمنـدانی    
اللهـی را فـراری      حزب  اوباش  و م آمدند کمک به ساختمان مجاور بودند   که در 

 بـیش   دستم دادند و   به ودند جمع کرده و   که پاره کرده ب    هایم را  نشریه دادند و 
کمک مالی کردند و مـرا بـا محبـت           نشریاتی که پاره شده بود،     از قیمت پول  
  .روانه نمودند

به این ترتیب آن چه را کـه در تئـوری و در کتابهـا خوانـده بـودم، در                  
عمل و در تجربـه و بـا پرداخـت بهـا از وجـود خـودم، خیلـی خیلـی عمیقتـر                       

از جمله این درس بزرگ را گرفتم کـه حاکمـان،           . گرفتممیایافتم و فر  میدر
دارنـد، بـا تمـام    از قدرت دسـت برنمـی     این آسانی    به  آخوندها خصوص این به

البتـه  . هر کاری دسـت خواهنـد زد       به اند و برای حفظ آن    آن چسبیده  به وجود
که آخوندها  » هر جنایتی «و  » هر کاری «کنم درکی که آن روز از        می اعتراف

 آن طور که بعدها در زندان  داشتم؛آن دست خواهند زد، بهای حفظ قدرتبر
  .و در سالهای بعد از زندان فهمیدم، بسیار سطحی و کودکانه بود

  حجاب اجباری، ابزار سرکوب و تحقیر زن
 کـار مـن کـه       خـصوص در محـل    هوقتی حجاب اجباری اعالم شـد، بـ       

 تاری با آن کـاله سـفید زیبـا و         چون فرم پرس  . ی برپا شد  یبیمارستان بود، ولوله  
 .شـد  مـی   خودش وجهه و هویتی برای زنان پرستار محسوب        ،لباس مخصوص 

فـرم دلخـواه رژیـم     بهپرستاران در برابر خواست ارتجاعی برای تبدیل این فرم  
. مقصودش برسـد   به آسانی برای رژیم امکان نداشت که     به. کردند می مقاومت
 شغل پرستاری بودم، ایـن      ۀ کودکی شیفت  کنم برای خود من که از      می اعتراف

در ذهنیـت  . آن عالقمنـد کـرد   بـه فرم و ایـن لبـاس اولـین عـاملی بودکـه مـرا             
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 یی سفیدبال فرشته به کودکی من، پرستار با آن لباس سفید و آن کاله قشنگ،          
در لحظات سخت بـا گامهـایی ریـز و سـریع بـر بـالین بیمـاران                  مانست که   می

 بـار سـنگین   ،هایی مهربـان و چـاالک  تیرین و دسششد و با لبخندی  حاضر می 
گذاشـت و  داشت و بر زخمهایشان مرهم مـی هایشان برمیدرد را از روی شانه   

کـابوس   بـه  داشـتنی را  دیدم دستی دراز شده که ایـن رؤیـای دوسـت          حاال می 
 دوستان و همکالسیهایم کـه بـا خلقیـات          ۀهمتقریباً  کنم   می فکر. تبدیل بکند 

 همین دلیل هفته ها و     به .کردند می ، نیز کم و بیش مثل من فکر        بودم آنها آشنا 
 چماقـداری کـه   هـای کم ما خود را با دسـته     روزها مقاومت ادامه داشت و کم     

چـه  پاشـیدند و بـا اتهامـات ناموسـی عرصـه را هـر       میاسید روی صورت زنان   
  .یمجه بود حیات اجتماعی طرد کنند، مواۀکردند، تا زنان را از صحن میتنگتر

ر همکــارم د  کــه همکالســی و“تهمینــه رســتگارمقدم”همــراه  بــهمــن
ــینا و  ــتان ســــ ــدزاده”بیمارســــ ــکر محمــــ ــع در “شــــ ــه آن موقــــ  کــــ

عنـوان مخـالف     بـه  کرد، کسانی بودیم که    می  کار “هزارتختخواب”بیمارستان  
نفر دیگـر   که بجز من، آن دوبا این. مورد شناسایی و غضب قرار گرفته بودیم      

کـه باشـناخت مجاهـدین آن را آزادانـه انتخـاب             مدتها بود روسری داشتند و    
 غضب رژیم ارتجاعی حاکم قرار مورداین مانع از آن نبودکه  کرده بودند، اما

ــد ــه.نگیرن ــن  ب ــیای ــاد ارتجــاعی   ،معن ــاری صــرفاً ناشــی از اعتق  حجــاب اجب
یی بود برای سرکوب و تحقیـر زن        آخوندهای حاکم نبود، بلکه ابزار و وسیله      

امـا فـضای سیاسـی هنـوز     .  اول و سرکوب تمامی جامعـه در گـام بعـد   در گام 
هـای رسـمی و دولتـی،    علنی و با اسم و عنوان نیرو      طور به طوری نبود که آنها   

رسـمی   غیر دسـتجات  بـه   و لـذا   مرتکـب بـشوند   تجاوزات را    ها و عدالتیاین بی 
 که ظـاهراً در ارگـانی هـم شـاغل نبودنـد، متکـی               سرکوب و اوباش چماقدار   
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 عمـل   ۀکردنـد اهـداف خـود را جامـ         مـی  دند و از طریـق غیررسـمی سـعی        بو
  .بپوشانند

ودنـد کـه اسـامی       نگهبان در وروردی بیمارستان را مجبـورکرده ب        مثالً
یکـی دو روز    . آیند، یادداشت کند   می بیمارستان به حجابخانمهایی را که بی   

 نگهبان موقع ورود جلوی مراگرفت و خواهش کرد حین عبور یک روسـری            
 خـانم فالنـی   : من گفـت   به آهسته روز  یک نهایتاً. بگذارم، اما من قبول نکردم    

کنند، امـا    می حجاب را ندهم، اخراجم   اند که اگر اسم خانمهای بی     من گفته به
کـنم بـرای     می  خواهش ،خواهم جاسوس آنها بشوم    نمی من این کاره نیستم و    

سـرتان بیندازیـد و    در، یک چیـزی روی  رفتن بهانه از دست آنها، فقط جلو    گ
داخل که رفتید، آن را بردارید، من زن و بچه دارم و اگر مـرا اخـراج کننـد و      

اوگفتم تو اسم مـرا بنـویس، از         به .شوند می نتوانم نان آنها را دربیاورم بدبخت     
 دانم که مجبوری، ولـی تـو هـم قبـول کـن کـه            می شوم و  نمی  ناراحت تو ابداً 
  من همو راستی. بپذیرم این توهین را   کنم و  اآنها را اجر   توانم حرف زور  نمی
  .ایستادگی بودم بهقیمت جانم مصممبه

 بیمارسـتان بـا اتهـام     را از“شـکر ” حکـم اخـراج   ،همـین کشاکـشها   در
ا اعـالم   بـ . خوابگاه پزشکان مرد صادر کردنـد      به آمدوکثیف و ساختگی رفت   
شـناختند   می  را “شکر”بیمارستان غوغا شد،چون همه      این موضوع، ناگهان در   

مـوج اعتراضـات و افـشاگریها،    . دانستند که این یک اتهام کثیـف اسـت   می و
  . شروع شد پزشکان و پرستاران بیمارستانۀازجانب هم

 ۀبیمارسـتان آمـد و در محوطـ        بـه  کنـان  غـرش  “شـکر ”یک روز مـادر     
و گفـت شـما را       افـشاگری کـرد    بـه  بیمارستان با صدای بلند و با فریاد شـروع        

 جرم اعتقادش بهرا بگویید و اعتراف کنید که او کنم که حقیقت رامی مجبور



  چشم در چشم با هیوال

 20

او تهمـت   بـه کنید، اما بزدلید و جـرأت نداریـد و    می  اخراج  دارید مجاهدینبه
 من اسـت کـه دختـرم را        این افتخار . زنید می کثیفی که در شأن خودتان است     

ارم که بدنامی   گذ نمی ولی! خاطر هواداری از مجاهدین اخراج کنید، بکنید      به
  .نسبت بدهید اوبه خودتان را

ــ قــدری زیــاد بــود کــه مجبورشــدند حکــم  هبازتــاب ایــن افــشاگری ب
 بیمارسـتان برگرداننـد ولـی نـه      بـه  را لغـو کننـد و او را مجـدداً   “شکر”اخراج  

یک بیمارستان دیگر، چون تحمل ایـن شکـست           به بیمارستان خودش، بلکه  به
خواسـتند بقیـه را بـاهمین شـیوه      میز طرف دیگررا از طرف مردم نداشتند و ا  

بیمارسـتان سـینا      به را “شکر”. تهدید و سرکوب کرده و مطیع خودشان بکنند       
 منظـور کمـک مـالی بیـشتر       بـه  “شـکر ”. کردم فرسـتادند  می جایی که من کار   

 عالوه بر بیمارستان دولتـی در یـک بیمارسـتان خـصوصی تهـران،               ،سازمان به
  .کرد مینیزکار “آپادانا”نام هب

  خرداد و پیامدهای آن30
لیغـی خودمـان از     فعالیـت سیاسـی تب     بـه  چنـان بیمارستان سینا ما هـم     در

تـاریخی و     روز همـان . دادیـم  مـی   ادامـه  1360خرداد سال 30مجاهدین تا روز  
  . تاریخ ثبت شد خونینی که شقاوت خمینی برای همیشه در

ستم که سازمان یک  اندمی خرداد، من شیفت بیمارستان بودم و     30روز  
ظهر و حـوالی عـصر بیمارسـتان        ازبعد. آمیز برپا کرده است   تظاهرات مسالمت 

ناگهان مملو از مجروحین و شهدا شد که همه با گلوله زخمی یـا کـشته شـده         
 داده و بعـضاً    مجـروحین را در بخـشها جـا        به سردخانه بـرده و     شهدا را . بودند

اثر شلیک مستقیم سالح شهید یـا مجـروح     آنها بر ۀهم. بردیم می اتاق عمل  به
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 از سـایر بیمارسـتانها خبـر دادنـد کـه پاسـداران حملـه کـرده و بـا          .شده بودند 
 شقاوت و وحـشیگری تمـام مجروحـان را از تختهـا پـایین کـشیده و بـا خـود             

  بالفاصـله بـا    .برند و این ما را هوشیار کردکه فکری برای مجروحان بکنیم          می
ــا عادیــسازی و  ر کارکنــانهمکــاری ســای  بیمارســتان مجــروحین ســبکتر را ب

هایشان کـردیم و تعـدادی راکـه حـال          ه و راهی خانه   کاری خارج کرد  مخفی
وخیم داشتند یـا بیهـوش بودنـد، در البـالی بیمـاران عـادی جـا دادیـم حتـی                     

دا کنند و بجز یـک     این نفرات دست پی     به جاسوسهای بیمارستان هم نتوانستند   
پیشانیش اصـابت کـرده بـود و         به ییز پسر بود وگلوله   آموشهیدکه یک دانش  

  .پاسداران او را با خود بردند، توانستیم بقیه را از دستبرد پاسداران حفظ کنیم
ــت روز  ــداران  31درس ــرداد، پاس ــواداران    خ ــا ه ــتگیری م ــرای دس ب

 مـسیر مـا    در ،همکاران مـا  . بیمارستان هجوم آوردند   به  مجاهدین، ۀشدشناخته
 بیمارستان نرویم چون دستگیر  بهما خبر دادندکه  بهمانده و ن منتظربیمارستا به
 شـویم، سرنوشـت مـاهم     دانستند که اگر دسـتگیر     می بیش همه وکم. شویمیم

انـد،  شـده  دسـتگیر  جاهـای دیگـر   در هـایی کـه درتظـاهرات و      بچه همانمثل  
روع طورعلنی اعـدامها را شـ  هخرداد رژیم ب30 شب همانآخر، از . خواهد شد 

سال را بـدون آن کـه اسمـشان را بدانـد، اعـدام              وسنآموزان کم دانشکرد و   
  .کرد

  مجروحان به، کمک“جرم”
 دید و  می چه را که  کس آن متحیر مانده بودند و هنوز هیچ      همه مات و  

 خـرداد در  31 روز   “شـکر ”. طـور خود ما هـم همـین      کرد و  نمی شنید، باور می
 ز آن قبـل ا  سـاعت   24ن هم در حالی که طـی        آ. بیمارستان آپادانا دستگیر شد   
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در حـال    دلیل تعداد خیلی زیـاد مجروحـان یـک نفـس کـارکرده و هنـوز                هب
  .مجروحان بود  بهکمک و رسیدگی

 از بیمارســتان هــابچــه ســایر و “تهمینــه”مــن و . بردنــد“اویــن”بــه  را او
 خودمـان نـرویم     هـای خانـه  به شدیم که  مخفی شدیم حتی مجبور    فرارکرده و 

تـر ایـن     عجیـب  هایمان هم حمله کرده بودند و     خانه به ون برای دستگیری ما   چ
 کمـک «هایمـان گفتـه بودنـد،       خـانواده  بـه  چنان کـه خودشـان    که جرم ما، آن   

هـیچ قـانونی در دنیـا وجـود           ما بود و   ۀکه این حرف  درحالی بود،» مجروحان به
 یـن اولـین و    د و ا  نایـن جـرم دسـتگیرکن      بـه  ندارد که یک پزشک یا پرستار را      

رژیم خمینی همـین     ست، ولی در  یی ا آخرین وظیفه یک کادر پزشکی حرفه     
  . جرم است و مستوجب اعدام

کاری و با استفاده از قسمت دوم  که فراری بودم، با مخفییدر روزهای
هـدفم بیـشتر ایـن بودکـه        . کردممی  کار ،خصوصیام در بیمارستانهای    فامیلی

 هـای خانـه  بـه همـان معنـوان   که شیفت نبودم، به   شبهایی هم   . جایی داشته باشم  
ــنایان ــتم و آن مـــیاقـــوام و آشـ ــارفـ ــه در .مانـــدم مـــیجـ  طـــی مـــدتی کـ

 فـاطمی اسـتخدام شـده و       میدان دکتـر   در)  سابق “شهرام” (“سجاد”بیمارستان  
گلوله زخمی شده    که با  ساله را 17،  16 شب سه پسرجوان      یک ،کردممی کار

و گفتنـد   بیمارستان آوردنـد     به یاهو و تیر و تفنگ    بودند، افراد مسلح رژیم با ه     
 ، پاسداران شاندلیل مقاومت ه ب ، هستند وحین دستگیری   اینها هواداران منافقین  

  .آنها شلیک کرده و مورد اصابتشان قرار داده بودندبه
 مورد عمل جراحی قرار     و. اتاق عمل بردیم   به سه جوان را بالفاصله    هر

. اتاق عمل آمدند و باالی سر مجروحان ایستادند        به دادیم، پاسداران مسلح هم   
پزشک جراح به آنها اعتراض کرد و از آنها خواست که اتاق عمـل را تـرک             
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گذاشتند   سالح را روی سر دکترۀکنند، ولی آنها نه تنها اعتنا نکردند بلکه لول
تـن از   بالفاصـله بعـد از عمـل نیـز، در حـالی کـه دو                 نهاآ. و تهدیدش کردند  

هنـوز در حالـت بیهوشـی پـس از عمـل      را که حالشان بهتر بود، اما      حانمجرو
  . منتقل کردند“اوین”بودند، به زندان 

  پرسـنلی کـه  ۀبعد از بردن آن دو جوان مجروح، کادر اتاق عمل و هم      
نحوی در جریان این ماجرا بودند، تا مدتی بغض کـرده و در سـکوت فقـط                به

  .رفت نمیکار به کسیکردیم و دست و دلهمدیگر را نگاه می
 مـا یـک فکـر و یـک احـساس تلـخ              ۀکنم در آن لحظات، هم    فکر می 
چـه ارزشـی دارد؟   کنیم این احساس که کاری که داریم می     . مشترک داشتیم 

آیـا نجـات    کـردیم    فکـر مـی    ،داشتیم تاکنون   رخالف تمام اعتقادی که   یعنی ب 
 دسـت خودمـان    بـا  را  دادیم؟ آیا او   انجامدرستی بود که     مرگ کار  انسانی از 

 تردید روحم را    ۀزجرکشش کنند؟ خور   تکه و گاه نفرستادیم تا تکه   شکنجهبه
ارزش  بی قدروقت خودم را این    هیچ آمدمی دستم برن  اری از کجوید و هیچ  می
  . مستاصل حس نکرده بودمو

تنهـا   ، بیهـوش ،تاب بودمو االن مجروح جوان من که برای نجاتش بی     
بزودی جـزو کـسانی خواهـد بـود          آشامان بود و  ین خون  چنگال ا  بیدفاع در  و

د، سـپارن هـای تیربـاران مـی     جوخـه  بـه  صد و دویست دویست   هر شب صد  که  
  .خود داده باشند بهکه حتی زحمت دانستن نامشان را همآنبی

  نوجوانی در احتضار
صـورت مجـروح شـده و وضـعیت           فک و  ۀناحی مجروح سوم چون از   

چنـد پاسـدار جـانی بـاالی پیکـر          ومنتقل شـد و     یسیبخش آی  به وخیم داشت 
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کـه پاسـدارها آن دو جـوان را بـا            پس از آن   .خون او ماندند  بهغرقه جان و نیمه
هـم بگـوییم، گـویی       به  ما بدون آن که الزم باشد چیزی       ۀخود برند، انگار هم   

دسـت پاسـداران    بـه  خود را متعهد کرده بودیم که نگذاریم ایـن یکـی جـوان            
  .بیفتد

جـا  پرستاردیگری کـه آن  به کنترل وضعیتش کنار او رفتم و      ۀبهان به من
اوچیـزی   بـه   تا نحوی حواس پاسداران را پرت کند،      به  و بودگفتم مراقب باشد  

او گفـتم اگـر    بهکارهایش آهسته  سایرانجامخون و   حین گرفتن فشار   .بگویم
 ،شنوی دقت کن من هـم خـواهرت و هـوادار مجاهـدین هـستم               می صدایم را 

دسـت و پـا     . بیقـراری  ، خرخر کردن  شده، مغزی   ۀضربدچار  ئم کسی که    عال
 او  !م را که گفتم از خودت نشان بـده        تدریج همین عالئ  ه است، تو ب   …زدن و 

 فهمیـدم کـه     .نشان داد خود   اوگفته بودم از   به م راکه  عالئ همانبعد از دقایقی    
  . هوشیار است

زرنگ  آموزنشدایک   ،کوچکم سن برادر  به  خیلی جوان بود درست   
کـرد یـا     مـی  کوچه فوتبـال بـازی     دام در پرحرف که م   باهوش ولی شلوغ و    و

 را صـدای او  گذاشـت و  مـی  کـوچکترم  خـواهر  سـر بـه سـر  کرد و  می شیطنت
کـه   بـود  مـی  او بـه  حواسـش  مـادرم همـواره بایـد      خندیـد و  مـی  و وردآدرمی
 ۀیـن پـسربچ  اهمـه هـم      البتـه    .ها اذیـت نـشوند     همسایه آب ندهد و   به گلدسته

 را دوسـت داشـتند چـون گـاهی کارهـایی هـم بـرای آنهـا                شیطون اما مهربان    
در  رفت تا  می خرید، یا از دیوار خانه باال      می نان کوچه  برایشان ازسر  ،کردمی
 و از بازکنـد بود برایـشان  بسته شده  کلیدش توی خانه مانده و      که   را اشانخانه

 از دور کـرد و مـی  ر زخمی پیـدا کبوت گربه یا یکی دوهم  همیشه  …این قبیل 
 از بـرد و   مـی  ته حیاط  بام یا انبار  پشت به مخفیانه و وردآ می خانهچشم مادرم به  
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  و.بمیرنـد  بـسته نگذارم آن حیوانهای زبـان  خواست که کمکش کنم و   می من
خواندن  دلیله شاید فقط ب ،زخمی مثل او تنها و   سن او و    درست هم حاال یکی   

 مـورد  بحـث در   یـا    مدرسـه و    در میلیـشیا   در ورزش  شـرکت  یـا  یک نشریه و  
روی تخت بیمارسـتان     ، آنها، هدف گلوله قرار گرفته     هواداری از   و مجاهدین

  . کرد میوپنجه نرمبا مرگ دست
طرق مختلف سعی کردیم کـاری       به ،سه روزی که او زنده بود      طی دو 

 ،اسداران مسلح  ولی پ   بتوانیم او را در ببریم؛     دست آید و  هکنیم شاید فرصتی ب   
هـم  و زخـم او  او نشسته بودنـد    باالی سر،یوسیداخل بخش آی  در روزبانهش

  .کار زیادی از دست ما ساخته باشدآن بودکه  از ترکاری
 بـود، بـرای کـار      او  پاسدار منحوسی که بـاالی سـر       . پیش آمد  یفرصت

پرستار بخش که مترصد فرصـت       .ترک کرد  ش را ی موضع یفردی چند دقیقه  
 او بـه  خواسـت کـه     و رفته و با او صحبت کرد     سرعت باالی سر پسرک     به بود

شـنیدن صـدای پرسـتارش تـالش کـرد          آدرس بدهد او با    اسم و  اعتمادکند و 
، چـشم   د بازکنـ  یـک چـشمش را    زحمـت توانـست      بـه  .ش را بازکنـد   چشمهای
صـحبت نبـود     به قادر  که جاآن ؛ از شد نمی  تورم و کبودی باز    علت به دیگرش

داد اسـمش  شـان را  خانـه  دستش بر روی مالفه اسم و شـماره تلفـن         حرکت با
  .حسین بود

 همـان  در   ش،حال معصوم و در عین  براق   ی روشن و  یچشمهایش قهوه 
 عزم نشان از که  تیز  نگاهی هوشیار و   .بودامید   از  پر برزخ مرگ و زندگی هم    

 کـرد    سـعی  ،اشکرده ورم لبهای مجروح و  با   .داشتناپذیر او    شکست ۀادو ار 
 از مـا ابـراز کنـد و تـالش         تـشکرش را   قدردانی و ترتیب  این به لبخندی بزند و  

  . ببیندکردند، میرسیدگی روزبه او کسانی را که شبانهۀ چهرکرد
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وقتـی آمدنـد آشـنایی      کـه سـفارش کـردیم  اش خبردادیم و  خانوادهبه
ین او  بـال  بـر  چون دژخیمان خمینی مثـل الشـخور          او را ببینند،   دور از ندهند و 
دیگـران   بـه قـول خودشـان    به تا بتوانند  اش کنند ند که شناسایی  منتظر وایستاده  

 شان آرامپر از کینه  قلب  تا شاید   زیر شکنجه بکشند     به نیز را آنها   دست یابند و  
ش بیهـو  ولی کنارتخت بیمار. تنهایش آمد مجروح و  بالین پسر  مادر بر . بگیرد

 از وا .ریخـت وقفـه شـمال اشـک       نهای بی مثل بارا آرام،  آرام ودیگری ایستاد   
دیـد کـه عفریـت       می . بود شمرگ تدریجی فرزند   شاهد   گر رنج و  دور نظاره 

او  بهتواند نمیکشد و او میکام خود بهمرگ دهان گشوده و دارد فرزندش را
  .نوازشی دردش را تسکین دهد نزدیک شود و با

ی پـسرک   زد بـرای نـوازش موهـا      دلـش پـر مـی     حتماً  در آن لحظات،    
ی یاز صورت تبدار او و نشاندن بوسههای عرق جوانش، برای پاک کردن دانه

الالیـی   بـه  شـاید ،گرمای زندگی را در او احـساس کنـد       پیشانی جوان او تا    بر
  شـاید  ،شـیطنتهای شـیرین او     بـه  یـا شـاید    کـرد و  مـی  فکـر  شبهای بیخـوابی او   

اندیـشید، گـاهی    یآرزوهایی که برای این پسرک باهوش و جسور داشت م         به
کرد، هر چه بـود،  کند، شاید دعا میمی که نجوالرزید مثل اینمیهم لبهایش   

فرزنـدش نگـاه     بـه  دور چنان از هم مادر. تمنا بود  از تمام وجود و چشمانش پر    
هـر دوی    به  ما هم  .شدفرزند نزدیک می    به اونباید. ریختکرد و اشک می   می

 یم کـه اشـکهایمان را در حـصار پلکهـا    دکـر مـی کردیم و تالش آنها نگاه می 
  .جا بودندداریم چون جانوران خمینی آنمخفی نگه
 در دلیل خونریزی شـدید داخلـی بیهـوش و   ه لحظات حسین ب  همان در

 در روز3 بعـد از   و نـشد خبـردار   مـادرش    حضور از هرگز    بود و  مرگ ۀآستان
  .د حیات در وجودش خاموش شۀن شعل آخریکه هنوز بیهوش بودحالی
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  “شکر”داستان 
 مادرش دربـدر  .  و شب نداشتیم   دیگر روز ما   ،“شکر”دستگیری   از بعد

  محـل و ،ارگانهـای مختلـف سـرکوب    کـس در  هـیچ گشت ولـی   می دنبال او 
 تیربـاران شـده را    و صـدها    اسامی دهها    روز فقط هر . گفتند نمی را وضعیت او 

 هـا روزنامـه  در را هاعکـسهای اعـدامی    یا  و کردند می اعالمدر رادیو تلویزیون    
 های جنازهخواستندکه بیایند اسم بدهند و می والدین آنهااز  وکردند میچاپ

بدانند حکـم    اسم فرد را حتیکهیعنی بدون این. بگیرند تحویل  را فرزندانشان
 مردم حـساب  ۀکردند که هم می و عمداً هم این کار را کردند می صادراعدام  

  .کار خود را بکنند
نبـود فقـط همکـاران       او کسانی بودکه هیچ جـا اسـمی از        جزو “شکر”

 پاسـداران   در مقابـل   شدتبه چون او کشان بردند   راکشان بیمارستان گفتند او  
را در چنگ   موهایش   برداشته و  اش را روسریکرد اما آنها     می مقاومتمسلح  
 زور و بـا  ،همکـارانش  بیمـاران و   اشـکبار   مبهوت و  مقابل چشمان  در وگرفته  
و حـاال پاسـداران     امـا    با خود بردند،    کرده و  داخل ماشین پرت   به تموشضرب

 دسـتگیر   چنـین کـسی را    اصـالً   کردنـد کـه      می  تکذیب دیگر ارگانهای رژیم  
یا البالی صفحات  گورستانها ودر  زندانها یا مادرش مدام پشت درِ واند کرده

  .یافت نمیاو بود، اما دنبال اثری ازهها بروزنامه
  زیـر  “اویـن ”زنـدان    در “شکر”ماه مشخص شد که      یک حدود پس از 
را  ، او  نداشـتند  او چون هـیچ مـدرکی علیـه         . شکنجه است   زیر بازجویی یعنی 

اعترافـاتی   وادارش کننـد  با شکنجه    خواستند می  کردند، اشنهایت شکنجه بی
 را  بعـد حکـم اعـدام او   و  جلـوه بدهنـد   را موجـه  ش دسـتگیری   بتواننـد  تاد  بکن

کـرد   میمقابل آنها مقاومت    در ،مسئول مهربان و  این پرستار  “رشک”اما. بدهند
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 وظایفم نکـرده ام     انجام کاری بجز   هیچ مجروحان، به  با کمک   من گفت می و
  که چـرا آنهـا را  شما خودتان باید محاکمه شوید. کنم میهم باز این کار را   و

عـدام  حکم شود، باید حکم ا     درست    قرار باشد  اگر. ایدشهید کرده  مجروح و 
 و  شما قاتـل هـستید     ،شما راحت بشوند   شر  تا مردم از   خود شما را صادر کنند    

پاسـخ    در “اویـن ”پاسـداری در      ایـن مطالـب را     !؟کنیدمی محاکمه   را ما حاال
  .گفته بود “شکر”بودن   اثبات گناهکارمنظور به،“شکر” مادرسؤال

اتهـام   به ،هیچ جرمی نداشت   کهرغم این علیو   “شکر”دلیل مقاومت   هب
ی یـ حکم ناعادالنه. سال حکم زندان دادند  15 او به مجاهدین مجروح  به کمک

  .نبودند هم مقید آن به حتی،که زمان نشان داد
مـدت زیـر     کـرد در   مـی  تعریف“ شکر” ،زندان افتادم  به  که خودم  بعداً
 آنهـا غـذایی داده     بـه  ودنـد و  طرفی گرسنه ب   از ماهها حمام نداشتند و    بازجویی
ــی ــدنمـ ــرای    شـ ــا بـ ــق لوبیـ ــک قاشـ ــرنج    8یـ ــق بـ ــد قاشـ ــا چنـ ــر ویـ  نفـ
 ۀ وعـد  مثالًکردیم   می شمارش تقسیم  گفت که لوبیا را با     می “شکر” .دادندمی

  در معـرض  خودم نیـز  که بعداً، عدد لوبیا بود و بااین فشارها4غذایی یک نفر   
خیلی  و“ شکر”  از همین رو   و داشتند   هابچهشکستن   قرار گرفتم، سعی در   آن  

 از آنهــا رهــایی هرگــز هــایی شــدندکه دیگــریبیمار  دچــارهــابچــه  ازدیگــر
 خـورد بـاال    می غذایی که  هر  و ده کرده بود  بارها خونریزی مع  “ شکر”. نیافتند
  .شدت ضعیف شده بودهب ورد وآمی

  مخفـی بـودن و   علـت به که دستگیر شدم     1360آبان  20خرداد تا   30 از
 بـدی داشـتم خوشـبختانه     شـرایط ، بـروم خانـه خودمـان    بـه  توانستمنمی کهاین
ــه ــهب  باکمــک دوســتان همکــارم در بیمارســتانهای خــصوصی  ،امخــاطر حرف

خانه خودمان یا    به نباشم کردم تا مجبور  می دوشیفته کار   و  بودم استخدام شده 
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کوچکم  خواهر  ما حمله کرده و    ۀخان به خصوص که چند بارهم   هفامیل بروم ب  
ماههـا    پـدرم پـس از     وبـرده بودنـد     ودشـان   بـا خ   ،جای من دستگیر کرده   هب را

 هرحـال در   بـه  چنگ پاسداران نجات بدهد ولـی      از را دوندگی توانسته بود او   
خیابانها بگردم   درساعتها پیاده   بودم که    بیمارستان نبودم مجبور   مواقعی که در  

ــا محمــل خریــد و  درو ســاعات روز را  ی ویتــرین تماشــا خیابانهــای شــلوغ ب
  . چون هیچ جا امن نبود،ها سپری کنممغازه

کارهـای خودمـان را      ده و شتیم  ، هم هم با ر همین شرایط هرچند نفر    د
تیم بـودیم و کماکـان      در یک   هم  با   “عزت ”و “تهمینه” من و . دادیم می ادامه

افشای خمینی و آخوندهایش به، کردیممی سازمان کار بهرای کمکب مخفیانه
  . کردیم میجمع یا کمکهای مردمی را و دادیمادامه می

درستی انتخابی کـه کـرده       در را کرد ما می کشتار  بیشتر چههر دشمن  
 نـابودی خـودش عمیقتـر      بـه  اعتقادمـان را   رسـاند و   مـی  بـه یقـین     بیشتر ،بودیم
هـر   شـهید و  رمسئولیت ه بار شدیم و می ترکشت ما مصمم   می چههر. کردمی

ن قانونمنـدی مبـارزه ای بـود        ایـ  و کردیم می هایمان احساس شانه زندانی را بر  
  .که شروع کرده بودیم

 دوستان و ماه بسیاری همکاران و 5 ن شکل سپری شد دراینای  بهماه 5
صادق  ”دکتر. “ثانیطوبی رجبی ” ،“اکرم بهادر ”. هایم دستگیر شدند  همکالسی

  و“ناهید تحـصیلی  ”دکتر “راحمدی میفهیمه ” دکتر ،“درودیان”دکتر   ،“اقمشه
 ایـن نفـرات     ازکس  شدیم تنها   می باخبر اسارت تعدادی  شهادت و  روز از  هر

 هـم  را  بـود کـه او  “اکـرم بهـادر  ”زندان مانـده بـود     در اعدام نشده و   که هنوز 
  . اعدام کردند67عامهای سالدرجریان قتل
 بـود در حملـه      “سـینا ” را که انترن بیمارستان      “راحمدی می فهیمه ”دکتر
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   .شهادت رساندند بههمراه همسرش بهودب که باردارحالی در اشخانهبه
 انجـام خانـه تیمـی      بـه  حملهرا درپوش    جنایتآشام این   پاسداران خون 

در قبـل از شـهادتش       و    او را آخـرین بـار       مدتی مسئولم بـود و     “فهیمه”. دادند
ــدار  ــدم و او در آن دیـ ــان دیـ ــرخیابـ ــدام   خبـ ــوبی”اعـ ــیطـ ــانی رجبـ   و“ثـ

  . من داد  به را“یلی تحصناهید” دکتر  و“شهقمَاَ” دکتر

  تنها امید خواهر و برادر کوچکش“ طوبی”
 و در   درکـودکی   بود کـه پـدرومادرش را       خودساخته دختری“ طوبی”
کوچکتر داشت کـه   یک برادر دست داده بود ویک خواهر و زلزله از جریان  

 شـمال  نزد یکی از اقـوامش در      خودش نیز  شدند و  می شان نگهداری اقوامنزد  
تهـــران آمـــده  بـــهرشـــته پرســتاری  قبـــولی در پــس از کـــرد  مـــیزنــدگی 

  . حرف بود کمپرنسیپ و با،خوانالعاده درسفوق“ طوبی” .بود
سـتخر نشـسته و سـرگرم خوانـدن         ا کنـار  دیدم روی نیمکـت      روزیک

مهایش چـش  پشت سر  از کنارش رفتم و   به سرگذاشتنهبرای سرب است،  ی  ینامه
شوخی  ازه است؛ درحال گریه بودمتوجه شدم  دستهایم خیس شد،   ،گرفتم را

م سـؤال پاسـخ    در ، روبـرویش نشـستم    .شـدم پـشیمان و شـرمنده      بیموقع خودم   
 سـتش  د ،کرد لبخند بزند   می اشک بود ولی سعی    از که چشمهایش پر  درحالی

  .به من داد نامه را درازکرد و را
 کـه اجـازه بدهنـد      بـرای ایـن    ،نوشته بـود    بود که  خواهرکوچکش ۀنام

بچـه  بایـد    و شـبها هـم        بـدهم  انجـام  وم باید تمام کارهای خانـه را      مدرسه بر به
 هـم  مکـوچکتر  ازطرفی مواظـب بـرادر  . کنم نگهداری کوچک صاحبخانه را 

رسـم   می رسهبه مد  دیر ها هم  صبح شوم و  می جان خیلی خسته  “ طوبی ”.هستم
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 را مـا  چـون وضـع      بـرد خوشـبختانه معلمـم      می  از خستگی خوابم   کالس  در و
همچنـین  “ طـوبی  ”خـواهر کوچولـوی   . گیـرد  نمـی  سختمن   به ی خیل داندمی

 یـک اتـاق     ،اتمـام کنـی   درسـت ر   هستیم که تو   تا فقط منتظر  دو ما« بود نوشته
 تمام کن  ت را درس  زود خدا به رات. پیش خودت ببری   را ما وکوچک بگیری   

  .» با خودت ببررا وما
وچکش  کـ  بـرادر   خـواهر و   توانست بـرای   نمی دیگر“ طوبی”حاال   اما  

جـالدان خمینـی   .  بپوشاندعملبه آرزوی کوچک آنها جامه     د و ی بگیر یخانه
 خواهر سایر آرزوی کوچک  برآوردن برای“ طوبی ”چون. اعدام کردند  را او
او .  انتخـاب کـرده بـود       راه مجاهدین را   ،شیتیم فقیر و  کس و برادرهای بی  و

 آیــا  شــداعــدام دســتگیر و  و رفــتن لــوهــای بیمارســتااللهــیتوســط حــزب
چـشم انتظـار خـواهر بـزرگ      و امیـدوار   هنـوز داند؟ یا می خواهرکوچولویش

  است که اتاق کوچکی در تهران بگیرد و آنها را پیش خودش ببرد؟
 فهیمـه  .داد نمـی  امـانم  اشـک  و    بـود  فراگرفته این افکار تمام ذهن مرا      

کـرد خـودش را      مـی  سـعی ، امـا     بـود   و متـأثر   ناراحتهم  که خودش   درحالی
 ۀ ماهم بایـد آمـاد     ،استه گفت قیمت آزادی مردممان همین خون      ترل کند، کن

  . آن باشیم
انتــرن خــستگی ناپــذیر بخــش اورژانــس “ راحمــدی میفهیمــه ” دکتــر

 .شهادت رسید بهاشنشده متولد هرگز  با کودکخیلی زودنیز  بیمارستان سینا   
مقابـل    در آنها کسانی بودند که    ،کنم نمی من هرگز فراموش    را ماین خواهران 

کـه   مـردم را    بـه  عـشق  مـشعل     گفتنـد و   »!نـه « او  به  ایستادند و  هیوالی خمینی 
 خویش  ۀشعلبا خون  دیدند می متبلورآن   و آرمان انسانی     مجاهدین همواره در 
  .داشتندروشن نگه
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 ایـران چـه     ۀتوانم تصور کنم که بـدون آنهـا و فـدای آنهـا، جامعـ              نمی
  .کرد میسرنوشتی پیدا

   خیاباندستگیری در
 حـین برگـشت از    1360 آبـان 17ی یعنی دقیقـاً درتـاریخ       پاییز روزیک

ــ ــکر”  پـــدر و مـــادر ۀخانـ ــاخبر  کـــه“ شـ  وضـــعیتش شـــدن از بـــرای بـ
چون  تاکسی پیاده شدم،      از  وقتی میدان کندی   در ،رفته بودم ”تهمینه   ”همراهبه

 شدم، یک پارچه فروشی     وارد کردم، نمی  و احساس امنیت   خیابان خلوت بود  
 ناگهان یـک    .مغازه بودند  بغل داشت در   ی هم در  یزن که یکی ازآنها بچه    دو  

سالح   و  وارد مغازه شده   مسلح پیاده شده و    نفر دو ایستاد و  جلو مغازه    خودرو
زاری  گریه و به شروعآن دو زن !به همه ما گفتند بروید سوارشوید کشیدند و

ارزیـابی  یـت را  موقع مـن سـعی کـردم        .شدت ترسیده بـود   هم به بچه   کردند و 
دونفـر  هـم    بیـرون مغـازه      پذیر نبود، چون در    فرار امکان  فرارکنم ولی  کرده و 
 اول فکرکـردم کـه   لحظـات  در.  درنتیجه دستگیرشدم ،گذاشته بودند  را دیگر
 هر  واندخیابان راه افتاده  ولی بزودی متوجه شدم که در،اندشناسایی کرده مرا

 و. کنند می دستگیرطور راندومدارد، بهسال  30 تا   15درسنین بین    که   کسی را 
  . مشخص کنند را کنند تا بعد جرم او دستگیرمیها راقول خودشان مشکوکهب

کـه  ایـن دلیـل    بـه   اول  همـان  از. کردند می  و زاری  ماشین زنها گریه   در
یکی ازآنها برگشت    من دستبند زدند و    به ، بودم مترصد فرار  کردم و  نمی گریه

جانـت   وریم تاخوب بفهمی مسعود   آ می حالت راجا  ت و بریم می وگفت االن 
مـسعود    تاکجا دلـت از    !او گفتم سگ کی باشی؟     به .هآوردسرت   به چه بالیی 

اصـالً  آرام بکنـی     خواهی خـودت را    می جاآوردن حال من   آتش گرفته که با   
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 کـار  بـه   او کلمات رکیکی   وری؟آ می دهان کثیفت  به را او کی هستی که اسم   
او فحـش   بههمنشان کشید من برایم خط و بزند و  کردکه مرادست بلند و   برد

ــتم دادم و ــدر  گف ــست اینق ــعورخوب ــو   ش ــه جل ــداری ک ــرادن ــادی  اف ــه ع  ک
خـوب  .  بفهمـی  رف دهنـت را    حـ  ،آزادشان کنید  دمجبوری  و ایددستگیرکرده
دراین . افشاگری هم ندارد بهنیاز  ودریزی میدرون کثیفتان را بیرون خودتان و
. شـما خفـه   دو دیگری که معلوم بود رئـیس آنهاسـت گفـت هـر         ارحال پاسد 

 جـواب ادامـه داد     وا .دیگر جواب نـدادم    هم گفتم هردوی خودتان خفه و     من
 همـان ی درخیابـان آزادی     یـ  بـه کمیتـه    را مـا  .ات راخـواهی گرفـت    زبانیبلبل

تـاریکی کـه زیـرزمین بـود         اتـاق خـالی و     در نزدیکی میدان کنـدی بردنـد و      
کـم تـرس تنهـایی را    کمدانم چند ساعت گذشت شب شده بود      نمی .انداختند
کردم آدم  فکر می.مرگ بود ترس ازاحتماالً یک ترس مبهم   . کردمحس می 

 همـان  ۀکه خودم سـوژ   دیده بود ولی این    میرد مرگ بیمارانم را   جوری می چه
شد   اتاق باز کردم درِ می  اما حاالبه آن فکر    ذهنم نزده بود   به مرگ باشم هرگز  

چنـان گریـه    بردنـد زنهـا هـم      سـوار کـرده و     را  مـا  پاسداران آمدنـد و مجـدداً     
  معلـوم بـود    .دادندمی شان را کردند و مدام آدرس خانه    لتماس می کردند، ا می
  .ها تحقیق کرده بودند چون همه را آزاد کردندمورد آن در

 مـان را از    کوچـه  ،کردمی وی عبور  پارک  از وقتی خودروی پاسداران  
 چـه هـر  ؟کندچه می اندیشد وچه می به تصویرکردم که االن مادرم  ،دیدم دور

مثل بقیه   که نیستم وفهمیدبزودی خواهد لی وضعیت مرا ندارد و هست تصور
او بگـویم کـه کجـا        به توانستمدربدر زندانها وگورستانها خواهد شد کاش می      

 د و فحـش   مـشت و لگـ     بـا     و وقتی تنها شدم چشمم را محکم بستند       بعد .رفتم
  .است راه افتادند“ اوین” متوجه شدم کف ماشین خواباندند وبه سمتی که بعد



  چشم در چشم با هیوال

 34

 بـا مـن چـه خواهنـد     برنـد؟  مـی کجا به داشتم، مرا خیلی شدیدی  ۀدلهر
 را از من گرفتند، چه باید بگویم؟ اگر گفتند این مدت تهمینهکرد؟ اگر سراغ 

 ،سـؤاالت انواع  هجوم   …وها بودی، چه باید بگویم؟      در کجاها و کدام خانه    
کوشیدم روی یک موضـوع تمرکـز        می ذهنم را داغ کرده بود و در حالی که        

خصوص که مشت و لگد پاسداران و فحـشهای آنهـا           توانستم، به  نمی کنم، اما 
  مـــرابـــاالخره رســـیدیم و. داد کـــه تمرکـــز پیـــدا کـــنم نمـــیهـــم اجـــازه

روی صندلی   دیوار به  اتاقی که خالی بود رو     ۀدرگوش و   بردند“ اوین” 2ۀشعببه
سـرم   بـه خواهنـد  مـی چـه بالیـی    بودم که ببینم کجا هستم و      کنجکاو. نشاندند
چـه  شـد؟    خواهـد  دسـتگیری مـن بـاخبر      آیا از  .بودم“ تهمینه ” نگران .بیاورند
احتمـال   بـود و   خیابانهـا سـرگردان    هـم در   آمدچون او  سرش خواهد  به بالیی
زیـاد    بـسیار ،پیش گرفتـه بـود    ژیم در ی که ر  یکه دستگیر بشود بااین شیوه    این
، خیابـان نیایـد    بـه  بـدهم  خبر او به توانستم می خواست یک طوری   می دلم. بود

لیـشان  هایی که هـیچ چیزحا    درچنگال این وحشی  . رسید نمی جاییهولی عقلم ب  
   باید بکنم؟کارهچنیست 
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  فصل دوم

  “اوین”زندان 

  اولین بازجویی
 یـی  گوشـه هـر   مـبهم از  خفه وهاییمدتی که نشسته بودم صدای فریاد   

 شـنیدم، درسـت   مـی قالی بهچوبمحکم  و صدایی منظم مثل برخورد      آمدمی
 و وقتـی مـادرم فـرش خانـه را          ،عیـد نـوروز   تکـانی   مثل صدایی که موقع خانه    

زد تـا گـرد و خـاکش خـارج      مـی کرد و با تمام قوا آن را با چوب       می آویزان
صـدای  ایـن   توانـستم بفهمـم      نمـی  ردمکـ  مـی  چه فکر   ولی هر  شنیدم، می شود

  . چیست
 گلـویم حـس    ضـربان آن را در      و آمدمی سینه ام بیرون   قلبم داشت از  

خودم را برای اعدام . کنند کارهخواهند چمی  و؟این صداها چیست. کردممی
 مشخـصاتم را درآوردنـد و      این که اسم و    از خصوص بعد هآماده کرده بودم ب   

 ولـی اگـر نخواهنـد اعـدامم      .هـستم   بیمارستان سینا  فراری فهمیدند که پرستار  
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امـا از  دانستم شکنجه چطوری اسـت       نمی ،کنند می امشکنجهحتماً  ؟  کنند چی 
  .آن خیلی وحشت داشتم

 مـا کمـک مـالی      بـه  اسـامی نفراتـی کـه      داخل کـیفم      از موقع بازرسی، 
. شان افتـاد  دستـ هکردند وهمچنـین یـک اطالعیـه دسـت نـویس سـازمان بـ              می
جـایی   بـه  توانـستند  نمـی  آنها  و  را نوشته بودم   انه اسامی کوچک افراد   وشبختخ

امـا   !هـر قیمـت    بـه  تا آخر مقاومـت کـنم،     م  جا تصمیم گرفت  همان چونبرسند  
بـه مـن     قـدر آن رش را س مقابلم نشست و   در  یک نفر آمد و    ،برخالف انتظارم 

آوری کـه حـس      نفـس چنـدش    .خـورد  مـی  صورتم به نزدیک کردکه نفسش  
  .کند وجودم را آلوده میکردممی

ــود ســر   ــسته ب ــن کــه چــشمهایم ب ــتم چــه عقــب کــشیدم و م رام  گف
نیـست کـه     نیـاز  دانـیم و  می را ببین ما همه چیز   «مالیمت گفت     با خواهی؟می

 بگـویی وخـودت را     را اذیت بکنی بهتر است قشنگ همه چیز       را ما خودت و 
 ما این را   هستی و اذیت کنیم تودختر خوبی      را خواهیم تو  نمی خالص کنی ما  

 این طرز که با کردمی کرفاحمق . »کنم که کمکت کنم    می  من سعی  ،میدانیم
مـن    با یک بچه طـرف اسـت  کرد میخیالگول بزند    مرا تواند می حرف زدن 

اضـافه حـرف نـزنم،      ذهنم را متمرکـز کـنم و      کردم   می سعیهم در حالی که     
 دانیـد و وقتـی   مـی آن راباید بگویم که شما هم       چیزی را  طورگفتم آقا من چ   

تمـام حواسـم بودکـه کلمـات        خواهیـد بگـویم؟      می من چرا از دیگر  دانید  می
. کـنم  و غیرسیاسی جلـوه    عادی   آدم تا ،ببرم کارهخودش ب کلمات  عادی مثل   

 ،بینـدازم  تـصویر را یـک مـدت برایـشان جـا           همین   این امید را داشتم که اگر     
و از  ام  بقیه بفهمند من دستگیرشده    و“ تهمینه ”زمان بگذرد که   قدرحداقل این 

  . جاهایی که من اطالعاتشان را داشتم، دورشوند
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شـناختم او  مـی  را مـن او . شناسی میرا“ شهناز ”گفت آیا تو مرد  همان
دومـاه   بیمارستان بانک ملـی تهـران بـود و    چندین ماه قبل سرتیم من و پرستار    

 ایـن مشخـصات    بـا  سی را  گفتم من ک   ،دستگیرشده بود “ فیروزه ”قبل همراه با  
شناسـند،  مـی  گفتم افراد زیادی مرا   . شناسدمی را تو گفت ولی او  . شناسمنمی

گفت . این اسم ندارم مکاری باجایی دیده باشد ولی من ه در ممکن است مرا
ت بنـد چـشم گفـت وقتـی مـن گفـتم       آمـد و   بعـد چند دقیقـه      صبرکن و  باشد

خـودش پـشت سـرمن       او. کـن روبرویت نگـاه ن    به هیچ سمتی بجز    رابازکن و 
  ببیـنم تـا مـورد شناسـایی قـرار      رااشخواست که من چهـره    نمی و دایستاده بو 

کـه بازجوهـا از شـناخته شـدن         متوجه شدم     بازجویی این را   جریانبگیرد، در   
  سـفید کـه دو     ۀکالنها یک پارچـ    هم مثل کوکلوس   چون بعداً وحشت دارند،   

کـه  هـم  شـدند حتـی مـوقعی     مـی  روبـرو  مـا   داشت با   در جای چشمها   سوراخ
 بـاز  م را بنـد چـشم مـن   . داشـتند ، آنها نقاب خود را برنمـی       هم داشتیم  بندچشم
 بـا حالـت سـرد و     و بـود سـیاه ایـستاده   ر  چـاد  بـا “ شـهناز ” مقابل من  در. کردم

 او بـه  بـا عادیـسازی    باشم و  من سعی کردم خونسرد   . کرد می نگاه مرابیروحی  
 او به چشمکی یواشکی   کنی و  می کارها چ ج این ؟هستی تو“ شهناز”گفتم پس   

 نیـاز  گفتـه ام و  را  من همـه چیـز   ، نه هنگامه  : اوگفت خالف انتظارم اما بر . زدم
بریـده    فهمیدم کـه او    انگار با پتک توی سرم کوبیدند،      !نیست که اشاره بکنی   

 ، آن همچنین چیزیبود، خودم را برای مواجهه با  دردناکی  بسیارۀلحظ .است
، رفتـه باشـم   فـرو   آبجـوش    کـه در   مثل این  آماده نکرده بودم،  من  درمقابل دش 

خـودم  هولی ب دهانم خشک شد چند لحظه سرم گیج رفت و  وداغ شدم    پاسرا
 لحظـه  ندچ. کار بیندازم بهفکرم را باشم و آمدم و بازهم تالش کردم خونسرد  

هـا را  انهم و از مـن دارد چـه اطالعـاتی    بیـاورم او  به یاد آوردم تا  ذهنم فشار به
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 نـدارد،   اطالعـات مـرا     از کـدام هـیچ  او ،نـه .  کـردم  خیلی سریع در ذهنم مرور    
 پـس   ،ماهندیـد  را هـم او   مـن  اطالع است و  نزدیک یکسال است که از من بی      

مـن ربطـی     بـه  دستی بزند لـذا گفـتم     من یک  به خواهدمی و گوید می مزخرف
ا اینها هم که همه ب  من چیزی ندارم و،یاهدانی وچی گفت  می چی ندارد که تو  

 کـار  حرفی نـدارم بهتراسـت تـو هـم بـروی دنبـال               اندکردهدوستان مرا اعدام    
سعی  او.  فردی مطرح کنم   ۀ این راگفتم که موضوع را یک کین       عمداً. خودت

االن  اند وگفت که چه کسانی دستگیر شده و من حرف بزند هم با کردکه باز
 و از طرفـی    جلـب کنـد    مـرا خواسـت اعتمـاد      مـی  جا هستند از یک طرف    این

. مـن چـه مربـوط اسـت     بـه روحیه مرا تضعیف کند گفتم هرکس هست باشـد     
ــایین دلــم هــری ریخــت،جاســتهــم ایــن“ تهمینــه ”ناگهــان گفــت  آنهــا ، پ

 از .پیش من نبـود او هم   از که هیچ اسمی  ؟دارند کجا از را“ تهمینه ”اطالعات
 ایـن شـکل   بـه ،ایـم  بودهبیمارستان سینا در  دو چون هر حتماً  ذهنم گذشت که    

را ماههاســت “ تهمینــه ”گفــتم مــن. دربیاورنــد او مــن ردی از خواهنــد ازمــی
  . دانم کجاست نمیام وندیده

  تجربه اولین شکنجه
تخـت   بـه  مـرا دمـر    بـرد و   را“ شـهناز ” ،ی ندارد یبازجو دید فایده  وقتی  

 پـایینی   ۀبـ ل بـه  پاهـایم را   کرد و  به باالی تخت زنجیر    شکنجه بست دستهایم را   
کردم امکان نداشـت   میچه هم تقال که هرطوریهب  محکم بست ، خیلی تخت

 م نشـست و    پـشت   روی  آشغال دیگر  یک پاسدار  بتوانم حرکت بدهم و    پایم را 
آن فکـر کـرده و در    بهیی که مدتهاتجربه. یک پتو هم روی صورتم انداختند     

سـؤاالت و    بـه  اشـتم رسـید، هنـوز د     مـی   دیگر فرا  ۀانتظارش بودم، تا چند لحظ    
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کـردم، کـه     مـی  ذهنم هجوم آورده بود، فکـر      به  پیش ۀابهاماتی که از چند ثانی    
در یک لحظه یک جریان   . ه شد کف پایم کوبید   به بسیار محکمی ناگهان چیز   

  اعصاب سراسر بدنم را طی کـرد و سـراپا        ،مثل برق  ی وحشتناک  درد قوی از 
صدای برخورد چوب روی قالی     تازه متوجه شدم آن      در این لحظه  . م داد تکان

دانم چند تا    نمی ،پی فرود آمدند  درضربات دیگر پی  . چیست به آویزان مربوط 
 همـان در . تخـت شـکنجه بـازکرد    از مـرا  بعد کشیدم میدرد فریاد من از . شد

ه انگـار چنـدین سـاعت کـوه     چند دقیقه آن قدر خسته و فرسوده شده بودم ک        
  .امکنده

شرطی که تو خـودت      به کنم“ تعزیر ”را توخواهم   نمی وگفت من بازج
گذاشته “ تعزیر ” اسالمی کرده و   اصطالحبه اسم شکنجه را  . حرفهایت را بزنی  

. حـرف آوردن مـن داشـتند       به سعی در  حلوا  چماق و  ۀشیو کماکان با   و بودند
شـب   دانـستم چـه سـاعتی از       نمـی  دست داده بـودم و     از  زمان را   حساب دیگر
کنـی ولـی   مـی  باز ت را بندچشم وگفت هروقت گفتم      مرا نشاند  اًمجدد. است

ازچنـد لحظـه     بعـد . صـدایت هـم نبایـد دربیایـد        زنـی و   نمی یک کلمه حرف  
 باز بندت را گوشم گفت چشم   زد، آهسته در   می که با مداد روی سرم    درحالی

سـیاه  بندچـشم بـا    دیـدم کـه    را“ تهمینه ”مقابلم در ناگهان   کردم و  من باز . کن
ی یـ  یـک سـارافون چهارخانـه قهـوه        ،اش لباس همیشگی  همان ایستاده است با  

روی سـرم کوبیدنـد،    را دنیـا  انگـار . تشـده اسـ    فهمیـدم کـه دسـتگیر     . وکرم
  احـساس خـستگی و     ، درد شالق را از یـاد بـردم، امـا          کشیدمی هایم تیر شقیقه

  .کردم انگار صدسال است که نخوابیده ام میکوفتگی شدیدی
بازجو گفـت  . اند او فهمیدهبا  مراۀکجا رابط  از  دستگیرشده؟ چطور او 
جـا  متوجـه نـشدکه مـن آن      “ تهمینـه  ”واقعدر .بردند را او ببند و  ت را بندچشم
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  حاال دیگـر چکـار بایـد بکـنم؟ اگـر از            .مقابل من ایستاده است    هستم و او در   
 کنند و جواب او با حرف من تناقض داشته باشد، آن وقت هر دو سؤالتهمینه 

شد یـک جـوری بـا تهمینـه حـرف           خدایا کاش می  .  خواهیم رفت  زیرشکنجه
  . دائم درحال فکر و دعا بودم.شدت آشوب بودهدلم ب. بزنم

 ایـن کـار    و نـداد ادامه   چه علت بازجویی را    به  بازجو دانم نمی شب آن
خـواهران روی   اتاقی بردند که تعداد زیـادی از       به مرا. من کمک کرد   به خیلی

 آنها تازانو باندپیچی شده و     ازی  خوابیده بودند پای تعداد    بعضاً زمین نشسته و  
 علـوم بـود کـه چنـد روز     م. خشکیده شده بـود    باندها بیرون زده و    زیر خون از 

 محض ورود هب پرکرده بود و   عرق اتاق را    بوی خون و   .اندپانسمان نشده است  
مان کنان گفتنـد پانـس    چشمشان بسته بود ناله    نفری که مجروح بودند و     ما چند 

دو . آنهادادنـد  بـه   جوابهـای سـرباالیی    زنـان پاسـدار    ؟کنیـد  می مرا کی عوض  
بازرسـی بـدنی    بـه شـروع  کـرده و  باز م را بندچشم جا جلوی در   آن پاسدار زن 

 کردم شاید حین دستگیری    فکرواقعاً   کردند من پرسیدم پای اینها چی شده و       
کـه دژخیمـان     بـود  صوربرایم غیرقابل تـ   واقعاً  چون  . اند شلیک کرده  پایشانبه

. ند باشـ متالشـی کـرده   ایـن طـور   کابل پای این خواهران راضربات خمینی با   
 گفت  کرد وچشمانم نگاه به، خیره تمسخرآلودیۀخند  بازنان پاسدار یکی از
انگـار  . زد میفرت موجن بیروحش شقاوت و نگاه سرد و   در. فهمی می بزودی

   کند؟ میچگونه این طور مسخخدایا این خمینی آدمها را . قلب نداشت
 بـازجویی و   زیـر  همـه در   شـکنجه بـود و     واقـع اتـاق انتظـار      جا در این

  روحـی سـخت و  ۀایـن اتـاق یـک شـکنج     حـضور در     خـود  شکنجه بودنـد و   
 نگـران و   ی نشـستم و   یـ درگوشه.  فیزیکی ۀتر از شکنج  ، سخت وحشتناک بود 

 نفـرات را  بتـوانم   زیـرآن    طوری تنظیم کردم کـه از      م را بندچشممبهوت بودم   
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 کـه مثـل کـالغ سـیاه یـا        دو پاسـدار زن    همان  آمد و  دن در صدای بازش . ببینم
بغل یـک    که زیر  درحالی ،آشغال بودند  از کیسه زباله سیاه پر    تا ترمثل دو دقیق

 ،کـشیدند مـی  و گرفتـه بودنـد   شده بود،    وی سینه اش تا   که سرش ر   را   خواهر
 بقیه ۀنال رفتند و  پرتاب کردند وهاچهب ۀوسط اتاق روی بقی و او را وارد شدند

 بـا  انتخـاب کـرده و     ی را یـ واردی نقطه تازه  هر نبود و  اتاق جا  در. هم بلند شد  
پرتـاب کردنـد نالـه       را وقتـی او  . کـرد  مـی  پیداکمک بقیه جابی برای نشستن      

  جـا  را او کـشیدند و   کنـار  زحمت خودشـان را    به بقیه افتاد و  دردناکی کرد و  
 واافتاده بـود     دیدم که دمر  می را او سمت من بود و    به انه سرش دادند خوشبخت 

نزدیـک   او بـه  ن سـعی کـردم کـه       م .استفراغ کرد  زدن و عق به بالفاصله شروع 
 رفــتم چــون طـرف او  بــهکــردن بـاز  جــا کـردن پــایم و   بهانــه درازبــه شـوم و 

را آرام روی سـرش    دسـتم . اتـاق باشـند    پاسداران کـسی در    ترسیدم که از  می
 داند ناگهان او   سرش رابه سمت من برگر     ؟است گفتم چرا حالت بد    دم و کشی
 انجمـن  در رفتیم و  می هم کوه  بود یکی ازدانشجویانی که با    مهناز  . شناختم را

مـن   مهنازجـان تـویی      :دیدم گفتم می را  خیلی او  دانشجویان هوادار مجاهدین  
دلیـل  ه گفت باند؟سرت آورده به الییچه ب شدی؟   طورچرا این . هنگامه هستم 

خـون  کنـد   نمی کاراحتماالً  هایم   کلیه ،اندباکابل داغان کرده   که پاهایم را  این
مـن  . همـین باشـد     هـم  اسـتفراغم کـنم علـت تهـوع و        می فکر وام  ادرار کرده 

 هـیچ کـاری هـم از     واسـت این حالت    دردیدم او    می ام گرفته بود چون   گریه
  .نیستدستم ساخته 

 سـختی و  بـه کـه حالی در و دلداری من کرده بعجیب بود که او شروع   
ایـن اول راه   گفـت هنگامـه تـازه   کـرد،    می لرزان صحبت  با صدایی ضعیف و   

شـی   بایستی قوی با، اما توحکمم اعدام است  رفتنی هستم و  احتماالً   من   ،است
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 کـردم  مینوازش را من موهای او! بگو  راینهمه هم هم  به ادامه بدهی  راه را  و
زدم یـک کـسی    ی طاقـت نیـاوردم و فریـاد       ی ولی در نقطه   م،ریخت می و اشک 

 وقتی آمدنـد گفـتم     او بزند و   به یک کسی یک مسکن   . میرد می دارد  او ،بیاید
چون او نیمـه جـان و بیحـال          و مدام درحال استفراغ است    بزنید او مسکن   اوبه

  .  زدند که خوابش برداو بهیک آمپول داد آمدند نمیبود و استفراغ مجالش
جدیـدی   زندانی   و  آمدند اً مجدد دو پاسدار زن   اتاق بودم که     همان در

ــد را ــور از و آوردن ــویم عب ــن    جل ــد م ــر ازکردن ــشم زی ــدچ ــاس او بن  را لب
 را  دنبال کردم که کدام سـمت اتـاق او    . ریخت بود قلبم فرو  “ تهمینه ”شناختم

ند مـن بـااو   ببین اند تا کردهعمداًرا  کردم آیا این کار    پیش خودم فکر  . برندمی
وقتی . حواسشان نیست  کارشان است و بلبشویشلوغی و گیرم یا از میارتباط

تنها فرصـتی باشـد کـه دارم بـا     این  هرحال شاید    به آن زنان خارج شدند گفتم    
تغییر جا خودم رابه اونزدیک کـرده وسـرم راکنـار پـایش              حالت درازکش و  

  .نشسته بود  او.گذاشتم
 زیــر از ســرش راعقــب بــرد و“ همینــهت ”…!“تهمینــه ”،صــدایش زدم

چند  در گفتم آره و  . خیلی خونسرد گفت هنگامه تویی     دید و  ش مرا بندچشم
اطالعاتی که خودم  من دارند و که از مواردی را لحظه تمام مورد دستگیری و

 بقیه هیچ او و کردم که از  تأکیداوگفتم و به را شهنازوادادگیجمله  داشتم از
داده   است کـه شـهناز  همانتمام اطالعاتشان  دانند و نمییزیآنها چ ام و نگفته

کجا  را ببینم از بسته آوردند که من تو چشمرا گفتم که تو و. مهم هم نیست و
 رمـز  بـه  کـه  را ی نیست اسـامی شـما     بگفت هیچ رابطه  . فهمیدند تو با رابطه مرا 

اشـد  کس اسـم فامیـل نـدارد لـذا تـوهم حواسـت ب      نوشته بودم درآوردند هیچ  
مـن بـوده    چـون اسـم تـو هـم نـزد      گـویم و  نمـی  مـن هـیچ    ،رودست نخـوری  
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کـه   بـوده  بیمارسـتان مـن در     ام که هنگامه فقـط همکـار       من گفته  و اندفهمیده
هـیچ فعالیـت     وا ماهاوسـت مـن داد     چـه نـزد    هر دادم و می او به  اطالعیه گاهی

همـه  ی   بـال  سـپر  خودش را “ تهمینه”واقعیت این بودکه     .دیگری نداشته است  
 مـن هـم کـه      کرده بـود و   ،کمک سازمان بودند   سمپات و  نفراتی که هوادار و   

 از نگذاشت که یک نفـر     و عادی معرفی کرده بود    را یک فرد   بودم تیم او هم
 درست بـا   او. رژیم سراغشان برود   بروند و  ارتباط بودند لو   در او کسانی که با  

 ۀ شـیو  همـان  بـه   یا گیشا  خیابان امیرآباد  دستگیری من در   فاصله یک ساعت از   
  . شده بود  دستگیر،گرفته بودند که مرا راندوم

  “تهمینه”آخرین دیدار با 
یـک   و“ تهمینـه ”بیرون برد که من و    را سه نفر  صبح یک پاسدارآمد و   

 دستش گرفته و   یک چوب در   ، پاسدار بسته بودیم  بودیم چون چشم   دیگر نفر
دستش را روی   “ تهمینه”د و    و گفت که بگیر    اول داد  به نفر   را یک سر چوب  

 .کـردیم و حرکـت  “ تهمینـه  ”ۀشانه او گذاشـت، مـن هـم دسـتم را روی شـان         
 ه دستگیر سپا را م که چون ما   فهمید  بردند بعداً  209بند به 2شعبه از را درواقع ما 

نفراتـی  سپاه است کما ایـن کـه    بهکنند و این بند مربوط میمنتقل209 به کرده
 کـه شـعبه نامیـده   “ اوین” محلهایی از  درشوند، میها دستگبر کمیته که توسط 

امـا ایـن     محتـوا فرقـی نداشـتند،      هـم در   بـا   این دو  .شوند می شود بازجویی می
افراد .  باندبازیهای خودشان بود و متفاوت ظراتن  و دوگانگی انعکاس تضادها  

 اصـول   قول خودشـان بـا    هب  بودند و   بعضاً دانشجو  سواد و باآدمهای   سپاه ظاهراً 
 هـا زنـدانی  چی مثل کمیتهکردند و میبازجویی تر شکنجه و پیچیدهتر و یحصح
 گرفتن اطالعات داشـتند    تالش در  کردند و  نمی شهید پاره و  اول تکه  همان را
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گـران سـاواک   کار از شکنجهاین در کردند و می تدریجی اعمال  شکنجه را  و
 ی اسـتفاده  حـرف آوردن زنـدان     بـه  تجـارب آنهـا در     از شاه نیزکمک گرفته و   

بهره بودند، ایـن   اما هنر خمینی که شاه و سایر دیکتاتورها از آن بی   .کردندمی
  .گر و دژخیم کرده بودشکنجه بهبود که دانشجو را تبدیل

 کــردیم، مــی حرکــتگذاشــته بــودم و“ تهمینــه ”روی شــانه دســتم را
کـنم و   مـی سلمـ  را گفت که این آخرین باری است که او  می من به احساسی

  فـشار   آرام را شـانه او   اختیـار بـی . کـرد  مـی  تابمآشفته و بی  شدت  هاین حس ب  
 روی دســتم  دســتش راه باشــد، درک کــردهــم احــساس مــرا او انگــار. دادم

  .بود ما این آخرین دیدار  و.فشردن آن دلداریم داد با گذاشت و
سـمتی  ا بـه  کـداممان ر   هـر  کـرده و   جـدا  از هم    راا  م.  شدیم 209وارد  

مدارکی راکه  و  ها   نوشته ۀتنهایم گذاشتند کلی   بداخل اتاقی بردند و    رام. بردند
  آنهـا را بندچشم زیر من از زمقابلم گذاشته بودند و    می من گرفته بودند روی    از
دارنـد   نظـر  زیر کردم که مرا  می فکر توانستم کاری بکنم و    نمی دیدم ولی می
چـک   اطـرافم را   دور و  کـم بـاالزدم و     کـم  م را بندچشماحتیاط   با تدریج و هب

توانیم هم نمی کنیم و نمیکاری کردند که ما می فکر  ظاهراً کردم کسی نبود،  
  .کردندمی واقع درست هم فکردر بکنیم و

 همـان خواسـتم   مـی  کـردم و  را چـک    هـایم   نوشته دست من مدارک و  
را بردارم ولـی عجیـب بودکـه       درآن بود   از افراد مشخص   راکه اسمی یا ردی   

کنم  می فکر. نگرفتم  قرار سؤالدرمورد آن مورد    هم   هرگز  نبود و   یکی همان
 و در گم کرده بودند، کرده بودند تهدید که آن را که شب اول باآن کلی مرا

 شاید هـم کـسی درمیـان آنهـا بـود کـه              . ازدست داده بودند   بلبشوکاری همان
 متوجـه   عمومی منتقل شدم   بند به برد چون وقتی   می بین از گونه مدارک را  این
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 و حـساسترین  انـد  داشـته ی مثـل مـن  مـشابه  هـم مـورد   دیگر شدم که چند نفر   
ایـن بودکـه   شـد کـرد    مـی تنهـا تفـسیری کـه   . شـان نبـود  مدرکشان در پرونده 

  ایـن  و آنهـا هـستند کـه   نـد او بازجوها نفوذ کرده   پاسداران   میان هوادارانی در 
 همـان که حالی در وآمد  مدتی یک بازجو     از هرحال بعد  به .کنندمی کارها را 

 همانهم   ه من شروع کرد ک   ش را ابود، بازجویی روی صورتش   نقاب کذایی   
 آنهـا  بـازجویی رفـتم و   بـه دیگـر  هم دوسه بـار ازآن بعد. حرفها را تکرارکردم 

پیچیدگی  به اصطالح با   و کردند می صورت دیگری طرح   به رات  سؤاال همان
دربیاورند ولی من     حرفهایم را  خواستند تناقض  می ییطور احمقانه  به خودشان
  تناقـضی از   کـردم کـه فرامـوش نکـنم و         می را مرور   گفته بودم  چههرهمواره  

تمـامی  “ تهمینـه ”،  بودکه گفـتم  همان موضوع ولی اصل    .ندحرف من درنیاور  
 را همـه مـا   و عهـده گرفتـه   بـه  شد می ا جرم محسوب  آنه که از نظر  را  مواردی  

دوران بـازجویی    درامااعدام شد “ تهمینه”خود همین دلیل نیز  بهدربرده بود و  
یـک   برایشان مسجل بودکه چیزی ندارم و  شدکه انگار  می من طوری تنظیم   با

  . ترک کرده است ترس دستگیری بیمارستان را آدم عادی هستم که از
راهـرو سـلولهای     یک سمت هـر    که در  بود  شامل چند راهرو   209 بند

یک راهـرو   بهمرا. ندهم چیده شده بود نارکی   قطار صورتبهانفرادی بود که    
دست داشـت کـه      یک چوب کوچک در    یک سلول بردند پاسدار    به سپس و

سلولهایـشان   به زندانی رازناناین طریق   به،ددست من داده بوهب یک سرآن را 
 اصطالح شرعی بود،  مراعاتهای به  ، ازچوب  آنها ۀاستفادعلت  . کرد می هدایت

نـامحرم   بـه  شاندستخواهند   نمی کهخواستند وانمود کنند     می عوامفریبانهیعنی  
این در حالی بود کـه از هـیچ رذالـت و هتـک حرمتـی در حـق زنـان                   . بخورد

 سپس آنها کرده و  تجاوز دختران به این درحالی بودکه   و کردند نمی فروگذار
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 رذیالته ترین برخوردها     که یا مواردی خودم شاهد بودم     و کردند می اعدام را
 قرار و تجاوزجنسی تعدی  مورد وحشیانه را آنها  داشتند و زنان و دختران  با را
  .  بشکنندتا در همشاندادند می

  سلول
نفردیگـر   5متر که   5/2در2حدود  است   شدم دیدم، فضایی     وارد سلول 

آن  در نفـر  6 ،داشـت  را یعنی سلولی که ظرفیت یـک نفـر       . ندهم در آن هست   
 توالـت فرنگـی   یـک  یی فلـزی کوچـک و  آن یک روشـو    در. محبوس بودند 

 مـشکل .  سـایرین بـود    حـضور  توالت در   بیشترین مشکل استفاده از    .فلزی بود 
نفـری کـه درسـلول      5و فـضای حـداقل بـرای          جـا  دیگر موقع خواب بود کـه     

   .بودیم، وجود نداشت
قـبالً  که   دانشجوی سال پنجم پزشکی بود    “ ملیحه ”سلولیهایم، یکی هم

 شـکی هـوادار مجاهـدین دیـده بـودم و          زان و کـادر پ    جمع دانـشجوی   او را در  
 شـرایط و   هـم نـدادم تـا     من ی براساس رسم زندان آشنایی نداد،     شناختم ول می

شدت شـکنجه شـده    بهچون او هنوز زیر بازجویی بود و. وضعیت روشن شود 
نام مهرانگیز بود که در جریان  بهدیگری خانم بارداری .ودسلول بستری ب و در

ش او ماه آخر بـارداری . تار شده بود   گرف عنوان مشکوک به خیابانیبازداشتهای  
مـا   دلیل وضعیتش شرایط سلول برایش خیلی سـخت بـود و     هگذراند و ب   می را

توانیم کمکش کنیم و دو دخترجـوان کـه    میشکل که هربهکردیم   می تالش
هواداران گروه اکثریت و حزب توده بودند که اسمشان یادم نیـست و درایـن               

آزادی خودشان بودنـد و    فکر مدام در  زندان افتاده بودند و    به وغی اشتباهی شل
 ساله بودکه35زن جوانی حدود     و باالخره یکی دیگر   کردند   می برای آن تقال  
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هـواداران   ارتباط با تعدادی از   در گفتیم او شمالی بود و    می“ طلعت مادر ”اوبه
  .ودمجاهدین ب  بهجرمش کمک مجاهدین دستگیرشده بود و

وضعیت سلول اسفناک بود کف سلول یـک پتـوی سـربازی انداختـه              
دلیـل سـردی     به یکی دوپتوی کثیف سربازی دیگر هم بود که روزها         بودیم و 

ــه را   ــین هم ــانززم ــی یرم ــداختیم وم ــشترک  ان ــبها م ــشیده و اًش ــان ک   رویم
 ربـوده شـده     درواقـع درخیابـان     چون مالقـات نداشـتند و      هابچه. خوابیدیممی

 کـه   شـان بـود   پوشاک  تمامی ،که بتن داشتند   یکدست لباس    همانفقط  بودند  
 امکـان   . کثیـف شـده بـود       پـاره و   خـونریزی اغلـب     شکنجه و  علت به آنها هم 

ی یـ سـلول را بـاهم هفتـه      هـر    نفـرات    ، زندان ۀبراساس برنام شستن هم نداشتیم    
سـاعت وقـت    نیمنفر 6ما  بردند و میبه یک سلول دیگر که حمام بود       باریک

 مجـروح و  کـه نفـر  هـم ایـن   هم حمـام کنـیم و     داشتیم که هم لباس بشوییم و     
 کارهایش  انجامبه   تنهایی قادر  به کمک کنیم چون خودش    نیز شده را شکنجه

هـم   یـک نفـر   . اولویت قرار داشت   در کارهایمان   ۀبقی  به کار نسبت این و نبود
جـا داخـل    آن فی از ایستاد تا پاسدارکثی   می  حمام  دریچه درِ  نوبتی بایستی کنار  

تمـام   همین دلیـل یـک نفـر       به کردند و می را کارنگاه نکند چون این    حمام را 
 توجـه ا شـستن لبـاس ب   ۀشـیو . کـرد  مـی  دریچـه را حفـظ     جا ایستاده و  ت آن قو
  یـک تکـه را  مـثالً  ،که تنها یکدست لباس داشتیم خـودش معـضلی بـود      اینبه
 روی آن پوشـیده بـودیم       را نکت یا لباس رویمـا    شستیم و با لباس زیر که       می
بـه سـلول کـه       پوشـیدیم و   مـی   لبـاس خـیس را     همـان گشتیم یـا    سلول برمی به

 پیچیـدیم تـا    مـی  خودمـان  دورهچـادر بـ    وردیـم و  آمیدر گشتیم لباس را  برمی
  .شود خشک گذاشتیم تامیهواخوری  همان در  لباس راخشک شود وگاهی
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  خورند میادعاها محک، در زندان
هفتـه   چنـد  شـده بـود و     خیابان دسـتگیر   ارمندی بودکه در  ک مهرانگیز
  گریـه او اغلـب . نداشـتند  او اش هم هـیچ اطالعـی از      خانواده بالتکلیف بود و  

 بـرای اعـدام یـا    را  خودسلولیهایش،یک از هم هردید  میکه  این از کرد و می
 کـرد و   می سردمداران رژیم نفرین   به  بود و  پریشان شده ند  ک می شکنجه آماده 

 آن دو . کننـد  مـی   که ایـن مالهـا ایـن کارهـا         کردمنمی تصور گفت هرگز می
سـمت   بـه  را  تالششان این بودکـه مهرانگیـز      ی هم تماماً  ی و توده  اکثریتی دختر

 حرفهـای قلمبـه سـلمبه     کردند و    می این جهت اظهار فضل    به .بکشندخودشان  
ود چـون شـرایط   برایمان مهم نبـ  آنها کاری نداشتیم و   هم خیلی با    ما .زدندمی

 یکـی از .  چیـست واقعیـت توانست بفهمد  می هر آدم عادی هم   طوری بود که    
 لوژیک بکنـیم از گفت بیایید بحث ایدئو می کرد و  می بحث ما دختر با  آن دو 

االن وقت ایـن  م یگفتم ومییکرد نمیآنها اعتماد نداشتیم بحثی   به  که ما  جاآن
مـدام از   آنهـا نـزد مهرانگیـز     ودچیزهای دیگری فکر کر    به باید چیزها نیست، 
 مجاهـدین  کـه ایـن  زدنـد و   مـی  اصول خودشان حـرف    مواضع و  پافشاری سر 

 روزکـه یـک  ایـن  تـا . خورنـد  مـی بحث بکنند چون شکـست     آنها ترسند با می
 دادیـد  عقیده تغییرشما گفت آیا    و آمدسلول   به حکم آزادی آنها   پاسداری با 

 هــم ادامــه داد نمــاز  پاســدار! بلــهبیــدرنگ گفتنــد دو  هــر؟مــسلمان شــدید و
 گریـه و   بـا   و !تنـاقض گفتنـد آری     بـی  بیـدرنگ و    هـر دو   هـم   باز ؟خوانیدمی

 ایـن برخـورد نـازل در        مـا از   .شوند آزاد  که زودتر  کردندالتماس درخواست   
مـان  طرف دیگر خنـده     از ،بودیمخیلی مشمئز شده    آشغال    پاسدار  یک مقابل

  پافـشاری روی اصـول در  در مـورد  پـیش  همـین چنـد لحظـه    گرفته بود که تا   
حـاال  دادنـد امـا      مـی  رهنمـود   و کردنـد مینصیحت   را مامقابل دشمن داشتند    
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بـدون ایـن      و  بـود  شـده  صـادر  که حکم آزادی آنهـا    این بدون هیچ فشاری با   
 ناگهان تبـدیل   البه افتاده و   و به عجز  طورتوانستند بروند این   می همچاپلوسیها  

ــده بودشــد  دوآتــشهآورنــدگانیاســالمبــه  بیچــاره داشــت شــاخ مهرانگیــز. ن
 آن چه را کـه بـا آن کلمـات قلمبـه سـلمبه         او گفتم تعجب نکن      به آورددرمی
است عمل میدان   اضافه کردم همین بود که دیدی و، واقعیتشکردند میتبلیغ

  .زند میرا محک که ایدئولوژی هر کس و هر جریانی

  مسواک مشترک
 ماههـا بودکـه     بود، بدی   یتاشتی و غذایی وضع   لحاظ بهد ه ب در سلول، 

اصــالً  هایمــان خــانوادهچــون ،مالقــات هــم نداشــتیم مــسواک نــزده بــودیم و
هـا مثـل    بیچـاره بیاینـد و  مالقـات مـا   بـه کـه یـا مـرده    ایـم   دانستندکه زنـده  نمی
  . گورستانها بودند و  زندانهاۀدربدر و آوار“ شکر”مادر

یک مسواک دست دوم    یی رفته بود    بازجو به  موقعی که  هابچه یکی از 
نـوبتی   شـستیم و  مـی  نفرمـسواک را باصـابون     6 آورده بود ما هـر     پیدا کرده و  

  . حق هم داشت  خیلی سخت بود و این کار برای مهرانگیززدیم و میمسواک
 کـه بـاردار و   بـرای او  خصوصاًمبود   بد  خیلی وضعهم  لحاظ غذایی   به

 سـلول یـک غـذای بـی         روزانه از دریچه درِ   . منداشتی ییمیوه هیچ ،ماه بود بهپا
 خـوردن بـود    غیرقابـل  نپختـه و   و ماشـینی کـه خمیـر     نانهـای    کیفیت آبکی بـا   

واقعـاً   ، این وضـعیت   ی مجروح هابچهو   وضعیت مهرانگیز  به  باتوجه ،دادندمی
بود  که باردار مهرانگیز برای بیماران و. کارکنیمهدانستیم چ نمیمصیبتی بود و

و ناسـزا   جـای آن فحـش      هبـ  امـا کـردیم    غذایی   موادیر و برخی    شدرخواست  
 .گریبان بودیم بهدستبا گرسنگی طور دائم این که بهخالصه . تحویل گرفتیم
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بودجه دولت را بدهیم یـک مـشت        : گفت می الجوردی خیلی صریح و علنی    
خـود پـول    برای اینها که چند روز بیشتر زنده نیستند، چرا بـی          ! منافق بخورند؟ 

   کنیم؟امحر
 منتقـل    زندان بیمارستان بیرون  به  را دچاردرد شد او   یک شب مهرانگیز  

شود کـه   میهمین باعث     و کندوضع حمل می  حتماً  کردیم که    فکر کردند ما 
 بعـد   که سه روزل تعجب دیدیمتعیین تکلیف کنند ولی درکما   را وضعیت او 
  . برگشتبدون زایمان

کـه  همـین  ن بیـرون بردنـد و     بـه بیمارسـتا     مـرا  ،تعریـف کـرد   مهرانگیز  
 دوربرایم ی داشتم اند هرکار زندان آوردهاز کارکنان فهمیدند مرا پرستاران و

ام خـانواده  بـه  طریقهمین   توانستم از من هم   . دادند می انجامچشم پاسداران    از
جـالبتر    خیلی خوشحال بود و    .و وضعیتم را پیگیری کنند    بیایند  که  بدهم   خبر
 آورده بود که همـه را  وه می مقداری  و مسواک یردندان و خودش خم  که با این
 از دوسه ماه گرسنگی جـشن      شب بعد  آن. داده بودند  او به کنان بیمارستان کار

 . مـسواک کـردیم     خمیردندان هم با  دندانهایمان را   پرتقال خوردیم و   ،گرفتیم
 را فرامـوش    شـما  گفـت  موقـع رفـتن      و آزاد شـد   بعـد  روز چنـد  هم   مهرانگیز

خیلـی   هـم    مـا . دهـم  مـی  انجامکاری بتوانم برایتان     بعد هر  به این از  و کنمنمی
  .که او نجات پیداکردبودیم خوشحال 

 شکنجه و  زیرتعریف کرد که. کرده بودند خیابان دستگیر ملیحه را در
 لذا تصمیم گرفتم که خـودم را      ،فرسا شده بود   شرایطم طاقت  بازجویی بودم و  

بیرون  پنجره رساندم و بهتاق خارج شد خودم راا از ی که پاسدار  یلحظه بکشم
نه هـیچ مـشکل جـدی       سـفا فهمیدم کـه متأ    .پریدم ولی وقتی روی زمین افتادم     

  .مبه بیهوشی زد خودم را. برایم پیش نیامده
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زده  به بیهوشی   طوری خودش را   دانشجوی پزشکی بود  “ ملیحه ”چون
رغم چکها و    علی زیرا. ستبیهوش نی واقعاً   که او     بفهمند نتوانستند که آنها    بود

 گفت مـوقعی کـه در     “ ملیحه” .داد نمی واکنش نشان   او ، دکتر زندان  تحریک
پاسـداران   یکـی از ، خلـوت شـد  بـرم  و دورمن وصل کردنـد و    به بهداری سرم 

 مـن .  داشـت  رامـ  بـه   قـصد تجـاوز    هستم،بیهوش  که  نای با تصور   و آمدکثیف  
شـرف   ایـن بـی    یهوشی زده بودم و   به ب  توانستم دفاعی بکنم چون خودم را     نمی
 کـه   او کـردم و   خرخـر  تشنج و  به  شروع همین جهت  به سراغم آمده بود   به هم

خلـوت شـدن     پـس از   مجدداً“ ملیحه” .ترک کند  مجبور شد مرا  ترسیده بود،   
بـار نیـز    ایـن کنـد ولـی     میخودکشی  اقدام به  دوباره  و  قطع کرده   سرم را  ،اتاق

 پاهـایش را  زیر شکنجه بـرده و  را  شکل اوانهم بهبازجوها شود و می مجروح
  .متالشی کرده بودند باکابل

پاهـای   خودکشی و بهاقدامعلت ه مجروح بۀبا ری “ ملیحه ”این ترتیب به
 و شدت بیماره ب،هماتوم پاها اثر مشکالت کلیوی در شکنجه و اثر متالشی در

رنـج   درد و   شـاهد  ی نداشـتیم،   امکانـات  که در سلول هیچ   ما   و نحیف شده بود  
  . بودیم مداوم او

  “مادر طلعت”
 سـال 35 حـدود  بـود کـه   “ طلعت مادر”سلولیهای ما،   یکی دیگر از هم   

گفتـیم،   می او مادر  به سال بود، 25، زیر   علت این که سن اغلب ما      به داشت، اما 
 هـواداران  ی ازبا عده یهمراه  “ مادر طلعت  ”.البته او مادر چند کودک هم بود      

بـا  “ مادر طلعـت  ”مجاهدین بود بهجرمش کمکو ده بود   دستگیرش مجاهدین
  و داد می قرار  پاسداران را مورد تمسخر    معموالًعادی جلوه دادن خود      ساده و 
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  .خندیدیم میکرد خیلی میی ما تعریف برا ماجراهایش راوقتی
قـول  هب دانستند و  می  از سایر بازجوها   تر پیچیده را بازجوهای سپاه خود  

خواسـتند   مـی  مثل ساواک شـاه    کردند و  می علمی بازجویی  روش به خودشان
 ۀ بـازجویی و شـکنج   برای آن که مثالً بنابرایناالمکان قانونی عمل کنند   حتی

 تأثیر آزادی از زندان، از   بعد کردند، می  دستگیر طور راندوم  به  که افراد عادی 
د و گذاشـته بودنـ   ر اسـم شـکنجه را تعزیـ    ، نباشـد  اجتماعی نداشته خیلی منفی   

 و  قاضی دادگاهاصطالح بهازجانب که  راشالق و تعداد ضربات حکم معموالً
 شـروع  شـکنجه را   بعـد  خواندنـد و   مـی   اتاق شکنجه صادر شده بود،     هماندر  
گفتند امام   می آداب شرع جلوه دهند،    و برای این که خود را پایبند         کردندمی

 بزنیـد و نـه یـک        زنید، نه یـک ضـربه اضـافی        می گفته، وقتی شالق  ) خمینی(
 اما البته همین هم حرف بود، اگر زنـدانی اعتـراف دلخـواه آنهـا را              ! ضربه کم 

الفور حکم دیگری با گر بود، فیحاکم شرع که خودش هم شکنجه. کردنمی
یـک فتـوای مـشهور       بـه   بنـا  ضمن این کـه   . کرد می ضربات شالق بیشتر صادر   

ــ   موقــع از همــانم خمینــی کــه آخونــد گیالنــی دادســتان و حــاکم شــرع رژی
، »المـوت ضـرب حتـی  « بـرای   را دست دژخیمـان  “ امام”تلویزیون اعالم کرد،    

  . بود گذاشتهزدن تا هر جا که الزم باشد و متهم اعتراف کند، مطلقاً بازیعنی 
بـرده  بـرای بـازجویی     او را    کـه  باریککرد،   می تعریف“ طلعت مادر”
را روی   بازجو او ،  داد می واب ج پالوعمد پرت  به را  آنها سؤاالتچون  بودند،  

 دسـت   ریاکارانـه او حـضور  بـازجو در . ندد که کابـل بزنـد     ب می تخت شکنجه 
 خواهم این زن را نمیشاهد باش که من گوید خدایا تو می وداشتهبرآسمان بر

 مـن   کنـد و  مـی  بـه ایـن کـار      مـرا مجبـور    زنـد و   نمی شالق بزنم ولی اوحرف   
او باچـشمان بـسته       خـود  ۀبینـد بـا شـیو     مـی  را که دجالیـت او    مادر! تقصیرمبی
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 گوید ای خدا صـدای ایـن مردظـالم را   می  دست برآسمان برداشته و   بالفاصله
 گـویم چیـزی    مـی  او بـه  چـه هـر  را هم بـشنو کـه         من زن بیمار   ؟ صدای شنیدی
 کـه  کنـد  وادار شـالق مـرا    بـا  خواهـد مـی   و کند نمی باور دانم حرف مرا  نمی
  دارد بیگنـاهی را  او  شـاهد بـاش کـه        توخدایا  .  کنم ام اقرار کاری که نکرده  به
بـروز ماهیـت واقعـی خـود         به دژخیم مجبور جا  این  در !بده سزایش را . زندمی

 مادرقتی و. کندمی زدن او بهشروع وحشیانه  و! زنیکهگوید خفه شومی شده و
  .خندیدمی گفت و میشپیروزی از، با خوشحالی برگشته بود

نکـات جدیـدی     تجربیـات و  گـشت،   برمی بازجویی  از مادر هر بار که   
 اوج هوشـیاری و     از ایـن کـرد کـه      مـی  مـا منتقـل    بـه  دست آورده بـود   هراکه ب 

مـادر  ” .شـد  مـی  ناشـی  پـوزه دشـمن      خاک مالیدن  به برای احساس مسئولیتش 
 میمـون ادا   مثـل داننـد امـا      نمـی   چیـز  گفت حواستان باشـد اینهـا هـیچ       “ طلعت
برای همـین   دارند یا فکرکنیم که اطالعاتمان را  نندرا بترسا  ورند که ما  آدرمی

 رودسـت بزننـد اینهـا غلـط        شما به نگذارید و حتی یک کلمه اطالعات ندهید    
  . کنند حریف مجاهد بشوندمی

  بعد از عمل جراحی   تازه بیماری بوده و   بستر خانه در  در“ طلعت مادر”
  آنهـا هجـوم    ۀخانـ هبـ پاسـداران   کـه     بـود   منتقل شده بـوده    خانه به بیمارستان از
 بـستر  فرزنـدانش از   مقابل دیـدگان همـسر و      دراو را   شتم  وضرب با برند و می

در   و  مجاهدین بـود   هوادار“ طلعت مادر” .آورندمی“ اوین” به بیرون کشیده و  
مـاه  یـک  حاال حدود   و کرد می  هوادار فعالیت  مادران سایر   فعالیتهای تبلیغی با  

خواسـتند  مـی  اطالعات بقیه مادران را از او   د و بازجویی بو  زیر 209 بودکه در 
بازجویـان را قـانع   العاده باال عادیسازی فوق هوشیاری و    که نه تنها نداد بلکه با     

  . کردندهفته آزاد چند از یی نیست و آنها او را بعدکرد که کاره
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ــی داشــت ــیوقت ــماره  رفــت آدرس و م ــرود و ش ــم کــه ب ــن دادی  تلف
هـم   طـی مـدتی کـه بـا    .  دادانجـام  را کـار او این هد وبد های ما خبر خانوادهبه

کـه نگـران دختـرک    دیـدیم   مـی هم و متفکر او را درۀچهربودیم تنها موقعی   
 خانه نبـود و  در ریختند او  ماۀخان بهگفت شبی که می.ساله خود فاطمه بود 14
 مدرسه در  هم در  چون او  کرده باشند  را دستگیر  او شرفهاترسم که این بی   می
البتـه   نگرانی مادر . کرد می شرکت ان هوادار آموزدانش سایر  با میلیشیا رزشو
  .چه کردندعمومی دیدم که با دخترکش  بند بعدها در ،مورد نبودبی

 جابجـا  از آن سـلول      را چـه علـت مـا       به دانم نمی مدت کوتاهی  از بعد
م در  سلول دیگری شد    من وارد  . بردند  دیگر سلولهای  به اکدام ر  هر کردند و 

  با،بودم خبربی او که مدتها ازرا دیدم هایم همکالسی از“ کبری علیزاده”جا نآ
 ضـعیف و    بـسیار  در کـف پـا،    عمق چنـد سـانت        با یسوراخ  و یپاهای متالش 

هم من .  دیدن من چشمانش برق زدبا  سلول نشسته بود وۀگوش  در که صدابی
خـودم مـسلط    ه بـ  تـا لحظاتی طول کشید     درآن حال یکه خوردم و     دیدن او  از

  .بشوم

  “مادر معصومه”
حـدود  مـادری  ، بـود “ معصومه ایلخانی” یکی دیگر از افراد آن سلول،    

کـه  دلیل احترامی کـه بـرای مـادران قائـل بـودیم بـرای ایـن        ه، ما ب  ساله36-37
 خطــاب مــادر را بــه رعایــت حــال آنهــا بــشوند، آنهــا  دژخیمــان هــم مجبــور

 کوچـک و  ریزنقش با صورتی ظریـف و     زنی بود “ مادر معصومه  ”.کردیممی
 ۀوهلـ   در .آمدمینظر   به پرتحمل حد صبور و   بیش از که  خونسرد   بسیارآرام و 

 گیـسوانش بعـد    کرد و  می جلب توجه را  بخش او  آرامش اول برخورد متین و   
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 پرپشت   بسیار بلند و  موهایی سیاه و   .کردرا خیره می  ی  ی بیننده  هر چشمبودکه  
 کلفـت   ۀرشـته بافتـ    صورت دو  به کوتاه نکرده بود و    زهرگ موهایش را . زیبا و

 مـن تـاکنون چنـین       .جمع کرده بود   آنها را ،رسید می که تا نزدیکی زانوهایش   
سلول شانه کـردن      در هابچه ۀکارهای مورد عالق   یکی از . هایی ندیده بودم  مو
بـار   هـر کـه    داد مـی  ما اجـازه  همه   به خندید و  می هم  او .بود بافتن موهای او   و
 همـواره بـا    او ویم  سر او و موهایش بیاور     به خواهیم می  که  بالیی هرکی ازما   ی

  . خیلی دوست داشتنی بود. کردمی خوشرویی مدارا
 جرم هواداری از مجاهدین زندانی بود ه در زمان شاه نیز ب     مادر معصومه 

. زندان خمینی افتـاده بـود      به همین جرم  به تولد پسر دومش   اکنون پس از   هم و
 و  دستگیر،ساله بود11اولین پسرش که هم اکنون  ان شاه نیز پس ازتولددر زم

 مـن   کودک دو گفت سرنوشت عجیبی است هر     می  خودش .شده بود زندانی  
 عجیب است که بالفاصله بعد از تولدشان من     بدون مادر بایستی بزرگ شوند،    

 دوش او ههـایم بـ   زحمـت بچـه    ام کـه  پیـرم شـرمنده    مـادر  از. شوممی دستگیر
  .افتدمی

  سـجده  موقـع .  نداشـت  پا به جوراب مشغول خواندن نماز بود و     باریک
بـا   شـدم و   شکل طبیعی ندارد کنجکاو    عمل شده است و    دیدم کف پاهای او   

دفرمـه  یا نداشت،  وجود اناخنهایش هم ی ، نگاه کردم  دقت بیشتری پاهایش را   
اراده یبـ . لمـس کـردم    وقتی نمازش تمام شد آهسته کف پـایش را        شده بود،   

  حـساس و    معلـوم بودکـه    ،جمع کرد  پایش را سرعت   به جیغ کوتاهی کشید و   
آرامـی گفـت     بـه  ؟طـوری اسـت   پایت ایـن   باتعجب گفتم چرا  . دردناک است 

 زمـان شـاه اسـت و    بـه گفـت مربـوط  بعد که اصرارکردم    ! چیزی نیست ! هیس
ــداد دیگــر  زمــان شــاه شــکنجه شــده و  در  او.پوشــید جــورابش را و ادامــه ن
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 نکرده بـود     مطرح این را  هم   بار ولی حتی یک   بودند،کشیده   نیزرا  نهایش  ناخ
 او. متوجـه بـشویم    رغم حساسیت شدید کف پایش نگذاشته بودکه مـا        علی و

مـا یـاد داد و از ایـن          بـه   چیزها  خیلی  مجاهدین بود و   یارزشهااز  حامل خیلی   
 مدیون هـستم،   او به  یکی از چیزهایی که آن را      .برایمان قابل احترام بود    جهت

  .این رژیم است بهشناخت از رژیم خمینی و عدم اعتماد مطلق
 یک عده آخوند که نشناختم چه کسانی بودند برای بازدیـد از            باریک

ایم ببینـیم   گفتند آمده  می آنها. آنها حرف نزدیم   سلولها آمدند ما یک کلمه با     
 ت که نباید بامعصومه گف مادر. خواهیم حل کنیم  می  چه مشکالتی دارید،   که

 در نتیجـه وقتـی آنهـا   . دشـمن هـیچ حرفـی نـداریم       آنها هیچ حرفی بزنید ما با     
 مـا بعـدها بیـشتر   . دیدنـد خیلـی بـور شـدند     را سلول ما آمدند و برخورد مـا       به

آنهـا بـرای    سـناریو  ایم چون این قـسمتی از فهمیدیم که چه کار درستی کرده    
 ننـد تـا بعـد ترتیـب سـر         ز مـی  شناخت کسانی بود که شـاکی هـستند وحـرف         

 کـار  بـه  یـی بـود کـه رژیـم در زنـدانها          ایـن شـیوه   . نیست شـدن او را بدهنـد      به
اصطالح ضعف  بهطرفی یک ارزیابی از زندانیها داشته باشند و    گرفت تا از  می
پذیر یی فشار قوت نفرات را دربیاورد و ببیند که هر کس بیشتر در چه زمینه             و

  .بدهد افراد غیرسیاسی تمیز ا ازچنین افراد سیاسی راست و هم
کـه    اسـت  انـسانهای واالیـی   همیشه بـرای مـن سـمبل        “ مادر معصومه ”

  بودند و بر   گوهرهاییکس نفهمید که آنها چه      هیچ شدند و  نشان شهید ونامبی
  صحبتاز قهرمانان مجاهد در زندانهای شاه“ معصومه” خود .آنها چه گذشت

ارزش  از دانـست و   مـی   مدیون آنهـا   ک و برابرآنها کوچ  در را خود کرد و می
زمـان خمینـی ایـن       درامـا مـن مطمئـنم کـه         . کرد می کارآنها برایمان صحبت  

 دانم نمیخود یکی از آنها بود“ معصومه ایلخانی”. هزاران برابر شدندقهرمانان 
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  دست آورد؟هآنها ب نشانی ازوشود نام میاین رژیم آیااز سرنگونی  بعد

   شیرین جوانیدختری با رؤیاهای
 سـبزه و     بـود، بـا پوسـتی      سـاله 16 دختـری حـدود      سلولیها، هم  دیگر از

بازداشـتهای   همـان  درکـه   بـود   “ زهـرا ” اسـمش . الغراندام ی کوچک و  یجثه
کتاب رمان عاشقانه نیز همراهش      موقع دستگیری چند  .  بود ی گیر افتاده  خیابان
همـین علـت تحریـک       بـه  شاید پاسدارانی که او را دستگیر کرده بودنـد،        . بود

یاهای خـودش   رؤجوان که در دختری احساساتی و. شده و او را گرفته بودند     
چـون   سیاست و دنیای پیرامون خـود نداشـت و          کاری با  کرد و اساساً  می سیر

 کرد و در فکـر ازدواج بـود تـا شـاید       می اش خیلی فقیر هم بودند کار     خانواده
 را گیری، زندگی و تمام رؤیاهای او     اما این دست  . این طریق از فقرنجات یابد    به
  .هم ریخته بودهب

دیـدم   را  صـرع او ۀاولـین بارکـه حملـ   . به نوعی صرع بود  مبتال“ زهرا”
بعـد   شـد و   مـی  مرده اسـت چـون اول متـشنج       حتماً  گفتم که    خیلی ترسیدم و  

 یکی دو  از بعد توانست نفس بکشد و    نمی بدلیل انقباض شدید عضالنی دیگر    
این جهت اولین بار کـه بـا ایـن         به شد می سیاه هایش کبود و  لب دقیقه صورت و  

کوبیـدم    سـلول را    درِ شـدت فریـاد زدم و     هوضعیت روبرو شدم، ترسـیدم و بـ       
 او بـه  کـه دکتـر آمـد و      ! حـال مـرگ اسـت      جـا در  یک نفر این  ! وگفتم بیایید 

رنگــش تغییرکــرد و  دارویــی وریــدی تزریــق کردکــه تــشنجش قطــع شــد و
  .ب رفتخواهب

 پاهــای خــونین و بردنــد، بــا مــیرا هربــار کــه بــرای بــازجویی“ زهــرا”
حملـه   بار هم وقتی در اثر ضربات کابـل دچـار      گرداندند و هر  کرده برمی ورم
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که این با داشتند وسرش برمی رفت دست از میتا آستانه مرگ شد و میصرع
 چیز کردند و این بی قانونی بیش ازهر نمینداشتند ولی آزادش هیچ چیز از او

بعـدها متوجـه شـدم کـه فـشار بـر آدمهـای عـادی و         . کـرد را آشفته میانسان  
از . گیـرد  مـی  هـای مختلـف از آنهـا صـورت        استفادهمنظور سوء  به غیرسیاسی،

ا تـ ا خبرچینـی در بیـرون زنـدان،         تـ جاسوسـی در زنـدان       بـه  مجبور کردن آنها  
   …سی وهای جناستفادهسوء

 یکی ازآنها .شنیدممی را بازجو دوهای  اتاق بازجویی صحبت  در باریک
 گوینـد کـه پاسـدار     می دهند و  نمی گفت رفتم خواستگاری ولی دختره را     می

جا هرکاری دوست داری بکـن      این بیار دیگری گفت برو ورش دار      و ،هستی
  .شوند که بدهندمی وقت مجبورآن

  ســلول راشــد و درِ مـی شـد بلنــد  مــیبارهـا زهــرا وقتـی طــاقتش تمـام   
 مـا تـالش   . کننـد  نمی داد که چرا آزادش    می فحش زد و  می فریاد ید و کوبمی
برند  می شکنجه زیر را دانستیم بازهم او   می کردیم که او راآرام کنیم چون     می
 نـد و  آمدمی هر بار هم دژخیمان   . ممکن است باالخره زیرشکنجه تمام کند      و

کـا شـده بـود،       یـک مت   ۀانـداز  بـه  پاهـایی کـه    بیهـوش بـا    نیمـه  بردند و  می او را 
  . گرداندندبرمی

از هـواداران   “ نـوری ”نـام    بـه  سـلولیها، دختـری بـود     یکی دیگـر از هـم     
ــمال  ــدین در ش ــازجویی . مجاه ــرای ب ــر روز ب ــیاو را ه ــاهد   م ــد و او ش بردن

تحت  ساعتها و بردند را او باریک.  بود209زیرزمین  های هولناکی درشکنجه
 بـشنود و  اشته بودند که صـدای بقیـه را    د نگه جاآن را هم او  بعد شکنجه بود و  

را بـشکنند وقتـی از     خواسـتند او   مـی  این شـکل   به ببیند و  شکنجه شدن آنها را   
 گفت اینها جالدانی هستند که تاریخمی بازجویی برگشت خیلی پریشان بود و
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جا تاریک بـود و دیوارهـایش بـا    به زیرزمین بردند، آن  خود ندیده است مرا   به
خون  وشیده شده بود، مثل قصابیها، روی این کاشیها سرتاسر        کاشیهای سفید پ  

 خـون را چطـور روی دیوارهـا         پاشیده شده بود، معلـوم نبـود کـه ایـن انـدازه            
بدن چه کسانی پاشیده شده است وقتـی دقـت کـردم             اند یا چطور و از    پاشیده

 بعـضی از  . شکل قپانی و یا وارونه آویزان کرده بودند        به دیدم مردان جوانی را   
آنها هیچ حرکتی نداشتند کردند، اما بعضی از   می آنها باسر و روی خونین ناله     

  .کردند، فکرکنم شهید شده بودند نمیاییو هیچ صد
صـورتش خـونین بـود، چنـد        وسـر  آنها که قپانی آویزان بود و      یکی از 

سـختی بـا    بـه .انگارکه دنبال کسی بـود . مرا دید لحظه چشمهایش را بازکرد و 
 ،کـنم  دیگه دارم تمـوم مـی      ،حالم خیلی بده  و گفت خواهر     دایم زد  ص ییناله

قلبم داشت  . کنم کاره  دانستم چ  نمی من.... ام و اینها نگفته  به بگوکه من هیچی  
مـن   گفتم برادر پایـت را روی کمـر        گرفتم و  پای او قرار   رفتم زیر . ترکیدمی

 قبـول  ولـی او  ! کـنم خـواهش مـی   . بگذار تا فـشار روی دسـتهایت کـم بـشود          
 زیر  ولی من خودم رفتم و     .امآنها نگفته  به گفت من هیچی  فقط می  کرد و نمی

 ولـی او  .گاه پاهای او که آویزان بود، کـردم  پایش چمباتمه زدم پشتم را تکیه     
  .داد نمی جوابم راردیگ

بردنـد و    مـی  این وحـشتکده   به را روزانه و هر روز چند ساعت      “ زهرا” 
  .گرداندندبرمی

  اش“ اللهیحزب ”ۀ خانوادو“ زبیده”
 بودکــه بــسیار ســلولیــک دختــر عجیــب و غریــب دیگــر هــم درآن  

  در،رسـید  مـی وضعخل کمی نظرهب. نمود می با بقیه جمعنوس نامأناهمگون و 
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کمی فضا دستم آمد و  شدم ور کیست وقتی مستق وهله اول نتوانستم بفهمم او
اهـل یکـی از      و“ بیـده ز”سـلولیها، فهمیـدم اسـمش       شـدن بـا هـم      بعد از آشـنا   

پـدرش  . اللهی و پاسدار بودنـد     حزب اش تماماً خانواده. تروستاهای شمال اس  
 در او حـضور  از. زد مـی  و مـردم را شـالق      خودشان رئیس کمیته بود    شهر در

جـا  بـرای جاسوسـی ایـن   حتمـاً  اول گفـتم او را  . جمع خودمان متعجـب بـودم    
 خودش برایم تعریف کرد .کیستبنابراین سعی کردم دربیاورم که   . اندآورده

روابط نامشروع با مردهـا داشـته        پسرها دوست شده و     بوده و با   آموزدانشکه  
 مـرد در   خـاطر راه رفـتن عـادی یـک زن و          هبـ  وقتی گفتم مگر پدر تـو     . است

کـردی؟   می کارها را  با چه توجیهی این    زنند پس تو   نمی شالق خیابان آنها را  
کـاله شـرعی سـاخت آخونـدها       یعنی بـا  ! مشد می خیلی ساده گفت من صیغه    

هم  کار خوردند مجری اینمی کرده ولی مردم عادی شالقش را    می فاحشگی
خالصـه خـانواده او بودنـد و او خـودش قربـانی ایـن                داماد و  پدر و  برادران و 

؟ و از جااز او پرسیدم چطور شد آمدی این. روابط و مناسبات فاسد بوده است
خــانواده مــسأله کــه درآن شــهر کوچــک ایــن  چــه گفــت متوجــه شــدم  آن

تهـران نـزد    بـه  بـرده اسـت و آنهـا او را        سـؤال عالمـت    اللهی آنها را زیر   حزب
اند که بـیش ازایـن    فرستاده ، بودند دو پاسدار  خواهرش که هر   خواهر و شوهر  
که او را خواهرش هم برای این شوهر  باشد وشانتحت نظر و خرابکاری نکند

، “زبیده”طبق گفته   . آورده و زندانی کرده است    “ اوین” به ، او را  کمی بترساند 
  .کردمی  کار“اوین” خواهرش در شوهر

قـول خـودش    هبـ  گرداندنـد و  برمـی  بردنـد و   مـی  را هـم  “ زبیده ”گاهی
آنهـا دنبـال ردی از پـسری هـستند کـه بـا او                گفتمی داد و  می بازجویی پس 

 مـا را شناسـایی      ۀن خـانواد  طریق م  خواسته از  می دوست بوده و ظاهراً آن پسر     
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آدرس  گفـت و  می البته دروغ . را بدهم  آیدکه آدرس او  می ن اما من دلم  . کند
هرحال موضـوع پـیچ    بهاسم او را داده بود ولی گویا پیدایش نکرده بودند و    و

شـدت  هبـ  بارکه از بازجویی برگشت حالت عادی نداشـت و        یک. خورده بود 
اللهـی  پاسدار و حزب“ زبیده ”ۀکه خانوادنرغم ایعلی. زده بودترسیده و بهت 

در آن فـضا بـزرگ شـده        اصـالً   کارهای آنها برایش قبحی نداشت و        بودند و 
 هـا بچـه سـر   بـه روز اعمـالی راکـه  بود، ولی وقتی در زندان از نزدیک و شـبانه      

 این جهت با ما همدردی بهدید، دچار تناقض جدی شده بود و   می آوردند،می
زده بود پرسیدم چی شده؟ چرا مثـل        تا وارد سلول شد و بهت     روز  آن. کردمی

. خواهرم را دیـدم، خـودش بـود        یی؟ گفت من شوهر   گرفته شده آدمهای برق 
 طرف صدا برگـشتم دیـدم روی صـورتش را       به ،شناختم را صدایش او  اول از 

 زنـد،  مـی  تخـت شـکنجه بـسته و داردکابـل         بـه  نقاب پوشانده و خواهری را     با
مچ قطع است و دیگر مطمئن شدم که         دستش از  یک  او ، کردم دستش نگاه به

 شـدت بـر بـدن آن خـواهر    هو بـ  مچـش بـسته بـود    کابـل را دور . خود اوسـت  
پـس او هــم یــک  ! ی وحـشتناک بــود خیلــ! زد مـی یلـی محکــم خ. کوبیــدمـی 

 کـارش ایـن     ،کنـد کـارمی “ اویـن ”گفت در    می کهپس این . گر است شکنجه
 بـاورم ! گـر بـوده   کرد پس او شکنجه    می و تکرار کرد   می گریه“ زبیده”بوده؟  
اسـم شـوهر خـواهرش را پرسـیدم، گفـت      . گـر باشـد  شـودکه او شـکنجه    نمی

 ٔ“زبیـده ”گویا . بوده و پیش از این دانشجو بوده است    “ الیاس برادران ”اسمش  
 دیـو چیـزی   بـه گـر و انـسان   شـکنجه  به بیچاره از هنر خمینی در تبدیل دانشجو      

 را بعـد از چنـد روز از پـیش مـا بردنـد و فکـر                “ زبیده ”حالهر   به .دانستنمی
کنم که آزاد شد، چون اساساً او زندانی نبود و بیشتر یک تنبیه خـانوادگی               می

  .در کار بود
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  تیرباران در گاه و بیگاه
با دادن شام هـم     زمان  همظهرکه  از بعد 6 ساعت ، هر روز حدود   209در

کامیونی که بار زیادی از آهـن را    مثل   آمدمی ی مهیب و وحشتناکی   بود صدا 
توانـستیم بفهمـیم صـدای       نمـی  کردیم می  فکر چههر. کند می مرتبه تخلیه یک

کننـد   میسازیکردیم دارند ساختمان میفکر هم دم غروب، بیشترچیست آن 
 وقتـی از بـازجویی   هابچهیک شب یکی از . مدتی ادامه داشت و این تصور تا   

شب صدای خالی شدن بردند و آن می اعدامبرگشت، گفت یک عده را برای 
در یـک    همـه انگـار   . گوشـمان رسـید   ههمیشه بـ   تیرآهنها خیلی وحشتناکتر از   

این !  تیرباران ،صدای خفه فریاد زدیم     واحد رسیده باشیم با    ۀیک نتیج  به لحظه
سـمت   بـه  این صدای شلیک همزمان دهها سالح بودکه      ! صدای تیرباران است  

سکوت دردنـاک و سـنگینی حـاکم        . گشودند می ذاب آتش و سرب م    هابچه
 سـوپ رقیقـی را کـه    هـم نشـسته بـودیم و       کـه دور  حـالی  شده بود و همـه در     

ــه ــرار داشــت، ســرود  ب ــان ق ــد جلوم ــوان شــام داده بودن ــیهن عن  شــهیدان را م
  :نجواکردیم

   شهیدان، ای مهد جاودان شیران میهن  ای ایران،
  هدان مجا بودم من، منتطرفراوان، تاگردم از
  …صبحگاهان جان فدای خلق ایران کردم آخر

ــه فقــط در صــبحگاهان، بلکــه در   شــامگاهان و ولــی رژیــم خمینــی ن
کرد و برای کـشتار زمـان        می صبحگاهان و در هر زمان، مجاهدین را تیرباران       

 راکـه درکتابهـا خوانـده یـا شـنیده           همانسادگی   با اما ما . شناخت نمی خاصی
  .برند همواره صبحها منتظر بودیم میم سپیده صبحبودیم که اعدامی را هنگا

دیـدم  . سـکوت بودنـد    پـایین در   همه با سر   خورد و  نمی کس غذا هیچ
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سمت بشقابش حرکت کرد ولی قبل ازآن قطرات اشک  بهلرزان“ زهرا”قاشق 
چنان شده هم مثل آدمهای مسخو او چکیدمی بشقاب سوپش او یکی یکی در

  .گذاشت میدهانش آرامی در بهشقی سوپ راکه اشکهایش جاری بود، قا
 گفـتم   هـا بچـه یکـی از     بـه  .خود آمدیم هکمی بعدکه سرود تمام شد، ب     

باالی دیوار بود برسانم، شاید      ی که در  یپنجره به قالب بگیرد تابتوانم خودم را    
شـد، ولـی    نمیک دیوار بود و هیچ چیزدیده مقابلم یچیزی ببینم یا بشنوم، در  

 120شـمردیم بـیش از    وآمـد می خالص بود واقع تیر ا که درتیرهصدای تک 
 و این دیگر کار ثابت هر شب ما! انسان120 کشتار ۀنشان بهتیر شلیک شد،تک

کـشیدن از    هن شهیدان و سپس باال     می بود، صدای خالی شدن تیرآهنها، سرود     
کشتارهای جمعـی رژیـم را شـمارش     بشماریم و  پنجره تا بتوانیم تک تیرها را     

تیـر شـمارش     تـک  220 را اعدام کردند، بـیش از       1شبی که مادرکبیری  . نیمک
 کـه  لحظـاتی توانم و نخواهم توانست حالت خودمان را در هرگز نمی . کردیم
دانستیم کـه معنـی هـر یـک از آنهـا            شمردیم و می  تیرها را یکی یکی می    تک

ــت،   ــی از آنهاســــــــ ــابودی یکــــــــ ــنم نــــــــ ــیف کــــــــ . توصــــــــ
 .موستـشان داشـت    همانهـا کـه چقـدر د       …و“ ناهیـد  ”،”فهیمه”،  ”طوبی”مرگ  

چنان گذشت و هم می100 و 80 و 60 و 50وقتی که شمار تیرهای خالص از     
رسـید،  حنجـره مـی   رسد، قلبها به  پایان می دانستی که کی به   ادامه داشت و نمی   

شـد و مغـز آدم گـویی کـه          از مـی  انـد صدای هر تیـر در اعمـاق وجـود طنـین          
دانستی کـه هیـوال     رسید، می پایان می  هم که به   و وقتی . خواهد منفجر شود  می

                                                 
 مجلـس   ۀاز زندانیان سرشناس سیاسی زمان شاه و کاندیدای مجاهدین در اولین دور            - 1

 .رودشمار می بههای مقاومت در زندانهای خمینیاز تهران که از اسطوره
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راستی فردا نوبـت کیـست و فـردا شـب           . کشدچنان تشنه است و تنوره می     هم
 اردوگاههـای   ۀچند نفر دیگر اعدام خواهند شد؟ من چیزهـای زیـادی دربـار            

خبر و در این که آنها اکثراً قربانیان خود را بی      ام، از جمله    مرگ نازیها خوانده  
 …فرستادند و بعـد اتاقهای گاز می استحمام بهۀبهانکشتند، آنها را بهغفلت می 

کردنـد، بعـد    پاره می و دیگر زندانهای خمینی آدمها را اول تکه       “ اوین”اما در   
 جلـو   داشـتند، مـی ها، ماهها و حتی سالها زیر چنگـال مـرگ نگـه           روزها، هفته 

راسـتی  . ن راکـشتند و آخـر سـر خودشـا    چشمشان عزیزترین کسانشان را مـی     
شهید چه خوب گفت که جهـان خبـردار نـشد کـه بـر ملـت                 ) رجوی(اشرف  

  .ایران چه گذشت
در ارتباط بودم و خبـر سـالمتی او   “ تهمینه”نوعی با درتمام این مدت به   

اعاتی کـه احـساس     بود در سـ    را داشتم او در یکی از سلولهای راهرو پشتی ما         
داد بین مـا بـود، او را صـدا          کردم کسی نیست با یک سوت کوتاه که قرار        می
داد یکی دو بار هم صدایش را که     سرعت با سوت جوابم را می     او به  زدم و می

. چنان جسور و شجاع و پرصالبت بود      هم. کرد شنیدم با پاسداران بگومگو می   
دانـستم کـه ایـن      یدیم من می  بار هم صدای قورباغه درآوردکه کلی خند      یک

. نشجویی یکی از تفریحاتمـان همـین بـود        است چون زمان دا   “ تهمینه ”صدای
زنان وارد بندها شده و کار او باعث شد که پاسداران عصبانی شوند و فریاداین

کـرد و   خوشـحالمان مـی  ،کردیمهمین که آنها را عصبانی می    فحاشی کنند و    
پاسـداران هـم گـاهی کمـین     . کـرد  را مـی بار یک نفر از ایـن نـوع کارهـا          هر
ا شناسایی کرده و برای تنبیه و شکنجه ببرند، ولی باز هـم             گذاشتند تا نفر ر   می
ها از این کار که یک نوع مقاومت و ایجاد روحیه پرنـشاط در آن جهـنم                 بچه

همـین  مـن هـم بـه     .  کارهـا ادامـه داشـت      داشتند و این  مرگ بود، دست برنمی   



 »اوین«زندان 

 65

  . کردهرحال زنده است و این خیلی خوشحالم میبه“ نهتهمی ”راضی بودم که

  پوسترک سرخدخت
بــود کــه او هــم “ کبــری علیــزاده”ســلولیهای مــن،یکــی دیگــر از هــم

 دختری ساکت و بـسیار زحمـتکش و فـوق العـاده             ،“کبری”.ام بود همکالسی
 دانـشجویی چـون   ۀدر دور . محجوب بود و بیماران خیلی او را دوست داشتند        

نی  اسـتخوا ۀکرد و چهرموهای صاف براقی داشت و فرقش را از وسط باز می       
پوسـت گذاشـته بـودیم و در        و ظریف و پوستی سبزه داشت، اسم او را سـرخ          

شدیم، یک جمع خودمان در خوابگاه دانشجویی، گاهی که دور هم جمع می         
آوردیم پوستها را درمی  صدا، ادای رقص سرخ   وبستیم با سر  نوار دورسرش می  

در . وچـک در مقابـل مـن بـود        پوسـت ک  کردیم و حاال آن سـرخ     تفریح می و  
الش، اما در نگاهش همان برق همیشگی، برق محبـت     وسلول و با پاهایی آش    

  .درخشیدمی
حین دستگیری مدارکی را که . هم درخیابان دستگیر شده بود“ کبری”

. پیـدا کننـد   آنها دسـت    با خود داشت خورده بود و پاسدارها نتوانسته بودند به         
را از همان لحظه زیر شکنجه او داشتند و او  شدیدی نسبت بهۀاین جهت کینبه

توانـست راه  برده و پاهایش را متالشی کرده بودند، چنـان کـه تـا مـدتها نمـی             
موقعی که من او را دیدم تازه کمی بهتر شده بود و با کمک افراد دیگر     . برود

پایش عفـونی شـده بـود و        . رفت کنار کف پایش راه می     یو کمی هم با اتکا    
پاهایش طوری بود کـه حتمـاً بایـد    . لول نداشتیماو را در س   امکان رسیدگی به  

کنند، بـازجویم گفتـه     گفت مرا عمل نمی   یشد خودش م  عمل پیوند انجام می   
 عجیبی داشتند   ۀپاسداران از شمالیها کین   . که اعدامی هستم چون شمالی هستم     
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ضـدانقالب هـستند،چرا کـه در شـمال، هـواداران           گفتنـد شـمالیها همـه       و می 
محـض ایـن کـه پـایم      گفـت بـه   “ کبـری ” .ا بیـشتر بودنـد    مجاهدین از همه جـ    

گر گفت اول صد ضربه فقط برای شمالی بودنت          شکنجه ،گاه رسید شکنجهبه
زنم کـه مـن هـم       زنم و یک نفس زد و بعد گفت حاال سهم خودت را می            می
گاههای رژیم بـوده    چند ساعت در شکنجه    تنها کسی که  . رویش تف کردم  به

تواند بفهمد که تـف کـردن    شالق خورده باشد، می  ۀرب ض 6،  5باشد و یا فقط     
  ! ی چهضربه شالق یعنروی بازجو، آن هم بعد از خوردن صدبه

همـان پاهـای مجـروح و     را چند بار برای بازجویی بردند و بـه        “ کبری”
بـار بعـد از بازگـشت از بـازجویی          یـک . روی همان زخمها مجدداً کابل زدند     

او بگویم کـه  تاق بازجویی بود و فقط توانستم به     را دیدم، در ا   “ تهمینه ”،گفت
او گفـتم آیـا بـاز هـم امکـان دارد کـه او را       به. با هنگامه در یک سلول هستیم 

یی در یک کاغذ کوچک بـرای تهمینـه نوشـتم و            ببینی گفت شاید و من نامه     
البتـه در زنـدانهای خمینـی، آن      . او بده دی در فرصتی به   گفتم که اگر او را دی     

 بازجویی، از قلم و کاغذ خبری نیـست و مـن یـک تـویی خودکـار و               هم زیر 
که برای بازجویی رفته بودم از اتاق بازجو کش رفتـه           مقداری کاغذ را موقعی   

 پنجـره بـاالی سـلول پنهـان کـرده بـودم و از آنهـا بـرای            ۀبودم و آنها را در لب     
ه هـم   فکر کردم بهتـر اسـت یـک نامـ         . کردیممواردی از این قبیل استفاده می     

او بدهم   روبرو شدم به  “ تهمینه”هر دلیلی با     آماده داشته باشم که اگرخودم به     
در نامه باز هم از وضعیت خودم و اخبـار و اطالعـات و دسـتگیریهای جدیـد                  

 کوچکی گذاشته بودم و مترصـد  ۀصورت لولبرایش نوشته بودم و در جیبم به      
  :یب کهاین ترتبه. دست آمدطور اتفاقی بهفرصتی که به. فرصتی بودم

خورد، یک روز همراه با زبیده هم میاغلب در حمام حالش به“ زهرا ”
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شـدت کوبیدنـد و یـک       او را برای حمام برده بودند که ناگهان در سلول را به           
چه داشـتم پوشـیدم و      سرعت هر من به . پاسدار گفت هنگامه سریع بیرون بیاید     

طـوری اغلـب برگـشت      یـن ها خـداحافظی کـردم چـون صـدا کـردن ا           از بچه 
وقتی بیرون آمدم، پاسداری که مرا صدا زده بود گفت سـریع دنبـالم          . نداشت

به راهرو پشتی برد و در یک سلول را بـاز کـرد کـه درواقـع                  مرا. که رفتم ! بیا
باالی سر زهرا که کبود     “ زبیده”دیدم  . هواخوری بند بود، فقط سقف نداشت     

میرد گفتم که تـو بیـایی       دارد می “ زهرا”ت  شده و افتاده، نشسته، تا مرا دیدگف      
او گفـتم یـک سـرنگ و    کار کـنم؟ بـه  آن پاسدارگفت چه  . چون دکتر نیست  

در هواخوری اولین چیزی که دیدم      . که رفت بیاورد  ! یک آمپول والیوم بیاور   
یــــی فون چهارخانــــه قهــــوهلباســــهایی بودکــــه آویــــزان بــــود و ســــارا 

دار و بلنـد    طوری نگه گفتم سر او را این    “ هزبید”جا بود، به  نیزآن“ تهمینه ”کرم
ــته   ــال نوش ــین ح ــدم و در هم ــب     ش ــود در جی ــاده ب ــبم آم ــه در جی ــی راک ی

شانسی که پیش آمده بـود خیلـی از   گذاشتم و از این خوش    “ تهمینه ”سارافون
حالـت  زهـرا بهتـر شـد و رنگـش بـه      بعد از تزریق، وضعیت     . خدا تشکر کردم  

ید گفت یک نفر دیگر هم داریم که حالش عادی برگشت پاسدارکه این را د
سـلول  خوب نیست، او را هم ببین چون دکتر معلوم نیست کی بیاید و مـرا بـه                

جا بود و زیر شکنجه قرار گرفته و حـالش          دیگری برد که خواهری باردار آن     
قنـد بیـاور، در ایـن فاصـله بـا او            کمـی آب  پاسدار گفـتم بـرو و     به. خوب نبود 

من مطمـئن شـد، گفـت همـسرم را کـه زیـر شـکنجه              صحبت کردم، وقتی از     
وقتـی پاسـدار آمـد      . اثر آن شوکه شـدم    داغان شده بود نشانم دادند، بر     ودرب

گفتم او باردار است و ضعف جـدی دارد، بـرایش کمپـوت و شـیر و از ایـن                    
زم است توضیح بدهم که ایـن پاسـدار یـک           ال. که رفت و آورد   ! چیزها بیاور 
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ثـواب و گنـاه و مـسائل شـرعی پایبنـد بـود و               خیلـی بـه   مورد استثنایی بود که     
صـورت یـک    خیلی حالیش نبود که نباید این کارها را بکند و به          “ یدهزب”مثل  

 شـیفتهای او را درآورده و       ۀامـ هـا هـم برن    بچـه . کـرد نگهبان شیفت تنظیم مـی    
آوردنـد مـثالً اغلـب بـرای بیمـاران در      دست میبعضی چیزها را از طریق او به  

گرفتیم که البته این موضوع هم زیاد       ی شیفت او شیر و شکر و مواد می        انهازم
  .کردندجا دوام نیاورد او را جابه

را از سلول مـا بردنـد،       “ کبری”مدتی بعد   . برگردم“ کبری”به ماجرای   
بند عمومی دانستیم و بعدها که بها نمیواقع او را برای تیرباران بردند، ولی م  در

پوسـت بـاآن لبخنـد    آری، آن دخترک کوچک سرخ    . یمرفتیم، این را فهمید   
او . نـزد خـدایش رفتـه بـود       قشنگ و محجـوب کـه همیـشه برلـب داشـت بـه             

اش بدانند کجاست و چـه  که خانوادهدرسکوت و در اوج مظلومیت بدون این   
. سلیم را بـر دل سـیاه دژخیمـان گذاشـت          سرش آمده تیرباران شد اما داغ تـ       به

 کمی از او در شمال اعـدام        ۀوچک او را هم با فاصل     بعدها فهمیدم که برادر ک    
  .اندکرده

  یک زوج قهرمان
روز در سلول نشسته بودیم که در را باز کردند و خواهری بلند قد           یک

. نـد تن داشت، تـوی سـلول هـل داد        را که لباس نازک بیماران بیمارستان را به       
 طرف  جای روسری، یک حوله کوچک روی سرش انداخته بود که در دو           به

صورتش آویزان بود، رنگ پریده و بیحال بود بالفاصله بلند شدیم و دسـتش              
وقتـی نشـست حولـه از دو طـرف          . را گرفتیم و کمکـش کـردیم کـه بنـشیند          

صورتش کنار رفت و صورت قشنگ و جوان او با چشمهای میـشی روشـن و        
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 شدت زخمی و عفـونی یـا بـه    دهان او به  . ا پیشانی بلندش نمایان شد    درخشان ب 
تر متالشی بود و قادر به حرف زدن نبود، با لبخندی کمرنگ و عبارت درست

کـرد پاسـخ سـالم و       رمق تالش مـی   محجوبانه و با همان چشمان روشن اما بی       
نـد  قاو پوشـاندیم و آب     سریع لباس گرم بـه    . خوشامد ما را بدهد و تشکرکند     

بخـورد  توانست چیزی   برایش درست کردیم چون با آن وضعیت دهانش نمی        
گذاشتیم کمی استراحت کند، بعد . قندچیز دیگری نداشتیمالبته ما هم جزآب

. خودمان را به او معرفی کردیم و گفتیم که جرممان هواداری از سازمان است
اوی اطالعاتی این رسم ما در زندان بود که مواضعمان را طوری بگوییم که ح    

هـا انداختـه بـود کـه        نباشد، چون رژیم تعدادی بریـده و جاسـوس میـان بچـه            
کـردیم و  بازجوها بـود و مـا احتیـاط مـی    کارشان جاسوسی و گزارش دادن به 

دادیم، ولی با همین زبان و با رعایتهـای الزم،          کس نمی هیچاطالعات اضافه به  
. کـردیم او منتقل می  کلیه اخبار و مواردی را که الزم بود مخاطب ما بداند، به           

. رد و خودش خواهان اطالعات اضـافی نبـود  ک را میمخاطب هم همین تنظیم   
  . دانست که هر اطالعی وبال گردن خودش خواهد شدچون خوب می

عبـاس  ”بـود و همـسرش   “ نیـا افـسانه افـضل  ”وارد، اسم این خواهر تازه   
جـا کـه    تـا آن  . تهران بودند نام داشت و هر دو دانشجوی دانشگاه        “ پیشدادیان

نـام   ماهـه بـه    6 بود و یک دختـر     تماعیعلوم اج دانشجوی  “ افسانه”یادم هست   
گیرنـد،  آنها در خیابان مصدق مورد شناسایی پاسداران قرارمـی   . فاطمه داشتند 

شوند، آنهـا را  شدت مجروح میکنند و هر دو بههنگام دستگیری مقاومت می 
روز 3ت مـداوا قـرار داده بودنـد و بعـد از         بیمارستان منتقل کرده و تحـ     ابتدا به 

توانـست  چـون هـیچ چیزنمـی     . آورنـد مـی “ اویـن ”و شکنجه به  برای بازجویی   
کردیم که شیر یا غذایی زندانبانها اصرار می بهچههر. بخورد، واقعاً ضعیف بود
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قند و آب هر غـذایی      برای او بدهند که بتواند بخورد، فایده ای نداشت و آب          
 دهـان او    دادیم، اما همین مایعات هم زخمهـای      او می دادند به  می بجز برنج که  

در همین حال . توانست مقدار ناچیزی غذا بخوردزحمت میسوزاند و بهرا می
گفـت کـه آدرس خانـه ای را در    او می. بردندجالدان او را برای بازجویی می   

کننـد   مـی امدانم وبه همین دلیل شکنجهخواهند که من نمیتجریش از من می   
سـازمان  ه  الخره خبـر آن بـ     کـه بـا   امیـد روزی    گفت به او عمداً این را به ما می      

تخلیـه   نرفته و اگر الزم است زودتـر  برسد که آن خانه تجریش توسط آنها لو    
میـدیم کـه ایـن قـانون       فهآوردیـم و مـی    مـی به روی خود ن    ما هم این را   . شود

 ی ناراحـت امـا در     بـار بعـد از برگـشت از بـازجویی، خیلـ           ک  یـ . زندان اسـت  
ر چشمانش جمع شده بود گفت اینها       که اشک د  حال محکم بود درحالی   عین

خیلی درنده هستند مرا باالی سـر همـسرم بردنـد، او را نـشناختم تمـام بـدنش               
آلود بـود،  اند که همه جایش خون کارش کرده دانم چه نمی. خون بود غرقه در 

متالشی و خونین بود وقتی     دستها، انگشتان دست و پا سر و صورت و دهانش           
خواهی زنده بماند حرف اگرمی! د گفت این شوهرتبازجو مرا باالی سراو بر

آنها نداده  همسرقهرمان او هیچ اطالعاتی به    !  تجریش را بده   ۀبزن و آدرس خان   
بود و فقط توانـسته بـود چـشمهایش را بـاز کنـد و بـا نگـاه خـودش در میـان                        

ساند که محکم اسـت و دشـمن نتوانـسته از           بر“ افسانه”آلودش به صورت خون 
گویـد مـن    در پاسخ بـازجو مـی     “ افسانه”. طالعاتی دست پیدا کند   اطریق او به  

زنـد و   صـورت او مـی     بـدهم و بـازجو سـیلی محکمـی بـه           آدرسی نـدارم کـه    
  .رداندگسلول برمیو او را به! منافق بی عاطفهگوید ایمی

دنـد بـاز هـم وقتـی برگـشت        بـازجویی بر   را بـه  “ افـسانه ”بار دیگر   یک
درد و  دیـوار تکیـه داد و بـا       شست و سرش را به    محض بسته شدن در سلول ن     به
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 او را در    ۀماهـ 6اخت، گفت فاطمه دختـرک      دگاندوهی که جان آدمی را می     
روزبودکـه شـیر نخـورده و از        6ودک  کـ .  راهرو گذاشته بودند   ۀمقابلش گوش 

گفت فاطمه دیگر رمق گریه هم نداشـت گـاهی   “ افسانه”. مادرش محروم بود 
شد عمداً او را جلو چشمم گذاشـتند تـا مـرا             می کرد و ساکت   ضعیفی می  ۀنال

 خلقـم را بفروشـم، امـا مـن         ،خـاطر عواطـف مـادری     بشکنند و وادارم کنند به    
کـنم در ایـن نقطـه       بهای جان فرزندم خیانت نمی    کنم و حتی به   کار را نمی  این

اشک . دیگر پلکهایش نتوانستند جلو جاری شدن سیالب اشکهایش را بگیرند
غلتیــد و پــایین  هــای رنــگ پریــده اش مــی   ن از گونــهامــابــود کــه بــی  

روز بعـد از دسـتگیریش تیربـاران کردنـد،          20قهرمـان را    “ افـسانه ”. ریختمی
بعـدها یکـی ازکـسانی      . دشـمن اطالعـات نـداد     که حتی یک کلمه به    درحالی

خـاک مالیـد     دشـمنانش را بـه     ۀپـوز “ فسانها”شناخت گفت   را می “ افسانه”که  
ان گذاشت چون تا قبل از اعـدامش نفهمیدنـد کـه او             وحسرت بزرگی بر دلش   

ارزش سازمان مجاهدین بوده است وگرنه حتماً       یکی ازمسئولین و کادرهای با    
  .کردند این سرعت تیربارانش نمیبه

ت که صحب در همین مدت کوتاه، خیلی از چیزها را بدون این         “ افسانه”
  . ئنان و جاسوسها گفت خاۀاز جمله آن چه دربار. ما آموخت زیادی بکند، به

شکستن مقاومت زندانیان از خائنهـا  رژیم برای تضعیف روحیه و درهم 
رابطه با  کرد و این یکی از شگردهایش بود که البته درو جاسوسها استفاده می

شد، ولی  میضد خودش تبدیل     خورد و به  سنگ می مجاهدین اغلب تیرش به   
که با بوق و کرنـا مـصاحبه یـک          باریک. کردهرحال دشمن تالشش را می     به

سـمت مـا برگـشت و       بـه “ افـسانه ”کردند  خائن را از بلندگوهای بند پخش می      
کـار او ایـن     . رو بدتر اسـت   درها حواستان باشد، خائن از دشمن رو      گفت بچه 
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. وقت بـاور نکنیـد   شما را خراب کند، حرفهای خائنان را هیچ  ۀاست که روحی  
موقعیتی که داشـت خطرنـاک   توجه بهبا“ انهافس”رای که صحبت کردن ب با این 

کـرد و کوتـاه    میانقالب را انتخاب. بود ولی او همواره بین انقالب و خودش  
آمد و وقتـی از جانـب مـا مطمـئن شـد کـه ایـن موضـوع را خـوب فهـم                        نمی
کنیم و مصمم هستیم خیالش راحت شد و آرام گرفـت           ایم و اشتباه نمی   کرده

  .ی بودفرسای طاقتۀمتالشی، خودش شکنجآن دهان چون حرف زدن با
دانـم در  را چند روز قبل از اعدامش از سلول ما بردند و نمـی           “ افسانه ”

  .این چند روز با او چه کردندو کجا بود ولی خبر اعدامش را بعدها شنیدم
را در برخورد بـا     “ تهمینه ”مدتی گذشت بعدازآخرین باری که صدای     

صدای سوت قراردادیمان او به. ی از او نداشتمپاسداران شنیده بودم دیگر خبر
دانستم کـه ایـن درواقـع       مرا برای بازجویی بردند و من نمی      . دادهم پاسخ نمی  

چشمانم را باروسری خودم بسته بودنـد و مـن   . آخرین دور بازجویی من است 
. درفرصــتی آن را طــوری تنظــیم کــردم کــه روی هــر دو بــازجو دیــد داشــتم

بنـدم  از زیـر چـشم    . شدکه همـان جوابهـا را مجـدداً دادم        سؤاالت قبلی تکرار    
ــال مــی اشــارات آنهــا را مــی ــا آنهــا خی ــد کــه ندیــدم ام بیــنم آنهــا مــیکردن

تـو وصـل    همه چیز را گفته و گفتـه کـه فالنـی وفالنـی بـه              “ تهمینه ”گفتندکه
یـی بتـوانم   بهانـه که بـه  گویند ولی برای این   ف می دانستم که مزخر  می. اندبوده
روبرو کنند گفتم این دروغ است وشـما        “ تهمینه”را مجبورکنم که مرا با      آنها  

را بیاوریـد و سـؤال کنیـد بعـد از           “ تهمینـه  ”گویید اگر نه خـود    از خودتان می  
جای دیگر بدل شد، یکی از بازجوها گفت خودش بهواشاراتی که بین آنها رد

بـازجویی او را   ۀشناسـی گفـتم بلـه و آنهـا برگـ     تقل شده آیا خـط او را مـی    من
مـن قـبالً گفتـه       بود و همان مطالب غیرواقعی را کـه بـه         “ تهمینه ”آوردند خط 
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 نوشته بود اسامی مجعول و بدون نام فامیل و کروکی قاطی و مسخره کـه    ،بود
بنابراین . زنندبرایم بیشترمسجل شد بازجوها هیچی دستشان نیست و بلوف می         

ــن      ــن ای ــت م ــن دروغ اس ــتم ای ــردم و گف ــلوغ ک ــی ش ــراد را نم ــم اف . شناس
آوریم را می“ تهمینه ”بلندشو برو بعد  ! گفتند خفه شو  ! را بیاورید “ تهمینه ”باید

 246بند عمومی  گفتند و بعد از مدتی مرا به      رسیم ولی دروغ می   و خدمتت می  
  .کردندمنتقل 
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  فصل سوم

 سال اول زندان

  بند دیگرانتقال به
بنـد   بردند و سـپس بـه     دادگاه می به209معموالً اول نفرات را در همان       

 246در ماه دی یا بهمن بود که به. من طی نشد کردند اما این روال بامنتقل می
و در ایـن مـدت       بودم   209ماه در  3درمجموع حدود   .  منتقل شدم  4پایین اتاق 

ام از طریق همـان کـسانی کـه آزاد شـده بودنـد،              مالقات نداشتم ولی خانواده   
  .ا هستمدانستند که من کجمی

شـدیم کـه   یی در باالی پله می   ، اول وارد محوطه   246بند  برای ورود به  
پلـه پـایین    20سـپس از حـدود      . محل اسـتقرار زنـان پاسـدار نگهبـان بنـد بـود            

زیـر هـشت معـروف بـود      محل نگهبانـان بنـد بـود و بـه    جایی کهرفتیم و به  می
 قـرار   رسیدیم در قسمت آخـر دیـوار سـمت چـپ درِ ورودی راهـرو بنـد                می

ه مـواردی کـ   در کردنـد، مگـر  یی بود و اغلـب آن را قفـل مـی   داشت که میله 
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  و4 و3 و2 و1 بـود اتـاق    Lشـکل راهرو بند به   .هواخوری برویم خواستند به می
مجموعه سرویس،  دو از بعد به سمت چپ پیچیده،   یک یال بود بعد    حمام در 
 246. شـد خوری باز مـی   هوا اتاق دو پنجره به    از هر . داشت  قرار 6 و 5اتاقهای  

 جـا  نفـر 100 تـا    60طور متوسط بـین      اتاق به  در هر .  بود همین شکل باال هم به  
 برابـر  5واقـع حـدود      در. داده بودند، دو اتاق اول از سایر اتاقها کوچکتر بـود          

 اول جلـب نظـر   ۀچیزی که در وهلـ . در آن زندانی جا داده بودندظرفیت اتاق  
  .ناک بودکرد شلوغی و ازدحام وحشتمی

چون از  . همیشه یک صف طوالنی در جلو سرویس منتظر نوبت بودند         
تا قابل اسـتفاده بـود و    سرویس بود، فقط دو 8دو مجموعه سرویس که شامل  

که دو سرویس برای حدود استفاده بود و مشخص است  بقیه خراب و غیرقابل
 من مجبـور  کردند وعلیک میوارد بند که شدم، همه سالم   .  نفر یعنی چه   500

  . برسم4تاقابودم از روی نفراتی که در راهرو نشسته بودند عبورکنم تا به
یی گذاشتم و بیرون آمدم داخل اتاق شدم و وسایل اندکم را در گوشه

را در صـف سـرویس      “ افخـم ”ا کـنم،    گشتم که آشنایی پید   واقع داشتم می  در
ــس  ــی او عکـ ــدم ولـ ــن  دیـ ــداد مـ ــشان نـ ــی نـ ــار را العملـ ــین کـ ــم همـ  هـ

 ۀازخواهرانی بودکه در بیمارستان یا انجمن دیده بودم و به خان          “ افخم”. کردم
سـراغم  بعد از چند دقیفـه بـه      . شد، آمده بود  هم که برای نشستها استفاده می      ما

گفت حواسـت باشـد، مـن لـو نرفتـه ام و       “ افخم”.آمد که با او روبوسی کردم     
کـه بـارداربوده و وقتـی       چنـین گفـت     داننـد او هـم    مورد من هیچ نمی    اینها در 

او زدنـد و از جملـه بـا روش معـروف           علـت کتکهـایی کـه بـه       دستگیر شده به  
مورد قـوانین   او در . جنین کرده است  قط س ،کرده بودند توپ فوتبال شکنجه    به

  . مرا توجیه و هشیارکرد،مشکوکبند و جاسوسها و افراد 
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  “تهمینه”اعدام 
سمت من آمد و گفت یک آموز بهدر راهرو که بودم یک دختر دانش

نفر تو را هنگامه صدا کرد آیا تو پرستار هستی؟ جواب مثبت دادم خوشـحال               
هـستی؟ بـا خوشـحالی گفـتم آره از او           “ تهمینـه  ”شد و گفت آیا تـو دوسـت       

یک مرتبه احساس کردم از یـک       ! او اعدام شد  مقدمه گفت   خبری داری؟ بی  
توانـستم زانوهـایم    کردم و نمی  پایین پرتاب شدم، پاهایم را حس نمی      بلندی به 

. دیوار تکیه داده بودم، نشستم    طورکه به زانوهایم تا شد و همان    . را کنترل کنم  
دختـرک  . کـرد دانم چند لحظه گـیج و مبهـوت بـودم و مغـزم کـار نمـی                نمی

خودم آمـدم و گفـتم   دانی، به گفت من فکر کردم تو این را می   ناراحت شد و  
شناسـی گفـت اسـم    ر شد و تو مرا از کجا مـی       نه چیزی نیست برایم بگو چطو     

روز وقتـی لباسـهایش     در یک سلول بودم یک    “ تهمینه”است و با  “ مهشید”من  
را که شسته بود از هواخوری آورد و آنها را پوشید وقتی دستش را در جیبش        

درآورد وآن  با تعجب گفت این چیه و یک کاغذ لوله شده کوچـک را  کرد  
تـو آن نامـه را داده   !  را تکـان داد وگفـت هنگامـه       خنـده سـرش    خواند و با   را

. رد و در توالت ریخت که از بین برودبودی و او بعد از خواندن، آن را پاره ک
  .بعد گفت هنگامه دوست من است و نگران من بوده و برایم نامه داده است

بـار صـدای   خیلی شلوغ و خندان بود یـک    “ تهمینه ”کرداو تعریف می  
 تــا یکــی از خانمهــای عــادی را کــه دســتگیر کــرده بودنــد، قورباغــه درآورد

آمدند او را بردند و تا صبح کـتکش         . ناراحت دستگیریش نباشد  او  د و   انبخند
لرزیـد و رنـگ     داشتند و صبح کـه برگـشت مـی        زدند و در سرما سرپا نگهش     

دانـم چـی از او      کـرد و نمـی    بازجویش خیلی او را اذیت مـی      . هره نداشت چبه
سـلول آمـد یـک صـفحه     یـک روز بـازجو بـه   . کرد ولش نمی خواست که می
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گیـری  کنی و یا ایـن برگـه را مـی         گفت یا مصاحبه می    او کاغذ دستش بود به   
لــب داشــت کــه لبخنــدی بــهدر حــالی“ تهمینــه ”.نویــسیات را مــیوصــیتامه

داشت، بلند شد و بدون یک کلمـه حـرف          ورکه چشم از بازجو برنمی    طهمان
که خیلی عصبانی شده     وبازج.  کشید و برگشت و نشست     کاغذ را از دست او    

او زد و فحــشش داد و از ســلول خــارج شــد و در را محکــم   بــود لگــدی بــه
 مـا   ۀاش را نوشـت و بـا همـ        نامـه همان لبخند وصیت    با چنانهم“ تهمینه”بست،

  . خداحافظی کرد و ساعتی بعد او را برای تیرباران بردند
زدم ولـی  بربـودم و اعـدام او را حـدس مـی    خکه یک ماه از او بی   اینبا

طـوری  خواسـتم ایـن  خواستم باور کنم که او اعدام شده است، شـاید مـی       نمی
شـد کـه آن همـه شـور و نـشاط و محبـت و                باورم نمـی  . خودم را تسلی بدهم   

آخر در حرفه ما تمـام تـالش گـاهی بـرای چنـد              . خالقیت دیگر وجود ندارد   
عالج است که لحظات آخرعمرش     ر غیرقابل دقیقه بیشتر زنده ماندن یک بیما     

همه انسان از بهترین انسانها، همـه جـوان و شـاداب و             گذراند و حاال این   را می 
ــه  ــستی ب ــرون وســطایی وخودخــواهی و  در عــین ســالمتی بای خــاطر افکــار ق

. پـاره شـوند   کـشته و تکـه    “ خمینـی ”اسـم   آشـام بـه   پرستی پیـری خـون    تقدر
  .که پاسخ نداشت و این چرایی بود… چرا؟…چرا؟

  “فاطی کوچولو”
سـال  وسنبند عمومی بودکه دخترکی کم    روز بعد از ورودم به    یکی دو 

گفت از  ! ای؟ گفتم بله   آمده 209که خیلی پرانرژی هم بود آمد وگفت تو از          
ــمش    ــرداری، اس ــانم خب ــت”مام ــت“ طلع ــی   . اس ــاد نگران ــان ی ــادر ”ناگه م

هـستی؟  “ فاطمـه ”گفتم تـو    ! “فاطمه”برای دخترک کوچکش افتادم،     “ طلعت



 سال اول زندان

 79

گردنم آویخت و گفت تو پیش مامـانم بـودی؟ تـو او را دیـدی؟ او           ناگهان به 
بـسیار کـوچکتر از   . زد و از خوشحالی روی پـا بنـد نبـود      طور حرف می  همین

جا آزاد شد او نگرانت بـود و        رت از همان  اوگفتم ماد به. رسیدنظر می سنش به 
روز بعـد از مـادرم دسـتگیرکردند و         حتماً االن دنبالت اسـت گفـت مـرا یـک          

گویـد تـو را اعـدام    مـن بـد اسـت و مـی       بازجوی من خیلـی بـا     . جا آوردند این
او واقعاً بسیار بچه تـر از       ! خواهد تو را بترساند   می! کندگفتم غلط می  ! کنممی

اتهام ورزش در مدرسـه و یـا هـر       هم فقط به  ه بخواهد اعدام شود آن    آن بود ک  
  .بگوید احمق او ممکن بود مزخرفی که بازجوی

خواهد خأل نیاز کردم میاحساس می. دیگر فاطمه بامن چفت شده بود  
کـرد،  دل می کرد درد زد شوخی می  برایم حرف می  . مادرش را با من پرکند    به

گرفـت و در بغلـش      وابید دسـتم را مـی     خکرد و کنارمن می   با من مشورت می   
هم خیلی دوستش   کرد، من ول نمی خالصه مرا   .  تا خوابش ببرد   ،داشتمینگه

بـار  کـردم کمکـش کـنم هـر       کـردم و سـعی مـی      داشتم و نیازش را درک می     
. کنـد کرد که بازجو فقط او را تهدیـد مـی    رفت برایم تعریف می   بازجویی می 

خـاطر همـین    بـه ،داداش دربنـد ادامـه مـی    نهشیطنتهای کودکا اما او کماکان به   
خاطر این که مثـل     دند، هم به  کرصدا می  “فاطی موش ”ها او را    ویژگیش، بچه 

اش نزدیـک   نـام فـامیلی   چـون بـه   ایـن کـه     موش ریـزه و چـاالک بـود و هـم            
  .”شاییفاطمه مو”. بود

  را چگونه برای تیرباران بردند“ فاطی”
و “ فاطمـه موشـایی   ”و  “ یزهرا حـسام  ”ظهربود که اسم    ازروز قبل یک

خصوص اسم فاطمه، اسم آنها، بهشنیدن با. یک نفردیگر را از بلندگو خواندند
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چه خواستم آن نمی. ها خشکم زد  گرفتهمرتبه پایین ریخت و مثل برق     دلم یک 
! ام؟ آریدیگران نگاه کردم ببینم آیا درست شنیدهبه. ام باور کنمرا که شنیده  

دانستند که این اسـم خوانـدن   همه می. حاکم شده بودسکوت سنگینی در بند     
هـا کـه بـی صـدا اشـک          بلنـد شـد و خنـدان بابچـه        “ زهـرا ”. برای اعدام است  

بـود  “ علم و صنعت   ”ۀدانشجوی دانشکد “ زهرا”.  خداحافظی کرد  ،ریختندمی
خندیـد و   خواهری متین و خونسرد که از حرفها و شوخیهای مـن همیـشه مـی              

ها را حفظ    بچه ۀکرد که ساکت نشوم و سعی کنم روحی       همیشه مرا تشویق می   
ر کارهای جمعی، ورزش شعرخوانی جمعی و از ایـن قبیـل            این منظو کنم و به  

او جلو آمد و تکانم داد و گفت حـق          . توانستم جلو بروم  من نمی . داشته باشیم 
نداری گریه بکنی و اشکم را پـاک کـرد و گفـت یـادت باشـد بایـد همیـشه                     

دشـمن نبایـد    ! ایـن را فرامـوش نکـن      . ها ساکت باشـند   بخندی و نگذازی بچه   
  . یند و رفت ما را ببۀگری

دوان دســـت گرفتـــه دوان دیـــدم کفــشهایش را بـــه …امـــا“ فــاطی ”
. اتـاق مـا آمـد      بـه  ،داشـته بـود   زور روی سـرش نگـه     که چادرش را بـه    درحالی

 گـردنم سـمت مـن دویـد و بـا آن بـازوان کـوچکش بـه               خوشحالی بسیار بـه   با
 کاش تو هم! جا منتقل شدیمآنبه“ حصارقزل”ریم داریم می: آویخت وگفت

او از  ! شـوی منتقـل مـی   “ قـزل ”گفتم آره به  ! سعی کردم لبخند بزنم   ! آمدیمی
اتاق بیرون رفت و به سمت زیرهشت دوید من دیگر یارای این را نداشتم کـه      

 ۀ و گریـ   در یک لحظه فقط صـدای همهمـه       . پشت سر او بروم و نگاهش کنم      
دیوار تکیه دادم و پشت در به. آوردند، شنیدمزبان میها را که اسم او را بهبچه

کـرد،  ام مـی ام را که داشـت خفـه  امان گریههق بی نشستم و دیگر نتوانستم هق    
 حیـوانی خـودش را کـه هرگـز نتوانـستم      ۀکنترل کنم، بازجوی دژخیم او کین  
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کـه  حـالی در“ فـاطی ”. خـالی کـرده بـود   “ فـاطی کوچولـو  ”بفهمم چرا؟ روی  
هـا دچـار   و انـدوه بچـه   دوید، یک لحظه از سـکوت       سمت هشتی می  داشت به 

هـا  بچـه درِ زیرهشت، برگشت ایستاد و عمیقتر بـه       شک شد و قبل از رسیدن به      
 او ۀیک لحظه صدای جیـغ وحـشتزد    . باره متوجه واقعیت شد   نگاه کرد و یک   

بعد دیگر از حـال     » !خواهم بمیرم من نمی ! خواهم بمیرم من نمی ! نه«: را شنیدم 
 کوچکتر از آن بود که برای مرگ آمـاده          آخر او خیلی  . رفت و بر زمین افتاد    

طـور  جـانوران خمینـی او را همـان       .  او هنوز حتی زندگی را نبوییده بود       ،باشد
زبان ها را که اسم او را به       بچه ۀبیهوش روی زمین کشیدند و بردند و فریاد خف        

پشت سر خود بر جا     » !…نه  ! …نه! فاطی! فاطی«: زدنددند و فریاد می   آورمی
کـشیدم، آخـر    ها، در درونم فریـاد مـی      هق گریه من هم در میان هق    . گذاشتند

این کوچولو در همان قانون چنگیزی خودتان مگر چه کـرده           ! چرا؟ دژخیمها 
 کوچک مـن هنـوز تـشنهٌ        فاطی”ای دژخیمها   شد؟ آخر   بود که باید اعدام می    

  ؟…؟ چرا…خدایا چرا. محبت و نوازش مادر بود

  های زندانلحظه
یـی در زنـدگی عـادیش       هـیچ لحظـه   ات آدمی شـبیه بـه     در زندان لحظ  

انگار آدمی معنـی دیگـری از انـسان، هـستی، زنـدگی، مـرگ، ظلـم،                 . نیست
ایـن  . آورددسـت مـی    خالصه همه چیـز بـه      …عدالت، شرافت، عشق، کینه و    

را در هیچ کتابی یا فیلمی یا حتـی در سراسـر عمـری کـه                لحظات و فهم آنها     
دریافـت معنـی آن     فقط در زندان قـادر بـه      . ا کنی توانی پید کنی نمی سپری می 

  . هستی
خـواهی بپـذیری   تـوانی یـا نمـی   لحظات دردناک زندان، وقتی که نمی    
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شـنوی،  کنـی ولـی پاسـخ نمـی    اعدام شده و صدایش می    “ فاطی کوچولو ”که  
صدای خنده ها و تصویر معصومیت نگاهش مثل یک واقعیـت زنـده از جلـو                

بینـی، ولـی وقتـی دسـت     گار واقعاً آن را مـی     کند و تو ان   چشمانت حرکت می  
خواهی وحشت تنهـایی و     وقتی می . شودکنی تا لمسش کنی محو می     دراز می 

اش التیام ببخشی و اشـکهایش را       موهای بافته دوری از مادرش را با نوازشی بر      
وقتـی در خـواب احـساس    . ای کـه نیـست و رفتـه    فرامـوش کـرده  پاک کنی، 

کنـی، در مـرز     ر بغل توست، واقعاً احساس می     کنی که بازوی کوچکش د    می
ای فـاطی را    کنی این کـه دیـده     یی یا لحظاتی فکر می    خواب و بیداری، لحظه   

خواهی می. جا در کنار توست   برای اعدام بردند، تنها یک کابوس بود، او این        
کنی که لمسش کنی و گرمایش را احساس کنی         مطمئن شوی دست دراز می    

شـوی،  پـایین پرتـاب مـی    یـک جـای خیلـی بلنـدی بـه          و یک مرتبـه انگـار از      
رفتـه اسـت،    “ فـاطی ”واقعیـت ایـن اسـت کـه         ! نـه . بریپی می ! واقعیت تلخ به

کوچولوی من، راستی االن در . ستاعدام شده ا “ فاطی”واقعیت این است که     
ای؟ آیـا دیگـر   ای؟ دستت را در آغـوش چـه کـسی گذاشـته     کدام گور خفته  

  ترسی؟نمی
هـایش  کنی تـا از خنـده     نگاه می “ زهرا”کنی به وخی می  وقتی داری ش  

جا نیـست و جـایش یـک زهـرای دیگـر            خوری چون آن  لذت ببری، یکه می   
وقتـی در هواخـوری   . نشسته است که او نیز شاید فردا یا زودتـر از فـردا بـرود    

کنـی، در روبریـت یـا       زنی و نگاه می   دون آفتاب و سرد زندان قدم می       ب 3در2
 ،زدیـم سرت او هست در همه جای هواخوری با هم قدم مـی           کنارت یا پشت    

توانی این احساس را بکنی که نیست گرچه واقعیت خالف          عجیب است، نمی  
 تو همان حرفها را تکرار زند و با ولی او انگار کنارت قدم می،گویداین را می



 سال اول زندان

 83

توانـد آن   این از آن لحظات زندان است که کسی بجز در زندان نمی           . کندمی
  .بفهمدرا 

بند خیلی شلوغ بود و همه مجبور بودند شیفتی بخوابند این مسأله شبها             
خوابیدند ولی هم چیده شده و می  نفرات مثل ساردین کنار   . گریبانگیرمان بود 

حالت ایستاده و یـا نشـسته بیـدار          به نوبتیی به باز هم جا برای همه نبود و عده       
بـرای مادرهـا و     . خوابیدندنها می شدند، آ ماندند و وقتی یک عده بیدار می      می

 اتـاق و چنـد سـانت بیـشتر از بقیـه اختـصاص داده       ۀمجروحین جایی در گوش  
یـی  آن شـلوغی کـه لحظـه    کـرد در هرحـال فـرق چنـدانی نمـی    شد ولی به  می

طـور  زنـدانی، بـه    بـازجویی و شـکنجه هـر       آرامش هم وجود نداشت، جـدا از      
ایـن ترتیـب کـه از    بـه . شـد جمعی هم شکنجه روحی بـر زنـدانیان اعمـال مـی         

های مبتذل او را بـا       صبح ناگهان صدای گوشخراش آهنگران و نوحه       4ساعت
کردنــد طــوری کــه همــه از خــواب   صــدا از بلنــدگوها پخــش مــی حــداکثر

تـا دقـایقی تـپش    . کردنـد یـه مـی  گرپریدند و کودکان از وحشت شروع به   می
 گذاشتن مالفه و چادر   گرفت و سرانجام با گرفتن گوشمان و      قلبمان آرام نمی  

آور این صدای عـذاب . کردیم بخوابیمروی گوش و صورت مجدداً سعی می 
د یک قابلمـه چـای      دادنصبح که مثالً صبحانه می    . یکسره تا شب ادامه داشت    

رفـت و چـای را   ر اتاق با دیگ و بادیه مـی آوردند و کارگر ه پر از کافور می   
  . گرفتتحویل می

  وضعیت غذایی در بند 
شـدند، اکثـراً تمـام      بند منتقل می   بازجویی کسانی که به    ۀا آن که دور   ب

مثالً . اما این طور نبود   . شدبایست شرایط کمی نرمال می    شده بود و قاعدتاً می    
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سـر  در حالـت گرسـنگی بـه      دائمـاً   . شـدت تحـت فـشار بـودیم       درمورد غذا به  
 اما هرگز سـیر     دادند که از گرسنگی نمیریم،    فقط آن مقدار غذا می    . بردیممی
مثالً صبحانه اکثراً عبـارت بـود از یـک کـف دسـت نـان تـافتون،                  . شدیمنمی
و یک لیوان چای خیلی کمرنـگ و  اندازه یک حبه قند بود      گرم پنیر که به   10

دادنـد  تازه هر روز عمداً یک چیزی از مواد همین صـبحانه را هـم نمـی               . ولرم
هـا  گذاشتند کـه بچـه  صه نمی روز قند و خال   روز نان و یک   وز پنیر، یک  ریک

  . ناچیز را هم راحت بخورندۀهمین صبحان
شده یا مقـداری    برنج شفته . مورد ناهار و شام، وضع بهتر از این نبود        در

هـم  ودکـه آن سوپ رقیق و بی مالت، یا آبگوشت بـدون گوشـت غـذایمان ب             
شتیم قاشق و بشقاب و از این قبیل امکانات، چیزی ندا. شدمقدارکم داده میبه

سـینی بـرای یـک تعـداد     ریختیم و هر  فقط چند سینی بودکه غذا را در آن می        
گفـت  شد، مسئول اتاق می   بند اضافه می  واردی هم به  بود وقتی تازه   نفر10مثالً  

. بندی نفـرات براسـاس سـینی غـذا بـود      فالنی هستی یعنی تقسیم   ۀمثالً در سفر  
م و قاشق مشترکاً استفاده کنیمجبور بودیم غذا را با دست بخوریم و یا از یک 

  .این کار عادت کرده بودیمبه
واقـع بجـز مقـداری پوسـت       پلو دادند کـه در    اسم مرغ بار غذایی به  یک

 بـود و    شدت مسموم مرغ چیز دیگری در آن نبود ولی همین مقدار مرغ هم به           
سـاعت تمـام    5یا شاید خودشان چیزی در غذا ریخته بودند چـون در عـرض              

وم شده و اسهال و اسـتفراغ شـدیدی گرفتنـد و وضـعیت بـسیار                نفر مسم  500
هـا در صـف سـرویس       بحرانی شد چون فقط دو سرویس وجود داشت و بچه         

 البته وضعیت کسی کـه بیمـار بـود نوبـت          . یدند تا نوبتشان برسد   چپیمیخود  به
 مجبور بودند ،شناخت و کسانی که خودشان در وضعیت اضطراری بودند نمی
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هـا  از بچـه  بعـضی   . کسی که وضعیت وخیمتر داشـت، بدهنـد       هنوبت خود را ب   
  .حال مرگ افتادندبه

اول دژخیمــان قــضیه را جــدی نگرفتنــد، ولــی وقتــی دیدنــد موضــوع 
سایر بندها هم همین وضعیت وجود دارد، هول شده و پس           گیرشده و در    همه

 توانستند بیمـاران را بـستری کننـد چـون    از چند ساعت اقدام کردند، ولی نمی     
طور شده بود و به جزچند نفرکه خیلی بدحال بودند بقیه را از تمام بندها همین

کردنـد و مقـداری ماسـت و قـرص و دارو دادنـد و تـا چنـد روز                   بند خـارج ن   
بهداری فرستاده شدند   د که به  ها هنوز بین مرگ و زندگی بودن      تعدادی از بچه  

ربیاوریم در این جریـان  و چند نفری که ما نتوانستیم آمار دقیق و اسمشان را د           
  .مردند

هـا اسـفناکتر بـود چـون        خـصوص شـیرخواره   وضع غذایی کودکان به   
گفتنـد  دادند و مـی   غدایی که بچه بتواند بخورد نداشتیم و شیرخشک هم نمی         

دران بیچـاره بـا آب قنـد و تریـد نـان و آب      مـا . بهتر اسـت بچـه منـافق بمیـرد        
یی بودکـه سـل   مدرضا بچه یکسالهرساندند احها غذا می بچه غذاهای آبدار به  

  .بزرگش بدهندد او را تحویل مادرگرفت و مجبور شدن
یی الینحل بود چـون حتـی اجـازه      ها مقوله این بچه خالصه رسیدگی به  

دادندکه آنها تحویل فامیل شوند چرا که والدین آنهـا جـزو افـراد ربـوده                نمی
بعـدها فهمیـدم    . شـدند یشان نباید مطلـع مـ     هایشده در خیابان بودند و خانواده     

 ،ا خواسـتند  این دلیل بودکه دست باز داشته باشدکه هرکس ر        کار رژیم به  این
دادند، این دسـت بـاز      نیست کنند و اگر از اول دستگیری او را اطالع می          بهسر

دسـت   از نفراتی که ناپدید شدند و هرگـز ردی از آنهـا بـه            را نداشتند و خیلی   
  . شدندنیستبهژخیمان سرهمین ترتیب توسط دنیامد به
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  وضعیت بهداشتی زندان
یـی دوسـاعت را      بودکه همان آب گرم هفته     60در بهمن یا اسفند سال    

چـه  هـر . هم قطع کردند و به دروغ گفتند کـه آبگـرمکن خـراب شـده اسـت                
بیش از دو ماه آبگرم نداشتیم و آب سرد هم         . فایده بود م بی کردیاعتراض می 

که در حد شستن یک بشقاب، انگـشتان دسـت یـخ      قدر سرد بود  آن“ اوین”در
این جهت، شـپش     به …حمام و دوش گرفتن   شد چه رسد به   زد و کبود می   می

جبور شدیم برای مقابله با آن از گرد ددت استفاده        م. سرتا سربند را گرفته بود    
چون شپش سراپایمان را فراگرفته . پاشیدیمبه سر و لباسمان می ددت را. کنیم
آور بود و بدن کودکـان و       ودکان و نوزادان و افراد پیر واقعاً رنج       وضع ک . بود

یی نداشـت و زنـان      چند بار اعتراض کردیم ولی فایده     . نوزادان زخم شده بود   
قـرار شـد   ! ومـت کنیـد  گفتنـد برویـد مقا  کردند و مـی پاسدار ما را مسخره می   

همگـی  . هنـد خـانواده هـا اطـالع د      هایی که مالقات دارند، این مسأله را به       بچه
شـد و   همزمان در یک مالقات این قضیه را گفتند چون اگر پراکنده گفته می            

ها گفته شد که حمـام را       خانوادهبه. کردفهمید، مالقات را ممنوع می    رژیم می 
طور کردند و به  ها غوغایی بپا  ش است و خانواده   اند و بندها پر از شپ     قطع کرده 
  .نددهمه جا شکایت و اعتراض کرجمعی به

بیرون زندان رسیده، مجبورشدند وقتی دژخیمان دیدند که این مسأله به
آبگرم را باز کنند ولی این پیروزی برای زندانیان قیمتش گـران بـود و ایـن را     

قول آنها مغـز  عدام تعدادی که به شکنجه و ا  ،دانستیم که با بازجویی   خوب می 
کارهـا  ظـور رژیـم از ایـن   من. کار بودند، بهایش را خواهیم پرداخت   متفکر این 

زندانیان لذت   اذیت و فشار   زاها بود انگار    فقط ایجاد فشار و خسته کردن بچه      
کردنـد از قطـع     چیزی برای فـشار اسـتفاده مـی       موضوع و از هر   از هر . بردندمی
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ات تا ندادن غذا و دارو و شیر نوزادان تا گـرفتن قـرآن و سـایر کتابهـای                   مالق
هـا   حتی ممنوع کردن حرف زدن بچه خودشان، تا هایمذهبی و حتی روزنامه   

   …قبیلباهم به این بهانه که زندانیان تشکیالت راه انداخته اند و از این 

  پیرزنان زندانی
در میان زندانیان چند زن بسیار سالخورده و فرتوت بودند که قـادر بـه               

انـد،  بهـایی دارنـد یـا      این کـه سـرمایه     ۀبهان آنها را به  . نبودند  خودشان نیز  ۀادار
گرفته و به زندان انداخته بودند و این هم فشاری مضاعف روی زنـدانیان بـود                
این پیرزنان عالوه بر مادران مجاهدی بودند که یا خودشان فعـال بودنـد و یـا                  

  .تگیرشده بودندخاطر فرزندان مجاهدشان دسبه
ار دکی از این پیرزنان خانم کُتُبی بود که اتهامش این بود که سـرمایه             ی

هــای او طمــع کــرده بودنــد و چــون  خانــه اســت، امــا بعــداً فهمیــدیم کــه بــه 
ورثـه نرسـد زن بیچـاره را بـا آن وضـعیت گرفتـه و                 خواستند چیزی هم به   می
نبود و در آن بند شلوغ کـه        پیرزن قادر به اداره خودش      . زندان آورده بودند  به

آب . بوداو معضلی   ههای بهداشتی و زیستی بود، واقعاً رسیدگی ب       نیممفاقد می 
سـاعت  2مـدت  افتـاد، بـه   میبار اگر اتفاقی ن   یی یک گرم اساساً نداشتیم و هفته    

شـد و بـه   سرد مـی ربع آب ولرم و نیمهقع بعد از یک   واشد که در  آب گرم می  
فرستادیم حمام می  اول کودکان و مادران و پیرها را به        دقیقه15همین دلیل در    

دقیقـه وقـت    10 نفر تقریبـاً     30رفتند که هر   می که آب گرمتر باشد، سپس بقیه     
  . شتندحمام دا
. بـود  فرساطاقت آن وضعیت، بسیار   پیرزنی با این شرایط، رسیدگی به   با

نـار  درجایی که افراد مثـل سـاردین ک       . گرفترسیدگی بو می  در صورت عدم  
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پیرزن خودش هم مـدام گریـه و نالـه    . ادیمدجا بایستی جا می  هم بودند او راک   
  » !جاتخدایا ن«: کالمش این بودکرد و تکیهکرد و خدا را صدا میمی

حالـت کمـا رفـت، نفـسش     حال مرگ افتاد و به روز به خانم کُتُبی یک  
 کـرد و بـاالی سـرش      قبلـه بـه او را رو  “ تواناییان فـرد  ”مادر  . شماره افتاده بود  به

یی نکردند و ما سرعت زنان پاسدار را خبر کردیم اما اعتناخواند ما بهقرآن می
آمدند زن  اتاق آنها هجوم بردیم که ترسیدند و ناچار با داد و فریاد و فحش به

بهداری بردند و پس از چند روز که کمی حالش بهتر شد، مجدداً          بیچاره را به  
  .بند برگرداندند به

خواست خورد، شاید میبعد، بیچاره پیرزن دیگر هیچ چیز نمین بهاز آ
رفـه ام مـرا بیـشتر        ح ،من چون پرستار بودم   . توانست بخورد نمیبمیرد، یاشاید   

مانـدم تـا احـساس    کنارش مـی . کردماو رسیدگی میکشید و به سمت او می  به
 و  پیرزنـی پـس از سـالها رنـج        . سـوخت خیلـی دلـم بـرایش مـی       . تنهایی نکند 

آشامان در حال احتضار بود      تنها در چنگال این خون     ،زحمت، دور از خانواده   
کردند تا حداقل آخرین لحظات حیاتش را در کنار فرزنـدان و    زادش نمی و آ 

کــردم دیگــر مغــزش کــار حــال کــه مــن فکــر مــیدر همــان. کــسانش باشــد
کند،کمی آب بـا قاشـق در دهـان خـشکش ریخـتم، لبهـایش را انـدکی                  نمی

اش را بلنـد  زده آرام دسـت اسـتخوانی و یـخ        ،حرکت داد و آب را حس کرد      
اش را باز کرد و نگـاهم کـرد و بـا            گرفتهرفت، چشمان غبار  کرد و دستم را گ    
 بـرایم دعـاکن زودتـر       ،هـد زحمت گفـت خـدا عوضـت بد       صدایی ضعیف به  

خـانم کتبـی    . و من برایش دعاکردم که خدا زودتر او را نجـات بدهـد            ! بمیرم
روز آمدند و او را از مدتها در همان حال بود و بهبودی نداشت تا باالخره یک

  .چه شددند و نفهمیدم که سرنوشتش پیش ما بر
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   مجاهدۀمادران سالخورد
 ۀدژخیمـان کینـ   . آزار و اذیت مادران مجاهد نیز خودش داستانی دارد        

 هـیچ   شـان از  کـشی از آنهـا و شـکنجه       عجیبی از این مادران داشتند و در کینه       
خـصوص   یی بودند، به  این مادران در زندان وزنه    . کردندرذالتی فروگذار نمی  

کردند این مـادران اغلـب خـود را سـپر           ی که زنان پاسدار غلط اضافی می      وقت
مـادر  ”یکـی از ایـن مـادران قهرمـان،          . غریدنـد ها کـرده و مثـل شـیر مـی         بچه

کـه از   “ م ذاکـری  ابـراهی ”خاطر پـسر او     جالد به “ الجوردی”بودکه  “ محمدی
 و   عجیبـی از او داشـت و در اهانـت          ۀمسئوالن و کادرهای مجاهدین بود، کین     

دانـست،  مادر هم چون سوابق او را می   . کردآزار او از هیچ چیز فروگذار نمی      
کرد و از موضع بسیار باال با او سـخن  نزد سایر زندانیان او را رسوا و تحقیر می     

مـادر  کـرد در حـضور جمـع بـا         سـعی مـی    همین دلیل الجوردی  گفت و به  می
موقـع   یادت هست کـه آن  !”اسداهللا”آی  «: گفتاو می مادر به . برخوردی نکند 

افتخارت این بودکه مجاهدین تو را آدم حساب کنند و یک کلمه با تو حرف 
کـشی؟ خجالـت   بزنند؟ حاالچی شده که دور برداشتی ومثل یزید آنها را مـی         

خوانــدن نمــاز بودکــه یکــی از زنــان پاســدار حــال بــار مــادر دریــک» !بکــش
است آمـد   “ موسوی تبریزی ”گفتند دختر آخوند    نام داشت و می   “ راحله”که  

خاک کرد و حین عبور از جلو اتاق مادر، او را مـورد خطـاب               وو در بند گرد   
قــرار داد و بــرای آن کــه خــودی نــشان داده باشــد، اشــکالی از نمــاز او        

د اداهای او در داخل بنـد بـود، نمـازش را تمـام         که از اول شاه   ”مادر”. گرفت
 ۀطرف او هجوم بـرد و گفـت دختـر   هاش را برداشت و ب  کرد و ناگهان دمپایی   

ــار ــه ۀپتی ــو داری ب ــت ت ــی   کثاف ــاد م ــالم ی ــن اس ــی؟م ــرد ! ده ــال اوک . و دنب
ازترس مادر در بند را بازکرد و مثل سگی کـه دمـش را الی               “ راحله”پاسدار  
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او چنان کـه بـه    ها دوید و مادر هم    سمت باالی پله  ر کند، به  پایش بگذارد و فرا   
جالد مادر را بدلیل همین مقاومـت و        “ الجوردی”. دداد دنبا ل او بو    دشنام می 

در . آرمــان مجاهــدین، شخــصاً شــکنجه و تیربــاران کــرد اعتقــاد عمــیقش بــه
جـالد در  “ الجـوردی  ”،”مـادرکبیری ”چنـین  و هـم  “ مـادر محمـدی    ”ۀشکنج

او از ایـن مـادران مجاهـد کـه          .  هـیچ مـرزی بـاقی نگذاشـت        و دنائـت  رذالت  
کردنـد و تحـت انـواع       ا جـسارت آن را افـشا مـی        دانستند و ب  اش را می  گذشته

مجاهـــدین کوتـــاه  یـــی از آرمانـــشان و عشقـــشان بـــه   هـــا ذرهشـــکنجه
  . داشتشدت کینهآمدند،بهنمی

 کریـه او را  ۀرا من از نزدیک ندیده بودم و همـواره چهـر    “ الجوردی”
چـه   دانـم بـه  بار نمـی  یک. دیده بودم “ حسینیه اوین ”در عکس و یا از دور در        

نـشان  و مقداری مزخرف گفـت و خـط  ،اتاقی رسید هر بند ما آمد و به ی به علت
 قـسم  ،جلوی در اتاق مـا ایـستاد و مـن توانـستم او را از نزدیـک ببیـنم                  . کشید
انگیـز   او نفـرت   ۀاندازر فیلمها به  حال هیچ جانوری را حتی د     خورم که تا به   می

  .امندیده
 برداشـت تـا آن را پـاک    بسیار کریه و ترسناک بود، وقتی عیـنکش را  

 ، پـر از خـون کثیـف بـود    ۀکند چشمهایش را دیدم، چشمهایش مثل دو کاسـ     
یی برای توصیف او     دنبال کلمه یا جمله    چههر ،توصیف داشت نگاهی غیرقابل 

گفـت   مـادرم همیـشه مـی      ،آور بـود   مثل افعی چندش   ،کنمگردم، پیدا نمی  می
ن را در صـورتش نـشان    امـا خداونـد سـیرت انـسا    ،هیچ انـسانی زشـت نیـست      

الجوردی تنها نمونه در طـول زنـدگیم بودکـه ایـن حـرف مـادرم را               . دهدمی
کرد، در صورت و ظاهر هم، او را نه یک انـسان، بلکـه واقعـاً یـک                  اثبات می 
  .بود این هم شاید افشاگری خداوند. هیوال دیدم
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  اجباری“ ارشاد”و “ حسینیه”
 ۀواقع اجباری بود و همـ     یم که در  در این میان، شبها برنامه حسینیه داشت      

در “ حـسینیه ”. رفت سرنوشتش مشخص بود   شد و اگر کسی نمی    بند خالی می  
  .بود“ الجوردی”زندان، از ابتکارات و دجالگریهای شخص 

گذاشــته بــود  را“ اویــن”ایــن جــالد اســم زنــدان وکــشتارگاه مخــوف 
رئیس دانشگاه است   اهللا القا کند که     خلق  به خواستدانشگاه و عوامفریبانه می   

های ایـن   شد یکی از دانشکده   هم می “ اوین ”ۀنتیجه حسینی و نه یک جالد، در    
زور از بندها خارج کرده و سناریویی       هر از چندی شبها زندانیها را به      ! دانشگاه

  .دادندیشان ترتیب میدر حسینیه برا
آوردنـد کـه مـثالً    طور متـوالی یـک آخونـد جـوان مـی         بار به مثالً یک 

راه خوردگان را به  یعنی ما فریب  . حث کرده و ارشادشان کند    ها ب بچهادانه با آز
  .ت کندلیسی جالدان هدایراست یعنی مزدوری وکاسه

فـی  کـس هـیچ حر    کردند و هـیچ    فقط نگاه می   سردیبا خون ها هم   بچه
کرد کسی  چه آن آخوند احمق تالش می     هر. کردزد و سؤالی مطرح نمی    نمی

گذاشتند که سؤال   نداشت گاهی از مزدوران خودشان می      فایده   ،صحبت کند 
. فایـده بـود   اصطالح مجلس را گرم کند و راه را بـاز کنـد، ولـی بـی               کند و به  

آوردنـد،  رفتند سخنران مـی   میخیال خودشان برای جلب مشتری      گاهی هم به  
دار یعنی آخونـد بـود و چـون دیدنـد دکـان آخونـد           این سخنران اوایل عمامه   

ی آخوندهای بی عمامه که برای زندانها متنفرند، رفتند از شبهو بچهگیرند نمی
  .کمتر دافعه داشته باشد آوردند

شـان طـرف هـستند، نـه بـا         یـی مثـل خود    عـده کردند با احمقها فکر می  
گاهی هم بـرای خـرد کـردن        . اندکسانی که راهشان را آگاهانه انتخاب کرده      



  چشم در چشم با هیوال

 92

اعــدام بودنــد،  کــه معمــوالً زیــریــی راشکــستههــم زنــدانیان افــراد درۀروحیــ
  .اختندانداصطالح مصاحبه راه میآوردند و بهمی

 ســخنرانی کــرد و شــروع بــه،جــالد درحــسینیه“ الجــوردی”بــار یــک
 حیـوانیش نـسبت     ۀکینـ سخنرانیش هم چیزی نبود جـز فحاشـی و نـشان دادن             

ن که او در زمان شاه شکنجه نشده و از ایـ          این. ”مسعود”شخص  مجاهدین و به  
  .آوردزبان میکلمات رکیکی را هم که شایسته خودش بود، بر! مزخرفات

شـده  که زنـدانی سیاسـی آزاد     گفت شما آرزوی این   از شدت کینه می   
هـم  تان را با  شما بیایند همه  برید و وقتی مردم برای آزادی       گور می بشوید را به  
معلوم بودکه  گردن شما بیندازد    گلی به گذارم کسی حلقه  کنم ونمی منفجر می 

چـون خـودش هـم      . ترسدانداز خیلی می  دهد و از این چشم    این احتمال را می   
دانست که جالد است و مردم چقدر از او متنفرنـد در مـشروع جلـوه دادن          می

گفت ما چندتا از شما را بکشیم تا فقط          بود می  ماشین کشتاری که راه انداخته    
خواسـت اعـدامهای    مـی ترتیـب ایـن و بـه ! قصاص خـون بهـشتی مظلـوم باشـد      

هـا و   شـب تـا توانـست از کینـه        خالصه آن .  نفره را توجیه کند    200نفره و 100
  .رف زدهای حیوانیش حعقده

وزیر سـابق بهداشـت و درمـان        (“ شیبانی”شب   ولی سخنران اصلی آن   
منبـر رفتـه    “ الجـوردی ”همـین جهـت     بود که کمی تأخیر داشـت و بـه        ) یمرژ

ــود ــیبانی”. بــ ــرای “ شــ ــاهراً بــ ــی    ظــ ــود و وقتــ ــده بــ ــا آمــ ــاد مــ  ارشــ
اد و خـودش    او د مزخرفاتش را قطع کـرد و میکـروفن را بـه          “ الجوردی”آمد  

  .رفت در پایین سن نشست
خواست خودش را پیش مـا  منظور جلب مشتری می   هم که به  “ شیبانی”

 روشنفکر و زندانی سیاسـی زمـان شـاه          ،هواداران مجاهدین و زندانیان سیاسی    
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خواست ثابت کند آخوند نیست و بـا آنهـا فـرق            جا که می  ندازد و از آن   بی جا
هـا هـم     بچـه  ،تعریف از خودش و خاطرات زندان خودش کرد        شروع به  ،دارد

ــات     ــخ مزخرف ــرده و پاس ــتفاده ک ــه از فرصــت اس ــوردی”زیرکان ز را ا“ الج
این ترتیب که او را وادار کردنـد واقعیتهـایی راکـه در             دادند به “ شیبانی”زبان  

  . شاه دیده، تعریف کندنزندان زما
این مضمون که گفتیدکه زمان شـاه زنـدان        او دادند به  یک یادداشت به  
اید آیا او شکنجه هم شـده      جا دیده را در آن  “ مسعود”بودید و خیلیها از جمله      

! نبود، گفت بله، البته“ الجوردی”که در جریان مزخرفات قبلی “ شیبانی”بود؟ 
کـس هـم مقاومـت داشـت و از      از هـر  او بیش ازهرکس شکنجه شـد و بـیش          

سال هم که در زندان بود زیـر شـدیدترین          8های مقاومت بود و مدت      اسطوره
 بود و هوشی سرشار داشت و بسیار هم مطالعـه کـرده و باسـواد بـود و                فشارها

سـؤال سـایر گروههـا پاسـخ مـستدل      کرد و برای هر   همه را در زندان اداره می     
 ،شناختشناخت داشت که هرکس او را نمیداشت مثالً طوری از مارکسیسم 

دلیل همین شناخت عمیقش از مارکسیـسم  رد مارکسیست است و به    کفکر می 
ا همیشه از او سؤاالتی راکه توانست پاسخ مارکسیستها را بدهد و م و اسالم می  

  …بود ویی کردیم تا دستمان پرشود و او واقعاً نابغهاسالم داشتیم میراجع به
ــاورد و مثــل گــراز زخمــی  “ الجــوردی”جــا دیگــر در ایــن طاقــت نی

هـا کـرد و   فحش دادن و تهدید بچـه     کشان میکروفن را گرفت و شروع به      نعره
پاسـخ  خاک مالیـده و     را به “ الجوردی”که دماغ   ها شاد و خوشحال ازاین    بچه

ــه    ــدان بـــ ــرم و خنـــ ــد، خـــ ــبش را دادنـــ ــشتند و  مناســـ ــدها بازگـــ بنـــ
  .دادندخواهد بکند اهمیتی نمی چه غلطی میبعداً“ الجوردی”که این به
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   شالقۀجیر
ما در اتاقمان کسانی داشتیم که هرشب جیره داشتند یعنی هرشب آنها            

 خـونین و  پایزدند و نزدیکیهای صبح بابردند و کابل میرا برای بازجویی می 
 تا دادندنوبت تا شب پای آنها را ماساژ می      ها به گرداندند و بچه  کرده برمی ورم

کمتر باشد و هم زود از درد و ورم بکاهند تا در نوبت بعدی، هم درد شکنجه      
  .متالشی نشود
زیرا انگار تمـامی    . های شکنجه است   شالق یکی از بدترین شیوه     ۀجیر

تحمـل آن، وقتـی هـر روز    . خصی شالق بخوری ندارد، هر روز باید تعداد مش     
خـورد،  وز قبـل مـی    شود و شالق روز بعـد روی زخمهـای شـالق ر           تکرار می 

 شـالق داشـتند، در      ۀها که جیـر    این بچه  ۀاز جمل  .خواهداستقامت کوهوار می  
چـه  دانـم بـه   نمی. بود“ دارزندهزهرا شب ”و دیگری   “ مینا ایزدی ”بند ما، یکی    

  .ندبودند، اینها هرشب بایستی شکنجه شوعلت تصمیم گرفته 
وشـن و صـورت     دخترجوانی بود باقـد متوسـط و مـویی نـسبتاً ر           “ مینا”
هـا شـوخی   خندید و با بچه   اش می ، همه شب شالق هر  ۀرغم جیر مکی، به کک
  .گذاردها تأثیر منفی بشب آنها روی بچهگذاشت شکنجه هرکرد و نمیمی

بارکــه در هواخــوری یــک. نیــز دانــشجو و بــسیار مقــاوم بــود“ زهــرا”
دی کابـل   زد تا ورم پاهایش کمتر شـود و بـرای نوبـت بعـ             لنگان قدم می  لنگ

کند او فکر می  ! گفت این بازجو احمق است واقعاً احمق است       آماده شود، می  
تواند باکابل ما را وادار کند چیزی راکه یقین داریم، نادیـده بگیـریم و       که می 

کند که چنـین چیـزی   وقت این فهم را پیدا نمی    او هیچ بگوییم  ! ”نه”حقیقت  به
جهل زنـدگی کنـد بـرای همـین       د در او انگار محکوم است تا اب     . امکان ندارد 

طوری پیدا گذاردکه آدمهای اینمق است و رژیم حتماً انرژی میگویم احمی
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  .کنم کمیاب هستندچنین احمقهایی فکر می. کند
خـاطر مـاه    اولین ماه رمضان در زندان فرا رسید، مـا امیـدوار بـودیم بـه              

، معلـوم بـود کـه مـا         را قطع کنند، اما چنین نـشد      “ زهرا”و  “ مینا”رمضان جیره   
هنوز اینهـا را و چگـونگی کـارکرد دیـن و اعتقـاد دینـی در آنهـا را نـشناخته          

جا با رحـم و     آن معتقد بودند، در هیچ    دینی که خمینی و دژخیمانش به     . بودیم
شد، دین و مذهب خمینی فقط کینـه و شـقاوت را تـرویج              شفقت مماس نمی  

  .نمود شکنجه بیشتر هموار میکرد و چیزی بود که راه پیروانش را برایمی
را سر افطار یعنی درسـت وقتـی کـه          “ زهرا”و  “ مینا”این چنین بود که     

کردند و موقـع سـحر      خواستند پس از یک روز روزه افطار کنند، صدا می         می
مانـدیم کـه بیاینـد شـاید     ا تا سحر نگران و منتظـر آنهـا مـی        گرداندند و م  برمی
پاهــای آمدنــد بــا مــیســحری آنهــا موقــع   .خــوردن ســحری برســند  بــه
رفته، لبهای خشک و صورت بیرنگ که دیگـر نـای           کرده،چشمهای گود ورم

نشـستند،  مـی نقطه که    اول در هر   ۀخوردن سحری هم نداشتند و در همان لحظ       
 اعـدام کردنـد   60را در همـان سـال   “ مینا”. رفتند می خواببهاز فرط کوفتگی    

  . رسیددتشها به67عام سالدر جریان قتل“ زهرا”و 

  “ناهید”رؤیای عجیب 
آورنـد  متوجه شدیم زندانی جدیدی می . شب زیرهشت شلوغ شد   یک

 یـک  ،هـشت  ها از زیرتا از بچه دو.توارد کیسجکاو بودیم ببینیم تازه همه کن 
هـایی کـه در     چـه ب  او خودش قادر نبود راه برود و       .نفر را بغل کرده و آوردند     

ورنـد او را    بیا وارد را  کـشیدند تـا تـازه     ر می راهرو نشسته یا خوابیده بودند کنا     
او دادنـد کـه کمتـر در معـرض          در گوشـه اتـاق جـایی بـه        . اتاق ما آوردنـد    به
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 یک متکای خونین بود     ۀاندازها باشد و پاهایش که هر کدام به       وآمد بچه رفت
کف پایش  . کرده و کبود  ورم. پاهایش تا باالی ران هماتوم داشت     . لگد نشود 
غر، صورت سبزه و دوچشم جثه کوچک و ال. میق دفرمه شده بوداز زخمی ع

. زدصورتش معصومیت عجیبی موج می     در. یی بسیار زیبا داشت   درشت قهوه 
پرسیدند آمدند و حالش را می    دسته نزد او می   ها دسته ها تشکر کرد بچه   از بچه 

  .بود“ ناهید ایزدخواه”زدند اسمش گفتند و با اوحرف میو خوشامد می
ــت او    ب ــرایم گفـ ــدیم، بـ ــناتر شـ ــه آشـ ــداً کـ ــواهر عـ ــسعود ” خـ مـ
در جریـان   “ مـسعود ”بـرادرش   . بـود “ همـسر معـصومه عـضدانلو      ”،“ایزدخواه

 ۀمقاومت در برابر پاسداران شهید شده بود و معصومه که بـاردار بـود از ناحیـ                
منتقـل کـرده و   209 آنها را بـه  ۀهم .ه بود فک وصورت مجروح و دستگیر شد     

جـا بـا ضـربات کابـل متالشـی      را همان“ ناهید”ه بودند، پاهای   زیر شکنجه برد  
بهداری بـرده و پاهـایش را چنـد بـار عمـل              چنان که ناچار به   آن. کرده بودند 
رفته  بین جای پوست و گوشتی که ریخته و از       این ترتیب که به   به. کرده بودند 

بــرای بـود، از دیگـر قـسمتهای بـدنش پیونـد زده بودنـد، کـاری کـه معمـوالً          
  .دام نشودکنند و همین ما را امیدوار کرده بود که ناهید شاید اعاعدامیها نمی

او تعریف کرد دردناکترین صحنه برایم هنگـامی بـود کـه مـرا بـاالی                
تنها و نیمه بیهوش در حالیکه فکش متالشـی         “ معصومه”. بردند“ معصومه”سر  

ونـه امکـان و یـا    گشده بود کف سلول افتاده بود، بـدون برخـورداری از هـیچ       
 وحتی صنفی؛ بـوی خـون و عفونـت سـلول را پـر               کمترین رسیدگی پزشکی  

زد “ معصومه”فک زخمی  بیرحمی تمام لگدی به بازجوی کثیف با. کرده بود
. توانـست تکـان بخـورد     حتـی نمـی   “ معصومه”. یی بکند و او فقط توانست ناله    

شـد و سـرش را   یکرد، اشـکهایش جـاری مـ     اینها را تعریف می   “ ناهید”وقتی  
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قهرمـان را   “معـصومه ” سـرانجام . کـردیم ا او گریـه مـی  داد و ما نیز بـ    تکان می 
  . ردنداش اعدام کنیامده دنیا جان، همراه با فرزند بهطور مجروح و نیمههمان

مـاه یـا    بعـداز یـک   . اثر شکنجه طور عجیبـی شـده بـود        در“ ناهید”پای  
. شدجوراب بلند از پایش کنده می  بیشتر، پوست پایش از باالی ران مثل یک         

  . دادها کارهایش را انجام میراه رفتن نبود و باکمک بچهدتها قادر بهاو تا م
. رسیدنظر میطرز عجیبی خوشحال بهروز صبح بلند شد و بهناهید یک

حمام کـه گـرم نیـست، آب    ! همه تعجب کردیم. خواهم حمام بروم گفت می 
دیشب . خواهم غسل شهادت بکنماید بروم، میاما او گفت ب. خیلی سرد است

او دست برادرم مسعود گذاشـت و مـرا بـه         خواب دیدم که مادرم دست مرا در      
کـار کننـد و چـه       دانـستند چـه   هـا نمـی   بچـه  .روممن امروز به نزد او می     . پردس

همان آب سـرد  اطمینان عجیبی با  اما ناهید با  . این فقط یک خواب بود    . بگویند
هـا تقـسیم    ین بچـه  چه داشـت بـ     و برگشت نمازش را خواند و هر       حمام رفت به

ناگهان در میـان بهـت و نابـاوری         . بهترین لباسش را پوشید و منتظر ماند      . کرد
آمــوز بــود، را کــه دانــش“ شــکوه مزینــانی”همــه، اســم او و یــک نفردیگــر، 

ناهید با خوشـحالی پریـد و گفـت دیدیـد مـن امـروز پـیش مـسعود               . دخواندن
  .کردندروز تیرباران اوراهمان. رفت… و!روم؟می

  2ها“کاپو”توابها یا 
 دروغشان  گزارشهایخائن بودند که با       تعدادی جاسوس و   246بند در

                                                 
جـا رواجـی    اسـرای اردوگاههـای نازیهـا متـداول بـوده و از آن           ، اصـطالحی اسـت کـه در میـان         “کاپو” 2

معنی زندانی خائنی است که توسط زندانبان، بـرای جاسوسـی و سـرکوب             به“ کاپو”. المللی یافته است  بین
  .شودعلیه سایر زندانیان به خدمت گرفته می
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نـان در وادی  چبعضی از آنها آن   . کردند می  عرصه را بر آنها تنگتر     هابچهعلیه  
چ ند و از هیزد میشدگان را همتیده بودند که حتی تیرخالص اعدامخیانت غل

  .کاری ابایی نداشتند
هــــای کثیــــف آمدنــــد و گفتنــــد حجــــاب  تواب یــــک روز ایــــن

 .بودنـد  بازجوهای خونخوار  یند و منظورشان پاسداران و    آمی“ برادران”کنید،  
نشستند و   می همه بایستی در اتاقهای خودشان    . یندآ می چه علت  به دانستیمنمی

زجوها همراه بـا زنـی کـه        چند دقیقه دیدم با    از  بعد .شدند می منتظر ورود آنها  
جلـوتر آمـد و    آن زن   ،صورتش را با نقاب پوشانده بـود وارد اتـاق مـا شـدند             

طـور در    دقـایقی ایـستاد و همـین       ،کـه نشـسته بـود     “ افخـم ”درست باالی سـر     
 را از نظـر  هـا بچـه سکوت و از پشت نقاب سیاه، مثل شبح مرگ، یکـی یکـی       

 ایـن طـرف و آن طـرف        بـه  مطور سـرش را آرا    باآن نقاب سیاه همین   . گذراند
 حـضور عفریـت مـرگ را بـا سـردی            .کـرد  مـی  نگـاه  ا ر هـا بچهچرخاند و   می

خفاشـی سـیاه و عظـیم در        صـورت    بـه  کردی کـه   می انگیزش احساس چندش
با . کند قربانیان خود را انتخاب می     وده و در سکوت کامل    سراسر اتاق بال گش   

ن شبح سیاه با این قد بلنـد         ای .گردنددنبال کسی می  حتماً  کردم  خودم فکر می  
وقتی صورتش  . شناختم نبود کسانی که می  یک از   هیچکیست؟ هیکلش شبیه    

 برگرداند، قلـبم تنـدتر از همیـشه زد،          هاچهطرف ب  به انگیزرا با آن نقاب نفرت    
خواهـد  شـنیدم ایـن عفریـت مـرگ مـی         چنان کـه خـودم صـدایش را مـی         آن

روانه کند؟ همراه   یا اتاق شکنجهاران تیربسوی جوخه به راهابچه یک ازکدام
پاسـدارها  . شـود کـسی متوقـف مـی      روی چه  تا ببینم چرخاندم  می او سرم را   با

یی هابچهبعد .  چک کردند و رفتندترتیببههمراه آن شبح سیاه، همه اتاقها را   
یی هـا بچه بیشتری داشتند گفتند اینها خائنین هستند و برای شناسایی      ۀکه تجرب 
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داشـتند   بیـرون نـام مـستعار       در هـا بچـه  چـون خیلـی از    . یندآ می اندفتهنرکه لو 
نـشناسند    ممکن بود با اسم خودشـان آنهـا را         ،شدند می نتیجه وقتی دستگیر  در

دربیاورند صاحب  ها را شناسایی کنند وند که چهرهآورد میلذا این خائنین را
هـا از   ز بچـه  بـسیاری ا  .  که دنبالش هستند، چـه کـسی اسـت         یآن اسم مستعار  

رفــتن  بعــداز. رفتنــد و اعــدام شــدندهمــین شــیوه لــو بــهطریــق ایــن خائنــان و
پریده بود، گفت دیدی    شسراغم آمد و در حالی که هنوز رنگ       به“ افخم”آنها  

ــاالی ســرم،  ــهخطــر از ب ــه، رد شــد؟  ب ــی واقعــی کلم ــن   معن ــد گفــت ای و بع
بـود کـه بـرای       ن مجاهـدی  ، از فعاالن انجمـن دانـشجویان هـوادار        “هاله”خائن  

 نشسته ،جا که ایستاده بودهمانپایش  من چون درست زیر   . شناسایی آمده بود  
 هرحـال در   بـه   ولـی  ،رفتـه بـودم    انست صورتم را خوب ببینـد واال لـو        بودم نتو 

  . داده است مرا لو  اگر مرا بردند او،ن باشجریا
ق چا یک دختر . بود“ صدیقه”یکی دیگر از خائنها و جاسوسهای بند،        

 مدام در. تر خبرچین اتاق ما بودعبارت درست بهتنبل که مسئول یا حراف و و
بایـد اعـدام کننـد و        مرا گفت من گناهکارم و    می صدای بلند  با  و هابچهجمع  
دژخیمـان اثبـات     بـه   بیشتر چههرخواست هم تواب بودن خودرا       می طوریاین

گفـت بابـا     و  بلند شـد   هابچه یکی از  باریک.  را عذاب بدهد   هابچه کند و هم  
 او  خندیدنـد و هـا بچـه ! قدر نگرانـی کنندکه تو این   نمی هرآشغالی راکه اعدام  

   .نکرد این را تکرار دیگر و خفه شد

  …!دادگاه
. دادگـاه بردنـد    بـه  و صدا کردند   مرا 60روزهای بهمن سال   یکی از  در

دانیان خیلی یادم نیست ولی تعـدادی از زنـ  جا محیط آنچون چشمم بسته بود   
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  .نوبت دادگاه بودند نشسته و در راهرو در بندچشم بابرادر خواهر و از
رژیـم    کـسی کـه دادگاههـای      کـنم فکـر مـی    …اما دادگاه خمینـی    و

واقع   در.تواند تصویری از آن داشته باشد نمی را ندیده باشد، مطلقاً   “ اوین”در  
ذاشـته بودنـد    را اسـمش را گ    “ اویـن ”گـاه    شـکنجه  همانیکی از اتاقهای    اسم  

لحاظ فیزیکی نیز تفکیک و تمایزی بین محل بـازجویی           به دادگاه، یعنی حتی  
 ازیـک   ، عبـارت بـود    این. وجود نداشت “ دادگاه”اصطالح  و شکنجه با این به    

و بـدون نظـم و   ولـو   چند صندلی بطور داشت و زکار می اتاق معمولی که یک   
 معامالت ملکی محلمـان     یاد بنگاههای  لحظه مرا   داشت در  قرارآن   درترتیبی  

ها کـه در اتـاق شـکنجه حکـم     هماناز یک آخوند . ام انداخت زمان بچگی  در
بـازجو کـه     کرد و یک یـا دو      می بازی  نقش قاضی را   ،کرد می تعزیر را صادر  

 نقـش دادسـتان را بـازی      ند که اینهـا     آمدمی  او  با ، بودند زندانی بازجوی   همان
چـه امـروز رفتنـد، دادگـاه        شـدند آن  می ن ها متوجه خیلی وقتها بچه  . کردندمی

بـسته  چـشم هـم  جا  آن یا متهم زندانی  چون ! بازجویی دیگر  ۀنه یک جلس  بود،  
 ،تنها بوداو کماکان . دید و نه دادستان را میشد، نه قاضی دادگاه را میحاضر

لکه حق کوچکترین دفـاعی هـم     ی حتی فرمایشی نداشت ب     مدافع نه تنها وکیل  
 آن  عنـی م بـه   اغلـب  ،کرد می  دفاع ش ازخود کرد و  می  جسارت اگرنداشت و   

 چنـد دقیقـه صـادر     حکم هم ظرف    . استداده    حکم اعدام خودش را    بود که 
شـد و حکـم      تشکیل مـی   واقع دادگاه فقط برای ابالغ حکم زندانی      در. شدمی
. گردیدمی صادراصطالح قاضی    به عمومی حال    گزارش بازجو و   براساس هم

اگراتقـاقی   حکم اعـدام ندهـد و   بود  ممکن   وب بود  خ قاضیاگرحال عمومی   
اینها رحـم نکنیـد، یـا        به  خمینی سخنرانی کرده و گفته بود که       مثالًبود،  افتاده  

 اعـدام    حکـم   بیـدرنگ  ،و امثـالهم   تف انداخته بود     صورت قاضی  به مجاهدی
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 مـتهم   ؟کـه جـرم چیـست      مـسأله اصوال دادگاه با این      یعنی. دشمی بقیه صادر 
  . کاری نداشت از این قبیل  و؟ونده کجاستپر  و؟کیست

 قـول خودشـان خانـه تیمـی گرفتـه و          ه بـ  ،دادگاه رفـتم   به روزی که من  
تقریبـاً   ایـن جهـت    بـه   سـرحال بودنـد    بـسیار  کشته بودنـد و    تعدادی مجاهد را  

 پرسیدن اسم و   پس از من که رسید،     به نوبت. همه حکم زندان دادند    به روزآن
کنون ازدواج   ایـن کـه چـرا تـا        خاطر به ش کردنم سرزن  و وضعیت تأهل  سن و 
 اولینحتماً م و سفارش مؤکد در مورد این که اگر از زندان آزاد شدم، انکرده

. بنـد برگـشتم     به  من دادند و من    به سال حکم زندان  3 ،کارم باید ازدواج باشد   
 خیلـی   ،شـناختیم مـی  بیـرون یکـدیگر را     یی کـه از   هـا بچـه خصوص  ه ب ،هابچه

 تـو  سـر  از  خطـر گفتند فعالًمی  گرفتم و زندان سال3 فقطبودند که   خوشحال  
. شـرایط آن  رسـم زنـدان و   به البته جشن مخفی.برایم جشن گرفتند گذشت و 

  دیگـر  تعدادی  و ما همه    من و  فدای را خود“ تهمینه ”ولی واقعیت این بود که    
  . این فقط شانس نبودگرنه  و. کرد،نشدند دستگیر که هرگز
نبـود، چـون اگـر بـود        “ اویـن ” در او. نداشـتم  کماکان خبـر  “ شکر” از
 مثـل دسـتگیریها یـا اسـامی         ،اطالعـات جدیـد    و اخبـار . رسید می او خبری از 

  کـه بـرای بـازجویی و       هـایی طریق بچه  از معموالً …غیره شده و نفرات اعدام 
 کـه بـرای     کـسانی ترین وظایف    اصلی یکی از  و رسید می ،شکنجه رفته بودند  

ای بنـد و    هـ بنـد و بچـه     بـه  رساندن آنهـا   آوری اخبار و  رفتند جمع ی م بازجویی
چنـان  هـم . بیرون بود  بهبندها و نهایتاً انتقال این اخبار    سایر  به سپس انتقال آنها  

 بایست خبر کسب کند و آنهـا را      می  خود ۀکه هر زندانی در مالقات با خانواد      
 . خـودش برسـاند  ۀخـانواد  بهچنین خبرهای زندان را  هم .سایرین منتقل نماید  به

کوشد زندانی را از همـه   میدشمن. این وجه مهمی از مقاومت در زندانهاست    
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هـا  خـانواده   بـه  چنین نگذارد هـیچ خبـری از زنـدانی        دارد و هم  خبر نگه جا بی 
 امـا زنـدانی هـم متقـابالً    . برسد، تا بتواند هر بالیی خواست سر زنـدانی بیـاورد     

 هـا هـم    روزنامـه  رژیـم و   خود  از اخبار  ما بعضاً .  کند بایست با همین مبارزه   می
هرحـال   بـه  .کنـیم  روز بـه  توانستیم خبر کسب کنیم و اطالعات خودمان را       می

  .نداشتم“ شکر” خبری از

  اولین مالقات
رسم زندانهای رژیم، تـا وقتـی کـه دادگـاه نرفتـه بـودم، مالقـات                  به بنا
مـاه  4،  3ایـن ترتیـب بعـد از         به ند و من مالقات داد   به از دادگاه  اما بعد . نداشتم

مـادر، حتـی     پـدر و   کـس بجـز   هیچ به البته رژیم . مادرم را ببینم   و توانستم پدر 
داد و تازه این هم با ضرب وشـتم وتـوهین            نمی خواهر یا برادر، اجازه مالقات    

گرمـا بیـرون زنـدان       سـرما یـا    گاه سـاعتها آنهـا را در      . وتحقیر آنان همراه بود   
 و پس از ساعات طوالنی معطلـی و انتظـار، بـاز اجـازه مالقـات                دداشتنمینگه
زد، مـی آنهـا سـر   افرادی کـه اعتـراض یـا شـکایتی از          به خصوصبه. دادندنمی

گفت می“ حصارقزل”رئیس زندان “ حاج داوود ”.رساندند میرا بیشترین آزار
د و بـا ایـن      شـدی  نمـی   شما منافق  ،منافق نبودند  باباهای شما منافقند، اگر   این ننه 

 گرمـا   سـرما و   در و رسـاندند می ها آزار  مالقات منطق پدران و مادران پیر را در      
هم این پـدران     باز کردند و می  تحقیر  و خالصه توهین  داشتند و میهساعتها نگ 

 چه راکه ناممکنآنهر و بیشتر مادران بودند که کمک جدی برای ما بودند و      
تگیر شـدن و حتـی اعـدام داشـت، بـا            نمود و در بسیاری مواقع ریسک دس      می

ــان   ــادری برایم ــشق م ــامع ــیانج ــد م ــه.دادن ــال در ب ــدم   هرح ــات فهمی مالق
  . است“ حصارقزل”در “ شکر ”که



 سال اول زندان

 103

  هنرمندی در بند
ها و دوبلورهای قدیمی رادیـو بودکـه        از هنرپیشه “ مهین بزرگی ”خانم  

ج بـا خـود     خـار  ی کـه از   یـ  مجلـه  خاطربهاو  . بند ما بود   دستگیر شده بود و در    
 شـده و  خمینی بـود دسـتگیر   آن کاریکاتوری از  ی از ی صفحه  در وه بود   آورد

ــود  ــه ب ــاً. تحــت شــکنجه قرارگرفت ــهاو نهایت ــدان محکــوم شــد 10 ب ــال زن . س
جـا  مشکالت متعـدد جـسمی داشـت از آن         مسن و بیمار بود و    “ بزرگی”خانم  

تحقیر  ت و شد و هم مورد اهان     می  هم شکنجه  ،مضاعف طورهکه هنرمند بود ب   
 ۀانـسان آزاد  نیزمثـل هـر   “ بزرگـی ”خـانم   . گرفت می بازجوها و زندانبانها قرار   

 های دژخیمان را  چ خط سیاسی نبود، اما وقتی جنایت      که دارای هی  دیگری با این  
بـرای   سال راوسن کمآموزدانش 3 که باریک. شد می دید خیلی دگرگون  می

 گریـه  لرزیـد و مـی  کهحالی دراو. دست داد  از  دیگر کنترلش را   ،اعدام بردند 
  چطور ،کنم نمی را صدا  او  من دیگر  خدا کجاست؟ واقعاً  من گفت    به کردمی

  دیگـر  ؟شـوند   کوچـک در ایـن سـن پرپـر         ۀغنچـ  3شـود کـه ایـن        می راضی
کـدام گنـاه     بـه  اینهـا . شود گفت تروریـست اسـت      نمی ی با این سن که    یبچهبه

جـا بـرایم    آن. فهم نبـود  این جالدان قابل  ی او هنوز ماهیت      برا ؟شوند می کشته
خداوند چه کسانی هـستند همـین خمینـی و           به کنندگانه خیانت مسجل شد ک  

مردم را از خدا     دهند و  می دین او نسبت   به خدا و   اطرافیان او که جنایاتشان را    
فهمیـدم بـرای    میهمین چیزها را که آن موقع  . کنند می و دین خدا رویگردان   

. مانـد  نمـی گفتم و گفتم مطمئن باش که این خونهـا بـر زمـین            “ بزرگی”خانم  
 همـین دلیـل محکـوم     به اینها. ها دامن اینها را خواهد گرفت     مظلومیت این بچه  

از امام . آخر دنیا حساب و کتاب دارد. همین دلیل هست بهو خدا. اندنابودیبه
یابان  گفتم که آن روز دشمن در برهوت یک ب         یدان کربال برایش  حسین و شه  
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یگر کار تمام اسـت، امـا ببـین       شان را تا نفر آخر کشت و خیال کرد که د          همه
و ببـین یـک     . نـابود شـد   واقعاً  سال چه کسی ماند و چه کسی        1400که بعد از    

دیدند، امـا امـروز چـی؟     میروزی مردم ناآگاه عکس همین خمینی را در ماه        
اید کـه  ما کاری کردهش! هاشدهگفتند فالن فالن   می نشنیدی که خود بازجوها   

گـذرد و اینهـا      می مطمئن باش که این روزها    ! دهند می امام فحش  به مردم علناً 
قـدری آرام گرفـت و نگـاه        “ بزرگـی ”اینها را که گفتم، خانم      . شوند می نابود
خواهند آدم  می اینها عمداً!گویی میراست: من کرد و گفت بهییشناسانهحق
همه چیز و همه کس حتی خدا        به  ایمان و امیدش را    این نقطه برسانند که     به را

  . از دست بدهد

  “حصارقزل”زندان 
العـاده  تـراکم فـوق    علـت بـه . منتقـل شـدم   “ حـصار قـزل ” بـه  61زمستان

کردنـد، بـاز جـا       مـی  رغم این که هر روز دهها نفر را اعـدام         و علی “ اوین”در  
زنـدان   بـه رنـد گی مـی  این جهت مجبور شدند کسانی راکـه حکـم         به نداشتند و 

جـا دیگـر بـا    ایـن بودکـه آن  “ حـصار قـزل  ”مـن از   تصور. دیگری منتقل کنند  
ایـن   د، کـاری ندارنـد کـه بـاز        نـ گذران می  را ان که دوران محکومیتش   زندانیان
  .این دشمن بشر بود عدم شناخت مکفی من از تصور از

 کـــهجـــا  آن منتقـــل شـــدم تـــا7 بنـــد3واحـــدبـــه“ حـــصارقـــزل”در 
زندانیان سیاسی و    به  مربوط 3و1واحد داشت که واحد     3“ ارحصقزل”دانم  می

ت پاسداران اسیر شده بودنـد و     دسه محل اسرای بیچاره عراقی بودکه ب      2واحد
ایـن  . شـنیدیم  مـی  داخـل بنـد   ر  د بـسته شـدن آنهـا را       رگبـار  به گاه صدای گاه

چـه رفتـاری داشـتند       کردند و با هموطن خود     می دژخیمان چه قانونی رعایت   
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 دلـم بـرای آنهـا   واقعـاً  گاهی . اسیر جنگی یک کشور دیگر داشته باشند     اکه ب 
  . سوختمی

  بــزرگ بــود کــهۀمحوطــ شــدیم یــک هــال یــا واحــد از در کــه وارد
ایـن هـال     از. محل کار پاسداران زنـدان بـود       زیرهشت واحد معروف بود و    به

ح اصطال بهشدیم که بندهای میعریض و طوالنی   راهرو یا یک کریدور  وارد
محـل مالقـات    به راهرویی کهۀاضافهبندهای عمومی ب مجرد آن سمت چپ و 

اینها ممکـن اسـت تـصویر خیلـی دقیقـی      .  سمت راست بود  ،شد می بند منتهی 
 بنابراین ممکن است اتاق یـا امـاکن دیگـری           ،نباشد، چون چشمهایم بسته بود    
  .امدیده ندراین کریدور بوده ولی من

 خودشـان طـی   یها ارزیابیپس از بردند و میبند مجرد به زندانی را اول  
 ،دسـت بیاورنـد  هبـ  او اصطالح شناختی ازه تا وقتی که ب،یا یک هفته   روز چند
 بند 6بند. کردند میبندها تقسیم سپس آنها را در داشتند ومیه نگبند مجرد در

 3بند .  بند تنبیهی خواهران بود8بند بند مجرد خواهران و 7بند مجرد برادران و
این واحـد    دانم در  نمی بند عمومی براداران    هم بند عمومی خواهران بود و      4و

  .یا جای دیگری بود بود
در آهنی بند وارد زیرهشت که یـک هـال           اول از .  فرستادند 7بند به مرا

احتمـاالً  بزرگ داشـت کـه     نسبتاً  اتاق   طرف دو  دو  که در  مشدی می ،مربع بود 
هـا از   میلـه  ۀوسـیل هاطاق ب  این دو . بند بود ین  مأمورمحل استراحت یا اتاق کار      

هـای  میلـه  ۀوسـیل ههم بـ  شد که آن   می سپس بند شروع   شد و می  محل جدا  این
 50 سـلول بـود کـه حـدود       6 ،طرف بنـد  هر در. شدمی این محل جدا   آهنی از 

در هـر سـلول یـک      . طول یک تخت سربازی بزرگتر بود       از عرض و   یمترسانت
 60در 50باالی هـر سـلول یـک پنجـره حـدود          تخت سه طبقه وجود داشت و       
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هواخـوری    بـه  سـمت راسـت     و 6هواخـوری بنـد     بـه  سانت بودکه سمت چپ   
 12تا 7 سمت چپ و6تا1ی بود سلولهای شماره     ی میله  دید داشت و   7همین بند 

حمـام بـین     سمت چپ و    در 4و3های  سرویس بین سلول  . سمت راست بند بود   
  .بود 12سلول از اخوری هم بعد هودرِ.  بود راستدر طرف 8و7سلولهای 
 ولـی در ورود  نظرگرفته شده بـود، زندانی در 3ظاهر هرسلول برای   در

 نفـر حـدود    36جـای   هنفر هستند یعنی ب   15 سلول حدود هر متوجه شدم که در   
 هواداران سـایر گروههـای سیاسـی هـم در یکـی از            . نفر درآن بند بودند    200

 به آنهـا غیرمـذهبی   ما. شدندمی  نفر30 تا 25 اتاقهای زیرهشت بودند و حدود   
معنـای مخـالف یـا     بـه  چـون آنهـا عمـدتاً موضـع چـپ         . نـه چـپ    گفتـیم و  می

هـا هـیچ مـرزی بـا         اکثریتـی   و ایها آنها توده  میان در. اپوزیسیون رژیم نداشتند  
. کردند می  مثل رژیم، ما را مسبب جنایتهای رژیم قلمداد        عیناًرژیم نداشتند و    

امـا  . بـود  این اوج خیانت آنها    کردند و  می ربانی را عوض  ق یعنی جای جالد و   
 کردیم تضادهای خود را با آنها فعال نکنیم و همواره در           می ما در زندان سعی   

دادیم کـه رژیـم    نمیاجازه کشیدیم و  می سمت خودمان  به مقابل رژیم آنها را   
  .ه کنداستفاداز این تضاد سوء

  خارج از هابچه بود و  بازبه راهرو    سلولها    درِ ، تراکم خیلی زیاد   علتبه
 کـس مـشخص   جـای هـر    رای خواب نیز  ب. کل بند مستقربودند   سلول یعنی در  

شـدیم   میهم چیده بایستی مثل ساردین کنار“ اوین” مانندجا هم   این و شدمی
 کـه خـواب را     نبـود  قـدر آن بتوانیم بخوابیم فقط فرقش این بود کـه تعـداد          تا

 یا محلهای تردد، همیشه افراد حمام و  جلو سرویس وکهبرای این.  کنیمنوبتی
نـیمم داشـته باشـند، جاهـای         می تساوی بتوانند استراحت   به همه و ثابتی نباشند 
طور ثابت برای  بهها را تختاما سلول و.  چرخشی بودهفتگیطور  بهمختلف بند
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  . گرفته بودیم نظربیماران در کودکان و مادران و
 ۀنوب بهکرد، ما هم مین جدید، دشمن ما را ارزیابیزندا بهاگر در ورود

بند مجـرد، اول   به محض ورود  به من هم . کردیم می خودمان دشمن را ارزیابی   
 مــسئول بنــد زن بریــده و خــائنی. شناســایی کــنم تــالش کــردم جاسوســها را

 چـشمانی کمرنـگ بـا      پیـشانی بلنـد و     ی بیرنـگ و   یـ  چهـره  ،بود“ سیما”اسم  به
کردی مثـل یـک      می فاصله که چشمانش را نگاه     از.  داشت هکردپلکهای پف 

 با آن صوصخبهاین ترتیب  بهزد ومی یک عینک پنسی نیز . شد می خط دیده 
فیلمهـا   کـه در   هایی بـود  “گشتاپو” به احساس، خیلی شبیه   بی صورت بیرنگ و  

گذاشته بودیم و همه اورابه این “گشتاپو” را  اسم او  جهتهمین   به .دیده بودیم 
  .جالد بود“ حاج داوود”جاسوس مستقیم  شناختند او میسما

علـت   بـه آنهـا را  شـد  مـی نفـر دیگـر هـم بودنـد کـه بالفاصـله         دویکی
. پرکینه عاطفه و بینگاه سرد و بیروح و. زنان پاسدار تشخیص داد به شباهتشان

  مثـل خـود او     عیناًگرفت  می قرار صف او  در  هرکس با خمینی و    ،عجیب بود 
  .تشخیص بودآسانی قابلبه شد ومی

ــهورود در ــد ب ــان  ”،بن ــصوره فتاحی ــشجویی او “ من ــان دان ــه از زم  را ک
انجمن و فعالیتهای مختلف او را دیده بودم باخوشـحالی نـزد             در شناختم و می

ازدیدنش خیلی خوشحال شدم این ظاهراً عجیـب اسـت کـه آدم در             . من آمد 
 بایـستی   کـه قاعـدتاً   حـالی آشنایی خوشحال شـود در     دیدن دوست و   زندان از 

ی این احساس منطقـی یـا الاقـل         کنم در رژیم خمین    می اما فکر . ناراحت بشود 
ایـن بـر     بینـی و  مـی  زنـده  را توان خوشـحال نـشد چـون او        نمی .فهم است قابل

! عجب. گیرد میبینی، پیشی میاحساس تأسف از این که او را در بند و زندان
 شـرایط بنـد،    ۀبـار مـرا در  “ منـصوره ” !شـده اسـت    هم دستگیر “ منصوره”پس  
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  .  توجیه کرد،جا که الزم بودآن ها و وضعیت نفرات تابرنامه
 بودند“ اوین” شناختم که در   می هم ی غیرمذهبی را  هابچه تا از دویکی

 نزدیکتری داشتم،   ۀآنها رابط  منتقل شده بودند با یکی از     “ قزل” به من قبل از  و
بدلیل همـین رابطـه   . هم نرس بود و هم این که او“ اوین”دلیل آشنایی از به هم

 ی داشـتیم از ینکتهم باآنها هماهنگ کنیم یا هر     بخواهی ی را یمسألهاگر   قرارشد
 ۀپروند کس از هیچ“ اوین”هم مثل   “ قزل ”در. شان منتقل کنیم  نفرات به طریق او 

 کـسی صـحبت   ایـن موضـوع بـا    بـه کـرد وکـسی هـم راجـع     نمـی سؤالکسی  
  .بلکه خطرآفرین بود، چون اطالعات اضافی نه تنها الزم نبود. کردنمی

نشــسته “ منــصوره”بنــد و مــوقعی کــه کنــار  بــه روز اول ورودمهمــان 
 مـسئولیت دارویـی بنـد را بگیـر          ،آمد وگفت تو که پرسـتاری     “ گشتاپو”بودم  

کردم این همکاری با رژیم است می من فکر. بند عمومی رفته بهقبلی چون نفر
اشـاره کـرد کـه بپـذیرم و مـن         “ منصوره”استم جواب منفی بدهم اما      خو می و

گفتنـد    خیلی ابراز خوشـحالی کردنـد و       هابچه ۀبقی و“ منصوره”بعد  . پذیرفتم
  را ازخودشــانکــسی اینهــا کــردی، اوالً نمــیچــون اگــر قبــول. خــوب شــد

ق ایـن طریـ    تـوانی از  می وت،  د، ثانیاً کر نمی گذاشتندکه برای بیماران کاری   می
  .بیاوری خبر بهداری زندان تردد کنی و بهگاهی

  را8بنـد   مشترک بین ما و ۀ یعنی آن محوط   .این بند هواخوری نبود     در
نتیجه هواخوری نداشتیم   در کردند و  نمی هواخوری این بند بود، باز     که ظاهراً 

جالب این که   . کردند می  سلول خشک  همان  لباسهایشان را در    اجباراً ها بچه و
تقریبـاً  نفـررا   15تکارات خودشان امکانـات     اب  با هابچهن سلول کوچک،    ای در
طناب کشیده بودنـد کـه       میخ زده و   دیوار به نزدیک سقف . مین کرده بودند  تأ

ــد مــیجــا خــشکلباســها راآن  ســبدهای لباســهای خــیس از طنابهــا و. کردن
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جای  مسواکی و های لباس کهنه جا پارچهاز. های نایلکس بافته شده بودکیسه
همـه اینهـا را      درسـت کـرده بودنـد و       خالصه خیلی چیزهای دیگر    جوراب و 

 ولی. هم اشغال نکرده بود بند زده بودندکه فضای سلول را     دیوارودر به طوری
 هـم و  همه کنار آفتاب محروم بودند و ها از هواخوری وهمین دلیل که بچه   به

 هـا بچـه . دا کرده بـود شدت شیوع پیهبیماری قارچ ب ،کردند می فشرده زندگی 
امکانـات   لحـاظ وسـایل و    هگیـرد، بـ    مـی  که قـارچ   کس را کردند هر  می سعی

 طـور کامـل عملـی     علت تراکم و فشردگی زیاد به      به ایزوله کنند ولی این کار    
  .نبود

. آیـد  می برای ویزیت بیماران   بعد گفتند دکتر   گذشت و روز   روزیک
او  بـه بودنـد  کسانی که بیمـار    و آمدمی داخل بند  به دکتر باری یک یویا هفته گ

 بایـست در   مـی  عنـوان مـسئول درمـانی بنـد        بـه  هـم  من بعاًط. کردند می مراجعه
 حـاال  درباریـان شـاه بـود و    از“ الف”پزشک، دکتر . ویزیت همراه دکتر باشم   

دیـدن   با. اصطالح تواب بود   به کرد و  می که زندانی شده بود، برای رژیم کار      
  گفـت آیـا حاضـرید      ،پرستار هستید؟ گفتم بله    جدید ر نف همان من گفت شما  

درجـا بـا    من خیلی برخـورد و  بهجا کارکنید؟ این حرف آن بهداری بیایید و  به
 بعـداً . منتقـل کـرد  “ داوود رحمـانی  ”بـه    همـین را   او و! لحن تندی گفتم نخیر   

 خیلی ناراحت شدندکه چرا جواب منفی دادم چون این یـک موقعیـت              هابچه
ن امکانات و ارتباط با سایر قـسمتهای زنـدان   آورددست  هنفوذ و ب  خوب برای   

 ولـی مـن ایـن را      . کردندرموضع خودمان نیز در بهداری کار می       س افرادبود و   
  .دانستمنمی
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  فصل چهارم

 حصارزندان قزل

  یک گوریل وحشی
ــانی ” ــاج داوود رحم ــدان  “ح ــیس زن ــزل”، رئ ــصارق ــپن  “ ح ــک لم ی

فروشـی بـود و بعـد از روی کـار آمـدن             آهـن  شـغل قبلـی او    . بسیارکثیف بود 
جـالدی   چون در ه بود و حاال زندانبان و دژخیم شده بود وخمینی پاسدار شد  

ضـــدیت بـــا مجاهـــدین و مبـــارزین امتحـــان خـــوبی داده بـــود، ریاســـت  و
حـال  عین غایت بیرحم و درهاو فردی ب. داده بودند به او  را“ حصارقزل”زندان  

دستگاه او افراد با معیارهـایی کـه خـودش داشـت      در. مانده بود احمق و عقب  
 او ازکـسانی کـه      مـثالً گرفتنـد   می شکنجه قرار  ی شده و مورد آزار و     بندطبقه

افــراد بلندقــد را . سین هــستندگفــت تئوریــمــی  متنفــر بــود و،عینــک داشــتند
 نـسبت . ی باآنها داشت  یدانست و ضدیت احمقانه    می گاردهای مجاهدین بادی
کـسانی کـه چـشمان آبـی       از، وکلمـه دانـشجو هیـستری داشـت        دانشجویانبه
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نحوی جزو  به افرادۀهم. داشتند، یک تفسیر یا روایت دینی داشت و متنفر بود 
 شـکنجه او قـرار     و آزار بهانـه مـورد   هـر  به مقطعیهر بودند و در   لیست سیاه او  

  .رفتندگمی
همـه    بـه  یـی نـه ی یا حتی بدون هـیچ بها      یبهانه  به ،آمدمی بند به وقتهر

تـوهین   بـرد و پـس ازکتـک و        مـی  زیـر هـشت     بـه  ی را یـ  عده و داد می فحش
  .گرداندبرمی

 زد و  می را“ ببوس مرا”سوت آهنگ   سلول با   در هابچه بار یکی از  یک
شـــد  بـــاز مرتبـــه دربکنـــد یـــک را کـــارایـــن حواســـش نبـــود کـــه نبایـــد

اش کننـده ننـد مـشمئز   ماآن صدای جیغ  با سرآسیمه وارد بند شد و    “ گشتاپو” و
سمت  به هرکس !خوان بیان می“ حاج آقا ”حجاب کنید   ! خانوما! گفت خانوما 

امـان  نگـاه ناپـاک ایـن مـردان هـرزه در           چیزی سرش کند تا از     تا سلول دوید 
همـه نشـسته    .  شـد  وارد“ احمـد ”اش   سوگلی همراه با پاسدار  “ حاج آقا ”. باشد
دهان کثیفش را    ای زیرهشت ایستاد و   ه میله از  بعد هابچه آمد روبروی    ،بودند
 مـردای   ۀچیه؟ حاال واس  . ما گفت هچه الیق خودش بود خطاب ب      و آن   کرد باز
درهـای تـواب    برا! ببـوس؟   یعنی بیا مـرا    !زنین؟ می سوت )دیوار(ور دیفال   اون

یـم  آوردآبـاد جمـع کـردیم        را ما از ناکجـا     هاها شما پدرسوخته! اومدن گفتن 
 هـا بچـه ! ایـد کـاره دونیم شـما چـی     می تونه وگرنه ماکه  انعاین دیوارا م  ! جااین
جـالد  ”داوودحـاج   ”سوزاندن   دانستند که سکوت بهترین شیوه برای بیشتر      می

قفلی که صافشان  دوتا سنجاقهم بامن. کردیم میاین جهت فقط نگاه به.است
ه بودم، سرگرم بافتن نخهای رنگـی بـودم         آوردل بافتنی در   می به شکل  کرده و 

 را دلـم جـواب فحـشهای او     در شکافتن جورابهایم جمع کـرده بـودم و        که از 
خواهـد یـک نفـر       مـی  شـدت دلـش    به کردم که او االن    می احساس دادم و می
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ما با سکوت خودمان او     .  دلش را خالی کند    ۀبدهد تا او بتواند عقد     جوابش را 
نبـرد و او ایـن   کس را   هیچ کردیم که یا همه را برای تنبیه ببرد یا        می مجبور را
  .خواستنمی را

اب مزخرفــات او را مطمــئن بــودم کــه کــسی جــوتقریبــاً کــه حــالیدر
حـاج  ”گفتنـد    ی غیرمذهبی بلند شدند و    هابچه نفر از سفانه دو نخواهد داد، متأ  

کـه  مثل این ! عجب! طوری نبوده ایم  ما این  گویید نیست و   می طورکهاین“ آقا
مقصود خـود   به که گویی “ حاجی”! بودهاین موضوع روشن ن   “ حاج آقا ”برای  

 …خـب ”گفـت    آتشش ریخته باشند، آرام شـد و      رسیده باشد و انگار آبی بر     
زد و  مـی که پوزخنـد  حالیدر و» !بیایید بیرون ! بلبلهای سخنگو شناسایی شدند   

بردنـد مـا بنـا بـر         آنهـا را   و» !گردیـد خیلی زود برمـی   «: گفت داد می سر تکان 
که تنبیهی بـود،  8به بند   زیرهشت آنها را    بعد ازکتک در   دانستیم که  می تجربه
 برگشتند و متأسـفانه    هفته بعد آنها  دو کار را هم کردند و    کنند همین  می منتقل

. داد مـی  بریـده هـا    بـه  نامی بودکه رژیم  “ تواب”.  اضافه شدند  توّابها نادمین و به
 تـر  سـاده   و این شکل افراد کم ظرفیت     به جالد این بودکه  “ حاج داوود ”روش  

 مدت کوتاهتری شکنجه در جمع جدا کرده و با از آنها را را شناسایی کرده و
 مرعوب کند و   همه را  گرداند تا میبند باز  به عنوان برگ برنده  هب شکست و می
 شـگردی کـه   . ناپایدار است  فایده و مقاومتی بی زندانی چنین القا کند که هر     به
 صـفر تقریبـاً    رد مجاهدین بسیار نـاچیز و     ش در مو  ااعتراف خودش، کارایی  به
  . بود

  اشکال مختلف مقاومت جمعی
تراحت مـن   همه خوابیده بودند، محـل اسـ       آخرهای شب بود و    باریک
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. شــد مــیپــشت در شــنیده هــشت بــود، صــدایی ازدر آن مقطــع کنــار در زیر
 دقـت   ،زد مـی  حـرف “ گشتاپو”داشت با “ داوودحاج  ”گوشهایم را تیز کردم،     

 هزار بـار  ! خاک برسرت «: داد می او خط  به کرد و  می شت حسابرسی  دا ،کردم
خواننـد،   مـی یا روزنامـه  کنند و میهم جدول حل ها با درک که چپی  هگفتم ب 
 یـک گـزارش از آنهـا      ! شعوربی! تشکیالت منافقین را دربیار   ! نیمدا می آنها را 
سرت که  ک تو خا! یعنی بیکارند؟ ! کنندمی کارهتوانی بیاوری که ببینم چ    نمی
 جـایی کـه     همـان کـنم    مـی  عرضه باشـی پرتـت    هم بی  اگر باز ! قدر خنگی این

  »!الیقش هستی بدبخت
، یعنـی اعمـال محـدودیت       هـا بچه به  معنی این حرفها، یعنی فشار بیشتر     

.  اطالع داده شد   هابچه ۀهم به این قضیه .  امکانات محدود  همانبیشتر و گرفتن    
تـشکیالتی کـه ولـو بـسیار        . دنبالش بـود  “ جیحا” تشکیالتی بودکه    هماناین  

دفـاع در برابـر رژیمـی بـود کـه       دفـاعی زنـدانیان بـی   ۀساده بود ولی تنها وسیل 
ایـن ارتبـاط جمعـی، باعـث حرکـت         . ر کـاری مطلقـاً بـاز بـود        دستش برای ه  

خبررســـانی بـــود و   یـــک سیـــستم خبرگیـــری و    زنـــدانیان وۀیکپارچـــ
ایـن ترتیـب مقاومـت       بـه  کرد و  می انهدیو و سایر پاسداران را   “ حاجی” ،همین
  .زندان ادامه داشت چنان درهم

 خرداد یـا قبـل از     30هایی که   همانتر،  ی قدیمی هابچه“ حصارقزل” در  
ولـی   جـا بـود   هـم ایـن   “ شـکر  ”نتیجـه شده بودند زندانی بودند در     آن دستگیر 

را “شـکر ”حلـی بـودم کـه       من دنبـال راه   .  هستند 8بند  گفتند که آنها در    هابچه
  . ولی این امکان نداشت،ببینم

بیرون و یـا هـر حـساب و کتـاب       دانم براساس چه عامل فشاری از     نمی
ما هواخوری داده شـود یعنـی همـه هواخـوری داشـتند       به که دیگری، قرارشد 
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  .  که تنبیهی بود8بند بجز
اولـین روز   در. شـد مـی  ایـن هواخـوری بـاز     به  نیز 8 سلولهای بند  ۀپنجر
دوسـت  ! “ شـکر  ”…آه خـدا  . مرا صـدا کـرد     او ا دیدم و  ر“شکر”هواخوری  
 کـردم، دلـم    مـی   وقتی دیدمش از شدت خوشـحالی داشـتم پـرواز          !خوب من 

ــی ــتم ــیخواس ــک  م ــد ی ــارش ــر ب ــرم  در را او دیگ ــوش بگی ــه  در .آغ لحظ
 مثـل   بـار دیگـر   شد یـک   می تصاویرگذشته مثل برق از ذهنم عبور کرد کاش       

 عصبانیش کـنم و  م بریزم تاهمرتبش را بهها که دانشجو بودیم موهای     موقعآن
بخـورم و    بگیـرم و   او توانست بخورد از   نمی یا اضافه ساندویچش را که دیگر     

 ،مـن بخنـدد    بـه  تکان دادن سـر    چشمهای متعجب نگاهم کند و همزمان با      با او
گذاشـت و   می“ شکر”سر  بهشد که پدرم سر    می کاش دوباره آن روزها تکرار    

 از از فرط خنـده چـشمهایش پـر       “ شکر ”گذاشت و  می  او اسمهای بامزه روی  
های آدم   خواسته گاهی آرزوها و  …خندید می  او چقدرقشنگ  ،شد می اشک
. آنهـا امکـان نـدارد    بـه  آیند ولی دست یـافتن     می نظرهوناچیز ب  کوچک چقدر
هـای  میلـه  محبوب من در دو سه متری مـن بـود، آن بـاال، پـشت              “ شکر”حاال  
راه  با توانستم مستقیم نگاهش کنم و     نمی ولی من حتی   کوچک سلول،    ۀپنجر

نیز مثـل  “ شکر ”.حرف بزنم او  جا که اوست باهمانجایی بجز    به رفتن و نگاه  
مراقبـت آنهـا      و هـا بچـه کمـک   هـر حـال مـن بـا        به کرد، اما  می من عادیسازی 

او  بـه  یـا الزم بـود  مخواسـت  مـی  کـه چههر بهراجع توانستم با او صحبت کنم و    
  . ویمبگ

ما داشـتند، چـون در       به تری نسبت ، وضعیت بسیار سخت   8های بند بچه
هـا  بعـداً بچـه  . را در یک سلول چپانده و در را بسته بودنـد     نفر 30جا حدود آن

 ددادنـد و بـا لگـ       مـی  هـا را فـشار    برایم تعریف کردند که برای بستن در، بچـه        



  چشم در چشم با هیوال

 116

آویـزان   صورت ایستاده وه بهابچه. بستند می هر زوری بود، در را     به زدند و می
هم همیشه پشت پنجـره     “ شکر ”همین دلیل  به و داخل سلول بودند   تختها در  از
صـورت  ه پنجـره بودکـه بـ      همـان هـم روی طاقچـه       نفـر چون جـای یـک    . بود

  .نشستمی چمباتمه در آن
 بـار سـاعت یـک  24برای هر .  غیرانسانی بودسخت و شرایط آنها بسیار 

 آن در و شـد  مـی  داده سـرویس  اسـتفاده از ۀاجـاز هرسـلول    بـه  دقیقه3 مدتبه
 مجبـور ، نبودنـد  به کنترل خود قادر آور وقتی که دیگرمحیط فشرده و خفقان 

وقـت کـه در سـلول     کیسه زباله کارشان را بکنند تا هر       یک سطل یا   بودند در 
تصور این که در آن فشار و تراکم که       . تخلیه کنند  بیرون برده و   آن را  شد باز

. کردند، ناممکن است   می  بخورد، چگونه این کارها را     توانست جُم  نمی کسی
بیماری داشتند، در اثر فشار و کمبـود اکـسیژن،           یا یی که ضعیفتر بودند و    عده

بیهـوش در آن   داری نفـر نگـه  و شـدند  مـی دچار تنگی نفـس شـده و بیهـوش        
ــن کــه از   ــرای ای ــالش ب ــ شــرایط و ت ــوگیری کنن ــرگش جل ــر م ــزد، از ه  چی

جنایتکار هم برای رنـج دادن بیـشترآنها هـر          “  داوود حاج”ساتر بود و    فرطاقت
مقاومت ! گفت مقاومت کنید میاش وگزندهیلحن لمپن با  وآمدمی بند بهروز
مـسعود جانتـان االن     «گفـت    مـی  یا! تا خلق قهرمان بیاید و نجاتتان بدهد      ! کنید

جا این را شما قدرهای منافق، آن   پدرسوخته …برسد؟ داد شما  به کجاست که 
دنـدانهایتان مثـل موهایتـان       داریم که موهایتان مثل دندانهایتان سـفید و       مینگه

  ! سیاه بشود
صـورتش جـزآرامش     ولـی در  ،  این سلولها بود   یکی از  هم در “ شکر“
ــزی ــیچی ــدی  نم ــاندی ــه هم ــاجی” ک ــش“ ح ــیراآت ــکر ”.زد م ــت “ ش گف

 برایم توضیح دادنـد  هاچهبهستیم من منظورش را نفهمیدم اما بعد       “ دربسته”ما  
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ــا در ــسته هــستیم ســلولیعنــی م ــدان و یکــی از  و. های در ب ــن اصــطالح زن  ای
را در “ شکر”بعد دیگر ولی دو روز .بود متداول همین جالد های بسیارشکنجه

دلیل مقاومت  بهجو فهمیدیمو از پرسبعد. قاب پنجره ندیدم، پنجره خالی بود    
ــشار و شــکنج  ــرای اعمــال ف ــشتر، آنهــا راۀآنهــا و ب ــه بی لهای انفــرادی ســلو ب

 همین هم راضی بودم که وجود او به من…خدایا. اندگوهردشت منتقل کرده 
را همراه بقیه    نبینم، ولی دشمن او    را پشت همین دیوار احساس کنم حتی اگر       

  .ی مقاوم دوباره زیر شکنجه برده بودهابچه

  !چایی حمام
 و  فقـط حمـامش کـوچکتر      ،بود“ اوین”جا هم مثل    این قانون حمام در  

یـک   ربـع از  نفر بایـستی مـدت یـک      3دوش بود که همزمان     کابین یا   3دارای  
 طـور چرخـشی بـین افـراد        بـه  کردند مسئول حمـام هفتگـی،      می کابین استفاده 

 و اطالع ورود  نگهداری زمان و   بندی و شد که برنامه ریزی و نوبت      می تقسیم
 قبـل   البتـه از  . شـد  مـی  حمام کنتـرل  دوش توسط مسئول     فرد از زیر  خروج هر 

وارد حمـام    سری اول آماده بودکه بالفاصله بتواند      و شد می انجامریزی  برنامه
هم مـسئول بـود کـه شـیفت          شد، یک نفر   می روزی که آب حمام گرم    . شود

خاطر  به دیگری  محدودیت زمان و   خاطربهباشد و بالفاصله اطالع بدهد یکی       
ست کردن چـای  دارد از آن برای در   حالت را  این که وقتی که آب گرمترین     

 چنـد   ،گفتـیم چـای حمـام      مـی  آن به داربود، خودمان هم   خیلی خنده  ،برداریم
 آب گـرم   تـا  داشـته بـودیم و    را که ظرف پنیر بـود، شـسته و نگـه          سطل حلبی   

هـا  ریخت و حلبـی    می سرعت در آنها چای   تیم چای آب برداشته و به     ،  شدمی
وقتی دوساعت زمان حمـام      هم نشود و   سرد  دم بکشد و   پیچید تا می پتو را در 
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 بـین همـه تقـسیم      را  چای ولرم و بیرنگ ولی بـدون کـافور         همانشد   می تمام
 نبردیم که انگار بهترین و گواراتری   می کردیم و از خوردن آن چنان لذت      می

  . خوریم مینوشیدنی دنیا را
 کـافور  از یـک قابلمـه آبجـوش پـر        فقـط صـبحها    مـا  بـه  معمول طورهب

بـه   کـرد و   می همین شیوه چای را برای صبحانه دم       به روز دادند که کارگر  می
عـادت  بـه  بنـا هابچهچیزهایی که  یکی از رسید و میهرکس نصف لیوان چای 

  . همین چای بود،کردند میهمواره کمبود آن را احساس
سـاعت وقـت هواخـوری داشـتیم کـه          ، روزانه نـیم   افتاد نمی اتفاقی اگر

 هواخوری فرستاده  به اگر خارج از این زمانبندی     ن مشخصی در روز بود و     زما
ریختند بند را بازرسی کنند که در این صورت کل بند و             می یاحتماً  شدیم  می

 یا وقتی هم که بردند ومی را نفر ی چندیبهانه بهریختند و میمهبه وسایلمان را
. کردند میندانیان را از بند خارجبند بیاورند، بقیه ز  به جدیدی نفر خواستندمی

 بنـد  بـه  هـا بچـه وارد را در حـضور      بود که دیگر نفر تـازه      ک شیوه جدید  این ی 
کـه از زنـدانبان و       کردندمی هوشیار را  او هابچهطریق  هر به چون،  ندآوردنمی

 کـرده و   این ترتیـب زنـدانی جدیـد را وارد         به .جاسوسهایش رودست نخورند  
  .دادند وارد بند شویم می اجازه،ن وضعیت اوآورددست هپس از شناسایی و ب

 آشنایی با این شگرد، اغلب بند را بدلیل عدم معموالًهای شهرستان   هبچ
بـرای   و گفتنـد  می آنها به جاسوسها، مواردی راکه نباید    به اعتماد آب داده و با   

ون بند بیـر   از را روز بعدازظهر ما  یک. کردند می درست ما دردسر  خودشان و 
 ه اند، تـالش کـردیم     آورد بند به متوجه شدیم که یک عده جدید      ما کردند و 

  .بهانه دستشویی وغیره وارد شویم ولی نشدبه
 بـاز  را در کوبیدم و گفـتم در     به .شوم مشورت قرارشد من وارد    پس از 
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بردارم که این گرفت  برایش دارو خورده بایدهم حالش بههابچه کنید یکی از
اش دهزنگـاه یـخ     صـدای جیغـی و     همـان  با کرد و  باز در را “ پوگشتا” همانو  

 هـا بچـه صدا وارد شدم کـه خیلـی وقـت اسـت            وسر گفت چه خبره خانوم؟ با    
االن  نیست و بیرون هستند، هوا سرد است و فالنی که آسم دارد حالش خوب   

 ،واردین را بررسی کـردم جا و تازههمین حال موقعیت آن درنفسش گرفته؛ و    
 همــراه بــا ،اســت“ مــریم”و “ عاتقــه” فهمیــدم اســم آنهــا واهر کــه بعــداًدو خــ
صـحنه  بـا . نـام داشـت   “ عطیه”بود و “ عاتقه”ی که دخترِ  یماهه10ترکوچک  دخ

سمت آنهـا   بهبچه، به ابراز محبت نسبت  ۀبهان به موقعیت و  با استفاده از   سازی و 
ستگی گفـتم   آهـ  بـه  اشـاره و  همین حـال بـا     در سمت بچه خم شدم و     به رفتم و 

بـه سـمت سـلول و         بعد بچه را بغل کرده و      !اینها جاسوس هستند  ! حرف نزنید 
ی هـا بچـه مقاومـت    آنها کلـی از    شده بود و   دیر ولی دیگر . محل داروها رفتم  

خاکـستر اسـت و   که بابل مثل آتش زیر    این جنایات پاسداران در بابل و     بابل و 
آن آشغالها  بهطالعاتیوضعیت خودشان هم ا بهراجع  صحبت کرده و…غیره

  .شد میگران تمامحتماً  برایشان داده بودند که بعداً
که روز بعد برای زهرچشم گرفتن آمد، گفت خوب منافقای “ حاجی”
لـودگی و تمـسخر گفـت کـه االن بابـل مثـل آتـیش         با هم که اومدن و    جدید
ن شانـ وخـط “ عاتقـه  ”و“ مـریم ”این شکل بـرای      به  و …درسته؟! خاکسترهزیر

  .کشید

  راز کوچولوی متفکر
 کوچک دیگـر هـم کـه مـادرش اختـر نـام         ۀبچچند روز بعد یک پسر    

، 3و  “ روزبـه ”اسمش  .  منتقل شد  7بند به چریکهای فدایی بود   هوادار داشت و 
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کمبودهـای جـدی کـه       امکانـات زنـدان و      گرچـه بـا    هابچهوجود  . بودساله  4
یلـی منفـی و نـاگوار    جسمی برای خود آنهـا خ  لحاظ روحی و هوجود داشت ب  

ــ قلــب همــه را بــود و ــهنــشاطی و طرفــی شــور ولــی از ،آورد مــیدردهب آن  ب
  .داد میهای مرگ و وحشتدخمه

دریـغ خـود را از    را بسیار دوست داشتند و محبت بی    هابچهها این   خاله
دوز را کـه بـسیار      قـشنگترین لباسـهای دسـت     . کردنـد  مـی  همه طرف نثارآنها  

عروسـکهای  . دوختنـد  مـی  شد، بـرای آنهـا     می و گلدوزی دوزی  هنرمندانه رو 
 بازیهـا را کـه    ی و سـایر اسـباب     یموهای بافته یا توپ پارچه     ی با یقشنگ پارچه 

ها که بچه عجیب این . دادند می آنها به کردند می تماماً با شکافتن لباسها درست    
  و کردنـد  نمـی   و آنهـا را بـا جاسوسـها قـاطی          ادنددمیها را تشخیص    هم خاله 

  .کردند میآنها دفاع عالقه کودکی شجاعانه از  پاکی وهمانبا
شـنید،   مـی  ریتمـی کـه    آهنگ و کوچولو یاد گرفته بود که هر     “ عطیه”

 های کوچک خود   پنجه طرف بدنش بازکند و    دو دستهای کوچولویش را در   
طور بانمکی   به نیز سرش را  و مچ بچرخاند  را که شبیه عروسکهای کپل بود از      

 ایـن  هـا بچـه . داد میانجام زیبا و دلپذیری را    رقص بسیار  است کند و  ر چپ و 
گـوش او ریتمـی      در کردند و  می دوست داشتند که بغلش    قدرآن را رقص او 
خندیدند  میهمه کرد و میرقص به او هم بیدرنگ شروع    کردند و  می را نجوا 

  .کردند او را ازآغوش یکدیگر بگیرند میسعی و
گانه  هیچ بچه  سال بیشتر نداشت، ولی رفتارش    3،4که  اما بااین “ روزبه ”

و  متفکـر   نگاه عمیـق و    ، چشمهای درشت معصوم و زیبایش     خصوصبه ،نبود
ها بـرایش  بازیهایی را که خالهاسباب. خورد نمیسنش بهغم آلودی داشت که 

  .شد نمیکدام خوشحالکرد، ولی از هیچ نمیکه ردکردند، بااین میدرست
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ــازی کودکا ــه وب ــهبرداشــتهایی کــه ن ــدازه ســنش باشــد  ب  نداشــت ،ان
 ولی تمایل، دیدند مینوع بازی را برای او تدارکها هرکه خالهرغم اینوعلی

هـم خیلـی     هـا بچـه و  . کند دوست داشت تنهایی فکر    بیشتر. شرکت نداشت به
 کردنـد  می در عین حال که سعی    . م بزنند هبه را آرامش او  خواستند نمی وقتها
  .طوری کمکش کنندخره یکباال

آن انـدام کوچولـو و       دیـدم کـه بـا      را هواخـوری بـودیم او     در باریک
 دارکوتاه سـگک   چهارخانه پسرانه و یک شلوار     نحیفش که همیشه یک بلوز    

ــیآن را ــار  م ــاند، کن ــوار پوش ــسته و دی ــهنش ــه داده و ب ــایش را آن تکی  زانوه
دیـوار   بـه   گذاشـته بـود    دسـتهایش را روی زانوهـایش      کـرده و   که تـا  حالیدر

 را مدتی او. اطراف نبود بهحواسشاصالً آجری و بلند روبرو خیره شده بود و 
آرام سـالم    آهـسته کنـارش نشـستم و      . زد نمـی  داشتم حتی پلـک هـم      زیرنظر
 طـوری کـه آرامـشش را        ،!که چشمش را بردارد گفت سالم      بدون این  ،کردم

 صدای لطیـف و   با کنی؟ می ی فکر چی دار به“ روزبه”م نزنم، آهسته گفتم     هبه
  دارم فکـر   ،کرد گفت می گانه ادا  بچه حروف را  خیلی از  آلودش که هنوز  غم
همـه   کـنم و   مـی  شم این دیوارو خراب    می کنم وقتی بزرگ شدم مهندس    می
 در را  او اختیـار ام گرفته بود، بـی    که گریه حالیمن در  و! برم بیرون  می رو شما

 ایـن کـارو بکنـی    باید مهندس بشی و حتماً   تم تو گف آغوش گرفتم، بوسیدم و   
  .مانند میها منتظرتخاله

اش  چهره در شد می خواب را   به خستگی و نیاز    همیشه وقتی که دیگر   
زد  مـی  چمباتمـه  بغـل او   برد و در   می آغوش مادرش پناه   به  معصومانه ،بخوانی

ــا ــرد ت ــادرش هــم کــامالً  و خــوابش بب  کــرد و مــی ایــن احــساس را درکم
 تکیـه  پیشانی او  به صورتش را  و کرد می حلقه او دور که دستهایش را  درحالی
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دیـده بـودم     چندین بار . خواب برود هب او خورد تا  می آرام تکان   نرم و  ،دادمی
 هم مادر شود و میانجاممادرش  و“ روزبه”این حال دیالوگ ثابتی بین     که در 

  .گذارد میپاسخ بی کوتاه آن راۀدو جملهمواره با یکی
  ـ مادر؟ 

  ـ چیه عزیزم؟ 
  ـ پدرکجاست ؟

  ! دونم پسرم نمیـ
  ـ مادر؟

  ـ بله 
  چرا پدر اون طوری بود؟ 

  ! بخواب،دونم پسرم نمیـ
  .کرد می خواب و او را آرامانجام سرو مادر
 آخــر ، ثابـت را پرســیدم ۀراز ایــن مکالمــ“ اختـر ”بــاالخره از  بــاریـک 

غم بزرگ او را بین توانستم  میخواستمی برایم مهم بود دلم“ روزبه”معمای 
  .  او برای تحمل این غم هنوزخیلی کوچک بود.همه تقسیم کنم

اب بده، پدر روزبه چه     م جو سؤال به توانیکنم اگرمی  می اخترخواهش«
 انـدوه و محبـت نگـاهم کـرد، از         کنـد؟ اختـر بـا      می سؤالچرا او مدام     وشده؟

هد غمش تقسیم شـود و بـا لبخنـد          اخو می هم نگاهش احساس کردم انگار او    
را دسـتگیرکردند   خانـه ریختنـد و مـا    بـه آلودی گفت موقعی که پاسداران    غم

 پـدرش  را در اتـاق شـکنجه کنـار       “ روزبـه ” آنهـا    ،زنـدان بردنـد    بـه  را همه مـا  
 شهادت پدرش در زیـر شـکنجه        نهایتاً ها و  تمام شکنجه  شاهد گذارند و او  می

هـا یـادش   عجیبـی آن صـحنه   طـرز هبود ولی بـ که سنش خیلی کم   این بوده، با 
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 سؤالمن  همین دلیل مدام از بهکند و میاش آن صحنه ها را مرور همهمانده و
  .کند میسؤالولی بازهم ، فراموش کند کنم که او میمن سعی. کندمی

ایـن بـدترین    .  مثـل هـم اسـت      ،هاو داستان همه روزبه   “ روزبه” داستان  
یـاد  . مردم مظلوم ایران، تا کجا شقی و بیـرحم اسـت    دشمن بشر و دزد اعتماد      

شـده و متالشـی   م که برایم تعریف کرد، جـسم شـکنجه      افتاد“ عاتقه”های  بچه
های که هنوز آخرین بارقه   را درحالی “ آبادیانرحمان علی ”، مهندس   همسرش

 خونش را پشت وانـت  سپس پیکر غرقه به    و. کنند می حیات را داشت تیرباران   
سـن   بـه  کـه هنـوز    را“ مرتـضی ” و“ محمـد ”کوچـک او     پـسر  دو  و دازندانمی

  وانت بر باالی پیکـر شـرحه شـرحه پـدر           هماندبستان هم نرسیده بودند پشت      
خواسـته   مـی دشمن بشر با گرداندن آنهـا  . گردانند می بابل شهر در نشانند و می

کوچک “ محمد”و “ مرتضی”. نمایی کند و مردم شهر را مرعوب سازدقدرت
کننـد کـه برایـشان       مـی  یی را با خود حمـل     کنندهبار غم خرد  “ روزبه”ثل  نیز م 

بایستی غمشان رابه تنهایی و بدون   بااین تفاوت که،معمایی غیرقابل حل است   
  .مادر تحمل کنند

  ! کوچک، گوریل وحشی را فراری دادۀپرند
خرناسه گوریل مانندش وارد بند       نعره و  همانبا“ حاج داوود ”روز  یک

 معموالً نفراتی که بینیم که این بار دیگر نوبت کیست؟      بودیم ب   منتظر همه. شد
 ،سـمت آنهـا نرفـت     ایـن بـار     “ حاجی” ولی   ،جیره داشتند همواره آماده بودند    

 او دور چـادرش را   بغـل داشـت و    را در “ عطیـه ”کـه   “ عاتقـه ”سمت   به ناگهان
تاد، انگار بـا   بلند شد و ایس    اختیارمتوجه شد و بی   “ عاتقه” .پیچیده بود برگشت  

او را  . کـرد، دریافتـه بـود      مـی   مادری، خطری کـه کـودکش را تهدیـد         ۀغریز
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که راستی مثل گوریل هیکل گنده “ حاج داوود”. تر در آغوشش فشردمحکم
پـشت   کـرد و  سمت بچه دراز به بلندی هم داشت پنجه ترسناکش را      چاق و  و

دیگه بچـه   حاال«: اش گفت حال و با لحن لمپنی   همانراگرفت و در     گردن او 
 !؟رقـصه  نمی سرودای سازمان  با  چرا !؟رقصونی می  آهنگران ۀرو با نوح   منافقا

 با خشم و  همه ایستاده بودیم و،»ره میوقتی بردمش زیرهشت رقصیدن یادش  
  آیا این جالد احمق  ایم؟ درست شنیده  آیاکردیم،   می نگاه“ حاجی” به ناباوری

دانستیم که ایـن     می ؟ البته زیرهشت ببرد  به برای تنبیه  ماهه را 10 ۀخواهد بچ می
  . برای شکستن مادر بود

 وقتی خطری   ،قدرت و جسارتی که یک مادر     با  “ عاتقه”این هنگام    در
کند، از جـا پریـد و بـا یـک حرکـت              می کند، پیدا  می را برای فرزندش حس   

بیـرون کـشید و بـا       “ حاجی”آسای  های غول  پنجه کوچولو را از  “ عطیه”سریع  
 شـکنجه کردیـد و     خواهید؟ پـدرش را    می چه! کثافتها«:  قدرتش فریادزد  تمام

 خواهید شـکنجه کنیـد؟ از      می ماهه را 10اید حاال بچه     را اسیر کرده    ما ،کشتید
سـگهایی   تو و آن مـاده     !اید که کی هستید؟    فکرکرده !کثافتها! شرم کنید  خدا
ام بچـه  بـه  دسـتت روی جنازه من بگذری که       از اند، مگر تو گزارش داده   به که

کـه  “ حـاجی ”. داد می زد و فحش   می نفس جیغ کطور ی همین“ عاتقه”. برسد
 نگـاه  او بـه خـشم  اند و با غـرش و هم ریخته و همه ایستاده   به دید اوضاع خیلی  

  خواست خودش را   ،است که کنترل بند از دستش دربرود      عنقریب   و کنندمی
منافق و همـه فحـش دادن و         ان و زم زمین و  به تا نیندازد و شروع کرد    و تک از

  .چرخید“ اختر”طرف  بهدر همین حال چشمش
قفل “ اختر”چه گذشت که نگاهش روی       دانم در درون این جالد    نمی

 شـاید . اش ببینـد  یی که ناگهان شـکار خـود را در چنـد قـدمی            مثل درنده . شد
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ــی را بــــــا “ عاتقــــــه”اش از خواســــــت شکــــــست مفتــــــضحانه  مــــ
کنار مـادرش ایـستاده   که تا آن موقع کوچولو  “ وزبهر”.بپوشاند“ اختر”دریدن  

کـه قـدش   ایستاد و در حالی اوجلو بود، آرام خودش را جلو مادرش کشید و         
 حـائلی   صـورت بـه کرد و آنهـا را       باز  دستهایش را  ،رسید می زانوی مادرش  تا

اش کمترین اثری از ترس دیـده        چهره که در  بدون این  ،داد برای مادرش قرار  
چه بـود، خـشم و جـسارت بـود و چـشم در چـشم آن                 ای ترس، هر  ج به .شود

  .آن خیره شده بود بهگوریل وحشی دوخته و
دانم در برق آن     نمی ،امحال دیده  به ترین نگاهی است که تا    این عجیب 

تـرین تهـاجم   کرد دژخـیم بـا سـنگین    مینگاه عجیب چه بود که آدم احساس   
 حرفهـایی را کـه تـا دقـایقی          ۀمـ انگـار ه  . روبرو شده و آشکارا جا زده اسـت       

در دفـاع از کــودکش فریــاد کـشیده بــود، ایــن یکـی بــا نگــاه    “ عاتقــه”پـیش  
ــازگو  ــش ب ــیخاموش ــای     م ــار فریاده ــب، آدم انگ ــاه عجی ــرد، در آن نگ ک

دیگـر  “ حـاجی ”هر چـه بـود،      . شنید می شکنجه زیر درگلومانده پدرش را در   
  . او را نداشتۀیرکوچولو و نگاه خ“ روزبه”یارای ایستادن در مقابل 

اختیـار  که آثار ضعف و شکست در صدای منحوسش که بـی      درحالی
نـدازین جلـو کـه      ا مـی  تونوهـا بچـه حاالدیگـه   : پایین آمده بود، پیدا بود گفت     

 و  توابها. بیرون رفت  در با این تهدید از    و! دم می  نشونتون ؟رو ببندین  دست ما 
اتـاق خودشـان     بـه  ساز تـر  . جاسوسها هم کـه دیدنـد هـوا خیلـی پـس اسـت             

چـشم خـودم    بـه آن روز مـن . تابی نشدندف و در را بستند و تا مدتی آ        گریختند
دیدم که مهر و عاطفه مادر و فرزندی در عین پاکی و لطافت، چقدر قدرتمند       

دانستیم که ایـن     می البته ما . دازدانمی پاای را از  است و چگونه گوریل وحشی    
  . خواهد ماندپیروزی، از سوی دژخیم بی پاسخ ن
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  “زهره”داستان 
  در خـاطر ایـن کـه      بـه  گویـا که   خواهرانی بود  یکی از “ شیزهره چاو ”

شده بود،   کرد، دستگیر او کار می   به ارگانهای مربوط  یکی از  یاصدر  بنی دفتر
  مجاهـدین   هـوادار   را دیـده بـود،     ی مجاهـد  ها که از نزدیک بچه    زندان دراما  
 و بودنـد  پاسـدار  اللهی و  حزب  زهره اقوام ی از دتعدا  و شوهرخواهر .ه بود شد
خود  جمهوررئیس صدربنی ی نداشت و  یشدهکه جرم تعریف  رغم این علی او

  جـرم  توانـست نمـی  او اساسـاً   بـه  ارگانهای مربـوط   کردن در  کار رژیم بوده و  
 و ایـستاد مـی  اقدامات آنها علیه زنـدانیان   دژخیمان و  ولی چون درمقابل   باشد،

 هم برای آزادی او تالش اقوامش. کردند نمیآزاد را افتاد اودرمی“ حاجی ”با
تـواب   همکـاری و   به وادار را“ زهره”توانست   نمی چون“ حاجی” و کردندمی

منافقـا بـدتری وگرنـه      ایـن    از گفـت تـو   مـی   مستاصل شده بـود و     ،شدن بکند 
 دختــری زحمــتکش و اهــالی جنــوب شــهر و از“ زهــره” .کــردمآزادت مــی

حـــرف مـــزدوران احمقـــی  بـــار د و حاضـــرنبودکه زیـــرســـاخته بـــوخـــود
  . برود“ حاجی”ثل م

 توانست نمی  مشکل معده  خاطر به مریض بود و   ضعیف و  بسیار“ زهره”
 سـهم   . بـود  پنیـر غـذای اصـلی او       فقط نان خـشک و     و  بخورد غذای زندان را  

اضـافه    یک حبه قند بود پنیـر ۀا نداز بهگرم پنیر یعنی10هرکس روزانه حدود  
 کنــار همــین میــزان پنیــر مقــداری را تیم ولــی روزانــه بــرای بیمــاران ازنداشــ
   .کردیمتقسیم می بقیه را گذاشتیم ومی

 نحیف شده بـود و     و الغر نخوردن بسیار  غذا  بیماری و  علتبه“ زهره”
ایـستادگیش   ، کوچـک ۀهمین جثـ رسید ولی با می کیلو40 به زحمتبه وزن او 

 را خیلـی    او هـا بچـه . برانگیـز بـود    تحـسین  جنایتکـار بـسیار   “ حـاجی ”درمقابل  
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همـه شـرایط     در او. ی برایش قائـل بودنـد     یالعادهست داشتند و احترام فوق    دو
کوتـاه نیامـد و      هرگـز  و ه دشـمن بـود    علیـ  ها و ر سختی همواره یار مجاهدین د   

 آزادی از زنـدان   ، پـس از     مجاهـدین  بـه   و پیوسـتن   در راه رسـیدن   هم  سر  آخر
  .شهادت رسیدبه

   مستمرۀل مختلف آزار و شکنجاشکا
 بـرای خـرد کـردن    اذیـت جدیـدی   و روز آزارزندانبانهای دژخیم هـر   

کردیم که در برابر آنها مقاومت کنیم  می ما هم تالش.کردند می ابداعزندانی
کانالهــای سیــستم  از  شــبها ســرد بــود و.و شــگردهای دشــمن را خنثــی کنــیم

 .شـد  مـی  دهنده وارد بند  ار آزار  بویی وحشتناک و بسی    گرمایشی زندان دود و   
 بـودیم کـه   مـا مجبـور   کردنـد و  نمـی ،خاموش کنندآن را خواستیم   می چههر

یی که آسم داشتند و     هابچه صخصوبه. بگذاریم تا خفه نشویم    باز ها را پنجره
  خفگـی و مــرگ ۀمرحلـ  بـه  دارویـی در اختیـار نداشــتند، گـاهی   هـیچ امکـان  

  . رسیدندمی
 سـوراخ سـوراخ داشـت کـه        ازک منـدرس و   کفِ بند یک موکـت نـ      

کف مـوزاییکی بنـد هـم بـسیارسرد           یک پارچه معمولی نازک بود و      ۀاندازبه
برای حـل  . سربازی انداخته بودیم سلول پتو بنابراین همه جای کف بند و   . بود
بنـدی   طـوری تـیم  کردیم و میموجودی پتوها مشترک استفاده    سرما از  ۀمسأل

ی چنـد پتـو  . تیمها تقسیم شـوند   که پتو نداشتند در    کرده بودیم که نفراتی هم    
هـا داده بودنـد،      پتوی خوب را که خانواده     چند داختیم و انمی سربازی زیرمان 

انستیم بخوابیم وگر نه تو میاین ترتیب بهکشیدیم و میمشترک رویمان طورهب
گفتنـد   بنـد ریختنـد و     بـه  شب خوابیـده بـودیم کـه      یک. تحمل نبود سرما قابل 
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 را مـا  دانستیم موضوع چیست مگر    نمی .خارج شود  بردارد و  کس یک پتو  هر
ایـن کـار    . بایـستید  دیواربهببرند؟ همه بیرون رفتیم، گفتند رو      خواهند کجا می

 هم که عامل اصلی این جریانـات    هاتواب . شد انجام فحش    و  مشت و لگد   هم با 
دژخـیم  “ وودحـاج دا  ”بیـایی داشـتند و بـرای        بودند، مثل سگهای ولگرد بـرو     

  .کردند میرقصیخوش
 آمـد و مجـدداً    “ داوودحـاج   ”پس از مدتی انتظـار در سـرما، بـاالخره           

 ام ازما نسبت داد وگفت شنیده به راشهای ذهن کرد و لجنباز ش را کثیف دهان
 جـا ایـن . کنیـد  مـی  کنید وکارهای آنچنانی با هـم      می پتوهای مشترک استفاده  

 مـشت اراجیفـی کـه همیـشه نـشخوار         یـک دانشگاه جمهوری اسالمی است و      
 یـک روز    وبار خودش را لـو داد       او یک ! مردک هرزه . ن آورد زبا، به کردمی
کتـک روی    با شالق و   ه و برای تنبیه آنهارا    آوردبیرون   بند از خواهران را که  

  بعـد …خیـز برونـد  هاول تا آخر بند، سـین   زمین انداخته و گفته بود که همه از       
دویدیم، حاال این  میهمه دنبال یک زن بود نگاه کن ما آنپاسدارانش گفتهبه

  .پایمان ریخته است همه زن زیردست و
تمـامی   داشـتند و   سـرما نگـه    بیـرون در   را حال آن شب تاصبح ما    هر به

که خـانواده اش بـرایش   (کس فقط پتوی خودش  هر به پتوها را از ما گرفتند و     
 تجدیـد  بند برگشتیم فوراً  به وقتی. دسربازی دادن ی  یا یک پتو   و) ه بودند آورد

 هـا خـوب آتـش بگیـرد شـروع         تواب کـه دل  اول برای ایـن   . سازماندهی کردیم 
  شب همه باکلیـه وسـایل  هابچهسپس گفتیم    خوشحالی کردیم و   خندیدن و به
 مـثالً در زنـدان داشـت       کلمه کلیـه وسـایل معنـی خـاص خـود را           . خوابیممی
 پاسـداران   وسـایل بردنـد یـا بازجویـان و         ۀکلیـ  بـا  گفتند فالنـی را    می وقتهر
نخـواهی دیـد حـال یـا         را  یعنی دیگر او   ، وسایل ۀگفتند فالن زندانی با کلی    می
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 کـار ههم ایـن کلمـه را گـاهی در مـواقعی بـ       ما، سرنوشت دیگر  یا هر  اعدام و 
 ،توانـد باشـد    مـی  جاسوسها نفهمیدند موضـوع چـه     . بردیم مثل همین قضیه   می

و همـه رفتنـد   ! ، کلیـه وسـایل  هـا بچـه  ،ی یـادآوری شـد  آرامـ  بـه شـب دوبـاره  
هم دادند   همدیگر به و  درساک داشتند پوشیدند   چههرند و آوردساکهایشان را 

 سه روسـری روی هـم پوشـید و         یا دو  هرکس سه چهارجفت جوراب باهم و     
هـای خودمـان    قیافـه خودمـان از  .  پوشیدیم ، که لباس داشتیم   تعداد خالصه هر 

نفره 4،5تیمهای  تفریح کردیم، بعد در ود و کلی خندیدیم و   مان گرفته ب  خنده
ها و بعد بدون پتوی رو، مالفه     ! سرد بود واقعاً  انداختیم چون زمین     زیر پتوها را 

مریـضها پتـوی رو داده       بـه  فقط. خوابیدیم و چادرهایمان را رویمان انداخته و     
 از سـرما    کم کـردیم و هـم      این ترتیب هم روی رژیم و جاسوسانش را        به .شد

  .کرد میها، گرممانتواب دیدن قیافه پرحرص و بور. نجات پیدا کردیم

  !هر کاری، ممنوع
 انواع کارهای دستی زیبا و گاه بـسیار هنرمندانـه را بـا              هابچه“ قزل”در  

هـا  نان مجـسمه   خمیر  با استفاده از   مثالً. کردند می امکانات خیلی ساده درست   
خودکـار آنهـا را      کردند و با جـوهر    می زیبا درست  بسیار وگلهای کوچک و  

که گذاشتند مثل این میها ی کوچک جامسواکیدر کردند و میآمیزیرنگ
هایی که از لباسهای    یی ظریف باشد یا از نخ      یک قاب شیشه   گلهای ظریف در  

بافتـه یـا     شـکافتند، قـشنگترین کارهـای دسـتی را         مـی  کاموا یا جورابهای پاره   
. شد می شده درست سنجاق قفلی باز   دو فتنی هم از  ل با می. کردند می گلدوزی

کردنـد و    مـی  تسبیح و اشیاء زینتـی درسـت       هسته خرما گردنبند و    سنگ و  زا
یـا کودکانـشان    هایـشان خانواده به عنوان هدیه  به گاهی که امکانش بود آنها را     
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  .دادند میکه در بیرون بودند،
یان از ایـن کارهـا      جا که این یک نـوع مقاومـت بـود و زنـدان            اما از آن  

اول . گرفتند، رژیم برای اعمال فشار بیشتر این کارها را ممنوع کرد          می روحیه
.  قـرآن رسـیدند    کتابهای مذهبی و نهایتاً    به کتاب شروع کردند تا    از روزنامه و  

 کردنـد و ایـن ممنوعیـت را توجیـه          مـی  گاهی یـک بهانـه هـم بـرای آن پیـدا           
 جـدول   هـا بچه مثالً. انداختند می  خودمان گردن به کردند و یا تقصیر آن را     می

اشتراکی و تشکیالتی است   این کارندگفت می،کردند میهم حل با روزنامه را
 ۀروی نوشـت   شد از  می  مدتی بعدگفته  .ندداشتبرمی صفحه جدول روزنامه را    و

هـم   آن . روزنامـه ممنـوع شـد      کنیـد و   مـی  ها تحلیل سیاسی علیه رژیم    روزنامه
کتابهای مذهبی را هم گرفتند و گفتند شما تـشکیالتی          ! حکومتی هایروزنامه
ن دیگر آخرین کتاب قرآ. خوانید تا علیه ما تفسیرکنید میخوانید و میاینها را
اصطالح جمهوری هتوانستند توجیه کنند که حکومت ب نمیاین آسانی بهبود و

اد آنهاسـت،   درحال ارشـ   دانشگاه برده و   به که مدعی است   ی را ی عده ،اسالمی
ال برایـشان بـود،   سـربا ؟ و این مثل تـف     کند می چطور از خواندن قرآن محروم    

. هم کردند و معطل توجیه آن نشدند را کاراین. این بودند ترازولی اینها بیشرم
توانـستند  مـی  یـک چیزهـایی را    . دستی را هم ممنوع کردند    چندی کار  از بعد

 توانـستند، چـون بـا      نمـی  یگر ایـن را    ولی د  ،قرآن بگیرند و ببرند مثل کتاب و     
  . دربیفتند توانستند نمی کههابچهتک درون تک

جمـع    روزنامـه هـا را  ، موقعی که رژیم با محمل حل جدول اشـتراکی     
 خواهنـد  مـی آنها ،!حل این موضوع بامن  گفت غصه نخورید راه   “ منیژه”،  کرد

بزرگتر و پرتـر  و شب دیدیم یک جدول ! دهیم میرا بگیرند، نشانشان   حال ما 
را در آن گنجانده  دارها ی خنده  تمام سوژه  جدول روزنامه طراحی کرده و     از
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 بود کـه    کارهای اصلی او   بعد هم درست کردن جدول یکی از       به آن از. است
  .ا بودهراستی جذابتر از جدول روزنامههداد و جدولهای او ب میانجاموقفه بی

 دیوار بهآرامته و سنگی را آرامدیم یک نفر نشسدی مییا در هواخوری  
کردنـد تـا اگـر جاسوسـی      مـی نفر هم از او حفاظت یکی دو ساید و  می حیاط

صـدا یـا اسـمی بـود کـه بـین        این اطـالع هـم یـک        . شد، اطالع دهند  نزدیک  
 روز یک شیئ زیبا با چند از این ترتیب بعد بهو. گذاشتند می خودشان قرارداد 

 کمـک هـم درسـت    بـه مخفیانـه و  هـا را تی کاردسـ هـا بچه. شد می سنگ خلق 
گذاشتند رژیم برآنها غلبه کنـد و همـواره راه دیگـری بـرای           نمی کردند و می

  . یافتند میادامه جنگ
 آن را بـا  هـا بچـه بـرد،  می کارهب فنی برای اعمال فشار خالصه رژیم هر  

ل سلو به و رفتن شدنالبته قیمتش را هم با شکنجه    کردند و  می یک بدل خنثی  
  .پرداختند می امثالهمانفرادی و

  هاتواببایکوت و تنبیه 
هـا و  تواب خـاص خـود را بـرای مقابلـه بـا             ۀهمـین ترتیـب شـیو      به هابچه

 خـورد و  نمـی آنها غـذا  کس با  هیچ جاسوسها و خنثی کردن آنها داشتند، اوالً      
کسی . کرد می عوض جایش را  شد و  می  او بلند  ،نشستندمی کسآنها کنار هر  

 آنها فقـط بلـه   سؤالدر پاسخ هر. کرد نمیعلیکزد، یا سالم نمی نها حرف آ با
  .کردیم میانداختن آنها استفادهفرصتی برای دستهر از. شد مییا نه گفته

تـا   که دو“ آذر”و “ ناهید ”، قطع کردندروز چند بار هواخوری را  یک
انـداختن  سـت د مبتکـر    معمـوالً بسیار شلوغ بودند،     ی و آموزدانشی  هابچه از

 بگیـرد وقتـی او     را“ گـشتاپو ”کـه حـال     بار برای این  یک“ آذر”. خائنین بودند 
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 هـا بچـه  زد  فریـاد  ،رفـت  مـی  سـمت هواخـوری    به برای کاری وارد بند شده و     
 هواخوری درِ به که زودتر  مثل همیشه برای این    هابچه یکمرتبه   ،هواخوری بازه 

 طـرف در و ه بـ ، بیرون مانـده بـود   بود که  روز ازطرفی لباسها هم چند    برسند و 
 او دادنـد و  مـی   فـشار  عمـداً  را هل داده و    و او  هجوم بردند “ گشتاپو”سمت  به

عینـک آویـزان    م ریختـه و هـ روی بهو با سر،شد می روح ترس قبض  داشت از 
 وقتـی   هـا بچـه . زیرهشت پناه بـرد    به  بیرون کشید و   هابچهالبالی   از ار خودش

وقتـی کمـی    “ گـشتاپو ” ،ت غرولنـدکنان برگـشتند     نیـس  دیدند هواخـوری بـاز    
 را چـ  ، خـانوم  ، گفـت  آذر بـه  با حالـت بـازجو      برگشت و  ،خودش مسلط شد  هب

، از موضـع    بجانبی گرفته بود   حق ۀکه قیاف حالیدر آذر! گفتی هواخوری بازه؟  
.. ..هـا بچـه  پرسـیدم    ، کـردم  سـؤال مـن کـی گفـتم؟ مـن فقـط           !  وا ،باال گفـت  

واقعـاً  “ گـشتاپو ” کالفـه    ۀقیافـ .  بلند شد  هابچه ۀندشلیک خ  هواخوری بازه؟ و  
  . دیدنی بود
هـادی  ”و “ یلـی موسـوی اردب ”جالد همـراه بـا      “ الجوردی”هم   باریک

دلیل هآنها ب. بند آمده بودند بهدیگر برای سرکشی گرو چند شکنجه“ ایخامنه
نـد مـا    ب بـه  سایر بندها جمع کرده و     تواب را از   و کمبود تواب چند نفر پاسدار    

. دادیـم نمی  چون ما شعار   .رسد شعار بدهند   می ند تا وقتی اکیپ جالدان    آورد
 ،گفتنـد مـی  دادن و شـعار  بـه  شدند این چندنفر شـروع کردنـد       وقتی آنها وارد  

 خفـه شـدیم   هـا بچـه  ناگهان ناهید گفـت  ،»آمد صل علی محمد، بوی بهشتی    «
 کـه   ود را کنترل کـردیم    خزور  ه ب ، یکی در اون توالت رو ببنده       لطفاً ،ازاین بو 

 از کـه ایـن را لـو بدهنـد نداشـتند و     ت ایـن   توابها جـرأ   باصدای بلند نخندیم و   
  . دانستند که کی این حرف را زد نمیطرفی

شـاداب و   سرزنده و  ساله بسیار 15 آموزدانشهم یک    “منیژه شاکری ”
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 مثالً. او هم ابتکارات جالبی برای دست انداختن جاسوسها داشت        . باهوش بود 
یک عینـک   “ پی جی ”گذاشته بود   “ جادوگر”یا  “ پی جی ”اسم یک خائن را     

شـبیه  واقعـاً   گذاشـت و     مـی  قاب سیاه کلفـت داشـت کـه روی دمـاغ درازش           
 مـثالً  آورد مـی او سـر  بـه شب یـک بالیـی  هر“ منیژه” ،شد میپیرزنان جادوگر 

 دم آن  بـه  دید یـک جـارو کـه      می،  شد می ازخواب بلند “ پی جی ”مدتها وقتی   
اش را گفـت وسـیله نقلیـه   مـی “ منیـژه ”. چوبی هم بسته شده باالی سرش است     

پی ”اما خود . شد میهابچهتفریح  باعث خنده و باالی سرش پارک کرده ام و
 فهمیــد موضــوع چیــست تــا بــاالخره متوجــه شــدکه جادوگرکــه نمــی“ جــی
گفـت   مـی  بـرد و  “ حاجی” به کنان شکایت گریه،گویند منظور خود اوست   می
شـدیم   می خنده منفجر  سلولها داشتیم از   در و ما “ پی جی ”گن   می من به افقامن

 از این بند نجات بدهد که باالخره او را        را از  او“ حاجی”کردکه   می و التماس 
  .ما منتقل کردند بند

  اجباری“ ارشاد”
بـود  “ ارشـاد  ”اصـطالح  بـه  ۀبعضی شبها برنام  “ اوین”هم مثل   “ قزل”در  

بندها  از زورهب را همه ما . آمدمی آخوندی برای ارشاد ما   یعنی آخوندی یا شبه   
نشاندند و سـپس مزخرفـات      می خودمان راهرو درمقابل بند   در خارج کرده و  

 عمامه چند شب تالش جوان بییک آخوند. شد میمبتذل و مهوع آنها شروع
  در کنممی التماس افتاده بود فکر    به دیگر مناظره دعوت کند و    به را کرد ما می

تئـاتری کـه راه       به کردن ما  صورت وارد  کارش یعنی در   صورت موفقیت در  
رسید، چـون وقتـی جـواب        می او به حکومت انداخته بودند، مالی یا مقامی در     

 فحـش دادن و    بـه   شـروع  ، التماس هـم عبـورکرد     مرحله تضرع و   از نگرفت و 
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 هکــه هنگــام شــکنجه اســتفاد کــار بــردن کلمــاتی درســت ماننــد بازجوهــاهبــ
 نقابش را این ترتیب فهمیدیم طرف بازجویی است که حاال      به .کرد،کردندمی

  . کند میرا بازی راه خدا کننده دربرداشته و نقش یک معلم ارشاد
شکـستن  هـم سـازی و در    تواب ۀکرد در پروژ   می که احساس “ حاجی”

آن هیکـل   پیچیـد، بـا   مـی خـود  بهخورده زخمها شکست خورده، مثل مار بچه
کـشید   میوار عربدهرفت، دیوانه می گوریل راه  آسایش درست مثل یک   غول

کرد و مـا بلنـد   می های بند ما عبور   او وقتی داشت ازکنار بچه    . داد می و فحش 
 هـا بچـه  سـریکی از   بـه  بند برگردیم، ناگهان مـشت محکمـی       به شده بودیم که  

و بیهـوش   دیـوار خـورد      بـه  دیوار ایستاده بود سرش محکـم      اوکه کنار . کوبید
 بیهـوش بـود و      هنـوز  ،داخل بند بردیم   به  و  بلندکردیم را او. نقش بر زمین شد   

 را  اصـرارکردیم، او   چـه هـر دیوار ورم کرده بـود       به محل اصابت  ش در پیشانی
نشـستیم و کمپـرس آب سـرد روی     او صبح باالی سرما تا    بهداری نبردند و  به

 ،وش آمـد هاعت بعد بهس3، 2او .  مغزی بود  ۀسرش گذاشتیم، چون خطر ضرب    
ــر نظــر داشــتیم   را ســاعت خودمــان او24ولــی کماکــان    خوشــبختانهکــهزی

  . خیرگذشتبه
برای این جنایتکاران هیچ محدودیتی در جنایت و نابود کردن زندانیان 

خمینــی دســت آنهــا را مطلقــاً بــاز گذاشــته بــود تــا بــرای در . وجــود نداشــت
یالـشان را راحـت     ورند و در فتوایی خ    شکستن زندانیان هربالیی سر آنها بیا     هم
هیچ ارزشی نـدارد و     “ منافقین”یک از   ده بود که جان و مال و ناموس هیچ        کر

 مــا هــم ایــن را. اگــر کــسی زیــر شــکنجه جــان بدهــد، کــسی مــسئول نیــست
  بـدهیم و انجـام کردیم هرکاری را جمعـی       می دانستیم و برای همین تالش    می

صـورت جمعـی    هرحـال بـ   هون بـه  چـ . کسی تکی کاری نکند و شاخص نشود      
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 طــور علنــیاقــدامات جمعــی هــم بــه بــرای کارهــا و. بــود تــردستــشان بــسته
طـور جـدی    هخواست بـ   می وقتچون رژیم هم هر   . توانستیم کاری بکنیم  نمی

رفـت   نمـی  برنامـه  بـه  یک نفـر    اگر مثالً آورد می بقیه فشار  به ،را ببندد  دست ما 
چیزی کـه   . کرد می  سلول را تنبیه   همانت   او، تمام نفرا   ۀ ویژ ۀعالوه بر شکنج  

خـاطر خودشـان کـس      هخواسـتند بـ   نمـی  آور بـود و   ها خیلی عـذاب   برای بچه 
  . دیگری شکنجه شود
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  فصل پنجم

  قفس

را “ شـکر ”، تعدادی از زنان زندانی مقاوم، ازجمله 62از فروردین سا ل  
ن مـشخص   المالقات بودند وجایشا   ممنوع آنها. برای تنبیه به گوهردشت بردند    

دواندنــد مــیکردنــد، آنهــا را ســرهایــشان مراجعــه مــینبــود و وقتــی خــانواده
بعـدها  . شان درجلو زندانها سـرگردان بودنـد      هایدنبال بچه ها دربدر به  وخانواده

بـه واحـد مـسکونی    گاههای مخصوصی که مشخص شد که آنها را به شکنجه     
ایـن  .  برده بودندمعروف شد و درواقع هنوزکسی ازوجود آنها اطالع نداشت،    

 پرسـنل  ۀواحدها در زندان قزل حصار بود و گویا قبالً واحدهای مورد اسـتفاد      
سـال در   ایـن خـواهران حـدود یـک    .زندان یا محلهای کار متروکه بوده است   

ها قرار گرفته وسپس به اوین منتقـل        واحد مسکونی زیر دهشتناکترین شکنجه    
 و شکنجه در بنـدهای انفـرادی    پس از یک سری بازجویی   آنها را . شده بودند 

به واحد یک قزل حصار، به محلهایی که بعدها به قفس معـروف              اوین دوباره 
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قفسها و واحد مسکونی رو نشده و “ قیامت” تا آن موقع، بند   .ردندکشد منتقل   
طورعـام ازآن بـی اطـالع       حصار نیـز بـه    ما زندانیان قزل  . همه ازآن خبرنداشتند  

راه افتـاده و     بندهای تنبیهی در واحد یـک بـه        تیم که دانسهمین قدر می  . بودیم
جا برده اند، ولـی ازکـم وکیـف آن بـی اطـالع        آنتعدادی از برادران را نیز به     

  .بودیم
ــن  ــا ای ــن  ت ــای بهم ــی از روزه ــه در یک ــک62ک ــرای  ، ی ــا را ب روز م

مـا منتظـر یـک آخونـد یـا      . در واحد، از بندها بیـرون کـشیدند       “ ارشاد ”ۀبرنام
بودیم که بیاید برایمان سخنرانی کند، اما ناگهـان بـا بهـت و              دیگر  آخوند  شبه

دلیـل نمـاز نخوانـدن،     تن زندانیان غیرمذهبی بند ما را که به       حیرت دیدیم چند  
انـد، در برابـر مـا       دانـستیم کجـا رفتـه     هفته قبل از بند برده بودند و ما نمـی         یک

اسـالم   بـه  مـؤمن «گفتنـد   آنها پشت میکروفن می   . درحال گریه و زاری هستند    
ی مهربـان  ”حـاج آقـا  ”و “ اسـالم عزیـز   ”شدت از کارهـایی کـه علیـه         به شده،
انـد، هـیچ    که کسانـشان اعـدام شـده      خواهند و از این   اند، عذر تقصیر می   کرده

 ماشـه را    چـون آنهـا فقـط     . و آخوندها و پاسداران ندارنـد     “ اسالم”ناراحتی از   
ا و اســرائیل و چــین آمریکــعامــل اصــلی ! ایــن کــه مهــم نیــست! انــدچکانــده

  !وشوروی وچند کشور دیگر هستند

  “قفس”انتقال به
 اصـطالح بـه دانـستیم ایـن      مـی  بند برگشتیم،  به آن شب با احساسی تلخ    

از فـردا صـبح جاسوسـها       .  مـا دارد   ۀپیروزی رژیم، پیامدهای جدی بـرای همـ       
 اذیـت مـا    وآزار   به دلیلبی و شدند می هابچهعجیبی پررو شده و پاپیچ       طرزهب

 آن روز طبق برنامه حمام گـرم  ،کردیم درگیر نشویممیما سعی  . پرداختندمی



 قفس

 139

ی حمـام درسـت کنـیم،    شده بود و ما طبق معمول آب گرم برداشتیم کـه چـا   
و دیگران که اسمشان    “ جمیله ”،”سارا ”،”اعظم”جمله   نفر از 15ناگهان حدود   

 ملتهـــب تشـــدبـــهبیـــرون بردنـــد، فـــضا  یـــادم نیـــست را صـــدا زدنـــد و
! خوب شد « : با وقاحت گفت   سمت من آمد و    به هاتواب یکی از “ طاووس”. بود

شرفها همـین چنـد سـطل آب        بی» !تا شما باشید چای تشکیالتی درست نکنید      
  .دشکنجه ببرن زیر  راهابچهدادندکه  هم بهانه قرار حمام را
 ،زنم که پرخـون بـشه      می چنان توی دهانت  ! گفتم خفه شو آشغال    اوبه

ها کـه دادم، دلـم       ایـن فحـش    از! لیس هرزه بوزینه کاسه !  جلو چشمم  گم شو از  
. کردند صداهم دقیقه بعد مرا  چند رفت و او. سبک شدم حسابی خنک شد و

. مـن بمـانم    خواست کـه آن دوسـتانم برونـد و         نمی خوشحال شدم، چون دلم   
چیـزی  لباسـهایم    کـه از   کردند می کمک کردند و  می نگرانی نگاهم   با هابچه

چه داشتم پوشیدم چون دیگر برگـشتی        هم هر من. سرد بود  کم نبرم چون هوا   
و بقیه، ساکت و نگران و اغلب با چشمهایی پر          “ مریم”و  “ عاتقه”متصورنبود،  

مامـانی تنـگ    “ هعطی”فکر کردم دلم چقدر برای      . کردند می اماز اشک بدرقه  
دیـوار قـرار    بـه  بقیـه رو   بستند و کنار   هشت برده، چشمم را   مرا زیر . خواهد شد 

دتی بعـد صـدای منحوسـش        مـ  .آمدمی صداوسر بود و  جاآن“ حاجی”. دادند
رن که دیگـه یـا       می جایی باشه یه  ، منافقا اینان؟  ۀ سردست ،خب«: آمد که گفت  

 و  »!امکنـی راه انداختـه    درستچه دستگاه تواب  ! به! به .دمیرن می شن یا  می آدم
ی سمت در خروج بهرا  بعد ما.تکرار کرد اش رایک سری مهمالت همیشگی 

 مسافت کوتاهی پیاده کردنـد مجـدداً وارد        از  بعد دندسوار ماشین کر   بردند و 
ما را .  است1 شدیم که بعد فهمیدم واحد3 واحدهمانساختمان دیگری مشابه 

حالـت ایـستاده    هدیوار ب هب جا رو هماندانم چند ساعت     نمی  جداگانه صورتبه
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 کـه   کت کلفتـی را   من ژا .  شروع کرد  آمد و “ حاجی”بعد باالخره   . داشتندنگه
باالی سرم که رسید گفـت ایـن   . فرستاده بود پوشیده بودم ام برایم بافته و خاله

بـا   و! گـارده معلومـه کـه بـادی   ! ن چه هیکلـی داره ک سپس گفت نیگا  کیه؟ و 
 سرم گـیج رفـت ولـی      ،سرم کوبید  به دستش بود، محکم   کابل سنگینی که در   

کـردم ایـن چیـست کـه      می داشتم فکر . سعی کردم نیفتم و ضعف نشان ندهم      
  فـرود یکـی بعـد از دیگـری     های سـنگین    اما ضربه . خورم می دارم باآن کتک  

شـدت درد گرفتـه     سـرم بـه     گیج شده بودم و    ،دادنمی و امکان تمرکز     آمدمی
 ،صـورتم نخـورد    بـه  پوشـاندم کـه ضـربات      می بود فقط ناخودآگاه صورتم را    

که درست  کند میداغانهرجای صورتم که بخورد    به کردم می ون احساس چ
  ! گفت ببریدشجالد دست کشید و“ داوودحاج ”آمد ام دروقتی ناله. هم بود

کـدام   بـه مـن متوجـه نـشوم    خودم چرخاندند تـا  مرا دور دور آنها چند 
بـرای  . روم مـی  کـدام سـمت    بـه  متوجه شـدم   روم ولی من شمردم و     می سمت
ی خیلی مهم است که زمان و مکان را گم نکند، یعنی همیـشه تـصویر و                 زندان

تصوری از مکان خـودش و روز و تـاریخ داشـته باشـد، بـا ایـن کـه آمـوزش                    
 ،تجربه و شاید هـم غریـزه       به من نداده بود، اما بنا     به در این مورد  کسی  خاصی  

 ت بـرده و   هشزیر سمت راست در   به مرا حال،هر به .اهمیت آن را دریافته بودم    
سـمت داخـل    بهمرا دانم چه مدت بعد آمدند و نمی.دادند اتاقی خالی قرار   در

اتاقی  سالن یا سمت چپ وارد  اوایل راهرو در  در محل بندها بردند و    راهرو و 
جـایی بـین     بـرد در   آن زن مـرا   . جا بود تحویـل دادنـد     به زنی که آن    کردند و 

حالت عمـودی قـرار داده بودنـد،         به مه متر از  نیم فاصله حدود تا تخته که با   دو
چشمم کماکان با . آمدمی بوی حمام و کرده بود گرم و دمشدتبه هوا. نشاند
انـدازه چنـد     بـه  سرم کشیدم، جـای ضـربات کابـل        به دستی. بسته بود  بندچشم
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 چـادر  سانت باال آمده و سرم راه راه شده بود، طوری کـه از روی روسـری و                
 فکـر . بیحس شده بـود احتماالً کردم  نمیدردی حسلمس بود، ولی   هم قابل   

 جا داشت حالم  آورآنکردم بقیه چی شدند و کجا رفتند؟ از فضای خفقان         می
تحمـل  هـوا غیرقابـل   واقعـاً   ها بود یا    دانم در اثر آن ضربه     نمی خورد و  می همبه

جایی بردنـد    به یادم نیست که آیا مرا    . م خورد و بیهوش شدم    هبود که حالم به   
 اتـاق بزرگـی کـه مـن در          همـان داخل   جا در ذهنم هست که آن    نه ولی در   یا

مرکزش نشسته بودم، درمسافتی از سمت راست یک حمام بود که دوش آب            
 زن داشـت  همـان گـرم بـود و    بود، شایدهم یک شیرمعمولی آب گرم آن باز  
 همـان هفته در   حدود یک . لی دیگر چیزی یادم نیست    شست و  می چیزهایی را 

. کـنم  بـاز  را بنـد چشم جا بودم و اجازه نداشتم چادر و روسری و         آن وضعیت
اورژانسی داشتم   ۀمسألاگر   زدم و می حرف هم نباید  . کردم می سرفه هم نباید  
! عجیـب اسـت   .حالت نشسته بودم هکردم، تمام مدت فقط ب     می باید دست بلند  

 ا تختـه هـم    تبین همین دو  ! است بکشم؟ حالم بد   گذارند حداقل دراز  نمی چرا
 بند یا اتاق کـوچکی بـود        جاآنفکرکنم  . کشید، مثل تابوت بود    شود دراز می

جـا  هـوای آن . شد میحمام بود و از آن استفادهاصالً که حمام داشت یا شاید    
م را بـاز نکننـد؟      بنـد چـشم خواهنـد    مـی  داد، کالفه شده بودم، تاکی     می عذابم

کنم می باز م را بندچشمری رفتم   جای دیگ  به وقتی  موقت هستم و   جاحتماً این 
 میـرم، ولـی    مـی  کـردم دارم   مـی  آور بودن هوا، احـساس    گاهی از فرط خفقان   

 همان دراحتماالً  . امدیدم آخ نمرده  می شدم و  می دانم چه مدت بعد بیدار    نمی
حـال   از بایـد  گرنـه چـرا   ها بود و   ضربه اثرحتماً  . رفتم می حال حالت نشسته از  

آمدنـد گفتنـد     روزیـک . بـودم  جـا آنهفتـه   یـک حتمـاالً   اروزی،   بروم؟ چند 
مرا ازآن اتاق خارج کردند وقتی خـارج شـدم احـساس کـردم کـه                 و بلندشو
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ام که آن یـک     هنوز نفهمیده . کند می شد و حاال حواسم درست کار      نفسم باز 
هفته چطور گذشت فقط بعضی لحظات آن یادم مانـده اسـت حتـی از آن زن         

سمت چپ وارد     در هشت بردند، سمت زیر  به مرا. آورمنمی یاد به هیچ چیز  نیز
 و کـه چـادر   گفتنـد   . اتاق بزرگی شدیم و مرا تحویـل یـک زن دیگـر دادنـد             

مرتبـــه یکـــه  یـــک. م را برداشـــتمبنـــدچـــشم ،م را بـــردارمبنـــدچـــشم
کـــه بـــرای “ مبـــارز” دختـــران همـــانبـــود، یکـــی از “ کیـــانوش”خـــوردم 

 خواست مرا می سیاه پوشیده بود و    چادر وشده بود، حاال مقنعه     “ گواراچه”ما  
! عجب روزگاری . زنان پاسدار شده بود   شبیه   عیناًاش  قیافه. بازرسی بدنی کند  
سـعی کـرد در     . زن پاسـدار شـده بـود       بـه  هفته پیش تبـدیل   مبارز سرسخت دو  

 مـرا نـصیحت   مـثالً کرد  میکه بازرسی بدنی   طورهمان چشمهایم نگاه نکند و   
امثـال مـا    بـه جا هم گفت مردم بیـرون    خرف گفت و یک   کلی مز . کرد می هم
آشـغالهایی مثـل تـو نیـاز         بـه  اوگفتم مـردم   به  باشیم؟ جاایندارند چرا باید     نیاز

 خفه شد و ایـن آخـرین        دیگر! بکن خودت را  کار! نگران مردم نباش  ! ندارند
 جـای مـشابه جـای قبلـی بـا          در برد و  مرا داخل بند  . او گفتم  به ی بودکه یجمله
 نشـسته، نزدیـک و   حالـت بـه  و بنـد چـشم  یعنـی چـادر و    .  شرایط نشستم  همان
طـرف  دو در متـر  نـیم ۀفاصل  عمودی باصورتبهتخته که    بین دو دیوار در بهرو

حواسـم   حاال دیگـر  .  درست مثل یک تابوت بدون سقف      ،گرفته بود  من قرار 
ــار  ــی درســت ک ــردم ــوای . ک ــنه ــاای ــود ج ــرد ب ــم س ــتگاه  .  ه ــدم دس فهمی

 با اندفکرکرده! کثافتها. محلهای مشابه است   این محل و  “ حاجی”سازی  تواب
تولیـد انبـوه ایـن دسـتگاه بـسیار           به احمقها! بکنندتوانند از این بازیها      می هم ما

انگـار یـاد او منتظـر ایـن     . افتـادم “ مـسعود ”یاد . مطمئن بودند  بسیار خوشبین و 
امجدیه در خاطرم    فریادش در افتادم و    رنج او  سال شکنجه و   8یاد  . لحظه بود 
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،  یاد سلول و یـاد بـازجویی در شـعبه   ،کردم می کنارم احساس   او را در   ،پیچید
نفـر را   220نفـر و یـاد آن شـب کـه تیـر خـالص               120یاد آن شب کـه اعـدام        

 نه امکان ندارد، خدای ،”کبری ”و“ طوبی”و”تهمینه  ”یاد شب اعدام. شمردیم
کـس بـیش از     بـر دوش هـیچ    » االّ وسـعها  الیکلـف اهللا نفـساً      ”مجاهدین گفتـه    

حتمـاً   من این تکلیـف را تعیـین کـرده و   ر پس خود خدا ب . گذارم نمی طاقتش
  ! توانم میداند که ظرفیتش را دارم، پسمی

سـاعت پـیش    چنـد  تـا ! کالبـدم دمیـد   ی دری روح تازه  این افکار انگار  
زدم  مـی   فریـاد  در درونـم   آور بـود و   قبر عـذاب    برایم مثل فشار   بندچشم فشار

داشـتم خـودم را    دارند؟ و حاالمیاز چشمم بر ا لعنتی ر  بندچشمآخر کی این    
  !کردم میآماده بندچشم برای زندگی همراه با

 بـشوی را بـر     که بتوانی بر یک مجاهد پیروز     داغ این ! کثیف“ حاجی ”
 ام تمـام کینـه    با کردم سالحی خیلی قوی دارم و      می احساس. گذاریم می دلت

عجیبـی احـساس پیـروزی و       طـرز   بـه . کـنم  می مغز این جانور شلیک    قلب و هب
  . کردم میسرشاری

روز در سکوت برای چک      هر“ حاجی ”،شتگذمی طورهمینروزها  
. فایـده بـود   کـردم، ولـی بـی      مـی  کثـیفش را حـس     وجود. آمدمی دستگاهش

 تولیـد انبـوهی کـه    نقص فنی جـدی شـده بـود و از        سازی دچار دستگاه تواب 
  . نمونه داده بودند، خبری نبود برایش خودش مبارزین قبلیقولبه

 بـا اذان صـبح      6 و 5 صبح، سـاعت بـین       ۀبود که از سپید    طوربرنامه این 
 دقیقه نماز و بعد داخل قفس     5دقیقه دستشویی و وضو و      3شدیم،  باید بیدارمی 

 ودقیقـه دستـشویی     3از  بـ  ظهـر  خـوردیم، تـا    می  صبحانه جاهماننشستیم و   می
 دقیقـه دستـشویی و   3دانـم کـی،      نمـی  سپس نماز و باز قفس و ناهار و سـاعت         
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 توانـستیم دراز   مـی  ، بعـد  12نشـستیم تـا سـاعت      می وضو، بعد نماز و شام و باز      
سـاعت خـواب و بـاز روز بعـد، روزهـا و             5 تا   4 بین   معموالً. بخوابیم بکشیم و 

 فتند و هـیچ اتفـاقی     ر می ند و آمدمی طور پایان ناپذیر   همین …ا و ماهها  ههفته
  .رسید نمیافتاد و خبری از جایینمی

 پـاراوان درسـت     صـورت بهی  ی گوشه در سربازی را  پتو چند برای نماز 
 برای نمازکـه  . ه بودند آوردصورت اتاقک کوچکی در    به داخل آن را   کرده و 

 بیـرون را نگـاه    الی پتـو   کردم کسی مواظب نیست، از     می رفتم وقتی حس  می
 گـود هـم داشـت یعنـی محـل ورزش و             یک زورخانه بود و    جااین. کردممی

.  بـود  3واحـد   دیدم که عین همین سیستم هـم در        بعداً.  این واحد بود   ۀزورخان
هـم چیـده     هـا کـه کنـار      با همین تختـه    متر دیوار را هر نیم    دورتادور اطراف و 

تـا کـه داخـل    90 ،80زیادی قفس درست کـرده بودنـد، حـدود       بودند، تعداد 
یی هـا بچـه ساک  داخل گود وسایل و. دیوار نشسته بوده یک نفر رو ب    هرکدام

هـای  کـردم از روی نـشانی      مـی  ها بودند،گذاشته شده بود که سعی      قفس که در 
 بودنـد در   نفـر ها کـه دو   توابمحل  . اندهآورد  بفهمم چه کسانی را    هابچهساک  

ن یک چراغ خـوراکپزی هـم داشـتند کـه روی آ     . کنار گود بود   وسط اتاق و  
 مستطیل بـود کـه    صورتبهاتاق  . کردند می برای خودشان چای و غذا درست     

در کـه    از.  بزرگ مستطیل قرارداشت    اضالع در ورودی آن در وسط یکی از      
سـمت چـپ     گـود زورخانـه در     سمت راسـت و     دستشویی در  ،شدی می وارد
جـای مـن سـمت      . بودند ها روبروی در ورودی در وسط سالن مستقر       تواب. بود

قفـس   6، 5 قفـس مـن، حـدود    قبل از  ورودی بود و درِمتر از  5فاصله   چپ با 
  .دیگر بود

ضلع کوچـک   دیوار بهچسبیده گود و از سمت چپ بعد محل نماز در  
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 را  بنـد چـشم  یم و رفتمی پنجره بود که وقتی برای نماز      مستطیل درست بین دو   
  .شد میکردیم برج نگهبانی و پاسدار نگهبان آن دیده میباز

 هـر  اتاق و موقعیـت آن اشـراف داشـتم و          به طور کامل  به ین ترتیب به ا 
  مده یا خیر؟ جدید آ آیا نفر،کردم که کدام محل خالی شده میچک روز

 خوانهــا راســایر نوحـه  و“ آهنگـران ” گوشـخراش  ۀهـر روز نـوار نوحــ  
 پیـروزی رژیـم در    اخبـار سراسـر   . کوبیدنـد  مـی  طبل جنـگ   گذاشتند و بر  می

 هم مدام براه بـود و شـب و روز از بلنـدگو پخـش        “ یه باطل حق عل ”های  جبهه
 ،آن برایمان ممنوع بود بههم که خوشبختانه رفتن“ ارشاد” واحد ۀبرنام. شدمی

  .حوادث عقب نباشیم شد که از میصدایش برایمان پخش

  روزها و شبهای قفس
شد این پخش می ظهر روز بلندگو هر اذان و اخبارکه از ن وپخش قرآ

حـساب   دانم و بـ  توانستم همواره تـاریخ را    داشت که از طریق آن می      احسن ر 
  بقیه مدت سکوت بـود  . این خودش امتیاز بزرگی بود     .داشته باشم  روزهایم را 
همیدم فمی ن داد یعنی  نمی نشان  این سکوت اول خیلی خودش را      …وسکوت

 ر مـؤث  ۀفهمیدم که یک شـیو     مرور به  ولی ، دارد دژخیمانیی برای   که چه کارا  
  و آمـد مـی “ حـاجی ” .کند می  مختل آدم را  دائم است که مغز    فشار شکنجه و 

  . قیامت استجااینعقل بیایید سر  خوب فکرکنید تاگفتمی
چـه   ی دیگـر  هـا بچه خدایا سر  .است ی وحشتناک ، دنیای دنیای بیخبری 

 جـا این را که از    ما خواهند بکنند؟ ما چه می   با بالیی آمده؟ چه وضعی دارند؟    
 ؟نـد کنمـی پدرم چه  و  مادر ؟کنند نمی  پس چرا اعداممان   ،ن نخواهند برد  بیرو

 در ورد وآمغزم هجوم مـی  به  افکارگوناگون … و ؟دنبالم میگردند دارند  کجا  
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 ولـی   ،کـسی حـرف بـزنم       بـا  خواسـت میدلم  . غوغای عجیبی برپا بود   درونم  
 دلدرد  بـا او    و زدمحـرف مـی    بـا او  . داشـت خـدا وجـود ن     خودم و  کسی جز 

 نگهدارد و م که مرا استوارخواستمیاو کمک  از و مکردمیگریه  م وکردمی
  . سرم نزد دشمن خم شودنگذارد

 گـوش   دقـت  بـه  ،شدمیرادیو پخش    از نماز ن که روزانه قبل از    قرآ به
  و .گـرفتم ازخـدا مـی     پاسـخم را   کردم و  معنی آن فکر می    ۀو در بار  م  کردمی

   .کردمپیدا میبرای مدتی آرامش 
 بندچشماین  چرا .داد نمیاندازه بسته بودن چشمهایم آزارم به هیچ چیز 

دنیـای   آدم از در قطع کـردن     را   تأثیر بیشترین   بندچشم کنند؟ نمی  را باز  لعنتی
ایـن   بـه  .درون خـودش بـرود     بـه  کرد که داشت و بیشتر آدم را وادار می      بیرون  

مهمتـرین عامـل ارتبـاط بـا         را از مهمترین حس، یعنی بینـایی و          ماترتیب آنها   
 بنـد چـشم م اگر این    گفتمیخودم   به .دنیای خارج از خود محروم کرده بودند      

یـن لعنتـی اعـصابم را        صدسال هم تحمل کـرد ا       را جااینشد شرایط   ، می نبود
 توانـستم از  مـی  نداشـتم و   بندچشمکه برای دقایقی     موقع نماز . کرده بود  خرد

م کـرد میآن پاسداری که نگهبان برج بود نگاه ه ب،ببینم پنجره برج نگهبانی را 
  . شدمیحسودیم توانست همه جا را ببیند،  که میاو بهو

بـدترین  . روی چـشممان بـود     بنـد چـشم حتی موقع خوابیدن هـم بایـد        
آسـای  سـیل  مدتی بـود کـه هجـوم         .بشوم بیخوابی دچار  به وضعیت این بودکه  

 بـرای پایـان ایـن وضـعیت         نـدازی اچشم دیگر هیچ     گویا کهاین و  افکار همان
بـرای همـین     که خیلی خـسته بـودم و      این گذاشت بخوابم با   نمی ،ندارد وجود

کـه زمـانش      حـاال  ،شـمردم ها را می   بخوابم ثانیه  بکشم و  لحظه که بتوانم دراز   
 تونـل تاریـک و     همانچرخیدم  طرف می هر به توانستم بخوابم  نمی ،رسیده بود 
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دیدم مرتبه می یک  و دیدم در مقابل خودم می    ،ییه بدون هیچ روزن   را پایانبی
ایـن همـه      را بـا   روزایـن    حـاال  روزی دیگر شروع شده، خـدایا،        صبح شده و  

 هـا بچـه  همین شبها ناگهان یکـی از  یکی از  دربرسانم؟شب  به خستگی چطور 
ایـن چنـدمین مـورد      . ربطی را با گریـه و خنـده گفـت          حرفهای بی  فریاد زد و  

بـستن   بـا “ حـاجی ” ،خودم آمدم  به .ریختم می ه به هابچهانی  بودکه تعادل رو  
خواهـد   مـی  .خواهـد ، همـین را مـی     خیال فکر و  روی اعصاب و   فشار چشم و 

 بخـوابم   شـبها  من بایـد سـعی کـنم         .بشکندهمدر را ما م بزند و  هرا به  تعادل ما 
  .هم نامتعادل خواهم شدوگرنه من
 ترسـیدم کـارم اول    مـی . نکـشم  ترسیدم ببرم و  ، می ترسیدمخودم می  از

آیا من هـم یکـی از همـین    . خیانت بکشد بهزانو زدن در مقابل دژخیم و بعد  به
 انگیز که برای راحتی و زنـده مانـدن خـود حاضـرند همـه را             موجودات نفرت 

 مگـر خـودت     !فریـادم بـرس    بـه  ! نه  خدایا …! نه !کشتن بدهند، خواهم شد؟   به
بینـی کـه    نمـی گـذارم؟ مگـر   نمی دوششانرای که بیش از طاقت افراد ب      نگفته

 ای کـه از رگ گـردن      انتها رسـیده؟ مگـر خـودت نگفتـه         به طاقتم زیر این بار   
کـنم؟  ای که اگر مرا بخواننـد، کمکـشان مـی   بندگانم نزدیکترم؟ مگر نگفته  به

خـودم   بـه  .گـرفتم و بعـد انگـار آرام مـی       ! کمکم کـن  ! پس خدایا کمکم کن   
وغ نیست، خدا که ظـالم نیـست، البـد طـاقتش را       رگفتم هنگامه خدا که د    می

خـواهی مثـل     نمـی  توانی؟ تو که  ای؟ پس می  داری، مگر تا حاال تحمل نکرده     
سعی کن ! اراده کن! پس محکم باش! توانی بشوی؟ نهاین آشغالها بشوی؟ می

خواهد که تو عاجز بشوی، تـسلیم       دشمن می ! راهش را پیدا کن   ! شبها بخوابی 
ته لجنزار خیانت و جنایـت      دارد؟ تا ته  میر دست از سرت بر    گو تازه م  ! بشوی
 فقط! کردن تمام گفتم فکر  بخوابم و شدکهشب  تصمیم گرفتم    …و. بردمی
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هـای  درخت ، از خودم شـماره کـردن     شروع کردم با  ! این فکرکن که بخوابی   به
ی هـا  پنجـره تعـداد  بعد مان که یادم بود و  های خانه  شیشه  و هامحلمان تا پنجره  

 هـا   جـا آن اول در  های بیمارسـتان کـه از      بخش بعد تعداد  خوابگاه دانشجویی و  
 دانم که کی خوابم بـرد و      نمی  و شمردممی شمردم و  فقط می  .کرده بودم  کار

   !پیروز شده بودم. اتمام رسید بهبیخوابی کشنده
  آن، روز را    کوتـاه شـدن    بـرای گـذران روز و     .  خیلی طوالنی بود   روز

بایـستی   و نـد کردمـی  بیـدار  را ما  که صبح زود   خصوصبه .دمتقسیم کرده بو  
 طـوالنی شـروع   روزصـبح،  6 ،5ساعت   از معموالً .نشستیممیشدیم و   بلند می 

  .شدمی
سـرم را   . مشـد مـی خـسته    ،خـودم  با حرف زدن    شدت فکر و    از گاهی

سـرم   بـه  یی ضربه با برد ولی زن پاسدار   خوابم می  اشتم و گذمیروی زانوهایم   
ه رتبـ میـک   حـال نیـز    همان  در گاهی خوابیدن ممنوع بود و   !  نخواب فتگمی

خبر از همـه دنیـا      چیز این بود که در حالی که بی       بدترین   خوردی و کتک می 
 و  آمـد مییی مثل پتک بر سرت فرود       مرتبه ضربه در عالم خودت بودی، یک    

نگ بودی ها گیج و مگرفتهتا مدتی مثل برق! کوبیددیوار مقابل می بهسرت را
  .کنیتوانستی بفهمی که کجایی و چه می نمیو

 12 و حتـی چـرت زدن در طـول روز و شـب قبـل از سـاعت                  خوابیدن
بدترین  این دی وخورمیکتک  هوابی ه ومرتب یک،همین جرم بهممنوع بود و

هـای  دیـواره ارتفـاع   نشستی کـه سـرت از      باید طوری می   چنینهم. شوک بود 
 ضربات کابـل و مـشتها و      آمدمی، اگر بیرون    یرون نیاید  ب متر بود،  که نیم  قفس

بـرای  این  کرد کـه سـرت را خـم کنـی، بنـابر           لگدهای پاسداران مجبورت می   
  فـشار   این  نشستن با خم شدن توام بود که       ود،بلند ب قدشان  افرادی که مثل من     
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  .کردمیجسمی را مضاعف 
 شـق گونـه صـدایی مثـل برخـورد قا        خـوردن هـیچ     غذا موقع طورهمین

 ز طریقاارتباط با قفس بغلی  به متهمشد،شنیده شود، اگر میبشقاب نبایستی به
  آدم در، و در هر لحظههیشمه. راه بود شکنجه در کتک و مورس زدن شده و

 یـک خطـر    تـرس از   ی بـود و احـساس عـدم امنیـت و          یـ  حادثـه  اتفاق و  انتظار
 ها ثانیه،این شرایط ر د.کردمی ایجاد  فردمنتظره حالت اضطراب دائمی درغیر
   .م طاقت بیاورمتوانمیکی  م خدایا تاکردمی فکر. شدمیساعت تبدیل به

شـوم  وقـت احـساس کـردم کـه دارم نامتعـادل مـی          تصمیم گـرفتم هـر    
 خودسوزی با چراغ  . بودم  طرحی برای خودکشی آماده کرده     .خودکشی کنم 

روشن بود پس نفـت     بود چون همواره    زنان پاسدار    به  که متعلق  ،پزیخوراک
 آن دو  کـار ایـن   قـسم خـورده بـودم کـه قبـل از           .هم داشت شعله هـم داشـت      

  بـا کوبیـدن سـرهای کثیفـشان روی زمـین و      جـا  همـان  جاسوس کثیـف را در    
  . بکشم ،خودم سوزاندن آنها همراه با

شکـستن  برای درهم  و   آمدمی  دستگاهش هرروز برای چک  “ حاجی”
. رسد، مسعود جانتـان هـم نیـست    نمیریادتانف بهکسهیچد که   خوانمیما لغز   

در منطق دژخـیم همـه      . مگر این که خودتان اراده کنید و بخواهید آدم شوید         
آدم شوید هـم   ! یعنی این که تسلیم شوید    » اراده کنید «. کلمات معکوس است  
   .جاسوس وتواب بشوید !الشخور بشوید بهیعنی این که تبدیل

هـا یـا برنامـه ای کـه خـودش      ابتوبراسـاس گـزارش     هـر روز    “ حاجی”
 زد و دسـتور  مـی بـرد و کتـک   مـی کـرد، بیـرون   میداشت تعدادی را انتخاب 

 جاهمانهم که جاسوسها گزارش کرده بودند  تعدادی را. که توبه کننددادمی
یکمرتبـه    وآمـد مـی  صداگاهی بی. دادمی شکنجه قرار در قفس مورد آزار و   
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دفعه که آمده بود ناگهان صـدای    یک. گرفت می لگد مشت و  را زیر  یک نفر 
 ام نفرکنـاری  همزمـان یـک صـدای هـق و برخـورد محکـم سـر               یک ضربه و  

 در فضا پیچید کـه فحـش      “ حاجی”بعد عربده    گوش رسید و   به روبرو دیواربه
ــوز مــیداد ومــی ــشدی؟ گفــت هن ــاریهــیچ صــدایی از.. ..و! آدم ن  ام نفرکن
  . شنیدمنمی

 ۀناگهان احـساس کـردم یـک وزنـ     . ودم حمله ب  ۀهم من سوژ   یک روز 
 گـیج شـدم،   ،رفـت ام فرو گردنم در سینه   انگار و سرم خورد  به سنگینی محکم 

 را شـنیدم کـه یـک چیزهـایی        “ حـاج داوود  ” ۀچشمم سیاهی رفت و بعد نعـر      
  .سرم کوبیده بود بههواآسایش بی غولبا مشت سنگین و. گفتمی

 .ر از مـا کینـه دارد      م که دشمن چقدر بیـرحم اسـت چقـد         کردمی فکر
 تحقیرم کند و همین احساس هر    خواهد مرا له کند و    م که می  کردمیاحساس  

   .دادمیانگیزه  به من بیشتر بار
حـاج   ” اگر سالح داشتم قبل از،ها متنفرم جاسوس و   توّابهااین   از چقدر

ــا آن یکــی دیگــر را “ گــشتاپو” آن ،جــالد“ داوود ــیی ــن . کــشتم م چــون ای
  قاشـق ۀکردنـد فالنـی بـا قفـس بغـل دسـتی بـا ضـرب                مـی  رشفروشان گزا آدم
 شدکه حین غذا  می این گزارش موقعی ساخته   . بشقاب غذا مورس زده است    به

عطـسه   سـرفه و  یـا بـا   . بشقاب خورده بـود    به  قاشق ،بسته چشم هم با خوردن آن 
  . توانستیم بکنیم نمیحتی عطسه! عالمت داده است و از این مزخرفات

آخ ایـن  ! شـدم  مـی شد وکالفه می گاهی طاقتم تمام شرایط سخت بود  
  دلـم  ،رودمـی  چـشمهایم فـرو    هـایم در  کردم مـژه   می احساس!  لعنتی بندچشم
 گفتی کـه   تو! خدایا کمکم کن  . خواست چشم نداشتم تا احساسشان نکنم     می
  طاقتی چیست؟پس این بی! من تکلیف کرده ای بهاندازه طاقتمبه
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 همـه جـایم درد    ،امشـسته د، ماههاست که ن   نشستن برایم مشکل شده بو    
 چـرخم انگـار    مـی  طرف که  هر به ؟کرد چطور بنشینم که درد نداشته باشم      می

 ،گذاشـتم  مـی  زیـرم  دسـتهایم را  . رودمی تنم فرو  به سوزن روی زمین ریخته و    
  .شد میمور موررفت و میولی زود خواب
ه احـساس   زدم کـ   مـی  در درونـم داشـتم نـق       فکر بودم و   در طورهمین

 را  اوۀننـ  بچهصدای لوس و! گفت هنگامه سالم . کردم کسی باالی سرم است    
االن  بـود و   اتـاق مـا    در“ اویـن ” خـائن کـه در     تواببود یک   “ شعله ”،شناختم

  کثیفش درۀحاالهم وظیف شده بود و“ داوودحاج ”جاسوسهای   یکی ازجااین
  . داد می انجامتابوتها را  این قفسها ومیان

قبلی یادم رفته بود لبخندی زدم       که افکار حالی در! نشستی ؟  هنوز! ـ وا 
  ! شکایتی داری؟،و گفتم بله
واقعـاً   ،خنـده  مـی  داره  هنـوز  :گفت که حسابی کنف شده بود    حالیدر

  . عجب رویی داری و رفت
 دشـمن  ،ستند که ما دیگـر نخـواهیم بنـشینیم      پس منتظر ه   ،جالب است 

 در کمکم کرد و دشمن را     هم خدا   باز ،تکثیف مثل الشخور منتظر الشه اس     
 او این قانون مبارزه است دشمن را نبایـد فرامـوش کـرد یـا از              . داد مقابلم قرار 

  اذیتـت  بنـد چـشم  گیرد و می  همه جایت درد   مثالًخوری،   می غافل شد وگرنه  
  !خورهااید الشکور خوانده. زنی مینق کند ومی

 باالکــه نگــاه کــه ازطــوری روی چــشمم تنظــیم کــردم  م رابنــدچــشم
 واقـع چـشمها و  کردی مشخص نبودکـه کامـل روی چـشم نیـست، امـا در        می

 بـرای نشـستن هـم شـیوه         ،پلکهایم از زیر آزاد بودند و همین برایم کافی بـود          
ــافتنی ،مآورددر ــت بـ ــید؟   …!ام ژاکـ ــرم نرسـ ــه فکـ ــرا زودتربـ ــان چـ  همـ
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 گذاشـتم و  می رمنرم و ضخیم بود آن را روزها زی       . فرستاده بود “ ماخاال”راکه  
 ی مهربـانم فرسـتاده، انگـار   ”ماخـاال ”خـوبی را     چـه چیـز   واقعاً  شبها بالشم بود    

  . جاهایی باید از آن استفاده کنمدانست چهمی
ــه ــاهی”ام اســم خال ــه  “ م ــا تلخــیص اســم او و خال ــا ب ــود و م ــا او. ب  م

خـوبم بـود و در تمـام مـدت زنـدان              بـسیار  ۀاو خال . زدیم می صدا“ ماخاال”را  
 جلـو زنـدان    بـه  مـد و  آمـی  ن دادند، ولی کوتـاه    نمی  مالقات ۀاجاز او به کهاینبا

 مثل همین ژاکـت طوسـی کـه خـودش     آورد می و هر بار برایم چیزی   آمدمی
  .کردم او تشکر دلم از در بار چند. ه بودآوردبرایم  بافته و

سـمت    دقـت کـردم از  ،خرت خوردن نـان خـشک آمـد   صدای خرت 
نماز  به  موقع رفتن  ،کنارم بود  جا در همین! ”زهره”! ت خودش اس  ،من بود چپ  

قفـس   بـه هـم “ زهـره ”پـس  .  چادرش را دیدم، خودش بـود ۀدقت کردم گوش  
 برخـورد  پس صدای هق و   . داشتبرنمی او سر دست از “ حاجی”. منتقل شده 

  . اوبود بهدیوار روبرو مربوط بهمحکم
ر منتظـــ. دانـــم چـــه مـــدت گذشـــته بـــود نمـــیمـــاه رمـــضان بـــود،

 بخوانـد و   اش را سـازی  دستگاه تواب  ۀفاتح بودم که برود و   “ حاجی”شکستن  
  . ی جدیدتری باشدهال شیوهدنبا

 شـروع   بلندشـد و   هـا بچـه  یک شب موقع افطار ناگهان فریـاد یکـی از         
 ،صـدای بلنـد   خنـده، بـا   گـاه بـا    گریه و  ربط با حرفهای بی . حرف زدن کرد  به

ولـی او را    . چـی شـد    دانم کی بـود و    نمی .دست داده بود   از تعادل روانیش را  
پس من . ریخت میمه بههابچهاین چندمین مورد بودکه تعادل روانی       بردند و 

 فکـر و  بستن چـشم مـا و فـشار روی اعـصاب و      با“ حاجی”. باید حواسم باشد  
اش برسـد بایـد     خواسـته  بـه  سـپس  م بزنـد و   هرا به  خواهد تعادل ما   می خیال ما 
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  !حواسم باشد
 جااینماه است که    7 به  حاال نزدیک  ،گذشت و بعد تابستان رسید      بهار

 پـچ صـدای پـچ   . نـشده بـود    پیـدا “ حاجی” ۀکلوروزی بود که سر     چند ،هستم
نظـر  هحوصله بـ  بی. پیچیدندمی هابچهپای  وپر به ها بیشترشده بود وکمترهم   تواب
حوصـله و   رفـت کـه بـا        نمـی  شکنجه به یعنی،  کارهدلشان ب ودست مدند و آمی

شـد و    مـی  بـسته  و حد معمـول در بـاز      گاهی بیش از  . عذاب بدهند  را دقت ما 
  .روندمی یند وآ میمد که کسی یا کسانیآ میها همصدای نفس
 بـرخالف تـصورم گفتنـد       ،بیرون بردند  صبح مرا صدا زدند و     روزیک

 .ت رفـتم  اتاق مالقا  به .اندم آمده ا بیچاره  و مادر  ماه پدر 7 از  بعد ،مالقات داری 
پدرم  .کنار من یک پاسدار کنار آنها و یک پاسدار. پشت شیشه ایستاده بودند

امـا مـادرم زن محکمـی       . گریه کرد  به شروع دیدن من دیگر طاقت نیاورد و      با
 تنهـا   گفـتم گریـه نکنیـد مـن حـالم خوبـست و            . بود و خودش را کنترل کرد     

  . همین ناراحتی شماست،منگرانی
 گریـه  کـرد و  مـی  مـرا نگـاه    ست صحبت کند و   توان نمی پدرم کماکان 

بـه همـه ارگانهـای رژیـم شـکایت       انـد و ماه دوندگی کرده  7فهمیدم  . کردمی
و مادرهای زیـادی هـم هـستند کـه        پدر. اند مالقات بگیرند   تا توانسته  اندکرده

 دو ی که هـر ی فاصلهدر. خبرند یشان بیهابچه و هنوز از   اندکرده را همین کار 
مـسلط نـشده بـود عالمـت      خودهب پدرم که هنوز بهدستم فل بودند با پاسدار غا 

گفـتم  . خندیـدم و او لبخنـد زد       او به نشان دادم، چشمانش برق زد،     پیروزی را 
 ناراحـت   من دیگـر بچـه نیـستم و فقـط نـاراحتی شـما مـرا                !برایم نگران نباش  

ر بـرایم   برگشتم، دیگ . دار است  موضوع ادامه  خواستم بدانند  می یعنی. کندمی
  مسجل بود که اتفاقی افتاده است وگرنه چرا مالقات دادند؟
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  “سازیتواب”شکست قطعی دستگاه 
دیـدم تعـداد    مـی کردم میکنترل محل نماز این هم که بند را از    از بعد

محـل   بـه  فکـر کـردم کـه بـزودی       . انـد ها خالی شده   و بعضی قفس   ساکها کمتر 
  .کنند میجدیدی منتقلم

های ریزی  داشتم صف مورچه   هوای خودم بودم و    حال و   در وزریک
کــردم مثــل هــر روز تمــام  مــیرا کـه کنــار دیــوار در حرکــت بودنــد، تماشــا 

که بـا    شد می ماهی7. بند تحت نظر داشتم   از زیر چشم  آمد وکارشان را    ورفت
شـود گفـت بـا     مـی شـناختم و  می دیگر تعدادی ازآنها را،آنها آشنا شده بودم   
بـیش از هـر چیـز       . دم و خلق و خویشان دسـتم آمـده بـود          آنها دوست شده بو   

 لحظــه  درآمــدمــی وقتــی یکــی گیرشــان مگــس داشــتند و بــه عجیبــیۀعالقــ
 حملـه  جـان او   مـرده یـا نیمـه      جـسد  بـه  دسـتجمعی  نـد و  دادمی همدیگر خبر به
 النـه  به  و کردند می جدا سرعت اول سرش را    به دادند نمی کردند و مجالش  می
را کـه   ولی پرهای ظریف او. را  اوۀ گندۀآخرسر تن پا و   و دست بردند بعد می

 دور شـان بـرده و     النـه  از درِ  ه محلـی دورتـر     بـ  داشتند و جدا کرده بودند برمی   
هنـوز از   . مگس جمع شده بود     کوهی از پر   جاآنو گشتندبرمی انداختند و می
سـفت  مگس خوشمزه نبـود یـا شـاید     نیاورده بودم شاید پردر آنها سر  کاراین

بودم کـه صـدای نفـس و         آنها علت این کار   به درحال فکرکردن . …یا بود و 
گفتم کی هستی؟ گفت چرا     . مردی ناآشنا را از باالی سرم شنیدم      “ سالم”بعد  

فهمیـدم یـک   ! خـدا دهی؟ گفتم کی هستی؟ گفت یک بنده    نمی جواب سالم 
ورم که  بیاخواستم در  می جدیدی است ولی   مأمورخالصه   آخوند یا پاسدار و   

کرد که بخواهم با اوتنظـیم آرامـی داشـته           نمی  دیگر برایم فرقی   ضمناًکیست  
ایم که وضـعیت شـما   گفت ما آمده .  بکنم کتاب چیزی را  و  یا حساب    باشم و 
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  متوجه شد که تحویلش،امگفتم من چنین درخواستی نکرده    . یمرا بررسی بکن  
حساب هکارها را ب  ن ای ،گفت خواهر ،صحبت کنم  خواهم با او   نمی گیرم و نمی

 جـا اینایم وگرنه   حساب اسالم نگذاشته  ه گفتم مطمئن باشید ب    ،اسالم نگذارید 
ام وضـعیت شـما را      ادامه داد من آمده   . کنم نفهمید چی گفتم    می فکر. نبودیم

ام کـه بگوییـد      االن آمـده   ،آقای منتظـری شـکایاتی شـده       دفتر به .بررسی کنم 
 ،ام گرفته بـود  خنده مسخره اوسؤالید؟ از وچه وضعیتی دار  ؟  یدکنمی کارهچ
 ،اسـت  اوگفتم آقا چشمان من بسته است چـشمهای شـما کـه الحمـدهللا بـاز               به

 ،زحمت برویـد  کنی؟ بی  می سؤالچرا   من دیگر  بینی، از می خودت که داری  
 و سرم را پایین آوردم او     !  وضعم هم خوب است، خداحافظ     ،من حرفی ندارم  

  . رفت گفت و “!خداحافظ خواهر”هم یک 
خواسـتم بـا آن      نمـی  دیگر چه راکه الزم بود بفهمم، فهمیده بودم و       آن

باالخره همه   روزیک. کم محل قفسها را خالی کردند     کم. حرفی بزنم  آخوند
قرنطینـه گذاشـته    نـام آن اتـاق را  .  بردنـد 3اتاقی در واحد بهجمع کرده و   را ما

 هــم جــاایــنعلــوم بــود کــه  م!دانــم نمــیبودنــد یــا خــود مــا گذاشــته بــودیم،
جمـع کـرده بودنـد، منتهـی         هـا را   ولی االن تختـه    ،اه بوده بر“ حاجی”های  قفس

همـین نـشانه    باقی بود و محل نمازکه با پتوهای سربازی درست شده بود هنوز  
  . کافی بود

  پیروزمندانه بازگشت
که سمت چپ سـرویس     شدیم یک راهروی کوتاه بود     در که وارد   از

مـستطیلی بـود     بـزرگ و  نـسبتاً   اتـاق   . محوطه اتاق شدیم   وارد داشت بعد  قرار
ک باغچـه  یـ  بهکه سمت راست اتاق بود  دیوار بزرگ هم در  نسبتاً  یک پنجره   
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  . شدمی باز
  بودند، با یک نگاه سریع     هابچه ۀهم. نداشتم بندچشموارد شدم، دیگر    

ی هـا بچـه  ی از  تعـداد  و“ اعظم”. آشناها چه کسانی هستند    خواستم ببینم از  می
   اتاق نشسته بودندۀ گوش7بند

 طـور همین گرفتم و   را هابچهسراغ   سمت آنها دویدم و    به خوشحالی با
هنگامـه  : ی نشـسته بـود گفـت      یـ کـه آرام گوشـه    “ اعظم”. نداشتم قرار آرام و 
متوجـه شـدم    ! دندان روی جگر بگذار ببینیم چه خبر است        دقیقه بنشین و  یک

محـیط جدیـد برایمـان ناشـناخته         شـرایط و   نوزه کنم و  می دارم اضافی شلوغ  
 وضعیت بند معمولی نبود، یعنی یک حالـت بهـت و          . کمی آرام گرفتم  . است

واحـد  ”ی  هـا بچـه تعـدادی از    . داشـت  یک حالت غیرعادی وجـود     سکوت و 
قرنطینـه فهمیـدم      آورده بودند که روانی شـده بودنـد در         جاآن به را“ مسکونی

بوده که همه   چه خبرجاآندانم  نمی،بوده“ یواحد مسکون” در نیز“ شکر ”که
آن تـو    آمد و از  می ن رفته بود و بیرون    محل نماز به“ پروین”. روانی شده بودند  

 رفـت و   می که راه  جوانی بود  دختر“ رکسانا”گفت   می بیراهوبد افراد به داشت
 مـن   !من سگ هستم  «گفت   می مدام زد و  می خودش حرف  با و کرد می گریه

سـاعتها   کـرد و   مـی  گریـه  داد و  مـی  خودش فحش  به فقط“ فریده”. »خرهستم
ــهرو ــواربـ ــیدیـ ــصوره”. نشـــست مـ ــم بـــود “ منـ ــه.هـ ــرفش رفـــتم   بـ طـ

 سـمت مـن برگـشت و نشـست و در        بـه  وحـشت  ناگهـان بـا   “ !منـصوره ”گفتم  
 سرش که نزدیک نشوم گرفته بود،حالت این بهسمت من بهکه دستش راحالی

 ،رفـت  مـی  عقـب و در حالـت نشـسته عقـب        دادمی عالمت منفی حرکت   به را
 مـن فاصـله    وحـشت بیـشتری از     گریه و  با ولی او » منصوره منم هنگامه  «گفتم  
آنهـا   چه اتفاقی برای آنها افتاده؟ چـرا      ! خدایا. نرفتم جلو من دیگر . گرفتمی



 قفس

 157

 اسـم واحـد    بـه  همه حالت روانی دارنـد؟ آنهـا از محـل مرمـوز و وحـشتناکی              
  . دمسکونی آمده بودن

مقنعه پوشیده  ی وی الغر را که مانتو سرمه یک خواهر،کردند باز در را 
 زده وی بهتی وسط اتاق با قیافه آمد و  رفتند او جلو   بود وارد قرنطینه کردند و    

 ن کوچک را هـم دربغـل     یک قرآ . روبرو خیره شده بود ایستاد     به چشمانی که 
 طـوری شـده و  ا ایـن چـر  ،!”فرزانـه  ”:وحشت گفت  تعجب و  یکی با . فشردمی

 و خـواهر “ قـزل ”ی قـدیمی  هـا بچـه  از وکـه ا  یادم نیست که کی تعریف کرد    
کـرده   را جلب کرده و سپس از زندان فـرار        “ حاجی”لی بوده که اعتماد     مسئو

را  حـاال او  شـکنجه بـرده بودنـد و    زیـر  را مجدداً دستگیر کرده و  است، اما او  
ساعتها . زد نمیحرفاصالً   او.کتزده و سابهت  روانی و.جااینآورده بودند 

 عجیب بـود بـدون   !ساعت مداوم17 نشست گاهمی ایستاد یامی در یک حالت 
خواسـت   مـی قلـب آدم از درد واقعـاً   دیـدن او   با،دستشویی بهغذا، آب یا نیاز  

 قـادر  چه کردند چـون خـودش هـم دیگـر          او با  نفهمید کسهیچ. شود منفجر
  . تعریف نبود بیان وبه

ــروین ”،“مــریم”،“ ســپیده” ،7بنــد هــایهاز بچــ زهــره ”و “ اعظــم ”،“پ
او  بـه  کماکـان “حـاجی  ”زهره را دوباره صـدا کردنـد و       . بودندجا  آن“چاوشی

 اللهی بودند و  حزب“ زهره”اقوام  . آزادش کند  آوردکه توبه کندتا او   فشار می 
 نشده بود و هـیچ دلیلـی       جرم سیاسی دستگیر   هم با “ زهره”و   ندآوردمی فشار

 توانــست نمــیایــن بــود کــه“ حــاجی”تــضاد . نداشــتند  زنــدان اوۀبــرای ادامــ
ها بگوید کسی که در بیرون هوادار مجاهدین نبوده، زیر چنگال           اللهیحزببه

ــستن       ــش شک ــام تالش ــذا تم ــت و ل ــده اس ــوادار ش ــره”او ه ــود“ زه ــا ب ، ام
  وبرد بیرون اول مرا“ حاجی”قفس بودیم  گفت وقتی در“ زهره”. توانستنمی
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. هم گفته بود “ زهره” ،زنمت که بمیری  می قدرگفت باید توبه کنی وگرنه آن     
  حتی اطالعـات سـوخته هـم بهـت         !کنم نمی خواهی من جاسوسی کنم،   می تو

خواهــد بکــن کــاری دلــت مــی هــر. نویــسم نمــییــک کلمــه هــم. مهــدنمــی
. زنــد کتــک مــیشــدتبــه  کالفــه شــده بـود، او را شــدتبــهکــه “ حـاجی ” و
زند فریاد می “ حاجی”بیرحم   پای سنگین و  وچنان در زیر دست   هم“ هزهر” اما

 ،کن تا ببینـیم    باز چشمهایم را  گی دستها و  راست می  گوید اگر مردی و   و می 
 و صل شده بود  دیگر مستأ واقعاً  “ حاجی”!  ترسوی کثافت  ؟زندمی کی کی را  

ند بعدها او را در  قرنطینه آزاد کنهمان قهرمان را از“ زهره ”شدند مجبور نهایتاً
 بـرای   خواسـت مـی آزادی وقتـی     مـدتی پـس از    “ زهـره ”. بیرون زندان دیـدم   

دسـت  هبـ  او و هـیچ اثـری از    مفقود شد ،راه عراق بیاید در   به سازمان به پیوستن
  .شهید کرده است را دستگیر و  رژیم اوقطعاً. نیامد

 بود،  قفس برده به“ حاجی” که   7ی مارکسیست بند  هابچه قرنطینه از  در
 همین نفرات گفتنـد کـه در      . قرنطینه آمدند  به نهایتاً نفر مقاومت کرده و   4فقط  

  . همه تواب شدند ها نماند واصطالح مارکسیست بهسایر بندها هم کسی از
بـا  “ اویـن ”آموز بـود و از      بود که دانش  “ شهناز” نفرات مقاوم، یکی از   

 ل شده بود حتی آمدصاین اواخر خیلی مستأ “ حاجی” ،گفتمیاو  . هم بودیم 
ید من خوانمیراست بشوید که یعنی نماز  و نفر گفت فقط الکی دوال4 به ما و

شرافتی بودند که اینها زنان مبارز و با. ل نکردیمبرم ولی ما قبوبند می  بهشما را
  . قیمت آن را هم دادند عملشان بودند و ل حرف ومسئو
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  فصل ششم

 “واحد مسکونی”

  بیماران روانی
همـه تنـگ     بـر  بیماران روانـی عرصـه را     . پیش بود  زهای سختی در  رو

 ۀ جدیدی بود که از قرنطینه شروع شد، یـک شـکنج     ۀاین شکنج . کرده بودند 
خـودش هـم   هبـ   ودادمـی همـه فحـش   به  ورفتمیراه  “ فریده”. روحی جدید 

واحــد ”ایــن از محــصوالت . زدمــی ، گــاهی هــم خــودش را دادمــیفحــش 
نـد  گفتمـی او   بـه  سـازی کردند و با صحنه   ی را شکنجه می   انزند. بود“ مسکونی

) که عمدتاً هم دروغ بود(ای کارها را کردهداده و او گفت تو این     فالنی ترا لو  
ند تا او باورکند که این حرف حقیقت دارد و دادمیشکنجه را ادامه  قدرو آن

 او  هـم کـرده اسـت و از       کرده و ایـن دروغهـا را علیـه او سـر           دوستش خیانت   
قـدر  نفرات دیگـر بگویـد و بنویـسد و آن         به خواستند که خودش هم راجع    می

ــی ــایی در کردشــکنجه م ــا از او هــم چیزه ــد ت ــد خــود او را و  ن ــد و بع بیاورن
بعـد آنهـا    . کردند اعمال فشار روی دیگران می     ۀاصطالح اعترافاتش را وسیل   به
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نفـرت بـین     واعتمـاد   این صورت یـک عـدم      به …کردند و را با هم روبرو می    
 نگـاه کـردن    همین دلیل این افراد حتی از      به .ندآوردوجود می هخود زندانیان ب  

کردنـد کـه    شدت شـکنجه مـی     به چون گاهی یکی را   . ترسیدندمی یکدیگربه
این جهـت آنهـا    به نگاه کرد یا نه؟ آیا سالم کرد یا نه؟         او به بگوید آیا دیگری  

. شـکنجه برونـد   نکنند تا زیر ی برخورد نشستندکه با کس   می دیوارهساعتها رو ب  
  .من گفت بهبعدها“ شکر”این را 

. خراب کرده بود  و اعصاب همه رادادمیبه همه فحش  دیگر“ فریده”
تـا   او ایـن چیـز جدیـدی بـود و        . زد“ مـسعود ” به  ناگهان حرفی راجع   روزیک

گرفـت   ار پرید و یقه او   “ شهین جلغازی ”ناگهان  . را نکرده بود   کارحال این هب
را میان دو    که صورت او  حالی در“ شهین” ،ساکت شد “ فریده”. تکانش داد  و

ای دیوانـه . گـم خوب گوش کن کـه چـی مـی   «:  گرفته بود، گفتدست خود 
خـودت هـم    ه بـ  ،خـواهی بـاش   چـی مـی   هر ، مریضی باش  ،ای باش  بریده ،باش
بیـاوری   را“ مـسعود ” دیگـر اسـم      ۀدفعـ  ولـی اگـر یـک      ،ی فحش بـدی   نتومی

ــه او»!خـــوب فهمیـــدی؟! کـــشمتمـــی ــر بـ ــان داد  عالمـــت قبـــول سـ تکـ
   .نشست رهایش کرد و“ شهین ”و

شـهین  ”.شدت کتک زدنـد  بهبردند و  را“ شهین” فقط چند ساعت بعد     
نیـز   او غرید و بـسیار جـدی بـود       را در قرنطینه شناختم، مثل شیر می      “ جلغازی
در “ شـهین ”. ه بـود  قفس منتقـل شـد     به 8بند کنم از قفس بود فکر می    ماهها در 

بنــدهای   درنیــزتمــام ایــن ســالها  در  اعــدام شــد و67عــام ســالجریــان قتــل
  . شکنجه بود زیر“ اوین”تنبیهی 

وقـــت راجـــع دیگـــر هـــیچ“ شـــهین”بعـــد از آن برخـــورد “ فریـــده”
او داده شده بـود،   چیزی نگفت و حواسش در مورد تذکری که به “ مسعود”به
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  .جمع بود
چون قبل از . نشناختم را اول او. در قرنطینه بودهم “  کریمیشورانگیز”

 از  ولـی االن بعـد  ،سال بودوسن دیده بودم دختری جوان و کم    را زندان که او  
بـا  . رسـید مـی  نظـر هسـال پیـر شـده بـود و زن مـسنی بـ             30سال، انگار   3حدود  

بی حرکت  ود آم نمیباال رفته و قامتی خمیده، یک دستش نیزچشمهایی گود
  .بود

 ،مثـل همیـشه مزخرفـاتی گفـت        و قرنطینـه آمـد   بـه “ حـاجی ” روزیک
مرتبه یادم آمد   من یک  خانم؟ و “ شوری”کجاست؟   ناگهان گفت خانم دکتر   

 ۀخانـ بار هم بـه  شورانگیز دانشجوی پزشکی است که یک      هماناین زن مسن،    
خـودت هـستی؟ جـواب      “ شورانگیز”رفت گفتم   “ حاجی”وقتی  . ما آمده بود  
یی که رژیم روی هابچه معموالً.  پس چرا نگفتی؟ لبخندی زدگفتم. مثبت داد

زیر فشار قرار نگیرند،     خاطر تماس با آنها    به که بقیه ، برای این  بودآنها حساس   
خواسـتند بـا   هـا مـی  گاهی هم که بچه   . ها نجوشند ند خیلی با بچه   کردمیسعی  

ا مـن تمـاس   گفتند من اعدامی هستم، بهتـر اسـت علنـاً بـ    آنها گرم بگیرند، می   
  !نگیری

دستش هنگامی کـه     های وحشیانه رژیم بود و     شکنجه زیر“ شورانگیز”
 طـور همـان  رفتـه و  قپانی آویزانش کـرده بودنـد از کتـف در   ی متمادی روزها

 ۀبراسـاس برنامـ  “ شورانگیز” ،همین وضعیت با. فلج بود اکنون نیمهمانده بود و 
 در جـای او و    بـه  اشت کـسی  گذمین  و دادمی انجام کارهای بند را     ،کارگری
آرامـش  . داد مـی  انجـام  کارها را    ۀدست هم  یک با کارگری بدهد و   نوبت او 

حـساس   ایـن دلیـل روی او  بـه “ حـاجی ”عجیبی داشت و بسیار خونسرد بـود و   
خونـسرد   چنـان مغـرور و    هـم “ شـورانگیز ”رغم این همه شـکنجه،      بودکه علی 
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تنبیهی  همواره در دی نیامد وبندهای عا  به هرگز“ شورانگیز”. کردمیمقاومت  
  . اعدام شد67عام قتلبود و باالخره در

طـرف   گفـت مـا از   قرنطینه آمـد و   به نام انصاری  آخوندی به  روزیک
شکایاتی شده که بعضی    . ایمسی وضعیت زندانها آمده   آقای منتظری برای برر   

  …اطالع نداشتند و“ امام”و  ه استشدمی انجامی خودسرانه کارها
هـای   حکم ، خـود خمینـی جـالد      گفـت می دروغ   ارا و وقیحانه  آشکاو  

همه بازجویـان و جالدانـش داده        به دست باز   خودش  و کردمی تأیید اعدام را 
حاال این آخوند   . ناموس مجاهدین برای آنها حالل است      بود که جان و مال و     

اللهـی  مـشت حـزب    با یـک   کردمی فکر. را رنگ کند    ما خواستمیفریبکار  
خـواهیم شـما    ما می،مسلمان هستیداو ادامه داد شما هم بچه   .  است نفهم طرف 

سالح نبریـد وگرنـه همـین االن         به خواهیم شما فقط دست   را آزاد کنیم ما می    
 دارد شما فقـط سـالح را       آنها کار  دهند؟ کی با   نمی فحش“ امام” به مگر مردم 

کـدام  ! خـشید آقا بب: ها، یادم نیست کی بود، گفتیکی از بچه ! زمین بگذارید 
  ؟ داشته که االن باید زمین بگذاریمما سالح  یک از

 اید وطوری نداشتهشما جرم این دانیم خیلی از ما می ،بله: آخوند گفت 
مـا متوجـه    . خالصـه منبـرش را ادامـه داد        و. یمکنمیداریم بررسی    ها را همین

 از  بعـد  خـصوص به زندان است و  ا  رابطه ب شدیم که تضادهای درونی رژیم در     
ی هـم نـداده و بعـد از         ینتیجه اند و زندان کرده  ی که در  یاین کارهای احمقانه  

نتیجه اعتراضـات   المالقات بودند و در   ممنوعتقریباً   که همه طی این مدت       این
وجود آمده و   ه حاال این شکاف ب    …ها و اجتماعی شدن مسأله     خانواده و فشار 

   .اندجان هم افتاده بهآنها بر سر این قضیه
را روزی صـدا کردنـد، وقتـی برگـشت     “ آبـادی مریم محمدی بهمـن   ”
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 ،چرخانــدمـی   را بغـل کــرده و هـا بچــهخیلـی خوشـحال بــود و از خوشـحالی    
گفتـیم   هم خوشحال شدیم و    من عفو خورده؟ ما    به پرسیدیم چه خبره؟ گفت   

 ماکه ناراحت شده بـودیم،      !سال15ابدم شد   ،شوی؟ گفت نه بابا   یعنی آزاد می  
ساده  قدراید من اینشما فکرکردهواقعاً  : گفت!که خوشحالی نداردینگفتیم ا

ایـن موضـوع     خـاطر ه بعـد هـم بـ      ؟نـد کنمـی هستم که خیال کـنم اینهـا آزادم         
کنیـد کـه      ایـن آشـغالها فکـر      ۀو بقی “ گشتاپو” به فقط! نه بابا ! خوشحال بشوم؟ 

م در جریـان    هـ “ مریم”. خوردمنتظر بریدن ما هستند اما حاال توی پوزشان می        
  . اعدام شد67عامقتل

  کـه   بـود  63در اواخر تابستان  قرنطینه بودیم    ماه که در  دو  حدود از بعد
یـادم نیـست چـه      .  برگرداندند 7بند به نفری مجدداً 10ۀ یک دست  باالخره مرا در  

 بنـدم را  بـشوم و دوسـتان هـم       زمانی از روز بود، خیلی مـشتاق بـودم وارد بنـد           
ــنم ــشتاپو” ،ببیـ ــمو“ گـ ــا هـ ــاووس”ش الکیپـ ــز“ طـ ــد  نیـ ــستاده بودنـ . ایـ

گرفت تا یک می  جلویم قرارخواستمیدلم  .دیدنی بودواقعاً “ گشتاپو” ۀقیاف
 مـا    فهمیده بودکه نبایـد جلـو      م ولی او  کردمیمشت نثار آن صورت کریهش      

ولی تعدادشان کمتـر شـده      . ندآورد هجوم   هابچهوارد بند شدیم،    . گیردقرار ب 
بابـل منتقـل     بـه  گفتنـد . مامـانی هـم نبودنـد     “ عطیـه  ”و“ ریمم ”و“ عاتقه”بود و   
 8بند به را تنبیهیهابچه آغوش گرفتند و گفتند خیلی از ما را درها بچه.اندشده
که حالیدر  آمد و  هابچه یکی از “ زهرا”. اندبندها برده  سایر به تعدادی را هم   و

ی؟ گفـت چـرا     کنـ مـی  گفـتم چـرا گریـه        کـرد مـی  گریـه    مرا بغل کرده بود،   
خـاطر ایـن کـه       بـه   دیدم رنگم  ،آینه خودم را نگاه کردم     طوری شدی؟ در  این

طرفی الغر هم شده بـودیم   از. شده است ماه آفتاب ندیده بودم، خیلی سفید     9
دانم کـی اتفـاق افتـاده     نمیشده بود که  سفید جلو درهم  موهایم   دسته از یک
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هـا   بچـه  ۀرحال با همـ   هبه! ایدهش“ ایندیرا گاندی ”گفتند شکل   ها می بچه. بود
 ی سـاری آمـد و  هـا بچـه  یکـی از . یمکـرد میخوشحالی  روبوسی و شوخی و   

زودی دوسـتان   هند بـ  گفتمی مدند و آاش مدام می  دستهوو دار “ گشتاپو”گفت  
ایـد و   نـد کـه شـماها بریـده       کردمـی شـایع    بینیـد و  میمقاومتان را در مصاحبه     

 دانـستیم کـه شـما     نـد ولـی مـا مـی       کردمـی  را خـالی   پای مـا   خالصه مدام زیر  
  .کنید نمیخیانت برید ومین

 موضعشان پایین بود و    خواندند و  نمی ها دیگر کرکری  جاسوس  و توّابها
 همــانعلــت  بــه زنــدان وۀادار  تــضادها و شــکافی بــود کــه درخــاطربــه ،ایــن

  چیزوجود آمده بود و فعالً همه بهزدند، میآخوند انصاری  امثالحرفهایی که
شان نبود و مقامات رژیم هـم تمـام ایـن کارهـا را     کسی پشتیبان علیه آنها بود و  

هـا تـرس    تواب .ببرنـد گردن آنهـا انداختـه بودنـد کـه عوامـل خودشـان را در              هب
 دانـستند کـه  تری هم که داشتند از خود زندانیان بود، چون خودشان می          جدی

  . تخاطر خیانت آنها چه خونهایی بر زمین ریخته اسبه
حاج ”کس خود بازجوها و جالدها داشتند حتی این ترس را بیش ازهر

ــوردی”و “ داوود ــدان زنـــدگی  “ الجـ ــالد در زنـ ــدکردمـــیجـ ــرون و نـ  بیـ
 جــاآن در زنــدان آورده و بــههــم اش را بچــهزن و“ حــاج داوود”.رفتنــدنمــی

اعدام بودند بـدون   مقابل مجاهدینی که زیر بازجوها حتی در  . کردمیزندگی  
ها تواب  دیگر حال  ،قدر در وحشت بودند   قتی اینها این  و. ندشدمین اب حاضر نق

  .معلوم است که چگونه بود
ــد در ــشمم 7بنـ ــان چـ ــه ناگهـ ــادر” بـ ــصومه مـ ــاد“ معـ ــتباه،افتـ   اشـ

اش  چهرهخیلی الغرتر شده و. بود، خودش بود“ معصومه ایلخانی” ،کردمنمی
 اختیار دستم را  رفتم و بی  آغوش گ  در را او طرفش رفتم و   به .شکسته شده بود  
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جزیک موی بافته نـازک      به ولی اثری . اش بردم سمت گیسوان بافته   به پشت،به
و کوتاه نبود گفتم پس موهایت کو؟ او با مهربانی نگاهم کرد و گفت ولـش                

ولـی خیلـی غمگـین      . هایمان رفتند د، وقتی بهترین  خورمیچه دردم    به مو! کن
  . نشدصحبت ۀ ادام فرصت.رسیدنظرم میهب

مـدام  “ گشتاپو”یم و کردمی صحبت   هابچهشب شد،کماکان داشتیم با     
صـحبت  “ جمیلـه ”وقتـی نشـسته بـودم و بـا          . داشـت  نظـر  پایید و زیـر   میرا   ما
قفـس   به هابچهعوامل فرستادن     آشغالی که یکی از    همان“ طاووس”م،  کردمی

و گفت سالم   کنارمان نشست   بود با پررویی آمد     “ واحد مسکونی ” و تابوت و  
. جاسوسـی کنـد    فرسـتاده تـا   “ گـشتاپو ”دانستم او را    حالت خوبه؟ می  ! هنگامه

گـورت  ! ؟من حرف بزنی آشـغال     کی گفت بیایی و با    !  عوضی ،گفتم زهرمار 
گفت هنگامه چراگفتی؟ فردا  “ جمیله”. مثل موش بلند شد و رفت     ! گم کن  را
. سـت جاآن“ شـکر  ” چـون 8خواهم بـروم بنـد  ، گفتم ازخدا می   8برنت بند   می

چـه بالیـی    مگر. برایم مهم نبود   کردم و  نمی راستش دیگر زیاد حساب کتاب    
  ند بیاورند؟توانمیسرمان آوردند  بهچه تاکنوناز آن بیشتر

. رفتم و با هم صحبت کردیم     “ معصومه مادر”هواخوری پیش    فردا در 
ده میان صحبتش و ضمن نشان دادن عکسهایی که طی این مدت برایش آم در
 عکس پسر کوچکش راکه بزرگ شده بـود نـشانم داد و گفـت عکـس                 ،بود

قبـل از    ام، گفـتم مـادر    فکرکردم اشتباه شـنیده   !... روز قبل از مرگشه    مال چند 
ی مـردم   هـا بچـه  ایـن همـه از بهتـرین         ، ناراحت نشو  :چی؟ با آرامش ادامه داد    

هم پسر من ...و“ ناهید”، ”افسانه”، ”فاطی”، ”کبری” ،دست اینها اعدام شدند هب
  .واقع خمینی کشت هم دررا  او،تر نیست خونش که رنگین،آنها یکی از

حین بـازی در خانـه، از بـالکن    پسرش تعریف کردکه “ مادر معصومه ”
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 که ناراحت نباشم موضـوع صـحبت را      برای این . ه است کشته شد  پرت شده و  
  .بود وقار باچقدر صبور و. عکس دیگری نشانم داد عوض کرد و
هـای هواخـوری    ندیده بودم نزدیک مـا روی پلـه        را اوقبالً  نفرکه  یک

هنگامـه   مـن پرسـید تـو      ی گنـدمگون، از   یبلند، با چهره  دختری قد . نشسته بود 
شناسـی؟  آره، مـرا ازکجـا مـی      گفت پرستار بودی؟ گفـتم      ! هستی؟ گفتم آره  

گفته خیلی   تو برایم از “ شکر ”قبالً. حرکاتت شناختم  حرف زدن و   از« :گفت
 خوشحال شدم و. »هستم“ مینا” من .، هستیکردمی که تعریف همانبود، عین 
 اصـرار ! بـودی؟ کـی؟ کجـا؟ او آرام گفـت حـاال ول کـن             “ شکر”گفتم تو با  

 وضع من زیـاد خـوب نیـست، روی مـن خیلـی حـساسند،                ،کردم، گفت ببین  
، فتم اشـکالی نـدارد  گ. گویم با من نباید زیاد صحبت کنیخودت می  خاطرهب

من  به دخالت کرد و با عتاب    “ مادر معصومه  ”.بگو“ شکر”از! مکنمیخواهش  
 و! اسـت گـوش کنـی       بهتـر  ! متوجه نیـستی؟ نبایـد صـحبت کنـی         مگر: گفت

شـدم ادامـه    احتیـاطی؟ مجبـور   طـور بـی    همـان  تـو هنـوز      ،کنان گفت سرزنش
بـود کـه دیـدم تـا حـدی      “ واحد مسکونی”ی  هابچه کسی از  تنها“ مینا”. ندهم

  .محتاط بود روانی نشده ولی ساکت و عادل است ومت
 ندیـدم تـا    دیگـر  همـین بنـد دیـدم و       را در “ معصومه مادر ”آخرین بار 

آخـرین مالقـاتی کـه     در. او در زندان روانـی شـده اسـت         که بعدها شنیدم  این
ایـن  !  چه سرنوشت عجیبی   .دهنداو می  به مرگ پسر بزرگش را هم     داشته خبر 

شود کوه برده بود که پرت می بهتفریح  کوهنوردی و ش برای اپسرش را دایی  
 شنیدن خبر پس از او. هم کشته شدند  سرفرزندش پشت دو  هر. شودوکشته می 

 آن دیگر هرگز حـرف نـزد و بـا          پس از  د و کنمیدومین پسر ناگهان سکوت     
داشتند و او را در زندان نگهسال دیگر انی دو عدم تعادل رو   افسردگی شدید و  
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سالمتی برنخواهد  زندگی و به کامالً مطمئن شدند که او دیگر هرگز      تی که وق
دادگاه نرفت و حکم نگرفـت       به هرگز“ معصومه مادر”. گشت آزادش کردند  

هیچ جرمـی نداشـت، یعنـی       واقعاً   بالتکلیف بود چون     ،و در تمام مدت حبس    
، نتوانـسته بودنـد    دحتی کاری که در قانون همین رژیم، جرم تعریف شده باش          

کـه تحـت   ایـن  دادگاه فرستاده نشد تـا    به همین دلیل هم   به برایش درست کنند  
زنـی کـه زنـدان شـاه بـا       . گـاه آزادش کردنـد    اسارت باالخره روانی شد و آن     

 بیاورد، اما در زندان خمینی      ابرویش به همه فشار و شکنجه نتوانسته بود خم      آن
 ، کننـد می برایش جورداشتند و وقتی نتوانستند حکن جرم نگهسال بدو 4 را او

 شاید تنها با    ، مثل هیچ زندانی نیست    ،راستی زندان خمینی  به. اش کردند روانی
اردوگاههای مرگ نازیها قابل مقایسه باشد، اما در آن اردوگاهها تنها انـسانها             

کشتند، اما در زندانهای خمینی اگر کسی زیر شکنجه کشته نـشد، اگـر              را می 
 که در هیچ کجـای دنیـا نظیـر          …و“ د مسکونی واح”و  “ تابوت”و  “ قفس”از  

 و روانی هم نـشد؛  برد درها جان سالم به فشارها و شکنجه ۀنداشته و از زیر هم    
توسط دژخیمان رژیم ، پس از تحمل سالها شکنجه   67عام سال در قتل  آخرسر

د توانـ مـی سر بـرده،    زندانهای این رژیم را فقط کسی که در آنها به         . اعدام شد 
 گویا نیست چون کلماتی     در توصیف آن  ی  ی نوشته هیچ تعریف و  . درک کند 

  . شود نمیهیچ فرهنگ لغتی یافت توصیف کند در که بتوان آن را

  محبوبم“ شکر”دیدار با 
نفریمان 10 اکیپ ، شدانجامزدیم  چیزی که حدس می  همان ،شب شد 

ایـن بـار یـک      و،خـط کردنـد   بـه بیرون بردند و پـشت در بنـد    صدا زدند و   را
چیـزی   ولـی او  ! زن که جدید آمده بود گفت هنگامه کیه؟ گفتم مـن           پاسدار
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کوتـاهی   بـه  . چک کند که هستم یا کی هـستم        خواستمینگفت، انگار فقط    
  .شوید منتقل می8بند به شما،دلیل عدم رعایت ضوابط بندهگفت ب

 !خواهم دیدرا “ شکر” وای خدا، م فریاد بکشمخواستمیاز خوشحالی 
 روانــه شــدیم، دلــم 8طــرف بنــد بــه.فریــاد شــادی نکــشیدمچطــور دانــم نمــی
ما داخـل شـدیم،      شد و  در بند باز  . رفتمی بدویم، ولی صف راه      خواستمی
 جااین که 7ی بندهابچه بیشتر …! وای خدا،مرتبه بند از شادی منفجر شدیک

  !هستند
 پاهـایم پیجیـده بـود، از       بـه  چـادرم افتـاده و     کفشهایم در دسـتم بـود و      

نـد، امـا مـن    کردمـی گرفتنـد و روبوسـی   آغـوش مـی    را در   ما هابچهطرف  هر
 داد و  نمـی   پیـشروی  ۀ فعـالً اجـاز    هـا بچهبود ولی ازدحام    “ شکر ”چشمم دنبال 

سمت چپ    در ،آخرین نقطه این دایره ازدحام      ناگهان در  ، قفل بودیم  جاهمان
ه و دستش های پایش بلند شدرا دیدم که روی پنجه  “ شکر ”3جلوی سلول  در

دلیـل  هزد ولـی صـدایش بـ   را ببینم و اسمم را فریـاد مـی         که او  دادمیرا تکان   
اختیار بی. ریخت حال اشک میهمان در  قابل شنیدن نبود وهابچهصدای وسر

میـان   چه در دستم بـود رهـا کـردم و تـالش کـردم از          و هر ! ”شکر ”فریاد زدم 
هـم  “ شـکر ”.  هـم پـاپیچم نبـود      چـادرم  دیگـر . سمت او راه باز کنم     به ،هابچه

یـک   ، درکـرد مـی  سمت مـن راه بـاز   به زد وهابچهدایره ازدحام   به خودش را 
و ! داشـتم  سال آرزویش را3ی که  ی لحظه همان! …هم رسیدیم خدایا   به لحظه

ام گذاشته بود، اسـمم    روی شانه  اوکه سرش را  . آغوش گرفتیم  در را یکدیگر
. کـرد مـی گریـه    و زدمـی   فریـاد  شـدت بـه  د و صدای بلن   و با  کردمی تکرارا  ر

که صورتش حالی در گریه و چنان باهم کشید وو صورتم می به سر دستش را
فقط  تو! هنگامه!  هنگامه گفتمی ،کردمیگردنم فرو    میان شانه و   در بیشتر را
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 برگشت هابچهطرف   به ناگهان و! تو فقط تنها دوستم بودی    ! تنها دوستم بودی  
  من تعجـب کـردم و      »!اون تنها دوستمه  ! اون تنها دوست منه   «: د گفت فریا با و

صورت دایره دور ما حلقه زده       به هابچه! تازه متوجه دور و اطراف خودم شدم      
را بـا آن وضـوح   “ شـکر  ”کـه صـدای  ایـن . نـد کردمـی صدا گریـه    بودند و بی  

گریه  من چسبیده بود و بهچنانهم“ شکر ”.علت همین سکوت بودهشنیدم بمی
هم یک بـازویم را بـا دو دسـتش           او اش انداختم و   شانه دور دستم را . کردمی

  سـلولی کـه ایـستاده بـود و      همانسمت   به را  او ،محکم گرفته و نگهداشته بود    
 آرام پراکنده شـدند و     کردند و   راه باز  هابچه. ما بود، بردم   به نزدیکترین دیوار 

  .نشستیم د ودستم بو دستش در. سمت ما نیامد بهکسهیچ
نظــر هخـسته بـ   م، افـسرده و کـرد مـی حالـت خوبـه؟ نگـاهش    : پرسـیدم 

 موهـایی   همـان . اسبی کرده بود  موهایش را دم  . رسید، خیلی الغر شده بود    می
. مکـرد مـی ش اریخـتم و عـصبانی    م مـی  هبعد به  م و کردمیکه برایش درست    

دوبـاره    و م ریخـتم  هـ دست بردم و موهایش را بـه      . بود تمیز هم مرتب و   هنوز
 چنان ناباورانه و  که هم آلودش در حالی   چشمان اشک  پرسیدم حالت خوبه؟ با   

 هـا بچـه  یکـی از  ، لبخندی زد و سـرش را تکـان داد      ،من بود  به نگران چشمش 
 کرد، با محبت لبخنـدی زد       همان، نگا شدمی جلویمان رد  درحالیکه داشت از  

مـن   بـه   حـال آهـسته    همـان  در نگاهش او را دنبال کرد و      با“ شکر ”.وگذشت
مجـدداً بـا     و بعـد  !  اعتمـاد نکـن    کسهیچ به !اینها اعتماد نکن   به !گفت هنگامه 
 درمانده، انگارکه چیزی یادش آمـده باشـد در   آلود ولی خسته و   صدای بغض 

 ،ورنـد  بیا جـا ایـن  بـه  ند مادرم را هم   خواستمینها   آ ،جهت اثبات حرفش گفت   
. و اشکهایش جاری شـد    ! … خدایا …جااین ،امفکرش را بکن، مامان بیچاره    

، چـی شـده؟ بـا تـو     ”شـکر  ”م گفـتم کـرد مـی که صورتش را نوازش  حالی در
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متوجه شـدم   ! ؟ گفت همینا  جااین مامانتو بیاره    خواستمیکار کردن؟ کی    هچ
  .نگرانی شدید است که حالش طبیعی نیست و دچار یک وحشت و اندوه و

احـوال دوسـتان     وشـروع کـردم از اوضـاع         عوض کردم و   صحبت را 
ــدیمی و ــتن و  ق ــانواده گف ــده  خ ــاطرات خن ــتیم خ ــاهم داش ــه ب ــاد،داری ک   ی
یم کردمیخوابگاه درست   چاییهای دزدکی که تو،های شب امتحانساندویچ

یاد بـاال   ! یمکردمیمربیانی که اذیتشان     و“ خسروی”خانم   و“ گیلک”خانم   و
 همـه   کـه از  حـالی  دررفتن از درخت شاتوت که گیـر افتـادم وآنهـا دررفتنـد              

خـودم   بـه به او و سوسن داده بـودم، هیچـی هـم    هایی که چیده بودم و    شاتوت
دیگـر روبـریم    “ شـکر ”. یمرفتـ مـی خنده ریـسه     دوتایی داشتیم از  . نرسیده بود 

 مـا نزدیـک    بـه  ،ی بند جالب بود   هابچه بقیه   رفتار. خندیدفقط می  نشسته بود و  
  .شدندنمی

  نابودی انسان ژخیمان برای  جدید دۀتجرب
برای جمع کردن وسایلم بلندشدم و گفتم االن برمیگردم تا بـاهم شـام              

شـدم و     مـن هیچـی نـدارم، وقتـی بلنـد          فعالً! بخوریم، توهم هرچی داری بیار    
بـاهم  قـبالً   شـناختم و     نمـی  را ی ژیال آهسته صـدایم کـرد، او       ی درگوشه ،رفتم

 گفت کردمیدم داشت گریه نزدیک ش او به .بند بود هم“ شکر”او با    نبودیم و 
خـوب بـشه و   “ شـکر  ”کـردیم  نمـی دونی چی شـده؟ مـا هـیچ وقـت فکـر           می
پرسـتار  .  اون امـروز زنـده شـد   ، دوباره حرف بزنـه   ، سالم کنه  ،بخنده روزیک

 بعد از واحد مسکونی، اون فقط گریه      ،مثل قبل . مهربون بند ما امروز زنده شد     
ایـن  . زد نمـی   حـرف  کـس هـیچ بـا   نشـست و    به دیـوار مـی    ساعتها رو . کردمی

او نزدیـک    بـه  توانـستیم  نمی توابهای کثافت هم دورش را گرفته بودند، ما هم        
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 ،کردمیوحشت  زد و نمیما حرف خودش بودکه با خاطر بههم بشویم، بیشتر
کردنـد و   نمـی  ولـی اونهـا ولـش   ،ترسـید زد از همه می   نمی با توابها هم حرف   

دیـدیم کـه اونـا دارن هلـش         مـی  مـا  موم کنـه و   نقطه که ت   منتظر بودند تا یک   
  .دن که تموم کنهمی

ــخورها ــان! الشـ ــی همـ ــه مـ ــخورها کـ ــاال  الشـ ــناختم حـ ــر  شـ منتظـ
  !بودند“ شکر ”الشه

واحـد  ”ی  هـا بچـه  مثـل بقیـه      ،شناختمی که می  “شکر ”،شد نمی  باورم
 از شده باشد، ولی واقعیـت بـود و او نیـز تعـادل روانـی خـودش را                 “ مسکونی

بکنند الشه   به تبدیل را نتوانسته بودند او    بود، ولی خوشبختانه هنوز    دست داده 
و مجاهـدین   “ مسعود”هنوز   هایی که شده بود   رغم تمام شکنجه  علی“ شکر”و  

  . ها زنده مانده بودهمانرا فراموش نکرده بود و با 
 ییتوّابهـا خائنین و    م چک کنم که روابطش با     خواستمی باربعدها یک 

ریختگی روحـی کـه     بهم به با توجه واقعاً  گرفته بودند چه بوده و       که دور او را   
اینها که دورت بودند  بهپرسیدم او  از ،آنها پیش رفته بود    چه حدی با   داشت تا 

بـا لحنـی      نگـاهم کـرد و     تعجـب  بـا  برگـشت و  . ی برایم مهم است   گفتمیچه  
! ی مـن خـائن شـده بـودم؟        کنـ مـی تو فکر   ! هنگامه: گفت آمیزشکوه آزرده و 

 : ادامه داد،جواب بدهد انگارکه موظف است این را    کمی سکوت کرد و بعد    
هم تواب بشوم، درسته که حالم خوب نبود، ولـی          ندکه من کردمیاینها تالش   

خواهنـد کـه ناگهـان بـا مـن مهربـان            فهمیدم که آنها کی هستند و چی می       می
تـو  ! کـنم ی نمـ  من هرگز خیانـت نکـردم و      . زدم نمی من با آنها حرف   . اندشده
  کنی؟ نمیباور

بـه   برگردانـد و   وقتـی مطمـئن شـد، نگـاهش را        ! مکـن مـی  چرا، بـاور  ـ  
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  .صحبتش ادامه داد
 کـه   دگفتنـ  مـا  بـه   هنگامه، :شام بود گفت  موقع   ،برگشتم وقتی پیش او  

!  شام بخـوره    کس دیگه   حق نداره با   کسهیچغذای اشتراکی بخورید و      نباید
؟ ”حـاجی ”گفته؟   گفتم کی این مزخرف رو    ! فرما بزنید ید ب نتومی فقط   گفتند

 االن تو . یمکنمینحو احسن رعایت     به هم  ما ،کرده خب حاال که این غلط رو     
تایی دو کردم و تشکر!  گفت بفرماییدوخیش به او هم،بزنی من بفرما بهمیتونی

و “ حـاجی ” بهخیاری که داده بودند و خندیدنخوردن آبدوغ بهشروع کردیم 
  !چقدر آبدوغ خیار آن شب چسبید! هاتواب ا وهمه دژخیمه
هـا هـم   گفـتم بچـه  . ایهم مثل ایندیرا گانـدی شـده    هنگامه، تو :گفت
  !آدمهای مهم رفته و خندیدیم بهگویند، خوبه اقالً یک چیزمانهمین را می

گفتم ولـش کـن     !  بازکن ،بعد گفت موهایت راپشت سرت جمع نکن      
 ،گفتم خب بگن! گویند سیاسی هستی میوقتفت نه آن گ،بهتره بابا این طور
برنـد اذیتـت    مـی . نـد کنمـی  گفت نه بعـد کارهایـشان را شـروع           !هستیم دیگه 

ها جویی بهانه همانفهمیدم این مقوالت    می. کردمی ند و با نگرانی اصرار    کنمی
شـان  هـا شـکنجه   ایـن بهانـه   بـه “ واحـد مـسکونی   ” کارهایی بوده که در      همانو

ــی ــد وکردمـ ــا را  نـ ــوری آنهـ ــن طـ ــهایـ ــرز بـ ــد  مـ ــانده بودنـ ــون رسـ . جنـ
 هـستی و اون     جـا ایـن  االن تو ! را فراموش کن  “ واحد مسکونی ”“ شکر ”فتمگ

تعـادل   بـه   او جـا آن بـه  نکـردن  م بـا فکـر    خواستمی نکن و  تمام شد، بهش فکر   
. ریخـت م مـی هـ بهتعادل او را  ،جاآنروانی خودش برسد، چون هر یادآوری   

م بگویم باید اول    خواستمیم یا هر حرفی که      دادمی مانجاکاری را که باید     هر
نـوعی  هکاشـته بودنـد، پـاک و بـ         ذهن او  در“ واحد مسکونی ” چیزی راکه در  

حـرفم   بـه  راحتیبه“ شکر ”این کار خیلی سخت نبود، چون     . مکردمیمتالشی  
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  . لعنتی چه بودۀشناختم که این پدیدولی باید می. کردمیگوش 
چه از آن ! معمایی هولناک و شگفت   .  معما بود  برایم“ واحد مسکونی ”

ها شنیدم، اجمـاالً دسـتگیرم شـده        و از دیگر بچه   “ شکر”که جسته گریخته از     
  هـر کـاری منجـر      انجـام  یا عـدم     انجام هر چیزی، هر کاری،      جاآنبود که در    

 !نـد حـرف زدی    گفتمـی زدنـد   حـرف مـی     اگـر  مـثالً . ه است شدمیشکنجه  به
کردکه کاری  نمییعنی هیچ فرق! ند حرف نزدی  گفتمیزدند،   نمی اگرحرف

 و جلـو    جاهمانشکنجه در    .شدمی شکنجه   ۀ دلیل و بهان   همانبکنی، یا نکنی،    
حتی از نگاه کـردن، سـالم   “ واحد مسکونی”همین جهت، زندانیان   به !دیگران

سـاعتها و روزهـای     . نـد کردمـی ترین کارها خودداری     معمولی انجامکردن و   
 و بـا  نشـستند یـی مـی   نقطـه حرکـت در بـی  سـکوت و  دیوار و در  بهمتمادی رو 

  .زدند حرف نمیسکهیچ
خورد، بالفاصله رویـش    د، وقتی هم می   خورمیخیلی کم غذا    “ شکر”

چـه را خـورده بـود، بـاال     ی آن یـ گرداند و در ظرف کوچـک دربـسته       میرا بر 
 کرده بود ولی چندین بار خونریزی معده البته او زخم معده گرفته و   . آوردمی

گفـت هـر چـه      خواست دیگـر نخـورد، مـی      می. این استفراغ بیشتر عصبی بود    
اسـتفراغ   اوگفتم اشکال ندارد تو غذا بخـور، بعـد اگـر           به .آورمبخورم باال می  

کـه  قبـول کـرد و عجیـب ایـن        . کردی مهم نیست، ولی از نخوردن بهتراسـت       
  . کمتر شد خیلی کم و استفراغ او طی چند روز

  گوش دکتر خودفروشه بسیلی
نـرس بیمارسـتان   “ معـصومه ”. بنـد مـا بـود    هم در “ معصومه جوشقانی ”

اخـراجش   قبل از“ شکر ”.تختخواب و از نرسهای ارشد بخش عفونی بود  هزار
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را مـوقعی کـه بـرای کـاری      بـار او من یک همکار بود و  آن بیمارستان با او    از
  .  دیدمتختخواب رفته بودمبیمارستان هزاربه“ شکر ”نزد

. استاد دانشگاه و از فعاالن مقاومت در دانـشگاه بـود          “ معصومه”همسر  
کــه نتوانــسته بــود همــسرش را    دلیــل ایــن هخــرداد، رژیــم بــ   30پــس از 

هـای   شـکنجه  بازجویـان پـس از     .را دستگیرکرده بود  “ معصومه”دستگیرکند،  
ن سـال حکـم زنـدا     3 او بـه  همسرش دست پیـدا کننـد      به فراوان چون نتوانستند  

 در رابطـه بـا مجاهـدین        کـه خـودش مـستقالً     رغـم ایـن   علی“ معصومه”. دنددا
همین به“ حاج داوود ” بود وهابچهحامیان  زندان از فعالیتی نکرده بود، ولی در

را “ خـانم جوشـقانی   ” ولـی    هـا بچـه  در مقابـل     .آمد او بدش می   جهت بسیار از  
نقطـه   فـت شـدیم و    هـم چ   بـا مـا    منتقـل شـد،      7بنـد  به وقتی او . دوست داشتند 
معـصومه نیـز     .مـان بـود   و سپس حرفـه   “ شکر ”،وه بر مجاهدین  اشتراکمان عال 

 را خائنین متنفر بـود و در زنـدان خـوب ماهیـت ایـن خائنـان               ها و تواببسیار از   
دلیل تخصـصش بـرای    بهاو را. فروشان داشتشناخته و مرزبندی جدی با آدم   

  .بهداری رفت بههابچه با خودش هم پس از مشورت. کار در بهداری بردند
 شده توّابهاپیکاری بود وحاال از قبالً نامی که “ حسینی دکتر ”جاآندر 

او حتـی  . کردمی بهداری کار گذاشته بود در“ حاج داوود”و دست در دست   
مردم صحبت از حفظ  بهسقف خیانت نداشت البته زیر  هماش راحرمت حرفه

هرحـال در    بـه   ولی ،جایی نداشته باشد  ی شاید چندان    یرفهحرمت و وجدان ح   
 شرایط هم پزشکانی بودند که ممکن بود با مجاهدین اختالف نظـر هـم        همان

 خـود را زیـر      ۀ ولی با دژخیمان مرز داشتند و هرگز حرمت حرفـ          ،داشته باشند 
کـار مـداوای     به ییپا نگذاشتند و با دلسوزی انسانی و احساس مسئولیت حرفه         

 صـورت پرداختنـد و گـاهی بهـای آن را هـم بـه          ر مـی  زندانیان مجروح و بیمـا    
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، کـار مـداوای     ”حـسینی دکتـر   ”ولی ایـن    . پرداختندرویارویی با دژخیمان می   
داد  نمی انجامهای مقاوم و تنبیهی هستند،      دانست از بچه   را که می   8بیماران بند 

 وخامـت  علـت بـه  در وضـعیتی کـه   خـصوص بهباعث درد و رنج بیشترآنها،      و
  .شدمی ،بهداری بستری بودند حالشان در
خیالی این دکتر خودفروش و عـدم رسـیدگی       از بی “ معصومه”بار  یک

ــهاو ــابچــه ب ــده ــار بن ــه8ی بیم ــصبانی مــی  ب ــود وشــدت ع ــهش ــراض  ب او اعت
 حضور داشته، جاآنکه “ حاج داوود”که برای منظور اینبه“ حسینی”. دکنمی

هـا  مگـر بنـد هـشتی     ! رت اسـت  گویـد چـه خبـ     او می   به ،دمی تکان داده باشد   
هایــــت هــــستند، کــــه ایــــن قــــدر حــــرص و جوشــــشان را  دخترخالــــه

گـوش او    بـه  یک سـیلی محکـم    “ حاج داوود ”هم جلو   “ معصومه”! خوریمی
 هـــای تـــو هـــستند وزادهخائنهـــا خالـــه! وجـــدانگویـــد نـــه بـــیمـــی زده و

 وان تنبیهعن بهبعد از این ماجرا او را نیز   . دهدرا گوشمالی می  “ حسینی”حسابی  
هـم از   “ معـصومه ”.  بـودیم  8بنـد  ما در  سه نفر  حاال هر   منتقل کردند و   8بند به

  . خوشحال بودبسیار “ شکر ”وضعیت

  » کودکان کویم کردیۀبازیچ…«
  آمد و دنبال سـفیدکاری و      8بند به  چند بار  انصاریاین میان آخوند     در

ن مـردم   ذهـ   تـصویر بـدی در     8 گفـت از بنـد     روزیـک . پاکسازی گذشته بود  
خواهیم این بند و ما می! که این هم یک بند مثل بقیه بندهاستحالیهست، در

 بعـد آمدنـد و یـک در از بنـد          . بین برود  این ذهنیت از   را عادی اعالم کنیم تا    
  . کردند  باز7هواخوری بندبه

این بند  پاسدارانش در و“ حاجی”جنایاتی که  سلولهای دربسته و انگار
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شود و  این کارها فراموش می     آوردند با  هابچه سر به هایی که  دادند و بال   انجام
 شـدند و  پاسدارانش ناپدیـد  و“ حاج داوود”این میان    در .قابل پاکسازی است  

. نیز مسئولیتش عـوض شـد     “ الجوردی”آمدند و    جای آنها دژخیمان جدید   به
شوند و   تعدادی از زندانیان توانستند آزاد       ، کوتاه و گذرا   ۀاین مقطع و دور    در

معدود زندانیانی که زنده از زندان بیرون آمدنـد حاصـل همـین دوران کوتـاه                
  .بود

حالـت طبیعـی     بـه  شد و تا حدود زیادی    کم حالش بهتر می   کم “رشک”
واحـد  ” او خـودش وقتـی از    . چنان بود اندوهش هم  ولی افسردگی و  . برگشت
 هماناقع  وآن بودید در    قفس که شما در    ،گفتمی کردمیتعریف  “ مسکونی

شـب و    بـه  دیوار بنـشینیم و روز را     بهند، این که رو   دادمیما   به استراحتی بودکه 
کـرد و   او با خشمی هیستریک از خائنـان صـحبت مـی           .روز برسانیم  به شب را 

. له شود و گرنه او شکستنی نبود      “ فاطمه”گفت آنها بودند که باعث شدند       می
نـد و مـن نفهمیـدم    کنمـی جـاوز   ت“ فاطمـه ” بـه  حـضور بقیـه    گویا دژخیمان در  

خیانـت خائنـان؟     شکستن چه بود آیا همین بود یا       از له کردن یا   “ شکر”منظور
توانست  نمی  و شدمیلرزید و نامتعادل    می“ شکر”رسید،   که می  جااین به چون

نـد  کردمـی جـا زنـدگی      مـا در یـک     بـا ) پاسداران( آنها   ،گفت او. ادامه بدهد 
ند، یعنی کردمیما زندگی  گویم این جانوران باکنی وقتی می  ی تصور توانمی
  چه؟

 جـدا  را نفـر از مـا    40روزیکگوهردشت بودیم و     گفت ما در  “ شکر“
خـواهیم  مـی . نـد گفتمیلودگی   مسخرگی و  آنها با .  آوردند جااین به کردند و 

دانستیم باز  ما می . شما موش آزمایشگاهی هستید    یک آزمایش علمی بکنیم و    
مـا را  .دانسیتم موضوع چیـست  نمیسرمان بیاورند، اما بهالییخواهند یک ب  می
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 توانستم حسابش را روز6 خودم تا ،داشتندمیروزها بدون آب و غذا سرپا نگه
مدتها ایـستادن    از بعد. دارم که سرپا بودم، ولی بعد دیگر نفهمیدم چه شد         نگه

دوباره  کردند و کتک بیدارمان می   افتادیم اما با  زمین می  به  و شدیممیبیهوش  
آمـد  مـی  ن هـوش  بـه   نفـر  ،زدنـد  کتـک مـی    چـه هرگاهی  . کردندسرپایمان می 

 … دوبـاره …وش بیایـد و دوبـاره  هـ تـا خـودش بـه      نـد کردمیوقت ولش   آن
. بردند“ واحد مسکونی ” به را که ما این خواهند بکنند تا  می کارهدانستیم چ نمی

 نـد گفتمـی مـا   به. شروع شدها شکنجهجاآن در. بند داشتیمما تمام مدت چشم 
زبـان   بـه  ندکـه ایـن را    کردمـی  وادار را مـا  هـستید و   شما سگ هـستید یـا خـر       
 ند حاال که خر   گفتمی !یم خر هستم  گفتمیشکنجه   خودمان بگوییم وقتی زیر   

ند شـد مـی ما   ند باید سواری بدهی و سوار     گفتمیبعد   کنی و  هستی باید عرعر  
 بعـد  ! هـستم بنـویس مـن خـر     بـار  ند هزار فتگمی بعد و. را حمل کنیم   که آنها 

  ....گفتند حاال دوهزار بار بنویس ومی
همـه   دراین نقطه مثل کسی کـه تمـام شخـصیتش لـه شـده و              “ شکر”و
  . رفتمی فرو فکربه  وشدمیاشکهاش سرازیر . دست داده باشد از چیزش را

خ مثل آدمهای مس    و رفتمیراه  “ رکسانا”قرنطینه هم     که در  آمدیادم  
ریخت ومن  و اشک می  ! من سگ هستم  ! من سگ هستم  : کردمی شده تکرار 

  . دنبال منشأ این حرف بودم
  مـن دیگـر    ،دادمیگفت و ادامه    می“ مسکونی”از  “ شکر ”گاهی وقتی 

د خدایا اینها با انسان چـه  خورمیم هتعادلم به اش را بشنوم و  توانستم ادامه نمی
د؟ و در درونـم  کنمی د؟ چه کسی باور   کنمی ند؟ چه کسی اینها را باور     کنمی

فقط زور  هستی؟ در این مواقع انگار    کجا هستی ؟کجا   خدایا تو : زدممی فریاد
 که قلب   دارد واالّ  فقط تحمل این لحظات بندگانش را      او! رسدخدا می  به آدم
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  .شودانسانی منفجر میمغز هر و
ی خـودش بـود،   هواو حالبعضی مواقع که در  در“ شکر”یادم افتاد که    

چه بود کـه   نبود ولی این شعر خیلی اهل شعرقبالً  او ،کردمیشعری را زمزمه  
 کودکـان   ۀ بازیچـ  ،نـشین باوقـاری بـودم      سجاد«: کردمیقدر آن را تکرار     این

  »!کویم کردی
همیـشه  . محجوب بود  جدی و  زندگی عادی بسیار باوقار و     در“ شکر”
 وقت ندیده بـودم برخـوردش بـا        هیچ ،اتیکت بود  با اصطالحبهتمیز و    مرتب و 

 ..... خـوردن و   هر کـاری، حتـی لبـاس پوشـیدن و غـذا            مسائل مبتذل باشد در   
چــه  بـه آدمخـواران خمینـی، آنهـا کـه دشـمن انـسانند، او را بـا آن شخـصیت        

  …خردش کرده بودند و بقیه را هم کارهایی وادار کرده و
ض شـده بـود و    عـو اساسـاً  حـال او . بـودم “ شـکر ” هفته بـود کـه بـا      دو

شـد، بلکـه مثـل گذشـته         نمی تعادل نه تنها در او دیده     گونه آثاری از عدم   هیچ
ی بودیم که چه جـوری      ی نقشه فکر سرحال بود و ما در     جنگنده و  یک مجاهد 

پـدر و   بـه  مالقـات قبلـی    ت بـا هـم عـوض کنـیم چـون در            مالقا جایمان را در  
ت بگیرند که من بتوانم پـدر   مادرهایمان گفته بودیم که همزمان بیایند و مالقا       

خـودت را  “ شـکر  ”گفـتم . هم پـدر و مـادر مـرا       او مالقات کنم و   و مادراو را  
گذاشـت،  یـی کـه روی تـو مـی    آماده کن که پدرم جلو همه با اسمهای بـامزه       

 دلم برای مامانت خیلی تنگ شده و        گفتمیاو  . خندیدمی صدایت کند و او   
 هـم   ین بودکه دوسـتی عمیقـی کـه بـا         واقعیت ا . خواهد ببینمش خیلی دلم می  

مثـل یـک فامیـل شـده       هم نزدیـک کـرده و      به بسیار هایمان را داشتیم خانواده 
او  مـادرم از  چیـز هـر  کـس و هـر  به همین دلیل در هر مالقات قبـل از        بودیم و 

  .کردمن سؤال می به راجع،مادر او پرسید ومی
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  “شکر”وداع با 
صـحبت   هـم نشـسته بـودیم و       بـا “ معـصومه ”و  “ شکر” من و    ،شب بود 

آزاد خواهیـد شـد،   “ معـصومه ”دانم که تـو و  گفت من می “ شکر”. یمکردمی
و گفـت    چشمهایم نگاه کرد   مانی؟ در می گفتم کی گفته تو   . مانمولی من می  

 چادرمـشکی و  بـا “ شـراره ”ناگهـان  . مطمئن بـود  اینها مرا آزاد نخواهندکرد و    
شده  توابی بود که حاال     ی یک هفته   مبارزین همانمقنعه واردشد او هم جزو      

او گفتم یادت  به،چشمش را دزدید من افتاد رنگش پرید و بهچشمش که. بود
 ۀکلیـ  بـا “  محمـدزاده  شـکر  ” گفـت  بعد. سکوت کرد  ؟ چیزی نگفت و   هست

  .یایدوسایلش ب
طـور واقعـی    بـه البته.  معروف بود  توّابها بند به 3بند.  آمده بود  3او از بند  

 نـد و کردمـی  همین چند تا آشغالهایی بودندکـه مـزدوری     وّابهات. طور نبود این
 توّابهـا بنـد   بـه 3 بنـد ، بیـشتربود جاآنبودند و تعدادشان     آن بند مستقر   چون در 

شاید هم این اسم، قمپز الکی رژیم بـود کـه وانمـود کنـد گویـا                 . معروف بود 
ایستاد “ کرش ”ناگهان. توانسته زندانیان یک بند را بشکند و تواب درست کند         

  !روم نمیمن!  نه،!روم نمیگفت من و
آنها گزارش داده بودند . خودشان را کرده بودند های خائن باز کارتواب

 دوباره وضعش خراب شده، منظـورآن       ،چون با منافقها چفت شده    “ شکر ”که
امـا  . یی برای آن الشخورها نشده است     الشه“ شکر”بیان واقعی یعنی     به کثافتها

 در“ شکر ”.دیگری را الشه کنند   “ شکر ”یا“ شکر ”بودند که بتوانند  اشتباه   در
تعـادل روانـی هـم     که حتی در حالت عدم یی رسیده بود  قله به آرمانش به ایمان

بار هم اجازه نداده بود که      مزدوری بکشانند و حتی یک     به نتوانسته بودند او را   
من مطمئن  . ا گذاشت دل آن جالده   به و داغ این را    او بخواهند  چنین چیزی از  
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  .بودم که هرگز نخواهند توانست انسانیت او را از او بگیرند
و دوری از او برایم مثل زهر تلخ بـود، امـا        “ شکر”کندن از   اگر چه دل  

 را زور اوهنگذارد که آنها ب او را راضی کردم که بدون ایجاد درگیری برود و
 ایـستاده بـودم و      جـا آنشـد،    هـای زیرهـشت رد    از میلـه  “ شـکر  ”وقتـی . ببرند

خدمت گرفته بودم که اشک نریزم،       به م و تمام توان خودم را     کردمینگاهش  
بـا همـه سـلولهای حواسـم        ! … خـدایا  .کردمیاما او با چشمان اشکبار نگاهم       

 ،سـپردم بـه خـاطر مـی    م وکـرد می او را و حضورش را در ذهنم تصویر         ۀچهر
اه درگـ  بـه  و مـن  ! واهی دیـد  را نخ “ شکر” دیگر   گفتمیمن   به ی شوم احساس

  .ردم گریه نکنمکچنان سعی می هم اما…! نه…خدا! زدم، نهخدا زار می
 بـا  م و کـرد مـی پشت پلکهایم احساس     آلودی را سنگینی سیالب خون  

 در آخرین لحظه باز“ شکر”. مکردمیجاری شدنش جلوگیری  تمام قدرتم از
کـرد،   سمت من دراز به دستش را ازدور ملتمسانه    نگاهم کرد و   هم برگشت و  

آن عبـور کـرده    های آهنی زشت و بیرحمـی کـه قلـبم از    پشت میله من هم از  
او از در آهنی بند خارج شد و من هنـوز           . کردم دراز سمت او  به  دستم را  ،بود

دانم چه  نمی.کردرا فریاد می“ شکر” وجودم ۀسمت او دراز بود و هم بهدستم
  گفـتم  ، دلداریم بدهـد   خواستمیاحتماالً   ،سمت من آمد   به ،کسی کنارم بود  

 و! مکنمیخواهد خواهش  دلم االن فقط تنهایی می،همه بگو پیش من نیایندبه
به تخت باالیی سلول پناه بردم تنها جایی که داشتم و سیالب اشکی را کـه تـا     

  .رش کرده بودم، زیر پتو رها کردمآن موقع مها
را “ شـــــــکر ” خـــــــواب ،روز در کـــــــشاکش تـــــــب و درد 3

 دوسـتی کـه مثـل او        ،امنازنینم، دوست یگانـه   “ شکر ”،عزیزم”شکر ”.دیدممی
  .دیگر هرگز نیافتم
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این جابجایی، تاسال    از بعد“ شکر ”ها شنیدم، چنان که بعدها از بچه    آن
. آرمانش را با نثـار خـونش اثبـات کـرد           به عامها وفاداری  جریان قتل  که در 67

 ، در بند موسوم311، در  ”اوین”ی تنبیهی   سلولهای انفرادی و بتدها    همواره در 
های مـداوم و   شکنجهاثر در“ شکر”. آمد بودو در رفت…آسایشگاه و غیره به

.  رنـج بـسیار کـشید      ،کوبیـده بـود   بیماریهای مختلفـی کـه جـسمش را در هـم          
. آسـانی قابـل شناسـایی نبـود       ر بـه  دیگـ  شدت ضعیف و خمیده شـده بـود و        به

 گوینـد امـا روحـش مثـل کـوه بـود، اسـتوار و              مـی بودنـد    یی کـه بـا او     هابچه
او شخـصیتش را بـا    آخـر . داد نمـی انگار هیچ چیـز آن را تکـان    ! تسخیرناپذیر

روح مقاومــت یــک خلــق پیونــد داده بــود و بــا آن ســالحی ســاخته بــود کــه 
 را از  نداشـت کـه او     ی وجـود  ی شکنجه هیچ دیگر. درآورد زانوبه دژخیمان را 
  . پای بیندازد

  آزادی
صدایم کردنـد،   . اتمام رسیده بود   به ند روزی بودکه حکم زندان من     چ

 پرسـید حکمـت تمـام شـده بـرای آزادی حاضـری       ، آخوند ناصری بود   همان
م آزادم کنند،   کردمین  فکر ،بند برگشتم  به  پاسخم منفی بود و    ؟مصاحبه بکنی 

کـردم چـه    فکـر مـی   . فرسـتادند “ اویـن ” به بعد صدایم کردند و    روز ولی چند 
بازجویی و شکنجه در پیش اسـت، امـا پـس از دو      ه؟ البد دور جدیدی از    شد

و پـدرم دنبـالم آمـده     “ ماخـاال  ”، از زنـدان آزادم کردنـد       بودم، جاآنروز که   
 خواهند آزادم کنند و آنها    آنها اطالع داده بودند می     به روزی بود که  20بودند  

 ه بودند دیگـر کـسی     ند، ولی چون آزادم نکرد    آمدمی زندان   جلو درِ  به روزهر
 زنـدان مراجعـه     درِ بـه  روز هر ،که همراه پدرم  “ ماخاال” آمد ولی می ن سراغمبه
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  .روز مرا تحویل گرفتندآن. کردمی
گفـتم بایـستند،    “ ماخـاال ”پـدرم و     بـه  وقتی کمی از زندان دور شـدیم،      

آن کـه مثـل      بـه  ایـستادم و  . را ببیـنم  “ اوین”خواستم از دور، یک بار دیگر       می
بـا  .  خمینی و مثل یک هیوال در آن دره چمباتمـه زده بـود، نگـاه کـردم                 روح

تپنـد، چـه چـشمها کـه از          که پشت این دیوارهـا مـی       چه قلبها خودم اندیشیدم   
کـه کـی طلـوع       ،خورشـید  به آسمان و  به دار سلولها های کوچک و میله   پنجره

کـه چـه    دلم غریدم، نفـرین بـر تـو ای هیـوال    در  .اند شده دوختهخواهد کرد، 
نفـرین بـر تـو ای هیـوال کـه چـه امیـدهایی را خاکـستر                  ! نازنینهایی را بلعیدی  

ــردی ــه   ! ک ــو ک ــر ت ــرین ب ــی نف ــه عزیزان ــودی چ ــا رب ــرین!  را از م  و …!نف
  امـا بخـدا و     : و در دل غریـدم     کوچولو و آرزوی بزرگ او افتادم     “ روزبه”یاد  
   …!کنیمویرانت می! کنیمآزادی سوگند، ویرانت میبه

  .راه افتادم به…و
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