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 زیرزمين شهربانی 
 و خاطراتی از زندگی در سلول انفرادی

 
 
 

 زیرزمين شهربانی
 

در آن سالی آه من آنجا بودم، طبقه باال مربوط به امور گذرنامه .      اداره اطالعات سه طبقه دارد
 اتاق های زندانيان، اتاق شكنجه و اتاق رئيس. بود آه تعداد زیادی آارمند در آنجا آار می آردند

این اتاق ها قبال مورد استفاده مأمورین اداره اطالعات قرار می گرفت . عمليات، در طبقه دوم بودند
 . ولی در آن سال به علت زیادی تعداد زندانيان به آنها اختصاص داده شده بود

     طبقه پایين زیرزمينی بود آه قبال به صورت انبار مورد استفاده قرار می گرفت ولی در آن سال 
 5/1سلول ها به اندازه . آنجا را سلول بندی آرده و دوازده سلول نمناك و تاریك در آن ساخته بودند

در بعضی دیگر یك تختی بود آه زندانی را . در بعضی سلول ها گليمی افتاده بود.  متر بودند٢در 
ن چفت می سلول، درب آهنی کوچکی داشت با یک سوراخ ِگرد در باال و از بيرو. به آن می بستند

دوازده سلول به . باالی در جای آوچك پنجره مانندی بود آه المپ آم نوری در آن روشن بود. شد
. پاسبان ها در وسط قدم می زدند. صورت دو ردیف شش تایی در دو طرف زیرزمين قرار داشتند

. آرددرب بزرگی این محوطه را از سالن مربع شكلی آه زندانبانان در آن می نشستند، جدا می 
در این سالن یك اتاق بزرگ آه خوابگاه پاسبان ها بود و دو اتاق آه مورد استفاده زندانبان ها قرار 

 .می گرفت آه بعد به زن ها اختصاص داده شد، قرار داشت
 
 )نقشه تقریبی زیرزمين شهربانی(

 
 
 

 طرف دیگر به چند پله از.  حياط باز می شدیک درب بزرگ شيشه ای مشجر نيز  این محوطه به
ون را هم سلول بندی آرده اند و جمعا . طبقه دوم می خورد  سلول به ٢۶ یا ٢۵اآنون محوطه ب

در هر یك از این سلول ها یك زندانی قرار . ی از آميته است
 دست و پای لی آه پشتشان را سخت سوزانده بودند با

تمام مدت پاسبان ها در زیرزمين قدم می زدند و من بعد از 
به . هميدم آه در اینجا دیگر با پاسبان ها طرف خواهم بود

ن بار تنها شده دو ماه بعد از دستگيری برای اولي. ال شدم
خودم بودم و خودم، بدون قيل و قال زندگی باال و بدون 

چند عدد زردآلوی آال را به . ایم را باز آردند، شام خوردم
از
ير

وجود آورده اند آه این محوطه قسمت

در آنها بعضی از رفقا را در حا. داشت
. شكسته روی تخت فلزی بسته بودند
این آه از موقعيت خود خبردار شدم، ف
در و دیوار سلول آه نگاه آردم خوشح
! بودم و این موهبتی غيرمنتظره بود

موقع شام دست ه. محافظت َزَنک ها
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زندانبان هاست آه اول خيال آردم ميوه مال . عنوان ميوه آورده بودند آه البته برایم عجيب بود
آخر آن ها در فكر تأمين ویتامين . خواستم قبول نكنم، ولی بعد دیدم  به اصطالح جيره زندان است

آه بعدها می ... با چند خيار پوسيده، هندوانه ترشيده، انگور له شده ! بدن زندانيان هم هستند
وراخ در نگاه آند، سرم منتظر شدم آه پاسبانی از س. شب شد، خواستم به مستراح بروم. دادند

در را دوباره . گفتم می خواهم بروم مستراح، حرفی نزد. را تكان دادم آه متوجه شد و در را باز آرد
صدای تحكم آميز َزَنک به گوشم رسيد آه به . حدود نيم ساعت بعد در باز شد. بست و رفت

مدم، خواستم آنجكاوانه به از سلول آه بيرون آ." دست هایش را باز آن، بياید: "پاسبان می گفت
ولی چندین نفر پاسبان دورم را گرفتند و َزَنک به . اطراف نگاه بكنم آه موقعيتم را بهتر بشناسم

و آنها مرا آن قدر محكم گرفته بودند آه گویی به محض ُشل آردن !" محكم بگيریدش: "آنها گفت
با این تشریفات به طرف . افتادخود َزَنک هم جلو همه راه . دستهایشان فوری فرار خواهم آرد

به . در این فاصله سعی می آردم با تكان دادن دست و پا، پاسبان ها را آنار بزنم. مستراح رفتيم
حالت خجالتی داشتند و می . در مستراح آه رسيدیم، پاسبان ها دست هایشان را ُشل آردند

 خوِد مستراح همراه من بيایند و ولی َزَنک دستور داد آه تا. خواستند دورتر از مستراح بایستند
بيشرمانه در حالی آه خود و چندین نفر پاسبان جلو درب به ردیف ایستاده بودند، با لحن 

نه خير باید اینجا : "و َزَنک داد زد! به پاسبان ها گفتم شما بروید آنار!" زودباش: "تحقيرآميز گفت
: و او داد زد! ه پاسبان ها بگو بروند آنارب: چپ چپ به زن نگاه آردم و با تهدید گفتم." بایستند

تو لياقت نداری آه با احترام . بعد از این هم، این طوری باید به مستراح بيایی. همينه آه هست"
گمان می : چشم هایم را به رویش دوختم و با حالتی سرشار از انزجار گفتم." باهات رفتار بشه

داد . دیگر خيلی حرصش گرفته بود!  َزنيكه هرزهآنی من با این آارها اذیت می شم؟ خيال آردی
یا باید این طوری به مستراح بياد یا اصال نمی . اصال نمی خواد: "و بيداد آرد و به پاسبان ها گفت

مدتی را . دوباره دست ها و پاهایم را بستند و به حال خود گذاشتند. به سلول برگشتم." آورمش
دژخيمان او را به سلول بسيار آوچكی انداخته بودند و به غير از قهرمان گذراندم آه ) 1(ارانیبا یاد 

این بار َزَنک . دوباره در باز شد. یك تكه نان خشك، هيچ غذایی به این انقالبی بزرگ نمی دادند
بلند شدم و ." بازش آن: "گفت . با غرور احمقانه ای آليد دستبندها را به پاسبان داد. دوم بود

این بار َزَنک طبق معمول فقط درب مستراح را نيمه باز . َنک به مستراح رفتمهمراه دو پاسبان و َز
وقتی به سلول برگشتم به جای طناب به پاهایم پابند زدند آه . گذاشت و خودش دم در ایستاد

 . دستبندها را هم ُشل آردند. خيلی راحت تر از طناب بود
طبع     شب،  با خشم و تهدید حرف می زدند . آار را آرده ام آمدند و پرسيدند چرا این فرید و نيك
 ..."نگذاشت واال بالئی سرت می آوردیم آه.... خود خانم : "و می گفتند

 

 
بلند شدند آه .      جوابشان را نمی دادم، حتی سرم را هم برنگرداندم آه به صورتشان نگاه آنم

طبعبروند و  بكند، زنجير پاهایم را بلند آرده می بایست اذیتی !  آه باالخره از روی نيك طبعینيك
صبح به صدای ضربه ای آه به دیوار خورد، از . شب خوابيدم. و به تخت آوبيد و فحشی داد و رفت

ضربه از سلول مجاور بود، آه رفيق محبوس در آن به دیوار می زد و سالم می . خواب بيدار شدم
وضعيتی آه دشمن دور و برت در . از شدت شوق و خوشحالی در پوست خود نمی گنجيدم. آرد

را گرفته و تو به غير از دشمن چيزی نمی بينی، حتی صدای ضربه ای آه می دانی آن را رفيقی 
ضربه ها را می شنوی و .  با سراپای وجودت گوش می آنی. می زند، برایت شادی بخش است

ار می زد و می رفيق به طور محكم به دیو. می خواهی آنها هميشه در گوشت طنين افكن بمانند
ولی من آه دست و پایم بسته بود و سرم هم از دیوار فاصله . خواست من جوابش را بدهم

 . داشت آه الاقل با سر به دیوار بزنم، زنجير پایم را تكان می دادم
یك تكه نان با آمی پنير و ليوان بزرگ چای شيرین آه مقدارش نسبت (     بعد از خوردن صبحانه 

زندانبان دیگری آه صبح به همه سلول ها سر می زد، به سلولم آمد ) زیاد بودبه اتاق باال 
 ساله ۵٠-۴۵این زندانبان، مرد ).  ساعت یك بارعوض می شدند24زندانبان ها و پاسبان ها هر (

ما ُترك ها : "سعی می آرد تا آنجا آه می تواند خودمانی حرف بزند! فرهنگُترآی بود به اسم 
من به این بازجوها : "می گفت. و از این حرف ها" م، زود از آوره درمی رویمخيلی عصبانی هستي

من آن قدر می توانم او را تربيت آنم آه اصال نامه ای .  مدتی پيش من باشداشرفگفتم، بگذارید 
 !"بنویسد ... شاهبرای 

ت و آن خائنی را و یكباره نفرتی سراپایم را فراگرف! ؟شاهنامه برای ! چی؟:      یكه خوردم و گفتم
چقدر بدبختی و حقارت می خواهد آه آدم بتواند به . آه چنين آاری انجام داده بود، در نظر آوردم
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 نگاه آردم و دیدم هالوی نادانی بيش فرهنگبه . بدنم از نفرت و آينه لرزید! این ننگ تن دهد
 بابا چی می گی، :با بی اعتنایی جواب دادم. نيست و استدالل و حرف زدن فایده ای ندارد

بذار مدتی بگذره، ... خواهی دید: "و او با ُپررویی گفت..... معلومه آه خيلی از مرحله پرتی 
 ."حقایق برات روشن می شه

گاهگاهی ضربه هایی به در سلول می خورد و .      رفيق پهلو دستی مرتب به دیوار می زد
 . ب بياور، ساعت چندهصدای رفيقی می آمد آه به آبریز می روم و یا سرآار آ

رفقا می توانستند صدای همدیگر را بشنوند و احساس یگانگی و اعتماد .      چه محيط خوبی بود
می توانستيم شاهد برخوردهای همدیگر با پاسبان ها و با دشمن باشيم و من در . در خود بكنند

برنامه فكر آردن منظم روی . این جا آه دیگر تنها بودم، می توانستم برای خود برنامه ای بگذارم
 فرهنگ... .  موضوع های مختلف، ورزش با تكان دادن انگشت های دست و با سر، خواندن شعر 

. مردی ُپررو و به تمام معنی احمق بود! آمی صحبت و نصيحت آرد. در فاصله ظهر به سلولم آمد
رضی از جا درنمی وقتی فكر می آرد منفعتی در آاری موجود است، با هيچ فحش و برخورد تع

استوار بود و از قداره بندهایی آه به . رفت و با ُپررویی و بيشرمی آامل آن را دنبال می آرد
عالوه بر .  درگذشته سفری به تبریز آرده و آن را از افتخارات خود می شمردشاهاصطالح در رآاب 

از صحبت هایش . راجع به َزَنک حرف می زد. شغل استواری بنگاه معامالتیِ ملكی هم داشت
برخالف تصورم موضوع ساده گرفته . برمی آمد آه می خواهد به اصطالح من و او را آشتی بدهد

َزَنک نه تنها از آتك خوردن احساس ناراحتی یا خرد شدن شخصيت نكرده بود، بلكه همان . شد
وع افتخار هم  طور آه بعدها برای هر آسی جریان را با آب و تاب تمام تعریف می آرد، به این موض

به این ترتيب از آينه شخصی خبری نبود و تنبيه آلی هم به همان سلول آمدن محدود . می نمود
 نمی خواهد اشرف آمد آه َزَنک ها آمده اندَ دم درب و می گویند اگر فرهنگعصر دوباره . می شد

 ". حاال چی می گی، بگم بيان؟: "بعد از من پرسيد. فحش بدهد، به سلول بيایيم
من تصميم نداشتم فحش . رفت و آمد او به من مربوط نمی شد.      نمی دانستم چه بگویم

هنگبه . آاری به آار او نداشتم. بدهم البته آمدنشان .  گفتم دليل ندارد، آنها به سلول بيایندف
به . آنها موضوع را خصوصی و شخصی گرفته بودند، پس مهم نبود. برایم چندان اهميتی نداشت

: شروع آرد به ا ین آه. من نيز به صورتش ُزل زدم. َزَنک نگاهم آرد. ل آن ها به سلول آمدندهرحا
و از " او هم عصبانی ست.  مثل دختر خودم می مانداشرف من هميشه گفته ام، فرهنگآقای "

نه به عصبانيت ربطی : گفتم. این حرف ها، آه من تو رودرواسی بمانم و بگویم فالنی ببخشيد
 . من از قبل تصميم داشتم. نداشت

ر

                                                

دیگر .      از فردایش پابند را ساعتی از روز باز می آردند، یك هفته طول آشيد آه آًال بازش آردند
ای "رفيق آهنگ سرود . می توانستم به ضربه های دیواری رفيق بغل دستی با پا جواب بدهم

 .ز بودند، به او جواب می دادمرا بر روی دیوار می زد و من موقع نهار آه دست هایم با" رفيقان
 
 
 
 
 
 
 

 یك مبارز هرگز تنها نيست
 

. هوا گرم بود. روی تخت به پشت خوابيده بودم.      بعد از ظهر یكی از همان روزهای اول بود
سعی آردم تكانی به خودم بدهم و آمی پشتم را در هوا . پشتم عرق آرده و آمی می سوخت

هر طور بود این . و شروع به خواندن آوازی آردم! تم ولش آنبعد از مدت آوتاهی گف. نگاه دارم
 در امير آجاست، دستم را به سينه می زنم و می گویم ∗"امير" دشمن اگر بپرسد : شعر را آه

در قالب آهنگی ریختم و هم چنان با گذاشتن نام " قلب من است و همچنان با دشمن می جنگد
سرم را به طرف . آن را ادامه دادم" امير" به جای آلمه . ...،رحمت، جواد، بهروز، صمد: دیگر رفقا

 
 .رفيق اميرپرويز پويان  ∗
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 و پویاندر حالی آه به خطوط روی دیوار نگاه می آردم، به یاد نبرد قهرمانانه رفقا . دیوار برگرداندم
جریان این نبرد دالورانه را از زبان َزَنک ها در اتاق باال شنيده بودم و هميشه به آن .  بودمپيرونذیری

آنها با وجود خوشحالی زیادی آه از شهادت رفقا . دم و شور تازه ای در خود می یافتممی اندیشي
 آه از رفقای آميته مرآزی سازمان بود و خود از ابتدا در پویانبه خصوص از شهادت رفيق (داشتند 

هنگام حرف زدن از آنها، نمی توانستند تحسين و احترام ) تشكيل سازمان نقش فعالی داشت
 . قابله قهرمانانه رفقا با دشمن را آه خبر آن در همه جا پيچيده بود، بپوشانندناشی از م

     این مزدوران به حدی از اولين نبرد چریك شهری شگفت زده شده بودند آه همچون افسانه 
پدر سوخته ها از آن همه پليس : "آنها فحش می دادند و می گفتند. ای برایشان باور نكردنی بود

به روشنی می !" ته بود، از آنهمه اسلحه نمی ترسيدند، چقدر مقاومت آردندآه آنجا ریخ
توانستم رفقا را پيش چشمانم مجسم آنم آه چگونه با قاطعيت و خشم و آين فراوان در حالی 

احساس شادی عميقی در . آه به یاد آرمان بزرگ خویش شعار می دادند، با دشمن می جنگيدند
او در مقابل مبارزین . اآامی دشمن را به وضوح درك می نمودمدرماندگی و ن. خود می آردم

اینگونه دلير و از جان گذشته، چه می تواند بكند؟ حتی اگر در اثر اشتباه خود مبارزین موفق به 
یافتن خانه ای گردد، با گلوله چریكها رو به رو می شود آه با خشمی آتشين بر سرش فرومی 

با احساس هيجان و آينه سرم .  جان آنها به چيزی دست نمی یابدریزد و در پایان به جز پيكر بی
و بعد با آهنگ !" ای آينه، تو هم در جای خود چون محبت، مقدسی: "را برگرداندم و زیر لب گفتم

 ... .عصيان، عصيان، عصيان : خواندم" آوراوغلی" صفحه 
 
 
 
 
 
 

 رفقا سكوت و خاموشی سلول ها را چگونه می شكنند
 

سروصدای پاسبان هایی آه وقت تعویض پاسشان رسيده بود، . ت سه بعد از ظهر بود     ساع
خيال آردم " اسمت چيه؟: "صدایی شنيدم آه می گفت. فضای زیرزمين را اشغال آرده بود

. اما سئوال دوباره و سه باره هم تكرار شد. پاسبانی است آه با یكی از زندانيان حرف می زند
ضربه محكمی از سلول بغلی به دیوار خورد و این صدا . در آن گم می شدبيرون شلوغ بود و صدا 

من تازه متوجه شدم آه رفيق بغل دستی است آه با استفاده " اسمت چيه؟: "به گوشم رسيد
به فكر من نرسيده بود آه می . این آار او به نظرم جالب آمد. از این فرصت بلند حرف می زند

آردیم، اسممان را به همدیگر گفتيم و علت دستگيریمان را از شروع به حرف زدن . شود حرف زد
ما هم حرف . بيرون ساآت شد!" حرفی آه برای دشمن نزده ای؟: "هم دیگر پرسيدیم و اینكه

. را با سوت می زدم" ای رفيقان"آهنگ . بعد من شروع به سوت زدن نمودم. زدنمان را قطع آردیم
آمی منتظر ماندم آه ببينم چرا رفيق به دیوار . طع آردمسوت را ق. ضربه محكمی به دیوار خورد

دوباره شروع آردم، دوباره ضربه به دیوار خورد و من فهميدم آه نباید سوت بزنم ولی . می آوبد
 . گفتم باشد در فرصت دیگری می پرسم... نفهميدم چرا 

را " ای رفيقان"د صدای سوت از سلول خود رفيق بلند شد آه او نيز خود سرو.      مدتی گذشت
به همين ترتيب سرود را تا آخر ادامه . دنبال سوت زدن او را گرفتم و سطر دیگر آن را زدم. می زد
اینجا خونه خاله ! این پفيوز آيه آه سوت می آشه؟: "صدای گروهبان نگهبان بلند شد. دادیم
هایی را آه رفيق، علت ضربه . صدای قدمهایش را شنيدم آه در بيرون سلول ها می گردد!" نيس

او آه دستهایش را به تخت نبسته بودند، می توانست از سوراخ . اول به دیوار می نواخت فهميدم
فهميدم آه نگهبان ها، این جا سعی . در بيرون را نگاه آند و موقعيت را بسنجد و بعد سوت بزند

در سكوت و خاموشی تنها می آنند آه هرگونه ارتباط زندانيان را با یكدیگر قطع بكنند و فرد را 
احساس آردم آه در آن شرایط تحميلی، سوت زدن نوعی مبارزه است و باید به هر . نگهدارند

وسيله آه شده بر خالف خواسته دشمن، سكوت و خاموشی را به هم بزنم و به این ترتيب با 
ان نگهبان را آه صدای دور شدن قدم های گروهب. رفقا ارتباط برقرار آرده به همدیگر روحيه بدهيم

. این بار از سلول دیگر نيز به سوت من جواب داده شد. شنيدم، آمی صبر آرده دوباره سوت زدم
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وقت شام خوردن، درب سلول باز . سه نفری سوت زدن را ادامه دادیم. خيلی خوشحال شدم
ول های در را بست و به سل. شده گروهبان نگهبان با آليد داخل شد و دستبند دستم را باز آرد

فوری در اولين فرصت آه دست هایم را آزاد یافتم به دیوار زدم و بدین وسيله برای او . دیگر رفت
با شنيدن . او هم در این فاصله آهنگ انقالبی تندی را با ضربه به دیوار زد. پيام رفاقت فرستادم

 بادمجان غوطه ور در توی بشقاب مقداری لپه، دو تكه. صدای پا از دیوار فاصله گرفتم، غذا آوردند
از هر گوشه . دیگر تعداد آسانی آه سوت می زدند، زیاد شده بود. آب غذا و یك عدد نان ماشينی

زیرزمين سوتی شنيده می شد و تشخيص آن برای نگهبان ها آه دنبال صدا می گشتند مشكل 
رای یافتن وقتی ب. آنها را به این وسيله دست می انداختيم و اذیتشان می آردیم. شده بود

صدا از آن سلول قطع می شد و از سلول دیگر . آسی آه سوت می زد، به سلولی می رفتند
 .برمی خاست

در سلول ها را یكی یكی باز می آردند و هر آس به مدت ده دقيقه از آن خارج .      روز حمام بود
د و آنها فقط در بيرون، سر و صورت رفقای پسر را اصالح می آردن.  می شد و دوباره برمی گشت

باز هم سروصدا و شلوغی بود و فرصتی . مدت پنج دقيقه می بایست سر و تن خود را بشویند
خلقاو گویا رفيقی از گروه . برای حرف زدن با رفيق بغل دستی پيدا آرده بودم از . بود) ٢٩(آرمان

.  نمودمآمی صحبت آردیم و هر چه بيشتر احساس رفاقت. خط مشی مبارزه گروهشان پرسيدم
گفتگو زیاد طول نكشيد، صدای ما توجه پاسبان ها را جلب آرده بود و آنها دنبال صدا می گشتند 

اما ...". فردا : "رفيق ضربه ای به عالمت خطر به دیوار زد و گفت. آه ببينند از آدام سلول است
 .روز بعد، رفيق را به زندان دیگر منتقل آردند

 

 

 

                                                

 
 
 
 

 ما پيروز می شویم
 

صدای یك . این صدای َزَنک محافظ نبود. یك روز صدای زنی را از سلول بغل دستيم شنيدم     
از خود پرسيدم، آیا ممكن است رفيق . قلبم ُپر از شادی شد. به خوبی می شد فهميد. رفيق بود

 را جای شهيندر سلول بغلی رفيق .  باشد؟ حدس من درست بود∗"فران" یا رفيق " شهين" 
خيلی زود برنامه به دیوار زدن را با رفيق .  نيز در سلول شماره یك، دم در بودقيهردادند و رفيق 

. شروع آردیم و دیگر تا موقعی آه سلولمان پهلوی هم بود این برنامه را هميشه داشتيمشهين
می دانستيم با چه شوری به دیوار می زنيم و . این آار برایمان هيچ وقت یكنواخت نمی شد

 . مفهوم تك تك شعرهایی را آه با ضربه روی دیوار می نواختيم، درك آنيمچطور می خواهيم
یك پا ننهيم : "را مخصوصا بيش از همه روی دیوار می زدیم" ای رفيقان"     این سطر سرود 

 "!قدمی به عقب تا دم مرگ
ير یك تكه نان با آمی پن.      صبح ها، چفت درها طبق معمول با صدای زنگ داری باز می شدند

گروهبان نگهبان آمده و . با صدای در، از خواب بيدار می شدیم. دم در هر سلول می گذاشتند
در این روزها، فقط شب ها دستبند می زدند و روزها دست هایمان . (دست هایمان را باز می آرد

 خود را برای شهينمن در اولين فرصت ضربه ای محكم به دیوار می زدم آه رفيق .) آزاد بودند
ورزش باید آرد، شاداب باید : با آهنگی آه نمی دانم آهنگ چه بود، می خواندم. رزش آماده آندو

 را از سلول بغلی می شنيدم آه نفس شهينصدای رفيق . بود و شروع به ورزش می آردیم
 .نفس می زد

 لحظه ای آرام. بعد از جمع شدن سه نفریمان در زیرزمين، محيط آنجا تغيير محسوسی آرده بود
این را وظيفه . در همه حال به شكلی سعی می آردیم سكوت زندان را بشكنيم. نمی گرفتيم

 .باالخره مبارزه در همه جا و به هر شكل باید ادامه یابد. خود می دانستيم
پاسبان ها در گوشه ای ایستاده و مشغول حرف زدن بودند، موقعيتی برای .      روز شلوغی بود
تروی" ی در نشستم و قطعه ای از شعر ال. شعر خواندن یافتيم  :را خواندم" وان

 
 . در خانواده اش به اين اسم خوانده می شدرقيه دانشگریاسم ترآی ای است آه رفيق  " فران"   ∗
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 لحظاتی هستند آه دوران سازند 
 آلماتی آه دل انگيزتر از آوازند 

 مردهایی آه تو گویی آنان 
 .از دل پاك حقيقت زادند

 مرده ای تو؟" وان تروی" 
 نه، نه، زنده ای تا به ابد 

 ِآیُ ترا خلق فراموش آند؟
 

 :ا خواند آهرفيق رقيه بقيه اش ر
 تو چنين پنجه فكندی با مرگ 

 و تمام َ تن تو 
 آتش بی پایان بود 

 بلشویك وار بباید جنگيد 
 چه آند بر دل چون آتش ما 

 آتش تير؟
 ُمرده ای حال تو هر چند رفيق 

 ليك در گوش تو هست 
 آه ِچسان می شكفد این قانون
 ! خون فقط هست جواب هر خون

 
 :ر ادامه دادو رفيق شهين آن را تا آخ

 همره من " وان تروی" 
 آلماتت بسپاریم به دل 

 آدمی با سِر افراشته باید ِبزید 
 و سرافراشته باید ميرد 

 و به دشمن سِر تسليم نيارد در پيش 
 و نهد در ره آزادی خلق 

 همه ی هستی خویش 
 به همان گونه آه تو،

 !همره آارگرم
 

 : چنين خواندشهينرفيق . بعد نوبت شعرهای آوتاه رسيد
 روبه صفتان زشتخو را نُكشند  در مسلخ عشق جز نكو را نُكشند 
 ُمردار شود هر آنكه او را نُكشند  گر عاشق صادقی ِز ُمردن مهراس 

 
 :و من در جوابش خواندم

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق 
 

خرداد" آه خود به مناسبت  هم قطعه آخر شعری رارقيهو رفيق  ، پویان(روز شهادت رفقا " سوم
نژاد،  پيرونذیری  :سروده بود خواند) اسكندر صادقی

 
 

 تو ای دشمن، ای قاتل انسان 
 بدان آه ما با مرگ هر یك 

 از رفيقان مبارز 
 تازه تر خواهيم آرد 

 پيمان خود 
 !با خلق و با یاران
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و گوش هایشان را تيز آرده بودند آه صدای ما را بهتر      رفقای پسر هرآدام الی در نشسته 
از شنيدن . او رفيق بسيار ُپرشوری بود. تازه به زیرزمين آمده بود) 3(حبيب فرزادرفيق . بشنوند

صدای خشن او در . شعرهای ما به وجد آمده می خواست خودش نيز شعری بخواند و شروع آرد
ولی رفقای نزدیك به سلول او ..."  باید گرفت در آف مردانگی شمشير می: "زیرزمين پيچيد
." مزدوران متوجه می شوند و دیگر نمی گذارند رفقا شعر بخوانند! تو نخوان رفيق: "مانعش شدند

آن روزها فضای زیرزمين چنين . و او حرف رفقایش را پذیرفت و با دلخوری صدایش را قطع آرد
سيونال، آزادیو سرود . ين بلند بودهر روز صدای سوت از هرگوشه زیرزم. فضایی داشت ، انتر

، گاه رقيهمن هم با رفيق . آه آن را به یاد سياهكل می ناميدیم، نواخته می شد) z(ضدآهنگ 
این هم نوعی سرپيچی از فرمان . آهنگ های آذربایجانی را با سوت به مسابقه می گذاشتيم

ما به این وسيله احساس گرم . ی دادندزندانبان بود آه به ما اجازه حرف زدن با همدیگر را نم
هنگامی که در زیر زمين سكوت برقرار می شد ما با آهنگ آلمه . رفاقتمان را به هم می رساندیم

همه رفقای . ضربه ای به در می زدیم" ما پيروز می شویم"یعنی )" venceremos(ِونِسه ِرموس "
ولی پاسبان ها راز ! بود آه هنوز زنده ایماین بدان معنی . دیگر نيز در این مورد چنين می آردند

ما نيز هر . این ضربه های ما را نمی دانستند و با هر ضربهَ دم درب می آمدند آه چه می خواهيم
 .بار چيزی را بهانه آرده و در زدنمان را توجيه می آردیم

نا

شعر و یا سرود وقتی سكوت بود و نمی شد .      آارهایمان آنقدر زیاد بود آه وقت آم می آوردیم
خواند، از خمير نان، مهره شطرنج درست می آردیم، یا چيزهایی مانند مشت گره آرده، تفنگ، 

ُ گل الله، خنجر  و آنگاه سر هر فرصت آنها را به .... مسلسل، نارنجك، ماهی سياه آوچولو،
 ها بعضی وقت. از هر وسيله ای برای ارتباط گيری، استفاده می آردیم. همدیگر می دادیم

 و آن َزَنک ها باز می فرهنگپاسبان ها موقع مستراح رفتن درب سلول ها را دور از چشم 
چقدر دیدن آنها برایمان . گذاشتند و ما آه از جلوی سلول ها عبور می آردیم، رفقا را می دیدیم

 شادیبخش بود، می توانستيم به یكدیگر پيام بفرستيم و مشت گره آرده خود را به همدیگر نشان
 به خاطر این آه سلولشَ دم درب بود، تمام مدت پشت در می ایستاد و در رقيهرفيق . بدهيم

حالی آه مشتهایش را با خشم گره آرده بود، با شعارهای آتشين، رفقایی را آه از جلوی 
 . سلولش می گذشتند به مقاومت و پایداری هرچه بيشتر می خواند

ذیت می آردند و به بهانه های مختلف دیر به دیر به مستراح      َزَنک ها در این مورد هم ما را ا
هر بار ابتدا می بایست پاسبان، موضوع را به َزَنک بگوید و از او اجازه بگيرد آه درب . می بردند

حاال بگو آه صبر آنه، فعال داریم شام می : "َزَنک هردفعه بهانه ای می آورد. سلول را باز آند یا نه
 ...".خوریم 

برای مستراح رفتن می بایستی طول زیرزمين را می .  سلول من در آخر زیرزمين واقع بود    
رفقا یكی . از جلوی سلول ها آه می گذشتم، یك یك سوراخ های درها را نگاه می آردم. پيمودیم

 ... .دستش را از سوراخ تكان می داد، یكی سرش را باال و پایين میُ برد 
: خود می اندیشيدمه محبت پاك و بزرگ، مرا شاد و سبك می آرد و با      برخورداری از این هم

و آنگاه با سرافرازی می شود از ! درد شكنجه هرچقدر شدید باشد، زود می تواند فراموش بشود
محبت دورادور خلق، از محبت رفقای دربند، یا از آنها آه در بيرون به مبارزه ادامه می دهند، نيرو 

 ... .به دشمن افزونتر آرد و در همه حال به مبارزه ادامه داد گرفت، آينه خود را 
 
 
 
 
 
 

 مزدوران به حقارت خود اعتراف می آنند
 

او حالتی دارد آه آدم . به سلولم آمد و طبق عادتش شروع به ُپرحرفی آرد" فرهنگ"      یك روز 
ر َسرَسری با او روبرو می قبل از این آه بخواهد به طور جدی با او برخورد آند، خود به خود به طو

از خوشی های حقير زندگی ُخرده . آن روز هم داشت نصيحتم می آرد. شود و حرف می زند
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می دونی من به اندازه یك ِقرون هم به : در جواب حرفهایش گفتم. بورژوایی داد سخن می داد
 !حرف های تو ارزش نمی دم، بهتره دیگه حرف نزنی

وقيحانه خندید و آنگاه به شاخه . بود آه از این نوع حرف ها ناراحت بشود     ولی او ُپرروتر از آن 
: با حالت شگفتی آه گویی می خواست چيزی را به سختی به خود بقبوالند، گفت. ای دیگر پرید

راستی شماها چطور آدم هایی هستيد؟ آخر چطور این همه شكنجه را تحمل می آنيد و هيچ "
مثل .  چيز نمی ترسيد؟ روزی آه ترا از اوین می آوردند، من دیدمتچيز نمی گویيد؟ چطور از هيچ

من گفتم اميدی برای زنده ماندن این دختر . یك ُمرده بودی آه روی دوش یك پاسبان انداختندت
خوب، بگو به خاطر چی حاضر شدی آن همه شكنجه را تحمل . نيست و به زودی می ميرد

واهللا من آه از اول جوانيم در این دستگاه آار : "مه دادو بی آنكه منتظر جواب باشد، ادا" آنی؟
آرده ام و نان و آب و زندگيم را این دستگاه تأمين آرده، اگر روزی از طرف شماها دستگير بشوم، 

اصال نمی دانم شماها عقلتان را از دست . یك سيلی نخورده هر چه از من بخواهيد می گویم
 و سپس در حالی آه گویی حقارت خود را آشكارا می بيند، "داده اید، یا چطور آدمهایی هستيد؟

صدایش را آوتاه آرد و با تحسين و احترام از شهامت و دليری دو مبارز شهيد سال های بعد از 
او در مراسم اعدام این مبارزین شرآت داشت و سخنانش در مورد برخورد .  یاد آرد١٣٣٢

 .شجاعانه آن ها با مسئله مرگ بود
او می خواست بحث بكند و من هم چند . ای دیگر نيز درباره هدف مبارزه ما حرف می زد     روزه

گاهی وقت ها ضمن بحث، صحبت را . بار راجع به انقالب و هدف های سازمانم با او حرف زدم
مگر او آی هست آه من برای او از انقالب صحبت آنم؟ . قطع می آردم و به خود می گفتم

اما باز . گنداب منافع شخصی غرق شده است آه اميد نجاتی برایش باشدزندگيش بيش از آن در 
پيروزی با ماست، : هم او ِول نمی آرد و من گاه می دیدم باز به یاوه های او جواب می دهم آه

 ... .شما همگی نابود خواهيد شد
من باز .  آرداو هم آمی حرف زد و اظهارنظر.      یك بار در ميان بحث هایمان َزَنک به سلول آمد

 ُآودن بود و زودتر فرهنگَزَنک آمتر از . هم برایشان دليل می آوردم تا حقانيت راهمان را ثابت آنم
 فرهنگآقای : " آرده و گفتفرهنگاز این رو، رو به . از او پی ُبرد آه بحث مان بی فایده است
 اومده باشه، آه با موضوعی نيست آه با حرف به وجود. شما نمی دونيد عشق یه چيز دیگه ایه

عشق آه فقط یه جور نيس، یكی عاشق بچه اشه، یكی عاشق . حرف هم بتونه از بين بره
 ". واقعا عاشقن و هيچ آارشون هم نمی شه آرد. مادرشه، اینها هم یه جور عاشقن

     عصر بود، آهنگ مبتذلی از ضبط صوتی آه هميشه در بيرون روی ميز روشن بود، شنيده می 
دوران در آنجا اوقاتشان را با گوش آردن به این آهنگ ها، قماربازی با آبریت و خوردن ميوه مز. شد

یك گالبی در دست گرفته و اصرار می آرد .  بازهم به سلولم آمدفرهنگ. و تنقالت می گذراندند
ولی . برای رفقای پسر هم چيزهایی می ُبرد. از این آارها زیاد می آرد. آه آن را به من بدهد

معنی . بيشتر به سلول رفقای دختر می رفت و غالبا از ميوه ها ی روی ميزش به همراه می ُبرد
من . به هر حال نيم ساعت تمام برای دادن گالبی اصرار آرد. آارهایش را درست نمی فهميدیم

مگه به یك آدم چند . بابا یك دفعه گفتم نمی خوام: با خشونت گفتم. هم دیگر خسته شده بودم
 باید گفت؟ ولی او آنچنان ُپررو بود آه به این زودی ها از رو نمی رفت و باالخره گالبی را دفعه

گالبی را در دستهایم . از حرف ها و رفتارش، گيج و ناراحت بودم. خودش روی تخت گذاشت و رفت
ش را  گرفتم و با نفرت تمام فشردم و خودم را مالمت آردم آه آاش زودتر می گرفتم تا او زودتر گور

با خود فكر ! واقعا آه مجسمه ای از وقاحت و ُپرروئی بود. ُگم آند و این همه در سلول من نماند
دیدم تاآنون هيچ گونه رفتار من از رفتار تند و خشن گرفته، . آردم و رفتارهایم را با او در نظر گرفتم

 تازه عالوه بر من و تمام .تاَ نرم و معمولی و بی تفاوت، هيچ تأثيری در عمل او به جای نگذاشته
ولی او هميشه سعی می .  هم با او همين رفتار را داشتندرقيه و رفيق شهينرفقای پسر، رفيق 

تازه دریافتم آه رفتارم در مقابل او با . حرف بزند و خودمانی باشد! آرد هم چنان به مهربانی
بزنم با تمسخر حرف می زدم و با او بيشتر از آنچه با خشونت حرف . افسرها و بازجوها فرق دارد

شاید شخصيتُ آلی ی او سبب این آار بود و چنين رفتاری را . دليلش برای خودم روشن نبود
شعر تازه ای .  می آمد آه شعر می خواندشهينصدای رفيق . در سلول باز بود. ایجاب می آرد
 : گفته بودفرهنگبود آه در مورد 

 لحظه ای پيش مرا زندانبان 
 شم آرامت آورد خوشه ای خ
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 از پس دانه سرخ انگور 
 چهره خونباری دیدم 
 !چهره خونبار دژخيم

 و پس آنگاه 
 تملق های آن 

 مردك خائن را بشنيدم 
 !بخور دخترآم، طفلك من: آه

 خوشه از وی نستاندم آسان، 
 تا مپندارد مزدور،

 .درد من، دوری از انگور است
  قطره خون۴٩ دانه خشم، ۴٩

 !م؟آی توانم بخور
 من دراین خوشه سرخ

 خون عزیزانم رامی بينم 
 خون یاران شهيدم را 

 شهد این تحفه مرا هست شرنگ 
 . تلخ تر، تلخ تر، حتی از آن

 خوشه را با نفرت، بفشردم در چنگ 
 ... و شمردم با خود، قطره های خون را 
 :آه از آن خوشه دشمن می ریخت

  ∗پانزده، دو، سه، دو و یك
 .ه خون، بيست و سه دانه خشمبيست و سه قطر

 . بيست و شش دانه دیگر باقيست
 می فشارم با خشمی افزون در چنگ 

 یعنی ای آاش دگر زان دونان باشد 
 !زان دونان و پليدان باشد 

 هدیه دشمن هم حتی ... آری 
 ...!خشم و آين انگيز است 

 
************************** 

 
 نبود آه با وجود خود ثابت آند که یك موجود، تا چه حد اعجاب گفرهن     در ميان مزدوران، تنها 

او از جمله . (، نيز این چنين بودشيخاوندیرئيس زندان، . انگيزی می تواند وقيح و ُپررو باشد
از حرف های َزَنک و خود افسر برمی آمد آه ). افسرانی بود آه تازه از اسرائيل برگشته بود

 .دخصومت هایی بينشان وجود دار
آسی با . خوب شد آه آمدی اینجا، راحت تر خواهی بود: "     اولين دفعه آه افسر مرا دید، گفت

از اینكه مزدوران همگی، مابين خود ." خوب آاری آردی آه َزَنک را آتك زدی. تو آاری ندارد
دشمنی دارند هيچ تعجب نمی آردم چون می دانستم اصوال هرجا آه پای منافع شخصی در آار 

حتی اگر ظاهًرا و به . شد خواه و ناخواه برخورد منافع پيش می آید و دشمنی هم اجباری استبا
طور موقتی، همان منافع شخصی ایجاب بكند آه اتحاد و دوستی به وجود بياید، بازهم نمی تواند 

 . هميشه دوام بياورد
اصال . رها حرفی بزنمنمی خواستم با هيچ آدام از افس.      به هر حال من به او جوابی ندادم

با وجود اینكه یك آلمه هم . اما او هر روز به سلول می آمد و احوالپرسی می آرد. اعتنایی نكردم
با او حرف نمی زدم و با نفرت نگاهش می آردم ولی او آنچنان ُپررو بود آه هيچ یك از این ها، 

َ دم درب .آرد آه من حرف بزنماصرار می . تأثيری در رفتارش نمی گذاشت و او را از رو نمی ُبرد

                                                 
 .نذيریپيرو، اسكندرصادقی نژاد، پويانرفقا :  سه.و خليل سلمان نژاد جواد سالحیرفقا : دو. به نشانه پانزده رفيق شهيد سياهكل: پانزده  ∗
 .بهروز دهقانیرفيق : يك) .  5(احمد خرم آبادی و آاظم سالحیرفقا : دو
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یك افسر معمولی . من جزو شكنجه گرها نيستم: "می ایستاد و واقعا یك ساعت حرف می زد
با زندانيان، بدون توجه به جرم آنها، با احترام ! رئيس زندانم و آاری به آار آسی ندارم. هستم

 ...".رفتار می آنم 
همه شما همين ادعا را می . شما آشنا هستممن دیگر به آارهای :      دفعات بعد می گفتم

ولی برای من فرقی نمی آند، همه تان یكی هستيد و همه تان . آنيد و یك جور حرف می زنيد
مزدوران دیگر، . ُپررو و بيشرم به تمام معنی.  موجودات خاصی بودندفرهنگاو و ! دشمن خلق

غيير می دادند ولی این دو نفر به هيچ الاقل نسبت به طرز رفتار و برخوردهای من رفتار خود را ت
 !از سلول برید بيرون: یك با ر بر سر هردو نفرشان داد آشيدم آه. وجه تغيير نمی آردند

با این .      آن دو روزی آه آنها را بيرون آرده بودم، بيشتر از هر روز احساس خوشحالی می نمودم
 بستند ولی هرچه بود من بازهم پيروز شده آه به خاطر این آار دوباره دست و پاهایم را به تخت

وندی.  به سلولم نمی آمدفرهنگدیگر . بودم خ ) شاید آار خاصی برایش پيش آمده بود( هم ش
فوری جلو . همان روز وقت ظهر پاسبان برای خوردن نهار از تخت بازم آرد. آال به زیرزمين نمی آمد

سلول او را تازه گی ها عوض آرده . ان دادم نشرقيهدر دویدم و با خوشحالی مشتم را به رفيق 
دوباره مرا به . نهار خوردیم. بعد با خوشحالی به هوا پریدم. بودند و می توانستيم همدیگر را ببينيم

 . تخت بستند

ا ي

 

آن موقع هرآس مریض می شد، چند . در این فاصله مریض شده بودم.      دو سه روز گذشت
با بی اعتنایی .  دوا آوردفرهنگبرای من، . او می دادندقرص مسكن و یك قاشق شربت سينه به 
همين امر باعث شد دوباره رفت و آمدهایش به سلول . با او روبرو شدم و سرش داد نكشيدم

 .اما هرچه بود چند روز از احساس پيروزی خوشحال وَ سُبك بودم. شروع بشود
 
 
 
 
 

 سرافراز و استوار با َتن های شكنجه شده
 

یك بار پزشكياریَ دم . می توانستم از سوراخ درب، بيرون را نگاه آنم. یم دیگر باز بود     دست ها
مگر در آن سلول چه آسی زندانی است؟ دیدن : آنجكاو شدم.  ایستاده بود٩درب سلول شماره 

پزشكيار به سلول رفيق ...  دآتر یا پزشكيار نشانه این بود آه زندانی را شدیدا شكنجه آرده اند
انگشت پای او را با فندك سوزانده بودند و پزشكيار می خواست روی آن دوا . هم وارد شد رقيه
صدای هواآش . بعد از مدتی پزشكيار رفت ولی من هنوز پشت سوراخ درب ایستاده بودم. بمالد

زندانيان دیگر هم مثل من آنجكاوانه بيرون را نگاه . سوراخ سلول های روبرو را نگاه آردم. بلند شد
 .  آردندمی

خلقآه یكی از مبارزین گروه ( ٩     رفيق زندانی سلول شماره  با زحمت زیاد از درب )  بودآرمان
پيدا بود آه . پاسبانی خواست زیر بغلش را بگيرد ولی او پاسبان را آنار زد. سلولش بيرون آمد

ا نيز همين پشت یك دستش ر. تمام پشت او را سوزانده بودند. رفيق را سخت شكنجه آرده اند
به سختی می توانست راه . دستش روی بدنش آج قرار می گرفت و آف پاهایش زخم بود. طور
پایش را روی زمين می آشيد و با غرور و متانت و سرافرازی بی حد یك انقالبی، با چهره ای . برود

گشاده آه نشان می داد هيچ اهميتی به درد جسمی نمی دهد، لنگ لنگان به طرف مستراح 
 . از دیدن آن همه زخم و آثار جنایت بر بدن یك مبارز، گيج شدم. ی رفتم

برگشتم و خود را محكم به درب سلول زدم و مشت هایم را .      رفيق از جلوی دید من دور شد
. آينه ای درونم را شعله ور می ساخت. تمام تنم منقبض شده بود. گره آرده به دیوار آوبيدم

ُبغض آينه راه گلویم را بسته بود و بی آنكه خود .  انتقام لبریزماحساس می آردم از آرزوی
آخر چرا باید این : با خشم زیر لب گفتم. اشك خشم و آينه. بخواهم، اشك از چشمانم جاری شد

موجودات رذل اجازه ارتكاب به چنين جنایاتی را داشته باشند؟ پس هواآش را برای این باز می 
از . و نظر زندانيان را جلب نكند! ی رفيق در هياهوی آن گم بشودآنند آه صدای آشيده شدن پا

این صحنه ها فراوان مشاهده می آردیم و هر بار از دیدن اینَ تن های شكنجه شده و سرافراز و 
 . این پاهای خسته اما استوار، نيروی بيشتری می گرفتيم و آينه مان زیادتر می شد
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عرب هریسی     رفيق  بی پایان خود به دشمن، یكی از این چهره های سرسخت ، با آينه اصغر
او آارگر جوان و آگاهی بود آه با مقاومت شگفت انگيز خود، احترام همه، حتی دشمن، . مبارز بود

و یاد دارم آه او چگونه در تمام مدتی آه . من در آنجا شاهد شكنجه او بودم. را برانگيخته بود
ضربات شالق با وحشيگری تمام فرود می آمد ولی . زدشالق می خورد، حتی فریادی هم نمی 

او ساآت و خاموش بود و به یاد می آورم آه مزدوران در برابر او چقدر احساس حقارت می آردند 
بعدها نيز او !" اصغرانگار شالق ها به تخت می خورند نه بهَ تن : "و با ناراحتی تمام می گفتند

ت نمی آشيد و دشمن جز خشونت از او چيزی نمی دید لحظه ای از رفتار خشونت آميز خود دس
این خشم بی پایان جلوه ای از خشم و آينه طبقاتی بود آه او یك عمر در . و حرفی نمی شنيد

مزدوران تمام مدت دست و پای او را به تخت بسته بودند و به محض این . دل خود، آن را پرورده بود
وری آه پيشش بود با خشم تمام، نوعی لگد می زد آه آه از تخت بازش می آردند، او به هر مزد

از این رو حتی هنگام مستراح رفتن هم به پاهای او زنجير می زدند و دو نفر . فقط خودش بلد بود
دراتاق های باال، . پاسبان در حالی آه از دو طرف محكم او را می گرفتند، به مستراح می بردندش

به خاطر رفتار پرخاش جویانه او برایش دو پاسبان گذاشته برای هر زندانی یك پاسبان بود ولی 
چنين بود رفتار این شيرمرد، این فرزند قهرمان و دالور خلق، در برابر مزدوران دشمن آه . بودند

 ! همه آنها را به حيرت فرو ُبرده بود

 

ي
ي

ا

فالنی حالت  ":     یك روز َزَنک محافظ آه او را با آسی دیگر عوضی گرفته بود، از او پرسيده بود
و رفيق آه هرگز اجازه نمی داد مزدوری با محبت با او حرف بزند، باخشونت فریاد زده " چطوره؟

 !".به تو چه خائن خودفروخته: "بود
     دیگر همه مزدوران از نهایت آينه و خشم او نسبت به خود و اربابان ستمكار و چپاول گرشان 

، مزدور ساواك، به او گفته "فهيمی" یك بار . وی او بيایدآگاه بودند و آسی جرأت نمی آرد به پهل
 و –اینجا آه دیگر آسی با توآاری ندارد . بابا چرا این همه قيافه عبوس به خودت می گيری: "بود

"  آمی گره ابروهایت را باز آن، این همه خشونت چه معنی دارد؟–این مدتها بعد از شكنجه بود 
من همين جوریم، قيافه من اصال : " خود با خشونت گفته بود با لهجه غليظُ ترآیعربرفيق 
میوقتی !" اینجوریه  بيشتر اصرار آرده بود، رفيق ابروهایش را باال ُبرده و برای مزدور دشمن فه

میو !" بيا این طور خوبه؟: "شكلك درآورده و با خشم گفته بود  آه در برابر تمسخر او خود را فه
 . ته بود، دیگر چيزی نگفته و او راَ ترك آرده بودناتوان و شكست خورده یاف
همه شان دشمن هستند و یك پرولتر مبارز . دشمن آوچك و بزرگ ندارد: "     رفيق عقيده داشت

 ". با دشمنان طبقاتی خود و مزدوران آنها فقط با گلوله حرف می زند
ذابی بدتر از احساس      به تجربه دریافته بودم آه برای یك مبارز هيچ درد و رنج و ع

از این رو هميشه از مشاهده بعضی از ضعف . سرشكستگی و تسليم در برابر دشمن نيست
 مرتب به در می زد و به پاسبان ۴مثال یك روز زندانی سلول شماره . های زندانيان رنج می بردم

هبان گرو. از سلول های دیگر هم همين صدا بلند بود." بگو به من سيگار بدهند: "می گفت
 نه خير سيگار – تكيه آالم هميشگی شان –مگر اینجا خونه خاله است : "نگهبان آمد وَ تَشر زد

ميلو" یاد . از این موضوع ناراحت بودم. در سلول خود قدم می زدم." نيست یكی از رفقای " آ
د آه از چریك آوبایی افتادم آه در جنگل برای آزمایش مقاومت هرتازه واردی به آنها غذایی می دا

گوشت گربه پخته شده بود و آنها بی اآراه آن را می خوردند تا نشان دهند حاضرند تمام مشكالت 
با خود گفتم چرا باید . راه را بپذیرند و این تازه یكی از موارد آزمایشی بود آه به آار می بردند
ن ِمَنت بكشند؟ البته بعضی از زندانيان نتوانند سيگار نكشيدن را تحمل بكنند و این چنين از دشم

می دانستم همه زندانيان چریك نيستند و بيشترشان فقط دوستان انقالبی بودند آه به ُجرم 
، در این موارد می فرهنگ. خواندن آتاب یا داشتن جزوه و از این قبيل آارها دستگير شده بودند

را به تشكر آردن آمد و برای زندانيان سيگاری روشن می آرد و بدین ترتيب می خواست آنان 
آخر چرا غرورشان را پيش دشمن این . صحنه را آه مجسم می آردم، چندشم می شد. وادارد

 !گونه می شكنند؟
اما چگونه؟ به فكرم رسيد آه هر روز .      تصميم گرفتم تا آنجا آه می توانم جلو این آار را بگيرم

 بگيرم و به طریقی آن را به دوستان فرهنگبه بهانه این آه در بيرون سيگاری بودم، سيگاری از 
 .از فردا این آار را آردم. زندانی بدهم
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 زندانبان 
 خلق یا دشمن خلق

 
از جایم بلند شدم و از سوراخ به بيرون نگاه .      یكی از آن روزها، بازهم داد و بيداد َزَنک درآمد

فرزادَزَنک جلوی سلول رفيق . آردم احت و عصبانی به نظر می بسيار نار.  ایستاده بودحبيب
اینها عجب : "به گروهبان آه چاپلوسانه با او حرف می زد، با لحن گله مند و عصبانی گفت. رسيد

از یك طرف خودش می گه ! موجودات ُپررویی هستند، این پسر به من می گه تو خلق نيستی
 پس من هرآی زحمت بكشه خلقه، وقتی می گم منهم آه صبح تا شب اینجا زحمت می آشم،

 !".هم خلقم، می گه نه تو خلق نيستی

 

 

. تو دشمن خلقی. بله تو خلق نيستی: " را شنيدم آه در جواب او گفتحبيب     صدای رفيق 
مهم این است آه برای چه و در چه . تنها زحمت آشيدن دليل این نيست آه تو جزو خلق باشی

لق گذاشته ای و در راه پيشبرد تو خودت را به دلخواه در اختيار دشمن خ. راهی زحمت بكشی
تو در صفی قرار گرفته ای آه روبروی خلق ایستاده ای، . هدف های ظالمانه او زحمت می آشی

 !".تو نمی توانی خلق باشی، تو دشمن خلقی. نه در آنار او
ورتون منظ: " بحث آرده و از او پرسيده بود آهحبيب     ماجرا از این قرار بود، آه قبال َزَنک با رفيق 

 ...".از خلق آيه آه این همه با محبت و احترام از او یاد می آنين، خلق آيه؟ 
َزَنک آه قبال دیده بود رفقا چگونه به خلق ."  تمام زحمتكشان خلق هستند: "     رفيق گفته بود

عشق می ورزند و می گویند در راه سعادت و رهایی خلق از تيره روزی و بهره دهی و رنج است 
ام شكنجه ها و ناراحتی ها را قبول آرده اند و به خاطر سعادت آنهاست آه مبارزه می آه تم

آنند، آرزو می آرد او هم جزو خلق محسوب شود و مورد احترام افرادی چنين دلير آه تا مرگ به 
این در واقع نهایت خودخواهی توأم با حماقت شدید . آرمان خلق خود وفادار می مانند، قرار گيرد

از این جهت بود آه اصرار داشت چون او هم از صبح . ک بود آه یك چنين انتظاری از رفقا داشتَزَن
 !! تا شب در این اداره خدمت می آند، پس خلق است

آليه های او .  برخاستحبيباز سلول رفيق " ونسه رموس"     عصر همان روز صدای ضربه 
. مرتب به درب سلولش می زد. فتناراحت شده بود و هر یك ساعت باید به مستراح می ر

غذای بد، ناراحتی های عصبی ناشی از وضعيت و محيط شكنجه، . مستراح رفتن مسئله ای بود
شنيدن صدای ضربات شالق و فریادهای مبارزین در زیر شكنجه، ناراحتی های معده و روده برای 

به .  ناراحتی بيشتر می شدو از این رو دیر به مستراح بردن، موجب. رفقای زندانی ایجاد می آرد
فرزادرفيق   به علت وضع خاص آليه هایش اجازه داده بودند که خارج از نوبت به مستراح حبيب

 . برود ولی هربار درب زدن او، با شليك خنده و متلك گویی مزدوران همراه می شد
صدای . ود، بيرون آمدرفيق در حالی آه ُآتش را روی دوش انداخته ب.      به هر حال در را باز آردند

گروهبان نگهبان فحش می داد آه چرا ُآتت را آج پوشيده ای و چرا پایت را . مشت و لگد بلند شد
می . سروصدا زیاد بود و حرف ها به خوبی تشخيص داده نمی شد... . زیاد روی زمين می آشی 

 را به حبيبنه ای شده َزَنک به گروهبان سپرده بود آه به هر بها. شد حدس زد چه اتفاقی افتاده
 . تالفی صبح اذیت آند و او هم بهانه پيدا آرده و حبيب را آتك می زد

پاسبان .  سروصدا بلند شدحبيبباز از سلول رفيق . وقت شام خوردن بود.      ساعتی گذشت
صدای َزَنک را شنيدم آه می .  غذا نمی خورد و می خواهد اعتصاب غذا آندحبيباطالع داد آه 

. زندانی باید مطيع باشد. امكان ندارد من بگذارم تو اعتصاب بكنی. تو مجبوری غذا بخوری": گفت
 را می حبيبصدای اعتراض آميز و خشمگين رفيق ." زندانی حق ندارد به دلخواه خود رفتار بكند

یك لحظه سكوت . شنيدم ولی سلول او از سلول من دور بود و حرفهایش را تشخيص نمی دادم
می شنيدم آه رفيق . همه را آنار زده و به سلول رفت. ، بازجوی رفيق، آمدامينی. برقرار شد

 را شنيدم آه به نگهبان ها می سپرد، امينیبعد از مدتی صدای .  با اعتراض حرف می زندحبيب
 با او آاری نداشته باشيد و می گفت آخر چرا با او بحث می آنيد؟

 
 
 

 روزهای دیگر در سلول
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در عين حال سرگرمی های مبارز نباید . به این فكر بودم آه اوقاتمان به بيكاری نگذرد     در سلول 
. در سلول انفرادی، من برای خود برنامه ای تنظيم آرده بودم. از آرمان او جدا و بی ارتباط باشد
 ورزش، شعر خواندن، به وسيله ضربه زدن به دیوار با رفقای: دیگران نيز چنين برنامه ای داشتند

زندانی در سلول های مجاور صحبت آردن، ساختن تيله از خمير و بعد نشانه روی دیوار، آه می 
توانست نوعی تمرین تيراندازی باشد و این مواقعی ممكن بود آه سروصدای هواآش بلند باشد و 

وقتی هواآش خاموش بود، روی . صدای به دیوار خوردن گلوله خميری به گوش نگهبان ها نرسد
عالوه بر آن ها، فكر آردن روی . يله بازی می آردم آه این هم نوعی نشانه روی بودزمين ت

موضوعی مشخص، نقاشی آردن روی خمير یا ساختن مجسمه هایی از آن، دیوارها را به دنبال 
 ... .شعری گشتن و یا خود روی دیوار شعر نوشتن 

خصلت هميشگی اش اینجا هم خود را َزَنک محافظ، طبق .      هوای سلول ها بسيارَ دم آرده بود
به خاطر قدرت نمایی پيش زندانيان و نيز همكارانش، دستور داده بود . رئيس زیرزمين می شناخت

او می خواست ضمن این آه زندانيان او را . ساعتی از روز درب سلول ها را آمی باز بگذارند
به هر حال درب نيمه باز . دصاحب قدرت بدانند و از او حساب ببرند، دوستش هم داشته باشن

 . فرصت خوبی برای حرف زدن به وجود آورده بود
******************* 

 
به غير از سلول روبرو، آنهم به زحمت، جائی را .      زیرزمين نيمه تاریك بود و چشمان من آم سو

در سلول روبرویم یك زندانی غيرسياسی جای داشت آه دلش می خواست هرچه . نمی دیدم
در ته سلولش نشسته و جلو در . از این رو سعی می آرد، دست از پا خطا نكند. ودتر آزاد شودز

پاسبان ها . رفقای دیگر هر یك الی درب سلول ایستاده و با همدیگر حرف می زدند. نمی آمد
بعضی از رفقا آه فاصله سلولشان بيش از همه .  نشنودفرهنگگفته بودند یواش حرف بزنيد آه 

ای اینكه صدایشان شنيده نشود، روی در، حرف هایشان را آلمه به آلمه برای همدیگر بود، بر
 ماجرای شكنجه و بازجویی خود را برای ما شرح رقيهدر این روزها بود آه رفيق . تصویر می آردند

 .داد
مزدوران شهربانی، رفيق را درخانه برادرش دستگير آرده و بعد از تهدیدهای زیاد او را به زیر 

شالق زدن، ناخن زیر پرس گذاشتن، پيچاندن گوشت با انبردستی، با نورافكن . شكنجه ُبرده بودند
چشم را اذیت آردن و سوزاندن انگشت پا، از جمله شكنجه هایی بودند آه آن مزدوران وحشی 

 . در مورد رفيق به آار ُبرده بودند
در تمام طول شكنجه رفيق را لخت آرده و      عالوه بر اینها این جانيان، این خودفروختگاِن حقير 

باتوم برقی را با بدنش تماس می دادند و در این حال با وقاحت عده ای از پاسبانان را جلوی در 
شكنجه گاه جمع آرده و به فاصله هایی درب اتاق را باز می آردند تا رفيق را در آن حال ببينند و 

رفيق از زیر هر دوی این شكنجه ها . أم گردانندبدین ترتيب شكنجه جسمی را با شكنجه روحی تو
، سروده خود رفيق، آسی آه زیر شكنجه سرسختانه "پيروزی"در قطعه . (سرافراز بيرون آمد

 ∗).مقاومت می آند، تصویر خود اوست
مزدوران آثيف .      بر وقاحت و بيشرمی دشمن و مأمورین َپست و هرزه او نهایتی نيست

هم، چنين بيشرمی هایی از خود نشان داده شهين توآلی رفيق شهربانی موقع دستگيری
آنها در فاصله خانه و اطالعات شهربانی در حالی آه دست و پا و دهان رفيق را بسته و . بودند

خود مست بودند و بطری های عرق به دست داشتند

 

                                                

توی ماشين اعمال بسيار وقيحانه و * ∗
به هر حال دشمن بعد از نااميدی از این شكنجه دست . بسيار ناشایستی را با رفيق آرده بودند

موضوع از این قرار بود آه رفيق را بعد از این شكنجه های وحشيانه .  می زندرقيهبه فریب رفيق 
به اتاقی می اندازند و پاسبانی را باالی سرش می گذارند آه در حقيقت مأمور بازجویی بوده و 

ه حرف زدن می آند و خود را از این آه رفيق این همه او شروع ب. لباس پاسبانی به تن داشته
شكنجه شده است، سخت ناراحت نشان می دهد و شروع به گالیه می آند، از وضع زندگی 

به شكنجه گران فحش می . خود و این آه با حقوق آم نمی تواند شكم زن و بچه اش را سير آند
اده، مثال موقع شنيدن صدای پایی فورا از رفتارهای گول زننده دیگری هم از خود بروز می د. دهد

 
 .اين قطعه در پايان همين فصل از کتاب آمده است  ∗
 .مزدوران دشمن برای اين آه بتوانند جسارت برخورد با چريك ها را داشته باشند، قبال عرق می خورند*  ∗
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به هر حال . رفيق فاصله می گرفته یا صدای خود را پائين می آورده و با پچ پچ حرف می زده
 را جلب می آند و با دو قطره اشكی آه آن روبه صفت خائن از یادآوری رقيهسرانجام اعتماد رفيق 

 با سادگی تمام گمان می رقيهرفيق . می آندشكنجه های رفيق می ریزد، اعتماد رفيق را آاملتر 
از این رو وقتی رفقای خوب . آرده هر رفيق یا زیر شكنجه می ميرد و یا حرف زده و خائن می شود

و قابل اعتماد را زنده می بيند، تعجب می آند و آنگاه یاوه های مزدوران را آه گویا با دستگاهی، 
قبال هم یكی از استادهای دانشكده اش .  باور می آندفكر زندانيان را از مغزشان ضبط می آنند،
دیگر شكی برایش باقی نمی ماند آه مزدوران راست . در مورد این دستگاه با آنها حرف زده بود

او آه زیر شكنجه آدرس خانه تيمی خود را بروز نداده بود، پيش خود فكر می آند آه از . می گویند
تا آنها . و به رفقایش پيغام بفرستد آه خانه را تخليه آنندوجود این پاسبان مهربان آمك بگيرد 

به دنبال این طرز فكر . نتوانند از دستگاه جادویی خود استفاده آرده و هدف خود را عملی سازند
ولی ! پاسبان با آمی مَِنت قبول می آند آه پيغام او را برساند. آدرس را به پاسبان می دهد
 .انه را تخليه آرده بودند و نيرنگ دشمن بی نتيجه می ماندخوشبختانه رفقا تا آن موقع خ

ما می گفتيم نه، این " به نظر شما این خيانت است؟: "     رفيق رقيه با ناراحتی از ما می پرسيد
ولی او از این موضوع  بی . فقط سادگی در برابر دشمن و هوشياری انقالبی به آار نبردن است

 . اندازه ناراحت بود
******************* 

 
ادهرفيق .      به آار درست و حسابی و عملی آمتر فكر می شد تقی  ، باز آردن قفل محمد

دستبند را به وسيله سوزن ته گرد، آه بعضی وقت ها از جارو آنده می شد و در سلول می 
حرف هایی مطرح می شد آه . فرار بيشتر جنبه آرزو داشت تا جنبه عملی. افتاد، یاد می داد

مثال این آه ممكن است بمبی به این ساختمان انداخته شود . حتی فكر آردن به آنها نادرست بود
من در تئوری، این طرز . و اوضاع نگهبان ها به هم بخورد و ما با استفاده از این فرصت فرار بكنيم

ی دانستن و می گفتم این نوع اندیشيدن، عامل بيرونی را مؤثرتر از عامل درون. فكر را رد می آردم
ما باید بدون اتكاء به خارج، از نيروهای درونيمان مدد بجویيم و . به آن بيشتر بهاء دادن است

اما عمال در این مورد تالشی جدی نمی آردم و در واقع از روحيه چریكی برخوردار . طرحی بریزیم
یگالاگر چه حرف رفيق . نبودم ه او به سازمان را قبول داشتم و هميشه به یادش بودم آ) 6(م

شما می توانيد افرادی تربيت بكنيد، آه سال : "هایی آه آار نظامی را نفی می آنند، می گوید
های سال در زندان بمانند و با صداقت تمام زندگی زندان را تحمل آنند ولی هرگز قادر نخواهيد 

ی می دانستم وظيفه در تئور." بود فردی تربيت بكنيد آه با نقشه حساب شده ای از زندان بگریزد
خودم فكر . یک چریك در زندان این است آه دائم در فكر فرار باشد و به راههای عملی آن فكر آند

ولی از آنجا آه آاری . می آردم آه اگر من این آار را نكنم، به بی صداقتی بزرگی دچار شده ام
 . اهی می گردمدر این جهت انجام نمی دادم، به معنی این بود آه دارم دنبال تكيه گ

ز  

ار

دو سه بار در مورد هر ( ُبرده بود شهين     به خاطر می آورم آه روزی َزَنک مرا به سلول رفيق 
تكه نانی را زیر بغل داشتم و بی آنكه متوجه باشم، ذره ذره از آن ُبریده و ) آداممان این آار را آرد

نكنه آف زندونو هم رفيق چطوری نون می خوری، : " به شوخی گفتشهينرفيق . می خوردم
!  فعال نه، رفتن آه حتما باید باشه ولی اینجا نه، زندون عمومی: گفتم !" ذره ذره بكنی و فرار آنی

با این همه پليس و نگهبان امكان نداره آسی بتونه فرار . بيخود از این آرزوها نكنين: "َزَنک گفت
ایجاد امكانی بكوشم به دنبال امكان بدون آن آه خود برای . موضوع برای من این چنين بود." آنه

در صورتی آه یك چریك در هر شرایطی باید سعی بكند از هر امكانی در . آماده ای می گشتم
نمی دانستم نگهبان ها . محيط آنجا برایم مجهول بود. محيط استفاده آرده و راهی برای فرار بيابد

  ....آجا هستند، چند نفرند؟ پاس آنها آی عوض می شود؟ و 
شك نيست آه در یك محيط بسته و محدود، .      به هر حال روزها به اینگونه سپری می شدند

زندگی برای ما در این محيط تا آنجا پيش می رفت آه شعر بخوانيم، . فكرها نيز محدود می شوند
گاهگاهی هم اگر .  را چگونه دست بياندازیمفرهنگمجسمه درست آنيم و در فكر این باشيم آه 

در حالی آه . كانش بود، به طور جدی راجع به خط مشی مان با رفقای غيرسازمانی حرف بزنيمام
در آن تابستان، تاریخی در حال ساخته شدن بود و وقایع گوناگونی اتفاق می افتاد آه فكر هر 
رفيقی را در بيرون به خود مشغول می داشت و هر آسی به دنبال راه حلی برای مقابله با وقایع 

گاهی . ما از همه جا بی خبر بودیم. واری بوده و برای پيشبرد جنبش سخت تالش می نمودناگ
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هم َزَنک ها خبرهایی می آوردند و هدفشان این بود آه این خبرها تأثير بدی در روحيه ما بجا 
 . را َزَنک دادآرمان خلقمثال خبر اعدام رفقای . بگذارد

******************* 
 

چند روز بود آه َزَنک صبح و عصر با اآيپی بيرون می رفت و ساعت ها در .  بود۵٠     اوائل پایيز 
بعدها متوجه شدیم آه گویا این غيبت های او با شناخته شدن خانه رفيق . زیرزمين پيدا نمی شد

دی"  زیرا آه بالفاصله بعد از تمام شدن غيبت هایش، .  برای دشمن مربوط بوده است)7"(قب
در این مورد با احساس افتخار و خوشحالی تمام .  را او به ما اطالع دادقبادیيق درگيری خانه رف

در اثر تيراندازی ما، خانه به ویرانه ای تبدیل شد و سه چریك آه در آن خانه ساآن : "می گفت
 !".بودند آشته شدند

ا

 

تی در یك      َزَنک ازمقابله و نبرد قهرمانانه رفقا چيزی نمی گفت، ولی ما می دانستيم وق
او خيال . درگيری، سه چریك آشته شود، روشن است آه چه حماسه ای باید آفریده شده باشد

در حالی آه نمی دانست خود این . می آرد این گونه خبرها ما را نااميد و پریشان می سازد
 ها و موضوع گواه روشن ادامه هرچه ُپرشورتر مبارزه ما بر ضد بيداد بود و همين شهادت ها، مبارزه

دالوری ها، ما را بيشتر متعهد می ساخت آه مبارزه بی امان و آشتی ناپذیر خود را در زندان 
 . ادامه دهيم

******************* 
 

شب ها زیر پتو مچاله می شدم و از .      اواسط پایيز، هوای سلول ها خيلی سرد شده بود
. م از سرما منجمد می شونداحساس می آردم سلول های سر. شدت سرما خوابم نمی ُبرد

وضع . ُآت زندان را بعنوان روسری روی سرم می انداختم و آستين هایش را از جلو گره می زدم
 . خنده داری پيدا می آردم ولی آمی گرمم می شد

مثال در مورد غذا، بعضی ها به علت .      به هر حال در آنجا رفقا هر آدام ناراحتی هایی داشتند
ده یا ناراحتی های دیگر معده یا روده ای داشتند، نمی توانستند غذای بد زندان را این آه زخم مع

 . بخورند و اغلب فقط به خوردن نان خالی اآتفاء می آردند
******************* 

الی درب یكی .      زندانيان تازه ای آورده بودند و من پی فرصتی می گشتم آه با آنها حرف بزنم
 خبر تازه چی هست؟ : دهانم را به سوراخ در گذاشته، از رفيق پرسيدم. وداز سلول ها باز ب

با شادی ." را زده اند و او آشته شده" فرید" چریك ها، هلی آوپتر : "با خوشحالی جواب داد
از خوشحالی، سلول را دور زدم و . وصف ناپذیری خواستم حرفهایش را تكرارآند و او تكرار آرد

 آمده و پرسيدم دیگه چه خبر؟دوباره به طرف سوراخ 
.  شنيده ای؟ او یك دختر از سازمان چریكهای فدایی خلق بودمهرنوشراجع به : "     رفيق گفت

اما چنان دالورانه با مزدوران جنگيده آه حاال جریانش همه جا پيچيده . در یك درگيری شهيد شد
من از شنيدن این )  8..."(ایش در رفتهعالوه بر آن توانسته مزدوران را سرگرم ُآنه و یكی از رفق...

می توانستم دختر چریك قهرمان را مجسم آنم آه چگونه یك تنه در . خبر خيلی خوشحال شدم
آخر پشتوانه دليری او عشق به خلق و ایمان . برابر انبوه مزدوران ایستاده و بی باآانه می جنگد

 به این چریك فدایی و دلير احساس می محبتی بی پایان در دلم. به درستی و پيروزی آرمانش بود
 .آردم و پيش خود به خون او سوگند خوردم آه هميشه مبارز و هميشه آشتی ناپذیر باقی بمانم

******************* 
 

اصالنیَزَنک ها روبروی سلول من ایستاده و داشتند نمایش سرهنگ .      بعد از ظهر بود  امير
وانمود می آردند آه او می خواهد به سلولی وارد شود ... وردند  اطالعات را درمی آ٢رئيس دایره 

اول خيلی با احتياط از بيرون، نيم نگاهی به درون سلول می . آه یك چریك در آن زندانی است
آمی می ایستد، جسارتی به خود می دهد آه وارد . اندازد و به سرعت خود را آنار می آشد

قبلی را تكرار می آند و باز با نگرانی و برای اطمينان، از همان حرآت . شود ولی باز نمی تواند
افسر مطمئنش می آند و " دست و پایش بسته است؟: "افسری آه پهلویش ایستاده می پرسد

او باز در حالی آه سعی می آند هنگام ورود به سلول از افسرهای دیگر فاصله نداشته باشد، 
 . وارد سلول می شود
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حرآت را هنگام ورود به سلول آدام یك از مبارزین دلير انجام داده بود آه حاال      نمی دانم او این 
من هم به حماقت آنها می . َزَنک ها غش غش می خندیدند. خود مزدوران ادایش را درمی آوردند

خندیدم آه پيش من ادای رئيس خود را درمی آوردند و هم از ُبزدلی آن رئيس خنده ام گرفته بود و 
. ببين رفقای قهرمان با چه شجاعت و بی باآی با این مزدوران روبرو می شوند:  گفتمبه خود می

ببين چهَ دماری از روزگار این ها درمی آورند آه این رئيس مزدوران این همه می ترسد و حتی از 
 .رفتن پيش زندانی دست و پا بسته هم  واهمه دارد

******************* 
 

رفيق نابدل را هم از . دعوا آرده بود و دست و پایش را دستبند زده بودند     رفيق رقيه با َزَنک 
. مأمورین سخت عصبانی به نظر می رسيدند. سلول های قسمت دیگر اداره به زیرزمين آوردند

او در زندان قبلی، رئيس زندان را آتك زده و شلوغی راه . دست های او را هم به تخت بستند
گر با پا به درب سلول های خود آوفته و شعار داده بودند و زندانيانُ ترك نيز زندانيان دی. انداخته بود

  ∗!"یا شا ُاختای، یاشا: "با فریادهای بلند گفته بودند
الی درب . درب سلول هایمان باز بود.     وقت ظهر آه رسيد، دست های رفيق نابدل را باز آردند

چشمان هر دو ما نزدیك بين بود و نمی . ب آمدرفيق جلو در. ایستاده و به سلول او چشم دوختم
دستش را دیدم آه باال ُبرد و مشتش را . توانستيم با تكان دادن لب های خود با هم حرف بزنيم

با نزدیك ...". بلشویك وار بباید جنگيد: "گره آرد و آلماتی را به آهنگی می شنيدم آه می گفت
سبان به سلول من دید نداشت و من همچنان الی پا. شدن صدای پای پاسبان، رفيق به آنار رفت

 .رفيق ورزش می آرد. درب ایستاده بودم
******************* 

 
در بيرون گروه دیگری فعاليت می آنند آه مذهبی : "     یك روز رفيقی با خوشحالی به من گفت

آنها هم با : "ه گفترفيق دیگری در مورد این گرو".  ولی ماتریاليسم تاریخی را قبول دارند. هستند
این . از شنيدن این مژده بسيار خوش حال شدم". خط مشی مبارزه مسلحانه فعاليت می آنند

موضوع نه تنها درست بودن خط مشی ما را تأئيد می آرد، هم چنين به ما اميد می داد آه یاران 
 . ممبارز دیگری هم داریم و می توانيم متحدا در مقابل دشمن خونخوار قرار بگيری

******************* 
 

     به سلول شماره یك آهَ دم درب قرار داشت، منتقل شده بودم و صداهای بيرون را خوب می 
َزَنک با . یك روز بين َزَنک و یكی از پاسبان ها بر سر شستن ظرف دعوایی بر پا شده بود. شنيدم

!" بردار این ظرف ها را بشورتو وظيفه ات اینه آه هرچه من گفتم اطاعت آنی، : "تحكم می گفت
از . و از این آار اجتناب می آرد!" من وظيفه ام پاس دادنه، نه ظرف شستن: "پاسبان می گفت

 . طرز برخورد پاسبان خيلی خوشحال بودم و از فریاد تحكم َزَنک، احساس انزجار می آردم
آه دیگر از تحكم و اطاعت به دنيای زیبای آمونيسم .      به دنيای ایده آل آینده می اندیشيدم

از یادآوری این موضوع و . آردن خبری نيست و از طبقات استثمارگر هيچ اثری باقی نخواهد ماند
این آه می دیدم من نيز می توانم در به وجود آوردن چنين دنيایی سهمی هرچند آوچك داشته 

یم از سلول بيرون رفت صدا. باشم، شوق و شعفی فراوان وجودم را فرا گرفت و با قهقهه خندیدم
آری، : جوابش دادم" چيكار داری می آنی، شعر می خوانی؟: "و َزَنک با تعجب صدایم آرد آه

 !...شعر می خوانم
******************* 

 
همه را غير از من و رفيق شهين و .      اواخر آبان ماه بود آه رفقا را به زندان اوین منتقل آردند

ریاضیرفيق رقيه و  زیرزمين خالی . آه می گفتند می خواهيم آزادش آنيم، ُبرده بودند) 9(احمد
. باالخره چند روز بعد، افرادی از اوین آمدند. ما را هم در این روزها قرار بود به اوین ببرند. بود

چشمهای ما را بسته و با ماشين آمبوالنس مانندی آه اصال به بيرون دید نداشت، به زندان اوین 
 .منتقل آردند

 

                                                 
 !زنده باد اختای: معنی شعار اين است. به اين اسم شعر می گفت بود و نابدلاسم مستعار رفيق " اختای"  ∗
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 )پيروزی ( 
 

 روزها از پی هم می گذرند
 و ما به آینده روشن انقالبمان می اندیشيم
 اینجا زندان موقت شهربانی آل آشور است

  دخمه زیرزمينی آن محبوس١٢و ما هر یك در یكی از 
 اینجا شب با روز یكسان است

 و المپ های آم سوئی روشنی بخش سلول هایمان
 ذائی آه می دهند تشخيص می دهيمما ساعت روز را از نوع غ

 اگر به دستور مادربزرگ زندان آه زنيكه خوش رقص نامش داده ایم
 در سلول هایمان به اندازه شكاف ناچيزی باز باشد

 :از البالی این شكاف پيام تند و آتشين انقالب را سر می دهيم آه
 ."چه آند بر دل چون آتش ما، آتش تير. بلشویك بار بباید جنگيد"

 .و یا به لبخندی نوید پيروزی به هم می دهيم
 و از تنها روزن سلولمان آه دیدگاه مزدوران است

 به حرآات آنان می نگریم
 هربار آه رفيقی از برابر سلولمان می گذرد

 مشت های گره آرده خویش را با خشم و نفرت در هوا می جنبانيم
 یعنی آه مرگ بر مزدوران، مرگ بر دژخيمان

 رزه، پيروزیاتحاد، مبا
 شعاری ست آه با سه عالمت دست نشانش می دهيم

 دشمن به خيال خود به سكوتمان وامی دارد
 ولی ما موج گرانيم آه آرام نگيریم

 و به هر شكل خواه با ضربه هایی به دیوار
 یا با نغمه هایی به نجوا یا با اشاراتی چند، پياممان را به هم می رسانيم

 رد الهه های سكوتی از ما ساخته است، به ریشش می خندیمو دشمن ابلهانه می پندا
 صدای سوتی قلب سكوت را می شكافد

 .و سرود آزادی یا انترناسيونال و یا به یاد سياهكل را به گوش می رساند
  نام اوستفرهنگو این خود آافی ست سرآار استوار پير را آه 
 :و یا گروهبان نگهبان را از خشم بخود بجنباند

 پفيوز آيست آه سوت می آشداین "
 "اینجا خانه خاله نيست

 و عجوالنه آليد در قفل در بچرخاند
 به اميد آنكه قدرتی از خود بنمایاند

 ولی آور خوانده ای مزدور
 و یا هر بار آه نجوایی به گوشش می رسد
 گربه سان آهسته آهسته بدرون می خزد

 به اميد آنكه غافلگيرمان سازد
 ور خوانده ای مزدورولی این بار نيز آ

 !چریك زرنگ تر از آنست آه تو می پنداری، احمق
 صدای ظریف اما متينی در فضا می پيچد

  آب بيارین،- بلی -سرآار 
 قدری صبر آن ليوان خالی نيست
 و یا صدای خشن و مردانه ای آه
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  آبریز می روم- بلی– سرآار -
  قدری صبر آن، شام می خوریم-

 اشق قدرت است، زوزه می آشدو زنيكه خوش رقص آه ع
 چند بار آبریز، قانون را نقض آرده ای

 قانون برای آبریز رفتن. می خندیم، مسخره تر از این ممكن نيست
 !این طبيعی ترین نياز انسانی

 روزی سه بار آبریز، سه بار غذا، سه بار سيگار
 و هفته ای یك بار حمام و اصالح سر و صورت مردان

 و معلوم نيست این قانون مسخره از مجلسين شورااین یك قانون است 
 !و سنا نيز گذشته است یا نه

***** 
 ما روزهای خود را اینچنين می گذرانيم
 ولی هيچ یك از ما حتی لحظه ای نيز

 با ستم ها و ستمكارهایمان نمی سازیم
 این است آه گاه دستبندی به دست و پا بندی به پا داریم

 محبتیگاه لقمه های به اصطالح 
  برایمان می آوردفرهنگ

 و خنده دارتر تالش مذبوحانه بر این آه
 ندامت نامه ای به پيشگاه آن مردك ناچيز بنویسيم

 .زهی خيال باطل
 آجاست دستی آه دست دژخيم را پس نزند

 و آجاست زبانی آه تملق های مزورانه را قاطعانه رد نكند
 جناب سروان یا سرهنگی به خيال خود از سر لطف

 به دخمه هایمان سرك می آشد
 و بيهوده می آوشد گره از ابروانمان بردارد.  خوبم-چطوری ؟ 

 یا لبانمان را به خنده وادارد
 از این آه محل سگش نيز نمی گذاریم، چون مار گزیده ای از خشم به خود می پيچد

 .چه بيهوده خيالی آه بر خود قدرتی می پندارد
 به هنگام ورود سرهنگی به پایش برخيززنيكه خوش رقص تذآر می دهد، 

 .جواب می شنود، او برای تو سرهنگ است
 ولی آنكه برای من بزرگ و قابل احترام
 آارگریست با دست های پينه بسته
 و دهقانی با چهره از ظلم شكسته

*** 
 روزها اینچنين از پی هم می گذرند

 و شب ها پشت درهای بسته با دستبندهایی به دست
 اندیشيم؟به چه می 

 به گذشته ُپرشور، به حال بی تحرك خود یا به آینده انقالبمان
 فكرمان آميخته ای از این سه زمانست

 و آنچه گرمی بخش وجودمان،
 .اميد به پيروزی است

 گاه از خمير نان هایمان مجسمه هایی می سازیم
 و اگر فرصتی افتد، برای هم می فرستيمشان

  اشكال ناچيز خودارمغان های آوچكی هستند آه با
 بيانگر درون آتشينمان می باشند

 ماهی سياه آوچولو، یا خنجر ُبرنده ای
 مشت گره آرده یا زنجير از هم گسسته ای

 پرنده آزادی یا ستاره دنباله داری
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 تصویری از چهره دیوسيرتان پليد
 ⊕"ونسه رموس: "یا نوشته بر خميری آه

 أس می خواندسوسن، به طورمداوم به گوش مرتجعين آیه ی
 "پرستوها، پرستوها تو خونه مون درد و غمه"

 "دل شده یك آاسه خون"و آغاسی، 
 :ولی این صدای گرم رفيق است آه

 "خلق ما غرق به خون"
 و با نفرت، خون جواب هر خون

**** 
  را بياورید باال١٠شماره . تلفن زنگ می زند

  شماره دیگر را١٢یا یكی از 
 درفيقی به بازجویی می رو

 چه خواهند پرسيد؟. دل در سينه هایمان می طپد
 آه را دستگير آرده اند؟

 هربار  پزشكی می بينی یا پزشكياری
 .بدان آه مبارزی را به اصطالح خود، آش و الش آرده اند

**** 
 هر از چند گاهی، صدای پوتين های سربازی بر آنت می دارد

 داشتیآه اگر دستی از دستبند و پایی از پای بند آزاد 
 مشتاقانه نگاهی از روزن به بيرون اندازی

 غالمان حلقه به گوشی را می بينی
 آه تبدیل به مجسمه هایی شده اند

 حتما سرور مزدوران به بازرسی آمده است
 !آری رئيس زندان است
 پس رفقا را. اینجا دیگر جا نيست

 یكی پس از دیگری با دست ها و چشمان بسته
 ر می آنندشبانه، روانه زندان دیگ

 و ما چشم انتظار آخرین دیدار از روزن
 نگاهمان در هم گره می خورد. چشممان به هم می افتد

 در این نگاه حرف هائی ست
 یعنی آه رفيق، دشمن در دریای خونی آه خود پدید آورده غرق خواهد شد

 امپریاليسم گورآن خویش را در بطن خود می پرورد
**** 

  شب های متوالیهر از چند شب یك بار و یا
 صدای ضربات شالق را می شنوی آه سبعانه فرود می آید

 و فریادهایی آه مرگ بر تو ای مزدور
 و نعره هایی آه بگو، بگو

 .و فریادهایی آه نمی گویم
 بزن خائن، بسوزانم، به چار ميخم آش
 به سياهچالم انداز، طعمه مارم آن

 تو با من هرچه خواهی آن
  خلق نجنبانمولی من زبانم را عليه

 نعره ها وحشيانه تر می شود
 تيربارانت می آنم

 رفيق می خندد، چه سعادتی باالتر از این
 مرگ در راه خلق، در راه حق و آزادی

                                                 
 .، آه رفيق چه گوارا هميشه آن را در آخر نامه هايش می نوشت"ما پيروز می شويم"ونسه رموس يك آلمه اسپانيايی است به معنی   ⊕
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 دشمن درمانده تر از پيش به خيال خود تهدید روحی می آند
 خانواده ات را آواره و هفت جدت را بيچاره خواهم آرد

 ست خائن، ظلم، آار این دستگاه استجای تعجب ني: رفيق می خندد
 :دشمن ارزش رفيق را دریافته است و در حالی آه از خشم آف بر دهان آورده، نعره می زند

 رفيقت را به پيش هردو چشمت ریز خواهم آرد
 رفيقم نيز فدای خلق: رفيق می خندد

 این بار رفيق را برهنه آرده و عمل شنيعی با او می آنند
 د در این حال از او عكس بگيرندرئيس دستور می ده

 رفيق در حالی آه دیگر رمقی بر او نمانده است، می گوید
 شما از جنایات خود سند نيز تهيه می آنيد؟

 رفيق بيهوش است دیگر. صدا خاموش می گردد
 صدای ضربه هایی چند ز دیوار مجاور می رسد بر گوش

  آری،  می شنوی صدای شكنجه است–بيداری 
  اندر پنجه جالد خون آشاممبارزی است

 و با تردید می پرسد آه آیا ما شكست خوردیم؟
 نه، هستند رفقایی آه می جنگند: جواب

 و خواهند بود مبارزینی آه بجنگند
 این مهم نيست آه ما آشته شویم

 حتی این مهم نيست آه یك گروه انقالبی از بين برود
 مهم این است سالحی آه از دست رفيقی می افتد

  دیگر باشد آه سالح برگيرددست
 و این نه یك دست، هزاران دست است آه سالح می گيرند

 انقالب چون سيل خروشانی به جریان افتاده
 و غلطک وار در سراشيب زمان پيش می رود
 و هيچ سدی را یارای مقاومت با آن نيست

 خلق به پا خواهد خاست، پيروزی از آن ماست
 

 :و با آواز می خواند
 سياهی ها به در می شه  شه، سحر می شه  سحر می 

 آه خون خلق هدر می شه  نخواب آروم تو یک لحظه 
 چه آتش ها به پا می شه  چه سرها که فدا ميشه 

 جهان از ظلم رها می شه   ولی آخر رفيق من 
 ...جهان از خواب بدر می شه 

 
 

  رقيه دانشگری -سلول شهربانی 
 50تابستان سال 

 
 
 

  :3توضيحات فصل 
 

از رهبران حزب آمونيست در ایران بود آه در اواخر دیكتاتوری رضاشاه در زندان : دآتر تقی ارانی)  1
افسانه دليری های او هميشه نيروبخش مبارزین بوده . های او با تزریق آمپول هوا شهيد گردید

 .ان قرار می گيرداو همواره مورد استفاده گروه های مبارز درایر" ماتریاليسم دیالكتيك"اثر. است
 

یكی از گروه های آمونيستی آه هم زمان با آغاز فعاليت های چریكهای فدایی : آرمان خلقگروه )  2
پنج تن از اعضای . خلق به طور مستقل مبارزه مسلحانه را آغاز آرد و عملياتی نيز انجام داد
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بعد از ) ی، ناصر مدنیهمایون آتيرایی، هوشنگ ترگل، بهرام طاهرزاده، ناصر آریم(مرآزیت آن 
 . تيرباران شدند۵٠مقاومت دليرانه زیر شكنجه های سخت، در مهرماه 

 
دستگير شد  ۵٠یكی از اعضای سازمان چریكهای فدایی خلق است آه در تابستان : حبيب فرزاد)  3

 .و به ده سال حبس محكوم گردید
 

او به هنگام ساختن آوآتل . ق بودیكی از اعضای سازمان چریكهای فدایی خل: خليل سلمان نژاد)  4
مولوتوف، در اثر انفجار آن آه باعث سوخته شدن تمام بدنش گردید، در حالی آه در آن ساعات 

 .بعد از انفجار هم روحيه رزمندگی اش را همچنان حفظ نموده بود، شهيد شد
 

ان چریك های فدایی یكی از افسران دلير ارتش و از سمپاتيزان های سازم: احمد خرم آبادی) 1 (-) 5
 . به همراه رفيق آاظم سالحی تيرباران گردید۵٠در بهار. خلق بود

 .  رفيق احمد خرم آبادی افسر وظيفه بود نه افسر ارتش⊕
 در یك درگيری ۴٩یكی از اعضای سازمان چریكهای فدایی خلق آه در دی ماه : آاظم سالحی) 2(

افعی خود، یكی از مزدوران دشمن را از پای درآورد، با دشمن پس از این آه با چاقو، تنها وسيله تد
 ۵٠دستگير شد و به مدت دو ماه زیر شدیدترین شكنجه ها قرار گرفت و باالخره در اردیبهشت

 .تيرباران گردید
 

. یكی از انقالبيون رزمنده برزیلی آه مدت چهل سال بر عليه امپریاليسم جنگيد: آارلوس ماریگال)  6
آه " چریك شهری"آتاب .  درگيری مسلحانه با دشمن، به شهادت رسيد سالگی، در یك۵۴در

 .مجموعه ای از تجربيات جنگ چریكی شهری انقالبيون برزیلی است، اثر او می باشد
 

عضو تيم تدارآات چریكی برای عمليات روستایی و فرمانده یكی از تيم های شهری : چنگيز قبادی)  7
 ضمن عمليات شناسایی روستایی، پس از ۵٠ یك بار در بهاراو. سازمان چریكهای فدایی خلق بود

 در محاصره خانه ۵٠در مهرماه . درگيری با مأمورین، با اجرای یك عمل فدایی، موفق به فرار گردید
پس از نبردی ) سيد نوزادی و سالمی(تيمی از طرف نيروهای دشمن، به همراه دو رفيق دیگر 

ود به سوی دشمن، با انفجار مواد منفجره به زندگی دالورانه و شليك آخرین گلوله های خ
 .قهرمانانه شان پایان دادند

  
او . همسر همسنگر چنگيز قبادی، عضو تيم تدارآاتی عمليات روستایی بود: مهرنوش ابراهيمی)  8

اما با اجرای عمليات شجاعانه ای موفق به فرار . نيز ضمن شناسایی، به دست دشمن اسير شد
 خود را در محاصره دشمن یافت و پس از به آار بردن ۵٠ن تخليه منزل تيمی در مهراو ضم. گردید

 .سالح ها و مهمات همراه خود بر عليه دشمن، خود نيز قهرمانانه شهيد گردید
  

یكی از سمپاتيزان ها آه دشمن از وجود او در دستگيری مناف فلكی از اعضای : احمد ریاضی)  9
 .  استفاده آردسازمان چریكهای فدائی خلق،
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