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 يادداشت چاپ اول
 

 ر بر دارد، و اينطر فراموشي را د زمان و مكان خدردوري 
 .كند ن تبعيدي را تهديد ميبزرگترين خطري است كه ما ايرانيا

ي روزانه و منافع حقير شخصي و  آرام در مرداب زندگي بي مايه آرام
كنيم كه جزئي از مردم سرزميني  رويم و فراموش مي گروهي فرو مي

 هستيم كه همواره، بيزار از زشتي و پلشتي استبداد و نابرابري، به
هاي شگفتي  جستجوي آزادي و برابري برآمده و در اين راه حماسه

 .آفريده است
ي  گزارش باور عاشقانه» خوب نگاه كنيد، راستكي است«

چنين گزارش  هم. هاي واالي انساني است فرزندان ايران به ارزش
ي شقاوتي است كه به اين خاطر، جهل و سرمايه بر آنها روا  هولناكي

گيرد كه هرگز فراموش  ن به اين اميد انجام ميچاپخش آ. دارد مي
 .ايم نكنيم ريشه در كدام سرزمين داشته

 ناشر
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 يادداشت چاپ سوم
 

در ايـن  . گـذرد  مـي » خوب نگاه كنيد، راستكي است «نزديك به ده سال از چاپ اول كتاب         
مهـوري  هـاي ج   هاي سـياه در زنـدان      هاي بسيار ديگري در باره آنچه كه در اين سال          مدت كتاب 

 .اسالمي گذشته، منتشر شده است
هـاي   هـاي گروهـي و چهـارچوب      هـايي كـه جـدا از وابسـتگي         هـا، بـه ويـژه آن       اين كتاب 

هـاي سـركوب     ترين سيسـتم   ايدئولوژيك به بيان ساده اين واقعيت شوم پرداختند، يكي از جهنمي          
ده، در معـرض ديـد و   گـرا بنـا نهـاده شـ     نظر و واپس   تاريخ بشر را كه بر پايه يك ايدئولوژي تنگ        

  .قضاوت جهانيان قرار دادند
هـاي بشـر را بـراي رهـايي از           خواهد تمام كوشش   اي كه در پايانه قرن بيستم مي       ايدئولوژي

اش را از  نيـازي  هاي او را براي به دست گرفتن سرنوشـت خـويش و بـي    جهل نفي كند و پيشرفت 
هـاي پـيش از تـاريخ        وبـاره او را بـه تـاريكي       هرگونه جهان غيرانساني و فراانساني ناديده بگيرد و د        

» دبـ ع«تابـد، او را   شـت خـويش را برنمـي   اي كه انسـان رهـا و حـاكم بـر سرنو            ايدئولوژي .بكشاند
گلـه  «خواهد و جمهور مردم را، كه تعيين كننده قراردادهـاي اجتمـاعي بـين خودشـان هسـتند،             مي

 .نيازمند هي چوپان» گوسفندان
گستراند كـه    هايي را در پيش چشمان ما مي       مت ايستادگي انسان  ها عظ  چنين، اين كتاب   هم
خرند تا روزي انسان خردگرا و آزاد بتواند پايـان       ها را به جان مي     وار همه زجرها و شكنجه     پرومته

 .هاي اجتماعي را بر روي زمين جشن بگيرد جهل، بندگي و نابرابري
ي شكسته شـدن شخصـيت فـرد را     هاي توان انساني و زشت     ها، محدوديت   در كنار آن، ضعف   

در حقيقت، بيان ساده و روشـن آن واقعيـت جنهمـي،            . دهد در شرايط دشوار و غيرانساني نشان مي      
خشم و نفرت ما را نسبت به كساني كه تمام نيرو و انديشـه شـيطاني خـود را بـراي درهـم شكسـتن                   

ا كسـي كـه تنهـا بـه گنـاه        انگيزد و ترحم و همـدردي مـا را بـ           گيرند، برمي  انساني ديگر به كار مي    
 .اند اش كشانده خواستن آزادي و برابري، او را تا مرز نابودي كامل شخصيت انساني

گيـرد كـه در    با همان هدف انجام مـي » خوب نگاه كنيد، راستكي است«انتشار دوباره كتاب  
 انسان هايي كه فراموشي ارزش. پرهيز از خطر فراموشي  :  يادداشت ناشر براي چاپ اول آمده است      

تر به نسل پـس از   تر و تابناك ها را پيوسته صيقل داده و هر نسلي درخشان     در طول تاريخ خود آن    
ها همـه    هاي وااليي كه براي به چنگ آوردن اين ارزش         و فراموشي انسان  . خود منتقل كرده است   

 .هستي خود را نثار كردند
 ناشر
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ــن در     ــاهدات م ــزارش مش ــته گ ــن نوش اي
ی جمهـوری اسـالمی اسـت و روشـن          ها زندان

است كه به دوره زندان مـن و بنـدهايی كـه در             
ايـن را هـم     . ام محدود می شود    آنها به سر برده   

 بيـان كامـل همـين جـزء         می دانم كه از عهدهء    
 .ام كوچك نيز برنيامده

هرچه هست، گوشـه ای از واقعيتـی اسـت          
، كه در زندان های جمهوری اسالمی می گذرد

اقعيـت انگيـزه اصـلی مـن بـرای          همـين و  بيان   و
تنها كوشش كرده ام كه    . نوشتن آن  بوده است    

ز به همان گونه كـه      جز آنچه خود ديده ام و ج      
 . ام چيزی ننويسم ديده

ــته ــن نوش ــا  اي ــيار اســت، ام ــتی بس  را كاس
 .ای در كار نيست افزوده

 .ع. پ
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گوشـي را  .  بود كه زنـگ در بـه صـدا در آمـد        ١٣٦٠هاي شهريورماه    ساعت نه يكي از شب    
در را از   . بـرد بـه گوشـم رسـيد        صداي ناشناسي كه نام و نام فاميل مرا به طـور كامـل مـي              . برداشتم

دو مـرد جـوان را   . از آپارتمان بيرون آمـدم، وارد حيـاط شـدم و در را بـاز كـردم       . داخل باز نكردم  
گفتند چند سئوال دارنـد كـه   . گفتم خودمم. گرفتند روبروي خودم يافتم كه سراغ مرا از خودم مي       

گفتند اگر اجازه بدهيـد بيـاييم داخـل چـون در اينجـا           . گفتم بپرسيد . خواهند به آنها پاسخ دهم     مي
دو مهمـان و پسـر كـوچكم در خانـه     . شـدم نمـانع  . ها متوجه وجـود مـا بشـوند     ممكن است همسايه  

آنها خود را پاسداران گروه ضربت شش معرفي . شدمدلواپس من بودند كه با دو پاسدار وارد خانه          
 :اي از جيب درآوردند و نشان دادند كه در آن نوشته شده بود كردند و ورقه
 ، پاسدار گروه ضربت شش...برادر
 .سكني دارد دستگير كرده تحويل مقامات قانوني دهيد... شماره... را كه در خيابان... خانم

 الجوردي:   امضا
داننـد كـه مسـئله مهمـي نيسـت و بـراي              گفتند كه مأمورند و معذور، ولـي مـي        . پرسيدم چرا 

بعـد از مـن خواسـتند    . پرسيدن چند سئوال است و احتماالً چند ساعت بيشتر طـول نخواهيـد كشـيد         
گفتم اگر قرار اسـت بـه   . شود گفتند نمي. آورم گفتم من پسرم را هم همراه خودم مي     . حاضر شوم 

بـاالخره بـا اصـرار مـن        . جواب رد دادنـد   . دن او مرا اذيت نخواهد كرد     چند سئوال پاسخ دهم، آور    
در تلفن  . مسئولي بگيرد  ايد و اجازه آوردن بچه را از مقام         يكي از پاسدارها تصميم گرفت تلفن بزن      

اش  كه اين شخص اصرار دارد بچهاند و آن اين خصي دچار مشكلي شدهگفت كه براي دستگيري ش    
بعـد از   . گويا از آن طرف تلفن نام من سئوال شد، پاسدار هم نام مرا گفت             . را همراه خودش بياورد   

 .گردي رد و بدل كردن چند كلمه، به من جواب رد دادند و گفتند تا دو سه روز ديگر برمي



۸  
پاسـدار گفـت خـواهر حاضـر شـو          ... ام را سرم كـردم و ايسـتادم        مانتوام را پوشيدم، روسري   

گفتم چادر ندارم، وانگهي مگـر لباسـم چـه اشـكالي            . ت كو گفت پس چادر  . گفتم حاضرم . برويم
كنيم  ي خواهرهايي را كه بازداشت مي جواب داد ما همه . روم دارد، من با همين لباس سر كار مي       

چـادرش  . مهمانم چادري بـود . اي، كسي، قرض بگيري تواني از همسايه حاال مي. بريم با چادر مي 
 .سيدم و از خانه خارج شديم بوار را به من داد، سرم كردم، پسرم

مـرا بـه سـوي آن هـدايت     . در كوچه فرعي آن طرف، ماشين فيات قرمزي پـارك شـده بـود        
 راننده، بنشاند تا خودش از  ، بغل دست  ولارها خواست براي حفظ امنيت مرا ج      يكي از پاسد  . كردند
بنـابراين مـرا بـه    . اما پاسدار ديگر به او گفت كه اين كار الزم نيست    . ركات مرا كنترل كند   حعقب  

از وقتـي وارد ماشـين شـدم رفتارشـان بـا مـن          . عقب ماشين فرستادند و خودشان هر دو جلو نشستند        
گفتنـد در كـالس از مـاركس و لنـين هـم بـه               . اي؟ گفـتم معلـم     از من پرسيدند چكاره   . عوض شد 

 نـه چيـز   گـويم،  هـا مـي   گفتم من هر چه را كه در كتاب نوشته شده به بچه          . دهي ها درس مي   بچه
دارد بـه مـاركس     » م«ها هر چه كه      گفت آخر شما كمونيست   . آيد وقت آن هم پيش نمي    . بيشتري

در ضمن صحبت، پاسدار ديگر . جوابش را ندادم. دارد به لنين  » ل«دهيد و هر چه هم كه        نسبت مي 
 .كرد مدام مرا تحت نظر داشت كه رانندگي مي

ــه  بعــد يكــي از پ. مســافتي را بــه ســكوت گذرانــديم  اســدارها بــه مــن گفــت روســريت را ب
هايت ببند و كف ماشين بخواب، و تهديد كرد كه كالهي مخصوص اين كار دارند اما چون           چشم

. هايم را خوب ببنـدم  بنابراين خودم چشم. بينند از آن استفاده كنند من دختر خوبي هستم الزم نمي    
 .چنين كردم

كردنـد   ها كنتـرل مـي   ها و كوچه ا در خيابانها ر در راه چند بار به پاسداران شب كه ماشين   
برخورديم كه آنطور كه من متوجه شدم هر بار راننده با نشان دادن كارت شناسايي و اشاره كـردن                    

يكـي از  . پس از مدتي ماشين در جايي توقف كرد. كرد به من كه در عقب بودم راه خود را باز مي     
عـد از يـك   ب. راه افتـاديم . رگشـت و گفـت بـرويم   ي با پاسدارها پياده شد و رفت و بعد از ده دقيقه     

 .وارد اوين شده بوديم. ربع، دوباره ماشين توقف كرد
چيزي بود . اين بار مرا پياده كردند و كالهي را كه قبالً از آن ياد كرده بودند به سرم كشيدند   

. سرم گيج رفتنفسم بند آمد و     . رسيد ي اسب، كه تا پائين سينه مي       چرمي، با شكل و هيبت توبره     
تواني جلوي كـاله را    گفت مي . رود و نفسم گرفته    توانم، سرم گيج مي    گفتم نمي . گفت راه بيفت  
گوشه چادرم را گرفتنـد و مـرا   . چنين كردم. ات باالتر بياوري تا جلوي پايت را ببيني اندكي از سينه 
 .به جلو بردند

اي مشغول بازي واليبال  ه عدهبه نظرم آمد ك. آمد در حياط صداي شوخي و جيغ و بازي مي      
كمـي  . نشستم. ها نشاندند و گفتند منتظرشان بمانم بعد از طي مسافت اندكي، مرا روي چمن     . هستند



۹  
دورتر صداي پاسداري به گوشم رسيد كه از ايـن كـه حكـم اعـدام زنـدانيش نرسـيده بـود اظهـار                         

آيـد، چـرا انقالبـي عمـل      پرسيد پس اين حكم اعـدام كـي مـي    كرد و با عصبانيت مي    ناراحتي مي 
در همين حين صداي ناآشنايي بـه گوشـم   . كنيد، من چند روز است كه منتظر اين حكم هستم          نمي

. گفـتم بـراي چنـد سـئوال    . انـد  پرسيد چرا تو را بـه اينجـا آورده   پاسداري بود كه از من مي     . خورد
هـا و    اي اسـلحه  قتـي زيـر شـالق رفتنـد جـ         وآينـد، ولـي      ول براي چند سـئوال مـي      گفت بله، همه ا   

همچنـان  . جوابي ندادم. شود و آنوقت چند تا سئوال، جوابش اعدام است هاي تيمي معلوم مي  خانه
 .منتظر آمدن دو پاسداري بودم كه قرار بود برگردند

ي  دوباره گوشـه . ساعت ده و بيست دقيقه بود كه يكي از پاسدارها برگشت و گفت بلند شو          
 بود، قلـبم ضـربان    كرده عرقسرم تمام. دانستم به كجا؟ نمي. داختچادرم را گرفت و مرا به راه ان       
از . مرا از چند پله باال بردند و در راهرويي روي زمين نشـاندند          . رفت عادي نداشت و سرم گيج مي     

بنـد را خـودش هـر طـور كـه الزم             پاسدار خواستم كه كاله را از سـرم بـردارد و در عـوض چشـم               
 .قبول كرد. داند ببندد مي

در . شـد و بـس   گاه صداي رفت و آمدي شـنيده مـي        گاه و بي  . راهرو سكوت برقرار بود   در  
بند را باال    رسيد، چادرم را روي سرم كشيدم و زير چادر چشم          فرصتي كه به نظر خودم مناسب مي      

هـيچكس هـم در آن   . شد جز يك راهرو بزرگ كه چند در بسـته داشـت   هيچ چيز ديده نمي . زدم
. بعد از حدود بيست و پنج دقيقه پاسداري آمد و گفت بلند شو            . م كجا هستم  نفهميد. شد ديده نمي 

ي چادرم را كشيد، دري را باز كرد و مرا به داخل انداخت و بدون گفتن حتـي يـك كلمـه                      گوشه
ه قـ بعد از چند دقي. خورد دانستم كجايم و نه صدايي به گوشم مي  نه مي . مدتي ايستادم . در را بست  

بنـد   چشم. فهميدم كه در سلول هستم . هيچكس و هيچ چيز نديدم    . اهي انداختم بند نگ  از زير چشم  
سـقف بسـيار بلنـدي    . سلولي بود به طول و عرض يك پتوي سربازي، نه بيشتر نه كمتر. را باز كردم  

ديگـر نـه دستشـويي و تـوالتي، نـه ظرفـي و نـه هـيچ چيـز                 . همـين . داشت با يك چراغ مهتابي گرد     
 .ديگري

در همـين  .  و به فكر فرو رفتم كه چه خواهد شد و با من چه خواهنـد كـرد       روي زمين نشستم  
سـعي كـردم صـدايي    . فرمـا شـد   موقع چراغ خاموش شد و تاريكي و سياهي مطلق در سلول حكـم     

ولي هيچ . دربياورم تا دست كم اگر در سلول بغلي كسي هست متوجه من بشود و من بدانم كجايم          
زمين سفت و سخت بـود و مـن دلـواپس فـردا          . برد خوابم نمي . دمبه ناچار دراز كشي   . صدايي نيامد 

 .كه چه خواهد شد
 

ي جـواني   دانم چقدر زمان گذشت، شايد دو ساعت و يا اندكي بيشتر، كه صداي ضجه     نمي
گفـت پـدر سـگ     زد و با تهديد مـي  به گوشم رسيد و صداي وحشي پاسداري كه او را با لگد مي    
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كنم او را پشت در  فكر مي. زد كشيد و فرياد مي ت، فقط جيغ مي  گف جوان هيچ نمي  . فردا اعدامي 

. بعد از مدتي پاسدار رفت و جوان را همانجا پشـت در سـلول رهـا كـرد                . زدند سلول من كتك مي   
با پا بـه در     . سعي كردم با صدايي او را متوجه خود كنم        . فرياد جوان به ناله و هذيان تبديل شده بود        

ي گويا درد و فشار شكنجه مانع از آن بود كـه او در فكـر اطـراف خـود        ول. سلول زدم، سرفه كردم   
رسيد ولي برايم نـامفهوم      صداي حرف زدن كسي به گوشم مي      . تا صبح ناليد و هذيان گفت     . باشد
 .خيلي سعي كردم بفهمم ولي موفق نشدم. بود

 
كـه بـه   دانم چقدر زمان گذشت كه آن صداي وحشي دوباره به گوشم رسـيد و مـرا    باز نمي 

گفت بلند شو تا چند  زد و مي پاسدار با لگد جوان را مي. خواب رفته بودم به محيط زندان بازآورد  
دانم كه بـود   نمي. كمي بعد او را بردند    . گفت جوان چيزي نمي  . دقيقه ديگر به جهنم خواهي رفت     

ت اقالً توبه كن گف آيد كه وقتي براي بردنش آمدند پاسدار به او مي     فقط يادم مي  . و چه كرده بود   
 .بعد ديگر چيزي نشنيدم. گفت جوان هيچ نمي. شايد خدا از سر تقصيرت بگذرد

 
. هفت و پنج دقيقه بود    . ساعت را نگاه كردم   . مدتي بعد چراغ مهتابي سلول دوباره روشن شد       

. ام هاست كه حتـي آب هـم نخـورده    آنچنان از محيط وحشت كرده بودم كه يادم رفته بود ساعت     
چند نخ از آن بيـرون كشـيدم و متوجـه شـدم     . بندم بودم مشغول بازي كردن با چشم   . نشستمدوباره  

دوباره چند نخ ديگر كشيدم به طوري كه وقتي چشم بند           . گذارد كه در حالت ظاهريش اثري نمي     
مـدتي مشـغول ايـن بـازي بـودم كـه            . توانستم محيط اطراف را تار ببينم      گذاشتم مي  را به چشم مي   
حـدود  . شروع كردم بـه در زدن . فت و نيم صبح است و هنوز كسي به سراغم نيامده      ديدم ساعت ه  

بعـد از چنـد   . جوابي نشنيدم. خواهم به توالت بروم گفتم مي. يك ربع در زدم تا صدايي گفت چيه      
از ايـن كـه او چيـزي    . دقيقه پاسداري در سلول را باز كرد و پرسـيد چـه كسـي تـو را اينجـا آورده                   

گفتم حـدود سـاعت   . اي گفت كي به اينجا آمده . دانم جواب دادم نمي  .  كردم دانست تعجب  نمي
پاسـدار  . دوباره در را كوفتم و تقاضاي رفتن به توالـت كـردم   . اسمم را پرسيد و رفت    . يازده ديشب 
مرا از همان راهرو    . بندت را ببند   گفت چشم . او هم از وجود من در آنجا تعجب كرد        . ديگري آمد 

. شويي داشت و هيچ كس هم جز مـن در آنجـا نبـود       و دو دست   ترد كه دو توال   ديشبي به محلي ب   
 .دست و صورتم را شستم و دلواپس از اين كه چه خواهد شد منتظر آمدن پاسدار شدم

بـرد گفـتم مـرا بـراي چنـد سـئوال بـه اينجـا                 در برگشت به سلول، به پاسـداري كـه مـرا مـي            
ام را در خانـه منتظـر    ي سـه سـاله   راغم نيامده، من بچهدانم چرا تا حاال كسي س اند ولي نمي  آورده
اي در  آيند اول مشكوك هسـتند و هـيچ برگـه        جواب داد بيشتر كساني كه به اينجا مي       . ام گذاشته
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آوريم كه از بغل هر كدامشان چند تـا خانـه تيمـي     دست ما ندارند ولي ما آنها را چنان سر حال مي 

 .و رفتبعد مرا به سلول رساند . آيد در مي
. گفـتم ديشـب  . اند نيم ساعتي گذشته بود كه پاسداري آمد و پرسيد تو را كي دستگير كرده      

. اند به چه جرمي؟ حواب دادم مرا براي چند سئوال به اينجا آورده           . اي؟ در خانه   كجا دستگير شده  
ل خارج از سلو. بند دستكاري شده بستم هايم را با همان چشم     چشم. هايت را ببند و بيا     گفت چشم 

اي رسـيديم كـه چنـد پسـر بـا پاهـاي              كمي كه رفتيم بـه نقطـه      . شدم و به دنبال پاسدار به راه افتادم       
پاسدار آنها را بلند كرد و پشت سر هم رديف كرد و مرا كه تنهـا                . مجروح روي زمين نشسته بودند    

م داد و هاي زنـداني را بـه دسـت      رسـ بعد كـت يكـي از پ      . خر صف قرار داد   دختر آن جمع بودم در آ     
 .گفت سفت بگيرش

من اين امتياز را داشتم كه دسـت  . جمعي به راه انداختند و وارد حياط اوين كردند     ما را دسته  
اما من هـم مثـل بقيـه از ايـن كـه      . بند دور و بر خودم را ببينم    توانستم از الي درزهاي چشم     كم مي 

. ط از هر طرف رفت و آمد بـود در حيا. خبر بودم رويم و چه چيزي در انتظارمان است بي      كجا مي 
ها، كـه هـر يـك را پاسـداري از ايـن قسـمت بـه آن قسـمت زنـدان                       هاي متعددي از زنداني    صف
. اي از محوطـه، آسايشـگاه سـربازان نگهبـان زنـدان بـود              در گوشـه  . كشانيد، در حركت بودند    مي

 بودند ما را زيـر      همان طور كه مشغول انجام كارهاي خودشان      . ظاهراً ساعت استراحت سربازها بود    
 .تفاوتشان گرفته بودند هاي بي نگاه

ام را سروصـداهايي كـه هـر لحظـه بيشـتر       زد و دلشـوره   هوا آفتابي بود اما دل مـن شـور مـي          
پيشتر كه رفتيم صداها تبديل به فريادها و شـعارهاي واضـحي شـد كـه آن        . كرد شد تشديد مي   مي

مسـافت نسـبتاً    ... رگ بر رجـوي، درود بـر خمينـي        روزها آشنا بود؛ مرگ بر منافق با آرم مجاهد، م         
اي رسيديم پر از     زيادي را در ميان اين فريادها و شعارهاي فزاينده طي كرديم تا باالخره به محوطه              

. بند زده، ايستاده يا نشسته كه دور تا دورشان را پاسدارهاي مراقب گرفتـه بودنـد            دختر و پسر چشم   
ين موقع دختر پاسداري كه گويا مسئول آشـپزخانه بـود، چـون           در هم . به ما هم دستور توقف دادند     

. چادر بر سر نداشت و فقط روسري و مانتو پوشيده بود. داد، به من نزديك شد  بوي قرمه سبزي مي   
بيـا و بـه جوانيـت    . كنـي  بيني كه بالفاصله توبـه مـي   سرش را نزديكم آورد و گفت االن چيزي مي      

توانسـت در انتظارمـان    ام از آنچـه كـه مـي    فتم، اما دلشورهچيزي نگ. رحم كن و هر چه داري بگو     
 .باشد بيشتر شد

هايي كه تـا آن موقـع بـرايم     اكنون ديگر تنها صداي فرياد و شعار نبود، صداي ضجه و گريه      
بندهايتان را  در اين موقع بود كه گفتند چشم  . داد الشعاع قرار مي   ناآشنا بود صداهاي اولي را تحت     

ها زنـداني   اي فجيع ناگهان در برابر چشم ده      صحنه. قط به روبروي خود نگاه كنيد     پايين بكشيد و ف   
توانسـتيم   ديديم نمي  آنچه را به چشم مي    . يك لحظه بهت و سپس جيغ و نعره و ضجه         . پديدار شد 
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پيكر جواني در انتهاي طنابي كه از درخت بلندي         . مانست تا واقعيت   س مي وببيشتر به كا  . باور كنيم 
هاي جـوان تـا آرنـج بانـدپيچي شـده بـود و پاهـايش تـا زانـو از               دست. خورد ود تاب مي  آويخته ب 

هـاي   موهـاي كوتـاه و سـبيل      . نمود به زحمت بيست ساله مي    . ي كابل دريده بود    ضربات وحشيانه 
 .چهره الغرش از فشار طناب دار كبود شده و سرش آرام به پهلو خميده بود. نازكي داشت

پاسدار . لباس پاسدارها باالي ميزي رفته و چوبي به دست گرفته بوددر كنار جسد، مردي در     
كه بيست و پنج تا سي سال داشت، با قامتي متوسط و اندكي چـاق و نگـاهي كـه هـيچ چيـز در آن       

 رحالـت كـه انگـا    اي بـي  م، و با چهـره   شد، نه غرور، نه شرمندگي، نه شيطنت، نه ترح         خوانده نمي 
كند، با چـوب   ي گوسفندي را براي فروش عرضه مي      ويي الشه ي آدمي نيست، چنان كه گ      چهره

خـوب نگـاه كنيـد،    «: كـرد  تفـاوت تكـرار مـي    خود جسد را مي چرخاند و با صداي خشك و بـي         
روي تكـه  . ي كريه چقدر بـاورنكردني اسـت   دانست كه اين صحنه گويا او نيز مي. »راستكي است 

اهللا  حبيـب :  خطي بچگانـه نوشـته شـده بـود        ي جسد نصب كرده بودند، بـا دسـت         مقوايي كه بر سينه   
 .اسالمي
 

دست هر . دخترها يك طرف و پسرها طرف ديگر. نمايش كه تمام شد، ما را به صف كردند  
ي جلوئي بود و دست اولين نفر به شلنگي كه طـرف ديگـرش را پاسـداري            يك از ما بر روي شانه     

در آنجـا تعـداد   . راهرو بازجويي رسيديمما را از راهروهاي زيادي گذراندند تا به    . در دست داشت  
گويـا شـب را در      . بنـد بودنـد    اي از آنها با پتـو و چشـم         زيادي زنداني را جمع كرده بودند كه عده       

بعـدها  . هاي سفيد بـر سرشـان انداختـه بودنـد         اي از دخترها مالفه    عده. همان راهرو گذرانده بودند   
 .اند اند و در اوين به آنها مالفه داده ر كردهمعلوم شد كه آنها را در خيابان بدون چادر دستگي

مـدت  . كـرد   راهرو پر از زنداني بود، به طوري كه صداي نفس آنها خود همهمـه ايجـاد مـي                 
گويا در نگاه كردن به دور و برم ناشيگري نشان داده بودم چون پاسداري سـرش                . يك ربع ايستادم  

بيني، و محكم   گفت مي . ام دم را شل كرده   بن را پايين آورد و نگاهم كرد و فكر كرد كه من چشم           
سـرگيجه  .  در سـرم بنـد آمـد    نبند را چنان محكم بست كـه خـو          چشم با دست به گيجگاهم زد، و     

 .بند را كمي شل كردم كمي كه گذشت، پنهاني از زير چادر، چشم. گرفتم
 

 پاسـداري از مـن  . اي گفتنـد مـا   عـده . پس از مدتي، صدايي پرسيد چه كـي جسـد را نديـده        
گفـت  . جـواب دادم نـه  . خواهي دوباره ببينـي   گفت نمي . جواب دادم آره  . اي پرسيد جسد را ديده   

. ما را دوباره بـه صـف كـرده بـه محـل جسـد بردنـد       . چرا به نظرم الزم است دوباره ببيني، راه بيفت    
 .همان صحنه تكرار شد و ما را دوباره برگرداندند
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پاسـدار پرسـيد چـه كسـي     . جـوابي نيامـد  . دهدوباره همان صدا پرسيد چه كسي جسد را نديـ    

پاسـدار گفـت آنهـايي كـه     . »مـن «چند دختر و پسر جـواب دادنـد   . خواهد دوباره جسد را ببيند    مي
خواهي جسد را  بعد به من نزديك شد و پرسيد تو نمي. خواهند دوباره جسد را ببينند بلند شوند   مي
 .ديگر چيزي نگفت و رفت. ام دهگفتم دو بار دي. گفت دوباره. ام گفتم ديده. ببيني

. مدت ديگري كه گذشت دختري كه كنار من نشسته بود آهسته پرسيد كي دسـتگير شـدي                
 ...در رابطه با چه گروهي؟. دانم به چه جرمي؟ نمي. گفتم ديشب

هشـت روز   . پرسيدم تو چي؟ گفت هشت روز است كه دستگير شـده، هنـوز بـازجويي دارد               
هـا از هـر فرصـت رفـت و برگشـت       بچـه . سـت، و مجاهـد اسـت    ا روبند توي راه   است كه با چشم   

. گفت دو بار  . اي پرسيدم شكنجه هم شده   . كردند كردند و با هم صحبت مي      پاسدارها استفاده مي  
 .اش نيز حاكي از شكنجه زياد بود پاهاي زخمي دراز شده

 
 نشسـت و    جـواني جلـويم   . دستم را بلند كردم   . ساعت هشت و نيم صبح بود كه صدايم زدند        

گفتم ديشب مهمان داشتم، گذاشتمش پيش آنهـا،    . ات كو  گفت بچه . گفتم بله . پرسيد فالني تويي  
سر خودكارش را داد به دستم و مرا به اتاقي بـرد            . بلند شدم . گفت بلند شو  . دانم االن كجاست   نمي

ه چيز اي روي يك صندلي رو به ديوار نشاند و گفت صاف و پوست كنده بگويم، هم                و در گوشه  
. ات گـردي پـيش بچـه      اند، اگر تو هم همه چيز را بگويي همين امروز برمـي            ي تو گفته   را در باره  

. ام گفـتم فعـاليتي نداشـته     . كـردم  پرسيد با كي كـار مـي      . گويم جواب دادم هر چه داشته باشم مي      
صـتي  داري فر  دارم و مسائل خانـه و بچـه        جواب دادم كه من يك زن خانه      . سئوالش را تكرار كرد   
صداي ناآشنايي خطاب به بازجوي من گفت با اينها نبايد ايـن طـور              . گذارد براي كار ديگري نمي   

كني مرضيه اسكويي هستي     بعد رو به من گفت فكر مي      . شوند رفتار كرد، اينها تا نخورند آدم نمي      
يم عـين  گـو  اند و من هر چه مـي  جواب دادم مرا براي چند سئوال به اينجا آورده    . يا اشرف دهقاني  

گفـت  . ام گفتم بله، و فوراً اضافه كردم كه دو بار هم ديـده  . اي پرسيد جسد را ديده   . حقيقت است 
دانـي كـه حتـي در     گفـت مـي  . دهيد مخالفتي نـدارم  گفتم با احكامي كه مي. گويي خوب چه مي  

بـراي  مـا راه را  . كنـيم  اضافه كرد ما با مجـرم چنـين مـي   . جواب ندادم. آخرين لحظه هم توبه نكرد 
هـايي مثـل شـماها بتواننـد         كنـيم كـه ايشـان بـدون وجـود آشـغال            حضرت مهدي چنان هموار مي    

 .حكومت كنند
مـان بـه دسـت آورده بودنـد نشـانم دادنـد و گفتنـد ايـن             كاغذي را كه هنگام گشتن از خانه      

گـر  مـرد دي  . ام گفتم در كوچه پيدا كـرده     . پرسيد چه كسي آن را به تو داده       . گفتم اعالميه . چيست
. مـرا روي زمـين خواباندنـد   . شـود  كـه گويـا كمـك بـازجو بـود گفـت ايـن پـدر سـگ آدم نمـي          

در اتاق به جز مـن شـش زنـداني ديگـر        . هايم را درآوردند و چادرم را روي سرم انداختند         جوراب



۱۴  
شدند و دو دختر و يك پسر كه مشغول بازجويي پس  هم بودند، دو پسر كه روي زمين شكنجه مي

 :شد ها يك لحظه قطع نمي داي فرياد و ضجه در راهرو و اتاقص. دادن بودند
 ...آب... گم مي... بسه... ـ مامان

 
ام خورد از جا بلند شدم و شـروع كـردم دويـدن دور      ي كابل كه به پاهاي برهنه      اولين ضربه 

فريـاد  . نها و پاهايم را بستند و بعد شروع كردند به زد مرا گرفتند و خواباندند و اين بار دست  . اتاق
براي اين كه بر اثر تقاليـي  . آمد هاي كابل بر كف پاها، ساق، ران و كمرم فرود مي  ضربه. زدم مي

كردم چادرم از روي سرم پس نرود و موهايم پيدا نشود پتويي روي سرم انداختند كه باعث         كه مي 
 از سـرم  در يك آن سعي كردم خودم را به بيهوشـي بـزنم شـايد دسـت    . شد نفسم دچار تنگي شود  

گر براي مطمئن شدن چند ضربهء محكم بـر         براي همين سعي كردم فرياد نزنم كه شكنجه       . بردارند
ضربهء دوم را تحمل نياوردم و فرياد زدم و همين باعث شد كه عالوه بـر شـكنجه،                  . تنم فرود آورد  

 .هاي كابل را بر من فرود آوردند تر ضربه جريمه هم بشوم و آنها بيشتر و محكم
دانم زدن چقدر طول كشيد، ولي زماني كه دست از زدن برداشتند و قرص سفيد رنگـي           نمي

لرزيـد و قـادر نبـودم از كمـر بـه             تمام بدنم مي  . شبيه آسپيرين را به خوردم دادند، نزديك ظهر بود        
آنها مـرا پابرهنـه     . دو دختر پاسدار را صدا كردند     . تقاضاي رفتن به توالت كردم    . پايين تكان بخورم  

ر بـه راه رفـتن نبـودم    دچون قا. رفت ـ بلند كردند كه به توالت ببرند  هايم ديگر به پايم نمي فشك ـ
آنجا چشم بندم را باز كردنـد و بـه پاهـايم نگـاه          . مجبور شدم چهار دست و پا به طرف توالت بروم         

ر اختيـا  آنقدر پاهايم بـزرگ شـده بـود كـه بـي     . از زير ناخن دو شست پايم خون جاري بود       . كردم
. صورتم را كه شستم دوباره مرا به اتاق بازجويي برگرداند و روي صندلي نشـاندند      . ام گرفت  خنده

جـواب دادم از ديـروز ظهـر تـا االن چيـزي             . اي بـازجو پرسـيد چيـزي خـورده       . لرزيد تمام تنم مي  
يك دسته كلفت كاغـذ بـه دسـتم داد و    . گفت خوب، چيزي به پخش ناهار باقي نمانده   . ام نخورده

 .كنيها را پر ين، بايد تمام اين ورقهفت ببگ
تمام تنم پر از عرق بود و درد و    . توانستم بنشينم  نمي. توانستم خودكار را به دست بگيرم      نمي

وقتـي بـه او     . با مكافات قسمت باالي ورقه را كه مخصوص مشخصات زنداني است پـر كـردم              . لرز
. گفتم مگر چـه شـده  . زنذ ين حرف را مينفهميدم چرا ا. خواهي دادم گفت مگر دوباره كتك مي    

. ام ايد، اسمم همان است كه نوشـته  ام را خودتان آورده    گفتم شناسنامه . اي گفت چرا دروغ نوشته   
گفـت  . گفـتم آخـر مسـلمانم     . اي اسـالم   دانم اسمت اين است ولي چرا مذهبت را نوشته         گفت مي 

 جـواب دادم مـذهب مـن اسـالم     .غلط كردي، تو كمونيستي و بايد جلو مذهب بنويسي كمونيسـت       
 : شروع كرد به نوشتن اولين سئوال. زي نگفتيديگر چ. است

 .هاي خود را از سال اول دانشگاه و در طول انقالب بنويس كليهء فعاليت -



۱۵  
شـروع بـه نوشـتن      . ال را در سـي چهـل صـفحه بنويسـي          ؤس و توضيح داد كه بايد جواب اين      

توانسـتم   قادر به نوشتن نبودم و نمي     .  بار قلم از دستم افتاد     بر اثر درد ناشي از شكنجه چندين      . كردم
 .به شدت عرق كرده بودم و نياز شديدي به آب داشتم. روي صندلي آهني بنشينم

در يـك فرصـت   . كردنـد  گفتم كه در آن اتاق بازجويي، دو جوان ديگر را هم شـكنجه مـي    
بند بـه    ي بود سي و چند ساله كه با چشم        مرد. ر به من بود ببينم    تمناسب توانستم جواني را كه نزديك     

ها و پاهايش را بسته بودند و در اين حالت به شدت با كابل  حالت دمر روي زمين خوابانده و دست     
خواسـت كـه بـه او      تنهـا گـاهي فريـاد ميكشـيد و آب مـي           . گفـت  او هـيچ نمـي    . زدند كتكش مي 

وش نـداني در حـين شـكنجه خـام    وقتي صداي يك ز. بعد از مدتي ديگر صدايش نيامد   . دادند نمي
اش ساختگي نيست، در     بهء آزمايشي و اطمينان از اين كه بيهوشي       رشود، معموالً بعد از چند ض      مي

دانـم در مـورد ايـن زنـداني چـه كردنـد، امـا         نمـي . كنند تا به هوش آيد زير ناخنش سوزن فرو مي 
 از مـاجرا بـا هـم پـچ پـچ         ناگهان در اتاق سكوت برقرار شد و بازجوهـا كـه بـراي مطلـع نشـدن مـا                  

زد كـه پـس ايـن شـيخ حرامـزاده كجاسـت             يكي از آنها فرياد مي    . كردند، به دنبال دكتر رفتند     مي
باالخره بعد از مدت كوتـاهي زنـداني را كشـان كشـان بـه           ). منظورش دكتر شيخ االسالم زاده بود     (

د زندانياني كه بر اثـر شـكنجه     دانم كه تعدا   اما آنقدر مي  . دانم بر سر او چه آمد      نمي. بهداري بردند 
 .مردند كم نبود مي

ال سـؤ دختري كه بـه  . ا از سر گرفته شده نداني به بهداري، دوباره بازجويين آن زدبعد از بر  
ربط داده بود توگوشي محكمي خورد و به گريه افتاد و پسـر ديگـري هـم كـه             بازجويش پاسخ بي  

اهراً از او عكسي داشتند كه او را در حالي كـه  ظ. شد دوباره فريادش به آسمان بلند شد     شكنجه مي 
تيـر كجاسـت و چـه     خواسـتند بگويـد آن هفـت    از او مي. داد تيري به دست داشت نشان مي  هفت

بهء ديگر كابل، زنداني حاضر شد به دوسـتش تلفـن   رسرانجام بعد از چند ض. ه او دادهكسي آن را ب  
ل شد ولي يادم هست كه شنيدم ساعت پنج و نيم          دانم چه رد و بد     نمي. بزند و قرار مالقات بگذارد    

بعد از تلفن بازجو دوباره شروع كرد بـه كتـك زدن           . بعد از ظهر همان روز با رفيقش قرار گذاشت        
 !گفت خائن، چرا به دوستت خيانت كردي زنداني و مي

در اين فاصله من به سؤال بازجويم كه سي چهل صفحه جـواب خواسـته بـود فقـط دو خـط                      
ه بودم و وقتي او باالي سرم آمد و چشمش به آن دو خط پاسـخ افتـاد سـرم فريـاد كشـيد               پاسخ داد 

تـواني بـدون گفـتن     كنـي مـي   تو گمان مي  . دهي كنم، به سؤال جواب نمي     ات مي  دوباره شكنجه 
خواهيـد   هـا مـي   انـد، شـما جوجـه    ترها همـه چيـز را گفتـه    از تو گنده  . حقايق جان سالم بدر ببري    

عد رو به بازجوي ديگر كرد و گفت تمام دردسر ما از دست همين هوادارهاسـت                ب... مقاومت كنيد 
بعـدها ايـن حـرف را در زنـدان          (گوينـد    وگرنه مسئوالنشـان بعـد از چنـد ضـربه همـه چيـز را مـي                



۱۶  
هايتان آنطور كه حقيقت است پاسخ  جواب دادم من به همه سؤال ). حصار از الجوردي شنيدم    قزل

 .م خيلي بد است و قادر به نوشتن نيستمخواهم داد، ولي امروز حال
دوبـاره سـر   . حدود ساعت چهار و نيم بود كه به من گفـت چشـم بنـدت را ببنـد و راه بيفـت          

هاي زير بغل به راهرو برد      خودكارش را به دستم داد و مرا از اتاق بازجويي با پاهاي برهنه و كفش              
 .و همانجا  نشاند

روبـرويم، كنـارم و   . آمد از هر اتاقي فرياد چند نفر مي. قراهرو پر از جمعيت بود، و پر از اتا       
اغلبشان با پاهاي باندپيچي شده نشسـته بودنـد و بعضيشـان هـم پتـو       . سرتاسر راهرو پر از زنداني بود     

بنـد   هـا در راهروهـاي لخـت بـا چشـم        اي از زنـداني    گويـا عـده   . رويشان كشيده و خوابيده بودنـد     
 .خوابيدند مي

 
گفـت  . جـواب دادم . فكر كردم دوباره بازجويي دارم. اسمم را صدا كردندبعد از نيم ساعت   

پاسـدار  . اي ديگر از راهرو گذراندند و به محلي رساندند بـه نـام آپارتمـان               مرا همراه عده  . بلند شو 
اي ضخيمي داشـت بـاز شـد و دختـر پاسـداري كـه        هاي شيشه در آهني كه پنجره  . حامل ما در زد   

 در پشت در داشت كاغذهايي را از دست پاسدار گرفت و ما را به داخل   سعي در پنهان كردن خود    
 .خواند

جلو در چند سطل پالستيكي پر غذا گذاشته بودند؛ و چند تكه شـلنگ            . راهروي باريكي بود  
مـا را كـه بيسـت نفـري        . رفت هايي كه باال مي    اي به ديوار تكيه داشت؛ و پله       بريده شده در گوشه   

در اين فاصله پاسدارها كه همگي دختر بودند . اي چشم بسته نگه داشتند شديم مدتي در گوشه  مي
هـاي   هـاي بـزرگ در لگـن       خواندنـد غـذاها را قسـمت كـرده، از سـطل            و يكديگر را خواهر مـي     

زدنـد بـا هـم حـرف نزنيـد،           ريختند و در همان حال مدام سر ما فريـاد مـي            پالستيكي كوچكي مي  
 ).بند داشتيم مان چشم  با اين كه همهآنهم(سرهايتان را پايين بياندازيد 
من جزو آخـرين  . هامان را صدا زدند و ما را يكي يكي به بند فرستادند بعد از نيم ساعت اسم 

گفت بايست، چـرا  . رفتم نزديك ميز. گفت مستقيم بيا جلو. نفرهايي بودم كه دختر پاسدار صدا زد    
 گفت تو كمونيستي و اين ظاهر مقـدس      .جواب دادم مگر قانون اسالم نيست     . اي چادر سرت كرده  

اسـمم را وارد دفتـر بزرگـي كـرد و بـه پاسـدار             . جواب ندادم . كني، چادر مال ماست    را خراب مي  
دختر ديگري گفت كه مرا به بند يك ببرد، و به دستم يك سيني مالمين و يك قاشـق آلومينيـومي           

كردند تنها به يك نفر ايـن وسـايل     مياز هر ده نفر زنداني كه وارد بند  . و يك ليوان پالستيكي داد    
ها كه رسيدم ديدم باال رفتن با چشم بند و چـادر و سـيني                نزديك پله . گفت راه بيفت  . دادند را مي 

گـردي و   جواب داد اگر به عقب برنمي. بندم را باز كنم توانم چشم پرسيدم مي. برايم مشكل است  
اي  هفده هجده پلـه . كردم و توي كارتن انداختمبند را باز  چشم. اندازي باز كن سرت را پايين مي  



۱۷  
پاسدار يكي از درها را باز . شد كه باال رفتيم به هال مانندي رسيديم كه سه در بسته در آن ديده مي     

 .كرد و مرا به داخل فرستاد و در را بست
 

ر در كنـا . شـد   كه با دو در به هال باز ميL جلوم يك هال بود و يك اتاق به شكل          . ايستادم
بعضي نشسته بودنـد،    . اتاق و راهرو پر از زنداني بود      .  يك توالت و يك دستشويي قرار داشت       ،هال
 ناگهـان پسـر    ....رفتنـد و  اي هـم راه مـي    ها تنها بودند، عـده     زدند، بعضي  اي با هم حرف مي     عده

كجاست و چه   م  دانست  كه نمي   به ياد پسرم   .فوراً او را بغل كردم    . طرفم آمد اي به    بچهء دو سه ساله   
بعـد بـه دنبـال مـادرش        .  براي مدت كوتاهي چشمهايم را بستم و او را در آغـوش فشـردم              ،كند مي

جواب داد او هم شريك جرم مـن   . پرسيدم براي چه پسرت اينجاست    . زن جواني جوابم داد   . گشتم
پيمايي در حالي كـه پسـرش نيـز همـراهش بـوده دسـتگير                است و توضيح داد كه او را در يك راه         

پسـرك  . انـد   داخل بند انداختـه    گونه بازجويي  اند و بدون هيچ    اند و هر دو را به اوين آورده        كرده
مدت دو ماه و نيم بود كه همراه مادرش دسـتگير شـده بـود و در ايـن مـدت                    . نمود  و زرد مي   رالغ

د ها دورم را گرفتند و شـروع كردنـ   بچه. اش نداشت مادر خبري از شوهر و دختر شش ساله و نيمه  
 : »بازجويي«ها  به پرس و جو يا به قول خود ما زنداني

 ...ـ كي دستگير شدي؟ كجا؟ به چه جرمي؟ شغلت چيست؟ و
. ها جوان و پرشـور و پاهـا شـكنجه شـده      چهره. نشست ها مي  چشمم يكي يكي به روي بچه     

وان آب و من تازه به يادم آمد كه حدود بيست و نه ساعت است كه جز دو ليـ                . اي پرسيدند گرسنه 
مقـداري نـان لـواش و پنيـر        . گفتم آره، خيلـي   . ببخشيد كتك يادم رفت   . ام هيچ چيز ديگر نخورده   

آيـد، شـايد     گفتند خوب، صبر كن، تا نـيم سـاعت ديگـر شـام مـي              . نتوانستم بخورم . برايم آوردند 
 .بتواني بخوري

 هـا نـامش    كه بچه مانند L معلوم شد كه عالوه بر اتاق       . براي ديدن بند كنجكاوي نشان دادم     
هـا و    هـا و اكثريتـي     اي يكـي از آن تـوده     :   اتاق عمومي گذاشته بودند، دو اتاق ديگر هم هست         را

بودنـد از آن   هايي كه تا به حـال از آن بنـد اعـدام شـده     ، چون بيشتر بچه»ها اتاق اعدامي«يكي هم  
 و چشـمهايم را كـه بـه مـدت           چـادرم را از سـر برداشـتم       . بردند» ها اتاق اعدامي «مرا به   . اتاق بودند 

با دخترك جواني كـه در كنـارم نشسـته بـود و خيـره مـرا                . بيست ساعت بسته بود كمي مالش دادم      
 .نگريست با چشمكي و لبخندي دوستي را آغاز كردم مي

 
شـانزده روز پـيش از آن در خيابـان بـه عنـوان              . دختـري بـود نـوزده سـاله       .  نـام داشـت    *شيدا

هايي كه بـراي   و اين از اثر سوزن. اش كرده بودند  وايل خيلي شكنجه  ا. مشكوك دستگير شده بود   
                                                           

  شيدا بهزادي*



۱۸  
گفت آنقـدر زدنـم كـه        خودش مي . هايش فرو كرده بودند معلوم بود      به هوش آوردنش زير ناخن    

. تقاضـاي رفـتن بـه توالـت كـردم         . با فرو كردن سوزن زير انگشتانم به هوشم آوردند        . بيهوش شدم 
همـين  . ددو فرق داشتند ـ مرا به توالت بر ـ در بعضي موارد اين گرم بود   بازجويم كه همان شكنجه

بعـد از چنـد روز خـود را در          . ديگر هيچ چيز نفهميـدم    . قدر يادم هست كه شلوارم را پايين كشيدم       
 .بهداري اوين يافتم

بعـد از شـكنجه، زنـداني    . هاي كابل پاره شده بود، چرك كرده بـود     پاهايش كه بر اثر ضربه    
اگر بر اثر شكنجه، پارگي ايجاد شده باشد حتماً عفونـت  . هايش نيست  پوشيدن كفشديگر قادر به  

گفت شانزده روز  مي. ماليد، تنها چيزي كه در بند وجود داشت او هم فقط پماد مي  . كند ايجاد مي 
رندانـه  . پرسيدم خوب چه گفتي. و اين عارضه حدود دو ماه ادامه داشت . كند است خون ادرار مي   

 .همه چيز راجواب داد 
او را خيلي شكنجه كرده بودند و بدون گرفتن حتي يك كلمه حرف، به بنـد آورده بودنـد و     

كردنـد و   وقتي زنداني را مشكوك دستگير مي     . اين شيوهء آنها بود   . ديگر سراغش را نگرفته بودند    
كــرد و چيــزي  اگــر مقاومــت مــي. كردنــد اش مــي هــيچ چيــز در مــوردش نداشــتند، اول شــكنجه

آمدند تا يـا لـو بـرود و يـا       انداختند و مدت نامحدودي به سراغش نمي       گفت، او را در بند مي      نمي
چنـين زنـدانياني كـم      . خودش تقاضاي بازجويي كند، و خالصه به نحوي از او نامي و نشاني بيابنـد              

 .نبودند
 

 يـك  البته به جز آن پسرك سه ساله و نيـز        . هاي بند هفده تا هجده سال بود       ميانگين سن بچه  
پيمايي با كوكتـل مولوتـف دسـتگير شـده بـود و از قبـل حكـم                   دختر چهارده ساله كه در يك راه      

 .اعدامش را صادر كرده بودند
سوزش . شام را خورديم و با يك پتوي سربازي كه سهم هر يك از ما بود كنار هم خوابيديم 

دم كـه مبـادا در خـواب    بـو  تـب كـرده بـودم و نگـران       . كرد و درد در پاها و ران و كمرم اذيتم مي         
و يـا حـداقل او كـه      . گفت نه . ام صبح از رفيقم پرسيدم كه آيا در خواب حرف زده         . هذيان بگويم 

 .در كنارم خوابيده بود نفهميده بود
 

مالقاتي هـم نداشـتيم و      .  نداشتيم كداد چون مسوا   مان بو مي   دهان همه صبح كه بلند شديم     
هايي كـه دو سـه مـاه بـود دسـتگير شـده بونـد               بچه. دادند در زندان هم كه اجازهء خريد به ما نمي        

چنـدين بـار از مسـئوالن تقاضـاي خريـد      . هاشان چرك كرده بـود     هاشان زرد شده بود و لثه      دندان
 .مسواك كرده بودند اما جوابي نشنيده بودند



۱۹  
ساعت هفت و نيم برايمان صبحانه آوردند كه عبارت بود از نفري يك نـان لـواش كوچـك           

.  حبه قند سهميه تمام روز، و به اندازه يـك پشـت نـاخن پنيـر          كشد، ي  دان پخته مي  ود زن كه در خ  
ا بـراي بـازجويي صـدا     رها تقسيم نشده بود كـه در بنـد بـاز شـد و چنـد نفـر                هنوز صبحانه بين بچه   

 .كردند
مادري بود كه با دو پسر و يك دختـرش دسـتگير            . ها سر صحبت را باز كردم      كم كم با بچه   

كردند مـرا    گفت موقعي كه دخترم را شكنجه مي        از پسرهايش هيچ خبر نداشت ولي مي       .شده بود 
گفـت دختـرم را    مـي . باالي سرش بردند و از من خواستند كه به او بگويم كه هر چـه دارد بگويـد          

او را بـه جـرم ايـن كـه      . دانم چه بر سرش آمده و كجاسـت        خيلي شكنجه كرده بودند و ديگر نمي      
از . در بيرون از زنـدان تحـت نظـر روانپزشـك بـود     . ودند به زندان آورده بودند    هايش سياسي ب   بچه

ولي با وجود اين وضع و دوري از فرزندانش، در زندان بـه او اجـازهء                . برد مي بيماري اعصاب رنج  
خنديـد، غـذا    كـرد، مـي    گريـه مـي   . يار بـدي داشـت    سحال ب . دادند هايش را نمي   استفاده از قرص  

پرسيد كه آيـا كسـي را بـه     آمد، مي از هر كس كه از بازجويي مي . ات بود خورد، ساكت و م    نمي
خـواهرش را در سـي خـرداد    . گرفت ها مي  هميشه سراغ دخترش را از بچه     . اسم فريبا صدا نكردند   

حصار ديدم برايم گفت كه هفت هشـت      بعدها كه خواهرش را در زندان قزل      . دستگير كرده بودند  
او هـم از  . ون بازجويي و دادگاه بـه حـبس ابـد محكـوم شـده اسـت      ماه است كه دستگير شده و بد      

ام خيلي خوشحال شد و  بيماري رواني در رنج بود و وقتي دانست كه من با خواهرش در اوين بوده             
دانسـتم   من هم با توجه به حال او كمـي از آنچـه را مـي         . سراغ او و دختر و پسرش را از من گرفت         

 .برايش گفتم
 

پاسـدار بـه او     . ن از خواب بلند شـد و تقاضـاي ديـدار فرزنـدش را كـرد               يك روز مادر سيمي   
تـو  . اي كه در اينجا زنداني هسـتي       خنديد و گفت مگر اينجا خانه خاله است و يا تو فراموش كرده            

حـاال،  . كـردي  اگر لياقت تربيت فرزندت را داشتي وقتي در بيرون و در كنـارت بـود تـربيتش مـي                  
هـاي    جـوان شـما مـادر و پـدرها بـراي    .  كنـيم د او را دور از تو ارشاد   حاكم شرع به ما دستور ميده     

مادر سيمين هم كه بسيار ناراحت و عصبي شده بود شروع به داد و    . خودتان سم هستيد و خطرناك    
پاسدار حاضر فوراً در بند را بست و رفت و بعـد از چنـد دقيقـه             . فرياد و فحش دادن به خميني كرد      

اثـر بـود زيـرا     سعي ما براي آرام كردن مـادر سـيمين بـي          . جويي صدا كرد  برگشت و او را براي باز     
 .خشم او فراتر از آن بود كه بتوان گمان كرد

روز چشـم بسـته نگـاه داشـتن در      انهبدند و بعد از شكنجه بسـيار و سـه شـ          ي بر ياو را به بازجو   
كـرده باشـيم از او سـؤال        براي اين كه بيشتر او را اذيت ن       . راهروهاي سرد و خالي به بند برگرداندند      



۲۰  
خوابيد و طبق معمـول سـراغ دختـرش     بيشتر مي. او هم چيزي نگفت و دوباره آرام گرفت   . نكرديم
 .گرفت آمدند مي واردان و بچه هايي كه از بازجويي مي را از تازه
 

هايي بود كه در هنگام بـازجويي        ها موظف به آوردنش بودند اسم      يكي از خبرهايي كه بچه    
هـا متوجـه    از ايـن راه بچـه  . خـورد  مي كه منتظر در راهرو نشسته بودند به گوششـان مـي    يا در هنگا  

و اين ... شان به بازجويي رفته، خويشاوندي و يا مسئولي دستگير شده و  پرونده شدند كه آيا هم    مي
 .ها باشد توانست كمكي هر چند كوچك براي بچه تا حدودي مي

ه بـازجويي بـرده بودنـد سـاعت يـازده و نـيم       دو نفر از كساني را كـه سـاعت هشـت صـبح بـ       
راست همراه با     يك حآنها را صب  . اند با آنها چه كرده   دورشان را گرفتيم تا بگويند كه       . برگرداندند

گيالنـي حكـم اعـدام    . نود و شـش نفـر زنـداني دختـر و پسـر ديگـر بـه دادگـاه گيالنـي بـرده بـود                  
ر كسي حاضر به مصاحبه شـد ممكـن اسـت در            بود كه اگ   شان را داده بود و بعد گفته       جمعي دسته

آنها در دادگاه، بدون كيفرخواست و با چشم بسـته بـه اعـدام محكـوم       . حكمش تأثيري داشته باشد   
خواستند زير ورقه حكم اعدام را امضا كنند، چشم بندشـان را بـاال             شده بودند، و فقط وقتي كه مي      

 .زده بودند
اي بـود كـه راه    نوز اثر شكنجه در پاهايشان به انـدازه ه. ور بودندشپر از نيرو و    . خنديدند مي

 .ناهار را با هم خورديم و كمي شوخي كرديم. منتظر اعدام بودند. رفتن را برايشان دشوار كند
فريبا دختري بود از يك خانوادهء . يكيشان آزاده هيجده ساله و ديگري فريبا شانزده ساله بود       

نـه او از  . بيست و دو روز بود كه دسـتگير شـده بـود     .  بود بسيار فقير كه در جنوب شهر بزرگ شده       
ساعت يك و نيم بعد از ظهر بود كه هر دو نفرشـان را صـدا   . اش خبر داشت و نه آنها از او   خانواده
شب بعد اسمشان را جزء ليست نود و      . ها خداحافظي كردند و از بند خارج شدند        آنها از بچه  . زدند

 . اعدام شده بودند در روزنامه خوانديمهشت زنداني محارب كه در اوين
 

در اين جمع دختري بود بسيار   . بعد از ظهر بود كه حدود بيست زنداني ديگر وارد بند كردند           
رنجور كه در اثر بيماري ممتد تمام موهايش ريخته بود و تنها يك چهرهء زرد و يك مشت پوست        

 پاكـت  كيـك نـايلون دوا و يـ   داشت و بـا    خونريزي اثني عشري    . و استخوان از او به جا مانده بود       
دكتـر شـيخ گفتـه بـود كـه شـايد اگـر در بهتـرين                . اش بـه بنـد آمـد       بزرگ عكس از معده و روده     

او خودش نتوانسته   . ها و با بهترين تغذيه استراحت كند، بيماريش كمي تخفيف پيدا كند            بيمارستان
 اجازه بگيرد تا او بتواند دواهـا را بـا           بود به وي كمكي بكند، فقط موفق شده بود از بازجوها برايش           

اما در . بعد از يك هفته او را به دادگاه بردند و برايش حكم اعدام صادر كردند       . خودش به بند ببرد   
لحظه امضاي حكم، گيالني كه چشمش به چهره و جثه او افتاده بود گفته بود به او ابد بدهيد، به او             



۲۱  
بـا  . كـريم  او مرگ تدريجي است، بهتر بـود اعـدامش مـي   گفت ابد براي     بازجويش مي . ديابد بده 

مدتي از او هيچ خبري     . اسمش افسر بود  . بعد از يك هفته او را از بند بردند        . حكم اعدام به بند آمد    
زندان قزل را نتوانست    . تر در زندان قزل بازيافتيم     حال تر و بي   نداشتيم تا اين كه بعدها او را مريض       

ديگـر كسـي از او خبـري    . هاي مكرر او را به اوين برگرداندنـد       و تشنج  تحمل كند و به دنبال غش     
 .نياورد

 
اسـدار و زنـي بـاز    پاي داد و بيداد و بگو و مگو بين زدم كه در با صد    داشتم توي بند قدم مي    

گفت و قرآنش را  زن بد و بيراه مي . چنين چيزي سابقه نداشت   . همه سر جايمان خشك شديم    . شد
تــو از آن . دهـيم  دار بــه تـو نمــي  گفــت قـرآن معنـي   داد و مـي  فحـش مــي پاســدار . خواسـت  مـي 
و سپس خطاب به ما تهديد كـرد كـه هـر            . كني ها را هم گمراه مي     كني و زنداني   استفاده مي  سوء

 .شود كس با اين مادر حرف بزند جرمش سنگين مي
 او حكايـت    اندازه ورم داشت و از پيري و بيماري        زني بود شصت و پنج ساله كه پاهايش بي        

اش را كه همراه آورده بـود پهـن كـرد و           پاسدار كه رفت يكراست آمد توي بند، سجاده       . كرد مي
حالت عجيبي داشت، هنـوز گـره خشـمي         . بدون اين كه يك كالم با ما صحبت كند به نماز ايستاد           

ينك در جاي كه هنگام روبرو شدن با دختر پاسدار بر ابروهايش افتاده بود باز نشده بود، اما گويي ا    
اش بـه دعـا    نماز طوالنيش را كـه تمـام كـرد سـر سـجاده          . ديگري بود، به اطرافش توجهي نداشت     

احساس كـردم  . شد كه در اطرافش حلقه زده بوديم هنگام دعا گاهي نگاهش متوجه ما مي . نشست
 ايك لحظه برگشت و به دختري كه نزديكترش بود گفت كه بهتر اسـت مـ     . كند دارد ما را دعا مي    
 .»اند ها ديوانه دين خواهم اذيتتان كنند، اين بي نمي « :با او صحبت نكنيم

خواستم از اوين به قزل منتقـل شـوم موقـع خـداحافظي در گوشـم گفـت اگـر            روزي كه مي  
دخترهايم را در قزل ديدي بگو كه برادرشان جعفر آنها را لو داده، بگو كـه شـيرم حـرامش اسـت،           

اما بعدها .  را در قزل نديدم*من دخترهاي مادر سكينه. ن من نباشندبگو كه حالم خوب است و نگرا
اي از وصـيتش را   من فقط گوشـه . اند در قزل شنيدم كه مادر را بعد از چند بار شكنجه اعدام كرده  

 .داد ها شور و استقامت مي در اينجا آوردم، ولي بايد بگويم كه وجودش به بچه
 

آوردند، به طوري كه بعـد از يـك          اني جديد به بند مي    روزانه حدود بيست و پنج تا سي زند       
براي خوابيدن و به خصـوص توالـت رفـتن دچـار        . هفته تعداد زندانيان به دويست و پنجاه نفر رسيد        

ظهرها همان لگن . شد ها اضافه نمي سهيمهء غذا برايمان با اضافه شدن زنداني. اشكال فراوان بوديم
آوردنـد، حـاال بـراي دويسـت و پنجـاه نفـر         بيست و پنج نفـر مـي      كي را كه قبالً براي صد و        يپالست

                                                           
 )ذاكري( مادر سكينهء محمدي اردهالي *



۲۲  
دادنـد چيـز    جز مختصري كه به عنوان غذا به مـا مـي     . داد اغلب گرسنگي آزارمان مي   . آوردند مي

ديگري براي خوردن نبود، چون حق خريد نداشتيم و پدر و مادرهايمان هـم حـق فرسـتادن چيـزي            
 .نداشتند
 

اي يـك صـبح تـا عصـر       منحصر به يك دوش بود كـه هفتـه    حمام براي دويست و پنجاه نفر     
رفتيم و هر كس حـق اسـتفاده از حمـام را بـراي پـنج دقيقـه                   چهار نفر چهار نفر مي    . آبش گرم بود  

مان جز لباس تنمان لباس ديگري نداشتيم كه بعد از حمام بپوشيم، و خودمان را با  هيچكدام. داشت
سـتفاده  هـا ا   اي هفتـه از حمـام بـراي شسـتن ظـرف           بقيـهء روزهـ   . كرديم مان خشك مي   چادرهاي

بـراي هـر چهـار نفـر     .  به جز در روز اعالم شده جرم بود و تنبيه داشـت ماستفاده از حما  . كرديم مي
. هاي زيرمـان بـود     دادند كه هم براي شستن سر و تن و هم براي شستن لباس             يك قالب صابون مي   

دادند كه مسـئول پخـش نـوار هـم       ار بهداشتي مي  براي دويست و پنجاه نفر دختر روزانه فقط دو نو         
بقيـه بايـد بـدون نـوار سـر      . شـان بـود   داد كه روز اول يـا دوم قاعـدگي     هايي مي  آن را فقط به بچه    

اي ديگـر، ايـن هـم يكـي از مشـكالت          كردند كه با توجه به نداشتن لباس اضافي و هيچ وسيله           مي
زدنـد   يـادي كـه بـه غـذا مـي     فور زابر اثر ك» هختانخوشب«ولي . اي بود كه با آن درگير بوديم     جدي
اي كـه در بـر داشـت     هـاي جسـمي و روانـي    شدند و اين با همهء نـاراحتي  لب قاعده نمي  قها ا  بچه

 .داد حسنش اين بود كه مشكل كمبود نوار بهداشتي را تخفيف مي
 

د بند يك روز صبح، ساعت پنج، هنوز هوا تاريك روشن بود كه در بند باز شد و پاسدار وار          
همـه بيـدار   .  بلند شـويد، وقـت مبـارزهء مسـلحانه اسـت       ،وار فرياد زد بلند شويد ميليشا      شد و ديوانه  

پاسـدار همـه جـاي بنـد را گشـت و همـهء       . شديم، نيم خيز، نشسته، ايستاده، رنگ پريـده و متشـنج      
هـاي    شـيوه اين كاري بود كه هر چند وقت يكبار بـه      . ها را با اين سر و صدا بيدار كرد و رفت           بچه

 .دادند مختلف انجام مي
 

يـك روز  . هاي خوشبختي بودم كه عالوه بر روپوش، يك پيـراهن هـم داشـتم             من جزو بچه  
 كه مدت يك ماه و نيم بود دستگير شده بود، از من خواست كه پيراهنم را بـه او بـدهم تـا              *حوري

هـايش را     را پوشـيد و لبـاس      پيراهن. هايش را كه از هنگام دستگيري نشسته بود بشويد         بتواند لباس 
شـب بعـد اسـمش را در    . مشغول شستن بود كه او را براي بـازجويي صـدا زدنـد           . در طشت خيساند  

 .شانزده سال داشت. ها يافنيم ليست اعدامي
 

                                                           
  حوريه عالئيني*



۲۳  
نـه  . دادند عصر به  عصر روزنامه كيهان يا اطالعات بود      تنها چيزي كه براي خواندن به ما مي       

هـا از بنـدهاي نظـر كـرده بـود چـون در همـان            تازه بند ما به قول بچـه      . نراديو داشتيم و نه تلويزيو    
ــوديم بنــد    ــداني ب ــد يــك آن زن ــا در بن ــد   ســاختماني كــه م ــه آن بن ديگــري وجــود داشــت كــه ب

اي زنداني در آن بند نه روزنامه داشتند، نه زنداني جديد نزد آنها             ه بچه. گفتند ها مي  خردادي سي
فقط روزي سه بـار، صـبح و ظهـر و شـب، در بنـد بـراي                . شدند ده مي بردند و نه به بازجويي بر      مي

زنـداني در آن بنـد بايـد    . شـدند  ها در آن بند با شماره خوانده مـي      اغلب بچه . شد دادن غذا باز مي   
هر كس را هم كه براي      . ماند تا شواهدي در موردش پيش بيايد و او را به بازجويي ببرند             آنقدر مي 

 .گرداندند  به بند برنميبردند ديگر بازجويي مي
:  كرد كه دختري كه از آن بند براي بازجويي رفته بود و بعد به بند ما منتقل شده بود نقل مي      

 حسـاب روز و مـاه از    ديگـر . توانستيم حـدس بـزنيم روز اسـت يـا شـب            ما فقط از آوردن غذا مي     «
مـا در آنجـا كـامالً    . نيديمترور رجـايي و بـاهنر را مـا از بلنـدگوهاي اويـن شـ              . ه بود تدستمان در رف  

داد، يا اثري و نشاني از مـا در جـايي    كرد و ما را لو مي مي» لطفي«فراموش شده بوديم، مگر كسي      
. تـان اعـدام اسـت     گفت حكـم همـه     آورد به ما مي    مان غذا مي   پاسداري كه براي  . كردند پيدا مي 

ان پاسـدارهاي پسـر و      ناگهاش ترور شده بودند، ساعت هفت صبح         روزي كه بهشتي و دار و دسته      
اي  مان خواب بـوديم و عـده   اي كف وحشيانه به بند يورش آوردند و ما را كه عده     نيدختر با كالش  

خوانديم، از همه جا بيخبر، حتي با زيرپـوش و لبـاس زيـر مجبـور بـه خـارج شـدن از بنـد                          نماز مي 
ا بستند و در حالي كـه بـا        ر هايمان چشم. جمعي داريم  زدند كه امروز اعدام دسته     فرياد مي . كردند

زدند ما را به حياط زندان اوين بردنـد و          مان مي  كف به شدت به پشت و كمر و بازوهاي        نيته كالش 
دخترهـا و بـه خصـوص       . رسـيد  صداي رگبار و تك تير يكريز به گوشمان مي        . روي زمين نشاندند  

در . ندان را پر كرده بودزدند به طوري كه صداي فريادشان محوطهء ز    پسرهاي زنداني را خيلي مي    
اند خشمتان را فروبخوريـد، مطـابق شـرع بـا            زد برادران، امام گفته    اين ميان پسر پاسداري فرياد مي     

در همـين حـال   . چنان همهمه و سر و صدايي بود كه گويي قيامت بر پا شده اسـت       . آنها رفتار كنيد  
و . خـدا و بـه نـام خلـق قهرمـان ايـران        به نـام    :  الشعاع قرار داد   فرياد رسايي صداهاي ديگر را تحت     

بـا ايـن عمـل وضـع        . خودم مخ كچويي را ديدم كـه پخـش زمـين شـد            . سپس شليك يك مسلسل   
ش، نذارين در بـره، بـه پاهـاش        يصداهاي بگيرين . ها به طرف آن صدا معطوف شد       برگشت و حمله  

ما را به . فريادي ممتدشد، و بعد صداي افتادن يك نفر از بلندي و       تير بزنين، از هر طرف شنيده مي      
بعدها شنيديم كه آن شخص كه كچويي را ترور كرده بود خودش را از          . سرعت به بند برگرداندند   

 .»پشت بام به پايين پرت كرده است
 



۲۴  
هايي بودند كه هجده روز و حتـي بيسـت روز      آوردند بچه  هايي كه به بند مي     در بين زنداني  

كـرد و   هـاي مـان درد مـي    گفـت چشـم   دختري مي. دنددر راهروهاي بازجويي نگه داشته شده بو 
از همـه بـدتر شـنيدن صـداي فريـاد      . تنمان از قرار گرفتن بر زمـين سـرد و خـالي كوفتـه شـده بـود                

كرد  كثيفي اذيتمان مي. گذاشت اي برايمان باقي نمي   شدند ديگر روحيه   هايي كه شكنجه مي    بچه
 پـر بـود، و روزهـا بـر          یوهاي بازجويي از زندان   ها سرتاسر راهر   شب. و اجازه حمام گرفتن نداشتيم    

 .شد آوردند، اضافه مي هايي كه از بند براي بازجويي مي هاي جديد و زنداني اين عده زنداني
 

تنم را براي يك شـكنجه  . يك هفته بعد از بازجويي اول مرا مجدداً براي بازجويي صدا زدند      
صداي فريـاد و ضـجهء   . زجويي منتظر بودممدت يك ساعت و نيم در راهرو با. حسابي صابون زدم 

احساس . با هر فريادي قلبم تندتر ميزد   . ها فضا را پر كرده بود      ناشي از درد فرود آمدن كابل بر بدن       
فقـط از پـايين   . بند جـايي را ببيـنم   توانستم از زير چشم ديگر مثل روز اول نمي  . تب شديدي داشتم  

 براي ديدن پاهاي شكنجه شده و چرك كـرده همـان   ديدم، ولي چشم بند تا دو قدمي خودم را مي 
 .كافي بود

خواند طبق معمول چند نفـر ديگـر هـم     صداي بازجويم را شنيدم كه مرا به اتاق بازجويي مي    
نويسـم،   زد من كه دارم مي     پسري خطاب به بازجويش فرياد مي     . مشغول بازجويي پس دادن بودند    

آورد خوشـمزگي   بل را بر پشت و كتفش فرود مي    و بازجو همچنان كه كا    . زني پس چرا ديگر مي   
مـردي را كـه گويـا شـب قبـل       . »شـن  خورن روان نويس مـي     ها وقتي مي   آخه بعضي «كرد كه    مي

دستگير كرده بودند مجبور كردند به همسرش زنگ بزند و بگويد كه برادرش را به زنـدان بفرسـتد    
د گويا پسر كوچكش گوشـي را برداشـت   فن زلمرد وقتي به خانه ت  . وگرنه او را اعدام خواهند كرد     

از . داد كرد و گريه به او اجازه گفتن حرف ديگري نمـي        چون او پشت سر هم نيما نيما، بابا بابا مي         
شان عكسي از امام پيدا كرده بودند كه رويش آرم سازمان چريكها را زده بودند و معلوم شده     خانه

 .از وجود چنين عكسي نداشتهبود كه اين كار برادر زنش بوده و او هيچ خبري 
خواستند به هر قيمتي شـده    مي كهخالصه اين كه اين عكس چنان آنها را عصباني كرده بود        

درسـت در جـايي     . بازجويم عكس را نشـانم داد     . شخصي را كه اين كار را كرده بود دستگير كنند         
 .كه قلب امام بود تفنگ آرم قرار داشت و چه زيبا نشانه گرفته شده بود

سـؤالي را كـه قـبالً بـرايم ديكتـه كـرده بودنـد و مـن از شـدت درد                   . ازجويي را شروع كرد   ب
بعـد از پايـان جـواب آن را    . شروع به نوشتن كـردم   . نتوانسته بودم به آن پاسخ دهم جلويم گذاشت       

نوشتم، او از پسر ديگـري بـازجويي         اي كه من جواب مي     در فاصله . خواند و سؤال ديگري نوشت    
كـرد او را   خواست، و چون پسر از دادن جواب امتناع مـي         او جاي قرار روزش را مي      كرد و از   مي

 آن پسر بـراي رفـع خسـتگي سـراغ مـن         ءدر ميان شكنجه  . بر زمين خواباند و شكنجه را شروع كرد       



۲۵  
من از فريادهـاي آن جـوان متشـنج شـده     . نوشت ال ديگري ميؤخواند و س آمد و جوابم را مي  مي

به يك سؤال بازجويم كه يك خط و نيم بود فقط در نصف     . نويسم كه چه مي  بودم و حواسم نبود     
از ديدن اين جواب چنان عصباني شد كه به شدت به كنج ديوار پرتم كرد، و مـن                  . خط پاسخ دادم  

بلنـد شـدم و دوبـاره       . خيلـي دردم آمـد    . با تمام وزن بدنم با پيشاني محكم به گوشه ديـوار خـوردم            
كني بـا بچـه طرفـي و هـر چـرت و پرتـي را                 زد تو فكر مي     سرم فرياد مي   در همين حال او   . نشستم
ندان نيز اثر آن ضربه را تا مدتها بعد از خروج از ز. دارم نويسي، من ديگر دست از سر تو برنمي  مي

 .آمد كشيد و از چشم چپم اشك مي  اغلب آن قسمت سرم تير ميبا خود داشتم و
مثالً سي خرداد كجا بودي؛ روز تـرور بهشـتي،       . وز بود هاي بيشتر مربوط به جريانات ر      سؤال

هـا چـه كـردي؛     رجايي، باهنر كجا بودي؛ روز چهارده اسفند چه كردي؛ روز بسته شـدن دانشـگاه        
روزي كه امام از پاريس آمد تو كجاي مسير دانشگاه ايستاده بودي؛ در جريان انقالب چه كـردي؛              

دادند چه فكر   وقتي شعار نان، مسكن، آزادي را مينظرت راجع به ترور چيست؛ در جريان انقالب    
كردي؛ روز تسخير النـه جاسوسـي كجـا بـودي؛ در كـدام راهپيمـايي از ايـن حركـت انقالبـي             مي

 ...جويان خط امام نبودي وشپشتيباني كردي؛ با كدام دسته و گروه بودي؛ چرا با دان
پاسخ دادن به آنها نيـز خـود   .  من شدهايي بود كه در طول پنج بازجويي از        اينها تقريباً سئوال  

گناهي  ها نبودم اين بي نوشتي من در دانشكده با هيچيك از گروه   مثالً اگر مي  . خواست شگرد مي 
بـودي وگرنـه ضـد       ات مـي   نبود بلكه خود جرم بود، چرا كه تو بايد بـا انجمـن اسـالمي دانشـكده                

 .شدي انقالب محسوب مي
موقع غذا خوردن همه   . بند مرا به راهرو بردند و نشاندند       به چند سئوال كه پاسخ دادم با چشم       

نشاندند، پشت به هم، دخترها و پسرها جدا و هيچكس حق حـرف زدن و   ها را كنار هم مي   زنداني
بنـدمان را تـا    دادند حق نداشـتيم چشـم   وقتي ظرف غذا را مي. به چپ و راست نگاه كردن نداشت      

بند روي پيشاني  ثر خوردن به ديوار باد كرده بود و وجود چشم         پيشانيم بر ا  . روي پيشاني باال بكشيم   
گاه شلنگي بود كه بر سر      . مشغول خوردن شديم  . آن را زير گلويم انداختم    . كرد درد را تشديد مي   

جلـوام تـا چشـم كـار     ! گوسـاله حـرف نـزن   :  آمد و اعتراض پاسداري كـه  و گردن كسي فرود مي 
ولي آنقدر زنداني در راهرو بود كـه صـداي      . م چه خبر بود   دان پشت سرم نمي  . كرد زنداني بود   مي

. آزرد اي ايجاد كرده بـود كـه گـوش را مـي            قاشق به كاسه خود همهمه     نفسشان و صداي خوردن   
ار جوابش داد پاسد. خواهد يكي از دخترهاي زنداني به پاسدار گفت كه گرسنه است و باز غذا مي  

ات  كـردي گرسـنه    صدها مرد غريبه بحث سياسـي مـي       ايستادي و با     ه مي ارچطور وقتي جلو چهار   
 .نكند اينجا را با خانه خاله عوضي گرفتي. شد و فكر غذا نبودي نمي

منتظر بودم كه بازجويم دوباره صدايم بزند كـه صـدايي بـه             . مان را خورديم و نشستيم     غذاي
پرسـيد كـه    . زد دختر بغل دستيم بود كـه آرام بـا مـن حـرف مـي              . سراپا گوش شدم  . گوشم خورد 



۲۶  
دو بـرادرم را اعـدام   . گفـت وضـعم خـراب اسـت    . دانـم، تـو چـي    گفـتم نمـي   . وضعم چطور است  

گفت دستگاه چاپ داشـتم و در       . پرسيدم جرمت چيست  . اند و خودم هم حكمم اعدام است       كرده
در اين هنگام پـاي     . گفت يك ماه است   . اي پرسيدم چند وقت است دستگير شده     . خانه تيمي بودم  

منتظر كتك خوردن بودم اما خبري   . بند ديدم  ي را كه كنارمان ايستاده بود از زير چشم        پسر پاسدار 
چيـزي  . خواسـت كـه وضـعم را بگـويم          اما او با اصرار از من مي       ،سئوالي نكردم . شك كردم . نشد

هـايي را كـه پـاي آن پسـر پاسـدار ديـده بـودم در پـاي                    كفـش . بعد به اتاق بازجويي رفـتم     . نگفتم
 .اين هم يكي از شگردهاي آنها بود. ناختمبازجويم بازش

 
پاسدار دختري حتي با پاهاي بانـدپيچي شـده كنـارش نشسـته          . توران قرباني همين شگرد شد    

اش گرفته بـود چـون    كرد گريه توران وقتي اينها را تعريف مي    . بود و از او همه چيز را پرسيده بود        
 نيز به آنهـا واقـف نشـده بودنـد بـه دختـر               چنان فريب خورده بود كه حتي چيزهايي را كه بازجوها         

 .پاسدار گفته بود و همين باعث اعدامش شد
از پاسدار . من كنار در دراز كشيده بودم. وقتي كه براي اعدام صدايش زدند، بعد از ظهر بود         

تـوران  . پاسدار با خنده گفت نه، امروز روز آخـر عمـرت اسـت           . بريد پرسيد مرا براي بازجويي مي    
ظار چنين پاسخي را نداشت رنگش پريد و زانوهايش چنان سست شد كه هنگام رفتن به          كه هيچ انت  

 .چادرش را سرش كرد و رفت. بلندش كرديم. راهرو تعادلش را از دست داد و روي من افتاد
هـا را يكـي يكـي صـدا      اسـم . يك روز پاسدار طبق معمول براي آمارگيري به بند آمده بـود           

وقتي به . گفت به درك واصل شد شنيد با صداي بلند مي ه جوابي نمي در برابر هر اسمي ك    . زد مي
 .اسم توران رسيد گفت آنقدر ترسو بود كه قبل از رسيدن به ميدان تير سنكوپ كرد و مرد

 
در بند آنقـدر جمعيـت بـود كـه قـادر بـه حركـت         . ساعت پنج بود كه مرا به بند بازگرداندند       

ماندند  هايي كه بازجوييشان تمام شده بود بيدار مي        بچه. مخوابيدي ها نوبتي مي   شب. كردن نبوديم 
ــده  . هــايي كــه احتمــال بــازجويي رفــتن داشــتند بتواننــد بخوابنــد   تــا بچــه ــا صــبح روي يــك دن ت

زد ديگر جايي نداشتي، بالفاصـله فشـاري         اگر هوس دنده عوض كردن به سرت مي       . خوابيديم مي
هاي  ماندي صداي غر و غر شكم تي هم بيدار مي وق. كه از دو طرف رويت بود جايت را پر ميكرد         

جـايي بيـدار     آنهايي كه از بـي    . گذاشت ها امكان نشسته چرت زدن را هم برايت نمي         گرسنهء بچه 
بايد شب را بدون چيـزي بـراي خوانـدن يـا قلـم و كاغـذي بـراي نوشـتن بـه صـبح            مانده بودند مي 

 .ز و شب نداشتحرف زدن هم كه البته جرم بود و اين جرم رو. برسانند
 



۲۷  
شـد بـراي     عصر به بعد در بند كه باز مي       . زدند ها را براي اعدام صدا مي      ها بچه  معموالً شب 

اولين بار كه اين قاعده به هم خورد يك شب ساعت دوازده بود كـه               . ها به ميدان تير بود     بردن بچه 
. دند به بنـد بازگرداندنـد  در بند باز شد و يك دختر زنداني را كه دو روز بود براي بازجويي برده بو      

او را . هجـده سـاله بـود   . ، دختري كه به بند آمد، بيست و چند روز بود كه دستگير شده بود             *طاهره
هـا   گفت شنيده بودم كه بچـه      مي. در جلسه امتحان تجديدي دستگير كرده و به اوين آورده بودند          

هـيچ  . ام كـه بـه زنـدان بـروم     كردم كه مـن كـاري نكـرده    برند اما فكر مي    را از جلسهء امتحان مي    
تا وارد مدرسه شديم پاسدارها را ديـديم  . دانستم كه روزنامه يا اعالميه خواندن هم زندان دارد      نمي

. خوانيم بـه دفتـر بياينـد    هايي كه مي مدير مدرسه از پشت بلندگو گفت اسم    . كه از قبل آنجا بودند    
. ما را از مدرسه يكراست به اوين آوردند . پنجاه و شش نفر را اسم برد كه اسم من هم جزوشان بود            

مدير هـم ليسـت   . خواهند از قرار معلوم پاسدارها پيش مدير رفته اسامي افراد فعال در مدرسه را مي       
از دادگـاه   . وقتي به بند آمد دو شبانه روز بود كـه نخوابيـده بـود             . گذارد شان مي  بلند بااليي جلوي  

انـد نشـان    اعـدام داده ولـي همـين كـه مـرا بـه بنـد آورده          گفت گيالني به من      مي. آمد گيالني مي 
شب را پـيش  . دهد كه اعدامم نخواهند كرد، وگرنه دليلي براي آوردن من به بند وجود نداشت     مي

بـرد و از پريشـاني از      مدام از خستگي خوابش مـي     . يك دم آرام نداشت   ! چه خوابيدني . من خوابيد 
و . كننـد  اند، نه؟ مرا اعدام نمـي  پرسيد كلك زده رد و ميك و هر بار مرا بيدار مي . پريد خواب مي 

 .دادم نه، بخواب دانستم چه بگويم جواب مي من كه هيچ نمي
. ها خوانـديم   د اسمش را جزو ليست اعدامي     عشب ب . پنج صبح بود كه صدايش زدند     ساعت  

 .طفلك هرگز نتوانست باور كند
 

در . كردنـد  ار زنداني جديد وارد بند ميكردند، سه چه به ازاي هر يك زنداني كه اعدام مي 
شـان يـك مسـتطيل بريـده      بين زندانيان جديد چهار دختر دانش آموز بودند كـه از لبـاس هركـدام         

كامل از آنها معلوم شد كه براي » بازجويي«بعد از  . هاي بند دست به كار شدند      »بازجو«فوراً  . بودند
بعـد قسـمتي از   . كنيم ورتان ميگ زنده به گويند و ميخوابانند  قبرهايي ميدر گرفتن اقرار، آنها را     

دهـيم تـا بداننـد شـما بـه       تان مي گويند اين تكه از لباستان را به خانواده   برند و مي   لباس آنها را مي   
گوينـد   دارند و هر لحظه مـي    آنها را سه ربع تا يك ساعت در همان حالت نگه مي           . ايد درك رفته 

هاي قبر به انتظـار   ه سنگو از اين مدت كه آنها خوابيده روي قول  بعد. ريزيم االن رويتان خاك مي   
 .كند آيد و ضمانتشان مي گذرانند، پاسداري مي پايان زندگيشان مي

بعد از اين كه اجازه ورزش آنهم به طور فردي به           . گذشت روزها در بند بسيار يكنواخت مي     
هـاي مكـرر    بعـد از خـواهش  . نبـود گذرانـديم و بـد    ما دادند، هر روز چند ساعت را به ورزش مي     
                                                           

   طاهره استاد علي معمار*



۲۸  
از خوشـحالي بـال     . هايمـان برايمـان لبـاس بپذيرنـد        باالخره پاسدارها موافقت كردند كه از خانواده      

درآورديم زيرا آنقدر وضع بدي پيدا كرده بوديم كه تصميم گرفته بوديم به محض گـرفتن لبـاس،           
 .هاي موجودمان را دور بريزيم لباس

 
آيـد از   ء بسيار ساكت و معصومي بود، آنقدر معصوم كـه دلـم نمـي     دختر هجده ساله   *افسانه

ها قول گرفته بود اولـين كسـي    او از بچه . آن صورت آرام و دوست داشتني در اينجا سخني نگويم         
دانسـت كـه كسـي بـراي او      كه برايش بيشتر از يك تكه لباس آمد دومي را به او بدهد، چـون مـي         

. توانسـتند بـرايش لبـاس بفرسـتند         مالي بدي داشتند و نمـي      اش وضع  خانواده. چيزي نخواهد آورد  
گفت كـه دو خـواهر    فرستند، مي گفتيم خوب، از لباسهاي خودت كه در خانه هست مي    وقتي مي 

 .كنند هاي معدودشان مشتركاً استفاده مي ديگر دارد كه از لباس
ه پاسداري وارد شد و     هنوز از بند بيرون نرفته بود ك      . يك روز او را براي بازجويي صدا زدند       

در اين گونه مواقـع همگـي   . اي آمده بود كه برايشان وسيلهكرد  هايي   شروع به خواندن اسامي بچه    
گذاشتيم تا هر كس كـه   شديم، انبوهي از آدم، و فقط يك راه باريك باقي مي       جلوي در جمع مي   

ناگهـان نـام افسـانه بـه        . داش را بگيـر    زنند بتواند عبور كرده، ورقه را امضا كند و بسته          صدايش مي 
به پاسدار گفتيم كه او را بـراي بـازجويي          . همگي از تعجب جيغ كوتاهي كشيديم     . گوشمان خورد 

. پاسـدار قبـول كـرد     . ها گفت كه بسته را به او بدهند تا برايش نگـه دارد             يكي از بچه  . اند صدا زده 
آنقـدر خوشـحال بـوديم كـه        . خوشحال بسته را نگه داشـتيم تـا ظهـر كـه افسـانه از بـازجويي آمـد                  

كرد و حتي بعد از اين كه اسمش را روي بسته ديـد              اول باور نمي  . دانستيم چطور به او بگوئيم     نمي
انـد از     بسـته آورده   شولـي وقتـي فهميـد واقعـاً بـراي         . انـد  ها بـا او شـوخي كـرده        فكر كرد كه بچه   

اده شده را نگاه كرد     هاي فرست  دستخط روي بسته و لباس    . خوشحالي اشك در چشمانش جمع شد     
هـا را گذاشـت و شـروع بـه خـوردن ناهـار        لباس. اش برايش فرستاده است و گفت كه آنها را عمه 

چه شوم بود . ها را بر تن نكرد او هرگز آن لباس. ناهارش را كه خورد دوباره صدايش كردند. كرد
 .صدايي كه نام او را در گوش ما نشاند

 
هاي اين نوشته را هم از  گذراندم كه اگر همه برگ  زيادي را با شيدا ميهاي هر روز ساعت  
 بلـه، ايـن    ها از ايـن حماقـت ـ    كرديم كه بعضي وقت آنچنان به هم اعتماد مي. او بگويم كم است

هـا   شـب . گفتـيم  با هم از همه چيـز مـي  . گرفت مان مي  خنده كار در زندان حماقت بزرگي بود ـ 
مان را روي هم انداخته دوتايي زيـر         و چون با يك پتو سردمان بود دو پتوي        خوابيديم   كنار هم مي  

بچه كوچك خانه و تنها مايه شادي پدر        . كرديم هاي شب با هم صحبت مي      رفتيم و تا نيمه    پتو مي 
                                                           

   افسانه شمس آبادي*



۲۹  
رفـتم مـادرم     گفت اگر يك روز مثالً به خانه خـواهرم مـي           خودش مي . بازنشسته و مادر پيرش بود    

 .گفت خانه چه غمگين و ساكت است، زود برگرد و ميآورد  دلش طاقت نمي
آمـد   مثالً همراه پاسدار، يك دختـر مـي       . هاي عجيب و غريبي داشتيم     ها نمايش  بعضي شب 

كه عالوه بر چادر صورتش را با پوشيه نيز پوشانده بود، و يا با چادرش آنچنـان رو گرفتـه بـود كـه              
در ايـن مواقـع پاسـدار    . به ديدن صـورت او نبـوديم     اي ببيند و ما قادر       توانست از گوشه   فقط او مي  

در حالي كه همـه  . داشتيم كرد و ما بايد سرهايمان را باال نگه مي همه ما را در يك گوشه جمع مي  
اي كـه اشـاره    به هر دختـر زنـداني    . كرد تنگ در تنگ با دلهره نشسته بوديم، او همه ما را نگاه مي            

شـد، و معمـوالً    فردا بازجويي شروع مي. يگر كار تمام بودپرسيد و د كرد پاسدار اسمش را مي  مي
هـايي كـه    در چنين مواقعي بچه. شد ها به اعدام شخص شناسايي شده منتهي مي اين گونه شناسايي 

ها در سـينه ضـربان عـاديش را     دل. به طور مشكوك دستگير شده بودند حال و روز خوبي نداشتند        
 .نشست يها م  كرد و لرزه بر اندام فراموش مي

 
هاي آدمكش، دختركي كه براي شناسايي آمـده        يك روز عصر در حين يكي از اين نمايش        

ي كه ممكن بـود  تنها كس. بسيار عصبي بود. رنگ از روي شيدا پريد. بود شيدا را به بازجو نشان داد  
خواسـت   شيدا آنقدر به مسئول خودش اعتماد داشـت كـه هرگـز نمـي         . لش بود سئواو را لو بدهد م    

 .ور كند شخصي كه او را به پاسدار نشان داد همان مسئولش بوده استبا
حتـي امكـان   . از او هـيچ چيـز نداشـتند       . شب را تا صبح بيدار مانديم و با هم صحبت كـرديم           

رفت، زيرا دو ماه بـود كـه او را دسـتگير كـرده بودنـد و بعـد از شـكنجه فراوانـي كـه              آزاديش مي 
اي دال  هيچكس او را شناسايي نكـرده بـود و هـيچ برگـه    . دندشرحش رفت از او هيچ درنياورده بو  

. را خواســته بودنــد» كالهــي«در زيــر شــكنجه از او رد . بــر فعاليــت سياســي او در دســت نداشــتند 
گفت وقتي بازجو به من گفت بگو كالهي كجاست چند دقيقه ديگـر آزادي، از تعجـب شـاخ                   مي

فرياد زدم آخـر مـن از كجـا بـدانم كالهـي            . ي را فكر همه چيز را كرده بودم جز اين يك        . درآوردم
شـيدا وقتـي قضـايا را    . كرد و بازجو در جواب گفته بود او در همسايگي شما زندگي مي      . كجاست

 .دانستم كه كالهي همسايه ما بوده است گفت به اينجا كه رسيد با خنده گفت واقعاً نمي مي
. ه بـود فتـ ر داده و سـاعت مـرا گ  او ساعت مادرش را كه ساعتي قديمي و كوكي بـود بـه مـن         

كـرد بـه زودي آزاد    گمـان مـي  . م كه بعد از آزادي به سـراغم بيـايي   دار گفت ساعتت را برمي    مي
 .شود مي

در اين فكر بود كه پاسدارها      . شد اش بيشتر مي   شديم دلهره  هر لحظه كه به فردا نزديكتر مي      
مـه جوانـب را بررسـي كـرديم و بـا هـم             ه. دانند و او بايد چگونه برخورد كنـد        اكنون از او چه مي    

خوابم . مان را روي هم گذاشتيم نزديك ساعت چهار و ربع بود كه چشمهاي . هايي ساختيم  محمل



۳۰  
چشـمهايم را بـاز كـردم كـه         . دانستم فردا چه بـر سـرش خواهـد آمـد           نمي. نگرانش بودم . برد نمي

ايـن  . »ولش«آرام گفت   . نديديمهر دو خ  . ديدم او هم بيدار است    . نگاهي به چهرهء جوانش بيندازم    
صبح كه شـد، دم در بـه      . گفت ولش  كشيد مي  هر وقت كار به جاي باريك مي      . تكيه كالم او بود   

شايد اشتباه . كمي آرام شد. اما آن روز صدايش نزدند . زنند حتم داشت صدايش مي   . انتظار نشست 
 .دانستند كرده بود و هنوز چيزي از او نمي

 د كـه تـابِ    شـر ف داخته بود و چنـان گلومـان را مـي         ن در بند سايه ان    فشار روحي و عصبي چنا    
مـان را شـكنجه    خواسـت روزي چنـد بـار جسـم         مان مي  دل. خواست و استقامت   ماندن، ايمان مي  

مـان بگذارنـد و گورشـان را     راحـت مان را به بنـد آوردنـد ديگـر     كنند اما وقتي بدن پر از جراحت  
 .كنند گم

 
جرم او اين بود كه وقتـي پاسـدارها بـه    . نعمتي را به بند آورده بودند     اي بود كه مادر      دو هفته 

خواسـتند كـه جـاي       از او مـي   . اش ريخته بودنـد پسـرهايش را از پشـت بـام فـراري داده بـود                 خانه
امـا  . گفت نكند موقع پريدن از پشت بام پايشـان شكسـته باشـد             مي. نگران بود . پسرهايش را بگويد  

هـايش   دانسـت بچـه   نمـي . چنين بود همان موقـع دسـتگير شـده بودنـد    داديم كه اگر  دلداريش مي 
گفـت حاضـر اسـت بقيـه عمـرش را در زنـدان        مي. كجايند ولي خوشحال بود كه در زندان نيستند   

 .ها نيفتند كش بگذراند اما پسرهايش دستگير نشوند و گير اين آدم
ي را كه بـراي سـير كـردن     غذاي ده نفر  . شديم موقع غذا بايد ده نفر ده نفر دور هم جمع مي          

كـرد و   هميشه با غـذا بـازي مـي   . گذاشتند چهار پنج نفر هم كافي نبود در سيني ريخته جلومان مي          
يـك  . خيلـي دوسـتش داشـتيم     . كرد مخفيانه و دور از چشم ما، سهمش را نصيب ما سازد            سعي مي 

ر حـالي  دد كردند، اش را وارد بن كنجه شدهروز صبح او را براي بازجويي صدا زدند و شب بدن ش     
هـا   اي، بايد اين سـينه  هايت داده زد تو شير حرام به بچه هايش فرياد مي كه پاسدار با اشاره به سينه    

هـاي آشـنا    خودش را تا آنجا كشانده بود و به محض رسيدن به بند و ديدن قيافـه        . را از جا درآورد   
د و ورم بر روي سـينه و پاهـايش   مشاهده آن همه با. ش رفتيمغحركت پشت در بند ماند، به سرا  بي

. هـا گذرانـده و بـه بنـد آورده بودنـد      او را با پاي برهنه از روي سنگريزه     . خواست دل و جرأت مي   
دستش را دور گردنم انداختم و او را    . به كمك چند نفر او را بلند كردم       . خون از پاهايش روان بود    

او را بر . ست قدم از قدم برداردتوان نمي. بودقادر به حركت ن. لرزيد تمام بدنش مي  . به اتاق رساندم  
هايش بسته بود و     چشم. ها متشنج و عصبي دورش حلقه زده بوديم        همه بچه . وي زمين خوابانديم  ر

لب . مان از درد فشرده شده بود     كرديم و دلهاي   همه او را نگاه مي    . ناليد حتي نمي . گفت هيچ نمي 
امعلوم دوخـت و گفـت مـن در زنـدگي فقـط يـك گنـاه        باز كرد، چشمهايش را به باال، به جايي نـ    

از فقر گفـت    ... آيا سزاي فقير بودن اين است كه چنين شكنجه ببينم         . داشتم و آن اين كه فقير بودم      



۳۱  
مـان   اشـك در چشـمان    . شنا بودم و از شكنجه و آدمكشي كه هـر روز شـاهدش بـوديم              آكه با آن    
 .تميز كردن پاهايش كرديماش نشاندم و شروع به  اي بر گونه بوسه. حلقه زد
 

 روز اول بـازجويي روي ميـز بـازجو    مكعيـن . رفتن عينكم تقاضـا كـرده بـودم     چند بار براي گ   
بار سوم كه براي بازجويي صدايم زده بودند، دوباره تقاضاي گرفتن عينكم را كردم و   . مانده بود جا

، بازجويم مرا به اتاقي برد     باالخره بعد از بازجويي   . گيرد ها و سرم درد مي     گفتم بدون عينك چشم   
اتـاق  . چشم بنـدم را بـاز كـردم       . و در را نيمه باز گذاشت و رفت       . و گفت بگرد عينكت را پيدا كن      

 ءشايد حدود دويسـت عينـك و سـاعت، لبـاس، روزنامـه، نشـريه      . ها بزرگي بود پر از اشياء زنداني 
.  گردنبند و دستبند طال فراوان بودحلقه طال،. دانم در آنها چه بود هاي پر كه نمي ها و گوني   گروه

ها به دنبال عينكم    در ميان عينك  . فرصت كمي داشتم  . معلوم نبود چه بر سر صاحبان آنها آمده بود        
احتماالً صاحب عينك اعدام شده بـود       . ها اسمي چسبانده بودند    روي دسته بعضي از عينك    . گشتم

ولـي بعـد از     . باالخره عيـنكم را يـافتم     . داش مشخص كرده بودن    و عينكش را براي دادن به خانواده      
چون در آنجا حتماً الزم نيست كه همه چيز را با چشم . تر نديدم زدن عينك چيزي را بهتر و روشن 

كنـي و   تو رذل بودن و هار بودن و وحشي بودن آنها را با پوست و گوشت خود احساس مي               . ببيني
 .شنوي هايت مي صداي فرياد شكنجه شده را با گوش

چنـد سـاعت    . آمدم حال خوشي نداشـتم     مثل هر بار كه از بازجويي مي      . ه بند برم گرداندند   ب
. فشـرد  بغضـي خفـه شـده گلـويم را مـي     . آورد ماندن در بازجويي فشار زيادي بر روي اعصابم مي      

پيچيـد   نان در گوشم مي  كشيدند آنچ  صداي پسرها و دخترهايي كه در زير ضربات كابل فرياد مي          
در زندان آنچنـان بـا مسـايل دور از ذهـن و دور از انسـانيت                 . انديشيدم به خودم نمي   چكه ديگر هي  

شـنوي دختـر    وقتـي مـي  . كردي ات نمي شد كه يادي از خانواده  ها مي  روبرو بودي كه حتي هفته    
تواني به يـاد كودكـت    مامان، مردم، چطور مي... كشد مامان اي زير شكنجه فرياد مي    چهارده ساله 
يتامه بـراي پـدر و      صاي در كاغذي به عنوان و      ساله زدهوقتي دختر نو  ... زند را صدا مي  باشي كه تو    
رود و چه كسـي يـادي    اش مي كدام دل سراغ خانه» مامان، بابا، دوستتان دارم  «:  نويسد مادرش مي 

 .كند از فرزندش مي
 

سـيار  دختـري ب . يك ماهي بود كه دستگير شده بـود       .  دانشجوي سال دوم پزشكي بود     *فرشته
در بند ما تنها كسي بـود كـه عـالوه بـر            . اي شيرين  داشتني بود، با قامتي بلند و چهره       گرم و دوست  

او را بـراي بـازجويي      . هـم رفتـه بـود     » هشـت «هاي بازجويي و توسط كابل، به زير         شكنجه در اتاق  
غـر و زرد  در ايـن سـه روز آنقـدر ال   . بردند و سه روز بعد بدن كبود و پرجراحتش را به بند آوردند     

                                                           
   فرشته نوربخش*



۳۲  
دانم پوست پاي من از جنس پوست خر اسـت        گفت نمي  با خنده مي  . شده بود كه باوركردني نبود    

زدنـد بـاز هـم پاهـايم بـاد           هر قـدر هـم محكـم بـه پـايم مـي            . كند كه اينقدر سفت است و باد نمي      
نـد  ك فكر كردند چـون پاهـايم بـاد نمـي    . شد زدم باورشان نمي كرد و هر چه از درد فرياد مي       نمي

دانسـتم   نمـي . اين بود كه بازجويم توصيه كرد كه مرا به زيـر هشـت ببرنـد          . آيد پس دردم هم نمي   
هاي بسته و  مرا با چشم. ام كجاست اما خوشحال بودم كه از رفتن به زير شكنجه مدتي آسوده شده

م و  رفت بـه محلـي رسـاندند كـه بـوي نـ             هايي كه رو به پايين مي      پس از كشاندن از راهروها و پله      
گر گفت كه اينجا از پوست خـر         وقتي شكنجه . آمد كه زير زمين است     به نظر مي  . داد كاهگل مي 

صداي فرياد چند پسر به گوشم . ست شود، فهميدم كه زير هشت چطور جايي هم خون سرازير مي
هايم را از پشت به صورت قپاني بستند و بـازجو بـه مـن             دست. رسيد ولي صداي دختري را نشنيدم     

بعـد بـا كمـك دو نفـر     . هايم بسته بود خودش كمك كـرد     روي صندلي بروم، و چون چشم     گفت  
ها و ديگري از باال  هاي مرا كه از پشت به صورت قپاني ـ يكي از پايين به طرف كتف  ديگر دست

تمام وزنم روي دو مچ قـرار داشـت كـه بـه     . ها ـ بسته بودند به قالبي آويزان كردند  به طرف كتف
هاي بدنم آنچنـان دويـد       درد در تمام سلول   . كشيدم فرياد مي .  با هم در تماس بودند     طور ناآشنايي 

 .به هوشم آوردند و دوباره آويزانم كردند. بعد از ده دقيه بيهوش شدم. كه قابل توصيف نيست
گفت چند نفر در آنجا كارشان فقط اين بود كه زنداني بيهوش شده را به هـوش بياورنـد              مي

دانم با اين تخصص در بهشت چه شـغلي        كرد حاال نمي   و با خنده اضافه مي    .  كنند نو دوباره آويزا  
هـاي پيـايي و سـوزن        طريقه به هوش آوردن زنداني معموالً آب سرد، سـيلي         . شود به آنها داده مي   

 .ها بود فرو كردن زير ناخن
روز ســوم او را بــه اتــاق بــازجويي . شــود دو روز زيــر هشــت بــه ايــن صــورت شــكنجه مــي

گيالنـي بـدون خوانـدن      . برنـد  چيني به دادگاه گيالني مي     گردانند و بعد از يك سري مقدمه       ميبر
هايي كه همراه او بودند دسته جمعي  كيفرخواست و پرسيدن نام و مشخصات، به او و ديگر زنداني         

گفت بعد از  مي. گذارد تا وصيتشان را بنويسند  سپس كاغذي جلوي آنها مي    . دهد حكم اعدام مي  
هيچ چيز جـز درد كـه تمـام بـدنم را     . هايم را باز كردم روز شكنجه براي نوشتن وصيتنامه چشم سه  

هاي بدنم فقط يك چيـز مهمـان بـود و آن             در همه سلول  . گذشت تصرف كرده بود در ذهنم نمي     
مـدت كوتـاهي قلـم را در    . درد بود، و ميزبانش تن من كه قرار بود چند ساعت ديگر از كـار بيفتـد   

بـاالخره  . فهميـدم  به خودم گفتم هي، فرشته، وصيت بنويس؛ اما معني وصيت را نمي       . مدست گرفت 
دو اسـم آشـنا بـه     . في براي پدر و مادرت داري در اينجا بنـويس         رپاسداري در گوشم خواند اگر ح     

 .مادر، پدر دوستتان دارم، فرشته:  قلم را بروي كاغذ فشردم. گوشم رسيد
 .يزي بود كه به ذهنم آمدگفت تنها چ. از او پرسيدم همين



۳۳  
چنـد  . اي انداخت بدن مجروحش را كه بعد از سه روز بيخوابي به بند آورده بودند در گوشه     

يـك هفتـه بعـد از       . خوابيـد  بعد دوباره مي  . زديم فقط براي غذا خوردن او را صدا مي       . روز خوابيد 
. ي اينكه جراحتش بهتر شود    شايد برا . دانم چرا  نمي. دادن حكم اعدام او را در بند راحت گذاشتند        

 عصـر در بنـد بـاز شـد و صـداي زوزهء كركسـي كـه وعـدهء خـوردن                       روز بعد از يك هفته، يك    
از جـا  . از رويـم پريـد  رنـگ  . زدند او را صدا مي. مان نشست  او داده باشند در گوش    به اي را  الشه

آرام از جـا  . دوخـت نگاهش را به نگـاهم  . نگاهش كردم. دراز كشيده بود. رفش رفتمطپريدم و به   
هـا   لباس و چادر نسبتاً نواش را با لباس و چادر كهنـه يكـي از بچـه           . جوراب به پايش كرد   . بلند شد 

مان نشـاند و بـا       اشك در چشم همه   . مان را كه به احترامش برخاسته بوديم بوسيد        همه. عوض كرد 
 .قامتي بلند به سوي اعدام رفت

 
اي بـو    فريـده كـه چـه عـرض كـنم، الشـه           . رده بودنـد  چند ساعتي بود كه فريده را به بند آو        

او را آنقدر شكنجه كرده بودند كه گوشت پايش دهان باز كرده بود و استخوان پايش ديده          . گرفته
كشانده بودنـد كـه     ... با اين وضع او را آنقدر پابرهنه از اين راهرو به آن راهرو، به توالت و               . شد مي

شت روز كه همچون جسدي بيجـان در راهروهـاي بـازجويي    بعد از ه. تمام پايش چرك كرده بود   
هاي چركي پر كرده بـود،   تمام بدنش را تاول. افتاده بود، همراه بوي چرك و عفونت وارد بند شد         

قادر به جويدن و قورت دادن هيچ چيز . شد ها و توي دهانش نيز ديده مي  ها تا دور لب    و اين تاول  
. ريختـيم  ي در آن بود آب آن را با نوك قاشق در دهانش مي      آوردند كه آب   نبود، و اگر غذايي مي    

كشـيد تـا     حدود ده دقيقه تا يك ربع طـول مـي         . بردند براي توالت رفتن دو نفر او را بلند كرده مي         
از درد  در طـول مـدت ادرار       . درد و سـوزش ناشـي از عفونـت مـانع از ادرار بـود              . بتواند ادرار كند  

بعد از چند ساعت از آوردنش به بند، بـوي عفونـت و     . يزي نبود ون چ خناليد و ادرارش هم جز       مي
هـا   توانستيم در آن فضاي بسته كـه مـاه         ديگر به زحمت مي   . چرك تمام فضاي بند را پر كرده بود       

مان را دور دهان  هاي همه روسري . هايش هوايي عبور نكرده بود نفس بكشيم       بود از درها و پنجره    
. زد بـه زحمـت حـرف مـي      . پـذيرتر باشـد     كشـيدن برايمـان تحمـل      مان بسته بوديم تا نفـس      و بيني 
هـيچ دوا  . انـد  اند ولي به علت نبودن جا در بهداري به بند آورده گفت كه او را به بهداري برده     مي

مـان يكـي دو تـا را بـه او      فقـط از سـهميه نـوار بهداشـتي      . اي بـراي كمـك بـه او نداشـتيم          و وسيله 
اي كـه    هـاي چركـي    ن براي تميـز كـردن و خشـك كـردن تـاول            اختصاص داده بوديم و از پنبه آ      

لرزيد كه هيچ چيز قادر      سوخت آنچنان مي   وقتي ديگر از تب نمي    . كرديم تركيده بود استفاده مي   
هر بـار كـه پاسـدارها بـراي كـاري در بنـد را بـاز                 . ناليد مي. گفت هذيان مي . به گرم كردنش نبود   

دكتري در بند داشتيم كه جرمش اين بود كـه    . كرديم  مي كردند تقاضاي بردن او را به بهداري       مي
. در نوبت كشيكش يك زنداني حامله كه براي زايمان به بيمارستان برده شده بود، فـرار كـرده بـود         



۳۴  
و اگـر جـا ندارنـد بـا مسـئوليت           . ميرد گفت اگر دخترك را به بهداري نبرند مي        او به پاسدارها مي   

 .داد مگر كسي گوش مي. ختيارش بگذارندخود وي مقداري دوا و امكانات در ا
تا باالخره پاسدارها كه براي انجـام  . فريده با اين وضع سه روز بدون دارو و درمان در بند بود       

آمدند خودشان نتوانستند بوي عفونـت موجـود در بنـد را تحمـل               هاي مختلف به بند مي     مأموريت
و مـا كـه   . از بند بردند و پشـت در بنـد انداختنـد   كنند و بعد از سه روز او را توي دو تا پتو به بيرون          

ديـدم بـا ديـدن     آمدي مي براي بردن او به بهداري اصرار كرده بوديم و خودمان را باعث چنين پي          
يك روز تمام در راهرو سرد و لخت با همـان دو پتـو             . اين حالت احساس شرمندگي و گناه كرديم      

 .روز بعد، ديگر او را برده بودند. ماند
 

مان شپش گذاشـته    همه. انداختيم مان مي  ها چنگ در بدن    ه روزي بود كه چون ديوانه     دو س 
كنـد؟   حاال از هر جا، چه فرق مـي       . ها وارد بند ما شده     گفتند شپش از بند سي خردادي      مي. بوديم

شد در سه اتاق، كه به طـور معمـول يـك         چون مگر مي  . علتش كثيفي و عدم رعايت بهداشت بود      
ر نفره بايد در آن زندگي كنند، دويست و پنجاه نفر را ريخت و در را هـم بسـت و              خانواده سه چها  

رفت و همه را به امان خدا كه چه عرض كنم، به امان كثافت، جراحت، عفونت، شـپش و در آخـر          
 .تيفوس رها كرد

تقاضاي ماده ضد عفوني كرديم تا بتوانيم با اين موجودات موذي، كـه چـون بچـه شـيطان از              
هـا بـه خـاطر     مـان در جبهـه   هـاي  جواب آمد كه بچـه  .  الجوردي بودند، به مقابله بپردازيم     خانواده

تان اعدام   ضد عفوني بايد پا و دستشان را از دست بدهند و آنوقت شماها كه حكم همه             هنبودن ماد 
مان را از هر طريـق كـه         مدام تقاضاي . ولي ما از رو نرفتيم    . كنيد است تقاضاي ماده ضد عفوني مي     

باالخره دكتر شـيخ فرصـتي پيـدا كـرد كـه از      . شد به گوش پاسدارها و ديگر مسئولين رسانديم    يم
داري مرخصي كوتاهي بگيرد و با چند پرستار براي ديدن پاهاي مجروح و پانسمان آنهـا بـه بنـد                    هب

ند و  هايي كه احتياج به مداوا داشتند يكي يكي از بند خارج شـو             كه نه، به پشت در بند بيايد تا بچه        
خودش بـه يـك پزشـك زنـداني كـه او را روزي بـراي كمـك بـه وي بـه                  . پاهايشان پانسمان شود  

.  پانزده شانزده عمل پا و استخوان دارم       دسِت كم  ،روزبهداري برده بودند گفته بود من در اينجا در          
 سه باالخره بعد از چند روز دو. موضوع شپش را به شيخ گفتيم و تقاضاي مادهء ضد عفوني كرديم         

سفيد رنگ به بند آوردند و گفتند اين گرد را روي تمـام بـدن و سـر و رخـت و                      . ت.د.پيت گرد د  
داد ولي باالخره هر چه بـود مـا را از شـر آن     بوي بدي مي. لباس و پتو خالصه هر چه داريد بريزيد       

. ديممان كـر   شروع به پاشيدن گرد بر سر و رو و بدن و لباس           . كرد  همه جا پيدا خالص مي     ءحشره
بـا  . آمدنـد  مان گردهاي شيميايي به رقص درمي در فضاي بند با هر تكان . نفس كشيدن مشكل بود   

دو بار استفاده از اين ماده از شر شپش خالص شديم و براي مبتال نشدن مجدد به آن، تا جـايي كـه                 
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ه بنـد   از جمله هر زنـداني جديـد كـه بـ          . كرديم داد رعايت مسائل بهداشتي را مي       اجازه مي  شرايط

اش، حاال بايد تفتيش بدني هم   از چگونگي دستگيري و وضع پرونده     » بازجويي«آمد، عالوه بر     مي
هـا ايـن تفتـيش بـا         البته بعضـي وقـت    . گشتيم هايش را مي   كرديم و لباس   يعني لختش مي  ! شد مي

 .خورد وارد به اشكال برمي وضع زنداني تازه
 

اش را وارد بنـد كردنـد تنهـا كـار            ن شـكنه شـده    وقتي بـد  . ها بود  سيمين از اين گونه زنداني    
او سـوار  . ممكن بردن او به اتاق و رسيدگي به وضع رنجور و الغر و زرد او و جراحت پاهايش بود            

بر ترك موتور مشغول پـاره كـردن عكـس خمينـي بـوده كـه پاسـدارها بـه طـرف وي و دو رفيـق                           
خورد كه با وجود ايـن موفـق بـه فـرار      مياز اين سه نفر، يكيشان تير   . كنند همراهش تيراندازي مي  

گيرند و در نتيجه از آنها عالوه بر روابط و قرارهاي خودشان جـاي   اما دو نفر ديگر را مي   . شود مي
پايش بر اثر شكنجه چنان شـكافته  . هيكل بسيار الغر و رنجوري داشت. خواستند نفر سوم را نيز مي    

ز بود كه دستگير شده بود و در اين سه روز، چهار بار             سه رو . بود كه استخوان از آن بيرون زده بود       
پاهايش تا كمر كبود بود و ورم داشت، ولي با آن بدن رنجـور و   . او را شكنجهء مفصل كرده بودند     

شـب را مثـل جسـد    . شكنجه شده روحي به بزرگي آسمان داشت و ايمانش چون كوه محكـم بـود        
. اش را بـه بنـد برگرداندنـد    ره شـكنجه شـده  عصـر بـدن دوبـا   . صبح اول وقت صدايش زدنـد    . افتاد

بـا  . تصميم به خودكشي گرفته بـود . داد كه بيش از اين شكنجه شود جسمش ديگر به او اجازه نمي  
ها از جمله من صحبت كرد و سيم كوچكي را كه از محل بـازجويي پيـدا كـرده                    دو سه نفر از بچه    

دارند و مـن نيـز تـاب شـكنجه بيشـتر را       ميها دست از سرم برن بود نشانم داد و گفت به اين راحتي     
دانستم كه با اين كـار فقـط تـاريخ           گفت مي  وقتي از مرگ مي   . دانستم به او چه بگويم     نمي. ندارم

عصر كه از بازجويي آمد همچنـان  . كردند اندازد، چون دير يا زود اعدامش مي     مرگش را جلو مي   
گشت تا با فرو كـردن آن در پريـز بـرق           يسيم را در مشت نگه داشته بود و دنبال فرصت مناسب م           

از دور . ها مشغول خوردن شام شدند دسـتش را از پتـو بيـرون آورد       شب وقتي بچه  . خودكشي كند 
لرزيد شايد از درد يا شـكنجه، و         دستش مي . مشغول فرو كردن سيم در پريز برق بود       . پائيدمش مي

اي بـود او را ديـد    هاي زنداني كه توده در اين ميان يكي از بچه   . كرد شايد از كاري كه داشت مي     
پاسـدارها ريختنـد و   . ناگهـان تمـام بنـد شـروع بـه جيـغ كشـيدن كـرد        . و شروع كرد به فريـاد زدن      

ايـن امـر باعـث    . خواهد خودكشي كند اي كه جريان را ديده بود به پاسدار گفت كه او مي  زنداني
 .را نديديم و خبري نيز از او نيافتيماو را شبانه بردند و ديگر هرگز او . بدتر شدن وضع او شد

 
ابتدا با فريـاد و سـر و صـدا همـه را از              . ساعت پنج صبح بود كه پاسدارها به بند حمله كردند         

بـه  . اي بايستيم و سپس شـروع بـه تفتـيش بنـد كردنـد      خواب پراندند و دستور دادند همه در گوشه     
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بعد از يك سـاعت و  . دادند  نمياش را هيچكس اجازه دست زدن به چيزي، حتي عينك يا ساعت      

جـويي از   نيم دو ساعت زير و رو كردن و گشتن همه چيز، با چند تكـه صـابون ـ كـه مـا بـا صـرفه       
مان براي روز حمام ذخيره كرده بوديم ـ بيرون آمدند و با فحـش و عربـده پرسـيدند      سهميه روزانه

هاي آن اتاق، از جمله  بچه. كنند  ميها ـ زندگي  كه چه كساني در اين اتاق ـ اشاره به اتاق اعدامي 
هـا كوكتـل مولوتـوف     خواسـتيد بـا ايـن صـابون     يكي از پاسدارها گفت مي  . من، به كناري آمديم   

ولـي او بـدون   . ايم مان كنار گذاشته درست كنيد، ها؟ با اعتراض گفتيم كه اينها را براي روز حمام    
خواسـتيد اسـتفاده    از چربـي غـذاها هـم مـي    توجه به اعتراض ما دنباله حرفش را گرفت و ادامه داد    

در حـالي كـه جلـو    . تـان خنثـي شـد     كنيد كه به حمد خدا چون اين انقـالب خـدايي اسـت توطئـه              
وسـايل  «هـا ـ اتـاقي كـه      داميهـاي اتـاق اعـ    اسـامي بچـه  . مان را گرفته بوديم چيزي نگفتـيم  خنده

بـا  . حش و ناسزا از بند خارج شدنددر آن يافته بودند ـ را يادداشت كردند و با ف » مولوتوف كوكتل
 .رفتن پاسدارها دوباره زير پتوها چپيديم

شان را يادداشـت كـرده بودنـد بـه جـرم       هايي را كه صبح اسامي  ساعتي بعد، چند نفر از بچه     
چشـمم را  . يكـي از آنهـا مـن بـودم    . ساختن كوكتل مولوتوف و توطئه در بند به بـاجويي خواندنـد       

 كـه   !پاسداري جلـو آمـد و گفـت تـو بـودي، تـو             . وهاي بازجويي نشاندندم  بستند و دوباره در راهر    
هـا را    در حالي كه شديداً عصبي بودم، جواب دادم صـابون         . خواستي كوكتل مولوتوف بسازي    مي

شود كوكتـل   فقط براي روزهاي حمام نگه داشته بوديم و بس، در ثاني با چند تكه صابون كه نمي               
گفتم هر كسي كه    . داني ز تهيه كوكتل مولوتوف را هم مي      گفت صحيح، پس تو طر    . درست كرد 
 .د استشركت كرده باشد درست كردنش را بلدر انقالب 

هايم را به پشـتم   دست. هايت را از عقب به هم برسان     مرا به اتاق بازجويي برد و گفت دست       
گفـتم  . رسـند   كـردم هرگـز بـه هـم نمـي          اي بين دو مچم بود كه فكر مـي         بردم ولي آنچنان فاصله   

دو دسـتش را بـه     . كـنم كـه زيـادي هـم بيـاورد          گفت من كـاري مـي     . رسند توانم، به هم نمي    نمي
. هايم گذاشت و آنها را از عقب چنـان بـه هـم نزديـك كـرد كـه راسـتي زيـادي هـم آوردم            آرنج
چنان دردي در تمام بدنم دويد كـه تمـام   . فريادي كشيدم. هايم را به همان حالت قپاني بست  دست
ناليـدم و فريـاد      يكريز از درد مـي    . مجبورم كرد كه در حالت ايستاده بمانم      . هايم منقبض شد   سلول
به ياد فرشته افتادم كه دو روز به ايـن     . چكيد عرق از تمام بدنم مي    . رفت سرم گيج مي  . كشيدم مي

 ايـن   .بعد از حدود يك ربـع بـه زمـين افتـادم           . پاهايم تاب نگه داشتنم را نداشت     . حالت آويزان بود  
سـپردي   خودت را به زمين مـي . شد طوري اقالً پاهايت از تحمل وزن بدن پر از دردت خالص مي       

دار دوباره آمـد  سپا. اما اين آسودگي زياد طول نكشيد. دادي و مقداري از فشار درد را به زمين مي   
عـرق تمـام   . دبلندم كر. گفتم افتادم، نتوانستم بايستم. و گفت چه كسي به تو اجازه داده كه بخوابي       

سـرم بـه شـدت گـيج     . مرا ايستاند و گفت حق نشستن و يا خوابيدن ندارم      . زمين را خيس كرده بود    
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در اين فاصله كـه ايسـتاده بـودم    . كرد حساب را به بدنم منتقل مي هايم دردي بي   رفت و دست   مي

و شروع كردند دو پاسدار به بهانه اين كه مطمئن شوند كه دستهايم سفت بسته شده به طرفم آمدند          
دوباره افتادم، كه اين بار يكـي از پاسـدارها ضـمانتم را كـرد كـه                 . به دست زدن به سينه و بازوهايم      
هـايم را بـاز      مدت نيم ساعت نشستم تا به سـراغم آمدنـد و دسـت            . بتوانم نشسته درد را تحمل كنم     

مثـل  .  من نبـود ا از آِنه مثل اين كه اين دست. كردند كه مثل دو تكه جسم بيجان به دو طرفم افتاد     
هايم حالـت دررفتگـي داشـت و جـاي بسـتن طنابهـا               كتف. ام اينكه تا آن روز هرگز دستي نداشته      

 .هايم گذاشته بود ردي كبود بر مچ
 

همه تعجب كرديم .  به دادگاه صدايم كردندنام براي رفت ته از آخرين بازجويي   بعد از دو هف   
اي بـه جوخـه    شان بود و با يـك دادگـاه يـك دقيقـه          دههايي كه چيزي توي پرون     چون غير از بچه   

جـا كـه بشـود برايشـان        هر شدند، بقيه همه را معلـق گذاشـته بودنـد تـا بتواننـد از               اعدام فرستاده مي  
مـثالً كـافي بـود كـوچكترين     . يافتن اين بهانه هم دشـوار نبـود      . اي براي حكم اعدام پيدا كنند      بهانه

د و تو در بـازجويي خـودت عنـوان نكـرده بـودي از جـاي                مطلبي كه به خودي خود جرمي هم نبو       
و چه بسيار بودند كسـاني كـه فقـط بـه ايـن جـرم، بعـد از مـدتها كـه از حبسشـان                      . ديگري لو برود  

تـر، بـه جوخـه اعـدام      هاي سبك گذشت و حتي بعد از محاكمه و محكوم شدن اوليه به حبس         مي
 .دام نبود و به دادگاه خوانده شدممن اولين نفر در بند بودم كه حكمم اع. سپرده شدند

اي  گوشه. اين بار مرا به جاي طبقه اول و دوم كه مخصوص بازجويي بود به طبقه سوم بردند           
پاسـداري نـزدم   . رسـيد  هاي خودماني بين پاسدارها به گوشم مي     صداي گفتگو و صحبت   . ايستادم

گفـتم حـدود    . اي ر شده داني امروز روز آخر عمرت است، چند روز است دستگي          آمد و گفت مي   
همـان  .  آمد و مرا به دادگـاه بـرد  یپرسيد كه پاسدار ديگر داشت سؤال بعدي را مي. يك ماه و نيم 

در ميـان سـكوت و تـاريكي بـه انتظـار نشسـته بـودم كـه                 . بسته مرا روي صندلي نشاندند     طور چشم 
طرم جمـع شـد كـه    با شنيدن اسمم خا  . خواند صداي رئيس دادگاه به گوشم خورد كه اسمم را مي         

هـاي گيالنـي اسـم هـم خوانـده       چـون در دادگـاه  . هاي گيالني نيسـت  اقالً دادگاهم از نوع دادگاه  
نامه و احياناً تلفني بـه خـانواده         جمعي، دستور نوشتن وصيت    فقط يك حكم اعدام دسته    . شود نمي

من امشـب اعـدام     مامان،  :  دهد گيرد و گوشي را به دستت مي       ات را مي   پاسدار شماره . براي وداع 
 .خداحافظ. شم مي

 آخوند جواني به عنوان قاضي  يكي از آنِ  . جلويم دو ميز بود   . نمكبندم را باز     اجازه داد چشم  
اي مثل برج زهرمار كه گويـا از ايـن كـه             و ديگر متعلق به ظاهراً منشي جلسه، مرد سي و چند ساله           

خواسـت مـرا بـا        بـود و دلـش مـي       شود ناراضي  اي و دادگاهي تشكيل مي     براي يك زنداني جلسه   
روي ميز رئيس دادگاه چند پرونده و چنـد قلـم وجـود داشـت و روي ميـز                   . هايش خفه كند   دست
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. شد، زيرا منشـي كـاري جـز ايـن نداشـت       و قوري و فنجان ديده مينمنشي فقط يك سيني با قندا    

. دريـد  روسريم را مـي پاسداري در كنار ميز رئيس ايستاده بود كه با چشمهاي هيزش انگار چادر و      
امـا زيـر    . دانسـتم چيسـت    ام جلو رئيس دادگاه بود، چيزهايي كه خودم نوشـته بـودم و مـي               پرونده

 .دادگاه شروع شد. ها را با خط قرمز مشخص كرده بودند ها و عبارت بعضي از خط
جـواب دادم كـه در   . ايـد   حمايـت كـرده   هـا  قاضي گفت شما متهم هستيد كـه از گروهـك         

گفـت  . ام ها دفـاع كـرده     هاي من چنين چيزي هست كه من از گروهك         يي و نوشته  كجاي بازجو 
و . هـاي ديگريـد    ايد مـتهم بـه دفـاع از گـروه          همين كه از انجمن اسالمي دانشكده پشتيباني نكرده       

هايي از متن بازجويي را كه خودم برايشان نوشـته بـودم و بيشـتر مربـوط بـه دوره انقـالب و            قسمت
و در آخر گفـت كـه اگـر دفـاعي از خـود دارم      . بود، به عنوان جرم برايم خواندتظاهرات آن موقع    

 كـه مـرا مـتهم بـه آنهـا كرديـد در       من همهء چيزهايي. توانم بكنم ميجواب دادم چه دفاعي   . بكنم
بنـابراين اگـر دفـاع و    . ام هاي بازجويي كه االن جلوي رويتان هست به داليل كافي رد كـرده          ورقه

هــا  كـرد، شــما مـرا مــتهم بــه پشـتيباني و همكــاري بـا گروهــك      و كمــك مــينظـر مــن الزم بـود  
ام زنگـي بـزنم و       در آخـر خواسـت كـه بـه خـانواده          . ديگر نه او چيزي گفت و نه من       . كرديد نمي

 .خودش و بقيه ـ پاسدار و منشي ـ از اتاق خارج شدند
حـت كنتـرل اسـت،    اين آخرين شگرد آنهاست كه زنداني را با تلفن، كه از خـارج از اتـاق ت     

به همين خاطر بعد از متهم كردن زنداني به داليل و شواهد كافي از نظر خودشان، زنداني       . بيازمايند
و بسيارند زندانياني كه بر اثـر كمـي تجربـه ممكـن اسـت گـول            . گذارند را با تلفن در اتاق تنها مي      

 گفتـه شـود كـه مايـه      چنين كلكي را بخورند، و از طرف خودشـان يـا از ناحيـه مخاطبشـان چيـزي                 
روي هم رفته دادگاهم دوازده دقيقه طول كشيد، بدون اينكه حكمم اعـالم  . دردسرهاي بعدي شود 

انداختم كه زماني كه صرف محاكمه هزار و دويست زنداني           من بايد كالهم را به آسمان مي      . شود
 .شد به دادگاه من اختصاص يافته بود مي

حسـاب و كتـابي كـه       . لم راحت نبود كه كارم تمام شده      به بند برگشتم در حالي كه هيچ خيا       
و بـه  . ممكن بود امروز حكم آزاديت را بدهند، فردا دوباره دسـتگير و اعـدامت كننـد   . در كار نبود 

شدي، و براي جبرانش دو ركعـت        عكس، امروز اعدامت كنند، فردا متوجه شوند كه بايد آزاد مي          
 .نماز توبه بجا بياورند
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ها و دلهرهء لو رفتن و دوبـاره         مدت سه ماه در اوين بودن و ديدن آن همه ماجراها و شكنجه            
گــذارد و رفــتن بــه زنــدان  ت نمــيبــه بــازجويي فراخوانــده شــدن، ديگــر آرامــش و اعصــابي برايــ

دند از تصور يـك     بنابراين وقتي مرا براي انتقال به قزل صدا ز        . شود حصار جزو آرزوهايت مي    قزل
هـا بـه طـرفم       همه بچه . با صدا كردن من در بند همهمه راه افتاد        . آرامش نسبي نفس راحتي كشيدم    

هايشـان را    كردم و قـول و قرارهـا و پيغـام          ها عوض مي   من هم در حاليكه وسائلم را با بچه       . آمدند
ه مـدت سـه مـاه       هـائي كـ    چـه سـخت بـود دوري از بچـه         . كردم گرفتم، همراه با بقيه گريه مي      مي

 .دانستيم هاي همديگر را مي شريك غم و شادي هم بوديم و حرف
وقتـي از در اصـلي   . ساعت دو بود كه ما را چشم بسته سوار اتوبوس كردنـد و بـه راه افتـاديم        

مـان   بنـدهاي  اوين رد شديم و از چند كوچه و پس كوچه اطراف اوين گذشتيم اجازه دادند چشـم   
هـاي كشـيده اتوبـوس را     شتن و به اطراف نگاه كـردن و كنـار زدن پـرده          را باز كنيم، ولي حق برگ     

بـه  . پسرها را يك طرف و دخترها را طرف ديگر نشـانده بودنـد            . اتوبوس پر از زنداني بود    . نداشتيم
پاسداري مسلح جلوي ماشين مراقب حركات ما بود،        . اي از پسرهاي زنداني دستبند زده بودند       عده

مـدتي رفتـيم تـا بـاالخره     . پائيـد  اش مـا را مـي   ه به جلو نگاه كند از توي آيينهو راننده بيشتر از آنك   
روي . ماشين جلوي يك در آهني بزرگ ايستاد و راننده براي دادن شناسايي از ماشـين پـايين آمـد                  

 .»دان تاريخ زندان ضد انقالب ـ زباله«: در با خط درشت نوشته شده بود
. كردنـد  آييد ما را نگـاه مـي   ياق و پرسان كه از كجا ميبيرون در، چند مرد و زن مسن با اشت       

مـا را بـه خـط كردنـد و بـه راه      . وارد قزل شديم و بعد از گذشتن از چنـد پـيچ و خـم پيـاده شـديم               
يار درازي يافتم كه انبوهي زنداني ديگر نيز آنجـا      سبعد از چند دقيقه خود را در راهروي ب        . انداختند

. مـا را رو بـه ديـوار و پشـت بـه راهـرو نشـاندند       .  آورده شده بودنـد بودند كه گويا با چندين ماشين 
اي  گريست، هر چـه خواسـتم او را دلـداري دهـم فايـده      دختري كنار من نشسته بود كه سخت مي       



۴۱  
از جا بلند شدم و به پاسداري كه با دوچرخه مشغول رفتن به . آنقدر گريه كرد تا غش كرد. نداشت

بـه كمـك يكـي ديگـر از     . گفت او را بـه بهـداري ببـرم      . ر بد است  ته سالن بود گفتم حال اين دخت      
مسئول بهداري كه پسر جواني بود و خـود نيـز زنـداني بـود او را بـا      . ها او را به بهداري رساندم  بچه

دخترك بعد از اينكه به هوش آمد شـروع بـه جيـغ و داد      . سيلي و كتك و آب سرد به هوش آورد        
 .پول خواباندكرد كه اين بار او را با يك آم

ها را براي بردن به بند به خط كرده   بچه. به راهرو برگشتم. مأموريت من ديگر تمام شده بود     
جلوي صف مرد بلنـد قـد   . ها رساندم و در آخر صف قرار گرفتم به دو خود را به صف بچه     . بودند

زدنـد و بعـداً      رسيد و او را حاجي آقا صدا مـي         درشت هيكلي ايستاده بود كه چهل ساله به نظر مي         
 هـا  دو طرف حاجي آقا دو در قـرار داشـت و او يكـي يكـي از بچـه           . معلوم شد مسئول زندان است    

. كرد و سپس آنها را يا به طرف در دست راست و يا به طـرف در دسـت چـپ ميفرسـتاد          مي الؤس
 يـا   مجرد و يا به قول حاجي بند زندانيان نبريده و دست چـپ، بنـد عمـومي           دست راست، بند چهارِ   

 .بود» بند زندانيان اصالح شده«
اي بـه مـن انـداخت و سـپس بـا پوزخنـد اسـمم را             حاجي آقا نگـاه خيـره     . نوبت به من رسيد   

سـيلي محكمـي بـه گوشـم     . ام جرمم را پرسيد، گفتم مشكوك دسـتگير شـده  . پرسيد، جواب دادم  
كني   توهين ميسالميتو به جمهوري ا. اي نشاند كه پدر سوخته فالن فالن شده تو هنوز آدم نشده     

تـان در    همـه . كنـد  ي جمهـوري اسـالمي كسـي را مشـكوك دسـتگير مـي             نـ يع! زنـي  و تهمت مي  
مرا كه همچنان ساكت . خواني هاي تيمي مايه راحتي خيال پسرها بوديد حاال براي من لغز مي         خانه

 بـرو   فشردم به سمت راست هـل داد و گفـت          هايم را به هم مي     كردم و از خشم دندان     نگاهش مي 
كنم و مرا بـه طـرف دري كـه        اگر قرار باشد تا آخر عمرت هم اينجا نگهت دارم خودم آدمت مي            

 .پتويي جلوي آن آويخته بود فرستاد
وارد كه شدم ابتدا يك سرسرا بود با دو اتاق در دو طـرف و سـپس راهـروي درازي كـه دو                   

از بـين   . كردنـد  ا نگـاه مـي    هـا مـا ر     هـايي كـه از پشـت ميلـه         طرف آن سرتاسر سلول بود و زنداني      
 بند مجرد فرستاده شده بودند، من و يك نفر ديگر را به دو اتـاق دو طـرف سرسـرا            به هايي كه  بچه

هـاي   اتاقي كه مرا فرستاده بودنـد اتـاق بچـه   . هاي توي راهرو كردند    فرستادند و بقيه را وارد سلول     
در انتهـاي اتـاق و روبـروي        . كرد دا مي  جلو ج  اِي راهرو باريكي در اتاق را از ديوار ميله       . چپ بود 

اي قرار داشت كه از ميان آن براي اولين بار پس از سه ماه چشمم به خورشـيد افتـاد كـه           در، پنجره 
چـه  . مدتي كنار پنجره ايستادم. كرد اش را نصيب زندگان مي  هاي عصرگاهي  داشت آخرين اشعه  

مـان گفتـه    به همه. مان لبخند به لب داشتيم  همه. ها برگشتم  به طرف بچه  . زيبا بود آسمان و آزادي    
گذشت،  ها مي  در حاليكه نگاهم از روي يكايك بچه      . بودند كه تا آخر عمرمان اينجا خواهيم بود       



۴۲  
شـد،   كه كارشان با آمدن هر تازه واردي شروع مي» بازجو«هاي  نشستم و بعد از پاسخ دادن به بچه   

 .مشغول خوردن نان و پنير و خرما شدم
 

شـد؛ قـانون    وقت با لباس سـربازي وارد بنـد مـي        وقت و بي  .  حكم، حكم حاجي بود    در قزل 
بـراي اجـراي دسـتورات جـور و         . بخشيد كرد و مي   كرد؛ شكنجه مي   كرد؛ قانون لغو مي    وضع مي 

هاي روحي و  واجورش هم چند پاسدار زن و مرد گوش به فرمان داشت كه ما را مدام زير شكنجه            
ديـن، يـا    اينكه ما محارب و مفسد، بي. آقا به پروندهء ما كاري نداشت     حاج. دادند جسمي قرار مي  

دانست تا آنجا كه  حاجي فقط وظيفه خود مي. گناه بوديم به او ربطي نداشت  بادين، گناهكار يا بي   
ها كـه   و هركدام از اين ناموس    . هاي دختر مواظبت كند    يعني ما زنداني  » هاش ناموس«تواند از    مي

 .آورد كه بيا و تماشا كن داشت حاجي چنان دماري از روزگارش درمي  يپايش را كج برم
سـلولي كـه دو تخـت سـه         . لوليـديم  در قزل ما حدود سيصد و پنجاه نفر بوديم كه درهم مي           

طبقه داشت و در حقيقت براي شش زنداني در نظر گرفته شده بود، سي تا سي و پنج زنـداني را در            
. ا كمتـرين ارمغـانش بـود   پـ رد و نمور زنـدان، درد كمـر و درد            و س  زمين ناهموار . آن چپانده بودند  

خورد همه را محتاج عينـك آسـتيگمات كـرده       هاي آهني كه از هر سو و اطراف به چشم مي           ميله
روي هر تخـت    . يك پتو نيز كف سلول انداخته بوديم      . هر كس يك پتو براي خوابيدن داشت      . بود

ولـي روي  . جرم بود و ممكن بود شيطان به جلدمان برودفقط يك نفر حق داشت بخوابد، دو نفري    
 .زمين هر چند نفر مجبور بوديم به هم بچسبيم عيبي نداشت

اي به نام طيبه كـه چشـم    يكي دختر شانزده هفده ساله. دو پاسدار زن رابط ما با حاجي بودند      
خوشحالي سر از پـا  شد از  ديدن هيچكدام از ما را نداشت و وقتي امر كتك زدن ما به او محول مي   

. كشـتم  تـان را مـي   گفت اگر من جاي گيالني بودم اينجا اينقدر شلوغ نبود، همه          مي. شناخت نمي
. گوئيـد  گفت شماها هم دروغ مـي     كرد و مي   هاي بريده مي   تان كافريد و منافق، و رو به بچه        همه

مـا اظهـار دلسـوزي    گـاه بـه خيـال خـود نسـبت بـه          دومي زن جواني به نام فرزانه بود كه گاه و بـي           
بـا ايـن همـه در اجـراي     . شـود توبـه كـرد و از راه كـج برگشـت      گفـت هميشـه مـي     كرد و مي   مي

 .كرد دستورات حاجي در مورد آزار ما كوتاهي نمي
در قزل از بازجويي و شكنجه براي اقرار گرفتن و مانند آن خبري نبود، فقط روزي چنـد نفـر      

در اينجا زندانياني بودند كه هنوز حتي هويتشان . كردند قل ميرا براي اعدام يا بازجويي به اوين منت    
 .مشخص نشده بود و با يك شماره و بدون بازجويي و حكم به قزل منتقل شده بودند

هايي از قبيل آثار دستغيب و مطهري ـ و از همه مهمتر   در قزل تلويزيون و كتاب ـ البته كتاب 
به بند عمومي برده و در اتاقي به ما درس ايـدئولوژي        روزي يك ساعت ما را      . كاغذ و مداد داشتيم   

. شـد  كردند، كه رفتن اجبـاري بـود و نـرفتن بـه هـر دليلـي جـرم محسـوب مـي                      اسالمي تزريق مي  



۴۳  
هـاي جـور و واجـور از مـا      اي دو ساعت هواخوري داشتيم كـه همـان را هـم اغلـب بـه بهانـه          هفته
 .گرفتند مي

نشاندند و به خوانـدن   در راهروهاي سرد قزل ميهاي پنجشنبه ما را مدت دو سه ساعت   شب
روزي يك ساعت آب گرم داشـتيم و يـك روز در هفتـه نيـز سـه                  . كردند دعاي كميل مجبور مي   

هـاي نمـور و    سـلول . وضع حمام از اوين بهتر بود، اما بيماري بسيار زيـاد بـود          . ساعت حمام داشتيم  
هـاي پوسـتي، قـارچ     عمومي همه را بـه بيمـاري  نبود آفتاب و هواي آزاد و استفاده از حمام به طور      
 .ها تقريباً غيرممكن بود رحم و غيره مبتال كرده بود و گريز از اين بيماري

شدند و ايـن   در اينجا نيز از سيصد و پنجاه زنداني، كمتر از پنجاه نفر به طور عادي قاعده مي               
بـدن  . ه وجـود آورده بـود     ها عوارض عجيـب و غريبـي بـ         نامرتب بودن عادت ماهانه در اغلب بچه      

 بـراي   كـه يـك روز الجـوردي  . گرفتيم اغلب ما ورم داشت، ورمي كه ابتدا آنرا با چاقي اشتباه مي       
تان زرد و الغر بوديد   وقتي شماها را دستگير كرديم همه گفته بود ما را كه ديدبازديد از بند آمد

 .ات زندان اسالمي به حساب آوردايد و اين را از محسن حاال در اينجا گوشت زيادي باال آورده
مثالً اگر تلويزيون مسابقه فوتبال نشـان  . هاي تلويزيوني هم محدوديت داشتيم    ن برنامه ددر دي 

انـداخت كـه ديـدن فوتبـال حـرام اسـت چـون               رسيد سر و صدا راه مي      داد و پاسداري سر مي     مي
 تلويزيـون آن را پخـش   گفتيم خوب اگر حـرام بـود كـه    و ما كه مي  . مردهاي بازيكن لخت هستند   

 .گذارد هاي ناسالم را مي گفت كه چون تلويزيون برنامه ندارد اين برنامه كرد در جواب مي نمي
 

شـان   هـاي  شان، زندان از خـانواده  در بند، شش زن حامله داشتيم كه باوجود وضعيت خاص         
 مراعـات حـال آنهـا را    تنها ما در چيزهائي كه در اختيارمان بـود . كرد چيزي بيشتر از بقيه قبول نمي   

مثالً به هر يك از آنها يك تخت اختصاص داده بوديم، در حاليكه بقيه بايد نوبتي روي . كرديم مي
سـهميهء  . تر غـذا بيشـتر بـه آنهـا بـدهيم           هاي مقوي  كرديم از قسمت   سعي مي . خوابيدند تخت مي 

 مسـئوالن زنـدان تقاضـا       هـر چـه از    . داديم مان را نيز به آنها مي      محدود خريد هفتگي شير و ماست     
 .كرديم حاضر نشدند حداقل روزي يك ساعت به آنها هواخوري بدهند

از اين شش زن حامله شوهران سه نفرشان را اعدام كـرده بودنـد و يكـي از                  
اما اجراي حكم را در مورد او تـا بـه     . اين سه نفر خودش هم محكوم به اعدام بود        
اي  رحمانه عدالت اسالمي رابطهء بي. ددنيا آمدن فرزندش به تعويق انداخته بودن

گويي مادر پيك مـرگ     . ميان مادر و فرزندي كه در رحم داشت برقرار كرده بود          
پرورد و نزديك شدن روز تولد فرزند، شمارش معكوس بـراي            خود را در دل مي    

 در مـا    نهايت دردناكي  تصور اين تقارن شوم احساس سنگين و بي        .اعدام مادر بود  
 .داد مان مي افتاد عذاب مان به او مي  چشم كه هر وقتكرد ايجاد مي
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. هاي سـنگين داشـتند   سه حامله ديگر نيز شوهرانشان زنداني بودند و خودشان هم محكوميت 

ماند و تنها در دقـايق آخـر او    شد بايد در زندان مي اي كه از درد بيهوش مي زنداني حامله تا لحظه  
و دو سـه سـاعت بعـد او را كـه تقريبـاً بيهـوش بـود و هنـوز                  رساندند    را به درمانگاهي در كرج مي     

و نـوزاد چنـد سـاعته هـم      . گرداندنـد  وزادش بـه بنـد بـازمي      نـ توانست راه بـرود همـراه فرزنـد          نمي
 .بايست از هواي آلوده بند تنفس كند مي

 بعـد از اينكـه بـا   . اولين زنداني كه از بند ما براي زايمان رفت همان زن محكوم به اعـدام بـود   
اش به بند برگشت در عين حال كه خوشحال بوديم، ديدن موجودي كه هنوز چشم به اين دنيا               بچه

توانسـتيم بـرايش    بـه خصـوص كـه نمـي    . كـرد  نگشوده خود را در زندان يافته بـود ناراحتمـان مـي      
پاسدارها به زن اجازه ندادند حتي اسـم شـوهرش   . كادويي، حتي يك عروسك كوچولو تهيه كنيم 

ام شده بود بر روي پسرش بگذارد و در جواب او گفتند شوهرت آدم خوبي نبود كـه تـو   را كه اعد 
از كجا معلوم كه مسلمان خوبي نشـود، آنوقـت تـو را نفـرين               . اسمش را روي اين بدبخت بگذاري     

 .اي خواهد كرد كه اسم پدرش را روي او گذاشته
شـد تغذيـه     بنـد پيـدا مـي   غذاي بچه فقط شير مادر بود، مادري كه از اندك خوراكي كه در    

يـك  . البته موقع به دنيا آمدن بچه مقداري لوازم نوزاد از خانواده زنداني قبول كرده بودند         . كرد مي
توانست بعـد از چنـدين مـاه         از اينكه مي  . ماه بعد از زايمان براي اولين بار به او اجازه مالقات دادند           

بعد از مالقات فرزندش را از     .  بسيار خوشحال بود   اش را ببيند و پسرش را به آنها نشان دهد          خانواده
لحظه رفتن بـا لبخنـدي   . اش دادند و يكي دو روز بعد او را به اوين بردند          او جدا كرده و به خانواده     

. گذرد دانستيم در دلش چه مي درست نمي. مان خداحافظي كرد شيرين و در عين حال تلخ با همه      
گفت بسيار به پدرش شبيه است و از او هم        ق پسرش كه مي   عاش. دانستم كه عاشق بود    همين را مي  

 .جدايش كرده بودند
 

تعداد زنداني آنقدر زياد بود كه كنترل مداوم آنها توسط حاجي و پاسدارها تقريباً غيرممكن               
مثالً صـبح حـاجي سـر زده وارد    . زدند اي مي  هاي احمقانه  بود، و براي اينكار اغلب دست به شيوه       

گرفـت و بعـد از فحـش و     ولين نفري را كه جلوش بود و چادر به سر نداشت مـي          شد و ا   سلول مي 
آمد، توي يك سلول كرده      شان خوشش نمي   كتك به همراه چهل پنجاه نفر ديگر كه مثالً از قيافه          

يـك زنـداني   . داد و نه اجازه رفتن به توالت كرد و تا عصر نه به آنها غذا مي         و در سلول را قفل مي     
بـوده، بـاالي سـر آنهـا     » هـم پرونـده پـري بلنـده    « در بند ما بود، و به قـول خـودش         عادي را هم كه   

خنديـد،   گفت چرا مـي  كرد و مي يا ناگهان در بند را باز مي. گذاشت تا دست از پا خطا نكنند    مي
 پاسـدار را كـه از      تان قصـد داريـد ايـن پسـرهاي         شماها همه . آيد تان تا بيرون بند مي     صداي خنده 

نــد تحريــك كنيــد و بــه ايــن بهانــه بيســت تــا بيســت و پــنج نفرمــان را بــراي   گذر جلــوي در مــي
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و بعـد  . بـرد  كردنـد مـي   خيزرفتن در راهروئي كه خودشان در آن با دوچرخه رفت و آمد مي          سينه

چـين كـرده بـود،     هاي ميدان دست  هم دو سه نفر از پاسدارهائي را كه گوئي خودش از بين جاهل    
آنهـا هـم مـدام بـا شـالق بـر روي باسـن و         . خيـز بـرويم    سينه» درست «گذاشت تا  باالي سرمان مي  

مـان   كردند، به طوري كه تحمل حركات آنها براي        هاي وحشيانه مي   زدند و خنده   هاي ما مي   ران
يافـت   خيز آنقدر ادامـه مـي      سينه. تر بود  خيز رفتن در آن راهروي طويل سخت       از چندين بار سينه   

 .كردند اي استفراغ مي خورد و حتي عده مان بهم مي  حالشد و مان زخم مي هاي كه آرنج
 

مـان را   اي مضـحك همـه   اي از مـا را صـدا زد و در حاليكـه بـا قيافـه             يك روز حاجي عـده    
روهايمـان  جواب داديم كه زيـر اب    . ايد وهايتان را برداشته  ركرد گفت به چه اجازه زير اب       ورانداز مي 
داديـم، چـون اگـر يـك نفـر           مان بايد پاسخ مـي     ها همه  اب در اينگونه سؤال و جو     .ايم را برنداشته 

با صداي بلنـد تكـرار كـرد        . آورد گرفت و پدرش را درمي     داد او را به عنوان نماينده مي       پاسخ مي 
. ايد و اشاره به ابروي چند نفرمان كرد و گفت نگاه كنيد اين ابروهـا برداشـته شـده       كه چرا برداشته  

تـوانيم، مـا كـه در اينجـا      اي مـي   م زير ابرو را برداريم با چه وسـيله        آقا تازه اگر بخواهي    گفتيم حاج 
ما كـه از    . ايد ها با نوك قاشق زير ابرو برداشته       در جواب گفت كه شما پدر سوخته      . چيزي نداريم 

تركيـديم و جـرأت خنديـدن هـم نداشـتيم ديگـر چيـزي نگفتـيم، و حـاجي                     زور خنده داشتيم مي   
 .خيز به راهرو برد ينهباالخره چند نفرمان را براي س

 
پرسـتاري بـود   . اي بود كه بدون بازجويي به قزل منتقل شده بود در بند ما زن سي و پنج ساله       

. كرد راه پرستاري تأمين مياش را از  كه از شوهرش جدا شده بود و مخارج خود و پسر شش ساله         
كـه در اصـطالح   اري رحم داشت و مجبور بود هر چنـد وقـت يكبـار بـراي شستشـوي رحـم           ماو بي 

اش  در طــول شــش مــاهي كــه از دســتگيري. گوينــد بــه بيمارســتان بــرود مــي» كورتــاژ«پزشــكي 
تـا اينكـه حـالش      . مـدام خـونريزي داشـت     . گذشت او را براي شستشو به بيمارستان نبرده بودند         مي

ز دو به ناچـار او را بـه درمانگـاه كـرج رسـانده و بعـد ا      . آنقدر بد شد كه ديگر قادر به حركت نبود   
 .ساعت به بند برگرداندند و حالش بعد از دو سه روز به تدريج خوب شد

آلود بود بلند كـرديم تـا    او را كه خواب. دو سه شب بعد حاجي وارد بند شد و او را صدا زد   
حاجي از او پرسيد براي چه به بيمارستان رفته بودي؟ جـواب داد نـاراحتي رحـم         . پيش حاجي برود  

لرزيد سرش داد كشيد كه پدر سـگ فاحشـه تـو             ار عصباني بود و بدنش مي     و حاجي كه بسي   . دارد
توانسـت   هاي سربازي كه به پا داشت به جـان او افتـاد و تـا مـي                براي كورتاژ رفته بودي و با پوتين      

هـيچكس حـق   . مان مانده بوديم كه چكار كنـيم  همه. لگد به كمر و پاي او و سيلي به صورتش زد     
زن كه نه جرأت و نه فرصت حرف زدن داشت فقط  .  توضيح نداشت  حرف زدن و اعتراض و حتي     
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گفت كه تو شش سال اسـت از شـوهرت    زد مي زد و حاجي در حاليكه او را به شدت مي    جيغ مي 

بعد از كتك مفصل، تازه تهديدش كرد كه او را . اي چرا براي كورتاژ به بيمارستان رفتي   جدا شده 
كـرد راهـش را      مـان مـي    با فحش و بد و بيراهي كه نثـار همـه          براي اعدام به اوين خواهد فرستاد و        

 .مان باز مانده بود كشيد و رفت، در حاليكه ما از اين همه حماقت و اين همه ظلم دهان
ولي اين بار . او درد بسيار چشيده بود، چه در زندان و چه بيرون زندان        . گريست بسيار مي » م«

از ايـن   . تش را آن چنان زير لگـد خـرد كـرده بودنـد            گريست كه حيثي   از اين مي  . دلش سوخته بود  
گريست كه نتوانسته بود اعدام را به خود بخرد و بگويد كه فاحشه زن توست و برگردد و تفـي                 مي

 .توي صورت حاجي بياندازد
ماجرا به اينجا ختم نشد و حاجي كه به خيال خود جنايتي را كشف كرده بود براي دستگيري 

هاي پياپي به بيمارسـتان   كند و تازه بعد از رفت و برگشت   ده بود اقدام مي    كر »كورتاژ«دكتري كه   
شود كه كورتاژ عالوه بر آنچه جناب ايشان در ذهنش داشته به شستشوي رحـم هـم    دستگيرش مي 

 .گفته بود كه باالخره حاجي فهميد» م«اين موضوع را پاسدار زن به عنوان مژده به . گويند مي
 

ي گفتـه هـر     دهاي چپ آمد و گفـت كـه الجـور          طرف سلول بچه  يك روز صبح حاجي به      
كس نماز نخواند به جاي هر وعده نماز پنج ضربه شالق جيره خواهد داشت، و يكي از پاسدارهاي       

صـبح، ظهـر، عصـر، مغـرب و     . روزانه پنج وعده شالق داشتيم  . زن را مسئول اجراي اين حكم كرد      
مكان داشت، ولي روز دوم شـالق روي پاهـاي ورم   تحمل بيست و پنج ضربه شالق روز اول ا        . عشا

 .كند و شروع به خواندن نماز كرديم ديديم كه صرف نمي. فرسا بود كرده براستي طاقت
اي بود كه دو برادرش را اعدام كرده بودند و برادر ديگـرش نيـز در    دختر هيجده نوزده ساله   

روزي بيست و پنج ضربه شالق نيز       او در حكمش كه ابد زير اعدام بود         . زندان وضع خوبي نداشت   
جيره داشت، به  خاطر اينكه وقتي بازجو از او پرسيده بود كه ايدئولوژيت چيسـت پاسـخ داده بـود                     

حاجي به او گفت كه الجوردي به من ابالغ كرده كه تا وقتي مسلمان نشـوي               . كه كمونيست هستم  
. خواند و ديگر كمونيست نيست  او گفت كه نماز مي    . بايد روزي بيست و پنج ضربه شالق بخوري       

روزي بيسـت و    . گذشت گفت بايد مسـلمان واقعـي بشـوي         ولي حاجي كه بدون شالق امرش نمي      
توانسـت حتـي راه بـرود، يـا درسـت       پاهايش زخم شده بود و نمـي . زدند پنج ضربه شالق به او مي  

ن هـم پـيش حـاجي       ما و ما كه امكاني جز ضمانت نداشتيم، با اينكه ضمانت         . بنشيند و حركتي كند   
خواند، ديگر چـرا بـه    يك پول ارزش نداشت، پيش حاجي رفتيم كه اين بابا مدتهاست كه نماز مي  

اين جريان چنان مضحك بود كه حاجي را بـه خنـده واداشـت و               . زنيد جرم نماز نخواندن او را مي     
 .ديگر كتك زدن او را قطع كرد
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وسط پاسدارهاي زن و با كمك چنـد        اين كار ت  . آمدند سلول گردي   هر چند وقت يكبار مي    

چيزي كـه نداشـتيم كـه    . گرفت كردند انجام مي زنداني بريده كه بيشتر از پاسدارها ما را اذيت مي         
هـا،   گـردي  در جريان همين سـلول . ريختند گشتند و به هم مي   گير بياورند تنها همه چيزمان را مي      

كتابچـه را بردنـد كـه بـه     . » آقا خر اسـت حاج«ها ديدند نوشته شده  يك بار در كتابچه يكي از بچه  
حاجي نشان داده و دستور تنبيه ما را بگيرند، ولي خوشبختانه جناب حاجي خريت خود را پذيرفت                 

 .و به روي مبارك نياورد
اگـر ديگـران تـا      . خـورد  اي بود كه اصالً به بقيه نمـي        هاي قزل دختر بيست ساله     در بين بچه  

دو تا روزنامه خوانده بودند، او روحش هم از اين چيزهـا خبـر      جنبيد و    حدودي سر و گوششان مي    
اش شـده بودنـد و    دانسـت چـرا ناگهـان وارد خانـه     كرد و خودش هم نمـي      جائي كار مي  . نداشت

 : شروع كرده بودند به گشتن
بـاالخره در حـين ورق زدن آلبـوم         . هر چه گشتند جز نوارهاي مبتـذل چيـزي پيـدا نكردنـد            «

م را كه بيست و پنج سال پيش با لباس شنا انداخته بود گير آوردند و به مـن      خانوادگي، عكس مادر  
دادنـد   در حاليكه عكس مادرم رو نشونم مي. گفتم چرا. گفتم كجا، گفتند زندان  . گفتند پاشو بريم  

 .»گفتند براي اينكه اين مادر لياقت تربيت تو را ندارد
ي و سؤال و جواب به قـزل منتقـل كـرده     و او را همراه عكس به زندان آورده و بدون بازجوي          

فشـار زنـدان و بـودن در        . بـرد  از تعجب به ديوانگي رسيده بود و بيشتر از هر كسي رنج مـي             . بودند
شـد   گاه و بيگاه دچار تشنج مـي . معنا بود كه ناراحتي عصبي پيدا كرده بود     زندان آنقدر برايش بي   

روز  بود آمپـولي بـه او زده و او را دو سـه شـبانه            كشيد و پرستار زندان كه دكتر بند هم          و فرياد مي  
 .خواباند مي

زد و چند نفري دست و پايش را گرفته          يكروز در حاليكه شديداً متشنج شده بود و فرياد مي         
فـوراً خبـر توسـط      . بوديم تا پرستار آمپولش را بزند، ناگهان روسريش را جلو پرسـتار پـائين كشـيد               

كرد به شـتاب   ن خبرها درد مي  ايحاجي هم كه سرش براي      . ه شد ي داد فرزانه خانم پاسدار به حاج    
او كـه در    . چرا عمداً خودت را به مرد غريبه نشـان دادي         . آمد و از او پرسيد چرا اين كار را كردي         

حال عادي نبود به حاجي جواب سر باال داد و حـاجي كـه از كـوره در رفتـه بـود بـه او گفـت بـرو           
اعتنـا كفـش و لبـاس نـواش را پوشـيد و بـا          دختر بـي  . ت جا بيايد  حاضر شو تا ببرمت جائي كه حال      

مستراح كهنه گرفته و پري بود كه فقط براي ايسـتادن         » توالت«. به راه افتاد  » توالت«حاجي به سمت    
دخترك را بعد از دو روز خسته و تكيـده از  . بردند يك نفر جا داشت و ما را براي تنبيه به آنجا مي           

 .خوانديم تا كمي حالش جا آمد و خوابيد» ترانه مبتذل« ما برايش چند و. توالت برگرداندند
 



۴۸  
عـد از مـدتي اقامـت در آن، يكنـواختي، بيكـاري و              ب. اي بـود   حصار زندان پـرت افتـاده     قزل  

كرد كه ما كـه از انتقـال بـه قـزل خوشـحال شـده بـوديم،         خبري چنان روزها را بر ما سخت مي      بي
آوردنـد كـه بـه مـا از      در آنجا حداقل زنداني جديد مي   . كرديم ميدوباره آرزوي رفتن به اوين را       

ولـي  . كـرد  حتي خود ورود يك تازه وارد جنب و جوش و تنوعي ايجاد مـي     . داد بيرون خبري مي  
ها در فاصله زماني كوتاهي دستگير شده بوديم و براي هـم ديگـر خبـر و                  در اينجا، بيشتر ما زنداني    

داد و   هـاي پوسـتي آزارمـان مـي        بـدتر بيمـاري و بـه ويـژه بيمـاري          از همه   . اي نداشتيم  حرف تازه 
 .آمديم عليرغم رعايت شديد مقررات بهداشتي كه براي خود وضع كرده بوديم از پس آن برنمي

كمتـر حـرف   . در قزل، بعد از گذشت شش هفت ماه، بيشتر بچه هـا دچـار افسـردگي بودنـد               
كـرد كـه     فـرق نمـي   . مان روزهاي مالقات بـود     تنها خوشي . زدند و اغلب ساكت و آرام بودند       مي

هــا همانقــدر ســرگرم و  شــنيدن چگــونگي مالقــات بچــه. مــان را صــدا بزننــد خودمــان يــا دوســت
 .كرد كه مالقات رفتن خودمان مان مي خوشحال

ها تا آن موقع اجازه فرستادن وسائلش        بافندگي و گوبلن دوزي و مانند آن را هم كه خانواده          
گيـرد و بـراي خوانـدن     تـان را مـي   ده بودند به ايـن بهانـه كـه ايـن كارهـا وقـت      را داشتند، قطع كر  

اما بعد از دو هفته مقداري كالف و كاموا وارد بند كردند كه بـا         . گذارد ايدئولوژي وقتي باقي نمي   
ايـن خـودش بـه انـدازه درس      . تـان در جبهـه چيـزي ببافيـد         هـا بـراي بـرادران رزمنـده        اين كـالف  

 !شتايدئولوژي ثواب دا
 

هـا را داده بودنــد ـ چـون هــيچكس حكمــش را      بعـد از چنــد روز كـه وعــده آوردن حكــم  
پاسـدار آورنـده حكـم    . هـا را آوردنـد   هاي يك عده از بچه دانست ـ باالخره يك شب حكم  نمي

ها خيلي سنگين    شان را بگيرند كه حكم     هاي توضيح داد كه آنهايي كه ناراحتي قلبي دارند گوش        
شـود پيـه اعـدام را بـه تـنش       ها وقتـي دسـتگير مـي       ترين بچه  جرم نست كه كم  دا ديگر نمي . است
از پانزده يا شانزده حكمي كـه خوانـد سـيزده حـبس ابـد بـود كـه                 . گيرد مالد و با ابد جشن مي      مي
رفتند، به طوري كه پاسدار حاضر در آنجـا تعجـب    ها خيلي خونسرد آنها را امضاء كرده و مي    بچه

كنيد كـه ابـد شـوخي اسـت و       نتوانست طاقت بياورد و گفت شماها فكر مي       باالخره هم . كرده بود 
 .رويم كشيم بعد مي تان را مي ما اگر هم مجبور به رفتن شويم اول همه. شود همين روزها آزاد مي

. رقصـيدند  هـا مـي   زديم و ابدي  ميما دست. ساط رقص به راه انداختيمبعد از رفتن پاسدار ب   
هـا مبجـور شـدند بـه حـاجي           اما فردا ابدي  . بعد از نيمه شب طول كشيد     مان تا ساعت دو سه       جشن

 .كنند اند نه تنها ناراحتند بلكه هرگونه رقص را نيز محكوم مي توضيح بدهند كه از اينكه ابد گرفته
 



۴۹  
گويم يعني بين سي  يك شب حاجي خشمگين وارد بند شد و چند زن مسن را ـ مسن كه مي 

جـرم آنهـا ايـن    . دستگير شده بوند صدا زد» پارس«ه در رابطه با گروه و پنج تا چهل و پنج سال ـ ك 
بود كه وقتي براي كشيدن دندان پيش دندانپزشك رفته بودند از او كه خود نيز زنداني بود، سـيگار          

 از  سـپس حـاجي يكـي     . و اين خبر يك جوري به گوش حاجي رسيده بـود          . گرفته و كشيده بودند   
اش  مأمور شالق زدن كه سري طاس داشت، در حاليكه سينه. ن فرستادزپاسدارها را به دنبال شالق 

رفـت وارد شـد و از حـاجي     را جلو داده و كتش را روي دوشش انداخته بود و گشاد گشاد راه مي        
. و او با شـلنگ بـه جـان آنهـا افتـاد         . ها را نشان داد    حاجي هم تنبيهي  . پرسيد كي بايد كتك بخورد    

منش قدري باال رفـت كـه همـين جـرمش را چنـد برابـر كـرد، چـون در                  يكي از زنها زير شالق، دا     
در . داشـتي  خوردي و هم حجابت را محكم نگـاه مـي    حضور حاجي تو بايد هم كتك مفصلي مي       

و ما هم   . كرد ها مي  نشست و لگد و فحش را چاشني شالق        اين ميان حاجي خودش هم بيكار نمي      
هـا رو بـه حـاجي كـرد و           طلب زن ديگري از سلطنت   در اين ميان    . صم بكم ناظر اين جريان بوديم     

. او نيز همراه بقيه كتك خورد     » فضولي نامربوط «كه به خاطر اين     . گفت حاجي تو رو خدا بس كن      
 رفت كـه  یكترداد به سراغ د مان فحش مي به همهحاجي بعد از اين كتك زدن مفصل در حاليكه  

 .هاي او سيگار داده بود به ناموس
به ويژه  . آورد ر عصبي شديدي بر ما وارد مي      اشوقت حاجي ف   وقت و بي  » شوهاي«ونه  اين گ 

گشوديم، چرا كه دهـان بـاز    داديم و لب از لب نمي هاي او تن مي كه بايد گوسفندوار به ديوانگي   
بعد از سه ماه ماندن در بنـد        . اي گيالني يافتن همان    هاي دو دقيقه   كردن همان و خود را در دادگاه      

توانستيم هـر   در آنجا اقالً مي. جمعي تقاضاي رفتن به بند چهار عمومي را كرديم       چهار مجرد دسته  
 .مان را نيز به آفتاب بسپريم هاي روز از صبح تا عصر به هواخوري برويم و لباس

در بند عمومي پانصد زنداني درهم چپيده بودند و دفتر پاسدارهاي زن در سرسراي آن واقـع                 
اضاي ما براي رفتن به عمومي اين بود كه روي ما به عنوان چـپ فشـار     البته علت اصلي تق   . شده بود 

ها كار را  حتي بعضي وقت. هاي مسلمان صحبت كنيم شدند كه با بچه مانع مي. آوردند زيادي مي 
هاي مسلمان در صـف توالـت بايسـتيم و يـا بـه حمـام        توانستيم با بچه   رساندند كه نمي   به جائي مي  

 .كرد ها اين فشار را كم مي پخش شدن بين بچهرفتن به عمومي و . برويم
هايي بود كه در اوين با هم        او از بچه  . اي در يك سلول افتادم     در عمومي با دختر پانزده ساله     

رود  يـادم نمـي  . دانستم چـه كـرده   برايم از همه چيزش گفته بود و مي      . بچه بسيار خوبي بود   . بوديم
گفت به اعدام محكوم شده و صبر نكرد كه ناهـار           . ر بود وقت ناها . زماني كه از دادگاه برگشته بود     

اعـدام   ترسيد بالفاصـله او را بـراي      مي. فوراً به حمام رفت و با آب سرد غسل شهادت كرد          . بخورد
ولـي ديگـر    . دو ماه بعد از من او هم به قزل منتقل شد          . ت غسل نداشته باشد   صصدا بزنند و ديگر فر    

گفـت   مـي . ديگر هيچ چيز را قبول نداشت. ده بود كه بريده بود    دانم چه ش   نمي. آن آدم سابق نبود   



۵۰  
ولي من ديگر . زد طبق معمول گذشته با من حرف مي      . ماندني هستند » آنها«مقاومت بيهوده است و     

 .كردم كردم و تقريباً فقط به حرفهايش گوش مي احتياط مي
ردن يكـي دو نفـر از   هـا بـرده بودنـد بـراي نصـيحت كـ       در اوين يكروز او را به اتاق اعـدامي  

ي اسـت كـه   كگفـت اتـاق كـوچ    مـي .  چيـز را بگوينـد   هايش كـه بياينـد و همـه        سن دوستان و هم  
گذارنـد، پسـرها جـدا و     هاي اعدامي را از ساعت دوازده شـب تـا اذان صـبح در آنجـا مـي              زنداني

ك نامه و يـك ماژيـ   دهند براي نوشتن وصيت به هر زنداني يك قلم و يك كاغذ مي. دخترها جدا 
صـداي  . ام شناسـايي شـوند  كه اسم يكديگر را بر روي پيشاني و كف پايشان بنويسند تا بعد از اعـد      

گفـت حـدود    مـي . خواني از ضبط صوتي كه نزديك در اتاق قـرار دارد بلنـد اسـت    هضنوحه و رو 
ن همو بود كه خبر اعـدام شـيدا را بـه مـ    . بيست دقيقه در آن اتاق بوده و نتوانسته آنها را مجاب كند     

همه چيز را در باره او گفته بودند ولي . نده بودداد و گفت شيدا را قبل از اعدام دوباره شكنجه كرد          
 .او هيچ نگفته بود

 
هـا و    بوي بهار از برابر مسلسل    . كرده بوديم » سلول تكاني «شد كه شروع به      دو سه روزي مي   

شـب عيـد بـا    .  خوش آمـده بـود  و چه از الي درهاي بسته عبور كرده بود و به زندان وارد شده بود              
مـان را جـور كـرديم و بـه      هفت سين... چه كه داشتيم از جمله سلول و سيمين و سهيال و سوسن       هر

سـاعت دو صـبح كـه سـال تحويـل شـد شـروع بـه ديـد و بازديـد از                      . انتظار تحويـل سـال نشسـتيم      
 . هاي همديگر كرديم و بعد خوابيديم سلول

اول . مـان را بيـدار كـرد    ي همـه داي داد و فريـاد حـاج     خواست تا ظهر بخوابم كه ص      دلم مي 
و واج مانـديم كـه ديگـر چـه خبـر شـده ولـي بعـد كـه ديـديم راسـتي راسـتي جـدي اسـت،                               هاج

مان بيرون آمديم تا ببينيم حاجي چه عيدي براي مـا در نظـر گرفتـه، كـه             هاي آلود از سلول   خواب
اي كـه تـوي بنـد بودنـد      هفت تا محبوبـه   شش  . حاجي با فحش و بد و بيراه سراغ محبوبه را گرفت          

اي كـار دارم كـه ديشـب     حاجي گفت من با محبوبـه   . همگي چادر به سر نگران پيش حاجي رفتند       
 .ها يكي آمد جلو و بقيه عقب كشيدند تا دنباله نمايش را تماشا كنند از بين محبوبه. كرد گريه مي

هاي دست چپ   ساواكي كه سلولقضيه از اين قرار بود كه وقتي حاجي صبح به بند مردهاي
گوييد شـاه   گويند شما كه مي    ها به او مي    رود، ساواكي   آنها بود مي   ما مشرف به حياط هواخوريِ    

كنيـد كـه از دوري    هـاي كـوچكي را زنـداني مـي     بد بود و چنين و چنان بـود، چـرا خودتـان بچـه     
گويند ديشـب دختـري تـا        پرسد مي  و وقتي حاجي بيشتر مي    . خانواده شب عيد تا صبح گريه كنند      

محبوبـه گريـه   «گفتنـد   خواسـت، و هرچـه دوسـتانش مـي     كرد و مادرش را مي  شب گريه مي   نيمه
كـرده   خواست بداند محبوبه به چه حقي شب پيش گريـه مـي        حاال حاجي مي  . شد آرام نمي » نكن

ود و حاجي ول كن نب  » هيچي حاج آقا، همينطوري دلم گرفته بود      «گفت   است و هر چه محبوبه مي     



۵۱  
ها پرونده هركدومتون رو كه بـاز كنـيم دو سـه تـا قتـل       پدر سوخته«گفت  داد و مي  هي فحش مي  

هـا ببريـد كـه     خواين آبروي ما را جلوي ساواكي توشه حاال واسه من ننه من غريبم درميارين و مي        
 فحـش  خالصه بعد از يك سلسله تهديـد و » اونا آنقدر روشون زياد بشه كه مارو با شاه مقايسه كنن     

 .مان، محبوبه را همان ساعت روانه اوين كرد و بد و بيراه به همه
 

هاي زنداني ـ از چند بريده نام بـرد ـ هـر      يك روز حاجي اعالم كرد كه به پيشنهاد خود بچه
خمينـي اي  «روز صبح براي اينكه تا لنگ ظهر نخوابيد و سحرخيز و كامروا باشيد، صبح را با سرود     

صبح به صبح ساعت شش و نيم ما را به زور از خواب بلند كرده و در راهـرو       . كنيم  شروع مي  »امام
شد سرود خميني اي  داشتند تا همراه با صدائي كه از بلندگوي زندان پخش مي     ها وامي  جلو سلول 

هـاي   بـا قيافـه  . خيلي زور داشت از خواب بلند شـدن و سـرود شاهنشـاهي خوانـدن     . امام را بخوانيم  
كـرديم تـا خـواب از سـرمان نپـرد ـ        مـان را بـاز نمـي    هـاي  هاي بسـته ـ چشـم    آلود و چشم خواب
پاسـدارها  . چپيديم كرديم و به محض تمام شدن به زير پتوها مي        ايستاديم و سرود را زمزمه مي      مي

هـيچكس  . گوييم سرود بخوانيد كه ديگر نخوابيد نه اينكه بعد از سرود دوباره بخوابيد گفتند ما مي 
 كنــار در ســلول بــه حــال نشســته در نتيجــه مــا بعــد از ســرود،.  خوابيــدن نــداردبعــد از ســرود حــق

مجموعه اين وضـع حالـت مضـحكي پيـدا كـرده بـود كـه بـاالخره                  . رفت مان به هوا مي    فپ و رخُ
پاسدارها خودشان هم فهميدند و يكـروز صـبح كـه مـا بيـدار شـديم ديـديم سـاعت از هشـت هـم              

 .شيمان شده بودنداز طال كردن ما ديگر پ. گذشته است
 

ام، فردا  امروز آزاد شده. مدت محكوميتم تمام شده بود و شروع به شمارش منفي كرده بودم 
و تـا اينكـه ايـن روزهـا     ... ام و ام، پس فردا سه روز است كه آزاد شـده       دو روز است كه آزاد شده     

شد حداقل خبري  هاي ديگري كه آزادي من باعث مي زياد شد و ديگر تقريباً هم خودم و هم بچه
 .مان تخت شده بود كه خبري از آزادي نيست از آنها به بيرون برسد، خيال

حال خوبي نداشـتم و مثـل هميشـه خسـته و     . زدم توي بند قدم مي . ساعت دو بعد از ظهر بود     
. آمد كه براي رفتن به اوين صدايم زدند        كسل و افسرده بودم و جز قدم زدن هيچ كاري ازم برنمي           

ها همگي در بيـرون      بچه. ناباوري خودم و بقيه، بطرف سلولم پريدم تا وسائلم را جمع كنم           در ميان   
شناختند و پيغامي داشتند، و چه كساني        چه كساني كه مرا بيشتر مي     . و داخل سلول حلقه زده بودند     

طـول كشـيد و بـاالخره هـم         ه  اي بـ   هـا بيسـت دقيقـه      خداحافظي از بچه  . شناختند كه اصالً مرا نمي   
  .سدار زن مجبور شد مرا كشان كشان بيرون ببردپا



۵۲  
هـا بـراي    انداز بچـه   حاال من بودم تنها، با ساك حاوي وسائلم، و حدود پنج هزار تومان پس             

يدا كـه بايـد   شـ  پيغام، و نگاهم به ساعت ـ ساعت  كمك به سازمان، و مقداري رمز و شماره تلفن و
 .دادم هر چه زودتر به مادرش مي

 باز مبعد از انجام آخرين تشريفات ساعت پنج بود كه در زندان اوين در برابر        . به اوين رسيدم  
در بزرگ آهني كه پشت سـرم   . اي مكث كردم   لحظه. آسمان آبي بود و آفتاب هنوز گسترده      . شد

 .بسته شد، احساس آزادي در من شكست
 .چيزي از من در آنسوي در جا مانده بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هركجا آزاد استرد با آوردن نام نويسنده از اين نوشتهپاره ای تمام و يا نقل 
 
 




