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 داشتديا

نکاتي را در بارة چرايي و « روايت من»با عنوان  مطلبيدر  ،در جلد نخست -7

مـاده  آ . در جريانام براي خواننده توضيح داده داد داد بي کتاب چگونگي تهيه و تنظيم

ايـن مجموعـه در    وضيحات بيشتري در چنـد و چـون  که ت بر آن شدم کردن جلد دوم

 در انتهاي کتاب آمده است.ياداشتي ديگر در  اختيار خواننده بگذارم که

در دورة  بيش دقيق از زنـدانيان سياسـي زن  آماري کم و  در پيوست کتاب -2

آمـده   مطبوعـات  ها و اعالميه هايي از و بريده ها همراه با نقشه حکومت محمد رضا شاه،

 آن دوره ياري رساند. تواند به شناختي بيشتر از يکه م است

بـراي خواننـدة نـا آشـنا بـه       چه بسـا  که معمول بود طالحاتياصدر زندان  -5

 نيز به عنوان واژه نامه بـه  . ترجيح دادم اين اصطالحات راباشد  نا مأنوس ،فضاي زندان

 اضافه کنم. کتاب پيوست

 خـود  بـا نـام کامـ     ندبسياري از راويان پذيرفت ،نخستدر پي انتشار جلد  -2

 نيز نـام بيشـتر   7چاپ دوم جلد  ده است. برايدر فهرست آم . اين اساميمعرفي شوند

 راويان به طور کام  خواهد آمد.

 



 

 

 سپاس

راويـان آن   همـه جانبـة   ياري اعتماد و گمان تهيه و تنظيم اين کتاب بدون يب

هـاي   همبنداني هستم که در تمـام ايـن سـال    را مديون همة بود. انجام آن يممکن م نا

و  بـه همـة آنـان    نکردنـد. ايـن کتـاب متعلـق    از همراهي و همدلي با مـن دريـ     دراز

 .ستا ي جمعيورددستا

هـاي اوليـة گفتگوهـا،     نسخه نوارها و مسئوليت تهية آرشيوي براي جمع آوري

و غيره را شمسـي  ها  هاي مالي و هزينه کمکرسي به  حسابهاي کتبي راويان،  تأييديه

زندان زنان را  هاي نقشه زني تهيه و تنظيم آمار،کار دشوار . است هورزنده به عهده داشت

. همچنين تهيه اسناد و مدارك مورد نياز در روند کـار را مـديون او   است او انجام داده

افـت و   همواره با جان و دل پشتيبان و همراه شـکيباي  ،ها که در تمام اين سال هستم

 .است هاي من بوده يخيزها و ناشکيباي

ســناد و مــدارك، تــدقيق در گــردآوري ا نيــز از همبنــدان و دوســتان برخــي

حمايـت خـود را از    هاي مالي و فکـري  اطالعات، تدقيق آمار، پياده کردن نوار و کمک

 ند.من دري  نکرد

 

هـاي   از جنبه ي هستم کهدوستان مديون چنينثمر رسيدن اين کتاب را هم به

 : اند ياري رسانده به من تنظيم آن در ديگر

، بـدون  ايـن کتـاب بـه مهـنم رسـيد     فکر تهيـة  رامين از همان ابتدا که  پسرم

ه بـه مـن يـاري رسـاند    و پيشـنهادهايش   هـا  ، توصيهها کمترين مالحظة عاطفي با ايده

و بيجاي من با شکيبايي توجه  هاي بجا به تمامي وسواس نيز آرايي در کار صفحه .است

 .کرد

، همچنـين  هـا  هاي مربوط به رخـدادهاي زنـدان و نـام     تدقيق بسياري از تاريخ

را مديون محمـد   زندان ها و اصطالحات  زيادي از واژه تعداد و تدقيق معناي وريآ جمع
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 اطالعـات مـورد نيـاز مـرا يافتـه و در اختيـارم       ،ريبـا پيگيـ  همواره  هستم کهاعظمي 

 گذاشته است.

 اجتماعي و سياسي هاي مربوط به رخدادهاي ها و تاريخ اي نام پاره ناصر مهاجر

از مشوقان پيگيـرِ  ، ي خودهاو پيشنهاد ها توصيهبا  نين. همچتصحيح کرد 7جلد  در را

 .ه استکارِ من بود

هــا و  بــا ايــده کـه  همــا نــاطق هســتممـديون  را  7يِ جلــد هــا اي عنــوان پـاره 

 .به من ياري رساند ،پيشنهادهايش

 

کـار   و چنـدين بـاره   جداگانه در بازخواني ناصحي هريک فهيمة فرسايي و رضا

تصحيح  ،يتايپي، دستور زبان و رعايت اصول سجاوند ايه يگير تصحيح و غلط دشوار

 شک  ارائـه  در مورد  اييه و نيز توصيه ها ياداشتو  در متن کتاب ها يبند اي جمله پاره

 اند. ش به سزايي داشتهنق 2و  7جلد 

 را مديون سيروس جاويدي هستم. 2گيري جلد  غلط آخر براي بازخواني

 اي کتاب با خود من است.ه يبا اين حال مسئوليت کم و کاست

 

 ويدا حاجبي تبريزي

2112ژوئن  -7535پاريس، خرداد   
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 دستگيري و بازجويي -7

 کميته مشترکاوين، 

 





 

 

 اي جديده سياست

 صديقه
تعداد  ، شهين و من و35اسفند  77بعد از تشکي  حزب رستاخيز در چند روز 

منتقـ    نگهبان و سرباز مسلح،  دستبند بـه دسـت   را با گرداني زيادي از زندانيان مرد

 احساس کـردم  انفرادي به رويم بسته شد، سلولِ که درِ  از همان لحظه کردند به اوين.

 چنـد سـال پـيش،    انگار نه انگـار  کنند. ييک تازه دستگير شده با من رفتار م همچون

گذرانده از سـر  هاي انفرادي کميته در سلول ها ماه روزهاي سخت شکنجه و بازجويي را

 د عمـومي يک سال هم بود کـه پـايم بـه بنـ     محکوم شده بودم! زندان هشت سالبه  و

 زندان قصر رسيده بود.

بـدون   ،هـا  سلول ، بدون ارتباط با ديگر نگهبان ز از نو. پيوسته زير نظررو دوباره

ـ  و مالقات، با همـان يکدسـت لبـاس زنـدان،      روزنامه کتاب و خبـر از همـه جـا، در     يب

 به سر بردم. ها ها و ماه انگيز روزها و هفته سکوتي دلهره

ـ     ،ماه دستگيرم شـده بـود   تنها چيزي که در اين چند ه تـن از  ايـن بـود کـه ن 

 در يک صحنه سازي کشته بودند.مجاهد( را  زندانيان مرد )هفت فدايي و دو

ن زده بـود و در  ک  زندان اوين هم سري به سـلول مـ   سرهنگ وزيري، رئيس

چه »که رسانده بود «ماطالع»از آن وضعيت، با لحني پرخاشگرانه به  پاسخ به اعتراضم

تـونيم   ردين؟ محکوم هم شده باشين محکوميتتون تموم هم شده باشه، ما ميخيال ک

 «تون کنيم و اگر مستحق بودين اعدامتون کنيم! يدوباره دادگاه

آزاد نکـردن   اي آشـکار  تن زنداني، و به گونـه  1کشتن ضمني  سخنان او تاييد

 پس از پايان محکوميت بود. زندانيان

و شـاهد  مـاه بـه سـلول عمـومي نـرفتم       پـن  شـش   تا زماني که بعد ازليکن 

و شکنجه در   ميزان دستگيري از و نبودم هاي اوين و وضعيت همسلولي ماجراهاي تازه

 جديـد  يسياسـت  رژيم ،با تشکي  حزب رستاخيز کردم تصور نميبودم، شنيده کميته ن



 دستگيري و بازجويي: اوين، کميته 
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 سابقه و قـوانين  اقدامات بي اي با مجموعه . سياستي که رفته رفتهاستدر پيش گرفته 

در مراسم بزرگداشت  خورشيدي با تقويم شاهنشاهي رسمي تغيير تقويم تازه، همچون

شـعار   دسـت آخـر   و ... قدرت تسليحاتيباال بردن  پهلوي.خاندان سال حکومت  پنجاه

 همراه شد.« آريا مهر»به رهبري « تمدن بزرگ هاي دروازه»مسخرة رساندن ايران به 

 فشـار و  افزايش ها، ورت گسترش دستگيريبه ص ها  در زندان ،تازه  اين سياست

نخستين احکـام   و ها محکوميتباال رفتن  آزاد نکردن بعد از پايان محکوميت، شکنجه،

باالترين محکوميـت زنـان، اگـر     پيش از آن، .بازتاب يافتزندانيان زن  براي ابد و اعدام

 سال بود. ده ،دستگير شده بودند مسلح

عليـه  » فعاليـت  سال زنـدان بـراي هـر گونـه     هقانونِ د 32سال  ليکن از ميانة

 شد. به اجرا گذاشته ،، از پخش يک اعالميه گرفته تا شرکت در تظاهرات«امنيت

افـزايش   ناچيز بيش از پـيش  هاي «جرم»شدگان به تعداد دستگير ،از آن پس

 .گذشت دويست نفر تعداد زندانيان زن از مرز 33که در اواي   يافت. تا جايي

بـه   افتن همين قانون بود که از انفراديِ اوينان با به رسميت يبيش همزم کما

. ديدن شهين بود برده شدم. نخستين چيزي که مرا به شگفتي واداشت سلول عمومي

 سـال  3 ،گذراندن چنـدين مـاه در سـلول انفـرادي اويـن      از پس شهينشد  يباورم نم

شـود، هنـوز    ر آزادچند ماه ديگ بايست در حالي که مي ،زندان هاي تحم  همة سختي

 برد. بدون مالقات در سلول عمومي به سر مي

از  نـيم پـس   ال وکرد کـه او را يـک سـ    نمي به مهنم خطور هرگز در آن زمان

بـدون مالقـات    چنـان هم، «هـا  گالبـي »اتـاق  ي معـروف بـه   در سلول ،پايان محکوميت

 نگهدارند.

، بودنـد  ها رضايي دو نفر ازخانوادة شهين نبود. ندان بهتر ازهم چ وضعيت بقية

 همگـي ايـن بـود کـه خويشـاوندي     نقطـه مشـترك    سه نفر از خانوادة اعظمي و صفا.

به زندگي مخفـي رو آورده   35از سال  شهين سيمين خواهر. داشتند متواري يا مخفي

سـاواك   بـه گمـان   بودنـد و  و دور مـن هـم مخفـي   از دوسـتان نزديـک    چند تنبود. 

 .باط برقرار کنمتوانستم از زندان با آنان ارت مي

روز  و ، پا درهوابازجويي زيرِ تازه دستگيرشدة در آن سلول عمومي، همه چون

يـا   ، از کشته شدنبوديم   نا منتظره اي حادثه نگران هر لحظه .کرديم به روز زندگي مي
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 دردنـاکي بـود.    وضـعيت روحـي  شـکنجة دوبـاره و...    زجويي ودستگيري عزيزي تـا بـا  

هاي سخت را پشت سر گذاشته و چندين سـال   سو بازجويي از يک هاي من يهمسلول

دسـت  هـا   هاي زندان، دوري از فرزندان و ديگر محروميت يدشواربا  يا چندين ماه بود

 عزيزانشـان  ا مرگ و زندگي يا دستگيريب رنوشتشانديگر س از سوي .به گريبان بودند

ي گـرم.  نـه پوشـاک   ه کتاب ون ،نه مالقات داشتند همه فشار، گره خورده بود. تازه با اين

 از خـانواده  اي وسـيله  بود و بـس. حتـي اجـازة خريـد يـا دريافـت       اونيفورم زندان تنها

 .نداشتند

پـيش  « اضطراري»و اگر  اجازة رفتن به دستشويي داشتيم فقط سه بار در روز

 .نداشتيم «مخصوص سط ِ»اي جز استفاده از  آمد، چاره مي

آبان، تولـد شـاه،    2به مناسبت  پرگوشت زندان غذاي ويژه و آورم که به ياد مي

« سـط  مخصـوص  »و  در بسته اسهال گرفتيم سلولِ مسموم از آب درآمد و همگي در

 بيست و چهار ساعته اشغال بود!

يـک قالـب    اي تنها هفتـه ما هفت هشت نفر  بود. ي ديگرصابون دردسر کمبود

و حمام. مجبور بـوديم از   هاي زير لباس ،براي شستن دست و رو .صابون جيره داشتيم

مصـرف آن   تا ناظر بـر ميـزان و چگـونگي    تعيين کنيم «مسئول صابون» ن خودمانبي

 باشد.

آزاد  خواب ديـده بـود   شب ،بود «مسئول صابون»بار که شهين آيد يک يادم مي

بيند. شتابان  صابون روي زمين مي اي تکه رود که ناگهان شده و دارد در خيابان راه مي

 «آخ، اضافه بر جيره است!»گويد،  مي دارد و با خوشحالي در دل برمي آنرا

آنکـه   دستگير شده بود و بـي  35سال  اواي  تر بود. ا از همه عجيبصفوضعيت 

را در  ، دسـت و پـا بسـته و چشـم بسـته خـود      بتواند علت دستگيريش را حدس بزنـد 

 کميته روي تخت شکنجه يافته بود.

يـادم هسـت،    ريف کرده بود. تا جايي کهن تعاش را با جزييات براي م يبازجوي

 ي وحشـتناك همه چيز برايم چنان بيگانه و باور نکردني بـود کـه بـه کابوسـ    :  گفت مي

کردند که تو صبا هستي! بگو که  ند، هياهو ميگفت مي زدند، ناسزا شالقم مي مانست! مي

ها، صـداي  صـدا  صبا هستي! صبا خواهرم بود که مخفي بود و من از او خبري نداشتم.

بـودم و در   هـا خوانـده   هـايي بـود کـه در داسـتان     ها و غـول  حيوان آدميزاد نبود. نعرة
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 خانة تيمي ! بگو!... قرارت را ... اسلحه را،بگو ،کشيدند هايم ديده بودم. عربده مي کابوس

دانـم   نمـي خواهنـد.   فهميدم چه مي دانستم چه بگويم، چون نمي ها را و ... نمي و جزوه

خواستند. و قـراري بـا او    ار با صبا را ميقر ور کردند که صبا نيستم. حاال ديگرچگونه با

 نداشتم.

! شناسـي بگـو   کـه مـي   را هـايي  همـة آدم گفتنـد اسـم    زدنـد و مـي   مـي شالق 

 زدنـد بگـو! همـه را بگـو! و مـن      پرسيدم آخر کدام آدم؟ آدم فراوان است. فرياد مي مي

 . و اين ابتدا و انتهايي نداشت.راندم ر زبان ميب آمد جلو چشمم مي هر که ناماختيار  بي

گفتند، کتاب را چـه   نام کتابي را بردند که تا آن روز نامش را نشنيده بودم. مي

، امانده بودم. بعد در سين جيم کتبـي، سـئوال شـده بـود    کردي؟ کي برايت فرستاد؟ و

اولـين   دمخـور  مي چه سوگندهر  را چه کردي؟ و به کي دادي؟ حماسة مقاومت کتابِ

 فايده نداشت. شنوم بار است چنين نامي مي

گرفته بود و رادانستم چيست سراپاي وجودم را ف ترس، ترس از چيزي که نمي

 کرد. به کارهاي نسنجيده وادارم مي

 پرونده سازي

شناختم. دختري بود زيبا، سرزنده و بـا   اش را از بيرون زندان مي و خانوادهصفا 

و  آموزگـار بـود، بـا تربيتـي آزادمـنش     آورد.  م را به وجد مياش آد نشاط. قهقهة خنده

 جواني از خويشاوندانش ازدواج کند. قرار بود با رفتاري ساده و راحت.

، تازه متوجه شده بود کـه همـة   سال زندان دومحکوم شدن به بعد از دادگاه و 

 .تبدي  شده عليه خودش سياسي اي به پرونده ها ها و سئوال و جواب آن شکنجه

نزديـک   محکـوميتش  پايـان  ر آن سلول عمومي ديـدم، بـه  زماني که صفا را د

 با ساواك غاف  از اينکه .داشت ولي دل به آزادي خوش  مالقات نداشت، گرچهاد. ش مي

 کرد. ديگر کسي را آزاد نمي ،سياست جديد اجراي

حـال جسـمي و    ، رفته رفته از اشـتها افتـاد و  از آزادي و نوميد سرخوردهصفا 

اش احسـاس ديـن    بودم و در برابـر خـانواده   سخت نگران حالش ريخت. بهم اش حيرو
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آمـد ديگـر    مـي  ود زنده بماند، حاال اگر باليي سر صـفا کردم. خواهرش که معلوم نب مي

اي بـه او   لقمـه  بـه اصـرار  کـردم   مـي  اش نگاه کنم. تالش توانستم به چشم خانواده نمي

کرد و با نگاهي که ديگر برق گذشته را  از مياش را به زحمت ب . چشمان غمزدهبخورانم

 «تونم، بغض سنگيني راه گلوم رو بسته نمي» گفت،  نداشت مي

بيماري عجيبـي در او   هاي شد تا آنکه نشانه گذشت رنجورتر مي يهر روز که م

شـايد   از يک بيمـاري جسـمي در رنـ  اسـت،     به راستي او کهم يبروز کرد. تازه دريافت

بـا   ورم کرده و دردناك شده بـود  هايش سينه. خورده باشد بهم دنشسيستم هورمونيِ ب

 .رفت فريادش به آسمان مي ين تماسکمتر با و ،ترشحي چرکين

در به رغم وضعيت دشوار خودم، از رئيس زندان سـروان روحـي    اي نبود. چاره

ساواك را به او ياد آور وضعيت مخاطره انگيز صفا و مسئوليت  و خواست مالقات کردم

و  رن آزادش کنيم به سـراغش مـي   اگه»مسخرة سروان روحي اين بود که  پاسخ م.شد

 !«تره شه، اينجا زندگيش امن خانة تيمي و کشته مي برن مي اون رو

، خـورد  مـي ندرد خانة تيمـي   هرچه تالش کردم به او بفهمانم که آدم بيمار به

 زنداني را آزاد کنند. کحتي ي خواهند نمي با سياست تازه بود که نداشت. روشنفايده 

 .شکست مي با آزادي يک نفر هم جو ارعاب گويي

 مقـداري دارو داد و  پزشـک  .بردند ارتش به بيمارستان چندي گذشت، صفا را

جزو اشياء ممنوعـه   سينه بندليکن در اوين  .سينه بند را برايش تجويز کرداستفاده از 

پهـن در اختيـار صـفا     نـوار  اي تکـه  اهم تنهـ  ار ندانم کار بهداري اوينبهي ،کريمي بود.

 گذاشت.

 دهند و يک سينه بند از خانواده بگيرند.برانجام حاضر شدند به صفا مالقات س

قطره قطـره آب   د.جلوگيري نکر بدتر شدن حال او ، ديگر ازو نه سينه بندنه دارو  ولي

هـر   والر رمق. غذا نخـوردن  با چشماني بي مانست چهرة زيبايش به پيرزني مي شد. مي

د و آنـرا بـه   نشـو  از آن بـاخبر  بازجوها خواست شده بود. با اين همه، دلش نميروزش 

 .هراسـيد  مي بازجوها از بازگشت دوباره به کميته و ديدن د.نحساب اعتصاب غذا بگذار

 .ش را بـه زن حسـيني بگـوييم   که قضية غذا نخـوردن  پذيرفت پافشاري و اصرار زياد با

، شـما  هر اتفاقي براي صـقا بيفتـد  فتم و هشدار دادم که به زن حسيني گ هنگامي که

 «اي! خودت وادارش کرده»به من انداخت، يعني که ي عاق  اندر سفيهد، نگاهمسئولي
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تـا يـک سـال بعـد از پايـان       لـيکن  او را از پـيش مـا بردنـد.    ،چندي نگذشـت 

 ها. نديدار صليب سرخ از زندا نزديک شدن را آزاد نکردند، مگر بامحکوميت هم او 

در اثـر همـان    پس از انقالب در زايشـگاه بـه ديـدنش رفـتم، اولـين فرزنـدش      

 ده بود.مرده به دنيا آم ،بيماري

 و کالفه! نگران

! به انفرادي برده باشـند  نکند او را سراغمان آمد. با بردن صفا، نگراني بيشتري

 نکند ...! نکند...!

، دلشـوره خبـري،   بـي  حال خودمان هم چندان تعريفي نداشت. انتظـار، گرچه 

 !و کالفگي نگراني، ترس

دخترش فاطمه او را عزيز  مانند يکي از روزهاي سرد زمستان، خانم رضايي که

ي ارتش بازگشت. بي آنکه سخني بگويد، غمگين کنار بخاري از دادرس يم،کرد صدا مي

 نشست.

 «عزيز چي شده؟ پرونده خوني چطور بود؟»ازش پرسيدم، 

 «وکيلم گفت صديقه رو کشتن»ته زمزمه کرد، با چشماني پراشک آهس

آهسـته گفـت بخـوان!     باخـت.  مـي  ، چهارمين فرزندش بـود کـه جـان   صديقه

 «دو تا کفتر رو»گفت، « چه بخوانم؟»پرسيدم، 

 خواندم،

 خون و آواز / شبا در لونه و روزا به پرواز دوتا کفتر بوديم هم
 شيراز ه ز/ که او تاي منو برد «ساواك»الهي خير نبينه مردِ 

 گريستيم. همراه عزيز آرام آرام ميهمه 

نگـران و  خبـر مانـديم.    تعداد ما در آن سلول تغيير نکرد و از دنيا بي يادم نيست تا کي

 ظـر را زيـر ن  ما رفتار در «چشمي»به گوش بودند و از  ها پشت در نگهبان .بوديم کالفه

ــتند.  ــيني داش ــانم حس ــة در خ ــرنگهباني، رتب ــت از آزار  س ــزارش  ودس ــتهگ  پيوس

 و بـا قطـع نفـت بخـاري     ،بازگذاشتن پنجره براي چند دقيقه هواي سالمداشت.  برنمي
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 شد و الي آخر. پاسخ داده مي ماندن قاشق بي با ،شکسته شدن دستة قاشق پالستيکي

گذاشته بود و برايش شـعري نيمـه فارسـي نيمـه     « کر ه» فريده ك. نام زن حسيني را 

سالم ميگـه چطـورين/ پوليـور     يادش اينجا / بعد از ز  کر ه ميهر رواخته بود که لري س
   را سوختوندين/ قاشق يانه چرا اشکوندين ...يانه چ

 ، کـه بلندگويِ گوشة ديـوار برد.  براي آزار ما، ساواك از هرچه در چنته داشت بهره مي

سـپرد، يکـي از    ميهاي ما گوش  به حرف خواست اللة بزرگِ گوش هر گاه ميچون  هم

 هاي آزار بود. يلهوس

دانسـتيم کـه    مـي  کرد، لـيکن  گاه موسيقي و اخباري دستچين شده پخش مي با اينکه

هـاي   صحبتبارها  خاموش که بود هاي ماست. فاصلي آن گوش سپردن به حر بردکار

. يـادم  «سحر»را گذاشته بوديم  اسم بلندگو شنيده بوديم.را خط ور  گريختة آن جسته

 نيست چرا سحر؟

آخـه سـحر،   »گفت،  لري مي ويژه رو به گوشي بلندگو به لهجة يبا طنز. فريده

 «نيه کمي هم بخوهمش گوش! 

 ها ها و شنيده ديده

 .ما آمدنـد  به اتاقديگري  زندانيان تايادم نيست چند هفته يا چند ماه گذشت 

 انفرادي کميته يا اوين آمده بودند.همه از 

از قـرار بـا    .مـا  نفرادي آوردنـد پـيش  هاي ا از سلول طاهره را بخت با ما بود که

ماجراي بيماري صفا را شـنيد   ود. از همان ابتدا کهکارهايش زن حسيني را مله کرده ب

 رسـيد  هاي گليم، حوله، جوراب و هر چه بـه دسـتش مـي    شروع کرد به جور کردن نخ

از اول  جاسازي کرده بـوديم. « ژهمني»براي دوختن سينه بند. ما يک سوزن هم با اسم 

 «منيژه رو بدين کار دارم!»، گفت افتادند مي ها از رفت و آمد مي صبح که نگهبان

 را مـا  ند دوخـت. و سينه ب ههاي زيرپوش، براي هم در عرض چند روز از پارچه

سـينه   بـدني   هر بار کـه در بازرسـي   ،از عذاب سينه بند نداشتن نجات داد. از آن پس

شد و از نو برايمان  ا تمام انرژي دست به کار ميباره ب بردند، طاهره دو بندهاي ما را مي
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 دوخت. سينه بند مي

کـرد و   کوچک داشت و شغلش خياطي بود. علني زنـدگي مـي   يک پسر طاهره

عجوبـة  ا هاي مخفي رهبران مجاهدين رفت و آمد داشـت.  در عين حال با يکي از خانه

ي از سر گذرانـده  هاي سخت غريبي بود، سرسخت، پرتحرك و پرانرژي. با اينکه شکنجه

ــود و  ــاخنب ــ  ن ــايش را کش ــه  ه ــود، لحظ ــايش آش و الش ب ــد و پاه اي آرام  يده بودن

 نشست. نمي

 در بـارة  ،آوردنـد  بـه اتـاق مـا مـي     يتـه مفتـه از زبـان کسـاني کـه از ک    ررفته 

گذشـت   هر روز که مـي  شنيديم و مي سابقه در کميته هاي بي و شکنجه ها گيري سخت

 بردم. ي که در کار بود پي ميبيشتر به ابعاد سياست جديد

هـا و ضـربات    ، کشـته شـدگان، اعـدام    ميزان وسـيع دسـتگيري   از زهرا قلهکي

 ي کميتـه هـا  سلول که کرد . تعريف ميگفت به فداييان و مجاهدين مي سنگين ساواك

بـه زنجيـر بسـته بودنـد و کتـک       هـا را در راهـرو   خيليشدگان  پر بود. از تازه دستگير

ها را به صـف   اتاق شکنجه زنداني درِ پشتِ پيچيد. جيرها در بند ميزدند و صداي زن مي

اي  از هر گوشـه  فريادصداي شبانه روز فرستادند.  بستند و نوبتي به اتاق شکنجه مي مي

 شـده  پاهـا بانـدپيچي  بـود.   هاي دلمه بسته ها پر از خون . راهروها و دستشوييبلند بود

در اتاق بازجويي لخـت   ، روز اولب دخترها رااغلخزيدند.  ها روي زمين مي بود و خيلي

جـز   همـة مـردم بـا اعليحضـرت موافـق هسـتن،      »کـه   بود بازجو شنيده کردند. از مي

و ديگـه آزاد   نـدازيم ا کشيم يا به زنـدان مـي   که همة اونها رو مي معدودي وطن فروش

 بـود از  کـاره هـم   هـي   رسيد، حتي کسي که پايش به کميته ميگفت،  مي «کنيم! نمي

 ماند. شکنجه در امان نمي

 يادش گرامي. اعدام کردند. 33سال  بعد از پيش ما بردند و در مدتي زري را

 تفسير قرآن

بـه   طالقـاني را  اعظم بود که خانم 33چهارم پنجم سال هاي  ماه کنم گمان مي

مالقـات داشـت.    و همچنين با پدرش در زندان اش خانواده او مرتب با .آوردند سلول ما
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به اتاق مـا راه يافـت. خـانم طالقـاني تـالش       به عنوان اولين کتابود او، قرآن هم با ور

از دســتبرد » ، شــايدجمــع کنــد خــودهــا را دور  مــذهبي ،تفســير قــرآن کــرد بــا مــي

 بـه  ها بـود. لـيکن   يا بهتر بگويم در صدد جدا کردن مذهبي .«ها نجات دهد کمونيست

 اين جدايي در بند زنان رخ نداد. ،از شدکار موفق نشد. تا روزي که درهاي اوين ب اين

 خبـر شـديم   در بازگشـت  .بتول دزفولي مالقات دادنـد ن روزها به يکي از همي

بتول با تأسف و غم از خالة مهربانش برايمان گفت و بـه يـاد   اش را از دست داده.  خاله

 .است داده آورد که در کودکي با چه محبتي هر سال به او عيدي مي

ي با بتول، دوستان به شوخي و جدي از من خواستند قـرآن  شب براي همدرد

را بگردانم. ابتدا به تقليد از عبدالباسط قرآن خواندم و بعـد روي   ختم بخوانم و مجلس

و  از سجاياي خالة بتـول گفـتم   و به تقليد از آخوندها« منبر رفتم»پتوي تا شده چند 

 دند زير خنده.داده است، که همه ز اين که هر سال به بتول عيدي مي

ش مسـلماني دو  سروان روحـي در نقـ   ند.بعد مرا به دفتر زندان خواست روز دو

خونين و به  شما که مسلمان نيستين چرا قرآن مي»که  آتشه شروع کرد به بازخواست

 «کنين؟ مقدسات توهين مي

کننـدة آن خـانم   تقاضـا   بعـد  ن را از اتاق ما بردند و چنديقرآدو روز گذشت 

 .را طالقاني

چرا سروان روحي اين همه بـه قـرآن خوانـدن مـن حساسـيت       بود که شگفت

 دهد! نشان مي

بـه   شـاه و اطرافيـانش را   تظاهر تر از اسالم بود. پيش دوآتشة او تر دفاع شگفت

ناگهـان مـدافع دوآتشـة     أموران ساواكنکه مشناختم، ولي اي بودن مي متديّن لمانمس

 سابقه بود. شوند بيباسالم 

ن ن هنوز خبر نداشتيم که در پي تغيير ايدئولوژي بخشي از مجاهديدر آن زما

اهلل خميني  آيت طرفدار سرشناس روحانيون از تن 1لنينيست،  -مارکسيست به عنوان

 .اند داده ها کمونيست فتوايي علية مجاهدين و از درون زندان در اوين،

 





 

 

 دست به دست بدش به دست حسيني!

 ن. ناهيد
هـاي   و مطلع از گـروه  اي قوي حافظهبا ري پور( بازجويي بود )بهمن ناد تهراني

هـا و تاريخشـان    هاي مسلح را با نـام و نشـان و ويژگـي    ها و گروه سياسي. به ويژه چپ

هنگامي در دستگاه ساواك ارتقاء يافت که در جريـان سـياهک     اوشناخت.  بي ميحسا

هـاي   لـة کـاکو درجنگـ    در ق، را هـاي فـدايي   رهبري عمليات حمله به پناهگاه چريک

 به عهده گرفت. گيالن،

هـايش   اي خشـن و جـدي. زيـر چشـم     دار بود با چهره قد بلند و هيک  تهراني

در کميتة مشترك، حوزة اقتدار و  5هاي شبانه. بند  هميشه کبود بود، شايد از بيخوابي

لي و خزيـد تـو. بـرخالف رسـو     شد، عين مار مـي  صدا وارد بند مي فرمانروايي او بود. بي

صـدا   لغزيـد تـوي بنـد. خـودش را بـي      کرد و مـي  هايش، درِ بند را آهسته باز مي نوچه

 کرد. هايش را از آنجا شروع مي ابرساند ته راهرو و انتخ مي

 تهرانـي  اما فضا گويي از حجمي که بدن .شد در راهرو هي  صدايي شنيده نمي

هـا   رسيد. همـة سـلول   ها مي شد و همچون موجي به سلول سنگين مي ،کرد اشغال مي

بنـد در سـکوتي    .شـد  نه حبس ميها در سي کردند. نفس صدايش را حس مي حضور بي

 ؟ي افتادهسک چه به فال . اکنون قرعهرفت مطلق فرو مي

نشـنيده   کـردن   کنجهدر بازجويي و ش تهرانيمتهمي نبود که در بارة خشونت 

 تجربه نکرده باشد. باشد يا باجسم و جان

شـنيده   شگذشت که صداي آرام، اما ترسناک نمي ود او به بنداز ور چند لحظه

 «دست به دست بدش به دست حسيني!»داد،  شد که به نگهبان بند دستور مي مي

 

شايد به خـاطر داشـتن اطالعـات زيـاد و اطمينـان بـه ضـرورت وجـودش در         

پـيش از دسـتگيري بـه     تهرانيهاي چپ بود که  جمهوري اسالمي براي مبارزه با گروه
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آخـر کـارش بـه     ندين مقام جمهوري اسالمي براي همکـاري نامـه نوشـت و دسـت    چ

کـه   تي او را در حال گريه و زاري و طلب عفو درتلويزيون ديـدم قدستگيري انجاميد. و

 خـدمت  بهتون تو رو به خدا من رو نکشيد، هر طور که بخواهين»گفت،  به التماس مي

 ردم و از اعدامش شاد نشدم.از ماللت و زبوني او احساس ترحم ک« کنم! مي

 کليد دار!

، بند همساية مـا  2رسولي )ناصر نومري( شخصاٌ بازجوي من نبود. مسئول بند 

شناختيم که در تمام هفـت شـبانه    دار، خشن و وقيحش مي بود. ما او را از صداي زنگ

همـه   مـزاحمش زد، با حضور  پرنده پر نميروز هفته، حتي در روز جمعه که در کميته 

اول وقـت   ،از دستش يک لحظه در امان نبودند. صبح جمعه 2آزرد. زندانيان بند  ميرا 

 «کليد دار!» زد ي نعره ميصر بند با صداي تو دماغي و لحن خاپشت د

رش در تمـام محوطـة   آو رگبار فحش و ناسزاهاي چندش ه،شدن . وارد بند هنوز

سـاکتش بنـد را بـه     درست بر عکس تهراني که با حضور سـنگين و  .پيچيد کميته مي

يتي بود که شخص رسولي با حرکات و رفتارش موجود الت و رمل و بي ،آورد لرزه در مي

. حتـي  شپشـت سـر   نه جلوي رو، بلکه نده و مسخره بود. البتهخها سوژة  براي زنداني

 کردند. اش مي بازجوها هم گاه مسخره

 ن همکـاري بـا  خبـرچي  عنـوان دا به رسولي هنگامي که در آبادان معلم بود ابت

 ه،قـ دانشـجويي در منط  روشنفکري و و دادن چند محف ساواك را شروع کرد. بعد از ل

گـر   موقعيت شکنجهزير دست عضدي به  خدام ساواك در آمد وبه است به عنوان بازجو

 .ارتقاء پيدا کرداي  حرفه

  75اعدامي سلول 

که در لحظاتي ، بازجوهايي هم بودند رسوليو  تهرانيبرخالف بازجوهايي نظير 

چربيد، از جمله بازجويي به نام هوشـنگ   حس انسانيشان بر قساوت و بيرحميشان مي
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بازجوي من بـود. زيـر    32است. او در اواخر سال  عقابيکه بعدها فهميدم نام فاميلش 

هـاي افتـادة کـم     کرد. قد کوتاه و خپ  بود، با صورتي تپ ، سبي  کار مي تهرانيدست 

 کرده. طرز راه رفتن و حرف زدنش جاهلي بود.هايي پف  پشت و چشم

آمده بودند، به سلول مـا هـم    2ها که عقابي و تهراني با هم به بند  يکي از شب

ام شهال. تهراني طبق معمول مـا را   سري زدند. من بودم و خواهرم نوشين و دختر خاله

آخـر کـه   کنـد و ... دسـت    هايمان را نزنيم چنين و چنان مـي  تهديد کرد که اگر حرف

هـا! آخـه    ديگه نشنوم که آواز بخونين»رو به ما کرد و گفت،  عقابيخواستند بروند،  مي

 «شنوه! آسا مي گه صداهاي آسموني و فرشته يک اعدامي داريم که بيچاره مي

و در سلول را بست. اما ما « خفه شو!»اي به او رفت که يعني  تهراني چشم غره

بست به آواز خوانـدن ادامـه بـدهيم. از آن پـس     دستگيرمان شد که خو عقابياز حرف 

برنامة هر شب ما اين بود که فرصتي مناسب به دسـت بيـاوريم تـا نوشـين بـا صـداي       

مرغ سحر ناله سر کن، از خون جوانان  ،هاي ترانه ناشناسش براي آن اعدامي ا دلنشين
 را بخواند. ... بارون بارونه و گ  مريم ،و... وطن

بـر حسـب    ،شـويي رفتـه بـوديم   تهاي غذا بـه دس  ظرفيکبار که براي شستن 

ــدان ــديم 75ي ســلول تصــادف زن ــايش را مــياصــداي لنگــ .را دي ــا  ن پ شــناختيم، ام

اش زرد و پف کرده بود، با پانسماني بر  است. چهره« اعدامي»دانستيم که او همان  نمي

کـرد.   ي مـي اش را باال نگهداشته بود و لي ل پيشاني و سري تراشيده. پاي باند پي  شده

 ما انداخت. نگاهي فراموش ناشدني.سرش را برگرداند و نگاهي به 

نگهبان شتابان ما را از دستشويي بيرون راند، اما ما توانسته بـوديم راز صـداي   

بردند، گوش به زنـگ در انتظـار    بند بيرون مي ر که او را ازپاي او را کشف کنيم. هر با

ديگر صداي لي لـي او را   وزي او را از بند بردند وبارة صداي پاي او بوديم. ر شنيدن دو

 نشنيديم.

منتقـ  شـديم تـازه     5در بنـد   25بـه سـلول عمـومي     72تي ما از سـلول  قو

 همان اعـدامي  ،هاي فدايي جمشيدي رودباري از چريک 75فهميديم که زنداني سلول 

امـا   .دزخمي و دستگير شـده بـو   با ساواك ت. او در حين درگيريفگ بود که عقابي مي

شد که او را براي معالجـه   ساواك شايع کرده بود که در درگيري کشته شده. گفته مي

به اسرائي  فرستاده بودند. در سـلول عمـومي شـنيديم کـه عقـابي توجـه خاصـي بـه         
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گذاشـته و مـدتي    هـر روز در سـلول او را بـاز مـي     ده.دا جمشيدي رودباري نشان مـي 

 شايد هم تحت تأثير او بوده.، زده ينشسته و گپ م طوالني در کنار او مي

و موقعيت خاص او  رودباريهايم در بارة  در آن روزها بيشتر اوقات با همسلولي

هاي زيادي در مورد وضعيت او و توجـه عقـابي بـه او     زديم. پرسش در کميته حرف مي

زجوهـاي مختلـف   صوصيات باخمنة اين گفتگوها به طرز رفتار و برايمان مطرح بود. دا

گران هم بـا وجـود يکسـان     همگي ما نشان از آن داشت که شکنجه ةه شد. تجربکشيد

هاي خاص خودشان را  بارشان، الزاماٌ يکسان نيستند. هريک ويژگي بودن حرفة خشونت

 در زندان پراهميت است. ها دارند و توجه به آن براي تشخيص موقعيت

 سرافکندگي!

دوران پـس از   ،32سـال   )محمد حسن ناصري( را زماني ديدم کـه در  عضدي

« گالبـي »در زنـدان زنـان   گذراندم، يا به اصطالح راي   پايان محکوميتم را در اوين مي

 شده بودم.

 ،دتي کوتـاه کـرد و در عـرض مـ    زاده کار مـي  در ابتدا زير دست حسين عضدي

هاي دردنـاکش   وهاي قهار ساواك شده بود. خشونت و کشيدهجتبدي  به يکي از سرباز

دانيان معروف بـود. هيکلـي درشـت و تنومنـد داشـت و اسـتخوان يکـي از        در ميان زن

بـه   دانشکدة حقـوق  انشجويانني که دهايش بزرگتر از ديگري بود. شنيده بودم زما م 

 شکند. دست او مي  م متقاب  يخوردبرند، در زد و  همکاري او با ساواك پي مي

ا ساواك در جبهة در عين همکاري ب هنگام تحصي  در دانشگاه تهران،عضدي 

کرد. شکراهلل پاکنژاد نيز در همان زمان در جبهـة   ملي هم به عنوان نفومي فعاليت مي

، عضـدي  شـده بـود  م زماني که پاکنژاد دستگير  ا ملي فعال بود. از زندانيان مرد شنيده

شـمارة   رد از رو به رو شدن با او بپرهيزد. هنگام سرکشي به بنـدها، ک همواره سعي مي

گويـا   .کـرده  وقت درِ آن سلول را باز نميپرسيده و هي   از نگهبان مي کنژاد راسلول پا

و از آن پـس او بـه رو بـه ر    و شود به مسئوالن باالتر گزارش مي اين طرز رفتار عضدي

 دهد. شدن با پاکنژاد تن مي
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 «!آقا»مقامِ 

ه از زاده يا عطاپور را بيش از يکي دو بار در اوين نديدم. شنيده بودم کـ  حسين

ارتقاء مقام پيدا کرده بود. قدي کوتاه و هيکلي نسبتاٌ الغر داشت با سري  32هاي  سال

واتـي بـه   اطاس و لباني کبود و کلفت. هميشه يک عينک دودي به چشم داشـت و کر 

اش همخواني نداشت. در ميان بازجوهـا بـه مقـامِ     گردن که گرة بزرگ آن با قد و قواره

 انداخت. ها مي «آقا قراضه»ياد و هيبتش مرا به  رسيده بود. اما ريخت« آقا»

 اجـازة مالقـات حضـوري    ام خانواده به وساطت يکي از دوستان عمويم، ايکبار ب

زاده انجام گرفت. پيش از هر چيز نطق غرايي کـرد   داده بودند. مالقات زير نظر حسين

مـان پطـر   هاي گرم خلـي  فـارس از ز   اندازي به آب در مورد آرزوي روسيه براي دست

بدبخت بيچـاره! تـو کـه    »خواهرم نوشين و گفت،  کبير. نطقش که تمام شد رو کرد به

خواستي پخش کني بـه يـک    يرو که م اه فکر کرده بودي ليال خالدي، اگه اين اعالميه

 «.داد يمندادي به تو دوسير خرما  يبقال م

گه شما ا»که با حالتي خبيث شروع کرد به نصيحت و مادرم پدر بعد خطاب به

 «کشـيد!  کردين کارشون به اينجا نمي زدين و درست تربيت مي هاتون رو شالق مي بچه

يک روز توي اتاق برادرم يک اعالميه پيدا کردم، بـا  »حرفش توضيح داد که  تاييدو در 

ـ  بعـدها کـه   قدر زدمش تا از حال رفـت.  کمر بند به جانش افتادم و اون بـزرگ   رادرمب

 «برادر تو مرا نجات دادي! وسيد و گفت،ه بود روزي دستم رو بشد

خانم دکتر! تو »ام شهال و به طعنه گفت،  نگاهي انداخت به دختر خاله آخر سر

 71خواستي براي خلق مبارزه کني؟ جون خودت! اگه گوشـة يـک اسـکناس     مثالٌ مي

 «زدي! ها نمي دادن ديگه از اين حرف توماني رو بهت نشون مي

گفـتم،   . پيش خودم ميمضحک آمد و رفتارش يممسخره  هايش به نظرم حرف

 !«و با نفومتر ترمقتدرتر،  ه مضحکچهر البد»

زاده شـتابزده گوشـي را برداشـت. چنـد      همان لحطه تلفن زنـگ زد و حسـين  

ن. بـا دو دسـتش دو تـا    کالمي حرف نزده بود که تلفن دوم هم شروع کرد به زنگ زد

ور بله قربان گويـان، دسـتور    ور و آن اين را چسبانده بود به دوگوشش و از  گوشي تلفن

گرفت. حالتش به قدري مضحک بود که من و شهال پقي زديم زير خنده و سـرمان   مي
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 را پشت مادرم قايم کرديم.

زاده، برخالف خيلي از بازجوها، در کـارش   ام که حسين از زندانيان ديگر شنيده

نفر  1ه کار بگيرد. پس از قت  ها منطقش را هم ب بازجويي کرد در خبره بود و سعي مي

نفـر از اعضـاي سـازمان مجاهـدين( در      2نفـر ازگـروه بيـژن جزنـي و      1از زندانيان ) 

هاي اويـن، روزي محمدرضـا شـالگوني از اعضـاء معـروف بـه گـروه فلسـطين بـه           تپه

روزي بايد به اين مسئله  .آنها را کشتين؟ شما قات  آنهاييدچرا »زاده گفته بود،  حسين

 «.! ما اشتباه کرديمهآر»زاده پاسخ داده بود،  و حسين !«بدينجواب 

بـراي   تـو زاده براي متقاعد کـردن   هم شنيدم که يکبار حسين توويدا! از خود 

 توها يا تلويزيون آمده بود به سلولت در اوين. در گفتگويي طوالني با  ندامت در روزنامه
ر مـورد پخـش دادگـاه خسـرو     اين را پذيرفته بود، دست کم در ظـاهر، کـه سـاواك د   

 زيون اشتباه کرده است.گلسرخي و کرامت دانشيان از تلوي

گاه اوين سربازجو بـود، دانشـجوي سـال دوم     هزاده در شکنج زماني که حسين

يـا شـايد    2علوم سياسي در دانشگاه ملي هم بود. بعدها با احراز پسـت رياسـت رکـن    

، ترفيـع  «مقـام امنيتـي  »بتي معروف به ادارة ساواك، به عنوان رابط مستقيم ثا 3رکن 

 مقام پيدا کرد.

 خيط شدن تيمسار

بردنـد. وارد   اي بود در اواسط فروردين ماه. مرا به اتاق بازجويي مـي  معهجعصر 

بهـاري و   لطيـف  هـواي  در آني فـوارة آبـي را شـنيدم کـه     فلکه کميته که شدم صدا

اي  کـه بـراي لحظـه    چنان حـس دلپـذيري در مـن برانگيخـت    که آرامش استثنايي فل

 روم. هستم و دارم به بازجويي مي فراموش کردم در کميته

در اتاق بازجويي دو نفر از زندانيان مـرد روي صـندلي ارج دسـته دار نشسـته     

دادنـد. بـازجويم    اي سـفيد بـازجويي پـس مـي     بودند و قلم به دست داشتند روي ورقه

لويم گذاشت. روي آن نوشـته  اي ج هوشنگ عقابي يک صندلي به من نشان داد و ورقه

يـادم   هاي خـود را بـه تفصـي  شـرح دهيـد.      تهويت شما محرز است، فعالي :شده بود
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. بـا اينکـه معلـوم بـود ايـن نـوع       شـد  يمش از من نيست چندمين بار بود که اين پرس

هاي  ت تمام حرفقباره و به د د، اما ناچار بايد دوها بيشتر جنبة تشريفاتي دار بازجويي

 حوصله قلم را به دست گرفتم. ، بيبنويسم. از اين همه تکرار کالفه بودم قبلي را

هنوز چيزي ننوشته بودم که ناگهان عقابي شـتابزده ايسـتاد و مبدبانـه سـالم     

گفت. سرتيپ رضا زندي پور رئيس کميته با لباس و کاله نظـامي وارد اتـاق شـد. امـا     

ا به چارچوب در نخـورد. تـا آن   براي گذشتن از در اتاق مجبور شد سرش را خم کند ت

اش خيلي شنيده بودم، اما در آن لحظه از ديـدن   زمان زندي پور را نديده بودم. در باره

قليانيش و آن شيوة خم کردن سرش براي عبـور   قد دراز و هيک  الغر و به اصطالح ني

 م.به زحمت جلوي خودم را گرفت .دام گرفته بو از چارچوبِ در، پيش از هر چيز خنده

زندي پور وسط اتاق کمي مکث کرد و نگـاهش را دور اتـاق چرخانـد و جـايي     

بهتر از لبة تخت سفري گوشة اتاق نيافت. با حالتي جدي و شق و رق به سمت تخـت  

رفت، اما به محض اينکه بدنش با لبة تخت تماس پيدا کرد، تعادل تخت بهـم خـورد و   

 .ماند و تمام قد روي زمين ولـو شـد  اي روي هوا معلق  با آن دنگ و فنگ نظامي لحظه

 سرش. افتاد رويبا محتويات و تشک  تخت

ديگر نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و پقي زدم زير خنده. دو زنداني ديگر بـه  

امـا مـن هـر چـه     « خـوري!  نخند واال کتـک مـي  »دادند که  اشاره و آهسته هشدار مي

صـوص وقتـي عقـابي داشـت بـه      ام را بگيـرم. بـه خ   توانستم جلوي خنده کردم نمي مي

 کشيد، صداي خندة من توي اتاق پيچيد. زحمت تيمسار را از زير تخت بيرون مي

اي مکث نکرد دمش را روي کولش گذاشت و در رفت. به نظر  اما تيمسار لحظه

 دان بدش نيامده. لبخندي پنهـان بـر  رسيد که عقابي هم از خيط شدن تيمسار چن مي

همش تقصير اين ناهيد خانمـه  »که در آمد  ليا لحن جاهنقش بسته بود و ب اش چهره

 بعد همة ما را به بند بازگرداند.و کمي « ديگه!

هـا ولـو شـدن     هايم داشتم. تـا مـدت   آن روز داستان پر مالطي براي همسلولي

 ود وسيلة خنده و تفريح در سلول.شده ب ،تيمسار روي زمين

بـا آن   تهرانـي ول بـاز شـد و   که بوديم، ناگهان در سل 25هم در سلول  ريک با

فـرن    يک زنداني مردِ پشت سرشان پور وارد سلول شدند و يهيک  مهيبش همراه زند

حـاال  »توي راهرو ايستادند. تهراني رو به ما با لحني تهديدآميز گفت، سر با نگهبان   به
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 «گيرين؟ يبا پسرها رابطه م

مگـه  »تهراني پرسـيد،  با تعجب از  پور يکباره نه گذاشت و نه برداشت وزندي 

 «و...گرفتن؟ اطبارتبرين که با هم  يبا هم به حموم م ها رادختر و پسر

نبود، هنـوز   تهراني که انگار منتظر چنين گافي از جانب تيمسارِ رئيس کميته

خيـر قربـان!   »جملة تيمسار تمام نشده، شتابزده جلوي پرت و پالي تيمسار را گرفت، 

و رو کرد به زنداني پسري که تـوي  « سرها ارتباط گرفتناينها از طريق مرس زدن با پ

 «تو بگو چه شده؟»که راهرو ايستاده بود 

آيـد بـا صـدايي     يلوم بود از اتاق شکنجه مش معا اهاي ورم کردهبا پ کهزنداني 

قضية مرس زدن رو شـده،  »لرزان از زير فرنچي که روي سرش بود خطاب به ما گفت، 

 !«ديگه دست به اين کار نزنين

دونـم و شـما!    يحـاال مـن مـ   »کـه  تهراني بعد از اين نمايش، ما را تهديد کرد 

فکرهاتون رو خوب بکنين تا به من بگين چه کسـاني مـرس زدن و چـه چيزهـايي بـا      

 «سلول بغ  دستي رد و بدل کردن؟

ـ    طالعـي  ا يبعد از تهديدها از سلول خارج شدند و ما را در بهـت و حيـرت از ب

 اشتند.رئيس کميته باقي گذ

 -شـنيدم مجاهـدين مارکسيسـت    ،35اسـفند   21 زندان قصر بودم کـه در  در

اند. ترور زندي پـور تعبيـر و تفسـيرهاي     لنينيست سرتيپ رضا زندي پور را ترور کرده

جويي  را به انتقام تن از زندانيان 1برخي کشتار زيادي را ميان زندانيان به همراه آورد. 

اي از پـيش   دادنـد، برخـي آن کشـتار را برنامـه     مي هاي مسلح نسبت ساواك از جريان

يـک سـري    32دانستند. آنچه مسلم بود اين بـود کـه سـاواك از سـال      تعين شده مي

 فشـار و  تشـديد  هايي را در دستور گذاشته بود که نتيجة آن بـراي مـا زنـدانيان    برنامه

مـن و دختـر    کردنـد.  ما را آزاد نمـي  ديگر محکوميتکه بعد از پايان و اينبود  شکنجه

بـا پايـان دورة    صـيب نمانـديم.  هـاي جديـد سـاواك بـي ن     ام شهال هـم از برنامـه   خاله

در  ديگـر  و چند مـاه  محکوميتمان، بدون هي  توضيح و محاکمة مجدد ما را يک سال

با نزديک شدن ديدار صليب سرخ  33داشتند. سرانجام در اواخر خرداد  زندان اوين نگه

 جهاني بود که آزاد شديم.
 



 

 

 ها دمپايي

 اشرف
بود که با دو خواهرکـوچکترم از يـک کوهنـوردي دو روزه     32سيزدهم تيرماه 

رسيدن بـه  برگشته بوديم. خسته و کوفته، ديگر ناي راه رفتن نداشتيم. فکر و مکرمان 

رختخواب بـود. نزديـک    ينوشيدن چايي داغ و افتادن تو ،خانه، خوردن شامي مفص 

 .کنند. تعجب کـرديم  به ما نگاه مي اه  مح  طور ديگري مان که رسيديم، ديديم خانه

نگـاه  اما هي  وقت اين طـور بـه مـا     .ها ما را با لباس کوه ديده بودندچون در محله بار

سرمان را انـداختيم پـايين و يکراسـت رفتـيم      .به روي خودمان نياورديم نکرده بودند.

اي تا سينه باز و حالتي  ي، يقهطرف خانه. در که زديم جواني آراسته و با پيراهني مشک

منش در را باز کرد. با تعجب توي حياط را نگاه کردم، دو جوان ديگر وسط حيـاط   الت

 .هاي بـرادر کـوچکم هسـتند    کردم دوستفکر  .تاده بودند. دلم هوري ريخت پايينايس

 .حتماٌ برايش اتفاق بدي افتاده

م، زن عمو و دختر عمويم وارد خانه که شديم از پنجرة رو به حياط ديدم مادر

 کـه  انـد. ديگـرحتم کـردم    زده دور اتاق نشسته هاي ماتم و چند نفر از نزديکان با قيافه

اتفاق بدي افتاده. خواستم وارد اتاق بشوم که يکـي از آنهـا محکـم بـازويم را گرفـت و      

در راه پلـه، خـواهرم زينـت    « چند تا سـئوال داريـم.   ، ازتانبفرمايين طبقة باال»گفت، 

 تازه آنتنم گرفت. .اي به اسلحه کمري آنها کرد اشارهاي به من زد و  سقلمه

 اتاق باال به کلي زير و رو شده بود، کوهي از کتـاب وسـط اتـاق ريختـه بـود و     

برادر کـوچکترم در کنـاري نشسـته     و مب  اين ور و آن ور افتاده بودندهاي پارة  تشک

بعـد گفتنـد   « ن و با چه کسـاني بـودين؟  کجا بودي»چند تا سئوال کردند که آنها بود. 

 ويم جاي ديگري پاسخ بدهيد.بايد بر

آنکه بتوانيم از مادرم که با چشماني نگران دم در ايسـتاده بـود وداع کنـيم،     بي

 هر سه را سوار ماشين کردند و بردند به کميتة مشترك.
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ل فهميدم مأموران ساواك در غياب ما شـبانه خانـه را اشـغا    بود که بعدمدتي 

ه بودند از سر و صـدا  کرده بودند. مادر و برادر و دختر عمويم که روي پشت بام خوابيد

انـد و سـراغ مـا را     بينند پـن  نفـر دور پشـت بـام بـا اسـلحه ايسـتاده        و مي هدش بيدار 

خانه در اشغال ماموران سـاواك بـود و هـر     ،تا يک هفته بعد از دستگيري ما گيرند. مي

فرسـتادند بـه    داشتند يا مـي  مي در خانه نگه او را بازجويي يا، پس از زد کس که در مي

 کميتة مشترك.

 

هر طور بود به خواهر کـوچکترم کـه سـيزده سـال بيشـتر نداشـت        ماشيندر 

داند. زب  بود، منظـورم را زود   هاي ما نمي فهماندم که او هي  چيزي از کارها و دوستي

 فهميد.

م زندان را پوشيديم، اما چشمم کـه بـه   در کميته بعد از بازرسي بدني، اونيفور

خورن، نه به پاي  ها که به پاي غول مي اين»اختيار به نگهبان گفتم،  ها افتاد بي دمپايي

 «شه! تان مي پوشين بعداً اندازه حاال به»با پوز خندي مشکوك گفت، « آدميزاد!

ه کف شروع کردند به ضربه زدن ب با کاب  و شکنجهمرا يکراست بردند به اتاق 

کـه   دانم چه مدت زدند، چشمم را که باز کردم در بهداري بـودم. روز بعـد   يپاهايم. نم

روي پاهاي دردنـاك   يکي از بازجوها شروع کردث  متکا ورم کرد و کبود شد، پاهايم م

روزهـاي اول  . پيچيـد  يبدنم مدر  دردي وحشتناك .ن و لگد زدنايستادام  و ورم کرده

، اما بعد از دو سـه  گذاشتم يکرده را هم به حساب شکنجه ماين لگد کردن پاهاي ورم 

ايـن   بـا  براي خواباندن ورم پاهاست.آخري  متوجه شدم که اين شکنجة وحشتناكِ بار

 رفتند. يمنبه پايم  ها ديگر يدمپايحال 

اي کاب  نازك شد و آبسـه کـرد.   ه بعد از چند روز پوست کف پايم در اثر ضربه

ونش را خـالي و پانسـمان کردنـد.    چاك دادند و چرك و خـ  مح  آبسه را ،در بهداري

رفت نه قادر بودم کف پايم را زمين بگذارم. ناچـار   يا به پايم مه يآنوقت ديگر نه دمپاي

کـردم ايـن ابتکـار     يسريدم. اول فکر م يکردم و روي زمين م يا را به دستم مه يدمپاي

ديـدم کـه مثـ  مـن روي زمـين       ا راه ياما بعداٌ در راهروهاي کميته خيل خودم است.

 کردند. يخيزه م کون

 شدم. اه يدمپاي معمايو  تازه متوجة پوزخند نگهبانآن وقت 
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 حسابداري و نيروي هوايي

يـا در  ام  دانستم در ارتباط با سازمان دسـتگير شـده   ينمروزهاي اول بازجويي 

 آشنايي. دوستي و ارتباط با

هاي فدايي در ارتباط  سازمان چريک، زماني که از طريق خشايار با 32در سال 

 قرار گرفتم مدت کوتاهي بود که از شرِ استخدام در نيروي هوايي خالص شده بودم.

 

بعد از ديپلم دبيرستان، با فوت پدرم به علت مشکالت خانوادگي نتوانسـتم در  

خيـال از عواقـب کـار در امتحـان      کنکور سراسري شرکت کنم. بر حسب تصادف و بي

ني براي نيروي هوايي شرکت کردم و قبول شدم. از سر ندانم کاري، بعـد  حسابداري ف

حسـابداري  »ه بيشـتر کلمـة   ظـ عهد را امضا کرده بـودم. در آن لح از قبولي هم ورقة ت

سـالم   21هر چه ارتشي بـود اکـراه داشـتم.     مهنم را گرفته بود تا ارتش. ولي از« فني

ي بـا  گوابط خانوادشده بودم و در ررژيم بزرگ  مخالفد، در فضاي فکري و فرهنگي بو

بـا دوسـتانم يواشـکي    در دبيرستان هـم   آشنايي نزديک داشتم. رژيم ضدهاي  گرايش

 تـي چـون  اکسيم گورکي، جالل آل احمـد و مجال م ايه رمان نظير «هاي ضاله کتاب»

خواندم. اين فکر در خانوادة ما جا افتاده بـود کـه کشـورمان     ... را مي فردوسي ن وخس

بـه   خرج سـر و سـامان دادن   هاي بي در و پيکر نظامي بايد مستق  باشد و هزينهبايد 

 مردم بشود. وضع

ام. هفتة دوم براي استعفا  بعد از شروع کار تازه متوجه شدم چه اشتباهي کرده

زده دريافتم راه بازگشت را با آن امضاي کـذايي برخـود    به دفتر مراجعه کردم و شگفت

 !«دهباستعفا  هتون نمي ديگر هش ميه اينجا استخدام کسي ک»ام. گفتند،  بسته

 طرفدار مبارزة مسلحانه گروهبرادرم در ارتباط با يک  21ل چند ماه بعد، درسا

 آنهـا را بـه اطـالع    ايـن موضـوع  بايـد   مـن  دستگير شد. طبق مقررات ارتـش مخفي و 

عليـه رژيـم هـم     رساندم. اين کار نه تنها از من ساخته نبود، بلکه به مبارزة بـرادرم  مي

 تم.گذاش احترام مي

از طـرف سـاواك    ها اين تعقيب دانستم اما نمي گرفتم. تعقيب قرار تحتمدتي 

بـازي بـا آنهـا بـودم و      شـک باا هردو. ناچار مرتب مشغول قايم يا اطالعات ارتش ي است
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 .رفـتم  ندرت به مالقات برادرم مـي دادم. به  از مسائ  سياسي نشان مي خبر خودم را بي

اظب بودم که کسي در مح  کارم متوجه موضوع نشود. فکر و مکـري نداشـتم جـز    مو

يده بـودم کـه   از همکارانم شـن  ؟شد لعنتي رهايي يابم. ولي مگر مياين که از آن شغ  

 زنند. براي رهايي از ارتش، خودشان را به ديوانگي مي نظاميانحتي بعضي از 

ياضــي امتحــان دادم و در امتحــان ورودي دانشســراي راهنمــايي در رشــتة ر 

 رفتم. ايان کار به دانشسرا هم ميپذيرفته شدم. هر روز بعد از پ

کترم را هم به جرم کندن عکـس شـاه از   چچند ماهي نگذشته بود که برادر کو

روي ديوار خيابان دستگير و چندين ماه زنداني کردند. مشـکالت خـانوادگي و گرفتـار    

براي فکر کردن به دانشـگاه و شـرکت    صتيشدن در مقرارت شغلي ناخواسته، ديگر فر

 گذاشت. برايم باقي نمي در کنکور

به مرور در دفتر حسابداري با يک سري مقررات دست و پاگير ديگري هـم رو  

رو شده بودم که روحم خبر نداشت. مثالٌ روزي ما شصـت هفتـاد کارمنـد را جمـع     ه ب

و اهميـت  « هاي ضد امنيتي فعاليت»کردند و بعد از يک سخنراني مفص  در بارة خطر 

اي به هريک از ما دادند و از ما خواستند که تعهد بدهيم در ميـان   شناسايي آنها، ورقه

هاي زبان کساني را که مخالف رژيم هستند گزارش بـدهيم. مـن    اطرافيان و در کالس

من به عنوان حسابدار غير نظـامي اسـتخدام   »تنها کسي بودم که امضا نکردم و گفتم، 

سکوتي سنگين برقرار شد. بعضي با تعجب و برخي بـا  «. م و وظيفة ديگري ندارما شده

 نگاهي گرم به من خيره شدند.

در نيروي هوايي ماندم. کار ما حسابرسي و در خواسـت   انديناگزير سه سال و 

قطعات يدکي هواپيماهاي نظامي از آمريکا بود. درخواست هر قطعه يدکي مث  نيشـي  

ها را بـه   رفت. حواسم جمع بود که موجودي انبارها و قيمت فرو ميبود که به قلب من 

هـا را بـه حـد اقـ  برسـانم. اگـر چـه         کردم هزينه دقت زير نظر داشته باشم. سعي مي

دانستم اين تالش من تـأثيري در اصـ  قضـيه نـدارد. همچنـان کـه روزي از مـن         مي

. بـا رجـوع بـه پرونـده     اي گران قيمت را به ميزاني زياد سفارش بـدهم  خواستند قطعه

يمـت  ق از آن گذشـته  .ز آن قطعه موجود استمتوجه شدم که در انبار به اندازة کافي ا

. بعـد از حسابرسـي دقيـق بـه مسـتر نيکسـون،       بود شده مجديد چند برابر بيشتر اعال

هـا را بـا او در ميـان گذاشـتم.      کارشناس آمريکايي رجوع کردم و ميزان و قيمت قطعه
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رفـتم  « همش درست است. درخواست کـن! »به شانة من زد و گفت، خنديد و دستي 

سراغ رئيس حسابداري. او هم تعجب کرد و گفت بـه فـالن سـرهنگ رجـوع کـن. آن      

سرهنگ هم زنگي به ميستر نيکسون زد و  بعد از رد و بدل چند کالم ورقـه را جلـوي   

 من گذاشت و گفت،

 اشکالي نداره امضا کن! -

 و هم اينکه در انبار موجوده!اده آخه هم قيمتش زي -

 خنديد و گفت، آخه جنگ ويتنام هم خرجش زياده! -

 ن امضا کنينوپس لطفاٌ خودت -

 ه من انداخت و ورقه را امضا کرد.نگاهي خشمگين ب

يافـت.   تـر مـي   تر و عميـق  گذشت وابستگي برايم مفهومي واقعي هر روز که مي

رتشبدهاي ما بـراي بازديـد و نظـارت    هاي آمريکايي پيشاپيش ا ديدم مارشال وقتي مي

شـوند،   هاي مهم مربوط به امکانات بالقوه و بالفع  نظامي مـي  وارد اتاق مخصوص نقشه

 دردناك بود. برايم

 کردند سرانجام بعد از چند ماه، يک روز صبح از طرف ضد اطالعات مرا احضار

 .مدش  بدرقه همکارانم با نگاه نگران و

مدرن ضد اطالعات نيروي هوايي به نظرم عجيـب   اي و بسيار ساختمان شيشه

اي جلويم گذاشـت و   ها، افسري بعد از بازرسي بدني ورقه و مخوف آمد. در يکي از اتاق

از من خواست راجع به برادرم و دلي  به زنـدان افتـادنش بنويسـم. مـن سـعي کـردم       

برادرم. از کـوره  حساب خودم را از برادرم جدا کنم. اما او شروع کرد به ناسزا گفتن به 

ان اسـت. شـما اجـازة    اگر او از نظر شما جرمي مرتکب شده در زنـد »در رفتم و گفتم، 

 «ندارين! وتوهين به او ر

. وارد اتاقي شـدم  تيمسار برنجيان ،با خشم مرا برد به اتاقِ رئيس ضد اطالعات

از انـواع   پشـت ميـز بزرگـي پـر     افسـري اي و عجيـب و غريـب.    بزرگ و سراسر شيشه

زد. بـا   نشسته بود و داشت با چند دستگاه به طور همزمان حرف مي هاي تلفن تگاهدس

به مکالمات همزمانش همچنان  و کرد به نشستن ي  گرفت و دعوتخوشرويي مرا تحو

ادامه داد. بيشتر مکالماتش حالتي سري داشت و دستوراتي بود براي بگير و ببنـد. بـه   

ي ايجاد رعب در مـن اسـت. مکالمـاتش کـه     نظرم رسيد که بخشي از آن مکالمات برا
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 انـد. چـه   يي را زيـر آب کـرده  هـا  سـر چـه آدم   به تهديد و اين که تمام شد شروع کرد

ند بگوينـد و تـا آخـر عمـر بـي      ا ههي  وقت جرأت نکرد و اند دهشتجاوز  که دخترهايي

مثالٌ االن که تو اينجـا هسـتي هـي  کـس     »ت، فاند و غيره. آخر سر هم گ ر ماندهشوه

 !«يتصادف کرد نکن انوادت خيال ميخبر نداره. اگه از اينجا بيرون نري خ

ي همه همکارانم متوجه شـدن  ول»ترس برم داشت، فقط به فکرم رسيد بگويم 

 «و به ضد اطالعات احضار کردينکه من

هر طور بود بر خودم مسلط شدم، سعي کردم در برابـر تهديـدهايش واکنشـي    

. غذا را هم همانجا در حضـورش خـوردم و مجبـور بـودم     تفاوت بمانم نشان ندهم و بي

کـرد.   گذاشـت و سـئوال مـي    همراه يک مأمور به توالت بروم. مدام يک ورقه جلويم مي

جواب همه را بدهم. غروب مرا  خواست به دقت ها گاه تکراري بودند و از من مي سئوال

ويم و ديگـر در  کرد با اين تأکيد که قضيه را به هي  کس حتي بـه مـادرم نگـ    صمرخ

در دفتر ضـد اطالعـات حاضـر باشـم.      3مح  کارم حاضر نشوم و هر روز صبح ساعت 

 نزدم. به او هي  حرفي رم کهمالحظة ماد به دانم از ترس بود يا نمي

هـاي   حدود دو هفته از صبح تا شب همان برنامه را با تهديد و ارعاب و سـئوال 

دادم و در  خواسـتند. مـن تـن نمـي     ي ميمکرر ادامه دادند. سرآخر از من تعهد همکار

ي  اگر اخراجت کنيم ديگر در ه»، گفت مي اوراجم کنند. کردم اخ عوض درخواست مي

اجـازة درس   صوصـي. خهاي  شرکت در ادارات دولتي و نه در نه ،ند کجا بهت کار نمي

 «آيندت نابوده! ديم، يخوندن هم بهت نم

مـن  »، کردم. گفتم ياحساس مدر خواست همکاري را توهين بزرگي به خودم 

کـنم،   شينم خانه خياطي مين شما کار دارم، نه به سياست. مي هخوام، نه ب نه شغ  مي

 «شم! اصالٌ خياط مي

بـراي اينکـه بيچـاره نشـي حاضـرم زيـر ورقـة        »باالخره بعد از دو هفته گفت، 

 «استعفات رو امضا کنم

تنـد و سـبک خيابـان نيـروي      يهاي با ناباوري ورقة استعفايم را نوشتم و با قدم

 اينکـه  بود. انگار دوباره متولد شده بـودم. از  32هوايي را پشت سر گذاشتم. اواي  سال 

بـودم، احسـاس غـرور     پشت سـر گذاشـته   انهپيروزمند را اولين امتحان سخت زندگيم

 کردم. مي
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 ارتباط با سازمان

ي، از يي بـود کـه خشـايار سـنجر    مدت کوتاهي پس از اسـتعفا از نيـروي هـوا   

با من تمـاس گرفـت. پـيش از آن، از طريـق      خلق هاي فدايي چريک کادرهاي سازمان

به سراغ مـن آمـده بـود. در     جديا اينبار به قصد ارتباط برادرم با او آشنايي داشتم. ام

من  رايها و خط مشي سازمان را ب و سياستکرديم ا قرارهاي خياباني که باهم اجرا مي

 تاکتيـک  هم استراتژي هم مبارزة مسلحانه، هايي نظير کتاب ها و د، جزوهکر مي شريحت

شـده   چـاپ   بيدسرخيهايي از حميد مومني که با نام  نوشتة مسعود احمدزاده، نوشته

بحث و گفتگو به من معرفـي   مطالعه و براي و ... را دش  غول انسان چگونهبود يا کتاب 

بعـد   .نيامـد. ابتـدا نگـران شـدم    سر قرار  خبر غيبش زد و ديگر کرد. اما يک روز بي مي

 .ادامه دهدنخواسته ارتباطش را با من فکرکردم که 

دو باره سر و کلة خشايار پيدا شـد و گفـت بـه     ،يک سال حدود بعد از گذشت

شود پليس به  ها بعد شنيدم که وقتي در خيابان متوجه مي سربازي رفته بوده. اما سال

بـه زنـدان    دزديدزدد و بـه جـرم    رش مـي کند که دارد ف او مشکوك شده، وانمود مي

 افتد. مي

کـردم و در   آبـان تـدريس مـي    1در آن زمان من در منطقة شهر ري در محلة 

علني شروع کردم. اينبار در « پوشش»را در  سازمانفعاليت با  ،باره با خشايار ديدار دو

 کـرديم و  قرارهايم با خشـايار از محـيط مدرسـه، شـاگردان و همکـارانم صـحبت مـي       

گفتم. او هميشه تأکيد داشت کـه روابطـم را در محـ      خبرهاي زندان را برايش بازمي

تر کنم. از رهنمودهـاي خشـايار و ارتبـاط دوبـاره بـا سـازمان        کار و با شاگردانم وسيع

شـناختم. بـه    دلشاد بودم. در آن زمان هي  راه بهتري براي مبـارزه بـا آن رژيـم نمـي    

فقان در نيروي هوايي را هم پشت سر داشتم و از خصوص که تجربة تلخ زورگويي و خ

 کشورم به آمريکا سخت آزرده بودم.عمق وابستگي 

در ارتباط با سازمان، به توصية خشايار بيشتر کارها نظيرکوهنوردي را ديگر نه 

خـواهر   دادم. انجـام مـي  « ود سـازي خـ »براي تفريح، بلکه با جديت و پيگيـري بـراي   

مان ابتدا با خشايار در ارتباط قرار گرفته بود در اين خـود  کوچکترم، زينت هم که از ه

 کرد. ها با شوري خاص شرکت مي سازي
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هاي قله  ينزديکو تا  يمانداخت را به خطر  انخودم کوالكدر برف و  که يک بار

يـک  در قرار بعـدي يـک کولـه پشـتي و      قرار گرفتيم.خشايار مورد تشويق رفتيم، باال 

 تر شد. محکم از آن پس ارتباط او با من من داد و کارد از طرف سازمان به

بعد از مدتي، خشايار مسئوليتي در قزوين به عهده گرفت و پيش از رفتن مـرا  

دانسـتم   به نام عطيه در تماس قـرار داد کـه چنـدي بعـد     از اعضاء سازمان، با دختري

و ظـريفش   ست. اول بار که او را ديدم پيش از هر چيز جثة ريزا اعظم روحي آهنگران

جعـ  اسـناد و طـرز    شد.  نظرم را جلب کرد. قرار با  اعظم بيشتر در خانة ما برگذار مي

  سياسـي و  راجع به مسـائ  و خوانديم با هم کتاب مي .تن نارنجک را از او آموختمخسا

هـاي دروازه غـار    بـه منـاطق جنـوب شـهر و گودنشـين      ،کـرديم  اجتماعي صحبت مي

 رفتيم. مي

 زندگي علني

. يمر پي آن بود که زندگي مردم پايين شهر را بيشر لمـس و درك کنـ  اعظم د

اتنگي بـا  گـ ها تازگي نداشت و در طول تدريس رابطـة تن  اما براي من ديدن آن محيط

 شاگردانم و خانوادهايشان پيدا کرده بودم.

هـاي خـود را روي    خواسـتم مشـکالت و درد دل   ماهي يک بار از شاگردانم مي

 ،نويسـند. رفتـه رفتـه شـاگردانم هرچـه را کـه در دل داشـتند       يک ورقة بـدون نـام ب  

شد. رفته  حتي از تجاوزهايي که از طرف برادر يا شوهر مادرشان به آنها مي .نوشتند مي

دي  شده بود. در شش بشاگردانم به کاري جدي و دلچسب ت ها براي رفته اين درد دل

کردم و به مرور حـدود   س ميکالس مختلف براي شاگردان دوازده تا شانزده ساله تدري

دستچين و با همان خط و ربط  بودم. قصد داشتم روزي آنها رانامه جمع کرده  7311

سـاواك  ام از ترس  خانواده ، اعضاءدر يک کتاب منتشر کنم. متأسفانه بعد از دستگيري

 همة آنها را از بين بردند.

عظـم تـرجيح   ودم را به زندگي مخفي و محـدود ا خبه راستي که زندگي علني 

رسيد تا زماني که آدم زير ضـرب نرفتـه نبايـد مخفـي شـود، در       دادم. به نظرم مي مي
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بـود يـا سـازمان     ند اگـر الزم  چتر است. هر  حرکت و ارتباط فراهمزندگي علني زمينة 

شدم. اما حساسيتي که خودم در مورد اهميـت   داد، بدون تأم  مخفي مي تشخيص مي

در مورد من « تکنويسي»گرچه در اديدم.  هاي اعظم نمي زندگي علني داشتم، در حرف

 «.دد که اشرف عضو علني باقي بمانقرار بو»نوشته بود، 

در فرهنگ عمومي سازمان حساسيت و درك عميقي از زندگي علنـي   با اينکه

اين دقـت و درك   در رهبري آن زمان اد کهد ياين تکنويسي نشان م اشت، اماوجود ند

 .است وجود داشتهي علني بت به اهميت زندگنس

 نَفَس مخالف کشيدن

خوانده بـودم   ها هدر روزنام 32، نهم يا دهم تيرماه دو روز پيش از رفتن به کوه

 ،هاي فـدايي خلـق در کـرج    که در درگيري نيروهاي امنيتي با يک خانة تيمي چريک

سـامي  هار نفر ديگر بـه ا چيک زن چريک در بيرون از خانه با نارنجک خود را کشته و 

مارتيک قازاريان، محمود عظيمي بلوريان، غالمعلي پورنغمه و يـداهلل زارع کـاريزي در   

حين فرار از طريق هليکوپتر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و همة اعضـاء خانـه کشـته    

 اند. شده

پرسـيدم، آيـا آن    کردم و از خودم مي در کوه که بودم مدام به اين خبر فکر مي

ل سازماني من عطيه )اعظم روحي آهنگران( بوده؟ به خصوص زن چريک همان مسئو

پيش از آن هم سر قرار نيامده بـود. اعظـم مـدتي هـم پـيش مـا زنـدگي         چند روزکه 

 کرد، چون خانة قبلي آنها ضربه خورده بود. مي

اعظم تنها عضـو خانـة    متوجه شدم که م گذشته بود که تازهمدتي از دستگيري

. اما نزهت خواهر اعظـم کـه    سرِ چشمة آب دستگير شده تيمي بوده که کشته نشده و

شـود، بـا منفجـر کـردن نارنجـک دسـتي        در نزديکي خانه متوجه محاصرة ساواك مي

خواسـته رفقـاي خانـة تيمـي را      مـي  از ميان بردن خـود  اب او . گويادشک خودش را مي

 متوجة خطر کند.
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چـه ارتبـاطي مـرا    دانستم بـه چـه دليـ  و در     نمي روزهاي اول دستگيري اما

کـردم   دانند. بايد حواسم را جمع مي اند و چه چيزهايي از زندگي من مي دستگير کرده

 ام. ها و رفتار خود بازجوها بفهمم در چه ارتباطي دستگير شده تا از حرف

وقتي مرا بسته بودند به تخت شکنجه، باورم شده بود که همـة سـاکنان خانـة    

ها  اند. اين بود که در برابر همة سئوال باخته صره جانتيمي کرج، از جمله اعظم در محا

خبر غرق شده بودم و حواسـم چنـدان بـه    آن  کرفني زده و در خودم را به کلي به نادا

آمـد نبـود. آرش و منـوچهري بـه خشـم فريـاد        هايي که بر کف پاهايم فرود مي شالق

 «ها در نيار! فالن فالن شده از اين چريک بازي»زدند،  مي

الغرش، دائم در حـال جنبيـدن بـود و يـک جـا بنـد        و هيک  بلندبا قد آرش 

 خـورد.  ورش دائم به سـر علـي قسـم مـي    شد. منوچهري با شکم گنده و هيک  يق نمي

ي موهاي سـياه  هاي پيراهنش باز بود و يک گردن بند طاليي با اسم علي از البال دکمه

 اش پيدا بود. سينه

کردنـد. خوشـبختانه دو هفتـه     ديد مـي دادند و ته پشت هم فحش ميبازجوها 

فـداييان را خوانـده بـودم.     اءعضـ ا ي از، کـارگر زرکـار  يوسفپيش از دستگيري جزوة 

هـاي   حسابي بدردم خـورد. فحـش   ،ها داده بود رهنمودهايي که در بارة شيوة بازجويي

م بـرايم امـري نـاگزير و    کتک و شـکنجه هـ   .گرفتم نمي رکيک و تهديدها را به خودم

دانستم که  . ميارتباط با سازمانکتاب، چه به خاطر  چه به خاطر رد و بدل .بودبديهي 

در هر حال نَفَس مخالف کشيدن هم عاقبتش زندان و شکنجه اسـت. روز اول در اتـاق   

زدند کـه بـاالخره بيهـوش شـدم و مجبـور       به من شکنجه آنقدر مشت و لگد و شالق

 ببرندم به بهداري. دشدند با برانکار

کشـيدند بـه خشـايار     ها صـحبت را   رداي آن روز بود که در ميان کتکشايد ف

هاي تيمـي   خانه در محاصرة يکي از 32 تباط من با اعظم. خشايار در سالسنجري و ار

بود. اما در بارة خبرکشته شـدن اعظـم کـه در روزنامـه خوانـده       باخته جاندر قزوين 

داننـد؟ آيـا اعظـم را     ا از کجا ميبودم، شروع کردم به شک کردن. ارتباط من با اعظم ر

اند؟ سـر در   اند يا در خانة تيمي به اسنادي در اين مورد دست يافته زنده دستگير کرده

اما کوششم اين بود تا وقتي کـه موضـوع بـرايم روشـن نشـده آن       .هآوردم چه شد نمي

 ايم آرش و منوچهري ول کن نبودند.ارتباط را نپذيرم. بازجوه
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برد بـه اتـاق بـازجويي و آرش هميشـه در حـال       ن مرا ميهاي زود نگهبا صبح

کرد. در حالي که يک تکه نان و کالباس يا پنير گاز  صبحانه خوردن از من بازجويي مي

کردم کـه   زد. از اين کار او خيلي تعجب مي خواباند کف اتاق و شالق مي مرا مي ،زد مي

ـ  فهميدم چرا با دل راحت نمـي  اين چه زندگي ست؟ نمي بخـورد.  اش را  د صـبحانه توان

 مجبورش که نکرده بودند.

اش  يک روز که بيش از هميشه به قول خودش از دستم کالفه شده بود، لقمـه 

هـات رو در   همـين حـاال چشـم   »ام و گفـت،   را به کناري انداخت و نشست روي سينه

تمـاس   بـا  هـايم.  پلک اش را انداخت پشت دوتا انگشت نشانه« کنم! آرم و کورت مي مي

. وقتـي تخـم   کـردم  يحـس مـ  تصـورناپذير   يدرد ،هـايم  تخم چشـم  زيرهايش  انگشت

بـا هـر    و دردي هولناك در سـرم پيچيـد   درون قالب انگشتانش قرار داد، هايم را چشم

نارنجک رو ميگـي   طرزساختن و خريد»پرسيد،  فشاري براي بيرون آوردن از حدقه مي

ود، افرادي که با شما ارتبـاط داشـتن   خانة شما پشت جبهة سازمان ب» و« يا در بيارم؟

 «نويسي يا در بيارم؟ مي

کشـيد و احسـاس تهـوع     درد و ترس تمام وجودم را گرفته بود. سرم تيـر مـي  

هـاي بعـدي،    گفتم. شايد از ترس عواقب و دنباله دانم چرا کالمي نمي کردم. اما نمي مي

اهم شد. چهـرة عمـة   شايد از سر لجبازي و احساس اهانت. اما حتم داشتم که کور خو

کـرد زيـر بغلـش را     تمـاس مـي  کورم در مهنم زنده شده بود که براي هر کاري به ما ال

 بگيريم.

هايم  ترسيدم چشم ام بلند شد. مي دانم بعد از چه مدت آرش از روي سينه نمي

هايم را باز کردم. وقتي توانستم چهرة آرش  پلک بود که آرش را باز کنم. با ضربة شالقِ

 اي بـاالي سـر شـکارش ايسـتاده، لـذت و آرامـش       نم که همچون حيوان درنـده را ببي

هـاي بعـدي را    هطوري که آن روز شـالق و شـکنج   .دلپذيري تمام وجودم را فرا گرفت

 ردهاي شديد رهايي نيافتم.د ها از چشم گرچه سال کردم.ديگر چندان حس ن

شـکنجه ادامـه    گاه بعد از ظهرهـا هـم بـازجويي و    .ول کن نبودنداما بازجوها 

تهراني )بهمن نادري پور( کـه سـربازجوي آرش و    در يکي از آن بعد از ظهرها،داشت. 

اينـو بايـد بـدهيم دسـت     » بـه آرش گفـت،    چهري بود وارد اتاق بـازجويي شـد و  منو

چند بار حسيني را صدا زدند، اما خبري از او نشد. در اين ميـان  « حسيني تا آدم بشه!
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نگهبـاني را فرسـتاد بـه دنبـال      و سن ناصري( هم پيدا شدد حسر و کلة عضدي )محم

هـاي اتـاق شـکنجه و     حسيني. باالخره حسيني سر رسيد، مرا کشان کشان برد دم پله

دانم چطـوري جـان سـالم بـه در بـردم.         خوردم. نميآنچنان هولم داد که تا پايين قِ

تو باعث شدي که » زد، محکم مرا بست به تخت و با هر ضربة کاب  با عصبانيت داد مي

 «ون روزه از سر افطار بلند شم!من با زب

 در حين شالق خوردن احساس کردم دهان و گلويم بـا چيـز سـنگيني بسـته    

هـايم را   شد. وقتي چشـم  قطع نمي و عضدي تهرانيها و تهديدهاي  شده. صداي فحش

 باز کردم در بهداري بودم.

ي شـبيه  زشود، چي ميبه سلول که رفتم احساس کردم پوست صورتم کشيده 

  سياه و شايد مدفوع دور دهانم چسبيده بود. تا چند روز غذا و حتي آب و چـاي از  گِ

 رفت. انگار راه گلويم به کلي بسته شده بود. گلويم پايين نمي

اي پيدا شد و چرك کرد. در بهداري سوراخ پايم  به تدري  در کف پاهايم حفره

از بهداري و  ،تعطي  زهايرو کردند. مي ر ميان عوضکردند و يک روز د را با باند پر مي

هـا درِ   طوري که نگهبـان  اشتد يمعفونت پاهايم سلول را بربوي  .پانسمان خبري نبود

و  حتي چهار ماه بعد از بازجويي گرفتند. کردند جلو دماغشان را مي سلول را که باز مي

ي پانسمان مرا به بهداري زندان هنوز پاهايم زخم بود و برا بعد از انتقال به زندان قصر،

 بردند. يم

يکي از روزها، درست يادم نيست چند روز بعد از دسـتگيري، صـبح اول وقـت    

نگهبان مرا باخشونت برد به اتاق بازجويي. آرش مث  ببر تير خورده بـه مـن حملـه ور    

هايم. تا به قول  شد. پس از کتکي مفص ، شروع کرد به پرسيدن آدرس تک تک فامي 

 زده سکوت کردم. ام را دستگير کند. حيرت دش مادر فالن فالن شدهخو

انـد و   مجـدد بـه خانـة مـا رفتـه      هايش فهميدم براي بازرسـي  باالخره از حرف

انـد. خـالي بـودن آن را منطقـاٌ کـار       اند. ولي آن را خالي يافته جاسازي ما را پيدا کرده

 ،د بـه قصـد پيـدا کـردن اسـلحه     شاي .و به دنبال دستگيري او هستند اند مادرم دانسته

و مهرهـايي  هاي ممنوعه  کتاب ،ها در صورتيکه فقط جزوه بودند. دوباره به خانة ما رفته

 که براي جع  اسناد ساخته بوديم در آنجا بود.

رفتم که آنها را حسابي ناکام گذاشته بود. مـدتي   يدر دلم قربان صدقة مادرم م
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براي بازرسي دوبارة خانة مـا، چـون کسـي در     ها يساواک قصر شنيدم که بعد در زندان

بيننـد   يها توي کوچه اين صحنه را که مـ  بچهدرب خانه را شکسته بودند.  خانه نبوده،

هـا اسـلحة    وران سـاواك بـراي ترسـاندن بچـه    مـأم « آي دزد! آي دزد!»زنند،  يفرياد م

، زننـد  ياد مـ ها در حال فرار فري شود و بچه يهند. وضع بدتر مد يشان را نشان م يکمر

 ريزد. يو محله به کلي درهم م« دزدهاي تفنگدار! دزدهاي تفنگدار!آي،»

پس از آن بازجويي تمام مـدت نگـران مـادرم بـودم و ايـن کـه بازجوهـا چـه         

 اي برايش در سر دارند. نقشه

رفـت   يهايي که به مالقات برادرم مـ  مادرم آدم بردبار و فداکاري بود. تمام سال

گشت، هرگز گله و شکايتي نکرد. حتي وقتي ارتبـاط   يبه خانه باز م و خسته و درمانده

 ما را با سازمان فهميده بود و مسلماٌ نگران آيندة ما بود، هي  وقت ما را منع نکرد.

دلگرمـي بزرگـي    ام، يدر آن روزهاي سخت، فکر کردن به مادرم، به رغم نگران

خبـر  با لحنـي زننـده    مقدمه يکرد و ب سلولم را باز برايم بود. اما روزي آرش ناگهان درِ

 «مادرت رو باالخره توي بيمارستان پيدا کرديم. ديروز مرد!»که  داد

را از انگار پتکي محکم به سرم خورد و اعضاي بدنم از هم جدا شـدند. تعـادلم   

آرش دانم چه طور توانستم به خودم مهار بزنم و به زمـين نيفـتم.    ينم دست دادم، اما

شتي! حـاال  مادرت رو ک »که  رفت اين را هم اضافه کرد يز سلول بيرون مدر حالي که ا

 «گي؟ يچي م

 بعد در سوگ مادرم گريستم. يها همچنان سکوت کردم، آن شب و شب

زنده است و ايـن    و پر محبتم گذشتهاز خود مادرِفقط يک ماه بعد فهميدم که 

 .هم شيوة ديگري از شکنجه نوع بازي با مرگ

 خشونت و تشديد فشار

ناخت. از در و شـ  يفشار و خشـونت حـد و مـرزي نمـ     32در آن تابستان سال 

اي فريـاد و هتـاکي بازجوهـا قطـع      آمـد. لحظـه   يديوار کميته صداي شالق و فرياد مـ 

افتادنـد و   يد. به خصوص وقتي که چند بازجو با هـم بـه جـان يـک زنـداني مـ      ش ينم
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آورتر از خود شـکنجه   بگيرند، شکنجه سرعت از او اقرار خواستند به هر ترتيب و به يم

هـا را   گرفت، گويي فرود آمدن کاب  ير وجودم را مسدرد سرابا شنيدن آن فريادها بود. 

را  کابـ  هـاي   ميـزان ضـربه  کردم  يکردم. در آن لحظات آرزو م يبر بدن خودم حس م

ه صدايي کردم تا بلک يهايم فرو م ند. انگشتانم را درگوشميان همة زندانيان تقسيم کن

 ورد.آ ينشنوم، ولي فريادها در و ديوارها را هم به لرزه در م

 -خش انشعابي مارکسيسـت بسياري از مجاهدين، به ويژه رهبران و کادرهاي ب

اعضاء دسـتگير   ن خاموشي و تعداد زيادي ازوحيد افراخته و محس لنينيست، از جمله

رفتنـد،   يوقتي به دستشويي مـ ها زنجير زده بودند و  يشده بودند. به دست و پاي بعض

پيچيد و قلب آدم را پاره  يدر بند م به سمنت کف راهرو، زنجيرها صداي کشيده شدن

پشـت   ،با پاهاي زنجير بسـته  را يکي از آنهاهاي خون بود.  کف راهرو پر از لکه کرد. يم

ص کـرد، ولـي بـه او قـر     يدر بند نزديکِ سلول من نشانده بودند. تا صبح از درد ناله م

 دادند. يمسکن نم

بـراي   ندگذراند قانوني هم در شهريور يا مهرماه ها، با تشديد خشونت در زندان

، اعـم از پخـش   ي راهر نوع مخالفت ايجاد رعب بيشتر در ميان جوانان. طبق اين قانون

به جرم اقدام عليه امنيت تا دهسال زندان  توانستند مي ،هراتظااعالميه يا شرکت در ت

 .بکنند حکومم

 بار سنگين ندانستن

، کنـارِ درِ  5بنـد   7يک مـاه و نـيم در سـلول    باري  در چنين وضعيت خشونت

نداشـتم. هـي  کـس را     چرك پاهايم اجازة رفتن به حمـام راهرو تنها بودم و به خاطر 

ها گـاه از بـوي    نديده بودم و از هي  کجا خبري نداشتم. همة بدنم بو گرفته بود و شب

 شدم. عفونت بيدار مي

 را تيخهاي س شکنجهاو هم آوردند به سلول من.  باالخره روزي سيمين ص. را

هاي منـوچهري از دسـت    مشت بعد. يک چشمش را در اثر انفجار و از سر گذارنده بود

داده بود. دخترش سپيده را در شرايط سخت شکنجه و بـازجويي بـه دنيـا آورده بـود.     
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بود و خبرهاي زيادي داشت. بـرايم   خيلي زود با هم اخت شديم. سيمين از مجاهدين

د به بازجويي، يک زن برن مي 2از سلول  ناصرتعريف کرد که کسي را که هر روز به نام 

درست شده  هاي کوچک اسلحه که با خمير در اتاق منوچهري مجسمه گفت است. مي

 است. ناصرکارهاي دستي 

در راه حمام ديـدم و  اولين بار که اجازه يافتم با سيمين به حمام بروم اعظم را 

خواست کسي از  زنند اعظم است. ساواك نمي فهميدم آن دختري که ناصر صدايش مي

 .رده بودنـد زنده بودن او با خبر شود. هي  وقت ندانستم چه فشارهايي بر او اعمـال کـ  

کـرده؟ بعـدها دانسـتم     تاييدچه چيزهايي را گفته و چه چيزهايي را با رو شدن اسناد 

حاصرة سـاواك بـوده، اعظـم بـراي     که خانة تيمي کرج در م هنگامي 32تير ماه  2در 

عـادي از او نشـاني   ا لحنـي  ن نزديکي رفته بود. شخصي باي در آ آب به چشمه آوردن

پرسـد و اعظـم را درحـال پاسـخ دادن بـه آن شـخص از پشـت دسـتگير          محلي را مي

خواست اقالٌ يک  لم ميداشتند. چقدر د مي کنند. او را هميشه در سلول انفرادي نگه مي

هايش با خبر شوم. شنيده بودم کـه او   بار او را ببينم و از وضعيت او، فشارها و بازجويي

بعضـي از    شـکنجه  اثـر در  که برده بودند ادرش بهمنبه ديدن بر در آخرين لحظات را

 باخت. شکنجه جان زيرو  نمايان شدههايش  استخوان

   کس او را پيش از اعدام نديـد. دند. هياعدام کر 7533شهريور  1م را در ظاع

بر دوشم سـنگيني   نوزهمه ،نندانست سنگيننم. بار او بدا دربارةديگر نتوانستم چيزي 

 کند. مي

 





 

 

 خبر کوتاه بود!

 زينت
يـک خانـة تيمـي لـو رفتـه و در      »خبر کوتاه بود. در روزنامه نوشته شده بـود  

 «شدند.درگيري با خرابکاران تعدادي از خرابکاران کشته 

مسـير   کـردم کـه بـا ايـن خبـر      ، گمان نمي32در آن روزهاي گرم تيرماه سال

که با او در ارتباط بـودم   د. با خواندن خبر متوجه نام کسينک يمزندگي من هم تغيير 

 دانستم. را نمي او  يم رسمي و واقعنانشدم. 

ه خواندم. دوستاني پيـدا کـرده بـودم کـ     در دبيرستان بهمنيار تهران درس مي

هـا بـه مسـئلة فقـر و      رفتار و کردارشان با بقيه متفاوت بود. تالش در کشاندن صحبت

آمـد.   هاي سياسي آن دوران در مدارس به شمار مـي  بچه  عدالتي، جزو رفتار و حرف بي

هاي تفريح در حيـاط   من و دوستانم هم از اين طريق به هم نزديک شده بوديم. ساعت

کرديم. حتـي پـاي    صلي ميفهاي م ابرابري ثروت بحثي فقر و نها مدرسه در بارة علت

رسـيديم کـه اگـر فقـر و نـابرابري       کشيديم و به اين نتيجه مـي  خدا را هم به ميان مي

ان بـه  هـايم سـه نفرمـ    يوجود دارد، پس خداي عادلي وجود ندارد. از ميـان همکالسـ  

 هاي سياسي پيوستيم. سازمان

اني تحـت  در آن دوران نوجـو  .مهاي صمد بهرنگي آشنا شد در مدرسه با کتاب

زي شد براي شناخت و ولو بودم. ماهي سياه کوچولو سرآغاچتأثير کتاب ماهي سياه کو

هـاي صـمد    گذشت. کتاب ه در آشکار و پنهان در محيط زندگيم ميچجستجوي هر آن

هـايم،   يکي از همکالسي هگشت. ب هايم دست به دست مي يدر ميان بعضي از همکالس

بـر سـر ايـن     کردم. دائم اري بيشتر از بقية دوستانم احساس نزديکي ميويدا گلي آبکن

زديـم. سـوادمان قـد     با هم حرف مي ،و آيا خدا هست يا نيست که چرا فقر وجود دارد

هاي فدايي خلق  ريکتوانستيم همديگر را قانع کنيم. هر دو با سازمان چ هم بود و نمي

يم. روزي ويدا را سر کـالس  بودخبر نباري اما هي  کدام از ارتباط ديگ .ارتباط داشتيم
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اش  انـه خافظي مدرسه را ترك کرده بود. بـه  نديدم. دوست نزديکم ناگهان بدون خداح

ه کردم. سـرانجام از جسـتجوي او خسـته    فهايم مادر مهربانش را کال ا پرسشرفتم و ب

ن دوران هميدم که دوسـتم ويـدا  در آ  فاز او کنار آمدم. پس از انقالب  شدم و با دوري

هـا همـديگر را در سـتاد     هاي فدايي خلق پيوسته بـود. بعـد از سـال    به سازمان چريک

 م دسـتگيري بـا خـوردن کپسـول سـيانور     که هنگـا  21سازمان باز يافتيم. اما در سال 

 باخت، براي هميشه او را از دست دادم.  جان

اي به مسـائ  سياسـي، بـه معنـ     وانيم گرايشهاي پرشر و شور نوج در آن سال

توانستيم مث  بسـياري   راي  آن دوران، براي من و دوستانم يک انتخاب بود. ما هم مي

هـاي ديگـر در پـي سـر درآوردن از محـيط اجتمـاعي، در پـي خوانـدن          ياز همکالس

هـاي   هاي ممنوعه، در پي يافتن دوستاني بـراي گفتگـو در بـارة فقـر و نـابرابري      کتاب

انـه در تعطـيالت   خغه نشين و کار کردن در کارازهاي  اجتماعي، در پي رفتن به محله

حـدي   آن زورگويي بـي  تابستان و غيره نباشيم. براي من آن فقر چشمگير در جامعه و

دن اخبـار راديوهـاي خـارحي مجبـور بـوديم      واندن يک کتاب يا شنيخکه حتي براي 

م کـه  خودمان را در هزار سوراخ گم کنيم، تحم  ناپذير شده بود. دائم در فکر آن بـود 

عدالتي و زورگويي دست به کاري بزنم. طبعاٌ در راهـي قـدم گذاشـتم     عليه آن همه بي

 ر تغيير آن وضعيت مبثر باشم.توانم د کردم از طريق آن مي که فکر مي

هـاي   آموز بودم و بـا سـازمان چريـک    زماني که مرا دستگير کردند هنوز دانش

ها شـناخته بـودم.    سياهک  در روزنامه فدايي ارتباط داشتم. سازمان را با انعکاس اخبار

هاي سياسي، بـا   اما رفته رفته در فضاي سياسي اطرافم، در رفت و آمد پشت در زندان

آشـنا شـده بـودم.     ،گذشت ها و در ميان جوانان و محيط دانشجويي مي آنچه در زندان

شـجويم  گذراندم. پشت در زندان و از دوستان دان روزها را در شوقِ وص  به سازمان مي

آينـد و   هاي انقالبي براي جذب نيرو خودشان به سراغ آدم مـي  شنيده بودم که سازمان

يک روز که از مدرسه برگشته بـودم،   35من دائم در انتظار چنين روزي بودم. در سال 

اش  شــايار را از طريــق خــانوادهخه متوجــه حضــور خشــايار ســنجري شــدم. در خانــ

آمـد کـه او بـه     ودي خبر داشتم. ابتدا به نظـر مـي  هايش تا حد شناختم و از فعاليت مي

آمدم و  رش زياده جوان ميظاعتنايي به من ندارد. شايد به ن سراغ خواهر بزرگم آمده و

در بيـرون  « يک قرار»خوردم. اما من مصرانه از او خواستم که با من  به درد مبارزه نمي
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ز بعد کـه سـر قـرار رفـتم، در     به من داد. اما چند رو« يک قرار»از خانه بگذارد. او هم 

کمال تعجب ديدم از او خبري نيست. بعدها فهميدم که عـدم اجـراي قـرار اول و دوم    

 جزو اصول تشکيالتي و براي رعايت مسائ  امنيتي است.

در  من با سازمان مرتب شـد. خشـايار   سرانجام خشايار به سراغم آمد و ارتباط

ي من به همراه بيـاورد بـه تفصـي  توضـيح     توانست برا خطراتي که اين ارتباط ميبارة 

داد. اما من انتخاب خودم را کرده بودم و خواهان پيوسـتن بـه آنهـا بـودم. از آن پـس      

خطر دستگيري، شکنجه و همة پيامدهاي اين ارتباط را پذيرفتم و ناگزير با نزديکان و 

 کردم. را رعايت مي« کاري مخفي»م اطرافيان

بـا سـازمان در    آهنگـران  روحـي از طريق اعظـم   ا، خشايار مر35سال  اواخر در

 قزوين جانباخت. در يک درگيري در 32فروردين  22خود خشايار در  .داد قرار ارتباط

 

يتـه  امـا در کم  .رفـتم  هـا بـاال مـي    ها و سنگ ز صخرهآن روز در کوه، سبکبال ا

آن  خبـر از همـه چيـز. در    الغر اعظـم ... و مـن بـي    بدنشالق و شکنجه و خون بود و 

کردم. همراه  ره مييتازه و تميز را با تمام وجود مخ آخرين جمعة ديدارم از کوه، هواي

هـاي   ، ريزش آهنگين آبشار دوقلـو و صـالبت کـوه   توچالو  شيرپالدو خواهرم خنکاي 

 با اعظم بودم.  ر ديدار دوبارهکردم و مشتاقانه به فک قلعه را مزه مزه مي پس

 يسـالم  ، امـا بـرخالف هميشـه   ه ديـديم چکو در بازگشت، پسر همسايه را سر

چارتاق  ،زنگ در را زديم. درِ خانه مث  درِ جهنم ،يمنکرد. عجيب بود، اما توجهي نکرد

. همين ر دستي نامريي در را باز کردباز شد و ما را در خود بلعيد. کسي را نديديم، انگا

 اشتيم تو، در پشت سرمان بسته شد.که پا گذ

هـا نشـده بـودم. چشـمان      به آن روز متوجه آن چشـم  واي عجب چشماني! تا

درشت و نگاه مهربان و چهرة رنگ پريدة مادرم ما سه خـواهر را کـه در دسـتان فربـه     

هـا کـه    کرد. در تمام ايـن سـال   مأموران ساواك گرفتار آمده بوديم، از دور حفاظت مي

هـا   بر همة سختيکنم آن نگاه مرا در برا گذرد، همواره احساس مي بيش از ربع قرن مي

تر درك کردم که  روزي عميق آن کند. آن نگاه مضطرب و مهربان مادرم را حفاظت مي

 دم مادر شدم.خو

مأموران حتي فرصت صحبت با مادرم را ندادند. نگاهي به سالن انـداختم و بـا   
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دو روز پيش خانه  دانستم که مأموران ساواك از عمو و دخترش را ديدم. نمي تعجب زن

کردنـد. در ميـان    زد، در خانـه زنـداني مـي    ند و هر کس که در مـي بود  ل کردهرا اشغا

دسـتگير  هـم  کساني که به خانه مراجعه کرده بودند دوست سـيزده سـالة خـواهرم را    

کرده بودند. او را که با ديدن مأموران از ترس پا بـه فـرار گذاشـته بـود، در تـه کوچـه       

خبر از همه چيز درمقاب  بازجوهـا   ه. او بيدستگير کرده و يکراست برده بودند به کميت

، شلوارش را کثيـف کـرده بـود و بـا     «تو با خرابکارها در ارتباط هستي»گفتند،  که مي

هاي پسر شـاه را در اتـاقم دارم. مـن پسـر شـاه را دوسـت        من عکس»گفت،  گريه مي

 «دارم!

و  در کميته اين را هم فهميدم که يکي از خويشان و يکـي از پسـرهاي محلـه   

محلـة مـا کـه اصـالٌ از مسـائ  سياسـي        دوست برادرم را دستگير کرده بودند. پسر هم

خبري نداشت در مقاب  مشت و لگد بازجوها، هر چه فحش از دهنش درآمده بـه آنهـا   

 ز در کميته سرگردان مانده بود.گفته بود و چندين رو

ي باشد که رنج کنم که گوياي ميبراي واگو کردن آن روزها هي  کالمي پيدا ن

 کشيدند. مادران، بستگان و نزديکان دستگير شدگان مي

 

ه ه شد. خواهرانم را از من جـدا کـرد  آهنين و سنگين با صداي مهيبي بسترِ د

اريـک بـود. تـا آن روز    ت جـا  هنگ و کثيف يافتم. تاريک، هم. خود را در سلولي تبودند

و حتـي    ذشت. سـاعت مچـي  دانم چه مدت گ ميبه آن تاريکي نديده بودم. ن اي يتاريک

تـاريکي و   هـا جـز   ديدم گرفتـه بودنـد. از آن لحظـه    عينکم را که بدون آن درست نمي

به ياد نـدارم. خسـتگي کـوه امـانم نـداد کـه بـه آن تـاريکي و          لباس زندان، هي  چيز

رو رفتم. خـوابي شـيرين. در حـالي کـه     فد از آن فکر کنم، به خوابي عميق لحظات بع

 پايش ترك برداشته بود. زير شکنجهخواهرم 

 د.هاي هولناك پوتين مرداني فربه خواب را برمن حرام کر ضربه

 «خوابه! اشاينو ب»

مرا بردند و پشت در اتاقي نشاندند. از تـوي اتـاق صـداي فريـاد و نالـة مـردي       

تا بـه آن روز نشـنيده بـودم. آن فريادهـا      کهشد. چنان فريادهاي دلخراشي  مي شنيده

فهميـدم   لرزيدم. تـازه مـي   ترس تمام وجودم را گرفته بود. مث  بيد مي داد و عذابم مي
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ام که پيش  و من گرفتار خشونتي شده چيزي نبوده ،د ساعت بازجويي اوليهکه آن چن

هاي مالقات شنيده بودم. با شنيدن هر ضربه  ها و ميله از آن آوازة آن را پشت در زندان

کردم.  حس مي ،مروي بدن را پيش از تماسآن مرد، درد شالق شالق و فرياد دلخراش 

ها خوانده بودم که بـراي اقـرار    هايي از خاطرات زنداني بيرون شنيده بودم و در ياداشت

کنند. قلـبم   گرفتن حتي اعضاي خانواده را جلوي چشمان دستگيرشدگان شکنجه مي

 آمد. داشت از دهانم در مي

ها  ستند و زدند. با نهيب شالقسرانجام نوبت به من رسيد. مرا بردند، به تخت ب

هاي زندگي نوجـوانيم جـدا شـدم. آنچـه از شـکنجه و شـالق        ها و زيبايي از همة لذت

کردم تفاوتي تصورناپذير داشت. مادرم هم نبود تا نجـاتم   شنيده بودم با آنچه لمس مي

گاهي بـرايم بودنـد جـدايي     دهد. شالق لعنتي بين من و مادرم و همة کساني که تکيه

هاي سنگين بازجويم آرش، تنهـا مانـده بـودم و     ها و مشت اخته بود. زير ضربة کاب اند

نـد بـار غـش    چکردم. زير ضـربة شـالق    م حفاظت ميتنها خودم بودم که بايد از خود

از آن پس به آزارهاي روانـي  « غشي!»زدند و اسمم را گذاشته بودند  کردم و باز هم مي

 روي آوردند.

يکِ تاريک، سه ماه تنها ماندم. تا آن زمان هي  وقـت،  در آن سلول کثيف و تار

حتي يک شب را تنها به سر نبرده بودم. تنهايي برايم شکنجه بـود. صـداي بازجوهـا و    

رفت و آمد به اتاق بازجويي و بهداري واهمه برانگيز بود، اما در عين حال ارتباطي بـود  

شد، از تنهايي  ت و آمدها قطع ميها و با بيرون. وقتي درها بسته بود و صداي رف با آدم

هايش بگـذارم. او   خواست نشاني از خواهرم بگيرم. سرم را بر شانه بردم. دلم مي رن  مي

ها تنهـا   کردم و باز هم شب در چند قدمي من بود. صداي تپش قلبش را انگار حس مي

ل در سـلو  ،سلول ديده بودم که خواهرم آن طرف راهرو« چشمي»ماندم. از سوراخ  مي

ها شنيده بـودم کـه زيـاد شـکنجه شـده. بعـد از        مقاب  زنداني ست. از يکي از نگهبان

پاهاي باندپيچي شـدة خـواهرم    ،ها که به حمام راه يافتم توانستم از زير چشمبند مدت

 را ببينم. او را از صدايش شناختم.

درِ سـلول ديـدم و   « چشمي»در همان هفتة اول، روزي اعظم را توي راهرو از 

ها هم متوجه شـدم همـة پرونـدة مـن رو      يدم که او زنده است. در جريان بازجوييفهم

 چيزهايي که رو شده بود پذيرفتم.شده. من هم همة 
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کسي را با زنجير به شوفاژ کنار ديوار بسته  ،آن روزها در محوطة ورودي راهرو

اي خزيد و با هـر حرکـت صـد    رفت، نشسته بر زمين مي بودند. وقتي به دستشويي مي

شکسـت. سـرانجام    دلخراش زنجير پاهايش بر سيمان کف راهـرو، سـکوت بنـد را مـي    

در، او را در لحظة عبور از جلوي سلولم ببينم. کم کـم بـه   « چشميِ»روزي توانستم از 

شدم، آيا او را بـه اتـاق    شنيدم نگران مي صداي زنجيرهاي او عادت کرده بودم. اگر نمي

 که بود و به چه سرنوشتي دچار شد.دانستم او اند؟ اما هي  وقت ن شکنجه برده

در سلول کنـاري چنـد پسـر زنـداني بودنـد. مـورس زدن را از آنهـا آمـوختم.         

ديوارهاي سلول پر از حروف الفبا، شعر و نقاشي بـود. روزي از سـلول کنـاري صـداي     

ن هاي نوجواني. آ شنيدم. صدايي که مرا به دنياي بيرون برد، به دنياي عشق را آشنايي

توانستم بـه صـداي    خواست مرا از وجودش با خبر کند. اما من در تنهايي نمي صدا مي

يـافتم   بلند حرف بزنم، مورس هم بلد نبودم. باالخره مورس ياد گرفتم و تا فرصتي مـي 

زدم. فهميدم که آن آشناي من هي  ارتباطي بـا سـازماني کـه     با سلول بغلي حرف مي

 من به آن وابسته هستم، ندارد.

ياد گرفتن، فکر کردن و ارتباط برقرار کردن با ديگران، برايم به معناي زنـدگي  

 د. ديگر تنها نبودم.مشغول بودن در آن تاريکي سلول بو و دنکر

 هايم کابوس

اي که در ارتباط بـا آن دسـتگير شـده بـودم، پـيش از دسـتگيري مـن         پرونده

ديگر گرفتن اطالعات در کـار   .دروشده و بازجويي از من پس از چند روز پايان يافته بو

هاي قبلـي را   کردند نوشته بردند و مجبورم مي نبود. اما مرا هر روز به اتاق بازجويي مي

ها هم مـرا بـراي بـازجويي     شب آرشدوباره نويسي کنم. شيوة ديگري از آزار. بازجويم 

 برد. مي

د، راديـو مـيهن پرسـتان بغـدا     در تنهايي سنگين سلول، دائم صـداي گوينـدة  

شـد کـه بـا لحنـي زيبـا،       ها در مهنم تکرار مـي  رياحي عضو اتحادية کمونيست حسين

کرد: هموطن مبـارز، رزمنـدة دليـر و انقالبـي      مقطع و محکم برنامة اخبار را شروع مي
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 در جمهوري اسالمي اعدام کردند. 22درود بر تو... بعدها دانستم که او را در سال 

 .خيلي کوچـک  ،ام ديدم که کوچک شده مي بستم و خواب هايم را مي گاه چشم

دوم تا خودم را بـه   روم بيرون. آنقدر مي کنم و مي مث  موش گوشة سلول را سوراخ مي

 پريدم. زدم، از خواب مي رسانم. اما تا زنگ در را مي مادرم مي

از فشار تنهـايي و بيکـاري بـه خـواب پنـاه       .گرفت ها خيلي زود خوابم مي شب

در شب برايم کابوس بود. به محض آن که گرماي خواب به چشمانم بردم. بازجويي  مي

شد و مجبور بودم به اتاق بازجويي بروم. هر بـار در اتـاق    يافت، در سلول باز مي راه مي

با خشونت و حالتي نيمه مست، مردي را که لباس روحاني برتن داشت  آرشبازجويي، 

نشـاند و نمـايش هـر     اي مـي  گوشهکرد. مرا در  رسيد، مسخره مي و به نظر متعصب مي

خوام اين دختر کمونيست رو  امشب مي»گفت،  کرد. به آن آخوند مي شب را شروع مي

 «برايت عقد کنم! امشب بايد با هم مشروب بخوريم.

افتاد و شـروع   آخوند بدبخت، معذب از فکر ازدواج با يک کمونيست به لرزه مي

بـار را از البـالي    ضـاي سـنگينِ خشـونت   کرد به التماس و قسم و آيـه. و مـن آن ف   مي

 کردم. تارهاي بهم بافتة فرن  روي صورتم احساس مي

هـاي اول تمـام    هاي متوالي ادامه داشـت. شـب   شب .نداشت پايانياين نمايش 

گشتم، ديگر خواب  گرفت. پس از چند ساعت که به سلول باز مي ميفرا وجودم را ترس

چند لحظه از دنياي خشن بيداري رها  ،شدم ييافت. اگر هم موفق م به چشمم راه نمي

ديدم در دست آخوند گرفتـار   کردند. خواب مي هاي وحشتناك رهايم نمي شوم، کابوس

هـا   پريدم. اين کابوس زنند و با فرياد از خواب مي کنند، شالقم مي ام مي ام، شکنجه شده

« هاي بـنفش  جي »ها همبندانم را با  در زندان قصر هم دست از سرم بر نداشتند. شب

آن  ،شـوم  پراندم. هنوز هم وقتـي دچـار اضـطراب و گرفتـاري مهنـي مـي       از خواب مي

لحظة پرم.  يند و با فرياد از خواب ميآ هاي لعنتي شکنجه و شالق به سراغم مي کابوس

 هاي زندگيم هستند. ترين لحظه بازيافتن خودم در دنياي واقعي، از شيرين
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 ها جمعه

بـرايم تفـاوتي    و روزشـب   ،گذشته بود. اوايـ   ام هاي اوليه دو ماهي از بازجويي

روزهـاي   امـا م. اشـ آمادة رفتن به اتاق بازجويي ب بايست يم تمام مدتيشه نداشت. هم

از تنهـايي در   دو مـاه درتنهـايي گذشـت.    جمعه خبري از بيرون رفتن از سلول نبـود. 

هي براي بيرون رفتن از سلول دائم به دنبال را .بردم و آرام و قرار نداشتم ن  ميسلول ر

در مرا ديد، هـر شـگردي بـه    « چشمي»بودم. يک بار خودم را به غش زدم، نگهبان از 

به بهداري زنـدان بردنـد. از    دبيدار نشدم. با کمک ديگر نگهبانان مرا با برانکار ،کار برد

م توانستم در بهداري کسي را ببينم خوشحال بودم. دکتر بهـداري بـه سـراغ    اينکه مي

گفـت،   هايم کرد نتوانست مرا بيدار کند. بـا تعجـب مـي    آمد و هر آزمايشي روي چشم

 «زند، معلوم نيست چرا به هوش نيست؟ نبضش خوب مي»

چند ساعتي مرا در بهداري نگهداشـتند. در آنجـا از زيـر چشـمبند کسـاني را      

تکا ورم کرده کردند، پاهايي را ديدم که به اندازة يک م ديدم که از درد شکنجه ناله مي

و خونين بودند. من که با هزار کلک براي هواخوري و فرار از آن سلول تاريک خودم را 

تـر از قبـ     به بهداري رسانده بودم، با ديدن آن همه پاهاي ورم کرده و خونين غمگين

ايـم   دم، مگر ما چـه کـرده  پرسي خودم مي ازايي و تاريکي به سلول بازگشتم. در آن تنه

ايم؟ جز اين کـه خواهـان زنـدگي بهتـر      ستگاه عظيم خشونت گرفتار آمدهکه در اين د

کوشـيدم داليـ  و    براي تحم  آن همـه رنـ  و تنهـايي مـي    ايم؟  مردم بوده براي همة

هدارم. به نظرم ايـن  گهمواره در مهنم زنده ن ،نده بودهايي را که مرا به آنجا کشا انگيزه

 کرد. يمتحم  قاب  درد را برايم ت و آن همه خشون با توس  به تنها راهي بود که

 



 

 

 تعطيالت تابستاني

 خورشيد
سـرخوش و سـرحال بـراي تعطـيالت بـه ايـران بازگشـته بـودم.          32تابستان 

درفرودگاه پاسپورتم را گرفتند و پس ندادند. شهريور ماه نامة مشکوکي دريافت کـردم  

ماني در سـلطنت  که ازم خواسته شده بود در روزي معين، سر ساعتي معين در سـاخت 

اي ست، امـا همـه    معلوم نبود چه کسي يا چه ادارهآباد حضور پيدا کنم. فرستندة نامه 

 دانستيم که از طرف ساواك است. مي

در مح  قرار بردندم به اتاقي شبيه به اتاق انتظار دکترها کـه چنـد زن و مـرد    

وم بود که حسـابي  شان معل هنوبت بودند. بعضي ها هم از قيافساکت و مبدب در انتظار 

يک اتاقي کـه مـردي پشـت     درمن که رسيد بردندم به طبقة اول اند. نوبت به  ترسيده

ميزي نشسته بود. هنوز روي صندلي کنار ميزش ننشسته شروع کرد بـه سـئوال کـه،    

   …و« درکنفدراسيون چه فعاليتي داشتي؟ چه کساني را مي شناختي؟»

بـودم.   و خوانده خيلي شنيده آن هاي نهاي ساواك و زندا ز بازجوييدر آلمان ا

زنـدان نمانـده    درر از من يکي دو شـب بيشـتر   ت دانستم خيلي از دانشجوهاي فعال مي

امـا   .ند و چنـد تـا سـيلي هـم خـورده بودنـد      ه بوداددجواب  ،مقداري سئوال . بهبودند

ل بود که از من هم چنـدتا سـئوا   باالخره دست از سرشان برداشته بودند. خيالم راحت

داشتم و نـه در   به گروهي تعلق به خصوص که نه .دارند کنند و دست از سرم برمي مي

 رشناسي بودم و نه کاره اي.کنفدراسيون دانشجويي آدم س

همچنان ادامه پيـدا کـرد. هـر چـه     چندين و چند بار  جيم ـ ي سينماجرا اما

ها و رفـت  « جيم سين ـ »اي نيستم ول کن نبودند.  هام و کار ردهگفتم، من کاري نک مي

دادنـد، نـه    طول کشيد. نه پاسـپورتم را پـس مـي    و آمدها به آن مح  کذايي چند ماه

اجازة خروج داشتم. اواي  ماه آمر که براي چندمين بار مـرا احضـار کردنـد، هرچـه در     

ود که بـازجو مـرا   شده ب اتاق انتظار به کلي خاليمن نرسيد.  به نوبت اتاق انتظار ماندم
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بازجو رو بـه مـن گفـت،    شش مرد قوي هيک  کنار بازجو ايستاده بودند.  پن  صدا زد.

« ماشين آماده اسـت. »که کسي خبر داد «ن ميزني!تو زندو زني، يت رو نمحرفا اينجا»

من تا »گفتم،  خواست مرا به طرف در ببرد که محکم دستش را کنار زدم و به اعتراض

 «شم! به خانوادم خبر ندم سوار هي  ماشيني نمي

يز، خبر از همه چ هاي بي خانواده پافشاري کردم و مث  آدم آنقدر براي تلفن به

 تـا  خـورم،  يرفتم توي يک اتـاق و گفـتم از اينجـا تکـان نمـ     داد و بيداد راه انداختم و 

مان را پيدا کردم و به سـرعت   ييکي از دوستان خانوادگ زه دادند تلفن بزنم.باالخره اجا

 «!نمود نمي ؟برندم زندان. چرا هستم و دارن مي ن االن تو ساواكم» گفتم، 

گار آدم مهمي را دارنـد جـا   و ان هيواليي کردند ورِوار ماشين لندرس مرا باالخره

هاي ميـدان ونـک    ما را در ميان گرفتند. به نزديکيکنند، دوتا ماشين ديگر هم  بجا مي

اي  خندة مسـخره سي از کيفم در آوردم. که رسيديم ازم يک دستمال خواستند، کلينک

ـ   شان کـراواتش را بـاز کـرد و چشـم    نفر ککردند و ي در مقابـ    .ا آن بسـتند هـايم را ب

 «مأموريم و معذور!»اعتراض من گفتند، 

برنـد بـه    مـرا مـي   و ک  و کوله و خاکي دارندبه نظرم رسيد در آن راه طوالني 

اما خوب شـد کـه   دانم چرا و از کجا اين فکر به سرم آمده بود.  . نمييهپادگان جمشيد

گرفت. با خيال راحت نشسته بودم  برندم به اوين، وگرنه وحشتم مي دم دارند مينفهمي

در زنـدان نگهـم    بزنند و چنـد روزي  کردم احتماالً چند تا سيلي فکر مي .ماشين يتو

اينقـدر کـه در خـارج راجـع بـه      توانم از نزديک زندان را بشناسـم.   دارند، در عوض مي

کردم در  فکر مي کرده بود. تا به آخر هم، بودم کنجکاويم گ  و خوانده ها شنيده زندان

 هستم. يهپادگان جمشيد

اول زن درشت هيکلي با لباس اونيفورم براي تعـويض لبـاس و بازرسـي بـدني     

کردم که قـرار اسـت زود بـه خانـه برگـردم کـه خـواهرم        آمد سراغم. هر چه اعتراض 

دوسـاعت اينجـا    هاگـ جزو مقررات است، حتي  اين»فايده بود. گفت،  منتظرم است، بي

 «ن.ن بپوشيو، بايد لباس زندننيوبم

از همان اول کار، خشـونت و تـوهين شـروع شـد. لخـتم کردنـد و بـه شـکلي         

انـداختنم تـوي يـک سـلول. در      با لباس زنـدان  وقيحانه همة بدنم را بازرسي کردند و

تـا   آن رادادند که  نم بهاي  هخوشمز بسيار يک خورش قورمه سبزي ناهار يعوض برا
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 اش از يادم نرفته. و هنوز مزه يکسره خوردم ته

ازهم بها دانستم سروان روحي است. که بعد پيش رئيس زندانآخر شب بردنم 

اي نيستم تکرار شـد. يـک هفتـه در آن سـلول      کاره من که ها ها و جواب همان سئوال

تي محض در فضـا سـنگيني   شد. سکو د. هي  صدايي در راهرو شنيده نمينگهم داشتن

کوبيدم تا کسي به وضـعم   . مرتب به درِ سلول ميکرد و جلو گذر زمان را گرفته بود مي

 کـه  مبدبانه نصيحت بار ازم بازجويي کرد و با لحني رسيدگي کند. سروان روحي چند

کشيد به اينجـا کـه    مرتب حرف را مي«. آزاد کن! وبگو و خودت ر وهات ر همة حرف»

گذرانند و  ش ميگيرند و خو ها و سيا پول مي هاي کنفدراسيون از خارجي چهبرادرم و ب

 .و غيرههايي مث  من نيستند  مبه فکر آد

که د و نمور و خالي تاريک و سر« تنبيهيِ»م به يک سلول پس از يکهفته بردن

رويـم.   با يک پتوي کهنة سربازي براي زيـر و  آن، انداخته بودند کف ک برزنت کثيفي

 «.هاي سبز سلول»به خاطر رنگ سبز درها معروفند به  ها فهميدم که اين سلولبعدها 

روي ديوارهايش پـر از   داد. مي بود به مستراح و بوي تعفن سلول من چسبيده

اين نيز  : بود ناترکه خوا اي ول از همه چشمم افتاد به نوشتها .و شعر و شعار بود عالمت
 بنده و شماپاره شدن کون  بگذرد ... اما به قيمت

در آن هواي سرد آمرماه، شب تا صبح لرزيدم و مرتـب در زدم، امـا کسـي بـه     

بود که بخوابم. هر روز ساعت پن  شش صبح که دادم نرسيد. در سلول قبلي کارم اين 

زدم  کردند، خـودم را مـي   ا براي صبحانه باز مير سلولها با سر و صدا در آهنيِ  نگهبان

در رو آروم تر بـازکنين،   ؟کنين يچقدر سر و صدا م» ردم کهک عتراض ميبه اون راه و ا

 «من خوابيدم

بـر خـالف سـکوت در     کلي از خواب افتـاده بـودم.  ه از سرما ب در اين سلول اما

شـد.   يصداهاي مردانه و فحش، حتي کتک و فرياد هم شنيده مـ  گاه هاي قبلي، سلول

دادند، بيشـتر   بيشتر آزارم ميداشتند. هر چه  اه و نيم در آن سلول وحشتزا نگهميک م

ي  گـروه سياسـي نبـودم، امـا     رسيدم که گرچه در کنفدراسيون با هـ  به اين نتيجه مي

کار مثبتـي بـوده.    عليه اين رژيم چقدر رانة کنفدراسيون دانشجوييهاي افشاگ فعاليت

کـردم. امـا فعـالً     شتر اين رژيم سرکوبگر را افشا مـي بودم و بي تر مي کاش من هم فعال

زدم. به در کوبيدن و  يد خودم را به سادگي و ناداني ميشان باراي نجات يافتن از دستب
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به اعتراض درخواست تشک کردن کار دائم من شده بود. يک مو از خرس کنـدن هـم   

توانستم يک تشـک ازشـان بگيـرم.     و اعتراض غنيمت بود. بعد از دو سه هفته پيگيري

 تم.را با يک خواب حسابي جشن گرف پيروزيم

هـاي   بـا همـان سـئوال و جـواب     ت چندين بار بازجويي پـس دادم. در اين مد

هويت شـما محـرز   »که سئوال را آوردند توي سلول  تکراري هاي ورقه تکراري. يک بار

از اضـطراب و   «هـا و و و بنويسـيد.   خود را در بـارة فعاليـت  است. اينک کلية اطالعات 

اما هرچـه بـه در    باه بنويسم، اسهال گرفتم.اشت را هاي قبلي جواب اين که مبادا دلهرة

 کرد. کوبيدم کسي در را باز نمي يم

به تخت شکنجه و با کاب  هـاي ريـز و درشـت حسـابي      مرا بستنديک بار هم 

کردنــد و  يزدنــد و ســئوال مــ يمــاشــتم. شــالقم زدنــد. انتظــار ايــن يکــي را اصــالً ند

 ام. دانشجويي بوده خواستند از من اعتراف بگيرند که عضو کنفدراسيون يم

. قلـبم  گرفتـه همين قدر راضي بودم که يک سرباز دهنم را محکم با دسـتمال  

ممکـن   ي کـه ميـزنم  و فريادهـاي  ي شـالق ها ضربه م باکرد احساس مي و کشيد يتير م

هـا.   هبه خود شروع کردم بـه شـمردن ضـرب    . خودبيرون بريزد  و قلبم است دل و روده

فهميدم چيست و  آيد که نمي ضربه يک صدايي هم مي دم که با هروسط کار متوجه ش

خورد دنبال اين  م ميياي که به پا سم رفت به صدا. با شمردن هر ضربهاز کجاست. حوا

ش کردم. بـه گـردن کسـي    بودم که صدا را پيدا کنم. باالخره بعد از شصت ضربه پيداي

خـورد بـه دگمـة     هلل آويزان بود کـه بـا هـر ضـربه مـي     زد يک زنجير با ا که شالقم مي

دسـت داد کـه ديگـر از     نم پيراهنش. آنقدر از کشفي که کرده بودم رضايت خاطر به

 ها صرف نظر کردم. شمردن ضربه

زنـي، يـا مـيگم باهـات      يهات رو م يا حرف»زد گفت،  يهمين طور که شالق م

ولي کاري نکردند. و حواس مـن بيشـتر   « کاري بکنن که براي يک خانم خوب نيست!

دانم چند ضربة ديگـر بـا    نمي در ميان آن همه خشونت.« خانم»کلمة مسخرة رفت به 

کاب  کلفت زد و بعد به سربازي که دهنم را گرفته بـود دسـتور داد صـندلي آهنـي را     

بياورد و منق  آتش را بگذارد زيرش. نگاهي به صـندلي و منقـ  انـداختم و يـاد ايـن      

بودنـد. فهميـدم کـه دارنـد بلـوف       اندهافتادم که شکراهلل پاك نژاد را روي منق  سـوز 

 و پاك نژاد کجا! زنند، من کجا مي
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اعتراف کردم که عضو کنفدراسيون هستم، با اينکه نبودم. درد کاب  به  باالخره

هايي که در تمام اين مدت کرده بودند معلوم بود  از سئوال راستي تحم  ناپذير بود. اما

ازجويم، که هي  وقـت نفهميـدم   اين بار ب است.تا چه اندازه اطالعات آنها کم و نادقيق 

ه بـودم  کـه نوشـت   را ها از من خواست کـه نـام کتـابي    اسمش چيست، در ميان سئوال

 ونيم که کتاب دو مبارز رود ما مي» آوردم. تا اين که گفت،  بگويم. از قضيه سر در نمي

 «!تو نوشتي

نوشـتة دو   هدو مبـارز جنـبش مشـروط   انستند که کتاب د يحتي اين را هم نم

 نيا و عبدالحسين ناهيد است. نويسندة سرشناس، رحيم رئيس

داشـتيم   کـوي دانشـجويي  با چند تا از دوسـتانم در   تازه آنتنم گرفت. يک بار

يکـي از آن   .کـرديم  فتـوکپي مـي   ،باقرخان را براي تکثيـر  وکتاب دو مبارز، ستارخان 

بـه  « ساواکي دوزاري»يد. پاي مي نجا ايستاده بود و داشت ما راآ« دوزاري»هاي  ساواکي

ن حسـابي معلـوم بـود بـراي گـزارش      گفتيم که از ريخت و قيافه و رفتارشا کساني مي

باالخره به هزار زحمت به بـازجويم فهمانـدم    .کشند به اين ور و آن ور سرك مي ادند

 امـا  و از تخـت بـازم کردنـد.    داشتندکه قضية کتاب از چه قرار بوده تا دست از سرم بر

بار هم، زير يـک چـادر، بـا    نگهم داشتند. يکي دو « تنبيهي»مچنان در همان سلول ه

م آنقدر بدو وادو کـرده بودنـد و ايـن و آن را ديـده     ام مالقات دادند. سه خواهر خانواده

 نسته بودند اجازة مالقات بگيرند.بودند که توا

را هـم   خوردم، پـدرم  غصه مي چند سالي بود که با از دست دادن مادرم خيلي

گفتم خوب شد که  ال اولين باري بود که به خودم ميحا .در کودکي از دست داده بودم

کشـيد.   خبـري و دلشـوره چـه زجـري مـي      تند. به خصوص مـادرم، وگرنـه از بـي   نيس

ده بودند، منتهي جوان بودند خواهرهايم براي خبر گرفتن و ديدن من کلي عذاب کشي

ر هاي ما را زيـر نظـر داشـتند، هـ     هبان حسابي حرفن که بازجويم و نگانرژي. با ايو پر

 م نشان دادم.يبه خواهرها ناخنم را که سياه شده بودطور بود پاهاي ورم کرده و 

هـاي   بعد از دوماه بردندم به دادرسي ارتش براي بازپرسي. بازهم کلـي سـئوال  

تر از همه، اين که يک مشت اسم سرهنگ که خودشان تعيين کـرده   تکراري. مضحک

 «!انتخاب کن ووکيلت ر»ادند و گفتند، شناختم، به دستم د بودند و هي  کدام را نمي

رباز و تفنـگ  و انتقال به زندان قصر به دادگاه رفتم. با کلي س 32پس از بهمن 
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 در …و تشريفات و برو بيا و قاضي و منشي و دادسـتان و کيفـر خواسـت و     و نگهبان

 ن محکومم کردند.عت به دهسال زنداز نيم ساا کمتر عرض

 جـرم  ،32 در اوايـ  سـال   طبق قـانون جديـدي  قت بود که فهميدم تازه آن و

و تعداد زيـادي   ده سال زندان استيون دانشجويي خارج از کشور فعاليت در کنفدراس

 سـال محکوميـت مـن    نـد. ده ا دهشج باز گشته بودند دستگير از دانشجوياني که از خار

دستگير شده بودند. در زندان  31فدايي که در سال  هاي برابر بود با محکوميت چريک

زنان جز من چهار نفر ديگر از دانشجويان خارج کشور، در همان سـال دسـتگير و بـه    

 هاي طوالني مدت محکوم شدند. ندانز

يري و خشونت تصوري ديگر داشتم. براي تعطيالت که به ايران آمدم از سختگ

آنچه به طور ملموس ديدم و حس کردم، قابـ   شنيده بودم با  خوانده و چه در خارجآن

قرار گرفتم، امـا   انممهري و تحريم همبند مورد بيقياس نبود. با اين که در زندان قصر 

توانسـتم   هرگـز نمـي   بود که شـايد در بيـرون از آن   و مثبتي زرگزندان برايم تجربة ب

م پيدا کـردم و  ر اينکه شناخت بيشتري از خودت مهم اي را به دست آورم. چنين تجربه

 فهميدم انسان چقدر مقاوم است.

 



 

 

 سکوت پدرم

 پروين ا.
چند روزي بود که به علـت اخـتالف و ناسـازگاري خـانوادگي رفتـه بـودم بـه        

کـردم. همزمـان، مـأموران     آمر و در آنجـا زنـدگي مـي    27خوابگاه دانشگاه، در خيابان 

ويـال.  چـون خيـال     ساواك براي دستگيري من رفته بودنـد بـه خانـة مـا در خيابـان     

ام، دو  سه روز منتظرم مانده بودند. پدر و مادرم  کردند که من فراري و مخفي شده مي

هم حرفي از مح  سکونت جديد من نزده بودند. به اين اميد که شايد پس از چند روز 

خسته بشوند و پي کارشان بروند! مجبور شده بودند چنـد روز بـا چنـد مـأمور گـردن      

قف زندگي کنند. مادرم که به تازگي سکته کرده بود و نياز به آرامش کلفت زير يک س

باالخره چگونه ساواك با پرس و جو  دانم حم  آن وضعيت را نداشت. نميداشت، تاب ت

 از در و همسايه به مح  سکونت من پي برد.  

، با چند تن از دوستانم از دانشگاه رفته بوديم 32ظهر يکي از روزهاي مهر ماه 

داد. اما، من چون بعـد از ظهـر    . ماه رمضان بود و سلف سرويس خوابگاه غذا نميبيرون

کالس داشتم، به رغم پافشاري دوستانم، تصميم گرفتم برگـردم بـه خوابگـاه و غـذاي     

 ي براي خودم درست کنم.ساده ا

وارد راهرو خوابگاه که شدم، پدرم را از دور ديدم که در انتهاي راهرو کنار ميز 

با صورتي برافروخته و چشماني سرخ روي صندلي نشسته! از حالـت پـدرم و    اطالعات،

سکوت مرگبار خوابگاه، قضيه دستگيرم شد. آهسته بـه طـرف پـدرم رفـتم. احسـاس      

کردم که ده ها چشم حرکات مرا زير نظر دارند. خودم را جمع و جور و قـدم هـايم    مي

نگراني پدرم بيفزايم. نزديکش  خواستم با اضطراب و دستپاچگي بر را محکم کردم. نمي

توضيح داد. به سرعت از او دور شدم.  رايما بکه رسيدم در چند جملة کوتاه همه چيز ر

هايي که همـراه داشـتم يـا در کمـد      به اتاقم در طبقة اول رفتم. کاغذها و دست نوشته

 برداشتم و به شتاب خـودم را رسـاندم بـه دستشـويي. بخشـي از کاغـذها را       ،اتاقم بود
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 ختم تو مستراح و سيفون را کشيدم.بلعيدم و بقيه را ري

از دستشويي که بيرون آمدم، ناگهان به فکر خودکشي افتادم. بـا تمـام قـوا از    

ها به سمت طبقة آخر دويدم تا از آنجا خودم را به پايين پرت کنم. تنها فکرم ايـن   پله

دن در دسـت آنهـا   بود که نگذارم دستشان به من برسـد. خودکشـي را بـه گرفتـار شـ     

ايـن  : مگر من چه کرده ام؟ جز ترديد کردمها کم کم  وسط راه پله دادم. اما، ترجيح مي

هـا و   ام يا جمله هستم که چند تا کتاب خوانده اي است که دختر دانشجوي شهرستاني

ام از تـرس آنهـا را    ام؟ حاال هم مجبور شـده  هايم را ياد داشت کرده هايي از خوانده تکه

 يا در مستراح بريزم!ببلعم 

وارد اتاقي شدم که در آن نيمه باز بود و بي اختيار بـراي خودکشـي رفـتم بـه     

سمت پنجره که دستي از پشت مرا محکم گرفـت. برگشـتم و او را ديـدم. از دختـران     

دانشجوي ساکن خوابگاه بود. پشت سر او چند مأمور ساواك هـم سـر رسـيدند و مـرا     

در آخرين لحظات اثـر   شک و ترديدتي نکردم، احساس مترين مقاوممحکم گرفتند. ک

 خودش را گذاشته بود.

به سمت يک پيکان سـفيد رنـگ کـه در     . همگي رفتيمپله ها بردندم پاييناز 

ر و دو خودرو نظامي مملو از سرباز هم کنـار  گ. يک اتومبي  ديرك شده بوداي پا گوشه

 ستاده بودند.آن اي

ند که چشمم به پدرم افتـاد کـه در اتومبيـ     خواستند مرا سوار پيکان بکن مي

دوم نشسته بود. از سوار شدن خود داري کردم. از آنها خواستم در کنار پدرم بنشـينم.  

اول کمي مقاومت کردند، اما شلوغي خيابان و رفت و آمد دانشجويان باعث شد کوتـاه  

 آرام تر شد.او هم مرا که در کنارش ديد  .بيايند. نياز داشتم در کنار پدرم باشم

پدر عصبي و تند مزاجم که خود نيز در دوران مصدق با رژيم شاه مبارزه کرده 

توانسـت   بود، حاال به انساني کامالً آرام و مطيع تبدي  شده بود و از هر چيزي که مـي 

خواست به من درس آرامـش   کرد. شايد هم مي اجتناب مي ،تر کند وضعيت مرا پيچيده

 ا بياموزد!کنار آمدن با ساواك ر و

در تمام طول راه به اين فکر بودم که شايد آخرين ديـدار بـا پـدرم باشـد. بـه      

برند. کـي آزادم   دانستم مرا به کجا مي رفتم. نمي طرف سرنوشت مبهم و نا معلومي مي

ام، دوسـتانم، دانشـگاهم و چيزهـاي ديگـر را      توانم خـانوده  خواهند کرد؟ آيا دوباره مي
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خواستم که مراقب مـادرم   دادم که نگران نباش! از او مي داري ميببينم؟ اما به پدرم دل

باشد و چيزي که باعث نگراني بيشترش شود به او نگويد. مأموري هم که کنـار راننـده   

احتمـاالً سـوءتفاهمي   »گفـت،   کرد و به پدرم مي هاي مرا تصديق مي حرف ،نشسته بود

 «گردد! پيش آمده و دخترتان به زودي به خانه بر مي

دانستم که ساواك براي کمترين کـاري   مي .خنديدم هاي او مي در دل به حرف

کند. کسـي   کردم که پدرم هم همين فکر را مي تراشد. احساس مي هاي بزرگ مي جرم

 کردند! دانست شايد هم هرگز آزادم نمي چه مي

 پدرم را به در خانه رساندند. وداع تلخي بود. با نگاه از هم وداع کـرديم. هـر دو  

حسـاس تنهـايي و   بغض کرده بوديم. دستم را کشيدم روي جاي خالي او در صندلي. ا

 کردم. پناهي مي بي

رفت و مـن تـا    ماشين ما در ميان دو خودرو و يک اتومبي ، به سمت  اوين مي

ها  هايي که در رفت و آمد بودند، به خيابان توانستم حريصانه و با ولعي خاص به آدم مي

 نگريستم. نچه دوست داشتني بود ميتاب اواي  پاييز و هر آو مغازه ها، به آف

ة شمارة يک سوژ»داد که،  يکي از مأمورها مرتب با بي سيم به کسي اطالع مي

 «!ايم را دستگير کرده

ساعت حدود سة بعد از ظهر بود که خيابان هـا را پشـت سـر گذاشـتيم و بـه      

خود روها وارد جـاده شـد. بـه     رفت رسيديم. اول يکي از اي که به سمت اوين مي جاده

خنديـدم   گفتم اين همه اسکورت و سرباز مسلح براي  من ست؟ در دلم مـي  خودم مي

م، در نظـر  مـد آ م که به زحمت از پس خودم بـر مـي  به اين که با آن هيک  ريز و نحيف

خواسـت از   آنها تروريست خطرناکي هستم. در حالي که تنها جرمم اين بود که دلم مي

خوانـدم و کمـي هـم     رسـيد مـي   ام با خبر باشم، هـر کتـابي دسـتم مـي     عهاوضاع جام

آزاديخواه و عدالت طلب بودم. غرق در اين افکار بودم که مأمور بغ  دستم چشـمانم را  

هـاي   ديدم. فقط صـداي چـرخ   با پارچة کلفتي بست. دلم فرو ريخت. ديگر چيزي نمي

شـد.   بي سيم رد و بدل مـي  دررا که  هاي نا مفهومي گاه پيام شنيدم و ها را مي اتومبي 

 شدم. در آن تاريکي به سمت سرنوشت نا معلوم و وحشتناکي کشيده مي
 





 

 

 پشيماني!

 نسرين
دستگير شدم. چند روز اول، تمام مـدت در اتـاق بـازجويي بـودم.      32آمر ماه 

هـا را بـدهم.    تلفن خانه را وص  کرده بودند به کميته و من  مجبور بودم جـواب تلفـن  

هاي تيمي مجاهـدين پيوسـته و مخفـي شـده بـود و بازجوهـا        واهرم صديقه به خانهخ 

 «.سر قرار»منتظر بودند که تلفن بزند و من او را بياورم 

در همان يکي دو روز اول، يادم نيست دقيقاٌ چه روزي، مرد جـواني بـا قـامتي    

شروع کردنـد   .داي رنگ پريده همراه يکي دو تا از بازجوها وارد اتاق ش متوسط و چهره

توجـه   از هواي سرد بيرون حرف زدن. من که از ترس و نگراني به اطرافم بـه کلـي بـي   

ه چه طور حالي کنم، قفن بود و اين که ماجرا را به صديبودم و فقط حواسم به زنگ تل

نگاهي سرسري به او انداختم. اما با همان نگاه اول طرز رفتارش به نظرم خيلي عجيب 

گفـت و   زد و با بازجوها مـي  که زنداني ست، ولي آزادنه در اتاق قدم مي آمد. معلوم بود

دة زهرآلود و لحن کردم، رسولي با خن خنديد. همين طور که با تعجب به او نگاه مي مي

 «شناسي؟ وحيد، رهبرتون رو مي»ش برگشت گفت، ا يتو دماغي هميشگ

 و عزيـز مالقـات   هـا کـه بـه    امـا پشـت در زنـدان    .وحيد افراخته را نديده بودم

 مجاهـدين  رهبري کادرهاي زايکي از او شنيده بودم.  رفتم خيلي خواهرها و برادرم مي

« دژ تسـخير ناپـذير  » لقـب بـه او   تغيير ايدئولوژي. طرفداران بود  لنينست -مارکسيت

 .داده بودند

مقدمه شروع  و بي حاال در اتاق بازجويي، صميمي و خودماني در کنارم نشست

دين، از عمليـاتي کـه در   از تغيير ايدئولوژي بخـش انشـعابي مجاهـ    ؛ف زدنکرد به حر

بود، از کشتن دو مستشار آمريکايي و غيره به تفصي  گفت. سر آخـر   انجام دادهبيرون 

از  يکـي  ،آرام بهـرام و سـاواك نتوانسـته بـود    « قرارش را سوزانده بـود »هم از اين که 

اظهار پشيماني  ،با او دستگير کند« قرارسر »را  بخش انشعابي مجاهديناصلي رهبران 
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ام پشيمانم و خودم داوطلبانه دنبال پيدا کـردن   امروز که اينجا نشسته»گفت،  کرد. مي

 «بهرام هستم!

 تغييـر ايـدئولوژي  ة نـامنتظره و مـاجراي   صـ مانده بودم چه طـور از ايـن مخم  

رم در يـک  مجاهدين درآيم. بخت با من بود که دست کم هنگـام بازرسـي خانـه، مـاد    

مجاهدين را زير چادرش پنهان  مباني تغيير ايدئولوژيفرصت کوتاه توانسته بود جزوة 

ي هم براي بدسـت آوردن  توجيهام و  کند. وگرنه مجبور بودم بگويم آن جزوه را خوانده

 ور کنم.جآن 

کردم و غمي توأم با ترس وجودم  ميهاي وحيد احساس انزجار  و حرف از رفتار

در حـد  « بريـدن ». معلوم بود که زير شکنجه به کلي بريده. در آن زمـان  را گرفته بود

از طرف کسي که  همکاري با ساواك، خيانتي نابخشودني بود و مستحق مجازات. آنهم

وضـعيت چيـزي در درونـم     آنوحيـد را داشـت. بـا ديـدن او در      موقعيت و مسئوليت

تغييـر  در  کسـاني بـوده کـه   يکـي از   دانسـتم  کردم. مي گاه ميزده به او ن شکست. بهت

گفـتم او چـون از مـذهب و     دم مـي . بـه خـو  هداشـت  ها نقش يريگ و تصميم ايدئولوژي

هـايي کـه در آن    ئولوژي مجاهدين بريده به اين ملت افتاده. در برابـر همـة سـئوال   ايد

و خـودم را   سـاختم  يمـ هـنم  اي در م هاي سـاده  آوردند پاسخ لحظه به مغزم هجوم مي

 کردم. راضي مي

مجبور بودم هي  به روي خودم نياورم. در آن لحظه تنهـا   در مقاب  بازجوها ماا

ساده و ندانم کاري بود که از  اي راهي که به نظرم رسيد، ادامه همان نقش بچه مدرسه

هم بودم، تازه هجده سـالم   اي روز اول دستگيري بازي کرده بودم. در واقع بچه مدرسه

دانسـتم. در کنـار دوسـتان دانشـجو و      نم کـار نمـي  شده بود. اما راستش خودم را نـدا 

کردم از مسـائ    فکر مي .ها خيلي چيزها آموخته بودم زندانهايم و پشت در  همکالسي

 هاي ساواك خبر دارم. ها و کلک يها و بازجوي آورم و از شکنجه سياسي سر درمي

خـواهرم  « قـرار »کرد که بـا سـاواك همکـاري کـنم و      وحيد به من توصيه مي

او بـدتر  « من قرارم را گفتم.»دادم،  يقه را بگويم. من هم با لحني بچگانه  پاسخ ميصد

هايي را که قبالٌ گفته  پرسيد و من حرف از يک بازجو جزييات قرار را به دقت از من مي

زيرکانـه   ،دکـر  نمايـان مـي   را هـاي زردش  اي کـه دنـدان   کردم. با خنده تکرار مي ،بودم

بـا قاطعيـت    «اي؟ عالمـت سـالمتي اشـتباه نکـرده     ا که بـا عالمت خطر ر»پرسيد،  مي
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 «نه!»گفتم،  مي

 عدس پلو

شب اول از غروب تا آخر شب زير شالق و مشت و لگد، پاهـا و سـر و صـورتم    

هاي عضدي حسابي گيجم کرده بود. بـا تـرس و    کرد و کشيده ورم کرده بود و درد مي

ولي، ريـاحي و رحمـاني کروکـي    هاي دريدة عضدي، رسـ  دلهره و دستي لرزان زير نگاه

زيـر  « عالمت سـالمتي »را بجاي « عالمت خطر»مح  قرار با صديقه را کشيده بودم و 

ورقه نوشته بودم. چند لحظه به ياد فرار برادرم رضا افتادم و ايـن کـه شـايد مـن هـم      

هـا را بـه    ها بـار آن عالمـت   بتوانم در فرصتي مناسب فرار کنم. مجبورم کرده بودند ده

 «اي به حالت اگر دروغ گفته باشي!و»کردند،  تکرار کنم. مرتب تهديد مي دقت

انـد، دسـت از سـرم     باالخره، به اين خيال کـه دام را بـه کمـک مـن گسـترده     

برداشتند و مرا فرستادند پشت بند. تا صبح، نگهبان نه گذاشت پاهـايم را دراز کـنم و   

 نه به ديوار تکيه دهم.  

رفتم. تصورم از مقاومت و قهرماني به کلي درهم  يتمام شب با خودم کلنجار م

و شنيده بـودم تفـاوت داشـت. بـه خـودم نهيـب        بود. همه چيز با آنچه خواندهريخته 

 «ها را بنداز دور و خودت باش! ينسرين! آن تصورات واهي و قهرمان باز»که زدم مي

روز بعد بـاز همـان بسـاط کتـک و شـالق و تهديـد، بازنويسـي محـ  قـرار و          

ام را هـم کـه    و انتظـاري پايـان ناپـذير. حتـي آمر، خـواهر پـانزده سـاله       « هـا  عالمت»

يـا نگفتـه بـود     تـه فند. هـر دو از آنچـه ديگـري گ   دستگيرکرده بودند با من روبرو کرد

خبر بوديم. اما صحنة روبرو کردن ما را طوري جور کرده بودند که انگار مـن خيلـي    بي

هاي نامهربان آمر برايم دردآور بـود،   ام. نگاه کاري کردهام و با بازجوها هم چيزها را گفته

فـه کـرده و   ختباهش درآورم. فريادم را در گلـو  اي نداشتم تا او را از اش اما هي  وسيله

تنها با چشمان نگران به او خيره مانده بودم. اما او همچنـان بـا نگـاهش مـرا سـرزنش      

 .کشيد ادم تمام وجودم تير ميافت يها هر بار که ياد آن نگاه م کرد. تا مدت مي

 تمام بدنم بـه رعشـه   ،آمد در آن لحظات پر درد، هر بار که تلفن به صدا در مي
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 افتاد، مبادا که صديقه باشد. مي

کردنـد. در آن   2هـاي انفـرادي بنـد     نيمه شب بود که مرا روانة يکي از سـلول 

وحشت از رو شدن  اي خزيدم. ترس و سلول سرد و تاريک، سرگردان و نااميد به گوشه

ه و دوباره شکنجه شدن و از همه بدتر روبرو شدن دوباره با وحيـد رهـايم   ققرار با صدي

ديـدم. يـا حسـين! يـا      آن همـه درد و رنـ  نمـي    ازپناه راه گريزي  کرد. تنها و بي نمي

حسين! گويان،  به حسين مظلوم متوس  شدم که بـرايم تجسـمي بـود از مظلوميـت     

 ديدم. ي جز خودکشي در برابرم نميدر بن بست که راه خودم. چنان مظلوم و

و بـا   گشـود دم که نگهبـانِ شـب، در سـلول را    در پي راهي براي خودکشي بو

، با اخم دستش را رد قصد اهانت دارد خنده سيگاري به طرف من دراز کرد. فکر کردم

م آورد بـا بـد   اما قرصي را که براي« آره!»گفتم، « درد داري؟»کردم. با مهرباني پرسيد، 

« ها هسـتي؟  از رضايي»اخالقي رد کردم. چند دقيقه در سلول را باز گذاشت و پرسيد، 

 «از شباهتت با مهدي فهميدم!»فت، اي ماليم و با صدايي بسيار آهسته گ بعد با خنده

از مقاومت و انسانيت برادرم مهدي و احترامي که براي او قائ  بود برايم گفـت  

 هاي مادر شايگان )سعيدي(. تمقاومو از شجاعت و 

ها و حضورش قوت قلبي برايم بود. بـا ايـن    انگيز، آن حرف در آن تنهايي دلهره

آن کـه   ضکرد. به محـ  ز و همه کس رهايم نميهمه، فکر خودکشي و گريز از همه چي

در را بست پتو را انداختم روي سرم و شروع کردم به گاز گرفتن م  دسـتم. ولـي هـر    

هـو  کرم. در گيرودار خودکشي بودم که يتوانستم رگم را به دندان بگي يکردم نم چه مي

از زير پتو در بيا ببينم! »آميز گفت،  در سلول باز شد و نگهبان بار ديگر با لحني محبت

 «نه»سرم را بيرون آوردم و گفتم، « غذا خوردي؟

چند دقيقه بعد با يک کاسه عدس پلو برگشـت و بـا همـان لحـن پـر محبـت       

 «بخور!»گفت، 

 را در من زنـده کـرد.   برادرانم ميزش چهرةآ تقاطعيتِ محب در را بست و رفت.

در  که به ياد آوردم روزي رااحمد و مهدي به دادم رسيدند.  تنهايي و استيصال، در آن

تا زنده به دسـت   نارنجک خودش را از ميان برد احمد با کشيدن ضامن ،31 بهمن 77

. مبـارزه بـراي   ه بـود روز زندگي برايم معنايي ديگـر يافتـ  از آن  مأموران ساواك نيفتد.

هـاي بسـياري    و پرسـش  هي چون عدالت و برابري در مهنم شک  گرفتواالي هاي ارزش
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 حصارهاي تنگ سنتفرا رفتن از  معنايگويي به  بار اولينبراي  .ه بودبرايم مطرح شد

عـدام بـرادر جـوانم    دستگيري، شـکنجه، دادگـاه و ا   بردم. پي ميو جرأت انتخاب آزاد 

م تـأثير  بـر مسـير زنـدگي    د وحولي عميق در من پديد آور، ت37شهريور  71 مهدي در

 گذاشت.

. بعـد از  انديشيدم و به برادرانم مي جلويم ه بودمو را گذاشتکاسة سرد عدس پل

هـاي عـدس را جـدا کـردن و در دهـان       مدتي آهسته و با تأني شـروع کـردم بـه دانـه    

هـا را از   ا به دهانم مزه کرد و کمي که گذشت به سرعت دانـه ه گذاشتن. کم کم عدس

دادم و   خوردم. کاسـه را بـا دو دسـت تکـان مـي      جستم و با لذت مي ها مي البالي برن 

بلعيدم، تا دانة آخر. همين که نگهبـان    آوردم و با ولع مي ها را  به سطح کاسه مي عدس

 فرو رفتم، خارج از زمان و مکان. ي عميقدر خواب ، با خاطرة برادرانمبيرون بردکاسه را 

صبح با صداي مهربان نگهبان بـراي رفـتن بـه دستشـويي بيـدار شـدم. فکـر        

 افة آرام و مهربـانش هـر  قي و با قد بلند ،لي از مهنم رفته بود. از آن پسخودکشي به ک

 کرد. يمن از محبت به من دري  ،همة مخاطرات ا وجوددستش رسيد، ب که وقت

 !ييانشعاب کذا

جويي سرانجام با تلفن صديقه و دادن عالمـت خطـر بـه جـاي     زروزهاي اول با

ات دهم. اما نگـران  عالمت سالمتي به سر آمد. باالخره توانسته بودم جان صديقه را نج

 سرنوشتش بودم.

 تغييـر ايـدئولوژي  اي دراتـاق بـازجويي در بـارة     تـازه هـاي   در آن روزها حـرف 

هايش همچون پتکي بر سـرم فـرود    ديده بودم و حرفمجاهدين شنيده بودم. وحيد را 

 چشـمة بـه نـام    ،به اصطالح خودش بسيار آموزنده ،اي آمده بود. بازجويم رياحي جزوه

نوشتة وحيد افراخته را به من داده بود تا به دقت بخـوانم. مطالـب جـزوه را     حيات آب

عليـه رژيـم و انتقـادي     شد به رد مبارزه دانم که مربوط مي دقيقاٌ به ياد ندارم. فقط مي

ه در وضعيت روحي آن روزها چسازمان مجاهدين و تشکيالت آن. آنعمومي از عملکرد 

از خشونت و  بيش از هر چيز در خاطرم نقش بسته، شيوة وحيد در ستودن دستگاه پر
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شقاوت ساواك بود. شـگفت انگيزتـر بـرايم ايـن بـود کـه از موجـود سـنگدلي چـون          

هري را کـه هميشـه از   چهاي منو شمچ .ت سخن رانده بودبت و عطوفحا ممنوچهري ب

 خشونت خون گرفته بود، به چشماني مهربان تشبيه کرده بود.

بار از زبان يک زنداني شنيده بودم که خطاب بـه وحيـد    در آن فضاي خشونت

م دستگيري کـون خـوردن يـک    من هنگا»که زد  افراخته و محسن خاموشي فرياد مي

 «؟ندادي به من نمي ون راواشتم که ند وسيانور ر

شنيده بودم که کساني را که حاضر نبودند تغيير ايدئولوژي بدهند، خلع سالح 

کردند. شنيده بودم کـه همسـر شـريف واقفـي کـه بـه        و از حداق  امکانات محروم مي

کـرد. شـنيده    منشعبين پيوسته بود کارهاي شوهرش را با جزييات به باال گزارش مـي 

ار بودند در جلسات انتقـادي زيـر فشـار قـر     تغيير ايدئولوژيمخالف ني را که بودم کسا

به کارخانه  ،شکستند يا آنها را بدون هي  پوشش امنيتي صيتشان را ميخدادند و ش مي

بياموزنـد و   دادند تا به اصـطالح از کـارگران   يفرستادند و در خطر دستگيري قرار م مي

پيش از انشعاب مدتي ه به اصطالح خودشان با اينک ايدئولوژي را بپذيرند و غيره. تغيير

در صـد از   31يب به هنگام انشعاب قر بازهم ،کرده بودند« کار اقناعي» ان اعضاءدر مي

امکانـات خـرده   »با اين توجيه که ر عين حال، د را تصفيه کرده بودند. اعضاء و کادرها

ولوژيِ ايـدئ ا تغييـر  هـ  مـدت  ،«بورژازي را بايد در خدمت طبقة کـارگر بـه کـار گرفـت    

داشـته   مخفـي نگـه   پيوستن به سازمان يا هواداران رسمي سازمان را از هواداران آمادة

 اي طرفدار روحانيت محروم نمانند.ه يمذهب ا وه يتا از امکانات بازاربودند 

 هم در واقـع از سـر ناچـاري    تغيير ايدئولوژيعلني کردن رسيد که  به نظر مي

و بـه دنبـال آن    32يـ  دزفـولي در ارديبهشـت    پـس از دسـتگيري خل   بوده. چرا کـه 

بـود   دستگيري وحيد افراخته و محسن خاموشي و همکاري همه جانبة آنها با سـاواك 

مـاجراي تغييـر ايـدئولوژي و     شـدن دسـتگيري بخـش وسـيعي از کادرهـا و رو      که به

 انجاميد. اه هتصفي

هـاي درون   داد. بوي توطئه و مرگ و تصفيه هايم بوي زورگويي مي همة شنيده

داد. احساسي از نفرتِ آميخته به غـم   مي يبند و بار وابط ناسالم و بيتشکيالتي، بوي ر

 ،و ياس نسبت به آن انشعاب کذايي بـر وجـودم چيـره شـده بـود. امـا در آن تنهـايي       

« نـه »ايسـتاده بودنـد و    تغيير ايدئولوژينسبت به کساني که در برابر احساس احترام 
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 زرگي برايم بود.بودند، دلگرمي ب گفته

ماجراي قت  مجيد شريف واقفي را شنيدم و تـرور صـمديه    جزييات زماني که

هـا زيـر شـديدترين     لباف را که زخمي به دست ساواك افتـاده بـود و بـا همـان زخـم     

تنـي را در وجـودم حـس کـردم کـه      خر گرفته بود، همان لرزش و فروريها قرا شکنجه

 .«ضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق ايرانبيانية تغيير موا»هنگام خواندن جزوة 

در دسترس مبارزان بيرون از سازمان قرار گرفت. پيش از  32در مهرماه  جزوه

جز اعضاء سازمان هي  کس، حتي کساني که قصد پيوستن به سازمان را داشـتند   ،آن

 خبر مانده بودند. الت مجاهدين بياز آن همه تغيير و تحوالت درون تشکي

به دست من رسيد ناباور و مستأص  بـه سـرور آالدپـوش پنـاه بـرده      جزوه که 

 از او .هايم بـرايش تعريـف کـرده بـودم     بودم و آن را مو به مو به عنوان شايعه و شنيده

، اي آرام داشـت، گفـت   خالف من روحيـه پرسيده بودم، حاال چه بايد کرد؟ سرور که بر

 «بايد صبر کرد تا صحت و سقم آن معلوم شود.»

هـا هـم    هايمان معلوم بود که از تصـفيه  و جزوه را خوانده بوديم و از حرفهر د

هـاي   زديم. در آن روزها از ترس شـکنجه  خبر داريم، اما هر دو خودمان را به ناداني مي

 هم اطالعاتمان را رو نکنيم. ي براي نزديکترين يارانکرديم حت ساواك سعي مي

مهربـان و   راي هميشه دوسترگيري کشته شد و بدر يک د 33سرور در سال 

 .شکيباي روزهاي سخت زندگيم را از دست دادم

، بـا نگرانـي و نفـس زنـان     .با سرور، خواهرم صديقه را ديـدم  بعد از آن گفتگو

عليشاه بوديم و من  از او پرسيدم. در حال قدم زدن در خيابان صفي وضعيت سازمان را

آن انشـعاب کـذايي از او پرسـيدم. بـا     باز هم با جزييات از ماجراي تغيير ايـدئولوژي و  

رسيد. صديقه هم مث  من جوان  ها سئوال در بارة کارهاي نامعقولي که به نظرم مي ده

توانست بحث را مستدل پيش ببرد. سرآخر آنجـا کـه از اسـتدالل     تجربه بود، نمي و بي

شـاه   مهـم مبـارزه بـا ديکتـاتوري    »وامانده بود با مهرباني و خندة شيرينش گفته بود، 

 «است، حاال با هر ايدئولوژي و ديدگاهي که باشد!

شـد   استداللش برايم قاب  قبول نبـود. بـا تعجـب سـکوت کـردم. بـاورم نمـي       

، اين چنين درهم ريخته که حتي صديقه هـم بـراي آرام   سازماني که برايم مقدس بود

 .استمتوس  شده کردن من به چنان استدالل نامعقولي 
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ديدم  هايم در اتاق بازجويي، مي وحيد افراخته و شنيده حاال در کميته با ديدن

کـردم. نگـران    تر و بدتر از آن چيزيست که تصور مـي  که وضعيت سازمان بسيار آشفته

شد؟ از اينکه در اين  ار خواهد چاين آشفته بازار به چه سرنوشتي دصديقه بودم که در 

کلي سرپوشـيده رضـايت   در عمق وجودم به ش خودم دستگير شده بودم ،اوضاع آشفته

 خاطر داشتم.

 قوطي کبريت

هايم تمام نشده و نفس راحتي نکشيده بودم که قضية عجيـب و   هنوز بازجويي

 بريت را پيش کشيدند.غريب قوطي ک

هايم پيدا کردنـد،   روزي که مأموران ساواك آن قوطي کبريت را در کمد کتاب

دادنـد و    بهمـديگر نشـان مـي    اند چند تکه کاغذ لولـه شـده را   انگار کشف مهمي کرده

دانستم. فقط   کردند. اما من هي  چيز در مورد آن تکه کاغذها نمي  چيزهايي پ  پ  مي

 ها شناخته بودم. نگران بودم از اين که امانتي دختري ست که پشت در زندان

ام دستگير شده بودند، براي گرفتن خبر از  که تعدادي از افراد خانواده 35سال 

ها بـا    زديم. در ميان خانواده  واهر کوچکترم آمر مرتب به کميته و اوين سر ميآنها با خ

رسـيد،    هاي مجاهد آشنا شديم. از اول آدم متظاهري به نظرم مي  خواهر يکي از زنداني

کرد که روابط نزديکي با سازمان مجاهدين دارد و از   برخالف رسم آن روزها وانمود مي

ک روز جلوي در کميته، هنگام خداحافظي مرا صـدا زد و  خيلي مسائ  با خبر است. ي

 داد و گفت بعداٌ پس خواهد گرفت.قوطي کبريتي به امانت بدستم 

من هم از سر سادگي بدون هي  سئوال و جوابي قوطي را گرفتم و به خانه که 

م پنهـان کـردم تـا بـاالخره هـم بـه       ا يدرسهاي  در کمد کتاب ،آن را باز نکرده رسيدم 

 اواك افتاد.دست س

هاي دوباره مانده بـودم چـه بکـنم. از محتـوي آن خبـر نداشـتم تـا         زير کتک

آمـد اسـم آن دختـر را بگـويم و       دلم هـم نمـي   .سئوليت آن را خودم به عهده بگيرمم

قسـم آيـه   گرفتارش کنم. عالوه بر اينکه لو ندادن ارزش وااليي بود در مهـنم. هرچـه   
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فايده نداشت. عاجز شده بودم. در آن کشمکش، وقتي  ،خبرم  ضيه بيقخوردم که از   مي

فـالن فـالن شـده شـمارة     »گفـت،   ،ام  زد تو کله  شت با خشم مييکي از بازجوها که دا

 «واستي؟ آنها را به چه کسي دادي؟خ  هاي مامورين ما را براي کي مي ماشين

را  بـودم فـوراٌ آن  معماي قوطي برايم روشن شد. با اين که گي  و منگ ناگهان 

 به گردن گرفتم.

و پيغمبـر   ام؟ با هزار قسم پيـر  خواستند بدانند آن را به چه کسي داده حاال مي

دانم چـرا ايـن کـار را      ام و اصالٌ نمي را نوشته ها شمارة ماشينکه به خدا همين طوري 

 مـوارد  آن را به عنوان يکـي از  اين موضوعدست از سرم برداشتند. اما  ام، باالخره  کرده

 ام گنجاندند. در پرونده  مااته

 چشمانش

کردنـد همـة    بردنم به اتاق بازجويي و مجبورم مي با اين همه، بازهم هر روز مي

اي  هـا بيـزار بـودم. لحظـه     هاي قبلي را از نو بنويسم. چقدر از تکرار اين بازنويسي حرف

 اي اشتباه کنم. اي يا جمله لمهترسيدم مبادا در ک آرامش نداشتم، مي

يکباره چشمم افتـاد   ،چشمبندم را که براي نوشتن برداشتم ،آن روزها يکي از

اي که در گوشة ديوار آويزانش کرده بودنـد و شـالق    به پسر جوان نحيف و رنگ پريده

اي را بـه صـليب    انـد. گـويي مـرده    زدند. معلوم بود که او را از اتـاق شـکنجه آورده   مي

چيزي بـراي گفـتن   »گفت،  فيف وکوتاه مياي خ هايش بسته بود، با ناله اند پلک کشيده

 تنها صداي شالق بود و سکوت.«  م!ندار

ها و ترس و درد خودم را به کلي فراموش کرده بودم. بـه چيـز ديگـري     نگراني

فقـط در پـي    .ق مانده بـود اش در هوا معل انديشيدم جز به او که بدن الغر و تکيده نمي

هايش را نيمـه بـاز    او نگاه کنم. او گاه پلکفرصتي بودم تا دزدکي با احترام و عشق به 

ببينم. او که بود؟  بعـد   توانستم برق سبزي چشمانش را ه ميکرد و فقط چند لحظ مي

زدند؟ جز مـن   آويزان کرده بودند و شالق مي او را در اتاق بازجويي هايي از چه شکنجه

 ست. دانستم که دانشجو هاي ديگري هم او را ديده بودند؟ فقط مي زنداني
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بـود   آويزاناتاق بازجويي  ديوار گوشة آخرين باري که او را ديدم، مث  هر روز

بدن نحيف و استخواني او را به شالق بسته بـود.   ،و رحماني که کف به دهان آورده بود

 «رحم کنيد!»يک لحظه صداي ضعيفي از دهانش بيرون آمد و گفت، 

ق ايسـتاده بـود و داشـت    اش کنار بخـاري گوشـة اتـا    رياحي با آن هيک  گنده

چرخاند. بعد از مدتي رحماني شالق را بـه کنـاري    اي آهني را در آتش بخاري مي ميله

تـه بـه جسـم نيمـه     خچند لحظه بعد، رياحي با ميلة گداپرت کرد و آمد کنار بخاري. 

جان او نزديک شد و فرن  را با يک دست دريد و با دسـت ديگـر ميلـه را بـه سـينة او      

 داد. اي شنيده شد و بعد سکوت. سکوتي که بوي مرگ مي ناله چسباند. تنها

دستپاچه او را پايين کشيدند و براي به حال آوردنش شروع کردند به  ،بازجوها

 اي. صدايي از او درآمد و نه نالهسيلي زدن. اما ديگر نه 

دسـتم افتـاد و   لرزيد و تمام بدنم کـرخ شـده بـود. قلـم از      پاهايم به شدت مي

« سـبزي »نم کـه از  را ببيـ  اندم تا بلکه جرقة آن چشـمان روشـن  او خيره م مبهوت به

 شد. خالي مي

اي وجـود مـرا فرامـوش کـرده      ناگهان از صداي فحش بازجوها که براي لحظـه 

بودند، به خود آمدم. نگهبان فرنچي روي سرم انداخت و مرا که ديگر قادر به راه رفتن 

 شده و مبهوت دستهايم را بـه ديـوار سـلول   نبودم به زحمت به سلول بازگرداند. مسخ 

نازلي سـخن  هايم نوشتم،  ها و ناخن مام نيرو با پنجهتکشيدم و در جايي نسبتاٌ صاف با 
 دندان کينه بر جگر خسته بست و رفت نگفت /

آن قدر شعر شاملو را زمزمه و تکرار کردم که در فراموشي به خوابي عميق فرو 

بـه سـراغم آمـد. در     دوبـاره  س و انتظـار ضطراب و ترا ،رفتم. سحرگاه با چرخش کليد

نماز خواندم و از خداي خودم خواستم که به اين همـه   هنشست ،دستشوييشت از گباز

بار که نگهبان مرا به اتـاق بـازجويي بـرد     درد پاياني بخشد. اما پاياني در کار نبود. اين

هاي کاغذ  . به ورقهديگر نبود« شم سبز منچ نازلي»رياحي پشت ميزش نشسته بود و 

قـادر  «. ن نگفـتن خسـ »دم و به جاي خـالي او و بـه عمـق    کر سفيد جلو رويم نگاه مي

هاي قبلي جمع و جور کنم که ناگهان رسولي با  نبودم مهنم را براي تکرار همان حرف

ش ا ييشـگ داد و بيداد وارد شد، با مشت و لگد به جانم افتاد و با فحش و نيشـخند هم 

 «ي؟تي؟ براي چه کسي نوشتوار سلولت چي نوشروي دي»پرسيد، 
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فايده بود. مرا کشان کشان به اتاق حسـيني بردنـد و شـالق     انکار و التماس بي

زدند. غروب که به سلول بازگشـتم نـازلي از روي ديـوار سـلول هـم محـو شـده بـود.         

ام. چه تفاوتي بود ميـان رهبـر بـا نـام و نشـاني       کس مانده کردم تنها و بي احساس مي

انيت نشـاني از خـود بـاقي    نام و نشاني که جز عشق و انسـ  چون وحيد و دانشجوي بي

از آن پس همه جا در جستجوي حتي نفهميدم به کدام جريان وابسته است.  نگذاشت.

و نشـاني از او نيـافتم. تنهـا بـرق      ديگـر اثـر   ،ام، اما نه در زندان و نـه در آزادي  او بوده

 هاي سبز را دوست دارم. شمقدر چچشمانش هميشه با من است و من چ

 رو به رو شدن با مرگ

زمــان را از دســت داده بــودم، نميدانســتم چنــد روز يــا چنــد هفتــه از زمــان 

شدم. بـراي شـمردن    هاي غذا از روز و شب با خبر مي گذرد. تنها با وعده دستگيريم مي

شـد   مـي ها حواسم چنان پـرت   کشيدم. اما بعضي وقت روزها روي ديوار سلول خط مي

کردم خط بکشم. چه مدت بود درسلول انفرادي بودم؟ چنـد بـار خـط     که فراموش مي

ديماه سال اواخر کنم  دانم. فکر مي کشيدن روي ديوار را فراموش کرده بودم؟ هي  نمي

خواسـتند دوبـاره در    بود که يک شب مرا برده بودند به اتاق بازجويي و از من مـي  32

دانسـتم کـه صـديقه در     در آن زمان و تا مدتي بعـد نمـي  بارة خواهرم صديقه بنويسم. 

همان ديماه با خوردن سيانور در درگيري خود را از ميان برده است. چرا بازهم از مـن  

 دانم. هي  نمي ؟در بارة او بنويسمخواستند  مي

کـت و شـلوار    مان هي  مالقـاتي نداشـتم بـا آن   هوا سرد بود و من که تا آن ز

ام را  لرزيدم. پشتم بـه در ورودي بـود، پاهـاي پانسـمان شـده      مي زندان از سرماکتاني 

توانستم چيـزي بنويسـم.    چرخاندم و نمي جمع کرده بودم و قلم را در دست لرزانم مي

يکباره ديدم بازجوهايم رياحي و رحماني از پشت ميز بلند شدند و با احترام ايسـتادند،  

دند و جلو ميز مـن ايسـتادند. روي   بالفاصله عضدي و منوچهري و رسولي وارد اتاق ش

صندلي ميخکوب شدم. عضدي با آن نگاه تيز و خشن و آن قيافة ناخوشايندش خطاب 

حرفات رو زدي يا نه؟ يکبار دروغ گفتـي و خـودت رو بـدبخت کـردي،     »به من گفت، 
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 «حاال هم هنوز دير نشده حرفات رو بزن!

زنداني بـا هـم وارد اتـاق    سکوت کردم و سرم را پايين انداختم. يکباره چندين 

دانستم چه  اي ايستادند. نمي گوشه درتکيده  و پريده  رنگاي ه هچهر بازجويي شدند، با

کنم، همچنان ميخکوب بر صندلي خيره و مبهوت مانده بودم. چهرة هيچکـدام بـرايم   

آشنا نبود، جز چهرة وحيد افراخته. اما ديگر آن خنـدة نيشـدارش را بـر لـب نداشـت،      

يده بود و نگاهش به زير. دلـم فـرو ريخـت و دسـت و پـايم شـروع کـرد بـه         رنگش پر

لرزيدن، چه اتفاقي افتاده؟ نکند صديقه دستگير شده؟ يا دوستانم سرور آالدپـوش يـا   

ها نامي از آنها نبرده بودم. دوستان عزيـزي کـه يکـي در     گيتي صادق؟ که در بازجويي

 ند.باخت در درگيري جان 21سال  و ديگري در 33سال

طاقتم تمام شده بود و وحشتزده به آن جمع و تنها زني کـه در ميانشـان بـود    

کردم تا بلکه او بـه اشـاره چيـزي بـه مـن بفهمانـد. بـه دهـان وحيـد چشـم            نگاه مي

کـردم و   خواهد بگويد؟ به بازجوها نگاه مي پرسيدم اينبار چه مي دوختم. از خود مي مي

اي، نه خشـمي و نـه    ما نه حرفي بود، نه اشارههاشان بودم. ا منتظر فرياد خشم و کتک

ترسـيدم. بـه    کتکي. سکوت بود، سکوتي مرگبـار. زمـان از حرکـت ايسـتاده بـود. مـي      

کردم تا شايد از نگاه او چيزي دستگيرم شود. اما انگـار زنـدگي    چشمان وحيد نگاه مي

نگـاه ديگـر   تـه بـود. از   خاش سـايه اندا  و ناباوري بـر چهـره   باخته بود. بهت در آن رنگ

 ا هم چيزي جز خستگي دستگيرم نشد.ه زنداني

خــواهر  ايــن مــادر قحبــه کــه اينحــا نشســته »ريــاحي ســکوت را شکســت، 

طفلـک خيلـي مسـلمان اسـت! خبـر      »يرآميز ادامه داد، قو با لحني تح« هاست رضايي

 «نداشته که فاتحة مسلماني در سازمان مجاهدين خوانده شده!

اي  رسيد خندة تلخي کرد وحبـه  تر به نظر مي جوان يکي از زندانيان که از همه

محسن »گر ازش پرسيد،  قند از روي ميز برداشت و در دهان گذاشت. رحماني شکنجه

محسن که بعداٌ دانستم محسن خاموشـي اسـت در سـکوت برگشـت     « حالت چطوره؟

سرجايش. زنداني ديگري به من نگاه کرد، دو بـار چشـمانش را بسـت و سـرش را بـه      

احترامش را بدهم. حتماٌ  ي به جلو خم کرد. کوشيدم با دوبار بستن چشمانم پاسخآرام

ت آن ديـدار در  قـ ولوژي در ميان آن جمع بـود. هـي  و  ند مخالف تغيير ايدئچيکي از 

 اتاق بازجويي با آن جمع ناهمگون برايم معلوم نشد.
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ه راسـتي دادگـاه چـ   »اش، با صـدايي بلنـد پرسـيد،     رياحي با لودگي هميشگي

متأسفانه نتوانسـتيم کـاري   »باريد گفت،  منوچهري با لحني که تظاهر از آن مي« شد؟

ها کاري از دست ما ساخته نبود! همـه محکـوم    از پيش ببريم. به خاطر ترور آمريکايي

، توسط مجاهدين 32اش به ترور دو مستشار آمريکايي درسال  اشاره« اند به اعدام شده

 منشعب بود.

ن پتکي به سرم فرود آمد، گي  و منگ شـدم. بعـد از چنـد    کلمة اعدام همچو

تا آن زمان نشنيده بودم که زني « کنند؟ مگر زن را هم اعدام مي»لحظه به خود آمدم، 

متحير به وحيد نگاه کردم. سرش « کنند؟ وحيد را هم اعدام مي»را اعدام کرده باشند. 

هـاي   بـه يـاد خنـده    خواسـت ازش بپرسـم، پـس چـه شـد؟      را پايين انداخت. دلم مي

هاي انسـاني از   ام افتادم که انگار ارزش نيشدارش و چشمانش در روزهاي اول بازجويي

آن رخت بربسته بود. با چه حرارت و خرسندي به بازجوهايش اعتماد کرده بود و بـاور  

ته و فشارند. حاال خسـ  اند و دستش را به گرمي مي داشت که زندگي را به او بازگردانده

 انديشيد. به مرگ مي درمانده

مرا که به سلول بازگرداندند، نه بر مرگ زودرس آنها گريستم، نـه از مرگشـان   

پرسيدم، آيـا بـراي ترسـاندنم ايـن      احساس شادي کردم. بهت زده و منگ از خودم مي

 انسان روبرو کردند؟ 1چنين وحشيانه مرا با مرگ 

 سلول عمومي

اعـدام   32در سـوم بهمـن    فـر را در سلول عمومي بود که شنيدم همة آن نه ن

زادة کرمـاني،   ة اشـرف ژمنيـ  صـمدية لبـاف،   وحيد افراخته، محسن خاموشي و: کردند

نـژاد، عبدالرضـا نيـري     ي لبـافي ضـ ي بهبهاني، محمد طاهر رحيمي، مرتساسان صميم

 .جاويد، محسن بطحايي

 در حيرت بودند. يک زنهايم مث  من از اعدام  سلوليهم

 2ماه بعد از دسـتگيري مـرا بـه سـلول عمـومي بنـد        چند ت يادم نيستدرس

ريـاحي بـا    گذشـتيم. اتاق بازجويي  از ، با نگهباناز رفتن به سلول عمومي بردند. پيش
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کـه   هه سلول عمومي، اما حواست جمع باشفرستيمت ب مي»لحن ناخوشايندش گفت، 

، امـا دلـم   پاسخي نـدادم « هت تأثير دارا چه شنيدي بيايي به ما بگي. در محکوميت هر

 با آن همه همکاري اعدامش کردند. فرو ريخت. دوباره ياد وحيد افتادم که

ديـدم، امـا ديـدم همـه      ها را درست نمـي  نگهبان که در سلول را باز کرد چهره

اند، جز يک نفر. فهميدم جز آن يک نفر بقيه  پوشانده  اند و موهايشان را با فرن يستادها

بست و سرها عريان شد، ديدم جز آن يک نفر، بقيـه   مذهبي هستند. نگهبان که در را

شناسم. او به طرفم آمد و در آغوشم گرفت، امـا بـه سـردي پاسـخش را دادم و      را نمي

دانستم او را فقط يک بار در اتـاق بـازجويي    اعتنايي زدم. اسمش را نمي خودم را به بي

اي فـدايي مخفـي و   هـ  ديده بودم. از حرف بازجوها فهميده بودم که او يکي از چريـک 

مسلح بوده. برخورد بازجوها با او طوري بود که براي من صحنة خوشايندي نبود، شک 

برانگيز بود. هنوز اين تجربه را نداشتم که بازجوها در بسياري اوقات به عمد جلو تـازه  

برانگيز است. از تجربـة شـخص خـودم هـم      کنند که شک  واردان با زنداني رفتاري مي

بودم. انگار فراموش کرده بودم که در آن روزهـاي اول بـازجويي صـحنة     درسي نگرفته

روبرو کردن مرا با خواهر کوچکترم آمر طوري جور کرده بودنـد کـه خـواهرم بـه مـن      

 اعتنايش چقدر برايم دردناك بود؟ هاي نامهربان و رفتار بي مشکوك شده بود و نگاه

. بعد از چند روز که بـا هـم   آن روز دانستم که اسم او زهرا آقانبي قلهکي است

اعتنايي روزهاي اولم را برايش گفتم، چنان يکه خورد که شروع  دوست شديم، علت بي

ام. وقتـي در   کرد به هاي هاي گريستن. آن گريه دردنـاکش را هرگـز فرامـوش نکـرده    

خبر اعدامش را شنيدم از خودم شـرمنده شـدم و آن رفتـارم را بـا او هرگـز       33پاييز 

اين اولين باريست که بعد از اين همه سال، اين بـار سـنگين شـرمندگي از    نبخشيدم. 

 گذارم. خودم را برزمين مي

هـدين در  در ارتباط با مجا 21هاي ديگرم، بتول دزفولي بود که سال  همسلولي

 درگيري مسلحانه کشته شد.

طاهره س. بود و منيژه ب. که آنها هم در ارتباط با مجاهـدين دسـتگير شـده    

نژاد هم در سلول ما بود. به نظر پانزده شـانزده سـاله    پروين همسر مرتضي لبافي بودند.

نفره مجاهدين  1گروه  همانجزو  بود، که مخالف تغيير ايدئولوژي آمد. همسرش را مي

دانسـت چـه بـر سـرش      پروين نگران کودك شيرخوارش بود و نمي .ه بودنداعدام کرد
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نشست و بـه مـا کـاري نداشـت. يـادم       اي مي آمده. دچار افسردگي شده بود، در گوشه

 خبر ماندم. ش بيا آيد کي او را از سلول ما بردند و ديگر از سرنوشت نمي

هـاي سـختي را از سـر گذرانـده      هايم شـکنجه  رسيد همة همسلولي به نظر مي

زد. مـن هـم    انـد حرفـي نمـي    اش و آنچه بر سرش آورده باشند، اما هي  کس از پرونده

در بيرون همه آموخته بوديم که نسبت به مسائ  امنيتي کنجکـاوي   گفتم. چيزي نمي

نکنيم. و از آنجا که همه چيز از رد و بدل کتاب گرفته تا حمايتِ حتي غير مستقيم از 

داديـم هـي  حرفـي در بـارة      شد، تـرجيح مـي   هاي مخالف رژيم جرم شناخته مي گروه

اريخ دسـتگيريمان پـس از   دانسـتيم کـه تـ    وضعيت خودمان بر زبان نرانيم. همـه مـي  

داريـم. ايـن   انشعاب و پس از دستگيري وحيد افراخته است، بنابر اين از انشعاب خبـر  

و وضعيت مجاهدين در ک  گفتگوهايي با هم داشتيم،  تغيير ايدئولوژيبود که در بارة 

 شديم. اما وارد تحلي  نمي

ه در اتـاق  کـ  را هـا و ماجراهـايي   کرديم با طنز و شوخي حرف بيشتر سعي مي

ديديم تعريف کنيم. تا هـم بـه همـديگر اطالعـات حـداقلي       شنيديم يا مي بازجويي مي

 ها فضاي سبک و شادي در سلول ايجاد کنيم. مسخره گرفتن بازجو به بدهيم، هم با

گـرفتيم و از   مـان تمـاس مـي    هاي اطـراف  ها بعد از رفتن بازجوها با سلول شب

ام از همه کـوچکتر و سـبکتر بـود     وقات من که جثهشديم. بيشتر ا اوضاع بند باخبر مي

رفتم روي دوش منيژه و از پشت توري دريچة باالي سـلول رفـت و آمـدهاي تـوي      مي

گـرفتم و در فرصـت مناسـب چنـد کالمـي بـا زنـدانياني کـه بـه           راهرو را زير نظر مي

 م.کرد رفتند رد و بدل مي ستشويي ميد

ت چـه طـور، کـه مسـعود رجـوي و      يکي از آن روزها متوجه شديم، يادم نيس

محمد حياتي در سلول روبروي ما هستند. سعي کرديم هر طور شـده بـا آنهـا تمـاس     

برقرار کنيم. برايمان عجيب بود که بعد از پن  سال دستگيري آنها را دوباره به کميتـه  

آورده بودند. اما کم کم به اين نتيجـه رسـيديم کـه آنهـا را هـم در ارتبـاط بـا همـان         

انـد.   هاي فيزيکي به کميته منتق  کـرده  ي انشعاب ايدئولوژيک و رو شدن تصفيهماجرا

ها دارد و در صدد است چـه   در آن زمان اينکه ساواك چه منظوري از اين نق  و انتقال

 ماجرا بکند براي ما روشن نبود.اي از آن  استفاده

کهـو چهـرة   ها که روي شانة منيژه راهرو را زير نظر گرفته بودم، ي يکي از شب
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شناخت، خـودم را   مسعود رجوي را از پشت توري دريچة سلول روبرو ديدم. او مرا نمي

معرفي کردم. اولين چيزي که پرسيد در باره دستگيري يا عدم دستگيري صديقه بـود.  

 ير نشده.کردم زنده است و دستگ دانستم، فکر مي من آن زمان چيزي نمي

گفتگو داشتيم. اما اصالٌ يـادم   رجويل با هم از دريچة باالي سلو چند بار ديگر

 هاي تلگرافي چه چيزهايي گفتيم. فآيد در آن حر نمي

، سارا و ناهيد و فکـر  33ها اضافه شد. اواي  خرداد  به تدري  بر تعداد همسلول

هم به سلول ما اضافه شدند. سارا همسر بهروز ارمغاني، از فداييان بـه نـام    لقا کنم فرخ

بود. سارا که وارد سلول شـد اول   کشته شدهدر درگيري  33ديبهشت ار 23بود که در 

خورد. در سـلول هـم کـه     از هرچيز جثة کوچک کتک خورده و لنگيدنش به چشم مي

بردنش به بازجويي. از فشار کتک و شالق بدنش باد کرده بـود.  وقتـي از    بود مرتب مي

ما با گذشت ساعاتي چند رفت. ا گشت سلول در سکوتي دردناك فرو مي بازجويي بازمي

شـد. بـه مربـع     گذاشتيم و دوباره خنده و شوخي شروع مـي  درد و رن  را به کناري مي

خنديديم. ساراي دوست داشتني هم بـا تمـام    اش مي شدن جثة سارا و قيافة ورم کرده

هـاي   کاري کرد از شيرين خنديد. و شروع مي شد و مي دردي که داشت با ما همصدا مي

اي  پرسيديم مگر چه پرونده اش برايمان گفتن. هر وقت ازش مي ك دو سالهبهزاد ، کود

بـه خـدا هـي     »ت، گفـ  بـار مـي   با لبخندي شـيطنت  ؟خورد دارد که اين قدر کتک مي

 «دارم! ن خانهزام، فقط يک  کاره

نشسـتيم و از   آمديم. دور هـم مـي   مي فايقهايمان  رن با گذر روزها بر دردها و 

به  انبي قلهکيهرا آقدانستيم که همسر ز فتيم. همه ميگ ايمان ميه ها و تجربه احساس

شـهاب رضـوي   رضا  از همسرش علي زريسبب تصادفي ناميمون کشته شده. هر وقت 

ه انداخت. پس از ازدواج، بدون توضيح ب اش سايه مي زد، غمي عميق بر چهره حرف مي

زري  کـه دخترشـان  کـرد   اش تصـور مـي   نواده. خـا خانواده با همسرش مخفي شده بود

، در رضـا  علـي عمة زري با ديدن  35در اواي  سال  ده. روزيرضا دزديده ش توسط علي

کشد مردم کمک، آي دزد! آي دزد! همسر زري به محلي کـه چنـد    مالء عام فرياد مي

 کشند. کارگران او را با ديلم مي برد و کارگر در حال بنايي بودند پناه مي

و لبخندي شـيرين، در حـالي کـه سـرش را پـايين       گاه با صدايي آرام زرياما 

بـا شـرمي زنانـه از ازدواج    کـرد   انداخت و به گلـيم چـرکين کـف سـلول نگـاه مـي       مي
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ت، از احساسـش در آن  فـ گ و سپس از عشـق عميـق بـه همسـرش مـي     ش ا يتشکيالت

لحظاتي که براي اولين بار با همسرش در زير يک سقف تنهـا مانـده بـود و از زنـدگي     

 ترك کوتاهشان.باي مشزي

گفت، انگار فضاي سلول لطيف و  ش به همسرش ميا وقتي زري از عشق عميق

شد. مني که هنوز عشق را تجربه نکرده بودم و جز ميز و نيمکت و فضاي شـاد   تازه مي

خزيـدم و   اي از سلول مي شناختم، شبانه به گوشه تر نمي داشتني مدرسه، چيزي دوست

شـدم. خـودم را در    تم و در روياهاي خود غرق مـي دوخ به سقف سياه سلول چشم مي

ستودم و بـا احساسـي لطيـف و     ديدم. عشق را مي ساح  دريا زير آسماني پرستاره مي

رامـان در مهـنم   خخرامان  ،م و شعرهاي عاشقانة فروغسرود زيبا براي عاشقان شعر مي

 گرفت. پودم را فرا مي زيد و تار وخ مي

 

ر يـارانش.  گا بردند سر جنازة حميد اشرف و دير زريهشتم يا نهم تير بود که 

چيـز   همـه »زد،  گريسـت و فريـاد مـي    در بازگشت به سلول با صداي بلند به تلخي مي

 «تمام شد!

شـنيدند و سـعي    هـاي ديگـر صـدايش را مـي     کرد کـه سـلول   طوري گريه مي

همه در  ش بدهند. سلول تاريک و نمور ما عزادار بود،ا يختلف دلدارکردند به انحا م مي

 کشيديم. را در آغوش مي زريگريستيم و  سکوت مي

در اين فضاي غم بود که شبي خواب خواهر مهربانم صديقه را ديـدم و گريـان   

از خواب پريدم. نگران بودم از اينکـه در آن آشـفتگي انشـعاب و ضـربات پـي در پـي       

تعريـف   هـا  ساواك باليي سر صديقه بيايد. تا شـروع کـردم خـوابم را بـراي همسـلولي     

ت صديقه سرقرار با خوردن فاي کشيد و پ  پ  کنان گ به گوشه کردن، طاهره س. مرا

 سيانور خودکشي کرده.

شد آدم شـاد   . باورم نميمزار زار گريست وگر توان ايستادن نداشتم، نشستم دي

هـايم را فقـط بـا او در     دوست مهربانم بود. درد دل ه نباشد.و خنداني چون او ديگر زند

آنکه مرا قضاوت کند. تکيه گاه بزرگي را از دست داده بودم. ديگـر   گذاشتم بي ميميان 

 پر کند.پيش من توانست جاي او را کسي ن
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 صديق
تعداد زيادي از اعضاء سازمان مجاهـدين دسـتگير شـده بودنـد. از      32سال در

 ت سر هم دستگير کردند.را هم پش اواخر آبان تا اواي  آمرماه هما، زري و من و مليحه

 اي بيش از نه سال بود که از کرمان به تهران آمده بـودم. مـدتي بـود در خانـه    

در مدرسة دخترانة رفـاه و همزمـان    يچند سال .کردم شخصي به طور علني زندگي مي

رفتم سر کالس که مـدير   در مدرسة فيروز در رباط کريم معلم رياضي بودم. داشتم مي

 «آقا با تو کار دارن! دو تا»مدرسه گفت، 

در دفتر مدرسه چه معنايي دارد و چه سرنوشـتي  « آقا»معلوم بود، حضور دوتا 

 رسه بيرون آمدم و ديگر بازنگشتم.از مد« آقاها»در انتظارم است. با 

 3به اتاق بازجويي درکميته و از آنجـا بـه اتـاق شـکنجه. از      يکراست بردندمرا 

وقفـه   بـي  ا را رويم امتحان کردند.ه انواع شکنجه و را زدندشب بدون توقف م 3صبح تا 

و من اطالعـي نداشـتم.   « خانة تيمي شما کجاست؟»، «قرارت چيست؟»پرسيدند،  مي

 عضو نبودم، ارتباط داشتم. همين.

ند بازجو ريخته بودند سـرم، جاللـي، سـعيدي و شـهرياري، بعـد از مـدتي       چ 

زدنـد؟ چنـد بـار     مدت مرا شـالق   حسيني هم به آنها پيوست. يادم نيست هرکدام چه

کشيد؟ چه کسي  پيچيد و محکم مي بيهوش شدم؟ چه کسي موهايم را در مشتش مي

؟ چـه موقـع شـوك    «آپولو»از سقف آويزانم کرد و چه وقت مرا گذاشتند توي دستگاه 

هايم و از دهانم کف بيرون آمـد؟ چـه کسـي بـا سـيگار       برقي را وص  کردند به شقيقه

 هايم سوزن فـرو کـرد و روي چـراغ    به گله سوزاند و چه کسي زير ناخن ام را گله سينه

 ام. دردهاي شالق را که فراي همة دردها بود هرگز فراموش نکرده الکلي گرفت؟

مرا رسـاندند بـه بهـداري     دشب که شد، ورم کرده و خونين و زخمي با برانکار

تو صديق هسـتي!؟  »يد، کميته. بين راه يک نفر فرن  را از روي صورتم عقب زد و پرس
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 «.اي؟ بازجوي عبداهلل هستم حتماٌ شنيده منو من رسولي هستم. تعريف

اما کسي ميان حرف رسولي پريـد و سـاعت را پرسـيد. فـرن  را انـداخت روي      

 گذشت. ده ساعت از دستگيريم ميدرست دواز«.  ساعت هشته»سرم و گفت، 

هـايم را پانسـمان    مزخـ  و يک پرستار تا ديري از شـب  در بهداري يک پزشک

 آور از دردهايم کاستند. هاي قوي خواب کردند و با قرص

 

هـاي فـدايي    ادرهـاي چريـک  آهنگران، از ک در دانشکدة اقتصاد با بهمن روحي

هـاي   تهـا و فعاليـ   دانستم که فدايي است. در اعتصـاب  اما در آن زمان نمي .آشنا بودم

م عبداهلل اميني، برادر فاطمة امينـي و  ا م. با همکالسيکرد يمدانشجويي با او همکاري 

از کادرهاي مجاهدين هم دوست بودم. آنها بودند کـه مـرا بـه مدرسـة دخترانـة رفـاه       

نداشـتم، فقـط    معرفي کردند. ابتدا از فعاليت اين خواهر و بـرادر هـم اطـالع چنـداني    

که ساواك خبـر کشـته شـدن فـاطي را بـه       35اسفند  75تا  .زدم چيزهايي حدس مي

انـد. بعـد بـا جمـال      بعد از مدتي دانسـتيم او را زيـر شـکنجه کشـته     .م کردغ اعالدرو

زاده، از کادرهاي مجاهدين دوست شـدم. از ايـن زمـان بـود کـه در ارتبـاط بـا         شريف

رفتـيم و قرارهـاي سـازماني     سازمان مجاهدين قرار گرفتم. با جمال به کوهنوردي مـي 

هـاي   کـرد و شـيوه   مجاهدين را تشريح مـي مشي سازمان  او برايم خطِکرديم.  اجرا مي

داد. بعد از مدتي هم پيشنهاد ازدواج تشکيالتي به من کرد، کـه   غاتي را توضيح مييتبل

ــول نداشــتم،  ــذيرفتم. ازدواج تشــکيالتي را قب ــرار دادن انســان  آن را نپ ــا  وســيله ق ه

دم. ايثار و خواستم يک وسيله باشم. استفاده از سيانور را هم قبول نکر دانستم. نمي مي

 اگر به مـن اعتمـاد  »گفتم،  دانستم و از آن گريزان بودم. مي شهادت را نوعي انتحار مي

 «کنين، اطالعات به من ندين! نمي

 مدتي ارتباطش را با من قطع کند.همين طرز فکر بود که باعث شد جمال 

هاي فدايي و  هاي مسلحِ چريک ها به سازمان اگر چه در فضاي سياسي آن سال

ام حسـين يکـي از    اهدين عالقمند بودم، اما مشوق اصلي من در مبارزه پسـر دايـي  مج

افسران حزب توده بود. حدود ده سال زندان کشيده بود و الگـو و سرمشـق مـن بـود.     

پرداخـت. او بـود کـه     حزب توده را قبول نداشت، بـه کارهـاي فرهنگـي و هنـري مـي     

هايش، در حد ممکـن بـه    گو کردن تجربهاستقالل انديشه و وسيله قرار نگرفتن را با باز
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کـردم. تحـت    خانة او زندگي مـي  ،من آموخت. چند سال اولي که از کرمان آمده بودم

م. ه بـود خوانـد تر و بيشـتري   هاي متنوع م کتابهاي تأثير او بود که نسبت به دور و بري

زمان هـاي سـا   در حالي که در ارتباط با سازمان مجاهدين، فقط بايد در چارچوب ايـده 

کرديم. رفتن به کالس انگليسـي، نقاشـي و موسـيقي و ... از نظـر سـازمان       مطالعه مي

آمد. کوهنوردي را هم بايد با اجازه و زير نظـر   اتالف وقت و کاري لوکس به حساب مي

 داديم. تشکيالت انجام مي

تغييــر  مبــاني حــدود يــک مــاه پــيش از دســتگيري، جــزوة 32در آبــان مــاه 
هاي مجاهـد بـه طـور رسـمي در درون تشـکيالت       لنينيست -ست مارکسي ايدئولوژي

 بداهلل هم جزو منشعبين بودند.توزيع شد. جمال و ع

آرم  آيـه از  را بـا حـذف   ايـدئولوژي  تغييـر  مبـاني  با علني شدن انشعاب، جزوة

ند جزوه مشابه ديگر به اعضاء و همة کسـاني کـه بـا مجاهـدين در     چمجاهدين همراه 

هـا   م. در همان زمان هم مطالب آن جـزوه دند که بخوانمله به من داارتباط بودند، از ج

بحـث محکـم و    ،ايـدئولوژي  تغييـر . در جـزوة  به نظرم بسيار ساده و ابتدايي رسـيدند 

تـر از هـر چيـز     مخورد. با اين همه از آنجا که مبـارزه بـرايم مقـد    عميقي به چشم نمي

پـذيرفتم و بـه    ،تـر بـود   هـم نزديـک  را که به افکار خودم  تغيير ايدئولوژيديگري بود، 

 همکاري با منشعبين ادامه دادم.

لنينيست در سازمان مجاهدين، جمـال دوبـاره    -با انشعاب بخش مارکسيست 

. او بود که بعد از دسـتگيري همـا از مـن    بط تشکيالتي با من تماس گرفتبه عنوان را

تند تمـاس بگيـرم و از   شناختند و با او ارتبـاط داشـ   خواست تا با کساني که هما را مي

دانستند او سازمان را ترك کرده يا دستگير  مفقود شدنش اطالع کسب کنم. چون نمي

 ها بود که توسط ساواك تحت تعقيب قرار گرفتم. شده. در اين تماس

 

ــا ســاواك، همــراه دو نفــر از   32ر خــزاده در اوا جمــال شــريف در درگيــري ب

اصـغر   نة تيمي در مشهد و کشته شدن عليدوستانش کشته شد. عبداهلل با لو رفتن خا

 دستگير و در اواخر همان سال اعدام شد. 32در کنار همرزمي ديگر، درسال  سدورّ
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 ايثار

تا جايي که به ياد دارم مرا بيش از يک شب در بهداري کميته نگـه نداشـتند.   

ه بـروم،  روز بعد به سلول انفرادي انداختند. بيش از يک ماه قادر نبودم روي پاهـايم را 

هايم زير فشـار   هايم را توي دمپايي بکنم و روي زمين بخزم. انگشت مجبور بودم دست

هايم را خون گرفته بود و درسـت   حس شده و از کار افتاده بود. چشم بي« آپولو»پرس 

هاي دسـت و پـايم بعـد از چنـد روز در اثـر آب آلـوده و کثيـف کـف          ديدم. زخم نمي

. با اين همه، از اينکـه اسـتفاده از   نده و بو گرفته بوددستشويي و مستراح، چرکين شد

هم زنده مانـده بـودم، راضـي    سيانور را هنگام دستگيري قبول نکرده و بعد از شکنجه 

بردم که ايثار و شهادت به عنوان ديدگاهي  بيشتر از گذشته به اين مسئله پي مي بودم.

ولوژيک تـا چـه حـد    ئايد سياسي، يعني نابود کردن خود به خاطر يک مشي سياسي يا

سـت بـه خـود بـه      نديدن وضعيت اجتماعي و در عين حال غير انساني است. اجحافي

 خلق و به اميد فردايي بهتر باشد.عنوان يک انسان، اگر چه به خاطر 

ديدم سازمان مجاهدين و هر يک از مـا چـه آسـان تغييـر ايـدئولوژي داده       مي

يعنـي رسـيده    روي آورده بـوديم.  مارکسيسم به برگشته ومذهب  بوديم و از اعتقاد به

اعتقادي به مذهب. حال ايثار کساني که به خاطر ايدئولوژي قبلـي، يعنـي    بوديم به بي

يي داشت؟ اگـر جـاي آنهـا بـوديم     اعتقاد به مذهب شهيد شده بودند، براي ما چه معنا

 ؟شد يم چه

ام کـه اگرچـه    ها، بـه ايـن نتيجـه رسـيده     ها و انباشت تجربه امروز با گذر سال

توانند دست به نابودي خود بزنند، اما  ها در شرايطي خاص يا از سر استيصال مي انسان

پيامـدهاي خطرنـاکي داشـته    تواند  تبلي  و تروي  ايثار به عنوان خط مشي سياسي مي

بـه   ايـدئولوژيک و اعتقـادي،   هاي ارزشاکاري همچون بسياري ديگر از ايثار و فد باشد.

تـا   ،بـاقي بمانـد  ن امري خصوصـي و شخصـي   جدا از سياست و به عنوا گمان من بايد

 .هاي سياسي و اجتماعي منجر نشود به آسيب نيز آنانتخاب يا عدم انتخاب 

عدم استفاده از سيانور و زنده ماندن براي من آن قدر ارزشمند بود کـه در آن  

ه بـه سـمت   ماندم افکـارم ناخودآگـا   روزهاي سخت به محض آن که در سلول تنها مي

رفـت. شـبي خـواهر مهـدي خيابـاني، دختـر پـانزده         هاي زندگي و طبيعت مي زيبايي



 شب   صديق 3ا صبح ت 3

 

31 

اي به نام مخصوصه را براي عبـرت گـرفتن از حـال و روز مـن و پرهيـز از هـوس        ساله

ريخت. امـا مـن    مخفي شدن آورده بودند پيش من و او با ديدن حال نزار من اشگ مي

م غوطه ور شده بودم که خود بـه خـود شـروع    باز هم آخر شب چنان در روياهاي خود

که از  از زيبايي دامنة کوه سبالن گفتمکردم به بازگو کردن آنها به صداي بلند. برايش 

 ن مورد انتقاد قرار گرفته بودم.سازما قضا به خاطر رفتن به آن کوه از طرف رابطِ

هـا، از   هاي گوارا، از نهرهـاي باريـک در ميـان سـبزه     هاي زالل و آب از چشمه

هاي جوان که بـه چـابکي    هواي شفاف و خنک، از گستردگي مراتع سر سبز، از چوپان

لـه، از  قرفتند، از درياچة زيبـاي بـاالي    يها باال م دويدند و از صخره ها مي به دنبال دام

هاي آرامـبخش   و چشمه ينعسر هاي روشن و پرستاره سبالن و از بازگشت از راه  شب

که مخصوصه با لبخندي بر لب آرام به خواب رفت. گرچه فرداي گرم آن قدر گفتم  آب

اون رو براي درس گـرفتن  »که آن شب، در اتاق بازجويي، جاللي چند لگد به پشتم زد

 «کني؟ و براش قصة سبالن تعريف ميت فرستادم، حاال تا به سلول

 براي کتکِ بيشتر ديگر جاي سالمي در بدنم نمانده بود.

 مدرسة رفاه

روز که در سـلول انفـرادي بـودم و در اثـر مصـرف انـواع داروهـاي         21بعد از 

درد هم دچار شده بودم، نسرين آ. را هـم آوردنـد    بيوتيک و آسپرين و غيره به دل آنتي

بعـد از او اشـرف احمـدي را آوردنـد کـه       .به سلول من. او از خارج آمده و پزشک بـود 

هـاي سـختي از سـر     هشـکنج  هـر دو ها آنشناختم.  حامله بود و از مدرسة رفاه او را مي

 گذرانده بودند.

کشـيد و   هاي شب مرتـب بـه سـلول مـا سـر مـي       در آن روزها يکي از نگهبان

هايم مرا به او معرفي  کرد. به گمانم نامش يوسفي بود. همسلولي هاي رياضي مي سئوال

ت دوازده ها بعد از ساع تواني شب با اين حال و روز مي»کردند. با تعجب از من پرسيد، 

 «ن افسر نگهبان به من درس بدهي؟و رفت

خواسـت در امتحـان    بدون تأم  پاسخ مثبت دادم. کـالس هشـتم بـود و مـي    
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گرفـت. از آن پـس مرتـب     71متفرقه شرکت کند. بعد از چند هفته در امتحان نمـرة  

آمـد،   کرد و از هر کمکي که از دستش برمي هايش با زندانيان تعريف مي برايم از تجربه

 73حتي با تقب  خطر دريغي نداشت. از جمله برايم تعريف کرد که يـک پسـر جـوان    

ساله را انداخته بودند توي سلول انفرادي. هنگام شام کاسة عدس پلو را که به دستش 

ناسالمتي من ديپلمـة  »که داده بود، آن جوان به نبود قاشق چنگال اعتراض کرده بود 

 «ين مملکتم، پس قاشق و چنگال کو؟ا

پس، تو رو عوضي گرفتن! در اينجا زنداني »نگهبان يوسفي در پاسخ گفته بود، 

 «کمتر از ليسانس نداريم.

دادن به نگهبان، ياد روزهاي خوش آموزگاري، شاگردانم و همکـاران و   با درس 

داشت. بـيش از هـر کـس بـه فـاطي و عبـداهلل امينـي،         دوستانم دست از سرم بر نمي

 انديشيدم. وليتم مين و پرمسئدوستان مهربا

مرا بعد از دريافت ليسانس از دانشکدة اقتصـاد بـراي    31که در سال آنها بودند

هـاي   تدريس رياضيات به پوران بازرگان، مدير مدرسة رفاه معرفي کردنـد. در آن سـال  

 م.تخهاي با ارزشي اندو کرده و تجربه آغازين معلمي، دوستان زيادي پيدا

ه طبقه، در خيابان ايران، کوچـة مسـتجاب پشـت    مدرسة رفاه با ساختماني س

ود و به عنـوان  ب تان پسرانة علويمجلس شوراي ملي، نزديک ساختمان قديمي دبيرس

، توسط محمد حسين بهشتي، محمـد علـي رجـايي،    «مدرن اسالمي» مدرسة دخترانة

محمد جواد باهنر، هاشمي رفسنجاني و به کمک مالي تعدادي از بازاريان، در شـهريور  

تأسـيس   21تأسيس شده بود. تفاوت بين دبيرستان پسرانة علوي که در اوايـ    7523

شده بود و مدرسة دخترانة رفاه در اين بود که گرداننـدگان و حاميـان مـالي علـوي از     

بازاريان سنتيِ کله گندة نزديک به جريان مبتلفه، نظير بـرادران ابريشـمچي، بـرادران    

.. بودند، درحالي که حاميـان مـالي مدرسـة رفـاه     حاجي طرخاني، حاجي تحريريان و .

 ني و روحانيت و مجاهدين.بيشتر از بازاريان طرفدار خمي

در آغاز انقـالب اختصـاص داده شـد بـه      هر دو مدرسة علوي و رفاه ساختمان

بخشـي از   فتق امور اولية جمهـوري اسـالمي.   مح  سکونت و دفترخميني براي رتق و

خميني تبدي  شده بود به زندان ارتشيان، برخي مقامـات  اين دو ساختمان، به دستور 

ساواك و گردانندگان رژيم سـابق. از جملـه سرلشـگر خسـروداد فرمانـده هـوا نيـروز،        
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سپهبد نصيري رئيس ساواك، ناجي فرماندار نظامي اصـفهان، رحيمـي رئـيس پلـيس     

ن مـدارس  هاي ارتش در اواي  اسفند ماه روي پشـت بـام ايـ    تهران و چند تن از ژنرال

 اعدام شد. سپس اعدام شدند. عباس هويدا هم در همان جا زنداني و

کـردم بيشـتر کسـاني کـه      هايي که من در مدرسة رفاه تدريس مي در آن سال

هـاي شـهداي مجاهـدين بودنـد. از پـوران بازرگـان        شناختم از هواداران يا از خـانواده 

وم و خـويش  قـ مجاهـدين   مـا بـا  »کـه  ر اين مسـئله  ام که رفسنجاني هميشه ب شنيده

مدير مدرسه بود، براي تدريس و  32تأکيد داشت. خود پوران نيز که تا سال « هستيم

 کرد. اران مجاهدين را استخدام ميکارهاي دفتري، فقط هواد

 .هاي مبسس بودند مجاهد يا بازاري هاي شاگردان مدرسه هم بيشتر از خانواده

و آمر رضـايي   اهلل مهدوي دختر آيت ناجي، چي هره شانهاز جمله خواهر تقي شهرام، ش

دختران رفيق دوست و دختر زمرديـان از بازاريـان    .کشته شدند 21واخر سال که در ا

 خواندند. مدرسه درس مي ديگر در آن هاي يوف و بسياري از مجاهدين و مذهبمعر

ها با بسياري از سرشناسان و مبازران مذهبي زن آن دوران آشـنا   طي آن سال

ست شدم، از جمله پوران بازرگان مدير دبيرسـتان، رفعـت افـراز مـدير دبسـتان،      و دو

اي چـون   م دبيرستان. همچنـين معلمـان رزمنـده   ظنيژه ب. ناظم دبستان، زهرا م. نام

سيمين جريري، فاطمـه امينـي، محبوبـة متحـدين، حـوري بازرگـان کـه همگـي در         

نـدان افتادنـد و بـه مبـارزه     درگيري با ساواك کشته شدند. و معلمان ديگري که بـه ز 

 ادامه دادند.

بسياري از شاگردان دبيرستان پسرانة علوي هم از مجاهدين به نام بودند، مث  

زاده و  مـال شـريف  حسن صادق، مهدي ابريشمچي، محمد حياتي، مجتبي طالقاني، ج

 بسياري ديگر.

ي جمهوري اسالمي را هم در آنجا شناختم، از جملـه علـ   مهمبرخي از مقامات 

ترور شدند. اينهـا   27توسط مجاهدين در سال  نفر دو اين اي، رجايي و باهنر که خامنه

آمدنـد و در تنظـيم    همه در آن دوران از طرفداران و حاميان مجاهدين به حساب مـي 

 هاي مدرسه نقش داشتند، به ويژه رجايي و باهنر که جزو هيئت امنا بودند. برنامه

هـاي بسـيار کارآمـد و     بـا معلـم   بـود ت فرهنگ ان برنامة وزراهم نامة درسيبر

پروراندند.  در سر مي يدانستند و اهداف مشخص مسئول. همه مدرسه را از خودشان مي
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هـا   آورم کـه در تلويزيـون بـراي بچـه     ها آقاي نيرزاده را به خـاطر مـي   از بهترين معلم

 داد. س ميار هم براي کالس اول درهاي درب شد که به بچه کرد و گفته مي تدريس مي

ا بـا  آمدند و عصره ها با اتوبوسي مخصوص به مدرسه مي شاگردان مدرسه صبح

خوردنـد. بـراي شـاگردان کـم      ناهار را هم در مدرسه مي .گشتند اتوبوس به خانه بازمي

ها يا طرفداران مجاهدين بودند، وسـيلة نقليـه و غـذا     بضاعت، که بيشترشان از خانواده

اما اگر مـردي وارد مدرسـه    .داخ  مدرسه اجباري نبودر مجاني بود. روسري و چادر د

پوشاندند. مراسم مذهبي و از جملـه   کردند و همه خود را مي شد بالفاصله اعالم مي مي

شـد. رجـايي و بـاهنر و     ها برگذار مـي  شب احيا با حضور شاگردان و معلمان و خانواده

ها شرکت  ها و بحث انيخانم دستغيب در بيشتر اين جلسات حضور داشتند و در سخنر

اي در مراسـم شـرکت کـرد و     هاي احيـا خامنـه   آيد که يکي از شب کردند يادم مي مي

 نراني و دعاي شب احيا با او بود.اجراي سخ

هاي شـهدا و زنـدانيان در پوشـش     بسياري از جلسات مربوط به تشک  خانواده

ها و مـدير   ت معلمگرفت. در اين جلسا جلسات پدر و مادرها و مراسم مذهبي شک  مي

 کردند. با چادر حضور پيدا مي و ناظم

کمي پيش از يورش ساواك به مدرسة رفاه، خانم دسـتغيب بـه عنـوان مـدير     

، ناظم دبيرسـتان زهـرا   32ين شده بود. با يورش ساواك در ارديبهشت ماه يمدرسه تع

شدند. پوران م. و منظر ح. يکي از آموزگاران، رويا و سوسن دو تن از شاگردان دستگير 

دبستان فرار کند. به گفتـة خـودش چنـدي بعـد توسـط       پشتيِ بازرگان توانست از درِ

 شد. ن مخفي مجاهدين دوباره وص  رجايي به سازما

بستان رفـاه بـه   ناگزير در راهنمايي د 35با بسته شدن دبيرستان رفاه، از سال 

 تدريس ادامه دادم.

مـاجراي   پس از آنکـه  و به ويژهلنينيست،  _با انشعاب مجاهدين مارکسيست 

ا دستگيري وحيد افراختـه رو شـد،   که ب نفر از کادرهاي مخالفهاي فيزيکي دو  تصفيه

ريباٌ همة بازاريان و طرفداران روحانيت و خميني از مجاهدين روي گردان شـدند. از  قت

اي ميـان مخالفـان رژيـم     ندي خصـمانه ب مرز بود که به تشويق و کمک ساواك آن پس

،  واي منتظري از درون زنـدان در صحنة سياسي ايران شک  گرفت و سر آخر به فتشاه 

 ها منجر شد. ه مجاهدين و کمونيستعلي
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يه لبـاف توسـط   در زندان بود که کشته شدن شريف واقفي و تير خوردن صمد

 منشعبين را شنيدم.

که به نظـرم چيـزي جـز تروريسـم نبـود، رفتـه رفتـه از         با شنيدن اين اخبار

لنينيست فاصله گرفتم و به فداييان نزديـک شـدم. در اواخـر     -دين مارکسيست مجاه

زندان ديدگاه چريکي را هم رد کردم و رو آوردم به مبارزة سياسي. در انشعاب سازمان 

ر تحلي  اقليت از فداييان، به اقليت پيوستم. اما نه به خاطر مشي مسلحانه، که به خاط

 جمهوري اسالمي.

ام که بيشتر مـا چـوب اسـتبداد رژيـم و جهالـت و       يجه رسيدهامروز به اين نت

ايم. چرا کـه   اهي خودمان را از طرف ديگر خوردهگشقاوت ساواك را از يک طرف و نا آ

کـرديم، تـا امـري     به مبارزة سياسي بيشـتر از ديـدگاه عـاطفي و احساسـي نگـاه مـي      

. نه اين که امـروز  شناخت بسياري از مسائ  پيچيدة جامعه است اجتماعي که نيازمندِ

نظـرم  از مبارزه همان بود که به  من ن روزها دركاز راه رفته پشيمان باشم، برعکس آ

فهمم که آن نگاه  توانست باشد. اما امروز مي جز آن هم نمي کردم. و عم  مي رسيد مي

مطالعـه و رشـد انديشـه     بـراي ن عاطفي و احساسي به مبارزه، محـدوديت قائـ  شـد   

ون وسـيله در نظـر   چـ ممناسبات غير دموکراتيک کـه انسـان را ه   مستق ، پذيرش آن

اي که امروز بيش  انجامد. تجربه ها مي گرايي و نديدن واقعيت گيرد، سرانجام به فرقه مي

ها دست کم ايـن   توانم بگويم از همة اين تجربه از پيش برايمان ملموس شده است. مي

ودم را تشـخيص دهـم و در جايگـاه    ام که در مبارزة سياسي، جاي واقعي خـ  را آموخته

هـايم بـر    خودم مفيد باشم. اول محيط را بشناسم و ار آن ياد بگيرم و در حـد آموختـه  

 محيطم تأثير بگذارم.

 





 

 

 شکستن 

 زهره
ا مسلسـ   اگر زود در رو باز نکنين ب»زدند،  کوفتند و فرياد مي محکم به در مي

ند تو و خانه را زيـر و رو  سلح ريختچندين مرد م باز کرديم که در را «کنيم! شليک مي

 بود. 32 ماه دي کردند.

شـوهرش سـرکاره، فـردا او رو    »گفـت،   مادر شوهرم جلو در ايستاده بود و مـي 

آنقدر سماجت کرد تا باالخره نشاني کميتة مشترك را «. ببرين که شوهرش خانه ست

ـ   مرا و اغذ و انداختند جلويشنوشتند روي يکه تکه ک قـت  ديـر و  .دسوار ماشـين کردن

 شب بود که به کميته رسيديم.

هنوز داخ  بند نشده بـودم کـه مـردي گ نـده و چـاق، بـا پيراهنـي چـرك و         

هاي باز و شلواري گ شاد و بد ريخت و با دمپايي، گ شـاد گ شـاد آمـد بـه طـرفم و       دگمه

 «به تو چه!»فتم، گد. خيال کردم مستخدم کميته است. اسمم را پرسي

من مجبـور  »گفتم، «. پرسم دارم اسمت رو مي»فت، گتند جا خورد و با لحني 

 «و تو کي هستي؟گيستم جواب بدم! اول بن

خـانم  » د. افسر نگهبان ميانه را گرفت کهبجاي جواب چند تا سيلي تحويلم دا

اسـمم رابـه کسـي    »با سماجتي بيشـتر گفـتم،   «. اسمت را بگو! اين که چيزي نيست!

يکه خوردم، بالفاصـله اسـمم را    .«بابا! بازجوست»ت،باالخره افسر نگهبان گف« گم! نمي

 فتم.گ

ش سر رسيد، مشـت  ا وارد راهرو که شديم، عضدي با آن هيک   يقور وترسناك

 فتم.گسمم را پرسيد. آني اسمم را ام زد و ا محکمي تو سينه

 گفت، گامبو از شهسوار بلند شدي رفتي ميدان هايد پارك لندن؟

 ـ بله!

 يکي از اون گوشه پاشه بره لندن؟ که چه بکنه؟ـ آخه، کي گفته که 
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 ام و رفت. مشت محکم ديگري هم زد تو سينه

بردندم به سلولي که دو نفر ديگر هم آن جا بودند. سلولي تاريـک و کثيـف بـا    

بوي تند خون و عرق. چند تا پتوي پر از چرك و خون هـم گوشـة ديـوار افتـاده بـود.      

ديدم پاي يکي ازآن دو نفر مث  بادمجان سـياه   ،چشمم که کمي به تاريکي عادت کرد

از زخم هاي چرکين است. نفر دوم دخترجواني بود که معلوم بود  شده، ورم کرده و پر

بدل کرديم.  و هايم رد ترسد. چند کالمي با همسلولي هنوز شکنجه نشده و حسابي مي

اعتمـادي و   اي خزيديم و در سکوتي سنگين از بي وقت بود، هرکدام به گوشه شب دير

پتوهاي پر از چرك و خون را کشيديم روي سرمان و خوابيديم، يـا خودمـان را    ،ترس

 به خواب زديم.

آخر شب بردندم براي بازجويي. چند برگ کاغذ گذاشتند جلويم که اسم همـه  

ــارة    ــي سئـــوال شــفاهي در ب ــا کل ــراد فاميــ  و نزديکــان وآشــنايانم را بنويســم. ب اف

 «.م و کاري نکرده اما هه ازخارج آمدتاز» دادم که يح ميهايم. مرتب توض فعاليت

 بعـد از مـدتي  ش را هيچوقت ندانستم. ا يد بازجويم وحيدي که نام واقعروز بع

 «دم، تا همه حرفهات رو بزني! تا بعد از ظهر بهت فرصت مي»سين جيم  گفت، 

به هي  حرفي بستندم  بعد از ظهر يکراست بردندم به اتاق شکنجة حسيني. بي

کشـيد، امـا    ع کردند به شالق زدن به کف پاهايم. تمـام وجـودم تيـر مـي    وتخت و شر

شمردم، بعـد   ها را مي دانم چه مدت گذشت. اول ضربه نمي آمد. صدايي ازگلويم در نمي

دونيم  ما مي»گفت،  شمارش آن را از دست دادم. ناگهان صداي بازجو را شنيدم که مي

 «قرارداشتي، پس حرف بزن! که با مهدويان توي خيابون ژاله

فداييان با نام دوستم با من تمـاس گرفتـه   « رابطِ»مهدويان اسم دوستم بود و 

بود. مح  قرار هم برايم آشنا بود. فورا قضيه را فهميدم. يکه خوردم. انگار با همان يک 

کردم که چريکي کـه از همـان    جملة بازجو، يکباره چيزي در درونم شکست. باور نمي

از آب « خـائن »شد، اين طـور  ول به من اطمينان داده بود زنده دستگير نخواهد قرار ا

 درآيد.

آمـد   در آن زمان، هر که به هر دلي  و در هر وضعيتي دربرابر پليس کوتاه مـي 

آمـد. در   رانـد، بـه نظـرم خـائن بـه حسـاب مـي        زبان مي يا زير شکنجه نام کسي را بر

ـ    خانواده ودم و کمتـرين انعطـافي نداشـتم. فقـط     اي مذهبي و متعصب تربيـت شـده ب
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د. جز مبارزة مسلحانه، هي  نوع آم ياب ماکاري برايم ارزش به حسشهادت و ايثار و فد

مبارزة ديگري را هم قبول نداشتم. هر نوع فعاليـت غيـر مسـلحانه را رفرميسـتي و يـا      

عـدالت   دانستم. امام حسين برايم الگو و سمبول مبـارزه و  حرّافي هاي روشنفکرانه مي

ها هم برايم سمبول مبارزة مسلحانه عليه رژيم شاه. فکر  خواهي بود. مجاهدين و فدايي

کرد در کنار مجاهـدين شـهيد    و مکرم پيوستن به مبارزة مسلحانه بود. برايم فرق نمي

و « ايثـار »کردنـد بـا    ها. طرز فکر هر دو آنها يکي بود. فکـر مـي   بشوم يا در کنار فدايي

 ن جهان را تغيير داد.توا يم« شهادت»

دانم اگر امام حسين شهيد نشده بود برايم سمبول مـي شـد يـا نـه؟ امـا       نمي 

 واستم با ايثار و شهادت، عـدالت خ شهيد شدنش، برايم ابهت غريبي داشت. من هم مي

و سـرانجام  « خون هر شهيدي هـزاران اللـه مـي رويـد    »کردم با  برقرار کنم. خيال مي

هاي سياسي، با افتخـار   ها و گروه در انقالب هم ديديم که جريانشود.  عدالت برقرار مي

شـان را ثابـت    يخواستند حقانيـت سياسـ   شهدايشان ميکردن و به رخ کشيدن تعداد 

 کنند.

 

دانسـتم، امـا بـه عنـوان رابـطِ       ردة تشکيالتي و اسـم واقعـي آن رابـط را نمـي    

ه من نشان داده بـود و در  اش را هم ب هاي فدايي با من تماس گرفته بود. اسلحه چريک

ند ديـدارم بـا او، گفتـه بـودم کـه فرقـي ميـان        چظرم آدم مهمي جلوه کرده بود. در ن

مجاهدين و فدايي ها قائ  نيستم و قصدم فقط پيوستن به مبـارزة مسـلحانه اسـت. او    

فداييان دوباره به خارج بـازگردم يـا بـه    « رابط»هرچه استدالل کرده بود که به عنوان 

، به زندگي علني ادامه بدهم، نپذيرفتـه بـودم و مصـرانه بـه او گفتـه      «پوشش»عنوان 

 «.يوندم، به مجاهدين خواهم پيوستاگر به خانة تيمي شما فدايي ها نپ»بودم، 

حـرف زده و    فـدايي « رابـطِ »وقتـي شـنيدم کـه آن    حاال روي تخت شکنجه، 

بـاختم و يکبـاره   ش بهمن روحي آهنگران است بـه کلـي خـودم را    ا يدانستم اسم اصل

که انگـار   دن اعتمادم چنان برايم ملموس بوداعتمادم به همه چيز شکست. شکسته ش

کردم. پس از مکثي کوتاه، شروع کـردم   يمهاي شکستة آن را در درونم حس  تکه پاره

به حرف زدن. در بارة روابطم با چند محف  دانشجويي که در آن زمان دسـتگير شـده   

م به انگليس به قصد ايجاد رابطه با فداييان و غيره. گرچه زيـادي  بودند، در بارة مسافرت
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خواسـتم از زيـر    دانستند نگفـتم. مـي   حرف زدم، اما چيزي اضافه بر آنچه خود آنها مي

حرف زدن درآن زمان رسـم نبـود. تـازه، همـه      فشار شکنجه خالص شوم. اما اين جور

تصـورم ايـن بـود کـه پلـيس       هايم را هم نوشتم. شايد تحت تأثير فضاي انگليس حرف

داند و نيازي به مخفي کاري نيست. منتهي طوري نبود کـه بخـواهم    همه چيزها را مي

با پليس همکاري کنم. فقط آنچه گذشته بود بـا جزييـاتش گفـتم و نوشـتم. در عـين      

حال که نفرتم از پليس و رژيم همچنان باقي مانده بود، ولي نوعي نفرت از کـار بهمـن   

 حاال که قـرار بـا مـن رو لـو داده، حتمـا همـة      »گفتم،  دم. به خودم ميکر هم حس مي

شـده بـودم. بـا بازجوهـا جـر و بحـث        به کلي پريشـان « ه رو هم لو داده!گچيزهاي دي

گفـتم. حتـي متوجـه     کردم و در بارة اوضاع اجتماعي و کارها و فکرهاي خودم مـي  مي

 دهم. ليس اطالعات ميها تا چه حد ناخواسته به پ نبودم که با آن جر و بحث

ابعـاد   بـرايم  ذشت تا توانستم تا حدودي آرامش پيـدا کـنم. بـه مـرور    گمدتي 

ار انتزاعـي در آمـد و در   شکنجه و ظرفيت مقاومت انسان در برابر آن، از حالت يک شع

دستگير شده، حسـابي مقاومـت    32ملموس شد. فهميدم که بهمن در بهمن ماه  عم 

اش را بعد از اين که به کلـي از پـاي    شده. رمز دفترچه کرده و حتي زير شکنجه کشته

ام و از اين که به آساني به او  از قضاوت عجوالنه .رآمده گفته. کمي ملتفت قضايا شدمد

 کردم. يگي مشرمند حساست زده بودم اانگ خيان

شـوم. امـا در    ر به زندان بيفتم شکنجه ميگدانستم که ا پيش از دستگيري مي

د شـو  کردم با استواري و قهرماني مي ي  بسياري از تصورهايم، خيال ممثاين مورد هم 

گفت. ولي روي تخت شکنجه که شالقم « نه»ي کرد وگايستاد  دربرابر هر گونه شکنجه

شکنجه نشـدم و  توانم تحم  کنم. گرچه زياد  زدند، ديگر مطمئـن نبودم تا کجا مي مي

دانم کـه مـن    داشتم. همين قدر ميويم چه احساسي زير شکنجه گتوانم به دقت ب نمي

اشتم و برايم قابـ   ها از سيلي، لگد و مشت چندان ترسي ند هم مث  بسياري از زنداني

 لرزيدم. شدم از ترس مي که تهديد به شکنجه و شالق ميآن تحم  بود. اما به محض

در عين حال، همچنان با اين تناقض روبرو بودم که نشان دادن هرگونه ضـعف  

هرمـاني و فـداکاري   قکـردم فقـط بـا     دانستم. تصور مي ميپليس را هم خيانت در برابر 

طرز فکـري کـه اگـر آن را بيشـتر      ، ک  جامعه به حرکت در خواهد آمد.«هنگاپيش»

اي مذهبي است، ولـو ايـن کـه     رسيم که مقوله مي« شهادت»بشکافيم به همان مفهوم 
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هـا و   هـا را بـا ضـعف    م انسـان توانسـت  کسيست بدانيم. نميخودمان را کمونيست يا مار

ديـدم و نـه    هـاي خـودم را مـي    در واقع نـه ضـعف   هاي محدودشان قبول کنم. ظرفيت

خواستم از بت سازي و قهرمان سازي دست بردارم. اين را هـم ملتفـت نبـودم کـه      مي

هـا و   ي شـده قهرمـان  اين است که به هر نحـو  گر هم در تمام کوشش پليس و شکنجه

سـي جـرأت مقاومـت نداشـته باشـد. مـن هـم بـا آن طـرز فکـر،           تا ک ها را بشکند بت

طالع دادن زير کردم. در واقع ميان ا اه به آن فضاي خشونت و ارعاب کمک ميگناخودآ

 ديدم. اهانه با پليس هي  تفاوتي نميگشکنجه با همکاري آ

تازه امروز، بعد از انقالب و سال ها فشار و رعبي که بـر مـن تحميـ  شـد بـه      

ها در شـرايط آزاد   ام که خيانت فقط آنجايي صحت دارد که آدم فهميده تجربة شخصي

 حـي، عليـه همنـوع خـود دسـتِ     و به اختيار و به دور از فشار و شکنجة جسـمي و رو 

ها زير شـکنجه و فشـار چنـان     دشمن بدهند. حتي آنجا که انسان ياپليس  اهمکاري ب

از پا در آورند، يعني آنجـا   شکنند که براي نجات خود حاضرند هم زنجيري خود را مي

شود، گر چه انزجار بر انگيز اسـت، امـا بـاز هـم      که قرباني خود به شکارچي تبدي  مي

 موضوعي پيچيده است و به آساني قاب  قضاوت نيست. 

کـه در دفتـر بـازجويي بـودم      ييها، يکي از روزهـا  اين تناقض  در گير و گرفت

دانستم که او حتي به معيـار رايـ     . ميصداي فريادهاي همسرم را زير شکنجه شنيدم

ذاشته. گهايم آزاد  مرا درکارها و فعاليتساواك، جرم سياسي مرتکب نشده، جز آن که 

يري مـن،  گبعدها دانستم که او در فرداي دستکنند.  فهميدم چرا او را شکنجه مي نمي

ي هم با . عضد«گردم بدون زنم به خانه بر نمي» نداخته کهجلو کميته داد و بيداد راه ا

هـا بـا هـاش تمـاس      اينقدرکه زنش رو دوسـت داره، حتمـا چريـک   » اين استدالل که

 ، دستور دستگيري او را داده بود.«پيونده گيرن و او به خاطر انتقام به آنها مي مي

اين طوري همسرم، تنها به جرم عشق به من، هم شکنجه شـد و هـم بـه سـه     

م بي آن که کوچکترين کار سياسـي کـرده   سال زندان محکوم. در جمهوري اسالمي ه

او را  21ندين سال زندان، در سال هاي سختي را تحم  کرد و پس از چ باشد، شکنجه

 کردند. يادش هميشه برايم عزيز است. اعدام

 

يکي ديگر از روزها در اتاق بازجويي مرا با خواهرم روبرو کردند. کتک خورده و 
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اختيار  افتم، بي ال، هر بار به ياد آن صحنه ميآش و الش. هنوز پس از بيست و چند س

 لرزد.   اشک هايم، مث  حاال، سرازير مي شود و بدنم مي

زودرس مادرم، نوعي احساس مادرانه به خواهرم  گاز هفت سالگي، پس از مر 

حـاف  او   داشتم و در فضـاي خشـک، مـذهبي و متعصـب خـانواده، خـود را حـامي و       

افة آش و الش و ورم کردة او، خودم را به کلي باخته بـودم  دانستم. حاال در برابر قي مي

دانسـتم کـه مـن او را بـه ماجراهـاي سياسـي        کـردم. مـي   نـاه مـي  گساس و سخت اح

 ام. کشانده

سيخ، با پاهـايي   ه و دگرگون، موهايي ژوليده و سيخاي شکست با چهرهخواهرم 

لرزيـد. بـازجو مـرا     نش ميلرزيد. تمام بد ورم کرده و کبود کنار ديوار نشسته بود و مي

 «ها معرفي کرده! بفرما، اين هم خواهرت که تو رو به چريک»فت، گبرد جلو او و 

 «.رخ مــن رو معرفــي کــردهگ لــنــه، او مــن رو معرفــي نکرده،» هفريــاد زدم کــ

دانستم که گلرخ مهدويان، دوست نزديکم مخفي است و به فدايي هـا پيوسـته. بـه     مي

ام را به صداي بلند تکرار کـردم تـا    رده بود. چندين بار جملهراستي هم او مرا معرفي ک

 ام. بعدها فهميدم هي  حرفي نزده خواهرم خوب بشنود و متوجه شود که من دربارة او

رفتـه. او نيـز در پـي    گيي تمـاس  هـاي فـدا   که خـواهرم بـه طـور مسـتق  بـا چريـک      

 شده بود.دستگير  بعد از رو شدن رمز دفترچة بهمن، هاي گستردة يريگدست

ها و مشکالت بـازجويي همسـرم، خـواهرم و     در آن روزها آنقدر گرفتار تناقض

 م به کلي بي خبر ماندم.ا يکه از سرنوشت دو همسلول دم بودمخو

 ها  s sدايرة 

 کردند به سلول عمومي. منتق  مرا وزيهاي اوليه، باالخره ر بعد از بازجويي

هـا سـاخته    هاني توسط آلمانيدوم ج گمشترك در زمان جن ةساختمانِ کميت

شد و نرده هاي دور دايره  اي  مرکزي وص  مي شده بود. در هر طبقه، راهروها به دايره

معروف « اس ـ اس »ن به دايرة ها تزيين شده بود و در ميان زندانيا نازي  s sبا عالمت 

 بود.
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در يکـي از   .رده هـاي اس ـ اس طبقـة سـوم گذشـتيم     چشم بسته از دايره و ن

هايم دو هوادار  شدم. همسلولي اي ل عمومي تنگ و تاريک هشت نفرههروها وارد سلورا

مجاهد، چند نفر از فعـاالن کنفدراسـيون دانشـجويان خـارج از کشـور، چنـد نفـر بـه         

 اصطالح آن روزها سياسي کار يا پيرو چين بودند و دو نفر هوادار فدايي.

سالي داشت بـا   21حدود هاي مجاهدمان، اشرف احمدي بود. يکي از همسلولي

چند فرزند ريز و درشت. در آن زمان هم چهار يا پن  ماهه حامله بـود. مـا او را خـانم    

هاي سختي را تحم  کرده بود. با اين که حامله بـود و   کرديم. شکنجه احمدي صدا مي

کرده و شـالق زده بودنـد.    با دست آويزان او را دچار بيماري شديد تنگي شريان قلب،

گفت بدترين شکنجه برايش هنگـامي بـود کـه بـرده بودنـدش بـه سـلول         يخودش م

برادرش که در اثر شکنجه قادر به انجام هي  کاري نبود. بـرادرش بعـد از دو روز جلـو    

کـرد.   ريخت. سرنماز مدتي گريه مي مي کمرده بود. خانم احمدي يک بند اش چشم او

رفـت. همـة مـا    گ اي آرام نمي . لحظهگذراند يه ميخوابيد و روز را با گر شب با گريه مي

بـرايش  با آن بيماري شديد قلبي کـه گويـا حـاملگي هـم      ميترسيد مي .نگرانش بوديم

 خطرناك بود، از پاي درآيد.

رفـت.  گقصر منتق  کردند رفته رفته آرام سرانجام، پس ازآن که او را به زندان 

دنيا ه ر زيبايي در زندان بش، دختا يو ناباوري همة ما و پزشک خانوادگبه رغم نگراني 

به زندان بازگرداندند، خودش و  سريعساندند و آورد. با اين که او را دير به بيمارستان ر

ير گخطرات جان سالم بدر بردند. اما در جمهوري اسالمي دوباره دسـت  فرزندش از همة

جـان   21شد و با اين که حتي محکوميتش را تعيين نکرده بودند، نتوانسـت در سـال   

 سالم بدر برد. او را هم اعدام کردند.

همسلولي ديگر مجاهدمان، دختر جواني بود که دايم در حال خواب بـود. کـم   

کم متوجه شده بوديم که خودش  را به خواب مي زند و هر چنـد روز يکبـار کـه او را    

 دهد. زارش ميگهاي ما  بازجويي، از کارها و حرفبرند  مي

ت شـده بودنـد کـه از    چنان دچار رعب و وحشـ هاي ديگر  چند تا از همسلولي

د. از تـرس  رفتن خزيدند و غمزده و حيران درخود  فرو مي اي مي وشهگصبح تا شب به 

گفتنـد. هـي  وقـت نفهميـدم      با خودشان هم کالمي نمـي  .زدند با هيچکس حرف نمي

 ر نديدمشان.گشتشان چه شد. در زندان قصر هم ديسرنو



 دستگيري و بازجويي: اوين، کميته 

 

322 

ن بر وجودم چيـره شـده بـود. مـن هـم غمـزده بـه        درآن فضاي سلول، اندوهي سنگي

پرسـيدم،   دائم از خـودم مـي   .حال و هواي هي  کاري را نداشتم خزيدم و اي مي گوشه

هاي بازجو هم دستگيرم شـده   از حرف« ها در اين فضا زندگي کنم؟ توانم سال آيا مي»

 ها آزادم نخواهند کرد. بود که به اين زودي

م را ا يو به مـرور سـرزندگ  ام رفته رفته عوض شد  هدانم چگونه و چرا روحي نمي

ين و گخواست آن فضاي سـن  ع غريزي دلم ميشايد هم از سر نياز و نوعي دفا بازيافتم!

تا جوك به يادم آمد. پـس از مـدتي    غم آلود سلول را بشکنم. يکروز خود به خود چند

مث  بقيه از ايـن  ها را به صداي بلند تعريف کردن و خودم هم  تأم  شروع کردم جوك

هايم آهسته خنديدند. اولين باري بود که خنـده   کارم يکه خوردم. چند تا از همسلولي

يافت. ديري نگذشت که فضاي غم آلود سلول شـکاف برداشـت.    به سلول ما هم راه مي

هـا و   هـا و شـوخي   يکي دو نفر ديگر هم شروع کردند به جوك گفتن. رفته رفته جوك

تا جايي که روزي شروع کـردم بـه اداي بـازجو و دادگـاه و رئـيس      ها زيادتر شد.  خنده

دادگاه را درآوردن. اول زياد به خودم مسلط نبودم. اما کم کم تبحر پيدا کرده بـودم و  

 انداختم، حتي خانم احمدي را. با اداهايم همه را به خنده مي

ـ  ه کـف  حسابي ياد گرفته بودم اداي بازجويم را در آورم. با يک مشت، محکم ب

هـات رو نزنـي    تا همة حرف»گفتم،  کوبيدم و با لحني پر طمطراق مي دست ديگرم مي

 را خودش که جوان همسلولي آن جز خنده، زير زدند مي همه …و « مارم! راحتت نمي

 .شد نمي بقيه قاطي و زد مي خواب به

، خـدايي نة اين که جلو پاي خانم باالخره هم يکروز مرا بردند بازجويي و به بها

شما  فقط بـه  »ام  تهديدم کردند به شکنجه. به اعتراض گفتم،  هبان زندان نايستادهگن

« خـواين مـن رو شـکنجه کنـين؟     کـنم مـي   به اين زن هرزه سالم نمـي خاطر اين که 

دايره مرکـزي بنـد و يـک    « سِاس ـ ا »پاسخي ندادند، در عوض بستندم به نرده هاي 

انداختند روي سرم. هر بازجويي که از آنجـا   را هم زندان گچرك کتاني و آبي رن فرن 

ديـدم کـه بازجوهـاي     کرد. از زير فرن  مي حوالة من مي دگتا مشت و ل شد چند رد مي

توانسـتم   کشند. من هم تا مـي  آيند و سرك مي هاي پايين از دفترشان بيرون مي طبقه

ت کرد و مرا کردم. تا باالخره سروان رئيس کميته وساط کشيدم و اعتراض مي فرياد مي

هاي او بود که فهميدم در  برد به دفترش و شروع کرد به نصيحت کردن. از ميان حرف
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هـا و   واقع قضيه سالم نکردن به خانم خدايي بهانه است، بلکه قضيه اصلي همان بـازي 

آن پس همة ما با احتياط و مالحظه بيشتري  آورم. از اداهايي است که در سلول در مي

 زديم. وان حرف ميجلو آن همسلولي ج

د تهديدم کردنـد بـه   گبردند و با مشت و ل ر هم مرا به دفتر بازجوييگدو بار دي

داي آمدم. کمتر اداي بازجوها را در مي آوردم و تـا صـ  « سرعق »شکنجه. اين بود که 

کردم به قدم زدن در سلول، تا  رسيد، شروع مي وش ميگدر راهرو به  خداييپاي خانم 

مـا و مـن    ايش بايستم. بعد از مدتي خواهرم را هم آوردند به سلولمجبور نشوم جلو پ

منطـق و   م. کم کم به وضع کميته،  قـوانين بنـد و مقـررات بـي    ديگر آسوده خاطر شد

چنـدان اهميتـي    ،د درکـار بـود  گکرده بودم. تا وقتي که سيلي و ل خشن آن هم عادت

ان از وقتي که به شـکنجه و  هاي خودمان مشغول بوديم. اما ام داديم و به سرگرمي نمي

رفته بوديم براي خودمان برنامـه ريـزي کنـيم.    گته رفته ياد شديم. رف شالق تهديد مي

روزهايمان را از روي برنامه بگذرانيم. ساعت غذا، ساعت اسـتراحت، سـاعت راه رفـتن،    

اد گرفتيم و تا سر هـم سـلولي   هم ي زدن ساعت جوك و شوخي و غيره. باالخره مرس

ر گـ ا .کـرديم  رد و بـدل مـي   را را دور مي ديديم با سلول بغلي با مرس اخبار مان جوان

 خوانديم. آواز هم مي ،ديديم ور ميهبان را دگشد و سرِ ن فرصتي جور مي

د ازآن يـا شروع کرد به خواندن ترانة معـروف   ها لين بار که يکي از همسلولياو
ايـن تراتـه را بـا عشـق و      ياد همسرم افتـادم کـه  ه ب …و من يار زهره روزي که بودي

آمـد.   ام بنـد نمـي   يـد کـه دو روز تمـام گريـه    کان بغضـم تر خوانـد. چنـ   عالقة زياد مي

 . از اينکـه آواز خوانـده بودنـد،   آوردم گهايم را بـه تنـ   تم که همة همسلوليآنقدرگريس

 .شدندپشيمان 

گذشـت. کـوچکترين    ين در کنار هـم مـي  گاه  غمگروزهايمان گاه سرخوش و 

بي آنکه حرفي از ايـن بابـت    .گذاشت ير ميثما روي بقيه تأ احساس هر يک از يارفتار 

را مهار کنـيم و  مان هاي کوشيديم احساس باشيم، مي گذاشته با هم زده باشيم يا قراري

 رفت. ران نيفزاييم. امّا هرچند گاه مهار از دستمان درميگبر اندوه و غم دي

هـايم کـه جـزو سياسـي کارهـاي       در سلول توانسته بودم با يکي از همسـلولي 

نگ و مخالف مبارزة مسلحانه بـود، دوسـتي نزديکـي برقـرار     وطرفدار انديشة مائوتسه ت

کرديم به پ  پ  در بـارة   نشستيم و شروع مي داد کنار هم مي کنم. تا فرصتي دست مي
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يم. تصـور  تـ گف ها و اطالعاتمـان مـي   از تجربه چين، شوروي، در بارة مبارزة مسلحانه و

بـه زنـدان قصـر کـه     ايـم. امـا    کرديم دوستي پايدار و محکمي با همديگر پيدا کرده مي

مان ادامه نيافت. در فضاي زندان قصر که همان فضاي سياسي و  يدوست ،منتق  شديم

هاي خشن و نامنعطفِ بيرون برآن چيره  بود، ما هم به قالـب گذشـته    خط و مرزکشي

رفتيم. همـان خـط   گـ بـ  همـديگر قـرار    ته بندي و صـف مقا باز گشتيم. حتي در دس

هاي ضـعيف   هايي که در انقالب و پس از آن همة ما را به تکه پاره بندي ها و صف کشي

 و آسيب پذيري تبدي  کرد.

 



 

 

 طرز فکر آن روزم

 ر. ناهيد
بود که خانة ما را محاصره کردند. من و همسـرم   33نيمه شب ارديبهشت ماه 

هـاي جداگانـه. تصـاوير     رك و  انداختنـد در سـلول  را چشم بسته بردند به کميتة مشت

آيـا  »دا کـنم،  توانستم ربط آنها را با هـم پيـ   گذشتند و نمي درهم و برهمي از مغزم مي

 «ميترا دستگير شده؟

ميترا را در دبيرستان شناخته بودم. پرشور و با هـوش و زرنـگ بـود. درجمـع     

بيش از بقيه تحـت تـاثير    اش پذيرفته شد. من و زهره کوچکمان خيلي زود سرکردگي

حرف هاي او بوديم. چند ماهي از دوستي ما نگذشته يواشکي به ما دو نفر اعتراف کرد 

هاي فدايي است. ازآن پس رمز و رازي ميان ما شک  گرفـت   که هوادار سازمان چريک

هـاي   رفتيم و پنهاني جزوه که به پيوندي ناگسستني انجاميد. از کالس و مدرسه درمي

آورديم، اما  نميدر سر خوانديم. چندان مي کرد، را که ميترا درکيفش قايم مي ها چريک

هـا   خوانديم. بازخواني جـزوه  ها را بازميهمچون کتابي مقدس، بار ها و بارها در نهان آن

دهيم. کـم کـم بـه     کرديم کار مهمي انجام مي برايمان لذت غريبي داشت. احساس مي

بارزه عليه ظلم و فقر راهـي جـز مبـارزة مسـلحانه     اين نتيجه رسيده بوديم که براي م

کـرديم. بايـد دل و    مـي « خودسـازي »وجود ندارد. پس، بايد براي پيوستن به ايـن راه  

ماليـديم،   مان را شيره مـي  کرديم. براي اين کار سر همة نزديکان جرأتمان را تقويت مي

 ه.و غير رفتيم گفتيم و از مدرسه درمي ها دروغ مي به مدير و معلم

هـا ازطـرف يـک دانشـجوي زنـداني لـو رفـت و         روزي رد و بدل يکي از جزوه 

بـود. امـا آن دو    32را دسـتگير کـرد. سـال    چي شانه و زهره بلب  صفت ساواك ميترا

توانستند از زير بار قضيه در بروند و پس از چند ماه از زندان قصر آزاد شـوند. چنـدي   

 هاي تيمي مخفي شدند. دايي و در خانههاي ف بعد، هر دو پيوستند به سازمان چريک
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نکنـد  » ، «امروز ميترا طبق قرار به ما تلفن نزد و عالمت سالمتي نـداد؟  چرا»

هـا را   آن دو مأموري که دو هفته پيش، از ادارة تلفن به خانـة مـا آمـدن و همـة کابـ      

دستکاري کردن و مدتي طوالني به سـيم کشـي دم پنجـره ور رفـتن، مـأمور سـاواك       

 «چه بر سر پسرکم خواهد آمد؟«  ،«بودن؟

اعتنا درخانه پيش خواهرم رهـا   پسر يکسال و نيمة شيرخوارم را خونسرد و بي

کرده بودم. او که برحسب تصادف به ديدن ما آمده بود، هرچه جلوي ساواکي ها اصرار 

نگـران نبـاش! زود   » کرد فرزندم را همراه خودم ببرم نپذيرفتم. به خونسـردي گفـتم،   

 «  گردم. برمي

درسـلول   قضـيه بـه زودي هـم نخواهـد آمـد. حـاال       هدانسـتم سـر و تـ    اما مي

کردم به فرزندم  فکر نکنم، چـرا   شدند. سعي مي ، نبود فرزندم را ياد آور ميمهاي پستان

 م سد راه مبارزه و آرمـانم نشـود.  ا يشرط کرده بودم عاليق و عواطف فردکه با خودم 

هاي سـاواك، او را   شتيدست ميترا تا براي رد گم کردنِ گ فرزندم را داده بودم به بارها

مرگ! براي فرزندم هم د سرقرار. با آگاهي به اين که اگر در تور بيفتند خطر با خود ببر

 هست.

مگر نه اين که من و همسرم براي ياري رساندن به مبارزة مسلحانة چريکـي از  

ي همسرم را يک جا به سـازمان  مان گذشته بوديم، همة درآمد دفترِ معمار جان و مال

اي را بـا جـان و دل    داديم و زندگي محقـر و جيـره بنـدي شـده     هاي فدايي مي چريک

پذيرفته بوديم؟ حتي حاضر بودم درصورت بروز خطر، خانه را با خودم و فرزنـدم يـک   

بار که ميتـرا مخفيانـه بـه     چندين اي به مبارزة سازمان نخورد. جا منفجرکنم تا صدمه

آمد، براي حمام گرفتن اسلحة کمري و نارنجـک هـايش را جلـو درِ حمـام      مي خانة ما

گذاشت کنار يک شيشه پر از نفت و يک قوطي پر از کبريـت، تـا در صـورت بـروز      مي

کوچکترين خطر با شعله ور کردن  نفت و کشيدن ضامن نارنجک هـا، خانـه را درجـا    

 منفجر کنم.

پستانم توجه کـنم   شير در را بايد بهحاال چ»، گفتم در آن تنهايي به خودم مي

 « و به فرزندم بينديشم؟

با طرز فکر آن روزم وابستگي به عواطف عيب و نقصي نابخشودني بـود. ميتـرا   

هاي مادر تنهايش آمنه خانم، بـي هـي     ها و ترس و نگراني اعتنا به گريه و زاري هم بي
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ا پذيرفته بود و هر کمکي کـه  توضيحي مخفي شده بود. اما، آمنه خانم باالخره راه او ر

کرد. دو سه بار  جواهراتي را که ميترا  آمد براي دخترش و سازمان مي از دستش بر مي

برايش آورده بود پنهاني فروخته بود تا  در راه سازمان خرج شود. برايشـان آش نـذري   

پخت تا در و همسايه به زندگي مخفي آن هـا شـک نکننـد. مـن هـم بارهـا بـراي         مي

 ن آش نذري پخته بودم. اما، آمنه خانم از رابطة من با ميترا خبر نداشت. سازما

موضوعي بود واال و فراي همه چيز. چيزي مقـدس کـه در   « انقالب»و« خلق»

هـا   گذشتيم. براي من نتاي  ايـن ازخـود گذشـتگي    راه آن بايد از همة تعلقات خود مي

انجاميد. از شـک کـردن و    ادالنه مياي ع برو برگرد به انقالب و جامعه  راهي بود که بي

 توانست چيزي را در من بشکند. زير سئوال بردن آن راه وحشت داشتم، چرا که مي

 دانستم. چه چيز را؟ نمي

ايمان داشته باشـم.   مان دانستم که بايد محکم و بي تزلزل به راه همان قدر مي

نوشـتم،   توانستم مي ميخواندم وخودم هرجا که  ها مي مگر نه اين که پاي همة اعالميه

 ؟«اميد پيروزي و ايمان به راهمان به»

 

سحرگاه بود که با شنيدن هياهو و سر و صدا و فرياد و فحش بـه خـود آمـدم.    

درِ سلولم باز شد و مأموري مرا فرن  بر روي سر و صـورت بـرد بـه محلـي کـه بعـدها        

کوتـاه  قـد و دمـاغ     فهميدم پشت بند است. کسي فرن  را از روي صورتم بـاال زد. آدم 

اي رو برويم ايستاده بود. رسولي شکنجه گـر بـود. بـا صـدايي تودمـاغي پرسـيد،        گنده

بـا لبخنـد چنـدش آوري    « دوني اينجا کجاسـت؟  دوني من کي هستم؟ مي ناهيد مي»

اينجا ساواك است، همانجايي کـه شـوروي از شـنيدن اسـمش، پشـتش      »اضافه کرد، 

 « لرزد! مي

دانستم که آنجا کميتة مشـترك ضـد    رم مسخره آمد. مياش به نظ گنده گويي

شد که همة روابط من را بداننـد. در مهـنم در پـي     خرابکاري است، اما هنوز باورم نمي

ن که ما صـمد بهرنگـي را   کني بي چارة بدبخت! حاال خيال مي»پاسخي بودم که گفت، 

لـرزد؟ حـاال    همان ساواکي هستيم که روسيه از شنيدن اسمش پشتش مي کشتيم؟ ما

وقتي صمد تو رو جلوِ چشمت پر پر کرديم، آن وقت مـي فهمـي کـه مـا چـه جـوري       

 «کشيم! مي
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دانسـتم کـه خشـونت و شـقاوت      از شنيدن نام فرزندم، پشـتم تيرکشـيد. مـي   

هـا را جلـوِ چشـم     ساواك با مخالفان شديدتر شده است. شنيده و خوانده بودم که بچه

از کجـا اسـم پسـرم رو    »پرسـيدم،   از خـودم مـي  کنند. حيـرت زده   مادرها شکنجه مي

وحشت برم داشت. سرم گي  رفت و زانوهايم تا شد. از اين که عـواطفم بـر   « دونن؟ مي

من غلبه کرده بود و مهار جسمم را از دست داده بودم، شرمنده شدم. نهيبي بـه خـود   

مدت را صـ » اش گفـت،   زدم و تعادلم را حف  کردم. رسولي دو باره با صداي تودماغي

 دوباره فرن  را انداخت روي سرم و رفت.« جلوِ چشمت پر پر مي کنم!

بعد از چند دقيقه کسي آمد و سرم را توي فرن  لوله پـي  کـرد و نـوك آن را    

مث  افسار در دست گرفت و با چند لگد و مشت کشان کشان بردم بـه اتـاق شـکنجه.    

م. چشمم به همسرم افتـاد کـه بـه    وارد اتاق که شدم بي اختيار فرن  را از سرم برداشت

تخت بسته بودندش و روي شکم عريانش چند تاول بزرگ باال آمده بود. هنوز از شوك 

ام کردند  ديدن او در آن وضعيت در نيامده بودم که چند تا سيلي و مشت و لگد حواله

رسولي با همان صداي تو دماغي و مشمئز « چرا فرن  رو از سرت برداشتي؟»و گفتند، 

  مکـث کـردم وگفـتم،   کمـي  « هـاش رو بزنـه   به شوهرت بگـو حـرف  »اش گفت،  نندهک

چند فحش رکيک و چند سيلي و لگد ديگـر نثـارم کـرد و گفـت،      «.دونه خودش مي»

بند از خـودم   و مرا فرستاد پشت در اتاق حسيني. يک« بعداً خودم خدمتت مي رسم»

 «چه خبر شده؟ چه محشري برپاست!» پرسيدم، مي

داد و چنـد   يي که از کنارم رد مي شد فحشي بـه فرزنـدم صـمد مـي    هر بازجو

کرد. سرانجام بردندم به اتاقي و پشـت ميـزي يـک دسـته      مشت و لگد هم نثار من مي

جسـد دوسـتانم ميتـرا    «. اين ها رو مي شناسـي؟ »عکس جلويم انداختند و پرسيدند، 

انسـتم گريـه کـنم،    تو چي را توي عکس ها ديدم. از ترس نمي بلب  صفت و زهره شانه

از اين فکـر وحشـت بـرم    « پس همه چيز تمام شد؟»آهي کشيدم و پيش خود گفتم، 

داشت. صداي فريادهاي شکنجه از همه طرف بلند بود و همچون سوزني در قلبم  فرو 

هـا و در    گشتم. مبهوت و گي  جلو عکـس  اختيار به دنبال صدايي آشنا مي مي رفت. بي

 اندم.ميانة فريادها بي حرکت م

برد پشت مأموري سر رسيد و فرن  را دوباره انداخت روي سرم و کشان کشان 

هـا را   هـاي سـنگينِ پشـت سـري     صف بودم. صداي نفـس  ياتاق شکنجه. اين بار جلو
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شد. همه  کردم. قلبم داشت منفجر مي شنيدم. انگار لرزش پاهايشان را هم حس مي مي

شنيدم يا واقعي بود. رفت  م بوي خون ميدانم از ترس و وه داد. نمي چيز بوي خون مي

هاي رکيک همراه با  فحش هاي منتظر شکنجه، زنداني وها، صفو آمدهاي شتابزدة بازج

دانستم آن  دادند که نمي هاي خون کف راهرو،  خبر از مصيبتي مي هاي درد، دلمه نعره

همـه چيـز    آيا بـه راسـتي  »سر دربياورم،  براي خودم حالجي کنم و از قضايا را چگونه

 توانستم از مهنم دور کنم. را نمياين سئوال آزار دهنده  «؟هتمام شد

صدايي خشن چند تا فحش خواهر و مادر نثارم کرد. چند لحظه بعـد در اتـاق   

هـاي تنـد و مضـطرب چنـد نفـر را       شکنجه بودم. چيزي نمي ديدم، اما صـداي نفـس  

کردند به شالق زدن. صـداي  شنيدم. دست و پايم را به تختي آهني بستند و شروع  مي

شـد و نفـس زنـان     گر با هر ضربة شـالق تنـدتر و بلنـدتر مـي     نفس نفس زدن شکنجه

 «يت رو بزني، انگشتت رو بلند کن!هر وقت خواستي همة حرف ها»گفت،  مي

دانم چقدر شالق خوردم. باالخره ازتخت بازم کردند و کشاندنم وسط اتاق  نمي

توانستم خودم را روي پاهاي ورم کرده و  و لگد. نمي و چند نفره شروع کردند به مشت

خوردم. با اين کـه کمـر شـلوار گشـاد و      کبودم نگهدارم. با هر مشت و لگدي زمين مي

بدون کشي را که داده بودند محکم با دو دسـت چسـبيده بـودم، امـا در ميـان پـي  و       

صـدايي گفـت،   افتـاد.   شد و شـلوارم پـايين مـي    ها دستم ول مي ها و زمين خوردن خم

اين جمله همچون پتکـي بـر   «. کثافت لکاته کونت رو بپوشون، اين جا مشتري نداره»

حرکـت   سرم فرود آمد و با  لگد محکمي که برپشتم خورد پخـش زمـين شـدم و بـي    

يک جا از هم وارفـت. نگهبـاني آمـد و مـرا بـه زور از زمـين        روانمجسم و ماندم. انگار 

 لول.بلندکرد و کشان کشان برد به س

همين که درِ سلول بسته شد ولو شدم روي زمين و از حال و هوش رفتم. يادم 

آيد چند بار مرا به اتاق بازجويي بردند. روز سوم يا چهارم بود که نزديک ظهـر دو   نمي

باره مرا با فرنچي بر سر بردند به اتاق بازجويي. بازهم ازميان راهروهاي شلوغ و مشـت  

هـا لگـد محکمـي بـه      ها رسيديم. سرِ پلـه  شتيم و به پلهو لگد و فحش هاي رکيک گذ

غلطيدم تا پايين و پخـش زمـين شـدم. نگهبـان از روي زمـين       پشتم خورد، از آن باال 

 بلندم کرد و رساندم به اتاق بازجويي.  

است و کسي که شالق مـي زنـد    رياحيدانستم که اسم بازجويم  حاال ديگر مي
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دان دور رئيس زندان اوين بـوده. حسـيني غـول    اي نه چن است که در گذشته حسيني

رسـيد.   هاي پهن و بزرگش به زانوهـايش مـي   پيکر بود، با دست و پايي دراز. کف دست

هايي کوچک و نزديک بـه هـم. وقتـي     سرش کوچک بود، با موهايي تي  تيغي و چشم

ش را نمايـان  ا هـاي درشـت   شد و دندان زد دهان بزرگش باز و بسته مي نفس نفس مي

هايش آدم را تکه پاره کند. با حرکات و  تواند با دندان رسيد که مي کرد. به نظرم مي يم

 زد.   نگاهي حيواني شالق مي

لگد بـه   و هم ريختن بازجوها و مشت هم اتاق شکنجه و شالق حسيني. باز باز

 سر و صورتم. بازهم از حال رفتن و هي  نفهميدن.

آمـد. بـه    تاده بودم و نفسم بـاال نمـي  هايم را باز کردم کف سلول اف وقتي چشم

زحمت سرم را بلند کردم، يک مشت خون دلمه شده از دهانم بيـرون ريخـت و دچـار    

تهوع شدم. تا آمدم دهانم را براي اسـتفراغ بـاز کـنم دردي عجيـب در سـرم پيچيـد.       

ريخـت، يکهـو بـه گريـه افتـادم. بـا هـق هـق          همين طور که خون از دهانم بيرون مي

دادم، که چرا بـه مـن    کردم و به ميترا و سازمان و خودم فحش مي ريه ميناهنجاري گ

سيانور ندادند؟ که چرا زنده به دست اينها افتادم؟ آنقـدر بـه زمـين و زمـان و خـودم      

فحش دادم که دو باره از حال رفتم. چشمم را که گشودم، ديدم خانم جوان و زيبـايي  

آيـا خـواب   »کنـد،   لطافت و مهرباني پاك مـي اي نمدار سر و صورتم را با  دارد با پارچه

کرد. تا دستش بـه فکـم    اما او به راستي باالي سرم نشسته بود و تيمارم مي« بينم؟ مي

پيچيد. فکم از جا در رفته بود و يـک طـرف صـورتم مثـ       خورد درد توي سرم مي مي

 ار کـه انگـ  ريخت. مي کت زده به من خيره مانده بود و اشتوپ ورم کرده بود. زن حير

سر آخر يـک بسـته   « چه وحشيگري! چرا اين طور مي زنن؟» کرد،  زير لب زمزمه مي

ام.  پنبه و يک دستمال خيس به من داد و رفت. متوجه شده بود که به خونريزي افتاده

هايم شنيدم که آن زن منشي اداره ساواك بـود و آن روز کـه پـري     بعدها از همسلولي

هـاي زنـان    ه بود، از او خواسته بودنـد کـه بـه سـلول    خانم، نگهبان زن به مرخصي رفت

 سرکشي کند و چون فرشتة رحمتي به سلول من پا گذاشته بود.

به خود آمدم. همان طورکه با بستة پنبـه در دسـت در گوشـة     او  پس از رفتن

تـونم بـراي نجـات از شـکنجه،      مـي »سلول نشسته بودم، يکهو فکر بکري به سـرم زد،  

دو روز بود که به خونريزي افتاده بودم. خودم را رسـاندم   «!قرار دهمنريزيم را بهانه خو
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بايـد  »در به نگهبان گفـتم،  « چشميِ»به پشت در و شروع کردم به در زدن، از سوراخِ 

پس از مدتي بازگشت و با فـرن  روي سـرم لنگـان لنگـان از راهـرو      « بروم پيش دکتر.

و کله رسولي پيداشـد، بـازهم  فـرن     بيرون رفتم و به محشر فلکه رسيديم. بازهم سر 

ات رو گذاشتي صـمد؟   بدبخت بيچاره! اسم بچه» روي  سرم را باال زد و تکرار کرد که، 

 « …فهمونم. خاك برسرت! و حاال بهت مي

مـن کـاري    دانستم که به صـمدِ  ها آشنا شده بودم و مي گويي ديگر با اين گنده

شنيدم پشتم تير  را از دهان بازجوها مي بار که اسمش نخواهند داشت. با اين همه، هر

ها بازهم با لگدي پرت شدم بـه پـايين.    ريخت. سر پله ام بهم مي کشيد و دل و روده مي

باالخره به اتاق بازجويم رياحي که رسيديم، احساس کردم دهـانم راحـت بـاز و بسـته     

حي تـا مـرا ديـد    هـا. ريـا   شود. فکم جا افتاده بود. البد به يمن سقوط دو باره از پله مي

 «خواي؟ اين جا از اين خبرها نيست که ادا دربياري ها! دکتر براي چي مي»گفت، 

رياحي هيک  درشت و پهني داشت، ديـده بـودم کـه در آن فضـاي خشـونت      

، مـرا  هـاي شـنيع   هاي تحقيرآميز و متلـک  فحشکند. خودش جز  ها را مي رعايت زن

بـازهم  »کننـد کـه،    يگر او را مسخره ميشکنجه نکرده بود. ديده بودم که بازجوهاي د

بـرد،   در اتاق بازجويي با مردها خشونت زيادي بکار مـي « گول فالن پتياره رو خوردي؟

آقـاي ريـاحي، فکـرکنم بچـه     »تـر بـود. گفـتم،     رسيد برخوردش ماليم ها که مي به زن

. بـا  ترسيد که بازهم گـول بخـورد   با شک و ترديد به من خيره شد. انگار مي« م!انداخت

نه به خدا! دکتر رو براي همين » گفتم، !« آري  گي، ادا درمي دروغ مي»ناباوري گفت، 

دو بـاره بـا نگهبـان و    « حاال برگرد سلول، تا ببيـنم! »مکثي کرد و گفت، « خواستم مي

گذشتيم. بازهم بند شلوارم را محکم چسبيدم و پاهـايم را   فرن  به سر بايد از راهرو مي

ام  ي گير دادم و خِر و خِر بر زمين کشيدم و راه افتادم. امـا دلشـوره  به زحمت به دمپاي

کمي آرام گرفته بود. وارد سلول که شدم نفس راحتي کشـيدم و روي پتـوي مـتعفن    

 کف زمين دراز کشيدم و به خوابي عميق فرو رفتم.

صبح روز بعد همه چيز رنگ و بويي ديگر داشت. رفـتن بـه دستشـويي ديگـر     

ايم نبود. مستراحِ پراز کثافت و قضاي حاجت درحالـت نيمـه خميـده بـا     عذابي اليم بر

توانستم تحم  کنم، از آلـوده شـدن پاهـا و شـلوارم بـه ادرار و       پاهايي ورم کرده را مي

ام را با آب سرد صفا دادم. چـاي بـي    تر بگذرم. سر و صورت ورم کرده مدفوع هم آسان
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ة ديوار خزيـدم، درانتظـار سرنوشـتم.    رمق صبحانه را همچون مسکني بلعيدم. به گوش

 کردم که رياحي حرفم را باور کرده. احساس مي

هـايي کـه بـه سـمت      با اين همه، هر بار که در راهرو باز مي شد از صداي قدم

لرزيدم. آن روز هي  کس به سراغم نيامـد. فـرداي    اختيار به خود مي آمد، بي سلول مي

گهبان پشت درِ سلول من متوقف شـد. بـازهم   آن روز بعد از ظهر باالخره صداي پاي ن

شـديم و نگهبـان    محشر فلکه ها گذشتيم. وارد راهروفرن  بر سر از همهمة راهروها و 

است باشه سر و صـدا  اينجا سلول عموميه، حو»در يکي از سلول ها را باز کرد و گفت، 

 «! با هيچکس اجازه حرف زدن نداري.ها  يراه ننداز

اطالعات رو شده  و فقط به دنبال جزييات هستند. ايـن   دانستم  همة ديگر مي

دادند،  هايي که به اين و آن زندانيِ در انتظار شکنجه مي را از شلوغي راهروها، از فحش

هـاي بـازجويم،    عکـس جسـد دوسـتانم و از حـرف     از رد و بدل اخبار ميان بازجوها، از

سازمان بـوديم  «  علني پوششِ»دانستم که من و همسرم که  رياحي فهميده بودم. مي

دانسـتم تعـداد    دسـتگير شـده بـوديم. مـي     33ارديبهشت  23همزمان با ضربة بزرگ 

هاي فدايي در تهران، کرج، قزوين و شهرهاي شـمال   خانه هاي تيمي چريک از زيادي

هـاي هولنـاك از چنـد مـاه      ند. اين ضربها ديگري در محاصره ساواك افتادهيکي در پي 

ز دفترچه بهمن روحي آهنگران آغاز شده بود. بهمن، از کادرهـاي  پيش، با رو شدن رم

مهم سازمان را آنقدر شکنجه کرده بودند که در دي ماه زير شکنجه جان باختـه بـود.   

چي هـم در زد و خوردهـا    ها و دوستان عزيزم ميترا بلب  صفت و زهره شانه همکالسي

 رون بکشند.جان باخته بودند. حرفي ديگر نمانده بود که از من بي

 سلول عمومي

وارد سلول عمومي شدم و نگهبان در را بست. چند نفـر دورم را گرفتنـد و بـا    

 همين که اولي با شـوق مـرا در آغـوش   شان را به رويم باز کردند.  شور و هيجان آغوش

ها دادم به هوا رفت. اما، دومي که جلو آمـد يکـه خـوردم و     از درد سينه و دنده  فشرد،

عقب کشيدم. همان کسي بود که شب اول دستگيريم مرا بازرسي بدني خودم را کمي 
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بيـرون چـه   »کرده بود و در حين بازرسي با صداي آهسته مرتب از مـن مـي پرسـيد،    

هايش نـداده   فوراً حدس زده بودم که جاسوس ساواك است. پاسخي به پرسش«. خبر؟

پـس، تـو سـلول    »د، بودم. حاال توي سلول جلو رويم با لب خندي بر لـب ايسـتاده بـو   

خونسرد و بي اعتنا او را بوسيدم و به طرف سـومي  « ؟هش يهم پيدا م عمومي جاسوس

چرخيدم. بازهم يکه خوردم زري بود. درد دنده و سينه را فراموش کـردم، همـديگر را   

 در آغوش فشرديم و گريستيم.

دانسـتم   يقلهکي را چند بار با دوستانم ميترا و زهره ديده بودم. م آقا نبي زهرا

 که از چريک هاي مشهور فدايي است و چند ماه پيش دستگير شـده. احتـرام خاصـي   

. پاچة شلوارش را باال زدم جاي سوختگي جلب کرد نظرم را برايش قائ  بودم. پاهايش

بـا  » ش گفـت،  ا يبود. با همان لبخند پر مهر هميشگو زخم روي پاهايش چندش آور 

 اش گفـت، و ايـن کـه    دهبا متانت و سادگي از پرون «اطو و شمع و شالق اين طور شده!

پشتم تير کشيد، پس اوضاع بدتر از آن چيزي اسـت کـه تصـور     ش خواهند کرد.اعدام

همـه چيـز رو   »مي کردم! از خودم چندان چيزي نگفتم، با حالتي بـي اعتنـاء گفـتم،    

کسي به ل نکرد و هرديگر کسي از من سئوا«. شده، من ديگر اطالعاتي ندارم که بدهم

 اي خزيد. گوشه

مـان   تنها فکرم اين بود که يک جوري به زري برسانم که آن دخترة  همسلولي

جاسوس است. باالخره در فرصتي مناسـب قضـيه را آهسـته بـا او در ميـان گذاشـتم.       

هـا بـراي    نه بابا! اين جا خيلي وقت ها در غياب نگهبان زن از زنـداني »خنديد و گفت، 

طاهره مجاهد بـود و  « .کنند. طاهره بچة قاب  اطميناني است مي بازرسي بدني استفاده

هـاي شـديدي کـه     روزهاي بعد که رفتار مسئوالنه و پر محبت او را ديدم و از شکنجه

 ام نسبت به او احساس شرم کردم.  شده بود با خبر شدم، از قضاوت اوليه

ن و غـذا خـورد   در سلول عمـومي خيلـي زود آرام گـرفتم و شـروع کـردم بـه       

ام رفته رفته عوض شد. به خصوص که حضور زري برايم اطمينـان بخـش بـود.     روحيه

شب اول سرم را که روي پتو گذاشتم يکسـره تـا صـبح خوابيـدم. صـبح در خـواب و       

بيداري احساس کردم که فرزندم مث  هميشه کنارم خوابيـده و دارد از پسـتانم شـير    

آمـد.   ه سراغم ميب و بيداري سحرگاه بخورد. اين روياي دلپذير چند روزي در خوا مي

 نگذشته ترس از شکنجة دوباره آرامش روزهاي اول را از من سلب کرد.   اما چند روز
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دانم چه مدتي در آن سلول بودم که روزي اشـرف ربيعـي را هـم منتقـ       نمي

کردند به سلول ما. او در رابطه با محف  کوچکي از هواداران مجاهدين دسـتگير شـده   

کن شـده بـود. بـا بـدن      ر انفجار خمپاره پشتش سراسر قلوهگام دستگيري در اثبود. هن

گفـت،   خنديد و مـي  ق شکنجه. به مسخره ميآش و الش او را يکسره برده بودند به اتا

ـ ن که بدن من اين احمق ها، اصالً نمي فهميد» از دسـت   ور شـده و حساسـيتش ر  سِ

کردن! من که حسي  ها خاموش ميداده. آخه! صدتا سيگار هم روي پشتم و توي زخم 

 «نداشتم!

يـافتم کـه در    ريخت. تازه در مي ام بهم مي ها دل و روده از شنيدن اين شکنجه

نشـده بـودم. از آن پـس هـر وقـت        هايم، انگار من شکنجه مقايسه با بعضي هم سلولي

ن ومن که شـکنجه نشـدم، از ديگـر   »گفتم  سيد، ميپر کسي از من در بارة شکنجه مي

 !«نيبپرس

شـد و   لرزيدم. هر وقت در بنـد بـاز مـي    اما از تصور شکنجة دو باره به خود مي

ريخت. درست مث  ايـن   شنيدم دلم هوري  فرو مي صداي پاي نگهباني را در راهرو مي

که باد کنکي پر از آب در چاهي تاريک سقوط کند. همـين کـه صـداي پـا از جلـو در      

ت، يا اگر همسلولي ديگري جز من را بـه  رف گذشت و سراغ سلول ديگري مي سلول مي

گرفـت. فقـط چنـد     يآمد و قلبم آرام م ام بر مي برد، نفس عميقي از سينه بازجويي مي

شـدم و بـه خـودم     بود که از اين احساس خودم شـرمنده مـي   شدن لحظه پس از آرام

ي ه ديگران هم انگار احساسديدم ک يم« مگه خونت از بقيه رنگين تره!»زدم،  نهيب مي

زد. اما در لحظاتي  من دارند. منتهي هي  کس از اين احساس دوگانه حرفي نمي شبيه

شـد، سـکوت وحشـت بـاري بـر سـلول سـايه         که صداي پايي به سلول ما نزديک مـي 

در آن فضاي تاريک سلول هم  ها ها و رنگ سفيد چون گ  چهره لبانداخت، لرزش  مي

نفـس بلنـدي کـه بـي اختيـار از       ،پـا  آمد. سپس، با دور شدن صداي فوراً به چشم مي

 شـد، همـه حکايـت از درون پـر از     آمد و آرامشي که بر فضـا چيـره مـي    ها بر مي سينه

 وحشت و متالطم هريک از ما داشت.

اي بـه نـام پـروين     شانزده ساله درشت هيک  در آن سلول عمومي دختر جوانِ

کز کـرده   خود فرو رفتهدر  اي زد و هميشه در گوشه هم با ما بود که کالمي حرف نمي

خـورد. بـه مسـائ      بود. جز براي رفتن به دستشويي و هنگام غذا از جايش تکان نمـي 
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 مرتضـي  گذشت توجهي نداشت او را به خاطر شوهرش سياسي و آنچه در اطرافش مي

هـا   د، هم از سـاواکي ترسي نژاد که مجاهد بود به زندان انداخته بودند. از همه مي يلباف

هاي ما برايش عجيب بود و به همة ما مشکوك. شـوهرش   کارها و حرف ةهم از ما. هم

جاهـدين  هاي گسـترده در پـي انشـعاب بخشـي از م     رآ در آن آشفتگي ها و دستگيري

هايي سخت اعدام کرده بودند. از سرنوشت فرزند شيرخوارش  دستگير و بعد از شکنجه

تنها و وانهاده و مستأص  هم هي  خبري نداشت. بدون مالقات و بي خبر از همه چيز، 

ش از او قـول همکـاري عملـي    ا يکـرد. سـاواك هـم بـراي آزاد     ل کز ميدر گوشة سلو

افتـاد. معلـوم    رع مـي صـ شد و گاه به حالت  عشه و تشن  ميخواست. مرتب دچار ر مي

 نبود زير آن همه فشار دچار صرع شده بود يا از قب  هم سابقه داشته.

کـرد. نـه از    در من ايجاد مـي  احساس متناقضيحضور او در سلول هر چه بود، 

آمـد. بـا حضـور او     دست ما کاري برايش ساخته بود، نه خودش کاري از دستش بر مي

و آزار تـر   چهرة عجز و ناتواني و ضعف انسان در آن چار ديواري تاريـک سـلول نمايـان   

تـوان  که نيرو بخش بود و ظرفيـت و   زريبر خالف حضور  رسيد. دهنده تر به نظر مي

گذاشـت. بـرق    حد و مـرز انسـان را در ايثـار و مبـارزه و مقاومـت بـه نمـايش مـي         بي

شـکافت و چـون مرهمـي     هايش و لبخند مهربانش، سنگيني و تاريکي فضا را مي چشم

از رفقـاي همـرزمش و از    ،شا ينشست. با اشتياق و شوق از زنـدگ  ينيروبخش بر دل م

ه شده بود بـا متانـت و آرامـش و لبخنـدي     هايي ک گفت. از شکنجه هاي تيمي مي خانه

زد و به حکم اعدامش اصالً توجهي نداشت. شايد هم آن را باور نداشت.  برلب حرف مي

کردم، به خصوص که به من محبـت و اعتمـادي خـاص     در کنارش احساس امنيت مي

ش برايم غـرور آفـرين و اطمينـان بخـش بـود. دائـم دور و بـرش        ا داد. توجه نشان مي

کرد. از بهمن روحي آهنگران مـي گفـت،    يدم و او برايم خيلي چيزها تعريف ميپلک مي

گفت،  که دفترچة رمزش رو شده بود و در آخرين ساعات با او روبريش کرده بودند. مي

بهمن را چنان شکنجه کرده بودند که گوشت و استخوانش ديده مـي شـد. اسـتخوان    

اهايش پيدا بود. با صدايي که انگـار  اش و ساق پ يکي از گونه هايش، بخشي از جمجمه

و زري « ليال، همه چيـز رو شـده حـرف بـزن!    »آمد به زري گفته بود،  از ته چاه در مي

مرگ را در چهرة تکه پارة بهمن ديده بود. مرگ در زير شکنجه را. و مـن شـگفت زده   

 هـا  از ظرفيت و توان زري، به او خيره مي ماندم. لبخند پر مهرش از وخامـت خشـونت  
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 «.راه مان پيروز است»گفت،  کاست و سر آخر با اطمينان خاطر مي مي

کوشيد براي باال بردن روحية من، انواع شـکنجه و طـرز    زري در عين حال مي

مقاومت در برابر آن را با جزييات برايم توضـيح دهـد. طـرز مقاومـت در برابـر شـالق،       

 قابـ   حـدودي  تـا  برايم …ر وآويزان کردن از م  دست يا پا، سوزاندن با اطو يا سيگا

توانسـتم   را به هـي  ترتيـب نمـي    يا بطري چوب با تجاوزِ برابر در مقاومت اما بود، فهم

داد. هي   تصور کنم. حتي از حرف زدن در بارة آن هم احساس اهانت به من دست مي

وقت ندانستم خود زري هم آن را تحم  کرده بود يا از ديگران شنيده بود. هر چه بود 

تدالل او که بايد تجاوز را هم نوعي شکنجه تلقي کرد، به جاي اين که مرا آرام کند، اس

 کرد. بدتر نگران و مشوش مي

روزي صداي باز شدن درِ بند بلند شد و بازهم در سکوتي وحشتبار صداي پاها 

را شمرديم تا پشت در سلول ما توقف کرد. بازهم قلبم چون بادکنکي پر از آب در چاه 

بـه زري   وط کرد، سرم را مث  بقيه پـايين انـداختم. در بـاز شـد و نگهبـان رو     دلم سق

ها به سـمت زري چرخيـد. زري بـا متانـت از جـا       همة نگاه «وسايلت رو بردار!»گفت، 

اش نشسـت. شـايد او هـم مثـ  مـا       برخاست، لبخند پر مهري بر چهـرة رنـگ پريـده   

نگين تک تک ما را در آغوش برندش براي اعدام. در سکوتي س تصورش اين بود که مي

يـادت باشـه، سـينه ت    »بوسيد زير گوشم زمزمه کرد کـه،   گرفت و بوسيد. مرا که مي

 «گنجينة رازهاست!

اعتماد بي دريغش چنان نيرويي در من دميد که در آن لحظه حاضـر بـودم از   

در هـاي دراز   دانستم طي سال نو در راه مبارزة مسلحانه از همه چيزم بگذرم. ديگر نمي

 زندان قصر افکارم چقدر تغيير خواهد کرد.

 چند ماه بعد در زندان قصر خبر اعدام زري را شنيدم.

 ها  نگهبان

رسم شده بود. زمـاني کـه    35ازاواخر ، به گمانمکميته استخدام نگهبان زن در

ها، بويژه دخترهاي جواني کـه تـازه    . زنردکسابقه پيدا  ي و شکنجه ابعادي بيدستگير
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کشيد تا به محيط خشن کميته عـادت کننـد. ايـن     شدند، مدتي طول مي مياستخدام 

رسيد  بود که بيشترشان در اول کار رابطة خوبي با ما داشتند و هر جا که دستشان مي

دادنـد   مسـکن مـي   تر قـرص  بردند به دستشويي، آسان کردند. زود به زود مي کمک مي

بـه   .انـد  بـه کلـي ازدسـت داده    انسـاني را ي گويي ترحم و احسـاس  ازمدت بعد اما …و

 .کردند به اميت و آزار شروع مي شدند و هاي سرد و خشني تبدي  مي شخصيت

در کميتـه  اي را تـازه   نـوزده سـاله  دختـر هجـده   کـه بـودم    در سلول عمومي

آمد از ديدن سارا که با جثه کـوچکش   استخدام کرده بودند. هر بار که به سلول ما مي

شـد.   هايش جمع مـي  در چشم کاده بود، اشه کون خيزه افتهاي شديد ب دراثر شکنجه

توانست مسـکن بـرايش    کرد و هر وقت که مي براي رفتن به دستشويي به او کمک مي

ارديبهشـت کشـته    23سارا همسر بهروز ارمغاني، مسئول شاخة ما بود که در  آورد. مي

 شده بود.

 آن نگهبـان جـوان   يدنا به کميته منتق  کردند، با ددو سال بعد که دوباره مر

يکه خوردم. بکلي عوض شده بود. نگاه مهربانش را از دست داده بود و بـه بهانـه هـاي    

 کرد. مختلف از ما گزارش رد مي

تـر. روحيـه و خصوصـيات     تـر بودنـد و جـا افتـاده     هاي مرد، اما  قديمي نگهبان

يم. ازشـب تـا   گـرفت  رسيد عزا مـي  متفاوتي داشتند. نوبت به نگهباني دو نفرشان که مي

نشستند روي دو تـا پيـت حلبـي در دو طـرف      صبح که مجبور بودند بيدار بمانند، مي

دادند. با هر تقه  راهروي بند و يک قالب بزرگ صابون راروي زمين به سمت هم سر مي

پراندنـد. تـا صـبح     خورد همه را از خـواب مـي   صابوني که به پيت حلبي يا به ديوار مي

فرسـتادند.   ما را خسته و کالفه و بي خواب به دستشويي مـي  کارشان همين بود. صبح

 «.ها صابوني»اسمشان را گذاشته بوديم 

هـاي   دو نگهبان ديگر براي آزار و اميت ما از هي  کاري فروگذار نبودند. نوبـت 

کاسـتند. بـه    انداختند و از فرصت دستشويي مـي  توانستند عقب مي دستشويي را تا مي

«. صابوني ها»کردند. صد رحمت به  دادند و اهانت مي رکيک ميهاي  اي فحش هر بهانه

 .2شمارة و گ ه 7شمارة اسمشان را گذاشته بوديم گ ه. گ ه

رسيد بهترين روز ما بود. آدم وسواسي و تميـزي   نوبت به نگهبان پنجم که مي

هايمان را در دستشويي بشوييم، زمين دستشويي  داد که لباس بود. با عالقه فرصت مي
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  …را جـارو و تميـز کنـيم و    آب و جارو برق بيندازيم، سلول ها را حسابي با مستراحو 

 سـرحال . شستشـو  و تميزکـاري  به افتاديم مي ساعتي چهار  سه  رسيد مي که او نوبت

 و کجـا  دانـم  نمي. «گالب گ » بوديم گذاشته را اسمش. شديم مي سبکبال و آمديم مي

 ها گفته بود.  د و با افتخار به ديگر نگهبانن اسم گذاري با خبرشده بواي از چطور

رشـان آمـد تـوي سـلول مـا و      نف هاي گ ه رسيد، يک نوبت به نگهبانروزي که 

 «براي ما چه اسمي گذاشته ايد؟» اصرار که

 حمام

برد به حمـام، درطبقـة هـم     ها ما را مي هر ده پانزده روز يکبار يکي از نگهبان 

ش که با ديوارهايي از هم جدا کـرده بودنـد. آنقـدر    اي تاريک با چند تا دو محوطه کف.

خـورد و آلـوده    تنگ که با کمترين  حرکت، بدن آدم به ديوارهاي لزج و کثيف آن مي

گرفت و آب غلي  و سياهي کف حمـام را   ها هم راه آب چاهک مي شد. بيشتر وقت مي

 پوشاند. با اين همه، حمام رفتن چه شادي بخش بود.   مي

شد. گاه دو سلول را همزمان به  دقيقه فرصت شستشو داده مي به هرسلولي ده

بستند و يـک   ها را مي بردند. منتها، طوري که با هم رو به رو نشوند. درِ اتاقک حمام مي

ها همديگر را نبينند و حرفي ميـان آنهـا رد و بـدل     نگهبان دائم مواظب بود که زنداني

 مي برد، اتفاق بزرگي بود.  نشود. وقتي نگهبان خوش خلقي ما را به حمام 

شستم، صابون ازدستم لغزيـد و   يکبار که در حمام با عجله داشتم خودم را مي

افتاد زمين، دوال شدم صابون را بردارم که از زير در چشمم خـورد بـه پاهـاي زنـداني     

روبرو. درست مث  پاهاي آمنه خانم مادر دوستم ميترا بود. با رانهـاي سـفيد و چـاق و    

بيشـتر   به علت سـفيدي پوسـت   شا ياثر شالق ورم کرده بود و کبود رکه د هايي ساق

خورد. هي  انتظار نداشتم با اين که ميترا در درگيـري جـان باختـه بـود،      به چشم مي

مادرش را هم دستگير کنند. همان جور دوال به پاهايش خيره مانده بودم. خشـکم زده  

زد،  گهبـان داد  به خـودم آمـدم کـه ن   بود و بي صدا از ته دل هق هق مي کردم. وقتي 

 مجبورشدم، خودم را نشسته، از حمام بيرون بروم. .«وقت تمام است»
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 آمنه خانم

بـا  داني جديد وارد سـلول شـد. ژوليـده    چند روز بعد، طرف هاي غروب يک زن

تکيده  و رنگ پريده. دم در مظلومانه سرش را پـايين انداختـه بـود و تکـان      اي چهره

ه خانم بود. هنوز نگهبان در را نبسته، از جا پريدم و با فريـادي از درد او  خورد. آمن نمي

هـا بـا هـي  تـازه واردي اظهـار       را در آغوش گرفتم. برخالف معمول که جلـو نگهبـان  

کرديم، مدتي همديگر را در آغوش فشرديم وگريسـتيم. نگهبـان شـتابزده     آشنايي نمي

بعد از مدتي باالخره او را باز  رد بيرون. اماو به زور از سلول بدست آمنه خانم را کشيد 

اش خيلـي خـراب بـود، بـازجويش رسـولي او را       گرداندند. چون حال جسمي و روحي

فرستاده بود سلول ما تا بلکه کمي رو بيايد. يأس و افسردگي آمنـه خـانم، امـا چيـزي     

و زحمت بسـيار  نبود که با اين کارها عالج پذير باشد. ميترا، تنها دخترش را که با کار 

هـا کـه    . شـب ش را ازدست داده بوديکشته بودند. زندگي براي او معنا بزرگ کرده بود،

گـرفتم، آهسـته    نفري تنگ هم بخوابيم، او را در آغوش مي مجبور بوديم  هفت هشت

گفت. کلي شکنجه شده بود و عکس جسد خـونين   کرد و از ميترا مي برايم درد دل مي

شـد و آهسـته    هـا چنـدين بـار بيـدار مـي      اده بودنـد. شـب  د نشـان   بـه او  دخترش را

 گريست. مي

خبر ماندم. بعد از انقالب بـه   مرا که به زندان  قصر منتق  کردند ديگر از او بي

شک  گرفته بـود، جراحـي کـرده بودنـد.       سراغش رفتم. غده سرطاني را که در زندان

از چنـدي در   ي نداشـت. پـس  اي براي ادامـه زنـدگ   و انگيزه ولي، آمنه خانم ديگر نيرو

 ش شرکت کردم.يمراسم کوچک خاك سپار

 سوزي تشآ

بودم بارها از اين سلول به آن سلول جا به جـا   در کميته ي کهماه حدود چهار

آوردم، گـاه در   گاه از سلول انفـرادي سـر در مـي    شده بودم، بي آنکه دليلش را بفهمم.

هـا   رکيب دقيق همسلوليرسيد. ت نفره تعدادمان به شش هفت نفر مي همان سلول يک
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 5، طبقـة 2بند  اما يادم هست که در سلولِ خاطرم رفته است.هاي متفاوت از  در زمان

 تعـدادمان بـه دوازده   33 شـد. در تابسـتان   افزوده مـي  ها يروز به روز برتعداد همسلول

ها براي خوابيدن جا نداشتيم. کيـپ هـم دراز    سيزده نفر رسيده بود. به طوري که شب

شديم. هي  منفذي بـراي عبـور    کشديم و از هرحرکت کوچک بغ  دستي بيدار مي مي

آميخـت  و راه  نفـس    هوا وجود نداشت. هواي گرم دم کرده با نـم سـلول درهـم مـي    

بـرد.   بست. از همه بدتر وضع فريده بود که از بيماري پوستي هم رن  مي کشيدن را مي

کند. بار دومي بود که به زندان افتاده  ستنف حتي از منفذهاي پوستتوانست به را نمي

کرد و همه به لـه لـه مـي افتـاديم، فريـده       بود و کلي شکنجه شده بود. هوا که دم مي

داد. بقيـه سراسـيمه    شد و حالت خفگـي بهـش دسـت مـي     رنگش رفته رفته سرخ مي

آمـد و چنـد    کرديم به کوبيدن در ِسلول، باالخره نگهباني بـه سـراغ مـا مـي     شروع مي

شـدند   گذاشت تا فريده حالش جا بيايد. گاهي هم مجبور مـي  يقه در سلول را باز ميدق

فلکه. بعضـي روزهـا فريـده چنـدين بـار دچـار       « سِس ـ اِ اِ»او را ببرند کنار نرده هاي 

 شد. خفگي مي

تازه بقيه هم براي اين که ازگرما حالمـان بهـم نخـورد مجبـور بـوديم نـوبتي        

هـاي اضـافي را در دستشـويي يـا بـا آِب خـوردن خـيس         همديگر را باد بزنيم. لبـاس 

زدند. و نوبت به نوبت  خوابيديم و بقيه باد مي کرديم و پن   شش نفر روي زمين مي مي

بـه   و وضـعيت مـا بـدتر.    شد مي کرديم. روز به روز هم هوا گرم تر جايمان را عوض مي

زديم  فايده نداشت.  يا بخوابيم. هر شگردي هم که مي توانستيم غذا بخوريم سختي مي

اي جمع کرديم و جـايش آب پاشـيديم.    يکبار گليم پر از کثافت کف سلول را درگوشه

مث  حمام دم کرد و نزديک بـود همگـي حالمـان بهـم بخـورد.       هواي سلولبدتر شد. 

 ل کشيد تا دمِ سلول کمي فرونشست.چندين ساعت طو

مشـغول بـاد زدن    يسهاي خ با لباس زديم و يک روزکه طبق معمول له له مي

همديگر بوديم، صداهاي عجيبي از راهرو بلند شد. نتوانستيم از درز در چيزي ببينـيم.  

ديري نگذشت که فريادهاي وحشت زده نگهبان راشنيديم. کم کـم بـوي سـوختگي و    

هـا   پرسيديم، چه شده؟ و مثـ  بقيـه سـلول    دود از راهرو بلند شد. هراسيده از هم مي

دن در. اما هي  نگهباني در راهرو نبود و صداي فريادي مستأصـ   شروع کرديم به کوبي

شد. همه ريخته بوديم پشت در سلول و حدس  از ته راهرو، دم در اصلي بند شنيده مي
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 رانديم.   هايمان را بلند بلند بر زبان مي

در بحبوحة ترس و لرز يک مرتبه متوجه شديم پـروين دچـار تشـن   شـده و     

يم يک تکـه  مجبورشد شود. درآن شلوغي ميهايش دارد قف   انافتاده کف زمين و دند

آمـد.   کـار ديگـري از دسـتمان برنمـي     هايش تا کليد نشـوند.  گذاريم الي دندانلباس ب

کوبيدند. دود  درمانده و عاجز سکوت کرده بوديم و فقط دو  سه نفر همچنان به در مي

تـي نـاي اعتـراض هـم     ديـديم. امـا ح   مـي  لول را گرفته بود. مرگ را پـيش رو همة س

 نداشتيم. واداده بوديم.  

هـاي آدم   خواهند ما را در سلول خفه کنند. مث  کوره کردم به عمد مي فکر مي

سوزي فاشيست ها. مرگ را پذيرفته بودم و فکرم از کار افتاده بـود، درخاليـي تاريـک    

هـي    دانم چه مدت گذشت. وقتي در سلول را بـاز کردنـد   در انتظار نشسته بودم. نمي

 به زحمت و زور خودمان را رسانديم به دستشويي. ن خوردن نداشتيم.يک ناي تکا

و همـة   کميتـه در زيـر سـقف آتـش گرفتـه      بعد از مدتي دانستيم که انبـاري 

 به حياط، جز نگهبان اند به فرار و خودشان را رسانده اند ها پا گذاشته جوها و نگهبانباز

 هرو که از بيرون قف  بود.که مانده بود پشت در را بند اين ور

 





 

 

 به جشن ساواک تن نداديم

 پروين
ز مـاه کـه در اهـوا    3به کميتـه. بعـد از    مدش، از زندان اهواز منتق  33د خردا

براي بار دوم از تهران صادر کـرده بـود. شـب     مرا زنداني بودم ساواك حکم دستگيري

 اول را در سلول انفرادي گذراندم بعد بردندم به سلول عمومي.

هـاي راهـرو   «کوچه»ابتدا چهار نفر بوديم توي يک سلول انفرادي، در يکي از 

ها برا ي خوابيدن مجبور بوديم همان يـک پـارو و    طبقة سوم. آنقدر تنگ بود که شب

 ا هـم بگـذاريم پشـت در، تـوي راهـرو.     چند تا ليـوان پالسـتيکي و بقچـة لباسـمان ر    

 شد. و زياد مي دند و تعدادمان کمش هايم مرتب عوض مي همسلولي

هاي تيمي بود و درگيري و کشت و کشتار. مـدتي يکـي از    دورة محاصرة خانه

بردندش باالي سر اجساد رفقايش. حالش  هايم زهرا قلهکي بود که مرتب مي همسلولي

را آوردند به سلول مـا. او را در پـي تلفـن     يکي از فداييانبود. مدتي هم مادر  خيلي بد

دستگير کرده بودند. تلفن در کنترل سـاواك بـود و او را    پس از مخفي شدن، شدختر

به جرم رابطه با دخترش به زندان انداخته بودند. در سلول دلش خوش بود به اين کـه  

در  دختـرش ديد. اما  يرسد. هر شب خواب دخترش را م دست ساواك به دخترش نمي

 را نديديم.و از آن پس ديگر مادر  دشدر درگيري خياباني کشته  33ارديبهشت 

هـاي فـدايي خلـق در محاصـرة خانـة       تير که حميد اشرف رهبر چريک هشتِ

تيمي کشته شد، ما در سلول سه نفر بوديم. ناهيد بود و من و يک همسلولي ديگر کـه  

رابطـة مسـتقيم    از اوضاع سر خورده بود و ما به او چندان اطميناني نداشتيم. ناهيد در

به عنوان هوادار، همسلولي ديگرمان هم در ارتباط با ها دستگير شده بود، من  با چريک

 ها به طور مستقيم رابطه داشت. يکبرادرش که با رهبري چر

درست يادم نيست از چه طريقي از کشته شدن حميد اشرف بـا خبـر شـديم،    

فکرکنم بعد از بازگشت ناهيد ازمالقات با همسرش يا از بازجويي بود. ناهيـد و مـن بـا    
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از پيش نسبت به ساواك نفرت پيـدا کـرده بـوديم. پـيش از آن در      شنيدن خبر، بيش

کرديم که پشتوانة محکمي  لحن کالم بازجوها، ترسي نهان از حميد اشرف احساس مي

توانسـتيم جلـو    بود در آن فضاي وحشتبار. حـاال، او را کشـته بودنـد و مـا حتـي نمـي      

 مان را بروز بدهيم.   همان به آساني از آن واقعة تلخ حرف بزنيم و اندو همسلولي

تمام شب را سکوت کرديم. شب بعد، از طرف ساواك نفري يک کيسه نـايلون  

هي  توضيحي. تا آن زمان سابقه نداشت که بـه   ها دادند، بي کوچک ميوه به همة سلول

 اند. ند. معلوم بود که جشن گرفتهها ميوه بده سلول

ه بودنـد. از مـا   يسه گذاشتهلو و گالبي هم تو هر کدو سه تا سيب و يکي دوتا 

معنايي بـه هـم    ها را به نگهبان پس بدهيم. من و ناهيد نگاه پر هلوخواستند که هسته 

ربرابر ايـن جشـن مقاومـت    دانستيم که يک طوري بايد د انداختيم، از همان لحظه مي

توانسـتيم   هـا را هـم نمـي     توانسـتيم بـزنيم، ميـوه    چه طوري؟ حرفي که نمي کنيم. اما

اي از  دانستيم بـراي هـر نشـانه    توانستيم نخوريم. به تجربه مي ، حتي آن را نمينگيريم

مخالفت يا اعتراض بايد بهـاي گرانـي بپـردازيم کـه کمتـرين آن شـالق و شـکنجه و        

مـان   فرصـتي کـه همسـلولي    درمت بود. تا آخـر شـب صـبر کـرديم و     سرانجام آن ندا

 ممکن توافق کرديم.ترين نقشة  حواسش به ما نبود به سرعت برسر عملي

ها را مخفيانه در مستراح سر به نيست کنيم. اما، اين کـارِ   تصميم گرفتيم ميوه

بردند. پس از هر نوبت، گوشـه   مان نبايد از قضيه بو مي آساني نبود. نگهبان و همسلولي

زيـر   ها را شد. مجبور بوديم ميوه ميدستشويي از طرف نگهبان به دقت باز بيني  و کنار

ريزيم تو چاهک و سيفون را مستراح با دندان خرد کنيم و ب درايم کنيم، آن را لباس ق

 بکشيم.

گفتيم ديشب که  همه خواب بودنـد   براي رد گم کردن به صداي بلند مثالً مي

هـا   . تا چند روز مشغول اين نوع مخفيکاريها توجيه قبي  اين از  …خوردم و  اسيبم ر

 بوديم.

ة نايلون را بـه نگهبـان پـس داديـم، از مقاومـت      هلوها و کيسه هسته روزي ک

کرديم. به جشن ساواك تن نداده بـوديم و توانسـته    مان احساس سربلندي مي  مخفيانه

 داريم. ن را در عمق وجودمان پاسمايبوديم حرمت رفقا

تولد شاه و وليعهـد کـه     آبان، 1آبان و  2هايي نظير  ها شنيدم که در جشن بعد
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ن ميان زندانيان بسيار رايـ   ادند، اين نوع مقاومت در کميته و اويد شيريني و ميوه مي

 ه.بود

T کشي 

 درهـا   ام شده بود، اما بعد از ماهمحکوميتي که در زاهدان به من داده بودند تم

م. بعضي از رفقايي کـه بـا مـن    بود رفتهبودم و به دادگاه ن کميته هنوز بالتکليف مانده

 دادند. ه بودند هنوز داشتند بازجويي پس ميرابطه داشتند و تازه دستگير شد

کردنــد. بــه نســبت ميــزان  مرتــب از ايــن ســلول بــه آن ســلول منــتقلم مــي

  هاي جديد، ترکيب و وضعيت سلول براي ما ها، وضعيت و ميزان جرم زنداني دستگيري

از بس که آدم دسـتگير   33خر اکرد. او ميته مانده بوديم فرق ميکه مدت زيادي در ک

سـلول چسـبيده بـه     دربودنـد. مـا را هـم انداختـه بودنـد      ودند جـا کـم آورده   کرده ب

دستشويي. من بودم و نسرين و دو همسلولي ديگر که زود آزاد شدند و نامشـان را بـه   

اي از اتاق دستشـويي بـود    آورم. در واقع سلول تنگ و نمور و متعفن ما تکه خاطر نمي

 بودند به سلول.که تبدي  کرده 

ر اين که درش چند سانتيمتر با زمـين فاصـله داشـت از آن سـلول     به خاط اما

عـوض  آمدنـد تـو، در    ها به آساني از زير در مي چندان هم ناراضي نبوديم. گرچه موش

توانستيم از  کرد. هم اين که ما مي سلول جريان پيدا مي دراش،  هوا هم با همه بد بويي

 کشي در راهرو. Tموقع ها تماس بگيريم. بخصوص  زير در با ساير زنداني

ها هم از سر تنبلي و هم به قصد تحقير، خيلـي از کارهـاي مربـوط بـه      نگهبان

هـا بـا    هاي مرد. نگهبـان  کردند به زنداني واگذار مي بند، از جمله شستن زمين راهرو را

کردند. قضيه  هاشان مهندس و دکتر بودند، احساس غرور مي ها که خيلي تحقير زنداني

ي بـراي  ا تنوع،  هم وسيله و حرکت بود هم ها، اما متفاوت بود. کار کردن، براي زنداني

که نه روزنامه داشتيم و نه امکان حرکت در آن سلول تنگ،  تماس با بقيه. براي ما هم

 راهرو باالترين تفريح بود. درشي ک Tقضية 

نشستيم و با شوخي خنده و شوقي وصف ناپذير آنچـه   از اول صبح دور هم مي
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کـرديم و   کشيِ راهرو اتفاق افتاده بود به دقت و با جزييات مرور مي Tپيش هنگام  روز

 گذاشتيم. به تجربه مي نوبت بعدي شمرديم و در محاسن و ايرادهايش را برمي

شـد، مـا    وقتي زنداني براي تميز کـردن زمـين بـه در سـلول مـا نزديـک مـي       

مان را از زيـر   واشکي انگشتنشستيم و طوري که نگهبان نبيند ي چمباتمه پشت در مي

دانستيم نگهبـان دائـم مراقـب     گرچه ميا !رفيق ،گفتيم داديم و آهسته مي در نشان مي

ها  است و کمترين بهاي چنين کاري شالق و سلول انفرادي است. حواسمان به واکنش

هـا بـا    هـاي متفـاوتي داشـتند. بعضـي     ها در ايـن لحظـة حسـاس واکـنش     بود. زنداني

کشـيدند و ديگـر بـاز     تابان خودشان را از پشت در سـلول مـا کنـار مـي    اعتمادي ش بي

گشتند و در پاسخ بـه   کشيدند، اما بعد از مدتي برمي ها اول کنار مي گشتند. بعضي نمي

گـذارد و   ن راحـتش نمـي  فهميديم که نگهبا رفتند. ما مي زدند و مي اي به در مي ما تقه

دادنـد و احيانـاً    ناسـب تشـخيص مـي   هـا کـه موقعيـت را م    است. بعضي يکسره مراقب

زدند بـه   اي مي تقة آهسته Tهاي جسورتري هم بودند، فوراً در پاسخ به ما با دستة  آدم

« رفيق! رفيق!»گفتيم،  ر آهسته ميدر چندين با در. در اين موارد ما هيجان زده از زيرِ

ام يـک از  ببينـيم بـه کـد    يم تـا کـرد  شد از همان زير نگاه مي کشي که تمام مي Tکار 

 آمد که سلول آنها را ببينيم. رود. کم پيش مي ها مي سلول

ماهي در آن سلول مانديم و هر روز تجربة جديـدي بـراي تمـاس بـا      حدود دو

«T ايسـتادند سـمت راسـت در،      آورديم. وقتي براي تميز کردن مي ها بدست مي«کش

فهميـدم کـه    مي معنايش اين بود که اوضاع ناجور است وقتي مي ايستادند سمت چپ

ن را بيـرون  ها جسارتمان بيشتر شده بود، گاه دسـتما  حواس نگهبان پرت است. آخري

کشيدم تو سلول. با اين کار هيجان خاصي بـه   گرفتيم و مي را مي برديم و سرِ گوني مي

کنيم و به او و به خودمـان بـراي    کش را لمس مي Tداد، انگار خود رفيقِ  ما دست مي

کرديم و از اين کـه تـا نوبـت     دهيم. کثافت گوني را فراموش مي ميمقاومت قوت قلب 

 ستمان را بشوييم ابايي نداشتيم.توانستيم د نمي ،بعدي دستشويي

يک بار گوني را آنقدر محکم کشيديم که نصفش کنده شد و ماند تو دستمان. 

 کشـيد فـوراً خـودش را    مـي   Tخواستيم آن را ه  بدهيم بيرون که زنداني که داشـت  

کشيد عقب. مانده بوديم چه بکنيم. مجبور شـديم آن را پـاره پـاره بکنـيم و در چنـد      

آمدند براي بازرسـي   نوبت بريزيم تو مستراح. خيلي ترسيده بوديم. اگر در آن مدت مي
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خيـر گذشـت. تـا بـه آخـر هـم توانسـتيم        ه آمده بود. اما، بدرترديد دخلمان  سلول بي

 يم و هي  نگهباني از قضيه با خبر نشد.حف  کن ها» کش T»را با مان  تماس

کرديم. به خصوص وقتـي   ها سرزنده مي مانديم و تفريح مي گيري با اين تماس

کردنـد کـه:    صداي بلند تهديد مـي  ها تو راهرو محکم قدم مي زدند و به بعضي نگهبان

 يعنـي هـي    نماري را راست مي ها! ما از همه چيز باخبريم. وقتي آفتابه نخيال نکني»

 «ام! ماريد يعني گفته قتي ک  ميام. و چيز نگفته

با اين همه، يکبار گول خورديم و به نگهباني که يواشکي رفته بود توي سـلول  

 مرس زديم و گير افتاديم.ما   بغ  دستي
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آخرين نفري بودم که دستگير شـدم.   نم ،نفرة دانشجويياز محف  پن   شش 

 و يمهاي فدايي بـود  هوادار چريک .کرديم ياب مي خوانديم، جزوه رد و بدل مبا هم کت

، در دانشـگاه همـه جـا حـرف از     32. در آن سـال  فعال بوديمي يتظاهرات دانشجودر 

فتاده بودند و خبرهـاي  بسياري از دانشجوها به زندان ا .ها و مبارزة مسلحانه بود چريک

گشت. يکي از دوستان محفـ  مـا هـم     يو شکنجه و اعدام دهان به دهان مدستگيري 

هـا را   رسـيد در و پنجـرة اتومبيـ     يهرجـا دسـتش مـ    که از همه پرشر و شورتر بود و

محف  کوچک ما لـو   دانم به چه نحوي دستگير شد. طولي نکشيد که يشکست، نم يم

 ر شدند، جز من.همة دوستانم دستگيرفت و 

گذشت. مادرم  ي، چند ماه از دستگيري دوستانم مروزي که به سراغ من آمدند

ها باز کرد از وحشت زبـانش بنـد آمـد، تعـادلش را از      يساواکبه روي  در خانه راوقتي 

ها در برابر پافشاري پدرم قول دادند فقط چند  يدست داد و نشست روي زمين. ساواک

 ا چند ساعت بعد بازم گردانند.سئوال از من بکنند و ت

به کميته که رسيديم، در اتاق رخت کن هي  اونيفورمي به اندازة جثـة ريـز و   

قد کوتاه من پيدا نشد. وارد راهرو که شديم از زير فرنچي که انداخته بودند روي سـرم  

رونـد، چنـد نفـر هـم دور      يي ورم کرده روي زمين کون خيزه مـ ديدم چند نفر با پاها

اند. از وحشت سر جا خشکم زد.  هي برهنه روي زمين يخ زده ايستادياط با پاهافلکة ح
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از بـوي تعفـن و سـرما خـوابم      دستم را کشيدند و انداختندم توي يک سلول. تا صبح

 نبرد.

فهميدم که از همة کارهاي من و دوسـتانم باخبرنـد.    يروز بعد در اتاق بازجوي

دنم بـه سـلول. حـتم داشـتم آزادم     برگردانـ چند تا مشت و لگد و سيلي به من زدند و 

بر خالف  دارند. اما يدر آن سلول سرد و متعفن نگهم نمکنند و يکي دو روز بيشتر  يم

هـاي   سـئوال  کلي هاي بعدي يبازجويکرد. در  يم قضيه هر روز بيشتر بيخ پيدا متصور

کلـي  هـم کـنم    توانستم پاسخ مناسبي سـر  يکردند و هر بار که نم يم عجيب و غريب

سـئوال جديـدي    با بودم، هر بار که خوردم. به کلي گي  شده يمشت و لگد و سيلي م

يـافتم.   يد به لرزيدن و پاسـخي در مهـنم نمـ   کر يم از ترس بدنم شروع شدم يمروبرو 

هـم،  هـا را از نـو پاسـخ د    اي به دستم داد تا همة سـئوال  ورقه بهاريک بار که بازجويم 

تعجـب آمـد جلـو و از    با  بهارم بخوانم. ستتوان يرا نمخودم هم خطم  کردم هرکاري مي

 «؟!چپ دستي همگ»من پرسيد، 

تا باالخره خودش قلم  .فهميدم ينم آوردم منظورش را هر چه به خودم زور مي

دم کـه از هـولم   را از دست چپ من بيرون آورد و داد به دست راستم. تازه متوجـه شـ  

شد بـه   يآن لحظه داشت از کنار در رد مر که د بازجويينويسم.  يدارم با دست چپ م

اينجـا و بعـد    آرن يمـ  ويک مشـت بچـه ريـزه ميـزه ر    »و گفت،  بهارخنده رو کرد به 

 «!گردن يبه قصر و چريک برم فرستن يم

 تون فاحشه هستين! همه

ردم که قضيه تمـام شـده.   باالخره بعد از مدتي دست از سرم برداشتند، فکر ک 

بـود و نـه خبـري از     بـازجويي نه خبـري از   ،گذشت يکندي مها و روزها به  هاما، لحظ

ترسـيدم. يـک هفتـه گذشـت،      يه بودم، از هر نوع اعتراضي هم متکليف ماندالآزادي. ب

ربـه. از تـرس   دختري را هم چند روزي آوردند به سلولم، مث  خـودم جـوان و بـي تج   

ـ ن ياي م هزديم. روزها هر کدام گوش يکالمي با هم حرف نم ا دلهـره و تـرس   شستيم و ب

مي بردند و  بازجويينه ما را به  هم مث  من منتظر آزادي بود. اما مانديم. او يمنتظر م



 مگه چپ دستي   ) ؟ (

 

312 

لـه و فريـاد شـکنجه    نه کسي کاري به کارمان داشت. صداي رفت و آمـد و فحـش و نا  

گرفـت. جـز يـک     ين شلوغ بود و کسي سراغ ما را نمـ رسيد. سرشا يمرتب به گوش م

ا محبـت از وضـع و   کرد و بـ  يگاه در سلول را باز م مي رسيد هک شا نوبت .گهبان مردن

 غيره. و« ؟ينبر دستشوييبه  نخواي يم»، «؟نغذا خوردي»پرسيد،  يحال ما م

زشت رو. اما آدم خـوب و   چه  سالي داشت. قوي هيک  بود و قد کوتاه و سي

. در شـدم  يه نوبـت نگهبـاني او بـود خوشـحال مـ     وقت ک رسيد. هر يمهرباني به نظر م

يدم. در آن تنهـايي و بـي   پرسـ  يکردم و احوالش را مـ  يکرد سالم م يسلول را که باز م

ادش کردنـد، خـودم را   بردند، شـايد هـم آز   م راسلوليهمروزي ي بود برايم. يکسي اتکا

زد و احـوالم را   ينگهبـان کـه مرتـب سـري بـه مـن مـ        آنکـردم. وجـود   تنهاتر حس 

 پرسيد، غنيمتي بود. يم

برده بـود،   دستشوييکه مث  هميشه اول صبح با مهرباني مرا به  ايکي از روزه

زده از جا پريدم. يک  ترا از پشت بست. شگفحوالي ظهر شتابزده وارد سلول شد و در 

هاي بزرگش به دور کمرم پيچيد و با  ت من آمد و تا به خودم بيايم دستراست به سم

ن دسـت و پـاي او کـه بـا     مياحالتي شهواني محکم در آغوشم کشيد. جثة کوچکم در 

 زدم و بـا نـوك پاهـاي لخـتم     ياش مـ  به سينهبا مشت رفت گير کرده بود.  يبدنم ور م

م بـا دسـت جلـو    کوبيدم، اما ول کن نبود. آمدم که فرياد بکش يهايش م محکم به ساق

دانم چه شد که بعد از مدتي کلنجار، يکباره رهايم کرد و شتابزده  يدهانم را گرفت. نم

 نداشت که در برابرش مقاومت کنم. ر سلول بيرون رفت. شايد انتظاراز د

. به اعتمادم خيانت شده بود. خودم را تنهـاتر  کردن نشستم به هاي هاي گريه

 آمد. يفرستادم و از خودم بدم م يم لعنت مخود تجربگي يکردم. به ب تر حس هو بي پنا

بر کف سـمنتي   هايي چکمه ق کوبيده شدنصبح روز بعد، از صداي ترق و ترو

راهرو از جا پريدم. خودم را جمع و جور نکرده در سلول با سر و صـدا بـاز شـد و يـک     

يـک نگهبـان زن   ارتشي بلند پايه، که بعدها دانستم رئيس کميته است، با چند مرد و 

چي با نگهبان رد و »، ش به من افتاد شروع کرد به فحش دادن کهوارد شدند. تا چشم

ش انستم چه بگويم. يکـي از همراهـان  د يظر چنين سئوالي نبودم، نممنت« بدل کردي؟

توضيح داد که در گزارشي کتبي گفته شده که نگهبان آمده توي سلول، در را از پشت 

هميشـه   بسته و مدتي در سلول مانده. فهميدم که گزارش کار نگهبان دوم است. چون
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کردم که  يشان احساس اهانت مر از کار هردودادند. آنقد يدو نگهبان در بند کشيک م

از مهـنم پـاك    شان به کلـي بعد از چند روز نام و خورد ياز آوردن نامشان حالم بهم م

 شد.

نگـي،   واگر راستش ر»ا تکرار کرد و گفت، ش رتر سئوال تيمسار با لحني خشن

اي جز اين نديدم که راسـتش   هچار زده توحش«. فرستمت اتاق شکنجه يهمين االن م

تر از قب  فريـاد   نافتاده بود گفتم. تيمسار خشمگي ماجرا را آن طور که اتفاق را بگويم.

اينجـا   نرسـي  ي، همين که منبا هزار نفر خوابيدي !نها همتون فاحشه هستيشما»زد، 

هـم بـد نـام     وهـاي مـا ر   نگهبـان  نخـواهي  يحاال مـ  ن!به مظلومي مي زني ون روخودت

 «؟نکني

ي  و مبهـوت بـه آنهـا خيـره مانـده بـودم.       تمام بدنم شروع کرد به لرزيدن، گ

دم و مانـده  پيچـه گرفتـه بـو    بود، دل تيمسار با تهديد و فحش بيرون رفت. خشکم زده

را  هاي ديگر فريادهاي تيمسـار  بودم چه کنم. نگرانيم بيشتر از اين بود که نکند سلول

بلند شد. مدتي نگذشته بازهم صداي ترق و تروق پاها  شنيده باشند. عجب بي آبرويي!

بـه   ن بردندهلم دادند و کشان کشا ،دو نگهبان مرد و يک نگهبان زن ريختند تو سلول

دش معاينـة پزشـکي، ايـن    همـين االن ببريـ  »دفتر تيمسار. افسري را صدا زد و گفت، 

 !«ولکاته ر

به بيمارستان شهرباني، به گمانم در  سوار ماشين کردند و يک راست بردندمرا 

ن زمان پيش پزشک زنان نرفته بودم. وقتي پزشک با حضـور نگهبـان   خيابان بهار. تا آ

از وحشت داشـتم قالـب    زن به من دستور داد شلوارم را بکنم و روي تخت دراز بکشم

کردم. با توهين و زور شلوارم را کندند و روي تخت خواباندند. پزشـک معاينـه    يتهي م

عرقي سرد بر تـنم نشسـت.    و اهانترا که شروع کرد تمام بدنم به لرزه افتاد و از شرم 

رانم. معاينه که تمام شد از حال رفتم. باالخره با بکردم حتي کالمي بر زبان  يجرأت نم

 ستم شلوارم را دوباره به پا کنم.کمک نگهبان توان

ـ   اف دکتـر  »رنـگ وارد شـد و پرسـيد،    د يسر ساواك که پشت در منتظـر بـود ب

امالً قابـ  تشـخيص   سروان از جلـو کـ   جناب»پزشک برگشت و گفت، « ؟هن چيونظرت

 «تجاوز شده. اما، از عقب بارها به او هنيست، مشکوک

ها خجالت  شرم ي! بنمي بيني»م. فقط وقتي افسره گفت، ش را نفهميداول حرف
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هزار » گفت که،  يماشين هم مرتب به من ناسزا م يتازه دوزاريم افتاد. تو!« کشن ينم

 «؟نبد نام کني وهاي ما ر نگهبان نخواي يحاال م و نکني يکثافت کاري م

م به اتاق تيمسار و قضيه را وقيحانه با آب و تاب بـرايش تعريـف   يکراست بردن

لرزيدم، اما خاموش مانده بـودم و قـدرت اعتـراض     يردند. از آن همه اهانت به خود مک

شان را تائيد کرد و فرسـتادنم بـه سـلول.    تم. تيمسار هم با يک مشت فحش حرفنداش

پرسـيدم،   يمـ  منها که شدم بي اختيار افتادم به هق هـق گريـه. تمـام شـب از خـود     ت

م ياد هشدارهاي مـادرم افتـاده بـود    «افتاده باشه و من نفهميده باشم؟ممکنه اتفاقي »

باال نرويم. هر چـه   کرد، از بلندي نپريم و از درخت يکه به ما دخترها مرتب سفارش م

آوردم. عاجزانه بـه خـدا پنـاه     يمه فضاحت سر در م، کمتر از آن هکردم يبيشتر فکر م

 ها بـودم، بـه خـدا    يجات دهد. با اين که هوادار فدايخواستم مرا ن يبرده بودم و از او م

خواندم. آن شب تا صبح به درگـاه خـدا عجـز و البـه      يهم باور داشتم و گاه نماز هم م

 کردم.

، فرنچـي  سـلولم شـدند  صـدا وارد   صبح زود پيش از صبحانه دو مرتبه با سر و

هـاي مـرد رديـف ايسـتاده      ة نگهبـان ها. هم نروي سرم انداختند و بردنم به اتاق نگهبا

بودند، جز آن نگهباني که به سراغم آمده بود. همان افسر ساواك از مـن خواسـت کـه    

همه را يک به يک به دقت نگاه کنم و نگهباني که به سراغم آمـده شناسـايي کـنم. از    

کردم همه از قضيه با خبرند و کلکـي در کـار    ييز نگهبان ها احساس مه تمسخر آمنگا

توانسـتم درسـت سـرپا بايسـتم.      يت بدنم به رعشه افتاده بود و نماست. از شرم و اهان

بود به خودم مهار خواهند مرا بشکنند. هر طور  يزنند و م يدانستم که دارند بلوف م يم

گـاه کـردم و گفـتم،    ونسرد يـک بـه يـک را ن   ام را گرفتم. با ظاهري خ هزدم و جلو گري

 «هي  يک از اينها نيستن»

 واي بـه حالـت  »ند سيلي و مشت گفت، م به اتاق تيمسار. بعد از چوباره بردند

خواهم برد. خـودت خـوب    وجايي بازگو کني، حسابي آبروت ر واين قضيه ر هاگ !لکاته

 «اي! هداني که چه کرد يم

ز آن پـس، از  دانـم چـه بـر سـرش آمـد. ا      ينميگر هرگز آن نگهبان را نديدم د

رفت. دائم حالت تهوع داشتم. چند روزي بتـول   ياز گلويم پايين نم خواب افتادم و غذا

ب دزفولي را که مجاهد بود آوردند به سلول من. وضعيت او را کـه ديـدم از حـال خـرا    
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ـ و حا رفـت  ينم پايين کردم غذا از گلويم يخودم شرمنده شدم. اما هر چه م ت تهـوع  ل

 داشت. يدست از سرم بر نم

زهم و زخمي بود. بـا  شده کنجه کرده بودند. پاهايش پانسمانبتول را سخت ش

ند. ناي حرکت نداشت. شايد بـه ايـن   کرد يماش  و شکنجه بازجوييبردندش  يمرتب م

خاطر آورده بودنش به سلول من که با آن حال خراب تنها نماند و کسي بهـش برسـد.   

توجة وضع روحي من شد و با محبت و حوصله به من توضيح داد که بـه  با اين همه، م

گذارنـد و   يآيم، هم به حساب اعتصاب م يغذا بخورم، وگرنه هم از پا در مزور هم شده 

ل، کنند. شروع کردم به زور غذا خوردن. کم کم با حضـور بتـو   يم  هشکنج ،براي تنبيه

ن آمـدم. بـه هـر نحـوي کـه      دم بيـرو ش، از خـو مقاومت خاموش و محبـت بـي دريغـ   

ما، يک هفته نگذشته او کاهم. ارسيدم تا شايد کمي از دردهايش ب يتوانستم به او م يم

لخـي شـنيدم او را   بـه ت  21ل بري ازش نيـافتم تـا روزي کـه در سـا    بردند. ديگر خ را

 اند. کشته

ـ  شـد دلـم   يهايم. هر بـار کـه در سـلول بـاز مـ      هربازهم تنها ماندم با دله ري ه 

يا نگهباني به قصد تجاوز به سراغم بيايد. نگهبان زني کـه   بازجويي، که مبادا يختر يم

اشت. هر بار که به سـلول مـن   د يکي حضور داشت، دست از سرم بر نمدر معاينة پزش

ي! ديـدي  ببـر  وخواستي آبروي ما ر يکه م»گفت،  يزد با لحن توهين آميزي م يسر م

 «که وضع خودت خراب بود!

اس حقـارت در آن سـلول سـر کـردم،     در تنهايي و دلهره و احسـ  نيم و دو ماه

 خره منتقلم کردند به زندان قصر.که توانايي اعتراض داشته باشم. تا باالآن يب

 مرعوب شدن

اي که وارد زندان قصر شدم تمام فکر و مکـرم ايـن بـود کـه حواسـم       هاز لحظ

هـا و   يا هانشـکد د بـا خبـر شـود، بـه خصـوص هـم       جمع باشد تا مبادا کسي از قضـيه 

دانستم کسـي کـه سـر کـردة مـا بـود و پـر شـورتر و          ي. حاال ديگر مهايم يا هپروند هم

. در پـي  ه و همة ما را بـه زنـدان کشـيده   همه، زير فشار ساواك مرعوب شد تندروتر از



 مگه چپ دستي   ) ؟ (

 

313 

داده بـود. هـر از    بـه سـاواك   قول همکاري وميت هم به کلي واداده وپانزده سال محک

نـدان يـا کميتـه. ايـن را همـه      بردنـد بـه دفتـر ز    يگزارش دهي مـ  چند گاه او را براي

هـا،   ادند رفت و آمدها و گزارش آنترسيدم که در  يدانستند. سخت نگران بودم و م يم

هاي ناجور از طـرف   هاي او يا احياناً سئوال من هم با خبر شود. از ترسِ سئوال ةاز قضي

خودم را از  ها اي از تخت وقات زير طبقهکردم. بيشتر ا يگيري م ه، از همه کناردانهمبن

نگراني  گرفتم، اما از سردرد و دل يکردم. کتابي هم در دست م يچشم ديگران پنهان م

م، به آدم ساکت و بخوانم. حوصلة هي  کاري را نداشت آن را هم توانستم يک سطرِ ينم

سـابقم را از  اي تبدي  شده بودم. براي هميشه آن روحية شوخ و شـاد   هدر خود فرورفت

ن بـه قصـر   را از اويـ  تـو يکبـار کـه   ويدا! ي به من نداشت. ه. کسي هم توجدست دادم

چـرا مثـ  مارمولـک رفتـي زيـر      »ت که به مـن افتـاد گفتـي،    بازگردانده بودند، چشم

 «.بيا بريم واليبال بازي کنيم»را گرفتي و بخنده گفتي،  دستم «تخت؟

اي شاد  هروحي همة تالشم براي وانمودنِ دم، اماواليبال بازي کر توبا  آن روز را

فهميدم چه برسرم آمـده. بعـدها دانسـتم کـه دچـار       يماند. آن روزها نم يبي نتيجه م

افسردگي شديد شده بودم. يک شب که از سردرد و تهوع حالم بـه کلـي خـراب شـده     

بـه  بود، ژاله که پزشک بود چند تا قرص برايم آورد و تا صبح باالي سرم بيدار نشست. 

 م قضيه را با او در ميان بگذارم.رغم تمام محبتي که به من کرد، بازهم جرأت نکرد

، افتـاده بـودم،   2يکي از روزها که بازهم از سردرد و تهوع روي تختي در اتـاق  

مـن  هـاي پزشـکي از    به سراغم آمد و شروع کرد به سـئوال  هاي بند از پزشک مستوره

تمادي برايم بود. هق هق کنـان  ر محبت و قاب  اعآدم پ کردن. افتادم به گريه. مستوره

هاي پزشک بيمارستان ارتش را براي او توضيح دادم و وحشتم را از اين که نکند  حرف

 هاگـ »وره با محبت دلـداريم داد کـه،   حرف او درست باشد با او در ميان گذاشتم. مست

م آخـر سـر هـ   « بلوف زدن. بهت .نستيود اده بود خودت بهتر از هرکسي مياتفاقي افت

 «.ات کنم تونم معاينه اگر بخواي من هم مي»گفت، 

ون مرهمـي گـرم و لطيـف در وجـودم     هايش چ کنار تختم ايستاده بود و حرف

نشست. از تختم که دور شد، انگار قرص آرام بخشي خورده باشم، در خوابي عميـق   يم

دم بيـرون و شـروع   فرو رفتم. با لبخندي آرام از خواب بيدار شدم. شتابان از تخت پريـ 

کردم تو حياط قدم زدن. در عرض دو روز سردردهايم دست از سرم برداشـتند. ديگـر   
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احساس تهوع نداشتم و شروع کردم با اشتها غذا خوردن. اما، همچنـان وقتـي بـه يـاد     

رو  لکاتـه! اگـر قضـيه رو بـه کسـي بگـي آبـروت       »کـه  افتـادم   تهديدهاي تيمسار مـي 

 لرزيدم. يم، از وحشت به خود «بريم مي

گر حتي به سـراغم  مستوره، اما انگار نه انگار که از دهان من چيزي شنيده، دي

ـ  کردم دورادور ه ينيامد. احساس م پايـه بـود، امـا     يواي مرا دارد. شايد هم احساسـي ب

کم از خودم بيرون بيـايم و   قوت قلب و پشتگرمي بزرگي بود که به من کمک کرد کم

، در بـازي واليبـال   گاهيحکنم. به مرور توانستم در ورزش صبرابطه برقرار  انمبندبا هم

 و رنـگ  برايم زندان در زندگي …هاي چند نفرة روزانه شرکت کنم و عصر و در کالس

ي ديگر پيدا کرده بود. ديري نگذشت که تا حدودي اعتماد به نفس يافتم. اگر چـه  يبو

زياده حساس و شکننده شدم. روحية شاد سابقم را بعد از آزادي هم هرگز باز نيافتم و 

 شوند. يهايم سرازير م ککي بي اختيار اشهنوز هم سر هر مسئلة کوچ

هـاي چنـد نفـرة     زندان گذرانـدم، بـه مـرور در کـالس     سال و نيمي که در دو

و ارزيـابي از اخبـار و تفسـير    آمـوختم. تحليـ     ه خواني و کتاب خـواني بسـيار  روزنام

 .ياد گرفتمها را در زندان  کتاب

آمـوختم کـه قضـية ظـالم و      م باال رفت. از همه مهمتر،ه تدري  اتکاء به نفسب

هـا، از   يين ظلم به هـر شـکلي کـه باشـد. خيلـ     مظلوم به راستي دو طرفه است. حال ا

 ها که در بند قصـر وجـود داشـت دلخـور     ييودم از پاره اي تبعيض ها و زورگوجمله خ

بابا! من ايـن کـار   »يم، يکرديم بگو يت نميا جرأداديم  يبوديم، اما به خودمان اجازه نم

 «.نم و قبول ندارموغلط مي د ور

هـا جـرأت    يکه ايـن  مسـئله را فهميـدم کـه خيلـ     هاي آخر زندان بود  در ماه

کنند حرف خودشان را بزنند، اما همواره انتظار دارند کـه از ديگـران زور نشـنوند.     ينم

 ي يابند.معني مفهميدم که ظالم و مظلوم در پيوند با هم 

تجاوز نشده اسـت.   با گذر زمان، اين را هم متوجه شدم که تنها به من اهانت و

اند.  هبا باطوم برقي به او تجاوز کرد نزديکم برايم تعريف کرد که انبندروزي يکي از هم

چند سال از من بزرگ تر بود و بي تجربه. هنوز بعد از چند ماه از دل دردهـاي   فقطاو 

دان قاب  مدوا نبود. خـودش  ش در زنبرد. وضعيت ياي طوالني رن  مه يو خونريزشديد 

اي  خـورد و گوشـه   يمسـکن مـ   يه بـا خبـر شـود. مرتـب    خواست کسي از قض يهم نم
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مـد. بـه يکـي    سرش آ دانم چه بر ياز آزادي ديگر او را نديدم، نم . پسزد يچمباتمه م

يزي داشت. هـي  وقـت   هم تجاوز شده بود و دائم درد و خونر مديگر از دوستان نزديک

به طـور غريـزي،    ند. ما سه نفرا گويد چه طور به او تجاوز کردهحاضر نشد حتي به ما ب

نشسـتيم و   يديگر را يافته بوديم. ساعت ها مـ هم هايي در رفتار نشانه روي شايد هم از

گذاشتيم. بـا   يکرديم. اما رازمان را با هي  همبندي ديگر در ميان نم يبا هم درد دل م

ديـديم،   يوديم و ايرادهاي ديگران را هم مـ ن که اعتماد به نفس بيشتري پيدا کرده باي

و به نام هم نبوديم تا جلب  هاي سرشناس ضاوت ديگران وحشت داشتيم. از آدماما از ق

خـانواده نداشـتيم. بـه مـا     هم در « شهيدي»نبوديم و « قهرمان»کنيم. خودمان  توجه

نـام زنـدان نـه بـه مـا       کردند. سران به يادي هم نمي گمنام چندان اعتم«ها برو بچه»

زديـم   حرفي مي شکنجه گذاشتند. ما هم نه از ينه کالس درس با ما مداشتند و  توجه

پيش بيايد، يـا بـه حسـاب خودنمـايي      اي همبادا قضاوت نا منصفان ،و نه از قضية تجاوز

مجاهدين و تنها کسـي  هاي نسبتاً به نام  گذاشته شود. ما حتي به زهرا هم که از چهره

 زديم.نتجاوز حرفي داد، از قضية  بود که به ما توجه نشان مي

اند. آنها هم مث  ما قضيه را به  هاي ديگر هم تجاوز کرده شنيده بوديم به خيلي

 .قرار گيرند قضاوت ي آنکه مورده همدلي بنيازي شديد بگذراندند، البد با  سکوت مي
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 دانشگاه انقالب

 زينت
هـا   هـاي متفـاوت ده   درب زندان عمومي بسته شد. ديدن آن همه زن بـا سـن  

ايسـت کـه در    اولـين خـاطره   ،هاي مهربان و پرسشـگر  سئوال در مهنم برانگيخت. نگاه

گران  . دريايي از محبت در پس چند ماه خشونت و وحشيگري شکنجههحک شدمهنم 

در کميتة مشترك. لطافت و عطوفتي که در پشت ديوارهاي پهن و بلند زندان قلبم را 

اما براي من دانشگاهي بود به اسم  بخشيد. آنجا ندامتگاه قصر بود، بند نسوان. گرما مي

 انقالب.

اسـتيم، بـا زنـگ سـاعت يـا بـا       خ ه صدايي بر ميآيد با چ يبيدار باش. يادم نم

منظم نبودم. سر کالس درس  چندانتا آن زمان براي بيدار شدن  صداي شهردار بند؟

هاي جدي و بعضـي اخمـو    رسيدم. در اينجا همبندان با قيافه هم هميشه به موقع نمي

 زش.ور ،بعد يک دو سه .يدن و دويدندويدند. دو پريدند بيرون و دور حياط مي مي

هـاي   رفتند روي تخت ست ميدفتر و قلمي به د جديت، با همه بعد از صبحانه

 .ها تيز و گوش پ  پ  ها نزديک به هم دهن .نشستند چمباتمه مي سه طبقه

در اواي  اين همه جدي بودن برايم جنبة شوخي داشت. شبيه مدرسه بود. اما 

مه چيز جالب بود. اما ها ه شلوغي. دور از چشم معلم و در مدرسه هياهويي بود، شادي

 اي جدي داشت. شوخي کردن هم جنبه يز اول جدي بود و بعد شوخي.چاينجا همه 

همه ساعات روز سکوت بود، بعد از ناهار هم سکوت. واي! شب هم سـکوت. در  

هايي که مجبور بودند دنيـا را بـا پـ  پـ       کردند. آدم ها زندگي مي ترين آدم اينجا جدي

هايي که همة سـاعات زنـدگي را در خـدمت     دانش خود بيفزايند. آدمتفسير کنند و بر 

 حرف زدن و آموختن گرفته بودند. اين همه حرف را از کجا آورده بودند؟

مان  اول سه نفر بوديم، حميده و نسرين و من، بعد از مدتي نيلوفر هم به جمع

حميـده  ، ديگري چون سهيال ص، وجيهـه هاي کم سن و سال  جوان ،اضافه شد. جز ما
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اي بـا هـم    رابطـة نزديـک و دوسـتانه    نامـ  رين س. هم بودند که بر اساس سنو نس ن.

داشتيم. فرشته ازهدي هم از دوستان نزديکمان بود که در ارتباط با مجاهدين در سال 

 .باخت جانجمهوري اسالمي در درگيري  در 21

بـا  خنديـديم و   نداشـتيم. مـي   شد ديگر تاب و تـوان جـدي بـودن    يشب که م

هـاي   غـره  خريديم، و چشـم  شکستيم. انتقاد را هم به تن مي هايمان سکوت را مي خنده

هاي عفت را به ياد دارم. در ساختمان کوچک بنـد قـديمي    غره بزرگترها را. هنوز چشم

 ها. خورديم. واي! باز غرزدن دويديم و از تنگي جا به ديگران مي مي

يم. رسم زندان را بهـم زديـم.   سرانجام پيروز شديم و سکوت در شب را شکست

ها جـا   کالس  ها آزاد شد، رويمان هم بازتر. کم کم ما هم فراخور حالمان در پ  پ  شب

داد.  ها، دنياي ديگري داشتيم. شـور و شـر امانمـان نمـي     باز کرديم. اما خارج از کالس

يم. هم به بهانة تمرين بدني، کالس رقص گذاشت  مدتي !برديم چقدر از دويدن لذت مي

بـودم،   کردم و در تيم واليبال هـم فعـال   هاي ورزش شرکت مي با اينکه در همة برنامه

 بازهم کمبود دويدن داشتم.

گـروه بـد   »ترهـا گروهـي بـه نـام      کرديم. با چند نفر از بـزرگ  بازي هم مي آب

ها بعد از شـام فرصـتي    کرديم و گاه شب درست کرده بوديم، مرتب تمرين مي« صداها

 خوانديم. م و با صدايي ناجور آوازهاي دسته جمعي ميکردي جور مي

کـرديم.   کر نمـي فابد بوديم هي  وقت به معناي ابد من و نسرين که محکوم به 

گذاشـتيم. اول از همـه بـراي ديـدن همـة       نشستيم و براي روزهاي آزادي قرار مـي  مي

م، چگونـه  کنـي  شهرهاي ايران. براي اينکه بدانيم مردمي که هميشه از آنها صحبت مي

کنند. نسـرين دوسـت داشـت غـروب      زنند، چگونه زندگي مي هستند، چگونه حرف مي

زد. من فقط يک بار دريا را ديده بـودم، امـا نـه     دريا را ببيند و هميشه از آن حرف مي

آزادي.  احسـاس  شـديم و مسـرور از   غروب آن را. از سفرهايمان به دور ايران شاد مـي 

کـردم اداي   ها. آن روزها فکر مي مث  آدم بزرگ ،ا جديام .حميده هم دختر شادي بود

بـارة مبـارزه بحـث     آورد. مـا بعـد از آنکـه دنيـا را تفسـير و در      ها را در مـي  آدم بزرگ

 بـا  کـردن  شوخي. به خصوص ريختيم بزرگترها را مي مسخره بازي با کرديم، نقشة مي

 را ويدا! تو

 ما باالي سي سال پير بود.بزرگترها همه جوان بوديد. اما به نگاه   طفلکي
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همبندانمان با آنکه درد و رن  بسيار کشيده بودند و آثـار شـکنجه بـر پاهـاي     

هـايي مهربـان،    کوشـيدند بـا نگـاهي شـاد و خنـده      شد، اما هميشه مي بعضي ديده مي

لطيف و با صفا نگهدارند. مادراني که فرزند داشـتند در کنـار مـا کـه      ،زندگي را در بند

هـا دلـم    کردنـد. آن وقـت   زندان را تحم  مـي  يرون نداشتيم با بردباريبمسئوليتي در 

هـا   کنند. مـا جـوان   خواست بدانم آنها چگونه دلتنگي براي عزيزانشان را تحم  مي مي

و ميز و نيمکت مدرسه چيزي را از دست نداده بوديم، تازه زنـدگي جديـدي     جز لباس

 يشه برايم عزيزند.  کرديم. اما آنها ...؟ آنها هم را هم تجربه مي

ها، گرماي محبت دوستان همبنـدم، زيبـايي زنـدگي     امروز بعد از گذشت سال

کنـد. دوسـتي و محبتـي کـه دردهـا و       همراه با عشق و دوستي را در خاطرم زنده مي

 کرد. هاي مشترك ناشي از خشونت ساواك را تحم  پذير مي رن 
 





 

 

 مرگ بر شاه!

 اشرف
  پاپي  بند شده بـود و دنبـال بهانـه    يس زندان، رئاخوان سرهنگ مدتي بود که

ش را محکم بکوبد. چند ماه بيشتر نبود که رئـيس زنـدان   ا گشت تا به اصطالح ميخ مي

 انديگري رئيس بود کـه ميـان همبنـد   زنان شده بود. شنيده بودم پيش از او سرهنگ 

مـدت   نامش را کمتر کسي بـه يـاد داشـت. گويـا در     ، امامعروف بود «رئيس خوبه»به 

کتاب  همبندان به طور مرتب بود. بهتر شده خيليوضعيت بند  هکوتاهي که رئيس بود

. گويا در دورة او نده بودتوپ و تور واليبال برخوردار شداز  کردند. يدريافت م و روزنامه

ترتيـب داده   غيره و ها تي و بريده روزنامهدس کار يک برنامة مفص  نمايشگاهِ انهمبند

 «رئيس خوبه»شد به احتمال زياد همان نمايشگاه پر هياهو باعث عزل  ته ميفبودند. گ

 .بودانتصاب اخوان توسط ساواك شده  و

توانسـت محـدود    اخوان برخالف رئيس پيشين امکانات بند را تا جايي که مـي 

 و کـرد  ريخت توي بند و وساي  ما را زيـر و رو مـي   کرده بود. هر از چندگاه با گارد مي

 از آنها و ه دفترش احضارن را بابرد. بعضي از همبند مي با خود ه راچترچند کتاب و دف

کـه بعـد از کلـي    « آچار فرانسه»بار هم آمده بود به بند به دنبال  کرد. يک بازجويي مي

صبح که  يشده به يکي از حرکات ورزش تهديد و فحش معلوم شد که قضيه مربوط مي

 مش را گذاشته بوديم آچار فرانسه.ما اس

ها، همه را جمع کـرد   ها و دفترچه بار ديگر هم پس از يورش و بردن کتاب يک

هـا را   توي هال و يکي يک تکه کاغذ به ما داد و چنـد جملـه ديکتـه کـرد و دسـتخط     

باخودش برد. نيم ساعت بعد عاطفه را احضار کـرد بـه دفتـر. مـا بعـد از چنـد سـاعت        

 بود بـه دفتـر اخـوان بفرسـتيم تـا      تر نگراني تصميم گرفتيم رقيه را که از همه قديمي

اي که هر دو بـه بنـد    از وضعيت عاطفه با خبر شويم. بعد از يک ساعت و خرده بتوانيم

فحش به شاه و فرح از  زاي پر ا دستنوشته ها شد که در يکي از يورش بازگشتند، معلوم
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ه بودنـد  تفعاطفه را گر ها،  بيخ خِر توي بند پيدا کرده بودند و حاال با مقايسة دستخط

که دستخط اوست. سرانجام با اين استدالل رقيه که عاطفه هميشه حـرف س و ش را  

 ويسد، دست از سرش برداشته بودند.ن دندانه دار مي

از  ،ست کـه از مـدتي پـيش   اان ئن بوديم که کار يکي از همبندما مطم بيشترِ

مشـکوك شـده    بـه او  و گذرانـد  هـا مـي   هبانگبيشتر وقتش را با ن ،دا شده بودجمع ج

بـوده   انيندفهميديم که کار يکي از همب از کشور ها و در خارج ولي بعد از سال بوديم.

 ها را نوشته بود. انم کاري آن فحشند که از سر

 

بود که براي چندمين بار سرهنگ اخـوان بـا گـارد ريختنـد      32 زمستان ي اوا

را غـارت   آنبند، انگار  بهحياط. وقتي برگشتيم  بهبند و همه را به زور فرستادند توي 

همه چيز ريخته بود روي زمين. شروع کـرديم بـه جمـع کـردن وسـاي ،       ،کرده باشند

شديم که خيلي از وسـايلمان را   بيشتر متوجه مي ،کرديم هرچه بيشتر جمع و جور مي

ها  اند. آخر سرکه همه چيزها را سرجايش گذاشتيم ديديم جز پتو و مالفه و لباس برده

هـاي درسـي و دفترچـه و     بتلويزيون و کتاب و کتـا  مث  را وساي  بقية ها، و خوراکي

را  تواند. ويدا! حتي دستور زبان اسپانيايي  تا نخ و سوزن را با خودشان برده گرفته مداد
اي هـم بـه    ها براي تهيه و تنظيم آن زحمت کشيده بودي و در مورد آن نامه که مدت

ها هـم هرچـه پيگيـر آن شـدي و نامـه نوشـتي،       ساواك نوشته بودي، برده بودند. بعد

 .گفتند جزو بخشي از وساي ، سوزانده شده راست يا دروغ مي

رون، اخـوان مـا را   بعد از اين که همة وساي  را ريختند توي گوني و بردنـد بيـ  

رويش با نـخ رنگـي    ش بيرون آورد کها و يک تکه پارچه از جيب حياطجمع کرد توي 

مبنديسـت  . در آن لحظه بازهم فکرکرديم کار همان ه«شاهمرگ بر »دوخته شده بود 

 «دانيم کار کيست! نمي» صدا گفتيم،  . اما يکه او مشکوك بوديمکه ب

اي براي کار فکـري.   و زمينه  هي  وسيله بعد از اين ماجرا چندين ماه مانديم بي

. هـر  خـوانيم ب يا روزنامـه  ذاريم، نه کتابگتوانستيم کالس ب ن داشتيم، نه مينه تلويزيو

تـر   نبود برنامه و کار فکري منظم، تنگي محيط آزار دهنده به خاطرگذشت  روز که مي

هـا بـارزتر. چنـدين بـار از      ها و پاپي  شدن شد و طبعاٌ تنگ نظري و تحم  ناپذيرتر مي

ليکن بـا لحنـي پرخاشـگرانه پاسـخ      .که وسايلمان را به بند بازگردانداخوان خواستيم 
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 «را سوزانديم!همه »داده بود، 

 وساي  دست به اعتراضـي  گرداندننمانده بود جز آن که براي باز راهي برايمان

به  ،در اعتراض به آن وضعيت، هنگام بسته شدن درِ حياط روزي جمعي بزنيم. باالخره

 دانسـتند و کسـاني   مييم. بجز چند استثناء که اين کار را تند روي شتداخ  بند بازنگ

نوع کارهـاي جمعـي مالحظـاتي داشـتند، بيشـترمان بـا ايـن         براي شرکت در اين که

 تصميم موافق بوديم.

آن روزها هوا سرد شده بود، مقداري خرما و نان از فروشگاه تهيه کرده بـوديم  

و يکي يک پتو هم با خود به حياط برده بوديم. ساعت بسته شدن در حياط به نگهبان 

صـر حـرف نـزنيم بـه داخـ  بنـد       اي قهـ  رئـيس کـ  زنـدان    ،محـرري تا با  که گفتيم

صـر نبـود. خـوش سـيرت،     قجمعه بود و محرري اصالٌ در گرديم. نگو که آن روز  نميرب

 «محرري رفته مهموني. !ا جمعه ستباب»گفت،  افسرنگهبان مي

خواستيم عقـب نشـيني کنـيم. هـوا کـم کـم        توانستيم يا نمي ديگر نمي ما اما

ته بوديم که يکهـو صـداي   خه آسمان چشم دوها ب دنبال ستاره تاريک شده بود و ما به

پوتين سربازهاي گارد از پشت در شنيده شد. خود به خود همگي به سمت در هجـوم  

در با فشار بـاز   ،اما بعد از چند دقيقه زور آزمايي .گيري کنيمجلوم تا از باز شدن آوردي

و بـا   شان يحيـايي ريختنـد تـوي حيـاط     گارد با رئيسسرباز شد و حدود چه  پنجاه 

کردنـد   را با باطوم دوره مي ان. هر چند نفرشان يکي از همبندباطوم افتادند به جان ما

را غنيمـت   فرصـت  بند. بعضـي از سـربازهاي گـارد   انداختند توي  و دست به دست مي

. صداي اشتندند باييافتاد ا هر که به دستشان ميبه تن و بدن  مالياز دست  شمرده و

دانم چه مدت طول کشيد تـا   ر گوشة حياط بلند بود. نميجي  و اعتراض و فحش از ه

 ها خوني بود. و صورت خيلي ها پاره شده بود و سر همه را انداختند توي بند. لباس

 ستاره مرد، سپيده دم

زن و ببند ما را از ميـان  چند نفر بوديم و روي چه حسابي در آن ب يادم نيست

جـورِ موافـق و مخـالف     واهـاي جـور    ايشترکيبي بوديم ازگر اب کرده بودند.خهمه انت
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مستوره، ثريا، زهره و مهناز ت، منير ح، مهـري ر.   ،زة مسلحانه. رقيه بود، فريده ا. مبار

و من و يکي دو نفر ديگر که از درِ رو به حيـاط زنـدانيان عـادي، بـه زور کشـيدندمان      

عادي و بقيه را کـه    زنانِ زندانِ هاي پشتِ بيرون. دو سه نفرمان را گذاشتند توي سلول

بردند به ساختماني به کلـي ناشـناخته، بـه فاصـله پـن        ،فرن  روسرمان انداخته بودند

 شش دقيقه پياده از زندان زنـان. وارد سـاختماني شـديم قـديمي و کهنـه و تاريـک.      

ه پـاي آدم تـوي چالـه    يحيايي، رئيس گارد زندان در محوطة کثيف هـال ماننـدي کـ   

اي نشسـته بـود. تـا     ، پشـت ميـز فکسـني و زهـوار در رفتـه     کرد گير مي آنهاي  چوله

حـاال تـو ايـن    » رکيـک کـه  هـاي   چشمش به ما افتاد شروع کرد بـه تهديـد و فحـش   

 « يادي نکنين!هاي ز از اين غلط هآرم تا ديگ ي مرگ حالتون رو حسابي جا ميها سلول

خجالـت  »کـه  داد زد تـري   بـا لحـن خشـن    سپس رو کرد به چند نفـر از مـا   

کـه ديـد فريـاد زد،     ا رامکـث مـ  !«. ينبيـرون بيـار   از جيـب  ور ون! دسـتت نکشي نمي

 !« ينو مبدب بايست ينرو بيرون بيار وندستت ؟هستين با کي طرف نفهمي مي»

خواست از هارت و پورتش بترسم. احساس سرپيچي بر همـة وجـودم    دلم نمي

ن خودم نبودند. هـر  هايم سنگين و داغ شده بودند، گويي به فرما چيره شده بود. دست

تر و  يحيايي سنگين پي در پي آمدند و با فريادهاي زدم از جيبم بيرون نمي چه زور مي

هايم را از جيبم بيرون آوردم. تمام  دانم باالخره چه جوري دست شدند. نمي تر مي لخت

زد  داد مـي  پشـتِ هـم   .کشيد. يحيايي ول کن نبود بدنم عرق کرده بود و پشتم تير مي

 «.ل ها زنده بيرون نيامده!اال خواهين ديد! هي  کس از اين سلوح» که

کردند، دستور داد هـر يـک از مـا را     صدايش مي« جالد»به نگهبان مسني که 

 که کميته در مقايسـه بـا آن هتـ  بـود.     توي يک سلول. جايي شبيه به طويلهبيندازد 

س بـود. احسـاس   اما کهنگي و کثيفي آن محسـو  ،شد تاريک و نمور. چيزي ديده نمي

 .ت. باالي درِ سلول ميلـه ميلـه بـود   سقف و ديوارهايش پر از تار عنکبوت اس ،کردم مي

وسـط سـلول هـاج و    توانست داخ  سلول را ببيند.  مي ،شد نگهبان که از راهرو رد مي

م ايـن  فکـر  تمـام  .لرزيـدم  ديد و از سرما مي را نمي چشمم هي  چيز .واج ايستاده بودم

کـف   .خـورد  سوز سردي به بدنم مـي  سر کنم؟ تا صبح ت را چه جوراين وضعي که بود

شد نشسـت. يکهـو صـداي کلفـت و      سلول خاکي بود و بوي نم فضا را گرفته بود. نمي

ميگن سـلول مـرگ. مـن    به اين جا »  راهرو بلند شد که ياز تو« جالد»لحن الت وار 
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 خـودم  ويلـي ر سـرهنگ وک »، «از همين جا به جوخة اعـدام بـردم   وخودم گلسرخي ر

 «کشتم. شما ديگه چه گ هي باشين!

پشـت هـم    ،زد و آمـار کسـاني را کـه کشـته بـود      راهرو قـدم مـي   تو« جالد»

کرد. با اين  زد و تهديد مي بند حرف مي يک .که مست استرسيد  شمرد. به نظر مي مي

هايش چندش آور بود. با شـنيدن   که معلوم بود همه چيز صحنه سازي است، اما حرف

کشـيد و   زا به کساني که جايگاه واال و پر حرمتي در مهنم داشتند، پشتم تيـر مـي  ناس

هـايي از   خوردم. چه انسـان  ترسيدم، دلم گرفته بود. غصه مي شد. نمي بدنم مور مور مي

چه لحظـات سـختي را، بـي هـي       شتزا به جوخة اعدام رفته بودند؟هاي وح اين سلول

لرزيـدم و در انتظـار روشـنايي صـبح در پـي        تمام شـب را خلوتي، تحم  کرده بودند. 

 بتوانم آن که در آن سياهي، اي و شعري به ديوارها خيره مانده بودم، بي کالمي، جمله

 ببينم. را چيزي

بخـش بـود. آرزو    در سلول کميته چقدر بـرايم آرام  يادم افتاد که سياهي شب،

از تکـاپو   همـه چيـز  ز فرا نرسد. در سياهي شب کردم سپيده و روشنايي صبح هرگ مي

پريدم و نگـران بـه دريچـة بـاالي      گرفت. بارها از خواب مي افتاد و همه جا آرام مي مي

کـردم، مبـادا کـه سـپيده زده باشـد. در آنجـا  سـحرگاه، سـپيده دم و          سلول نگاه مي

روشنايي به معناي آغاز درد و شکنجه بـود. و در اينجـا، سـپيده دم بـراي چـه بسـيار       

 ان زندگي بود و رفتن به سوي مرگ.اي  پايها به معن انسان

ما را بـه بنـد بازگرداندنـد. امـا يـادم       کيم و يست شب را چگونه گذرانديادم ن

يادي رو برو شديم و تا يک هفتـه جيـرة   هست که وقتي به بند بازگشتيم با استقبال ز

 .داندبه تدري  به بند بازگر يم. وسايلمان را هماشتدتخم مرغ و شير و عس   اختصاصي

افتـادم   يا و عزيزاني مه ديدم به ياد آن سلول يرا م يحيايي هر وقتاز آن پس، 

اي عميق بـه   کينهاز يحيايي  شدند. ياي اعدام برده مه که سحرگاهان از آنجا به جوخه

نـه تنهـا ناراحـت     روزي که او را در جمهوري اسـالمي اعـدام کردنـد،    .ه بودمدل گرفت

کنم حتـي از اعـدام    يولي امروز که از آن دوران ياد م ، شايد خوشحال هم شدم.نشدم

سـپيده  دميدن  . البد او نيز شب آخر را نگران ازيندنش يمغمي سنگين بر دلم  يحيايي

 بسرآورده بود.

 





 

 

 محاصرة شهرها!

 ت. منير
وارد بند زنان در زندان قصر شدم. با اينکه در خارج راجع به شـرايط   32پاييز 

يران شنيده و خوانده بودم، با اينکه حدود دو ماه در بازداشـتگاه  هاي ا وحشتناك زندان

اوين به سر برده بودم و از نزديک با خشونت ساواك آشنا شده بودم، بازهم ديدن زنان 

آور بود. ديدن دانشجويان جواني که بـه خـاطر خوانـدن يـک      زنداني قصر برايم شگفت

داري کـه بـه جـرم     ن سـادة خانـه  کتاب وحشيانه شکنجه شده بودند، زنـا  يک جزوه يا

بـه   کمک کردن يا پنـاه دادن يـک شـبة يکـي از خويشـاوندان چريکشـان شـکنجه و       

هـاي   بودنـد. و همـه در کنـار همبنـداني کـه جـرم       هاي دراز مدت محکوم شده زندان

اي قوي دوران محکوميـت   هاي طوالني داشتند، با روحيه سياسي سنگين و محکوميت

 به پن  سال زندان محکوم کردند. «تعصب»د مرا هم به جرم گذراندند. خو خود را مي

اما از همان روزهاي اول، به رغم آن همه مقاومت و روحية قوي، سنگيني جـو  

عـدم انعطـاف   فضاهاي سنگين غير دوستانة ناشـي از   جور. اين بند برايم چشمگير بود

 خـارج  ايرانـيِ در کنفدراسـيون دانشـجويان    هـم  را پيش از آن ات مخالفدر برابر نظر

 ديده و تجربه کرده بودم. کشور

در آلمان که بودم مث  بسياري از دانشـجويان، در کنفدراسـيون فعـال بـودم.     

کنفدراسيون مح  تجمع دانشـجويان ناراضـي ايرانـي در کشـورهاي مختلـف اروپـا و       

از  که صـداي آن  صدا در افشاي نظام استبدادي شاه آمريکا بود. بلندگويي بود پر سر و

هماهنـگ و   هـا، اعتصـاب غـذا و غيـره کـه      طريق تظاهرات گسترده، اشغال سفارتخانه

خود من در تظاهرات بزرگ ماه  رسيد. ي، به گوش همه مرفتگ يافته انجام مي سازمان

المللي  خواهان بازديد ناظران بين ما .در فرانکفورت شرکت داشتم( 7521) 7111اوت 

اهلل سـعيدي و نيـک    ق در بارة کشـته شـدن آيـت   هاي ايران بوديم براي تحقي از زندان
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به دنبال اين تظاهرات کنسولگري ايران در مـونيخ بـه اشـغال مـا در      داودي در زندان.

 اي از دانشجويان آلماني، عرب و افريقايي زديم که عده اعتصاب غذا آمد و بعد دست به

( در شـهر  7531) 7117ل سا ده روزة در اعتصاب غذاي من .کردندشرکت  در آن هم

تـوان نقطـة اوج    بـه نظـر مـن ايـن اعتصـاب را مـي       شرکت داشـتم.  ماينس آلمان هم

هبـران  رالمللـي،   هـاي بـين   زيادي از شخصيتهاي کنفدراسيون دانست. شمار  فعاليت

سياسي اروپـا و صـدر اعظـم اتـريش     ها، کليساها، احزاب  سنديکاها، نمايندگان پارلمان

اي متعـدد بـه دولـت ايـران پشـتيباني خـود را از       هـ  رافگـ با ارسال تل يکسبرونو کراي

هاي کنفدراسيون اعالم کردند. سرانجام رژيـم شـاه بـا خواسـت کنفدراسـيون       خواست

نگـار   المللي، از جمله وکي  فرانسوي، تيري مينيون و روزنامه مبني بر اعزام ناظران بين

. موافقـت گـرد   براي حضور در دادگاه گروه معروف به فلسطين ايچنسويسي، ديتر اين

هاي ايران در مطبوعـات   شکراهلل پاك نژاد و وضعيت زندان ةگزارش آنها در بارة شکنج

ا کنفدراسـيون ر  7117رژيم شاه هـم در عـوض از    ابي وسيع يافت.تمان و جهان بازآل

 هـم  12. در سـال  اشـت د زنـدان سال  71تا  5 و عضويت در آن اعالم کرد غير قانوني

وان مترجم همراه هلدمن، به وکالت از طـرف کنفدراسـيون   رضايي را که به عن حسين

. سال زندان محکوم کرد گير و به دهدست ،ده بودربه ايران سفر ک ها دار از زندانبراي دي

 رداندند.گدست خالي به آلمان بازخود هلدمن را هم 

ي برخوردار بـود. در عـين حـال،    اتکنفدراسيون از روابط و امکانات وسيع تبليغ

اما ما بـه ايـن    .انش سياسي براي همة ما فراهم بودطالعه و فرصت باال بردن دزمينة م

کرديم با الگوبرداري از کشـورهاي   گرا بوديم. فکر مي داديم. عم  امر چندان بهايي نمي

 عملي عليه رژيم شاه را پيش برد. شود مبارزة مي ،سوسياليستي

مان انقالبـي حـزب تـوده    من با گروه معروف به کادرها که انشعابي بود از سـاز 

کردم. هر دو گروه پيرو انديشة مائو تسـه تنـگ بودنـد و جامعـة ايـران را       همکاري مي

دانستند و قصد داشتند انقـالب   همچون جامعة چين نيمه فئودال و نيمه مستعمره مي

 به سرانجام برسانند.« طريق دهات محاصرة شهرها از»را مطابق الگوي چين با 

« خانم محاصرة شهرها از طريق دهات!»اسم مرا گذاشته بود،  اويندر  بازجويم

وانمـود  را برايش تشريح کنم. اما من  خواست سازماندهي اين شيوة مبارزه و از من مي

مسلکانم از تزهاي مـائو و   مث  بسياري از همدر واقع من هم م. دان نمي چيزي ردمک يم
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ابلة نظري عليـه مخالفـان،   قراي متزاعي و شعارگونه و بيشتر بالگوي چين به صورتي ان

 کردم. لي و حزب توده استفاده ميبه ويژه عليه طرفداران جبهة م

طرفداران جبهة ملي و حزب توده هم هريک الگوي خود را داشتند. نتيجه اين 

هـاي سياسـي بـيش از     شد که در جلسات کنفدراسيون موضعگيري و شعار و انـگ  مي

د. اين بود که هميشه جوي سـنگين و غيـر   اشي  بو تحلي  را بحث و گفتگو و انديشه

دوستانه بر جلسات حاکم بود. و من از آن فضـاي سـنگين و خشـک در عـذاب بـودم.      

توانستم، با فاصـله گـرفتن از کادرهـا، خـودم را از آن فضـا       باالخره هم تا جايي که مي

مسـر  مـاه پـيش از ه   با پايان تحصيالت معماري، چنـد  35بيرون کشيدم و در اسفند 

مشغول به کار شـدم کـه    يتيزگشتم و در شرکت بزرگ مهندسي آرمسابقم به ايران با

هاي مهم نظامي و مسکوني بنادر و جزاير  صاحب آن از نزديکان دربار بود و تمام پروژه

 را دراختيار داشت.

 

ه رفتند، امـا بعـد کـ   گدا به عنوان تازه وارد تحويلم ته شدم ابوارد زندان قصر ک

چه هم موافقان رديدم. گ احتياط را در رفتارها ميه و ظام مالح از خارج آمدهمعلوم شد 

چـون  ابخواني دادنـد.  تـ به من پيشـنهاد کـالس يـا ک    ،لفان آنمشي چريکي و هم مخا

در واقع به معناي ايجاد نوعي ارتباط سياسي يا داشتن گرايش مشـترك  « کتابخواني»

ر فکري بـه آنهـا   ظنکه از  کار سياسيند ح دادم با چسياسي بود. من در وهلة اول ترجي

هـا بـا    وجـه شـدم کـه از خيلـي جنبـه     تم، کالس بگذارم. اما رفته رفته متر بود نزديک

شـان بـه کتـاب و روزنامـه خـواني       تقکنم. آنها همة و يک جور فکر نمي کارها سياسي

گذشت و از اين جنبه برايم جذابيت خاصي داشتند. اما کم کـم متوجـه شـدم کـه      مي

کنند، هي  کس را قبول ندارند  شترشان در کارهاي جمعي جز روزکاري شرکت نميبي

چريکـي   و حاضر به همکاري و بحث و گفتگو با ديگران، به خصوص با طرفداران مشي

هـا و نظـرات اکثريـت تـن      ليت بودند و ناگزير بـه خواسـت  قدر ا کارها سياسينيستند. 

 شدند و با هم اختالف داشتند. م ميدادند. اما خودشان هم به چند دسته تقسي مي

هـا   سالها طي  مقررات زندگي جمعي را که از طرف چريک ، مناز طرف ديگر

هـا   چريـک  انطرفـدار  دهاي افراطي و خشکاز برخور البته .جا افتاده بود قبول داشتم

هـا و برخوردهـاي تنـد و     دنررات بيزار بودم. به خصـوص تحـريم کـ   نسبت به اين مقر
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خـارج  داد. وقتي بـا يکـي از تحـريم شـدگان کـه از       شدگان آزارم مي خشن به تحريم

ت و ها، ميزان خشـون  گرداندنرب ها و رو دنتم از اخم کرفر شناختم در حياط راه مي مي

 کردم. فشار را بيشتر حس مي

قصر، بـه نظـرم شـباهت     زنداندر  ات مخالفها و نوع مقابله با نظر بندي دسته

هـاي سياسـي درون    هـاي خشـک و نـامنعطفِ جريـان     بنـدي  زيادي بـه همـان دسـته   

اگر  ،رسيد داشت. گويي آبشخور همه از يک طرز تفکر بود. به نظرم مي را کنفدراسيون

ـ    بودند براي اقليت حقوقي قائ  نمـي  هم اکثريت مي رهاکا سياسي ود کـه  شـدند. ايـن ب

آن   مـن بـا   قطع رابطة کامفاصله گرفتم. اما  بخوانيکتارفته رفته با آن جمع کوچک 

هـا منـع    مرا از کتابخواني با چريـک  آنها  از افراد معتبر محف  روزي بود که يکي جمع

هاي سرشناس به من پيشنهاد خواندن کتاب رايـش سـوم را    يکي از چريکچون . ردک

 داده بود.

زاد بـه عنـوان يـک    و حـق انتخـاب آ   از آن پس بود که مسئلة استقالل فکري

هاي هي  دسته و گروه سياسي شرکت نکردم و  گر در کالسشد. دي حانسان برايم مطر

مع کوچک افراد مستقلي کـه وابسـتگي و تعلقـات سـازماني و گروهـي نداشـتند       جه ب

هـا و الگوهـاي مهنـيم     از ارزش ،پيوستم. تازه از آن پس بود که توانستم بدون واهمـه 

را ببيـنم و بهتـر     معهاهاي ج هايم را کنار بگذارم، خودم را و واقعيت فاصله بگيرم، توهم

 بشناسم.

 بود شکسته سکوت

مـرا   32بزرگي بـود، تـا ايـن کـه در اوايـ        ةاز اين جنبه بند قصر برايم تجرب 

هـم   را تـو  !لي شدم. ويـدا همسلو توکردند و بعد از چند هفته با  دوباره به اوين منتق 

رامين و دوستت  بود که خبر مرگ مادرت را از پسرت چندي. آورده بودنداوين تازه به 

چــه بــه روي خــودت زينــت در مالقــات شــنيده بــودي. پريشــان و کالفــه بــودي، گر

رفتي و مرا هم کالفه کرده بودي. دائم  بند در آن سلول تنگ راه مي يکآوردي. اما  نمي

نامـه   رئـيس اويـن   هم به فکر نذري خرما بـراي مـادرت بـودي و بـه سـروان روحـي      
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توانستي در آن تنهايي بـراي مـادرت انجـام     بود که مي نوشتي. انگار اين تنها کاري مي

بـه  دهي. برايم قاب  فهم بود، اما در عين حال عجيب. آنقدر پافشاري کردي تا باالخره 

هـر   پخش کردنـد.  هم ها بين زنداني آن را گويا خريدند ويک جعبه خرما پول خودت 

 ؟ياما چه چيز م بود چيزي عوض شده.. معلوکرديمتعجب  از اين واقعهدوي ما 

ديـديم. سـکوت    فضاي خشونت شکاف برداشته بود، امـا مـا هنـوز آن را نمـي    

شـد،   سنگين اوين که حتي در حياط کوچـک هواخـوري هـم موجـب افسـردگي مـي      

ند بار ما را به هواخوري بردند، آنهم در چنفهمي شکسته بود. برخالف معمول، بفهمي 

پيرايـه و   کـرده بودنـد. حتـي يـک بـار     رو فضاي باز حياط پر درخت اوين که آب و جا

 ،را همزمان با ما از آن طرف حياط به هواخوري آورده بودند اورانوس، از همبندان قصر

عجيـب ايـن بـود کـه بازجوهـا شـروع        يادت هست يا نه؟ تودانم  نمي دو بازجو. همراهِ

سـخت   و در فضايکردند به احوالپرسي از ما. اين صحنه براي هر دو ما حيرت آور بود 

هاي ساختگي کـه   ها و صحنه ه. بعدها فهميديم که اين هواخوريقساب و خشن اوين بي

ها يواشکي فيلم  بام و پشت درخت چند خبرنگار خارجي هم به دور از چشم ما از پشت

هـا و در عـين حـال     تـري از زنـدان   به قصد نشان دادن چهرة ماليـم  ،کردند برداري مي

 رخ جهاني بود.سازي براي ديدار صليب س زمينه

هاي ساواك در اوين بود که توخالي  ها و ظاهرسازي ديدن اين به اصطالح کلک

هاي سرکوبش برايم ملموس شد. ساواك نتوانسته بود با آن همـه   بودن ساواك و شيوه

جلـوي   ،هاي ناچيز، حتي با تغييـر چهـره   خشونت، شکنجه، دستگيري جوانان به جرم

گيري کند. انقالبي که متأسفانه بـه  جلوو از انقالب  را بگيرد يگسترش نارضايي عموم

 شد.خشونتي دو چندان منجر 

هـا در برابـر    هـا و نابردبـاري   انقالب بود که فهميدم آن عدم انعطافز تازه بعد ا

اي دارد کـه مـا در    هاي جامعه مخالفان نظري تا کجا ريشه در فرهنگ سياسي و سنت

 ايم. غذيه کردهآن زيسته و از آن ت

 





 

 

 درخواست عفو

 خورشيد
ايسـتادم. بچـه هـا مرتـب از راهـرو رد       مـي  5ها، تنهـا دم درِ اتـاق    بيشتر وقت

حيـاط بـراي    بـه رفتنـد   شان يا مـي يها ها و کالس رفتند به دنبال برنامه شدند و مي مي

هـا مـرا کـه     گذشـتند، بعضـي   هي  کالمـي از کنـارم مـي    اعتنا و بي ها بي ورزش. خيلي

و خانم رضـايي و   تو. اما ويدا! چند نفري مث  گرداندند ن را برميديدند حتي رويشا مي

زديـد و گـاه    کرديـد و لبخنـدي مـي    شديد سالمي مـي  ازجلو من که رد مي ...و شيرين

 پرسيديد. احوالي مي

 عفو نوشته بودم.شده بودم، چون تحريم 

ت م به دادگاه و در عرض کمتر از نيم سـاع رفتبود که از زندان قصر  32فند اس

محکـومم  سال زندان  به جرم عضويت در کنفدراسيون دانشجويي خارج از کشور به ده

يي کـه  در اويـن زيـر بـازجو    .برسرم ريخـت سال محکوميت، مث  آوار يکهو  دهکردند. 

ال گذاشته بـودم.  شش ماه و حداکثر يک س ها براي خودم بودم، با همه فشارها و کتک

 شد. شان هم باقي است. باورم نمي يمقرت و ن دوها  انصاف ديدم بي حاال مي

شد. خيلي از  تر در قصر معناي واقعي سرکوب و خشونت ساواك برايم ملموس

مهـنم ازشـان    کـردم و در  شـان فعاليـت مـي    نيان سياسي که درخارج براي آزاديزندا

عيب و نقصي ساخته بودم، حتي در حد من هـم کـاري نکـرده     هاي سياسي بي قهرمان

نکرده بودند تـا   تجربه. حتي فرصت مطالعه هم پيدا جوان بودند و بي بودند. بيشترشان

هـاي   هاي سياسي. با اين همه، کلي شکنجه شده بودند و بـه زنـدان   هچه رسد به تجرب

 شـده  فقان تا بخواهي مخفي کـاري بلـد  طوالني مدت محکوم. در عوض زير فشار و خ

يـک بـه خودشـان عالقـه و     هـاي نزد  خارج و داخ  زندان. فقط به همسـلک  بودند، در

ها و تصـميم هـاي ريـز و درشـت      از هر گروهي که بودند فقط به حرفاعتماد داشتند. 

کردند. به بقيه، بـه خصـوص    رهبران سياسي خودشان توجه داشتند و ازآن پيروي مي
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کردند و دائم مخفـي   به کساني که به هي  گروهي تعلق نداشتند به ديده شک نگاه مي

 ند.آورد بازي در مي

 تر از تحريم سخت

بعد از دادگاه اول بود که به فکر نوشتن عفو افتادم. بـا ايـن اسـتدالل کـه آش     

حتي کنم.   يک کار حسابي ميم به بيرون برسد اقالًيبار که پا نخورده دهن سوخته، اين

خواهم عفـو   گفتم که مي افسر نگهبانت. روزي به دانستم چه جوري بايد عفو نوش نمي

يکي رئيس ديکته کرد و من نوشتم. روز گذشت بردندم به دفتر زندان و  بنويسم. چند

سطر بيشتر نشد. اما همين خطاب به اعليحضرت برايم سخت بود. با اين همه، فکر  دو

ارزد. اگـر   نمـي  ،آن ميزان فعاليتي که من کرده بـودم سال زندان به خاطر  کردم ده مي

زندان قصر هم در قلب شـهر واقـع شـده    نم. يک کار بهتري بک توانم يآزاد بشوم اقالً م

بود و اين مسئله بيشتر آزار دهنده بود که آدم ميان آن همه جنب و جوش و هياهوي 

 حرکت بماند. يزندگي، درحصار زندان ب

اد گرفتم و عفو نوشتن به نظرم فقط يک فرماليته بود براي آز  قضيه را ساده مي

. وقتي برگشـتم بـه   ستدالل را خواهند فهميدم اين اانشدن. تصورم اين بود که همبند

 انمخواسـت بـا همبنـد    . دلم مـي ام هعفو نوشت گفتم که انبندهمر از يکي دو نف بند به

 روزيباشـد. امـا چنـد    خواهد جلو من حرفي بزند راحت  صادق باشم تا اگر کسي نمي

ز چنـد روز  ها با من به کلي تفاوت پيدا کرد و بعد ا نگذشته با تعجب ديدم رفتار خيلي

ها عفـو نوشـتن را برابـر بـا      شد که خيلي ها تحريم شدم. باورم نمي از طرف بيشتر بچه

فهميدم چرا ميان من که عفو نوشتن برايم يک فرماليته  يانت و همکاري بدانند. نميخ

بود وآن را پنهان نکرده بودم با کساني که پنهان از چشم ديگران عفو نوشته بودنـد يـا   

بـه   شوند. من که نيـازي نداشـتم   يکردند تفاوت قائ  نم اك همکاري ميپنهاني با ساو

بگويم، ولي گفتم. گفتن همـان و انـگ همکـاري بـا سـاواك خـوردن        راستش را بقيه

 ش سخت تر از تحريم شدن بود.ا همان، که تحم 

گذاشـتم بـا سـرفه و     از آن پس، زير فشار محيط انزوا را برگزيدم. هرجا پا مـي 
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شـان کـه بـه مـن      هـا چشـم   کردم، با اين حـال خيلـي   ضورم را اعالن مياِهن و ا هن ح

کردند. انگار نه انگـار کـه    افتاد با رد و بدل چند اشاره بالفاصله حرفشان را قطع مي مي

ام. عـرق سـردي بـر بـدنم      هشـان را جلـب کـرد    اه انداختن توجـه خودم با سر و صدا ر

هـاي آزار دهنـده بگـذارم. سـادگي و     دانستم چه نامي بر اين نوع رفتار نشست. نمي مي

اري و توقـع  ذگـ  توانسـتم از ارزش  بچگي شايد به واقعيت نزديک تر بود. اما، نه من مي

اني دسـت  خودم نسبت به جايگاه وااليي که براي زنداني سياسـي قائـ  بـودم بـه آسـ     

د بکشند. پرمدعا بودنتوانستند به آساني از تنگ نظري دست  مي انمبردارم، و نه همبند

 و کم تجربه.

حصارديگري به دورم تنيده شد. راه فـراري نداشـتم. عفـو    خواسته و ناخواسته 

نوشته بودم که آزاد شوم، در زندان ماندم با بار سنگين اتهامي تحم  ناپذير. زنـدان در  

 زندان.

يـک جامعـه نيسـت، امـا     اي از  دانستم که زنداني سياسي تافتة جـدا بافتـه   مي

دسـت کـم     دهـد،  به خود نام چپ و سياسي مي کسي بود که هرم اين انتظارکمترين 

برخوردار شود. پيش از هر چيز نگاهي بـه خـودش    ا از سطح فرهنگي باالتريبکوشد ت

ت بـه ديگـران هـم منعطـف     بکند. بتواند به کارهاي اشتباه خودش انتقاد کند تا نسـب 

هم  چند نفريبودند. جور ن ديدم، گرچه همه يک در زندان قصر اين را نمي باشد. ليکن

و  گشـاده نظرتـر   ،تـر  منعطـف  اريشـان، رفتـ   يهاي سياس د که صرفنظر از گرايشبودن

 به نظر من اماهاي لر.  ، مث  تو ويدا!، منير ت. و بعضي از بچهيه داشتندتر از بق مستق 

، چـه موافـق مشـي مسـلحانه چـه مخـالف، نـه از راه و روش معينـي         انبيشتر همبند

گر چه رابطـة نزديکـي بـا همـه     نه از سطح سياسي و فرهنگي بااليي.  برخوردار بودند،

ش را ا وقتـي قـرار باشـد آدم بـا فکـر خـودش راه و رسـم       رسد  ينداشتم، اما به نظرم م

وخشـکي از آب در  انتخاب نکند و دنباله رو حرف ديگري باشـد، ناچـار آدم نـامنعطف    

را بـه زور بـه کرسـي     دشـان معيارهـاي خو هـا و   کوشيدند ارزش يم مانآيد. همبند مي

اي ديگري دخالـت   گرفتند و در مسائ  شخصي و سليقه بنشانند. از همه چيز ايراد مي

 گذاشتند. آزاد نميکردند،  تحريم مي مث  من دند حتي کساني را هم کهکر مي

هـر   ه بود. مث  کمـون کـه  مقرراتي در بند وجود داشت که جالب و به نفع هم

. هي  وقت خبر نداشتيم همگانيرفت جزو وساي   کرديم مي ت ميچه از خانواده درياف
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ها  دانستم. بعضي درست مي را «کمون»من هم  بند. يچه چيزي به حساب ما آمده تو

 وسـاي ،  برابـر  تقسيم  …مرتب مالقات نداشتند، بعضي خانواده ها تهي دست بودند و

وجـود   مقرراتي در اين انعطافها منت. بود هم من ال ايده همه، بين پول و غذايي مواد

هـايي   اين طوري، ايدة بسيار جالب کمون تبدي  شده بود به آيـه، بـه فرمـول    .نداشت

کرد. با اين که مـا چنـد نفـري کـه      را سلب مي بهبودتغيير و خشک که امکان هر نوع 

توانستيم حتي در  را پذيرفته بوديم، اما نمي« جمع»عفو نوشته بوديم مقررات کمون و 

ت کنـيم. در عـوض   گيري بر سر مسائ  روزمـرة کمـون شـرک    مي تصميمجلسات عمو

شد که چرا اين کار را کردي آن کار را نکـردي.   ربط از ما گرفته مي يمرتب ايرادهاي ب

چـرا بجـاي کـرم نيـوِآ از      کنـي!  موز قاطي ميپوشي! چرا شير را با چرا شلوار جين مي

 و چرا ؟چرا ؟کني استفاده نميوازلين 

هاي خوبي باشـند کـه    کردم بايد انسان يفکر مشان داشتم.  دوست با اين همه،

کـه   خشـني اسـي و  فهميدم که درآن فضاي سـخت سي  مياند.  قدم در اين راه گذاشته

داشـته باشـم کـه     همبنـداني ظـار زيـادي از   تـوانم انت  ده بـود، نمـي  رساواك درست ک

اي سـختي را  هـ  ، شـکنجه رسـيدند  شان حتي کم تجربه تر از خودم به نظـر مـي   خيلي

بـا آنهـا احسـاس همبسـتگي      هاي طوالني محکوم شده بودند. و به حبس تحم  کرده

 کردم. يم

يورش گـارد بـه    روز ،31يا اواي   32آيد در اعتصاب غذاي اواخر سال  ييادم م

، کنار راهرو ايستاده بودم و تنها کاري که با ديدن آن همـه خشـونت از دسـتم بـر     بند

شکي بدور از چشم زندانبان گريه کنم. پس از آن، با اين کـه در  آمد اين بود که يوا مي

تصـميم   مريم، که او هـم عفـو نوشـته بـود،     مرکت نداشتم، اما با دوستذا شغاعتصاب 

همراهـي   اعتصاب کنندگان را ،ذاغگرفتيم بدون اين که کسي متوجه شود، با نخوردن 

اما آن را يک طـوري   ،گرفتيم را ميذا غکنيم. براي اين که زندانبانان از قضيه بو نبرند، 

 کرديم. به نيست مي سر

ها و مقررات مورد نظـر خودشـان    آنقدر در تحمي  ارزش دوستشان داشتم، اما

دو سـه نفـر    ،31و اواي   32سال  همان اواخر زياده روي کردند و زور گفتند تا باالخره

ا اولين بـاري بـود   گويمقررات.   آمد و زدند زير همةشان به سر از تحريم شدگان تحم 

« جمـع »کسـاني کـه تحـريم شـده بودنـد چنـين آشـکارا رو در روي         که در بند زنان
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ن آمـد کـه بـاالخره هـم بـه هـر       ها آنقدر گرا ايستادند. اين رو در رويي براي خيلي مي

 د کتک زدند. چند نفـري هـم  ، يکي از تحريم شدگان را با مشت و لگسحراي بود  بهانه

کردنـد و در آن شـرکت    نمـي  تاييـد هـا را   وياين نوع تند ر  که ويدا! تو از جمله ،بودند

ها از آب در  ويتند ر گذشتند و در عم  حامي  نداشتند، اما با سکوت از کنار قضيه مي

 آمدند. مي

کـه از   داد، امـا تنهـا کـاري    ها خيلي آزارم مي اين بي احترامي به حقوق انسان

هـايي کـه    ايت مقررات جمع، به بعضي زورگوييدر عين رع آمد اين بود که دستم برمي

 رسيدند تن ندهم. بي ربط مي يبه نظرم زياد

  5اتاق 

 هـا  بندي اتاق ، تقسيمتر و بزرگ جديد يبا انتقال به ساختمان 33سال  اواسط از

هـاي   که بيشترشان مـذهبي  5به اتاق جاي من افتاد  .با مداخلة دفتر زندان تغيير کرد

زنـدان در زنـدانِ در   هم شده بود قوز باال قوز،  5حاال ديگر اتاق د.سنتي بودنافراطي و 

شدند وقت و بي وقت، گـاه حتـي نيمـه شـب قـرآن       ها که ده نفري مي زندان. مذهبي

 از.خواندند يا نم مي

يـا دم در   کردم سرم را جاي ديگـري گـرم کـنم    مي ماندم و سعي يدر اتاق نم

 اتاق بايستم.

 بـود کـه بـه نظـرم بـا بقيـة       5اق هـاي اتـ   يذهبخانم شادماني هم يکـي از مـ  

تفاوت داشت. شايد به خاطر اينکـه از مجاهـدين بـود. ولـي در آن      5هاي اتاق  يمذهب

ها، از مجاهدين سرخورده بود و به  لنينيست-زمان به سبب انشعاب بخش مارکسيست

 هاي غير مجاهد پيوسته بود. يمذهب

م، اما رفتار خوب و مهرباني بـا مـن   با اينکه مذهبي نبودم و عفو هم نوشته بود

بـرم. دوسـتش داشـتم و بـرايش      يداشت. پاهاي آش و الش او را هي  وقت از يـاد نمـ  

احترام قائ  بودم. شنيدم که در جمهوري اسالمي دوباره به زندان افتاد و کشـته شـد.   

 .است  ييادش هميشه برايم گرام
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ديک و همـدل داشـتم کـه    ، از مدتي پيش دو سه دوست نز5اما بيرون از اتاق 

رفتـار   هـا و  حـرف  ، امـا از بودنـد   م عفو نوشتهآنها ه گذراندم. يبيشتر اوقاتم را با آنها م

کنند. کم توقع بودند و کم مدعا. به مرور بهـم   شان معلوم بود که همکاري نمي صميمي

نزديک شديم. نزديکي ميان ما راه نفسي و گشايشي بود که به پيوندي محکـم تبـدي    

بـراي   به آرامشي روحـي دسـت يـافتيم.   . با اطمينان و اتکاء به همديگر رفته رفته شد

 يي و تفريح.گو خواني گذاشتيم و داستان خودمان کالس و کتاب

، با موهـاي  سال داشتپنجاه  . نزديک بهخت شده بودما  حسابي اميني خانم با

در ميـان   نـد و ه بودبه زندان افتـاد  دو پسرش اي گندمگون. مشکي بلند و زيبا و چهره

اك سـرانجام  . ساوهاي مالي آوري کمک ، از جمله در جمعي داشتفعال نقش ها خانواده

 بود. سال محکوم کرده به پن شکنجه  و بعد از آزار و او را دستگير

فضاي سنگين و نامنعطف خوش روحيه بود و مهربان و با گذشت.  ،با اين همه

حضورش کرد.  يمتانت و بلند نظري مادرانه تحم  م بند را بابار  و بسياري اوقات اهانت

ها برايم از  تي بود. ساعتکه مث  من از فضاي زندان سرخورده بودند نعم ها براي خيلي

 خـانم  دوسـتي بـا   داد. ياي من گـوش مـ  ه و به درد دل گفت هايش مي و تجربه زندگي

 دلگرمي بزرگي برايم بود. اميني

و يک دختر. همسـرش   با دو پسر لي داشتچه  سا بود.فرح از دوستان خوبم 

 ارتشي بود و خودش هم کارمند ارتش.

طبـق معمـول   روزي که فرح بعـد از دادگـاه اول وارد بنـد شـد،     ، 32زمستان 

و غـش غـش    !«اعـدام »ا ريختند جلو در و ميزان حکم را پر سيدند. فرح گفت، ه يخيل

که در بند قصـر بـه کسـي    . اولين باري بود خنديد. همه پاسخش را به شوخي گرفتند

زاده را در ماه بهمن در کميته اعدام  تا آن زمان فقط منيژه اشرف دادند. يحکم اعدام م

گفـت،   يخنديـد و مـ   يفرح همچنان م شد. يناباورانه تکرار م سئوالهمان  کرده بودند.

شوخي بسه ديگه، بگو چند » گفت،  با جديت اه رسيديم به هال، يکي از بچه «اعدام!»

 «ل گرفتي؟سا

با شنيدن اين جمله سکوت مرگباري همة بند را  ،«به جان سه تا بچم اعدام!»

صداي توپ واليبـال   . از حياطندگرفت. همگي نشستيم، انگار پاها ناي ايستادن نداشت

در ميان جمع نشسـته بـود و   . فرح آمد، باشنيدن خبر صداي توپ يکباره قطع شد يم
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 خنديد. خندة ناباوري. يم

عدامش در دادگاه تجديد نظر به ابد تقلي  داده شد و بعد از دادگاه دوم حکم ا

 عفو نوشت.

تبدي  شـد.    يو صميم  محکم به دوستيفرح  آشنايي من با ديري نگذشت که

کشـيديم.   يزديم و براي آينده نقشه سفر به اروپـا و آمريکـا مـ    يها با هم گپ م ساعت

 کرد. يخواب بيدارم م شوخي و محبت ازها با  صبح من بود. هميشه مواظب و مراقب

راسـتي مـذهبي   خواند يا به  ياما هي  وقت نفهميدم براي رد گم کردن نماز م

آخه، تو رو چه به نماز خوندن؟ با آن قيافه که »تم، گف يم است. هر وقت که به شوخي

خنديـد و چيـزي    يمـ « ؟! هاي الك زده و موهاي رنگ کـرده  ناخن در بيرون داشتي، با

در  وفـ نسبتاٌ مرتبش، بعد از نوشتن ع سر و وضع موهاي رنگ کرده و همين گفت. ينم

سـرش بـه کـار     کاري به ديگـران نداشـت،  اما  .برايش دفضاي خشک بند دردسري ش

 .خودش بود

 هاي سفر دور دنيا را با هم عملي کنيم. دوباره پيدايش کنم و نقشه کاش

کـرد.   يود که برايم درد دل مـ يکي از کساني ب مهربان و با محبت خانم کريمي

مرتب  و چشماني آبي. و زيبا اي ظريف ، ريز اندام با چهرهساله و اه  لرستان بود چه 

 شـانزده سـال   مهنـاز  آنهـا بزرگتـرين   داشت که شش فرزند پن  به فکر فرزندانش بود.

بـه جـرم پنـاه     و دخترش را د. خانم کريميبا خودش دستگير شده بو بيشتر نداشت و

ي دخترش دستگير و شکنجه کرده بودند. استخوان پا انيکي از خويشانش موقتدادن 

در  کـه  نـد ده بودکـر  آنقـدر شـکنجه   هـم  خودش را بود. در اثر شکنجه ترك برداشته

پيونـد  سـاق پـايش    بيمارستان ارتش مجبور شده بودند قسمتي از پوست رانش را بـه 

 بود. دائم مشغول خاراندن جاي عم  ران و ساق پايش .بزنند

در بيـرون بـه مسـائ      گفـت  يمـ  خـودش  آمد. يخانه داري مسادة زن  به نظر

کرد که در بيمارستان ارتش يـک   يبه خنده تعريف م سياسي چندان توجهي نداشته و

روزي به دور از چشـم نگهبـان دو انگشـت     .زنداني مرد هم در مجاورت او بستري بوده

يمي در پاسخ پن  انگشـتش را بـه او   کر برد. خانم يدستش را به عالمت پيروزي باال م

 «فرزند داري من پن  فرزند در بيرون دارم! اگر تو دو» دهد، يعني ينشان م

ـ  از فکـر شوهرش زن ديگري گرفته بود. و او  ،بعد از دستگيري پنـاه مانـدن    يب
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تنگ و از فشار دوري از فرزندانش در فضاي  مبه گمان برد. يهايش به راستي رن  م بچه

و لرزش شديد بدنش بـه   تشن  دان بود که روزي مجبور شدند او را به خاطرسخت زن

 ند.بهداري منتق  کن

را  پسـرش  سـه شـد.   يکه از ديدنش دلم کبـاب مـ   خانم رضايي هم کسي بود

خـودش بـا دختـرش    کشته بودند و دخترش صديقه باخوردن سيانور جان باخته بـود.  

 .در زندان بودند فاطمه و دو دختر ديگر همسرش

يـک بـار بـا نگـاه      هسـتم.  برايش احترام خاصي قائ  بودم ودوستش داشتم و 

آمـد خـودم    يبعد از آن ديگر دلم نم« تو شک  صديقه هستي!»پرمحبتي به من گفت، 

 را به او نشان بدهم.

خـانم   ،يکي از روزهايي که مرا به دفتر زندان برده بودند، در بازگشـت بـه بنـد   

هاي اهانت بار بعضي از همبندان، جلوي پاي من بلند شد  رضايي بر خالف رفتار و نگاه

 کنم. ياش را هي  وقت فراموش نم و با خوش رويي از من استقبال کرد. رفتار فروتنانه

يا  72تر برايم صحنة آزاد شدن خانم رضايي در  تر و عجيب يفراموش نشدن اما

و  جـز دختـرش  شد، هـي  کـس حاضـر نشـد،      يبود. چون با عفو آزاد م 33بهمن  71

فقـط  به جـاي شـادي و هلهلـه و احتـرام،     اش کند.  به درستي بدرقه شهين و نسرين،

بـود ويـدا!    تـو ها حاضر شدند در سکوت سرپا بايستند. تازه اين هم به پيشـنهاد   يبعض

 د.ش يوگرنه از اين هم بدتر م

يـا اوايـ     33اي بود که او را اواخـر  ساله 11مادر شالچي يا بخشي خانم مسن 

کرد  يکردند. تعريف م يبراي مدت کوتاهي آوردند به بند قصر. همه از او مراقبت م 32

از خـوني کـه روي سـر و شـانة پسـرش      که او را برده بودند باالي سر جنازة پسـرش.  

 کرد.   يگفت و با غم و دردي توصيف ناپذير گريه م يريخته بود م

معتقدين به مـاده و  وقتي حوصله داشت در بارة مسائ  سياسي و تفاوت ميان 

 کنم پسرش از مجاهدين بود. يکرد. گمان م يمعتقدين به مذهب بحث م

ايـن سـاواك   »گفتم،  يبه خودم م افتاد يهر وقت که چشمم به خانم بخشي م

ســاله هــم  11اســت کــه از آزار مــادري  اهمــه ابهــت ظــاهرش چقــدر مليــ  و ابلــهب

 «گذرد! ينم
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 اشتد يساواک دست برنم

داشت. مرا چندين و چند بار بردند بـه دفتـر    بر نمي هم ما رِاز س دست ساواك

آمد بـا کلـي تهديـد کـه تـا       زندان و يکي دوبار هم به کميته. هربار يکي از بازجوها مي

و نگـاه حيـواني   کنند. وقتي منوچهري با آن هيک  گنده  همکاري را نپذيرم آزادم نمي

. معلـوم  کـردم  مـي  اس استيصالاحس کرد يهاي هميشگي را تکرار م حرف و مرا احضار

ام هـم   نبود از دستش چه وقت و چه طوري خالص خواهم شد. بدتر اين کـه خـانواده  

وشتن هـي  تعهـدي   همکاري هم مث  عفو ن»حرف ساواك را باور کرده بودند که گويا 

زير فشار ساواك، فضاي پر ظن بند و ندانم کاري و استيصال خانواده،  «به دنبال ندارد!

 وهمکـاري ر  »يـد کـردم کـه    ام را تهد آمدم. بـاالخره روزي خـانواده   ز پا در ميداشتم ا

بـا   نـو کـه سـاواك م   نبراي روزي آماده کني ون روپذيرم، به شرطي که شما خودت مي

فشـار   فقط با ايـن تهديـد بـود کـه از     «!دهبتان به شما تحوي  ترين عزيز جنازة نزديک

دفتـر يـا بـه    ه ب مرا بودند که هربار انيبندهم ا مشک  اصلي،ام خالص شدم. ام خانواده

شـکارتر و  شـان بـه مـن بيشـتر و روي برگرداندنشـان از مـن آ       ظـن  بردنـد  کميته مي

 شد. بارتر مي اهانت

فامي  يکـي از  ها و  تيمسار زند کريمي، رئيس ک  زندانروزي که آيد  ييادم م

مثـ  بيـد    عصـبانيت از فـرط  بازديد بند مرا به دفتر خواست،  در پي، دوستان نزديکم

ـ  فريده ك. که مدتي بود رفتارش با من عوض شـده بـود،    لرزيدم. مي  ه دور از چشـم ب

ش! مثـ  هميشـه محکـم    خودت مسلط بـا  هنترس! ب» ، آهسته دلداريم داد کهنگهبان

 «!جلوشان بايست

بـراي   را ها خيلي كي دو نفر شنيدم که ساوامدتي طول کشيد تا باالخره از يک

تر شد که تنها کسـي نيسـتم کـه     گذارد. از آن پس خيالم راحت ر ميافش زير همکاري

بـا   خواهند. اما در اين مدت شناختم هم از ساواك بيشـتر شـده بـود.    ازم همکاري مي

اينکه در دادگاه دوم ده سال محکوميتم را به هفت سال تخفيف داده بودنـد، امـا عفـو    

سـال زنـدان را    1ميم گـرفتم  د. تصـ نـ خواه مي کند، همکاري هم يبرايشان کفايت نم

 ندهم.بکشم، اما هي  گاه به ننگ همکاري تن 

که مرا تحريم کرده بودند رفتارشان نسبت به من  انرفته رفته بعضي از همبند
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انباري گوشة حياط، بـه سـراغم    درتمرين رقص لزگي  ايبر تعداد زيادتري عوض شد.

کردند و چنـدتايي   يتمرين رقص ماز مدتي قب  با من  اگر چه برخي از آنهاآمدند.  مي

با من کالس زبان آلماني داشتند. اين هم از تناقضاتي بـود کـه دلـيلش بـرايم روشـن      

 نبود.

 به خاطر تحريمي که مرا کرده بودند معذرت خـواهي کردنـد.   چند نفريحتي 

اما ايـن  « ها فرق داري! يتو با بقيه عفو»که يکي دو نفر هم با اين جمله شروع کردند 

هم نامنصـفانه  « ها يعفو»ش برايشان پيش نيامد که شايد قضاوتشان در بارة بقية پرس

 و اشتباه بوده باشد.

آزادي  چنـد مـاه پـيش از    و تنها ها زندان پس از ديدار صليب سرخ ازباالخره  

 .دآزاد کردن ،31سال مرداد  21در  ، مرا هماولين دستة زندانيان

 



 

 

 ها پراکندگي

 زيبا
ند سياسي زنـان در زنـدان   وارد ب 32دستگيري، در آبان  اندي بعد از يکسال و

 قصر شدم.

به اتهام همکاري با گـروه مسـلح پسـر عمـويم هوشـنگ اعظمـي دسـتگير و        

وحشيانه شکنجه شده بودم، هر چند مخالف مشي مسـلحانه بـودم. حتـي خـود پسـر      

 .ا بـراي همکـاري بـا قاطعيـت رد کـنم     شـد کـه پيشـنهادش ر    عمويم هم باورش نمي

دانست که من هم مث  بيشتر خويشاوندان جوان از نظر عـاطفي و احساسـي بـه او     مي

ام نس  اندر نس  مخالفت و مبارزه با رژيم پهلـوي را   ه خيلي نزديک هستم و در خانواد

ند بـار بـه خـاطر طرفـداري از     چکه مث  برادر بزرگم بود چندين و ام. خود او  آموخته

دانسـت   در دانشکدة پزشکي به زندان افتاده بود و ميمصدق و رد و بدل کتاب و بحث 

براي ما جوانان سمب  مبارزه و مقاومت و هوشياري است. با ايـن همـه پيشـنهادش را    

نپذيرفتم. در شغ  کوتاه مدت آموزگاري و تجربة زندگي بـا مـردم فهميـده بـودم کـه      

افکـارم بيشـتر    ها و نيازهـاي مـردم باشـد.    تواند پاسخي به بدبختي مشي مسلحانه نمي

در جمهـوري اسـالمي اعـدام شـد.      27آبانِ  ادرم فريدون بود که بعدها درنزديک به بر

فريدون به خاطر رد و بدل کتاب با دوستانش در دانشگاه اهواز، چند ماه پيش از همـة  

هـاي ممنوعـه مطالعـه     ها و جـزوه  ما دستگير شده بود. پيش از دستگيري با هم کتاب

مخالفت بـا ترورهـا و مصـادرة     يي در رد مشي مسلحانه به ويژه درها کرديم و بحث مي

 اشتيم، هر چند ناپخته و ابتدايي.ها د بانک

برخالف من، همسرم توک  اسديان از حاميان مبارزة مسـلحانه بـود و بـا پسـر     

چيزي نگفتـه   کاري آن زمان به من عمويم هوشنگ همکاري داشت. اما به روال مخفي

 زير شکنجه کشته شد. 22ر مبود. توک  در آ

بعدها در زندان فهميدم که به جز فريدون برادرم، افراد ديگري هم از خويشان 
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و نزديکانم مخالف مشي مسلحانه در کوه بودنـد و اقـدام دکتـر اعظمـي را شـتابزده و      

کردند. با اين همه، ساواك همه را مث  من دستگير و به اتهام  بدون تدارك ارزيابي مي

 ت شکنجه کرده بود.روهي مسلح سخهمکاري با گ

با اين سابقة مهني و طرز فکر بود که وارد زندان قصر شدم. از همان ابتـدا بـه   

  شـده بـود بـا    قـ م که پيش از مـا بـه زنـدان قصـر منت    کمک فرشته، خواهر کوچکتر

مخالفان مشي چريکي يا به اصطالح سياسي کارهـا کـه چنـد نفـري بيشـتر نبودنـد،       

هـا   اي که به آب رسيده تحلي  هاي بحث با فرشته مث  تشنه السکالس گذاشتم. در ک

هاي تاريخي  بلعيدم. چندي نگذشت که با ورود ژاله ا. به قصر کالس ها را مي و استدالل

تري به  اضافه شد و جمع هفت هشت نفرة ما شک  منسجم ما هاي و ادبي هم به برنامه

بدي  شـديم. فکرهـاي ناپختـة    ت  خود گرفت و به تدري  به يک محف  کوچک سياسي

اوليه من هم تـا حـدودي انسـجام  يافـت و تئـوريزه شـد. ديگـر بـا اسـتقالل فکـري           

توانستم در برابر نظرات همسرم توک  در حمايت از مشـي مسـلحانه و    تري مي مستدل

 ني از باورهايم دفاع کنم.زن جژت برادرم محمد در حمايت از خط بيبعدها نظرا

فته در ميـان خويشـان و نزديکـان لـر، ثريـا و مـن همـراه        بعد از مدتي رفته ر

فرشته با جمع سياسي کارها پيوند محکمتري پيـدا کـرديم و فريـده ك. و منصـوره و     

 خواهر بزرگترم فريده به جمع فداييان نزديک شدند.  

و انديشة سياسي کارها بيشترشان مخالف مشي چريکي و طرفدار الگوي چين 

دانسـتيم.   هار نفر که در آغاز خودمان را پيرو انديشة مائو نمـي چمائو بودند. به جز سه 

مائويست شده بودم کـه چنـد روزي   آيد که هنگام مرگ مائو من هم چنان  اما يادم مي

ديگـر صـدايم از گلـو در     گريستم و در برنامة تمرين موسيقي لري همچـون دوسـتان  

 آمد. نمي

عدها با ورود اورانوس و سوسن شديم. ب رويهم حدود پانزده نفر مي 33در اواي  

که به اصطالح خارج کشوري بودند و اضافه شـدن چنـد دانشـجو، بـه جمـع سياسـي       

متشکلتر و بزرگتري تبدي  شديم. حاميـان مشـي مسـلحانه کـه بيشترشـان طرفـدار       

در آن زمان هشتاد نود نفـر  دادند،  فداييان و مجاهدين بودند اکثريت بند را تشکي  مي

 بودند.

ته ميان دو گروه موافق و مخالف مشي مسلحانه بر سر مسائ  روزمره و رفته رف
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هاي سفت و سختي در  اي مقررات بند اختالف نظرهايي پيش آمد که به مرزبندي پاره

کارها با مخالفـت   هاي سياسي هاي ماهانه خواست برابر يک ديگر تبدي  شد. در نشست

شد. آن زمان درك عموم مـا از   و ميها بود روبر شهردار که هميشه از طرفداران چريک

 قليـت بـه ا  اکثريـت ست نبود. در تمامي امـور نظـر   مناسبات ميان اقليت و اکثريت در

مواردي که رعايت خواست شد و براي اقليت حقوقي قائ  نبوديم. حتي در  تحمي  مي

رفت.  زد باز نظر اکثريت مالك بود و پيش مي ليت هي  آسيبي به جمع نميقو تماي  ا

زد. يعنـي در   هايي افراطي در قطـب مقابـ  دامـن مـي     اين در برخي افراد به واکنشو 

شدند که بـراي جمـع و اکثريـت هـي  حقـوقي قائـ         قطب مقاب  هم کساني پيدا مي

آورد و  نبودند. اين دو قطبي شدن در آن محيط بسته، فضاي سنگيني را به وجود مـي 

امـن  دو طـرف د  دراعتمـادي را   بي کرد و تشديد مي هاي عصبي و نسنجيده را واکنش

 زد. مي

آيد که مثالٌ ما خواهان خريد تعداد بيشتري روزنامه براي بند بوديم تا  يادم مي

مجبور نشويم براي خواندن آن در ليسـت انتظـار بمـانيم. از نطـر مـالي هـم مشـکلي        

ده ها فضـا را مسـموم کـر    بندي گرفت. دسته نداشتيم، ولي نظرمان مورد قبول قرار نمي

گيـري، بـه مـا رأي     هم که با ما موافق بـودي هنگـام رأي   توبود. طوري که ويدا! حتي 

گـرفتيم و مجبـور    ندادي. البد به خاطر مالحظات گروهي. ما هميشه در اقليت قرار مي

ها هـر روز حـادتر و شـديدتر     بوديم به خواست اکثريت تن بدهيم. اين بود که اختالف

هـا   ها ميان افراد دو گروه از بـين رفـت و خيلـي    و دوستيها  شد. تا جايي که رابطه مي

 زدند. با همديگر حرف هم نميحتي 

هـاي فـدايي بـه     کارها يکي بود، اما با چريک من با اين که طرز فکرم با سياسي

اي دوستانه داشتم. به خصوص که برخالف  دالي  مختلف عاطفي و خويشاوندي، رابطه

ات جمع را مث  ورزش، ساعات سکوت، تقسيم کـار و  اي مقرر کارها، پاره برخي سياسي

همگاني بـودن وسـاي  خـوراکي و پوشـاکي و غيـره را هـم قبـول داشـتم و ضـروري          

هاي سخت و نامنعطف از جانب هـر دو دسـته بـه     دانستم. اين بود که آن مرزبندي مي

و بـا   ام را با هر دو گروه حف  کنم کردم رابطة دوستانه آمد. سعي مي نظرم نادرست مي

کار ديگر هم به دالي  مختلف همـين رفتـار و    ها هم کالس بگذارم. چند سياسي فدايي

برخورد ميانه را در پيش گرفتند. اين طور بود که ما به يک جمع دوستانة پـن  شـش   
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اي تبدي  شديم که با هر دو گروه موافق و مخالف مشي مسلحانه رابطه داشتيم و  نفره

هـاي   ها خيلي بـارز بـود. در کـالس    تش تفاوت ميان کالسگذاشتيم. اما راس کالس مي

هاي اورانوس که آدم دموکرات و بسـيار بلنـد نظـري بـود،      ژاله و به خصوص در کالس

هـاي   باخت، دگم هاي سنتي در مهنم رنگ مي آموختم، چارچوب اي مي هربار چيز تازه

م و نگـاه بـازتري   بـرد  ها بيشتر پـي مـي   رفت، به پيچيدگي اخالقي برايم زير سئوال مي

هـا مسـائ  سياسـي و     يکردم. در حـالي کـه بـا فـداي     نسبت به تاريخ و ادبيات پيدا مي

شدند. به ادبيات هم چنـدان تـوجهي    هاي ساده و خشکي تبدي  مي وعضتاريخي به مو

 گذاشتم.   ها کالس مي شد. اين بود که با گذر زمان خود به خود کمتر با فدايي نمي

تعريـف   تـو هـاي   ين را هم بگويم که خواهرم فرشته از کـالس اما ويدا!، بگذار ا

خواسـت بـا تـو     آموزد. من هم خيلي دلم مـي  اي مي گفت هر بار چيز تازه کرد و مي مي

هـا هميشـه طـرف     گيـري  دانم چـرا در رأي  کالس بگذارم. آدم خشکي نبودي، اما نمي

د کـه هـي  وقـت    ت بـو ا گرفتي. شايد به خـاطر همـين رفتـار متنـاقض     ها را مي فدايي

 مطرح نکردم. توخواستم را با 

، اختالف و شکاف ميان موافقان و مخالفان مشـي مسـلحانه روز   33اواخر سال 

هـا زمـاني بـود کـه مخالفـت بعضـي از        يافت. نقطة اوج ايـن اخـتالف   به روز شدت مي

کارها بـه جـايي کشـيد     ها در مورد رابطة نزديک دوستانه ميان دو نفر از سياسي فدايي

ها خواهان برگزاري يک جلسه شدند، که من هم در آن شرکت کردم. در آن  که فدايي

نفـر شـرکت داشـتيم، بـه دور از چشـم بقيـة        23جلسة کذايي، از کـ  جمـع حـدود    

بيـنم کـه هـي  کـس، بـه ويـژه        کـنم مـي   همبندان. امروز که به آن مـاجرا نگـاه مـي   

که در آن جا براي حذف رقيب کرديم، چرا  کارها نبايد در آن جلسه شرکت مي سياسي

 شد. اي، از جمله اتهام زدن استفاده مي از هر شيوه

بـودي چـه    قصـر مـي  دانـم اگـر در    در آن زمان اوين بودي، هي  نمـي  توويدا! 

هر چه بود ما به جلسه تن داديم. بعد از چند نشست، جلسه عمالٌ  داشتي؟ واکنشي مي

و آخر سر اکثريـت شـرکت کننـدگان    کار  تبدي  شد به محاکمة آن دو دوست سياسي

که از فداييان بودند رأي به بايکوت آن دو دادند. کساني چون مرا هم کـه بـه آن رأي   

مسئوليتي. از آن شيوة انتقاد و حکـم صـادر کـردن     اعتراض کرديم، متهم کردند به بي

هـاي   هاي سياسـي و واکـنش   که به نظرم پايمال کردن حق فرد بود و ناشي از اختالف
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آيـد يـک    سنجيده، سخت برآشفته شده و دائم در حال بحث و جدل بودم. يـادم مـي  نا

«. گـاوم زاييـد  »روز در حال بحث و گفتگو با چند نفر از خويشـانم، بـه قـول معـروف     

شـان بـا مـن پـيش از آنکـه سياسـي باشـد، عميقـاٌ عـاطفي بـود از            بستگانم که رابطه

« جمع»د، براي آرام کردن من به هاي من ناراحت شده بودن برآشفنگي و بحث و جدل

اي  ، کـه آن زمـان بـه صـورت کورکورانـه     «جمـع »متوس  شدند و با استفاده از اعتبار 

 «جمع نظر داده و بايد نظر جمع را پذيرفت!»تقدس داشت گفتند، 

 قائـ  من هم که اساساٌ براي هي  جمعي صالحيت دخالت در امور شخصـي را  

دانستم،  هاي سياسي مي را ناشي از تسويه حساب نبودم، فزون بر اين که تصميم جمع

صداي من به گوش بعضـي ار دوسـتان هـوادار    « جمع غلط کرده!»با خشم فرياد زدم، 

 اي به پا شد. و غوغاي تازهمشي مسلحانه رسيد 

طبعاٌ به مفهوم مقابلة مستقيم با سيستم حاکم بر بند بـود  « غلط کردن جمع»

ه مرا هم عمالٌ به محاکمه کشـيدند. در آغـاز بـراي    را به خشم آورد ک« جمع»و چنان 

آمدند و بعد چند نفره مـرا بـه محاکمـه کشـيدند. از مـن       انتقاد تک تک به سراغم مي

خواستند که از جمع عذر خواهي کنم. به عذر خواهي تـن نـدادم، امـا تـا کـارم را       مي

تقسـيم   در دعـوا کـه حلـوا   »توجيه نکـردم دسـت از سـرم برنداشـتند. ناچـار گفـتم،       

 « کنند! آن حرف از سر خشم از دهنم در رفت! نمي

ولي آن محاکمه چنان تأثير مخربي در من گذاشت کـه از آن پـس بـه کلـي      

هاي چريک قطع کردم و تـا مـدتي حتـي در ورزش صـبح و کارهـاي       روابطم را با بچه

 جمعي شرکت نکردم.

ا، در محفـ  مـا هـم    کارهـ  بعد از اين ماجرا، رفته رفته با افزايش تعداد سياسي

هـاي برخـي از    اختالف نظرهايي شک  گرفت. اما در بند اوين بود که خشـک انديشـي  

 تر شد. مان برايم بارز افراد محف 

ما را به اوين منتق  کردند فضاي اوين به کلـي تغييـر    32زماني که در اواسط 

هـاي   گيريها و سـخت  کرده و از بازداشتگاه موقت به بند عمومي تبدي  شده و خشونت

هاي عمومي اختصاص داده شده بود بـه بنـد    ساواك کاهش يافته بود. ساختمان سلول

زنان، با باغچة پر درخت و زيبايي که درِ آن تمام روز باز بود. مقررات داخـ  بنـد هـم    

هـاي قصـر خبـري نبـود. نسـبت مخالفـان و        بسيار منعطف شده بـود و از سـختگيري  
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وازن رسيده بود و هي  گروهي اکثريـت را بدسـت   موافقان مشي چريکي کمابيش به ت

آورد. شايد به همين خاطر بود که همة مسائ  مربوط به زنـدگي روزمـره و حتـي     نمي

رفـت و طبعـاٌ    گيـري، پـيش مـي    هاي سياسي با بحث و گفتگو، و نـه رأي  گيري تصميم

 شد. حقوق فرد و تمايالت شخصي بدون انگ و اتهام رعايت مي

هـا   هـا و جـزم انديشـي    دموکراتيک بـود کـه تنـگ نظـري     در آن فضاي نسبتاٌ

خورد. حضور اورانوس و سوسـن هـم کـه بـا بسـياري       تر به چشم مي آشکارتر و عريان

انه بـا  مسائ  از طرز پوشاك و خوراك و آرايـش مـو گرفتـه تـا داشـتن روابـط دوسـت       

با نگاه  کردند، باعث شد شاده نظري و انعطاف برخورد ميگمخالفان نظري و سياسي با 

عـه و قطـع ارتبـاط بـا     هايي نظير افراط در مطال ها و تأثير جزم انديشي بازتري اختالف

 هاي روزمره و غيره را در محف  خودمان هم ببينم. ماندن از واقعيت رمحيط و به دو

ها و بـه دور مانـدن از    کنم که آيا همين جزم انديشي امروز از خودم سئوال مي

هـاي چـپ، شـک  گـرفتن ده      که پاره شدن و پراکندگي جريانها نبود که به ت واقعيت

ند گروه پيرو الگوي چين و آلبـاني و  چوه بزرگ و کوچک فدايي و چندين و پانزده گر

 ها، منجر شد؟ يره در همان سالغ
 



 

 

 اه بندي صف

 زهره
بود که چند نفر را از سلول ما به زندان قصر منتق  کردنـد.   33اواي  فروردين 

جاهـدين بزنـد.   يني به سازمان فداييان و مگاواك توانسته بود ضربات سندوره سدرآن 

. ديگـر  آورد فشار مي ،داشت کافي شان اطالعات کساني که در باره بهاين بود که کمتر 

 کرد. شکنجه نمي 32 مث  سالآدمي چون مرا 

دسـتبند زدنـد، امـا بـدون چشـم بنـد سـوار         به مـا به زندان قصر براي انتقال 

رديف عقب نشاندند. تا سوار شـدم   ها را در رديف جلو و مردها را کردند. زنبوس  ميني

کنـار او بنشـينم. تـا     ،مکـرد  شـان  يراضم افتاد. با هزارخواهش وتمنا چشمم به همسر

رفتـه بـود. امـا    گلـويم را  گدلم از شادي پر پر مي زد و بغـض   زندان قصرکنار او ماندم.

پ  پ  کنان توانستيم چند جملـه بـا هـم رد و    اجازه نداشتيم با هم حرف بزنيم. فقط 

زد. به قصر که رسيديم،  هايش برق مي بدل کنيم. صورت همسرم سرخ شده بود وچشم

 ما را جلو زندان زنان پياده کردند و مردها را بردند به بند مردان.

ي آمد. تـازه سـاز بـود. چهـار     گنوارد زندان که شدم، به نظرم جاي کوچک و ت

ت با دو  رديف تخت سه طبقهً آهني. فضاي ميان تخت ها از يک متر اتاق کوچک داش

وش و بسـيار  گـ زد. حيـاط چهـار    کرد. جمعيت زيادي توي اتاق ها لول مـي  تجاوز نمي

کوچکي هم داشت که کف آن اسفالت شده بـود. خشـک و برهـوت. يـک حمـام و دو      

گفتيم، رفـتن   به طنز مي صبح تا شب پشت درآن صف بود. مستراح هم داشتيم که از

هـا   به دستشويي درست مث  ترافيک تهران است، چند دقيقـه ديـر راه بيفتـي سـاعت    

بـوديم بـه    کردنـد، مجبـور   مي گرماي يکبار  ماني. حمام را هفته پشت صف ترافيک مي

 شديم. يريم. درآن زمان بيش از صد نفر ميگنوبت و به سرعت حمام ب

نيسـت و   انسـ بـا هـم يک   ها زندانياز همان روزهاي اول متوجه شدم که رفتار 

ي داشت. پيش از آن هي  تجربة گن آنها وجود دارد. اين برايم تازبندي خاصي ميا صف
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کـرد. هـر    م طوري بود که برايم مجاهد و فدايي فرقي نمـي ا تشکيالتي نداشتم. مهنيت

، امـا  باشد. در بند قصر يکرد ک د برايم مهم بود. فرقي نميکر که با رژيم شاه مبارزه مي

ها تحريم  هستند و اصال کسي بـا آنهـا حـرف     ري است. بعضيگکه قضايا طور ديديدم 

اعتمـادي    انـد. نزديکـي و دوري، اعتمـاد و بـي     ها منـزوي و تنهـا مانـده    زند. بعضي نمي

 گرفتي. بندي قرار مي ه گروه و صفبراساس اين بود که در چ

مـرز  »و « هـا  ط کشـي خـ »توجـه بـه    توجه به اين فضـا  و بـي   روزهاي اول بي

اي که از گذشته به عنوان رفرميسـت قبـول    کردم. به جز چند توده رفتار مي« ها کشي

تار خيلـي زود مـورد ظـن و شـک قـرار      نداشتم، با بقيه رفتارم يک جور بود. با اين رف

کرد و از طرف همه تحريم بـود،   رفتم. به خصوص با منصوره که با پليس همکاري ميگ

هـا   دو روز از ورودم نگذشته يکي از طرفداران فداييهنوز زدم.  پ ميدر حياط قدم و گ

تري داشت، به من هشدار داد کـه مواظـب    تر بود و به اصطالح موقعيت پايين که جوان

رابطـة   کارهـا  سياسـي اين هشدار را هم داد که با رفتارم باشم و با هرکسي حرف نزنم. 

قر بزنن هرتازه واردي رو  ننک ميسعي   حواست باشه، آنها»فت، گنزديک برقرار نکنم. 

 !«و به صف خودشان بکشن

نرسـيد کـه از او   حرفش به نظرم بچگانه آمد و قانع نشدم. درآن زمان به فکرم 

 «ندارن؟ وقر بزنين، اما آنها اين حق ر وتازه واردها رن حق دارين وچرا خودت»بپرسم، 

« بـاال »ا به اصـطالح  مدتي گذشت تا فهميدم کساني که در موقعيت رهبري ي 

تـر و   به افراد جوان اين گونه وظايف را شوند، بلکه يک نميقرار دارند، به تازه واردها نزد

مبـارزه   کـه  مـن  ،چنـد روزي بيشـتر نگذشـت    کننـد.  محول مـي « پايين»به اصطالح 

بـه   در عم  به صف فدايي ها پيوستم. ابتدا ،تربيتي مذهبي مسلحانه را قبول داشتم و

و رفته رفته درصف آنها مستحي  شدم. از  که قبول نداشتم تن دادم مسائـلياز  خيلي

 ،که با هم به زندان قصر منتق  شده بوديم کارم سيسياآن دوست نزديک و همسلولي 

بعد از مدتي خودم هم به يکي از مجريان همان معيارهايي تبدي  شدم  فاصله گرفتم. 

 که در آغاز قبول نداشتم.

اتي کالس مطالعـ  مهفته، طبق روال راي  با چند نفر از همبندانبعد از يکي دو 

هايم را زيادتر کردم، حتي با کساني که کامالٌ هم خـط   گذاشتم و به مرور تعداد کالس

ها به نظـر مـن يکـي از مفيـدترين و پربـارترين کارهـا در        و هم نظر نبودم. اين کالس
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عه نداشتيم، در زنـدان هـم فرصـت    زندان قصر بود. ما که در بيرون چندان امکان مطال

گـاه زنـدانبانان   نسبتاٌ متنوعي برخوردار بوديم. گر چه هر از  هاي داشتيم و هم از کتاب

آگـاهي و خواسـت    سطح ها بود که بردند. اما همين کالس ها را به غارت مي همة کتاب

ال دانسـتند، بـا   مبارزه را در ميان همبندان، حتي کساني که خودشان را سياسـي نمـي  

هـاي بـارز ميـان زنـدان      کشاند. اين يکي از تفـاوت  برد و بعد از آزادي به مبارزه مي مي

حصار در جمهوري اسـالمي   رژيم شاه با جمهوري اسالمي بود. حاج داود، زندانبان قزل

هـا   ن شاه زندانيخاك برسرتان، در زما»که زد  مرتب به طعنه به زندانيان سرکوفت مي

حـاال شـماها چريـک بـه زنـدان      ، آمـدن  و چريک بيـرون مـي   رفتن زندان مث  گاو مي

 !«نري و مث  گاو بيرون مي نآيي مي

هـا   ها و انعطاف ناپـذيري  ها و مطالعات مانع از خط کشي آن کالس ،با اين همه

 کارهـا  سياسي، بلکه در ميان داييان يا مجاهدين نبودفشد. اين طرز برخورد خاص  نمي

کـرد تنهـا    بودند، وجود داشت. چرا که هر خطي فکر ميهم، در عين اين که در اقليت 

او همة حقيقت را در دست دارد. در اين طرز فکر همة ما از موافقـان مشـي مسـلحانه    

، کمابيش توخود  !، از جمله ويدا«ها پاييني»کارها، از رهبران گرفته تا  رفته تا سياسيگ

ل و پرسـش و اسـتدال   فضاي تنگ زندان هم مزيد بـر علـت بـود. بجـاي     سهيم بوديم.

برابـر هـم    کوشـيديم در  مـي  خود و شخصيت همبندان ها ويي ازخصلتگانديشه، با بد

 بندي کنيم. خود من هم در ادامة اين فضا بي نقش نبودم. صف

هـا و   رسـد کـه بيشـتر حـرف     کنم، به نظرم مـي  اه ميگامروز که به آن روزها ن

هاي نسبتاٌ دقيـق سياسـي و بـه      کمبود اطالعات، شناخت و تحلي کارهاي ما ناشي از

، بر خـالف مـا طرفـداران مبـارزة     کارها سياسيويژه ناشي از عدم تجربهً اجتماعي بود. 

مانم يکـي از داليلـي کـه    گدادند. به  تئوري اهميت بيشتري مي و مسلحانه، به مطالعه

ن تـ  کارهـا  سياسـي ها هي  گاه به گفتگو و تبادل نظر سياسي با  شد ما فدايي باعث مي

بنـد مـا،    ندهيم، همين کمبود مطالعه و شناخت ناکافي از مسـائ  اجتمـاعي بـود. در   

هـاي   که از موضـوع  هاي ميان چين و شوروي از اختالف هاي فدايي، حتي بيشتر جوان

، امـا در بسـياري مسـائ  مهنـي و در     کارها سياسيمهم آن دوره بود، بي اطالع بودند. 

از ما سختگيرتر بودنـد و در بسـياري موضـوعات    امور روزمرة خورد وخوراك و پوشاك 

 اي نداشتند. ر سياسي چندان تجربهتر. آنها هم ازنظ انديش سياسي از ما خشک
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هـا و مجاهـدين هراشـکالي هـم      آن موقع اين بود که فـدايي  تلقي خود من در

 دانستم که ها را انحرافي و روشنفکرهايي مي داشته باشند، بازهم پيشتازند. بقية جريان

گفـتم، چـون رژيـم     زننـد. مـي   به هي  عم  انقالبي نمـي کنند و دست  فلسفه بافي مي

اندازد. وگر نه آنها براي رژيـم خطـري    تحم  هي  مخالفتي را ندارد، آنها را بزندان مي

 شوند. محسوب نمي

از مسائ   ياطالع يبشناخت و  اين طرز تفکر که بيش از هر چيز ناشي از عدم

زندگي شد و در  هاي بسياري منجر مي د، به اجبار به تنگ نظريسياسي و اجتماعي بو

کـه مجاهـدين    ز آنجاا .ها بود بند قصر اکثريت با فدايي در گذاشت. روزمره ما تأثير مي

يمان را در عم  پـيش  ها با رأي گيري حرف انستيمتو يم ما ،ردندک فکر ميهم مث  ما 

شـود گفـت آن    چه حقوقي دارند. مي پرسيديم که ديگران ر از خودمان نميگيم. ديبرب

تدالل و منطـق و اسـ   . از ايـن رو احساس و عم  و قهرمـان پـروري بـود    دوران، دوران

 تحلي  جاي چنداني نداشت.

در  را اخبـار کشـته شـدن رفقايمـان     ها روزنامه ، مرتب33از همان اواي  سال 

ر درشت منتشـر  به تيت هاي تيمي در صفحة اول اباني يا محاصرة خانههاي خي درگيري

تير ماه روزنامة کيهان که وارد بند شـد، چشـمم بـه تيتـر درشـت آن       2کردند. در  مي

افتاد که نوشته بود نسترن آل آقا و گلرخ مهدوي در درگيري خياباني کشته شده انـد.  

بـراي   انمد. با ايـن کـه نگهبـان و بيشـتر همبنـد     استه از گلويم برآويکهو فريادي ناخ

داري کـنم و   خـود  از گرية شـديد  بودند، نتوانستم شده هال جمع خواندن روزنامه در

تـابي مـن    . چند تا از رفقاي فـدايي، از تـرس آن کـه ايـن بـي     دنشروع کردم به زار ز

 گزارش شود، جلو دهنم را گرفتند و بردندم به اتاقي ديگر.

. تمـام  کـردم  يگريـه مـ  بـه صـداي بلنـد     هم همينطورن روز متوالي اما چندي

مهنم زنـده  ديگري  پس ازيکي  ،ي که به همراه گلرخ در دانشگاه زيسته بودمهاي هلحظ

 مسيري کـه  افتادم. يم  يسياس هاي مان در بارة موضوعها و گفتگوهاي ياد بحث شد. يم

هـاي مسـلح    کنار هم طي کرده بوديم، آن روزي که قرار گذاشتيم او در ايران با گـروه 

، همچـون فيلمـي   سفر کنمفلسطين به خارج با جنبش  رابطهس بگيرد و من براي تما

اي به ايـران بـاز گشـته بـودم،      هي  نتيجه گذشت. اما وقتي من بي مي جلوي چشمماز 

هـاي تيمـي    ديگر او را نديدم. او به زندگي مخفي روي آورده بـود و بـه يکـي از خانـه    
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يـدا  پ راه کدام خانـة تيمـي   گلرخ به پرسيدم ها پيوسته بود. هميشه از خودم مي فدايي

 و با چه کساني ست؟ کرده

مان را در راه مبارزه بگذاريم، همچـون   کرديم که اگر جان صادقانه تصور ميما 

آورد.  د، يعني مردم را به حرکـت در خواهـ  موتور کوچکي خواهيم بود که موتور بزرگ

پـس، موتـور   »پرسـيدم،   جانش را در اين راه گذاشته بود و من از خودم مي گلرخحال 

 «به راه خواهد افتاد؟ بزرگ کي

لـرخ  اما با مرگ گ .دادم ترديدي به خود راه نمي ،در اين که به راه خواهد افتاد

يـد جـان باخـت، از    پذيرفته بـودم کـه در آن راه با   يطرف دچار دوگانگي شده بودم. از

روبرو شـدن  شده بودم و يأسي که جرأت  شديدباختن او دچار غمي  طرف ديگر با جان

هـايم   ککـه قـادر نيسـتم از ريـزش مـداوم اشـ       ديـدم  شتم. فقط اين را ميرا ندا با آن

تا توانستم  از اين بابت مورد سرزنش رفقايم قرار بگيرم. مدتي گذشت و گيري کنمجلو

 مرگ گلرخ را بپذيرم.

 تيرماه 8

خبر کشته شدن حميد اشرف  ها روزنامه تير ماه، در صفحة اول 3در بعد از آن 

دو فرزنـد   يک ماه پيش از آن رهبر سازمان، همراه تعدادي از رفقا وم. اين بار ندرا خوا

خردسال مادر شايگان )ناصر و ارژنگ( در محاصرة خانة تيمي و زد و خورد با مـأموران  

 آيد همـه را يکجـا اعـالم کـرده بودنـد.      يتا جايي که يادم م ساواك کشته شده بودند.

و  کارهـا  يسياسـ فـرا گرفـت. حتـي    نـد را  روزنامه که وارد هال شد سکوتي سـنگين ب 

 رسـيد. همـه مـا    مخالفان مبارزة مسلحانه، ترجيح دادند سکوت کنند. تا وقـت خـواب  

کشيديم و خوابيديم. تا ديـر وقـت شـب صـداي      هي  گفتگويي پتويمان را روي سر بي

 رسيد. ه از هرگوشة بند به گوش ميخفة گري

. اما چـه کـاري؟ درمانـده    دانستيم که بايد کاري بکنيم فرداي آن روز همه مي

دو سـه   ترين کار کدام اسـت. مـدتي   مناسب ،بوديم که در آن وضعيت فشار و سرکوب

راه مناسبي نيافتيم. تـا  ولي هم ريختيم،  يدر حياط قدم زديم و فکرهايمان را رو نفره
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ين همگـي  کسي پيشنهاد کرد که در ساعتي مع دانم چه اين که سرانجام يک نفر، نمي

هـا پذيرفتـه    از طرف همة فدايي ط راهپيمايي کنيم. پيشنهادش فوراٌحيا در سکوت در

ظهر،  رسانديم. در ساعت مقرر، پن  بعد از انرا يواشکي به گوش بقية همبند شد. خبر

دو نفـره دايـره وار در سـکوت شـروع کـرديم بـه        هـاي  همه به حياط رفتيم و در صف

ا و مخالفان مبارزة مسـلحانه در  کاره راهپيمايي. کمي که گذشت متوجه شديم سياسي

اند. اين عدم همبستگي در بزرگداشت حميد اشرف که در آن  راهپيمايي شرکت نکرده

، بـاور  رفـت  عليه رژيم بـه شـمار مـي    ها از مهمترين رهبران دالور زمان براي ما فدايي

امـري طبيعـي بـه     صـادق و شـجاع  يـک رفيـق   « شـهادت »همبستگي با  نکردني بود.

 کارهـا  سياسـي شايد به همين خاطر بود که با اطمينان به تک تـک   سيد.ر نظرمان مي

اي ملمـوس روبـرو    با اين مسئلة جدي به گونه من خبر داده بوديم. اولين باري بود که

 راي ديگران چنين ارزشي را ندارد.شدم که آنچه براي ما ارزش وااليي دارد، الزاماً ب مي

هاي طرفدار  ئوتسه تونگ درگذشت. بچهدر اواخر تابستان همان سال بود که ما

ين در حياط راهپيمـايي بگذارنـد. ايـن بـار مـا      ين هم تصميم گرفتند در ساعتي معچ

 هـي   کارها م و در عم  هم با سياسيها با اين که پيروي از چين را قبول نداشتي فدايي

ور که اي نداشتيم، تصميم گرفتيم در راهپيمايي آنها شرکت کنيم. پس از چند د رابطه

گذشت آنها هيجان زده شروع کردند به سرود خواندن، ما در سرود خواني هم شـرکت  

هي  اظهار  و از کنار آن بي نددکراين همبستگي ما کمترين توجهي نکرديم. اما آنها به 

 نظري گذشتند.

پـس از مـرگ    پيـرو چـين  کارهاي  يسياس تر بود اين که آنچه براي من عجيب

کردند. حتي وقتي قضـيه بانـد چهـار     تلقي مي به چين را دروغ اخبار مربوط همةمائو، 

 گفتند که دروغ است. به سادگي مي نفره )همسر مائو و سه رهبر ديگر( پيش آمد،

هـا  قـادر نبـوديم در کـار      هاي چپ، از جمله ما فدايي در آن دوره همة جريان

 عيب و نقصي تيم،دانس رهبري يا در مناسبات سازماني که خودمان را متعلق به آن مي

تا آنجا که شـک    .چيز براي ما بي نقص بود و بي عيبباور کنيم. همه  يا آن راببينيم 

عيـب   گرفت. ما کوبا، مبارزة مسلحانه و رهبري سازمان را بـي  دگم و تقدس به خود مي

هـا هـم    اي ا را، تـوده دانستيم، آنها چين و آلباني و احـزاب کمونيسـت آنجـ    و نقص مي

 آخر. يال وشوروي را 



 

 

 فهميدم يآنها را م

 ا. ناهيد
بـين   35از اسـفند   بـود.  33کردنـد، تيرمـاه    يبـه قصـر منتقـ  مـ     مرا از اوين

بنـد  رفتن بـه   بودم و آرزوي چنين روزي را داشتم. هاي کميته و اوين سرگردان سلول

سـتم خيلـي از   توان ايم دست يافتن بـه زنـدگي آزاد بـود. در قصـر مـي     رب عمومي قصر

تـوان در حيـاط    با مبارزان سرشناس آشنا شوم. شـنيده بـودم مـي    م را ببينم ودوستان

 ...و واليبال بازي کرد، کتاب و روزنامه خواند ،آزادانه راه رفت

و  بـودم  نگـران  بـه قصـر. امـا    مرفـت  داشـتم مـي   توي ماشين دست بسته حاال

در پرسـيدم،   خودم، هم از ماجراي بـرادرم وحيـد. از خـودم مـي    هم از پروندة ار: د غصه

دانستند که بـه نوشـتن    هاي اوين مي همسلولي قصر چه برخوردي با من خواهند کرد؟

 عفو تن نداده بودم، ولي در قصر؟

مـن و بـرادر بـزرگم حميـد و      شبياعدام کرده بودند.  32بهمن  2وحيد را در 

 د،مـردا  2در  که از موقع دستگيري وحيـد  ام محمد تجلي را برادر کوچکم فريد و دايي

دانسـتم آخـرين بـاري سـت کـه او را       وحيد. نمي در يک سلول بوديم، بردند به ديدن

 !«ه اعدامم کننقرار»اش گفت،  با متانتِ هميشگيبينم.  مي

همکــاري  دونســتي، بــازهم اگــه ايــن رو مــي»حميــد، بــرادر بــزرگم پرســيد، 

 «نن!ک متونن اعدام نکنن، مجبورن اعدام نمي»به آرامي پاسخ داد،  «کردي؟ مي

متأسف بـودم از همـة آنچـه کـه     کردم.  حرفي بزنم، فقط گوش مي قادر نبودم

هـاي مـن    فراتر از توانـايي آن وقايع دردناك  اده بود، اما انتخابي نداشتم. همةاتفاق افت

وحيد براي مـن   توانست سئوال کند، اما من قادر به هي  سئوالي نبودم. بود. حميد مي

بود که مسـير   31نامة او هنگام مخفي شدنش در مهرماه  رانساني نمونه بود. تحت تأثي

ديدم کارهايي کرده که  حاال مي من تغيير کرد و به فکر مطالعه و مبارزه افتادم. زندگي

 کـه  عالقه و احترامي ن کارها بايد اعدام شود. باداند و به خاطر همي خودش اشتباه مي
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 دم.اج و واج در مقابلش نشسته بونسبت به او داشتم، ه

 باور دارد. به آنچه کرده و گفته دانستم مي

شـتابان بـه   را از قصر و مرا از اويـن   جان و دايي ريدريش حميد و فيدستگ روز

 حيـد جلـوي چشـم و   حميـد را  کميته بازگرداندند، تا از وحيد بخواهيم که حرف بزند.

باندند و پـا  روي زمين به پشت خواجان را  فريد و دايي .ندآويزان کردند و به شالق بست

از مـا خواسـته بودنـد هرچـه بيشـتر داد بـزنيم تـا         .زدند و مرا در آپولـو در هوا شالق 

با لبـاس سـفيد بـاالي سـر     تر بر بدن ما فرود آورند. پزشکي  هاي شالق را آهسته ضربه

کرد و به هوش بودن يا از هوش رفتنش را به  وحيد ايستاده بود و مدام او را معاينه مي

اش دگرگون شـده بـود. بعـداٌ     چهره تمام بدنش آش و الش بود و داد. ميبازجوها خبر 

منـوچهري   گيري سيانورش را خورده بود تا زنده دستگير نشود.که هنگام دست شنيدم

 «نجاتش داديم! خونش را چند بار عوض کرديم.»گفتند،  و تهراني دائم مي

نـد  نداره بازگردالول و دوبـ چندين بار ما را فرستادند به س ،يک روز و يک شب

حالِ فکر کردن بـه خودمـان را    ما او را به حرف بياورند. ما تا با شالق زدن پيش وحيد

 بوديم. نگران وضع وحيد نداشتيم،

اش به مـا گفـت،    روز که از بيمارستان بازگشت با آرامش هميشگي 23از  پس

از دن داشـتم.  فکر کـر تأم  و در بيمارستان فرصت حاال فهميدم که راه ما غلط بوده. »

هاي مملکت پيشگيري کـنم، حتـي    خوام از ريختن خون بهترين جوان حاال به بعد مي

 «به قيمت به زندان افتادن آنها!

دانسـتم بـه    آن روز هم قادر نبودم از او سئوالي بکنم يا حرفـي بـزنم. امـا مـي    

 کـه ايـن   نيسـت دانستم که به خاطر شـکنجه و مـرگ    زند باور دارد. مي حرفي که مي

قضـاوتي  توانسـتم در بـارة او    نمـي . به راستي تغيير عقيده داده اسـت  زند، حرف را مي

 پسنديدم. ام همکاري با ساواك را نمي دايي فريد و بکنم، هر چند من هم مث  حميد و

 

حاال با سه سال محکوميت و گذر از آن وقايع دردناك داشتم به بنـد عمـومي   

دوسـتانم و  زدم.  دي و نگرانـي دسـت و پـا مـي    در تناقض ميان شاگذاشتم.  قصر پا مي

 کردم؟ همبندانم چه برخوردي با من خواهند کرد؟ اگر جاي آنها بودم چه مي

 تنگ و تاريک و پر از جمعيـت بـه نظـرم آمـد.     ،فضاي بند از در که وارد شدم
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 هـاي عمـومي اويـن.    هاي بزرگِ رو به طبيعتِ سلول درست برخالف فضاي باز و پنجره

و کـف   خوابيـديم  يفـره روي تخـت مـ   ن ها دو انيان به قدري زياد بود که شبتعداد زند

 ها و راهرو جاي راه رفتن نبود. اتاق

گشـت   چشمم به دنبال کساني مـي به اين بند تاريک و پر جمعيت روز ورودم 

از  اول ه و اوين با آنها آشـنا شـده بـودم.   شناختم يا در کميت که پيش از دستگيري مي

روبوسـي. بعـد رفـتم     م وبا آنها سالم عليک کـرد  ،به حميده و فريده همه چشمم افتاد

 سراغ فاطمه.

هاي مجاهدين ديده بودم که بعد از مخفي  حميده را اولين بار در ميان خانواده

در کميتـه   شدن وحيد به نشانة همبستگي مبارزاتي به خانة ما در مشهد آمده بودنـد. 

 .هم چندين ماه با او همسلول بودم.

اي  رابطة دوستانه بود و بودم. همسر هوشنگ اعظمي شناخته ده را در اوينفري

 پيدا کرده بوديم.با هم 

شناختم. در يک دانشـگاه بـوديم، او روانشناسـي و     از زندان مي فاطمه را پيش

يم. از بـود  هم به سر برده چند ماه با در سلول عمومي اوين خواندم. من حسابداري مي

بـه  همـراه پـدرم    35. وقتي در اسـفند  وست عزيزم صديقه بودخواهر د همه مهمتر او

 و يکراست بردند بـه کميتـه   دستگيرمان کردند و  دم در خانه ،سراغ صديقه رفته بودم

مخفيگاه وحيـد  نشاني  گرفتند و را از من مي را بستند به تخت شکنجه. سراغ صديقهم

داشـتم و نـه تماسـي بـا     من نه از مخفي شدن صديقه خبر  ولي .خواستند از من مي را

همـان روز   زدنـد.  دادند و مي فحش مي شد، يو استداللي سرشان نم . هي  منطقوحيد

 عزيـز،  سـلولِ  برحسب اتفـاق درِ  برد اول وقتي نگهبان مرا از اتاق شکنجه به سلول مي

مادر صديقه باز مانده بود و مرا در سلول ديوار به ديوار او انداختند. از طريق تماس بـا  

 .اند و صديقه مخفي شده  اش دستگير شده بود که فهميدم همة اعضاء خانوادهاو 

ان شـده جـز از طريـق کـون خيـزه      پانسـم  زخمـي و  بعد از چند روز با پاهاي

، مــا افتــادي تــوي تــورخــودت »گفتنــد،  . بازجوهــا مــيتوانســتم حرکــت کــنم نمــي

 «خواستيم دستگيرت کنيم! نمي

. بعـد از  نـد خـانوادة مـا زيـر نظـر بود     دستگير کردن وحيد همـة اعضـاء  براي 

 فقط مادرم بيرون مانده بـود  را دستگير کردند. ام برادرها و دايي ،و پدرم دستگيري من
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روزي کـه بعـد از    «منم دسـتگير کنـين!  »گفت،  آمد پشت در کميته و مي و مرتب مي

اٌ وحيد با حتم»کردند، بازجوها جلوي ما به او گفتند،  آزاد مي پدرم را چهار ماه داشتند

داريـم تـا    مـي  گيره. بهش بگو خواهر و برادرهاش رو اينقدر تو زندون نگـه  تو تماس مي

 «خودش رو معرفي کنه! ، يابپوسند

 بعـد هـم   ،گيره اوالٌ اون هي  وقت با من تماس نمي»پدرم بالفاصله پاسخ داد، 

 «گيشون.ها رو ول کنين برن دنبال زند کنه. اين بچه هي  وقت خودش رو معرفي نمي

از تو جواب نخواستيم. برو به وحيد بگو که خواهر و برادرهـاش  »رسولي گفت، 

 «در گروگان ما هستن تا خودشو معرفي کنه!

ه بسـتند ديگـر طاقـت مقاومـت نداشـتم.      آخرين باري که مرا به تخت شکنج

 وقت نه تن به همکاري دادم و نه عفو نوشتم. گرچه هي 

 هسر قرار لو رفتـ  ،ند ماه بعد از مخفي شدنچ که صديقه شنيدم در قصر وقتي

 .، چقدر غصه خوردم. چقدر دوستش داشتمهو با خوردن سيانور جان سپرد

ـ    ورودم به قصر نگذشته هنوز چند روز از حواسـم را   د کـه به مـن هشـدار دادن

وضعيت خودم  که در جمع چندان جايي ندارم. ،جمع کنم و زياده شلوغ بازي در نيارم

بول کنم! حتي يکي دو نفري که از جمع طرد شده بودند نشانم دادنـد تـا   را بفهمم و ق

 ا آنها رابطه نگيرم.حواسم باشد و ب

سـر بـه سـر همـه      ،خنديـدم  دائـم قـاه قـاه مـي     ،از بچگي آدم شـلوغي بـودم  

ايــن  امــا . هنــوز هــم ايــن خصوصــيات را دارم،گذاشــتم و آدم کنجکــاوي بــودم مــي

 آمد، به خصـوص در وضـعي کـه مـن داشـتم.      ميزندان جور در ن با فضايخصوصيات 

رفتم  به قول فريدة پزشک از در مي!« اينقدر سئوال نکن»نجا شنيده بودم که و آاينجا 

گشتم. امـا مـن بيشـتر بـه دنبـال رابطـه بـودم و متوجـه نبـودم کـه            و از پنجره برمي

 هايم شک برانگيز است. پرسش

خـودم را اگـر جـاي آنهـا      خوردم، امـا تـه دلـم راضـي بـودم.      اگر چه غصه مي

هـاي   داشتم. چون من هم همان معيارها و ارزش گذاشتم برخوردي بهتر از اين نمي مي

 ها پايم به زندان کشيده شده بود. آنها را قبول داشتم. به خاطر همين ارزش

ها از آن ناراضي بودنـد، بـه نظـر     غالب بود و بعضيهمة آن مقرراتي که بر بند 

گرفتـه تـا جيـره بنـدي غـذا و      « روزکـاري »د. از ورزش صبح و آم ترين مي من درست
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ايـن مقـررات را قبـول داشـتم و الزم      همةپوشاك، تحريم مواد لوکس و غيره، همه و 

هـاي بيشـتري بـر     دانستم. حتي اگر قرار بود خودم مقرارتي وضع کنم، سـختگيري  مي

 کردم. جمع اعمال مي

، حتي به نفـع مـن اسـت. اگـر     به اين نتيجه رسيدم که آن وضعيترفته رفته 

کـردم کـه امـروز از آن     هايي مي تند َروي گرفتم شايد مث  وحيد وسط ميدان قرار مي

 بودم. پشيمان مي

رفـتم   انگار روي طناب بـاريکي راه مـي   کردم بر خودم مهار بزنم. دائم سعي مي

م. نـه طـرد   راضي بـود  ور نيفتم. اما از جايگاه  خودم هم ور و آن که مجبور بودم از اين

کنار بودنم از جمع کمکي بـود   طرد بودم، نه همرزم و متعلق به گروهي و نه در جمع.

هايم  ها و زياده روي از زياده گوييدر حد خودم آن وضعيت مجبور شدم  به من. به زورِ

 يابم. تري دست بکاهم و در عم  به شخصيت متعادل

ر کالس فرانسـه داشـتم،   نفرها به رويم بسته نبود. با چند در عين حال همة د

صـبح همـراهِ زينـت     يک بار در ورزش دسته جمعيِ کردم. در بازي واليبال شرکت مي

مسئول ورزش شدم. اين که جلوي آن همه زنداني بتوانم ورزش را هدايت کـنم بـرايم   

اينکه از طرف جمع کردم و برايم نشاني بود از  ارزش بسياري داشت. احساس غرور مي

ايـن   اگـر چـه در جلسـات سياسـي و گروهـي پذيرفتـه نشـده بـودم.         م،ا پذيرفته شده

رسند، اما در آن شرايط و وضعيتي کـه مـن    برخوردها، با اينکه از دور ناچيز به نظر مي

را  آن روابـط . ارزش نـد داد ، به من هويت انساني ميندکرد داشتم، زندگي مرا تغذيه مي

 دانستم. قدرش را مي فهميدم و مي

ي بـراي زنـدگي   وسـايل کردم با کارهاي دسـتي   ة خودم سعي ميمن هم به نوب

 ،داده هـاي تـاب   خـالي شـير و نـخ    هـاي  . بـا لولـه کـردن پاکـت    بسـازم  تر دربند راحت

داده راکـت   هـاي تـاب   کردم، با نخ ها آويزان مي ساختم و به دستة تخت رختي مي چوب

 غيره. و متساخ مي تراشمداد جاي آشغالِ هاي پالستيکي بطري با و بدمينتون

بينـي چطـور زنـدان     مـي »به شوخي به من گفتـي،   توآيد روزي  ويدا! يادم مي

خالقيـتم  اگـر بيـرون بـودم    »و مـن جـواب دادم،   « خالقيت تـو رو بـه کـار انداختـه؟    

 «ي کارهايي مهمتر به کار بيفتهتونست بيشتر و برا مي

 





 

 

  فرار اشرفصديقه و 

 نسرين
از نگهبـان   مرا هسيا و پرپشت ييابروها وسبي  کلفت مردي با  ،قصر زندان در

تند و تلگرافـي گفـت،    سپس پرسيد، لهجة غلي  ترکي نامم را . باتحوي  گرفت کميته

 «اعضاء خانوادت هم اينجا هستن.»

بـراه   اوهايي ريز و تنـد بـه دنبـال     قلبم از شادي شروع کرد به تپيدن و با گام

و به فرن  و شـلوار   کردم ميشگي مرتبريم را با وسواس هافتادم. پشت در آهني، روس

اواسـط   صاف و صوف کردم، گويي به مهماني ميـروم.  آن را ام دستي کشيدم و بدقواره

 زد. مه چيز از تميزي برق ميوارد بند شدم، همه جا سکوت بود و ه بود. 33سال 

 خـوش سـيرت،   آمد و مـرا از  بيرون ياز اتاق که شهردار بند بود دختري جوان

ي و غـ هـا نفـر بـا موهـاي کوتـاهِ تيـ  تي       هد يکهـو  تحويـ  گرفـت.   ان زنـان زندمعاون 

تـابي   هـا بيـرون ريختنـد. بـا بـي      هاي خاکستري و آبيِ رنگ و رو رفته از اتاق اونيفورم

آلود خودش را به مـن   با صدايي بغض خواهرم چشمم به دنبال خويشانم بود که شهين

مـه بـا مـن روبوسـي کردنـد و بقيـة       رساند و در آغوشم فشـرد. بعـد از او عزيـز و فاط   

او را کـه   ،ارم و سرشار از لذت بودم. آسيهکردم همه را دوست د احساس مي همبندان.

يک آن به يـاد اولـين    با متانت و آرامش خاص خودش جلو آمد. ،شناختم از بيرون مي

ام در خانة آسيه افتادم به همـراه سـرور آالدپـوش و گيتـي صـادق،       يجلسات مطالعات

موق زده او را بـر قلـبم    خواهرم و دو دانشـجوي ديگـر دانشـگاه تربيـت معلـم.      شهين

من از جلسات مطالعاتي کـه بـا هـم    »فشردم و دستپاچه و شتابزده در گوشش گفتم، 

 زد. با لبخندي محبت آميز نگاهم کرد و چشمانش را بهم« داشتيم چيزي نگفتم ها!

م ا يمـا از دوسـتان دبيرسـتان   اها نگاهي انداختم،  با کنجکاوي به تک تک چهره

همگــي اعضــاء محفــ   .ســتگير شــده بودنــد هــي  يــک را نديــدمد 35کــه در ســال 

کـرديم، دسـتگير    يم اي توده کارآموزي ما که در مناطق جنوب شهر  دانشجويي، دانش
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شده بودند. هي  وقت نفهميدم چرا با اينکـه اسـم مـن هـم لـو رفتـه بـود، سـاواك از         

 ده بود. بعداٌ شنيدم که همگي آنهـا بعـد از مـدت کوتـاهي    دستگيري من خودداري کر

 .شده بودند آزاد

، صـديقه  بـاختن  جـان  ام نشسـتيم و از کميتـه و بـازجويي و    با اعضاء خـانواده 

در  م،زنبـ  حرفـي  نـدان چه قصـدي  ارتبـاطم بـا   خواسـتم از  گفتيم. اما من نمي خواهرم

ـ   حواسم جمع بـود . و شده بودمبا ا نزديک طرتباا ها منکر هرگونه بازجويي ه قـول  تـا ب

 «!بزغاله به آب ندهم»مادرم 

هاي مختلف و متناقضي در مـورد   به مرور متوجه شدم که در بند قصر برداشت

ه در آن، وجـود دارد. برخـي از همبنـدان    قو نقـش صـدي   دهقـاني  ماجراي فرار اشرف

ه قه و صدين مجاهدين برنامه ريزي شدزير نظر سازما رشان اين بود که فرار اشرفتصو

کردنـد سـازمان فـداييان     آن را به عهده داشته. برخي ديگر تصور مي جرايمسئوليت ا

 و خانم شادماني، که نقـش مهمـي در آن فـرار داشـت     .هفرار نقش داشت هم در جريان

 دادند. هـر کالمـي   يحي نميضتو در مورد آن هي  کدام هم حميده ن. و عفت، حليمه

را دو بـاره بـه زيـر شـکنجه     توانست همگي  شده بود، ميرو  تا آن زماناضافي بر آنچه 

 بکشاند.

ريـزي فـرار    سازمان مجاهدين و فدايي نقشـي در برنامـه   دانستم که اما من مي

 زاده و ناهيد جـالل  به فکر فرار اشرف به ابتکار خودش صديقه اشرف دهقاني نداشتند.

و مناسـب   32وري عيـد  هاي حضـ  افتاده بود. فکر تدارك فرار در چند روز اول مالقات

بـه کمـک خـانم     ده بود و با شـر و شـور خـاص خـودش    يافتن شرايط به مهنش رسي

 برنامه ريزي کرده بود. فرار را ي مجاهدها شادماني و همکاري خانواده

 در اسـفند  دستگيري اعضاء خانوادة مـا  زبعد اصديقه  دانستم که ياين را هم م

در آن زمان نه پناهگاهي داشت و نه  ده بود.به زندگي مخفي رو آور يناچار از سر ،35

در بحبوحـة   ،عد از روبرو شدن بـا مشـکالت زيـاد   حتي ارتباطي با سازمان مجاهدين. ب

بـه   توانسـت  بـاالخره  بود کـه  وژيک درون سازمان مجاهدينانشعاب و دعواهاي ايدئول

و لـ « قـرارش »د. و هنوز چند ماه از مخفي شدنش نگذشته بود که ووص  ش مجاهدين

 با خوردن سيانور جان سپرد. 32 در دي ماه رفت و

ود، شـ  ي، حتي وقتي اشرف از در زندان قصر خارج مـ شنيده بودم به طوري که
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زنـدان قصـر خـانم     درِ دانستند اشرف را کجا مخفي کنند. همانجا پشتِ يها نم خانواده

 ها بفرسـتند.  او را به خانة يکي از خانواده گيرند يمعصومة شادماني و صديقه تصميم م

هـاي بسـياري در    هم براي وص  کردن اشرف بـه سـازمان فـدايي، خـانواده     پس از آن

پاي تعداد زيادي از  اه ، در بازجوييمخفي نگهداشتن اشرف سهيم بودند. پس از مدتي

هــا و  هــا، شــکنجه شــد و دســتگيري هايشــان بــه ميــان کشــيده  مجاهــدين و خــانواده

ه آورد که بيشترشان گمنام باقي ماندنـد. امـروز هـم    هاي طوالني را به همرا محکوميت

اند. باشـد کـه روزي    اغلب کساني که از کم و کيف آن فرار اطالع داشتند از ميان رفته

 بازگويد. و رخ داده که بودهاي  ر را به گونهخود اشرف دهقاني جزييات آن فرا

 خودداري از بيان حقايق

قضية تغيير ايدئولوژي بخشـي از   صر،در بند ق ما ييکي ديگر از مشغوليات مهن

، قضـية  که در قصر بودم مجاهدين و ماجراي وحيد افراخته بود. در همان روزهاي اولي

و  ترور نا موفق صمدية لباف را که منجر به دستگيريش شده بـود ترور شريف واقفي و 

ر ميان د شهين و فاطمه خواهرهايم با آنچه را که در اتاق بازجويي ديده و شنيده بودم

از  ،در برابـر همـة آن وقـايع    سـکوت  ش کردنـد. از هايم را درسکوت گو . حرفگذاشتم

و در حـال از هـم    نسبت به سرنوشت سـازماني کـه بـرايم مقـدس بـود      آنها تفاوتي يب

در برابـر آنهـا بـه خـودم اجـازة بحـث و        . امـا متحير ماندم و دلم به درد آمد ،پاشيدن

رسـيدم کـه البـد بـه      لنجار با خودم به اين نتيجـه ز کاز چند رودادم. بعد  يمجادله نم

الزم است از بيان حقايق خودداري کـنم. از آن  استفادة دشمن  سب خاطر پيشگيري از

 پس در مورد آن ماجرا سکوت اختيار کردم.

مجاهـديني   هـاي  آشنا شدم. چهـره   مرة بندهاي روز با مقررات و برنامه مروربه 

امـا در بنـد قصـر بـرخالف      از نزديـک شـناختم.  ه بـودم،  که در بيرون نامشان را شنيد

تر شده بودم. در  آمد، خودم هم محتاط يکميته ايجاد روابط دوستانه به نظرم مشک  م

قصر همـه بـه نظـرم عبـوس و جـدي       تر بود، در يتر و فضا صميم کميته روابط راحت

نهـا را زيـر نظـر    آ با جوانان مجاهد کشش داشتم وشنايي رسيدند. اواي  بيشتر به آ يم



 65-65 صرزندان ق

 

330 

 را به خود جلب کرده بـود. شـبيه   ما توجه که بود تنها جوان غير مذهبيزينت  داشتم.

فهميـده   م. وقتـي ، با هيکلي کشيده و بلند و عينکي ته استکاني به چشها بود پسربچه

سـال محکـوم شـده خـودم را بـا او هـم سرنوشـت         53او به زندان ابد به اضـافة   بودم

 بودم. خودم نوشته ز دادگاهي نشده بودم، ابد را پاي سرنوشتهنو ديدم. با اينکه يم

هـاي دو سـه نفـره بـاهم کـالس       اواي  همـه سـر سـاعتي مشـخص در جمـع     

زدم.  يخواندم يا در حياط قدم مـ  يماندم و به تنهايي کتاب م يگذاشتند. من تنها م يم

ر و بـا چـه   دانستم چـه طـو   يها شرکت کنم. اما نم خواست در آن کالس يچقدر دلم م

 کـردم.  يبا افراد مختلف صحبت مـ  کستش يسکوت مهايي که  کساني؟ فقط در ساعت

( به سراغم آمد و از من خواست که با هم قدم بـزنيم. بـا هـم از هـر     رقيهروزي فران )

کرد و من همـه چيـز را    يهاي من به دقت سئوال م يدري صحبت کرديم، او از بازجوي

امـا کمتـرين اظهـار نظـري نکـرد.       کـرد،  ايم گـوش  ه او به دقت به حرف برايش گفتم.

چندبار ديگر به طور پراکنده با هم صحبت کـرديم و بعـد از مـدت کوتـاهي او اولـين      

هاي مـن   هم کالس گذاشت. بعد از آن بود که کالسا کسي بود که براي من و زينت ب

 ت شدمبا زينت اخ ديري نگذشت که شک  گرفت. به سرعت با ديگر افراد طيف فدايي

اي تبـدي    چهار نفـره  جمع کوچک سپس نيلوفر بهرفته رفته با حميده و و بعد از آن 

آورديـم و   کـرديم، شـلوغ بـازي در مـي     يتفريح م گذاشتيم، يشديم که با هم کالس م

را آدم خشـکي   تـو ويدا! بـا اينکـه    آزرديم. مان را مي برخي از همبندان جدي و عبوس

هـي  وقـت از    تـو که نداشتم، برايم عجيب بود  توبا  سيکال انستم و تا به آخر همد يم

جـز   را در خواب به تشک و پتويت دوختيم توحتي وقتي  هاي ما آزرده نشدي. يشوخ

 .نده واکنشي نشان نداديخ

بـا   به تشويق همبنـدان قـديمي،   ،ز مدتي به رغم شک و ترديدهاي بسياربعد ا

تيم بـه  ده ، زينت و من تصميم گرف، فرخ، فاطمه ا. ،حميههايمان وجيه هم سن و سال

هاي همبند، خودمان را بـراي گذرانـدن امتحـان ديـپلم دبيرسـتان آمـاده        کمک معلم

در پايـان سـال    گذرانـديم.  از اوقاتمان را به درس خواندن مـي  ياز آن پس بخش کنيم.

 در امتحانات متفرقه شرکت کرديم و همگي قبول شديم. ،32تحصيلي 

مهـنم را   بخشي از مجاهـدين  ايدئولوژي قضية تغيير صردر ابتداي ورودم به ق

 گـذاري  يمرتب کالس مـ  هاي مجاهد جوان با تو ديدم يوقتي م ويدا! گذاشت. يآرام نم
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آن  گـرفتم.  يشدم. با بدبيني و شک ريزتـرين کارهـاي شـما را زيـر نظـر مـ       ينگران م

به خصوص  .بود هاي مجاهد جوان تغيير ايدئولوژيکمک به  به قصد ، به نظرمها کالس

در آن زمـان از آنچـه در   انـد.   ديدم بيشتر مجاهدين نسبت به مذهب ش  شـده  يکه م

کميته ديده بودم به شدت آزرده خاطر بودم و بـا بـدبيني بـه تغييـر ايـدئولوژي نگـاه       

هاي متعددي با همبندان طيف فـدايي   کردم. با اين همه، بعد از مدتي خودم کالس يم

 نظم به تدري  از مذهب فاصله گرفتم.گذاشتم و با مطالعة م

اي مجاهـد هـم سـن و    ه پس از مدت کوتاهي فرشته و سهيال و اعظم از جوان

شان منتق  کردند بـه اويـن و فقـط پـس از ديـدار       محکوميتبا پايان يافتن   سال ما را

پيوستند پس از آزادي  هر سه آزادشان کردند. 32ا اواسط سال ه صليب سرخ از زندان

 در درگيري مسلحانه کشته شد. 27در ارديبهشت ازهدي فرشته  دين وبه مجاه

 تغييرايدئولوژيپيامدهاي 

مجاهـدِ طرفـدار   هاي غيـر   يمذهب، 33 سال اواخر همان در ديري نگذشت که

، اتاق ا ساعات ورزش،غذا گرفته تاز سفره  ،شان هاي روزمره برنامه همة يکهو روحانيت،

بـدتر اينکـه    جدا کردند. ها ياز غير مذهب را و ... زندانروابط با دفتر  ،درخواست کتاب

هـم بـه   مسئلة نجـس و پـاکي را    ، حتيزدند يحرف هم نم ها و مجاهدين چپ با ديگر

 در حيرت بودم. همبندانم ارةاز آن همه تغيير رفتار يکب ند.ه بودکشيدميان 

ت کـه از  فهميديم که اين جدايي به خاطر فتوايي اسبعد از چند روز به تدري  

ها و مجاهـدين   عليه کمونيست ،روحانيون در اوين اهلل منتظري و چند تن از طرف آيت

ها نجس هستند، نبايد با آنها هـم   در آن فتوا  تأکيد شده بود که کمونيست صادر شده.

ر اساس اين فتوا طرفداران روحانيت در زنـدان اويـن همـة    ب. کرد اشرتکاسه شد و مع

ان را به کلي از ديگـر زنـدانيان جـدا کردنـد. مجاهـدين در      ش زمرهها و زندگي رو برنامه

اي روي وحدت تأکيد کرده و حاضر نشده  دوازده ماده اي يهاطالع ، دراين فتوا ه بامقابل

 هاي غير مذهبي جدا کنند. شان را از جريان بودند سفره

 و رو بخشـي از مجاهـدين   ايدئولوژي تغيير علني شدناز  بعد د کهش يگفته م
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، زندان در هاي وحيد افراخته ها و نوشته در بازجويي هاي درون تشکيالتي تصفيه شدن

به دست  را ها و مجاهدين برداري عليه چپ بيشترين بهره ساواك فرصت مناسبي براي

جريـان   هاي افراطـي فـداييان اسـالم و    يمذهب روحانيون طرفدار خميني و .آورده بود

هـاي   و امکانات رفاهي نظير اجـازة مالقـات   هآورد گرد  در بندي ويژه در اوين را مبتلفه

قرآن و... در اختيـار آنـان قـرار داده     هاي تفسير اجازة کالسمخصوص،  کتابخانةويژه، 

حفـ   »هـا را بـراي    در ميان طرفداران فتوا کساني بودند که مبارزه با کمونيسـت  .بود

و به  دانستند يرا بيهوده مماندن در زندان  ،شمردند يمقدم بر هر چيز ديگري م« دين

به مراسـم   در مراسمي معروف هم 32 ماه بهمن در تشويق ساواك تقاضاي عفو کردند.

 مهـدي نظيـر   الم و جريان مبتلفـه هاي معروف فداييان اس ، چندين نفر از چهرهسپاس

ـ      عسگراوالدي و ابولفض  حيدرياهلل  عراقي، حبيب  و دکه محکـوم بـه زنـدان ابـد بودن

 .آزاد کردند« عفو ملوکانه»با  الدين انواري و مهدي کروبي را يمح چونروحانيوني 

 ،يافـت  يهر روز زمينة رشد تعصبات مذهبي افزايش م که آشفته اعوضاآن در 

ـ    اشتباه و از سرآزردگي و آدمـي چـون   بهخانم شادماني  مث  آدمي ه اشـرف ربيعـي ب

 هاي افراطي يمذهب به صف براي خود قائ  بود، ها يخاطر جايگاهي که در ميان مذهب

 .پيوسته بودند

اطمـه و  ف خواهرهايم ،با آزاد شدن تعدادي از زندانيان چند ماه بعدبدتر اينکه 

از زبـان   انشـعاب  با شنيدن جزييات بيشتري در بارة ديگر مجاهد دو سه شهين همراه

د سـفره غـذاي خـود را از غيـر     گرفتنـ  تصـميم  ،ي کـه آزاد شـده بودنـد   زندانيان مرد

لسات چند نفره در گوشـه و  جدا کنند. چند روزي بند در تب و تاب بود و ج ها يهبمذ

وقتي به سراغ شهين و فاطمه رفتم و از تصميم آنهـا بـا خبـر     ورد.خ يبه چشم م کنار

شـديداٌ   آمـد و  يکاري از دستم بـر نمـ  .دانستم چه بکنم يزده و وامانده نم ، حيرتشدم

و بـه   گرفته م فاصلها يمن از باورهاي مذهب ، خوداندر آن زمبا اينکه  .تحت فشار بودم

ي عـاطفي  هـا  ريشهي مجاهدين احترام خاصي قائ  بودم. برا اما فداييان پيوسته بودم.

ناختم و مسـيري کـه تـا آن    عميق و محکمي با مجاهدين داشتم. مبارزه را با آنهـا شـ  

 زيي از وجود و تاريخ زندگي من بود و هست.پيموده بودم ج دوره

 



 

 

 رهايي از عذابخانه

 ر. ناهيد
 مرا براي انتقال بـه زنـدان قصـر صـدا     33شهريور پس از چهارماه، باالخره در 

شدند، بوسـيدم و از   هايم را، که ده نفري مي م را جمع کردم و همسلوليا کردند. وساي 

هايم کارآسـاني نبـود. ازايـن کـه از آن عـذاب خانـة        در بيرون رفتم. وداع با همسلولي

آمد؟ چند نفرشان را بعـد هـا    شدم خوشحال بودم، اما برسر بقيه چه مي ک رها ميتاري

خبـر مانـدم. زنـدگي تنگاتنـگ و طـوالني درآن       به قصر آوردند، و از سرنوشت بقيه بي

بـرايم   نشآنها گره زده بود کـه بـاز شـد    روزهاي سخت بازجويي سرنوشتم را چنان به

رفته بود و مـرا بـه سـوي سرنوشـت جديـدي      نمود. نگهبان دستم را گ تصور ناپذير مي

برد. درحياط کميته از درِ عقب وانتي بزرگ سوار شدم که پنجره نداشـت. ناگهـان    مي

اي ديگرم يافتم. چند زنـداني مـرد ديگـر هـم      پرونده خودم را در برابر همسرم و دو هم

ع شناختم. يک راست رفتم کنار همسرم نشستم. خندان و شـادان شـرو   بودند که نمي

 ده. آنقـدر از ايـن ديـدار نـامنتظره    کرديم به حرف زدن. انگار نه انگار چه بر سرمان آم

 اي فرصت از دسـت بـدهيم. همـه تـو حـرف      خواستيم لحظه يم که نميزده بود شگفت

هـايي   گفتيم، االّ شکنجه و درد. ياد زمان پريديم، از همه چيز و همه جا مي همديگر مي

 رفتيم. کوه مي م که دسته جمعي بهافتاده بود

زده چند پرسش کوتـاه از پرونـدة    هنوزبه خودم نيامده به قصر رسيديم. شتاب

 شويم. هاي طوالني محکوم مي همسرم و رفقايم کردم. فقط دانستم که احتماالً به سال

مرا جلو زندان زنان پياده کردند و تحوي  افسري دادند به نام خوش سيرت که 

به محوطة زندان زنان که پاگذاشتيم بـوي  « راه من بيا!هم»با لهجة غلي  ترکي گفت، 

هاي نامرتـب و کثيـف و    تندي به مشامم خورد و کل ي زنِ رنگ پريده و تکيده با لباس

بند فحـش   موهاي ژوليده با حوله و قابلمه و آفتابه در دست در رفت و آمد بودند و يک

ي جا خوردم. اين ديگر چه کيست. به کل خطابشان بهند، بي آن که معلوم باشد داد مي
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جور زندان سياسي اسـت؟ تـرس بـرم داشـت. هـاج و واج وسـط راهـرو ايسـتادم. زن         

مـرا بـه حيـاط و از آنجـا بـه راهـرو       !« نيسـا   بـرو وا »نگهباني دستم را کشيد و گفت، 

هاي آهني را با کليد بازکردند و فرسـتادندم   کوچکتري بردند، در ته راهرو دري با ميله

 داخ  بند.

جمعيتي يکدست و خاکستري دورم را گرفتند. وارد زندان زنان سياسي شـده  

هايي کـه دور و بـرم را گرفتـه     قيافه بودم، که به ساختمان زندان زنان عادي وص  بود.

بودند يک جور و خاکستري به نظرم آمدند. با بلوز و شلوارهاي خاکستري، حتي رنـگ  

 يـک جـور  تاه بـود و بشـکلي پسـرانه و    وزد. موها همه ک ها هم به خاکستري مي پوست

ها جوان و يکدست و يکجور. حتي رفتار و حرکاتشان به نظـرم   سلماني شده بود. چهره

گشـتم،   هـا مـي   ها گرداندم، به دنبـال تفـاوت   يکسان آمد. با تعجْب نگاهم را روي چهره

هايي کردند و روي مـرا بوسـيدند و    کسي به حيرت من توجهي نکرد. سرسري پرسش

 ل کارهاي خودشان رفتند.ابزده به دنباشت

سـن   ميانـه سـال و مسـن. آنهـا را اول نديـده بـودم.       خـانم من ماندم با چنـد  

قيافه و موهاي سر و حرکاتشان با بقيه فرق داشت. فوراً سرِ صحبت را با من  وسالشان،

بازکردند. يک نفرشان بعد از احوالپرسي، شروع کرد از وضع خـودش گفـتن. ايـن کـه     

 !اوردخواهد سرش هوو بي فرزند دارد، شوهرش کاميوندار است و ميپن  

تر برايم اين بود  يده گرفتم. اما باور نکردنيننشنيدم يا نش ش را انگارآخر رفح

انقالبي »تصورم اين بود که  داري هم جزو زنان سياسي به حساب بيايد! ميونه زن کاک

قهرمـان   نـاب و  صـادق، فکران اي است، که فقط روشـن  تهموقعيت بسيار برجس« بودن

تصورم از روشنفکر هـم يکسـري دانشـجو مثـ       فشاني کنند. توانند در راه آن جان مي

خودم و دکتر و مهندسي بودند که در راه انقالب گام گذاشته بودند. حاال چطـور يـک   

 زن کاميونداري که قرار است هوو هم سرش بيايد توي جريان انقالبي  بر خورده است؟

شـروع کـرد بـه دادن     هـا  از خانم ديگر يکير نيامده بودم که تعجب د هنوز از

سـاواك همکـاري    يک سري اطالعات در بـارة کسـاني کـه عفـو نوشـته بودنـد يـا بـا        

کردند. با حيرت به چند نفري که دورم مانـده بودنـد نگـاه کـردم، بنظـرم مسـن و        مي

کردم. مانـده بـودم    فرض ميفرسوده آمدند. از سر غرور، خودم را متفاوت و دور از آنها 

 هاي جوان سررسيد و مرا صدا زد و برد بـه  که چه بگويم و چکار کنم که يکي اززنداني



 صديقه و فرار اشرف   نسرين رضايي

 

332 

بي آن کـه نظـرم را بپرسـد     شود. يناميده م 3اتاق  ه بعداٌ فهميدمبزرگترين اتاق بند ک

 3اتـاق  « جـاي تـو اينجاسـت!   »نم داد و گفـت،  سـه طبقـه را نشـا    هـاي  تختيکي از 

 هـاي فـدايي و هـواداران    چريـک  هاي دراز مدت بود که بيشتر از کوميتمح مخصوص

به دور و بر اتاق نگاه کردم و نظري به راهرو و حيـاط انـداختم.    مبارزة مسلحانه بودند.

ها، پتوها، کـف اتـاق، ديوارهـا و اسـفالت کـف حيـاط،        همه چيز خاکستري بود. تخت

اي  زدنـد. عـده   حياط قدم و گـپ مـي  ها، دلم سخت گرفت. تعدادي در  ها و چهره لباس

ها مشغول بحث يا کتاب خواني بودند، تعدادي هـم مرتـب مشـغول رفـت و      روي تخت

 بودنــد و ســرگرم کارهــايي کــه درســت ســر و راهــرو آن اتــاق بــه ايــن اتــاق آمــد از

آوردم. بعداً دانستم  که مسئوليت کار روزانه، رفت و روب و جارو و تميز کـردن   درنمي

 بودند.« روزکاري»تند. به اصطالح را بعهده داش غذا و غيره

غنيمتي بـرايم بـود. بـه مـرور راه و چـاه زنـدگي در        ر هر آشناي قديميحضو

برنامه ها، سـاعات مطالعـه، سـاعات ورزش و واليبـال، سـاعات       را آموختم و از «جمع»

 براي مـن فقـط بـه مفهـوم    « جمع»اوْل . روزهاي سردرآوردمجلسات جمعي تفريح و 

هـا ميـان نظـرات     ها و اختالف ها بود. به بقيه چندان توجهي نداشتم. اصالً تفاوت ييفدا

ديدم. به خصوص که همـه جـوان و يکسـان بـه نظـرم       ها را نمي مختلف و دسته بندي

رسيد که کساني هم در زندان سياسـي وجـود دارنـد کـه      رسيدند. به فکرم هم نمي مي

 .فدايي بود هاي مکرم چريک هستند. همة فکر ومخالف مبارزة مسلحانه 

اي داشتند. آنهـا بـراي مـن تجسـم همـة آرزوهـا و        ها برايم معناي ويژه فدايي

اميدهايم بودند. تصورم اين بود که مرا فوراً در جمع شان جذب خواهند کرد و محبـت  

ام را  شان را به من ارزاني خواهند داشت. تمـام کمبودهـاي عـاطفي و انسـاني     و عاطفه

هم تر اين که همة آرزوهـايم بـراي دسـت يـافتن بـه برابـري و عـدالت را        جبران، و مْ

متحقق خواهند کرد. از آنها خواهم آموخت و در اتحاد و هماهنگي کام  در زندان بـه  

کـردم و در بـارة    سي دفاع مـي د. در بيرون، وقتي از زنداني سيامبارزه ادامه خواهيم دا

اين بود کـه آنهـا در زنـدان کـاري جـز       خواندم، تصورم قهرمانان سرشناس مطلبي مي

تعيين خط مشي و نقشه کشيدن، مبارزة مخفيانه بازنـدانبانان، و شـعاردادن واعالميـه    

مه جيمزبانـدي  کنند. تصورم از کارهاي مخفي هم بيشتر همان کارهاي ني نوشتن نمي

، کرديم؛ ردگم کردن، سرکالس نرفتن بيرون مي م درا بود که من و دوستان هم کالسي
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. دائـم لحظـه   غيـره هـا گذاشـتن و    مخفي در خيابـان  يواشکي جزوه خواندن، قرارهاي

فـرا خواهنـد خوانـد و مـأموريتي     « شـان  جمـع » کردم که چه وقت مرا به  شماري مي

 ام خواهند گذاشت. مخفي به عهده

من رسيد. شش هفت نفري بـوديم،  « روزکاري»چند روزي گذشت و نوبت به 

وزانه را ميان خودمان تقسيم کرديم. نظافت اتـاق هـا بـه مـن     دور هم نشستيم و کار ر

رفتم تميز کنم، ک لي زيرسيگاري ک  وکولـه و کثيـف را بايـد     افتاد. هر اتاقي را که مي

ام گرفتـه بـود از ايـن کـه جمـع       کردم. از فرط دلزدگي خنده ازگوشه و کنار جمع مي

هاي مخفي  ن از مأموريتکردن اين همه زيرسيگاري کثيف چه ربطي به آن تصورات م

ديـدم هـي     رفـتم، مـي   هـاي سرشـناس مـي    دارد؟  هرچه بيشتر تو بحر کارها و چهره

 خواند. چيزشان با تصورات من از يک  قهرمان نمي

شـرکت  « کالس ها»پس از يکي دو هفته هم که مرا دعوت کردند در برخي از

رنامة مبارزه در کار و ب« خط مشي»کنم، شگفت زده ديدم آنجا هم  هي  بحثي بر سر 

 نيست. فقط کتاب خواني و تفسير و توضيح خوانده ها ست. 

بعضـي از دوسـتان   ديدم کـه   ايم نقش بر آب شد. ميه ديري نگذشت که توّهم

د. خودم هم بـه مـرور   نندار سابق راهاي  ر کرده و اصالً حوصلة بحثتغيي هم قديم من

چنـدان همخـواني بـا وضـعيت زنـدان      زمان متوجه شده بودم که انتظاراتم و توقعـاتم  

ندارد. به خصوص بعد از چند باري که رئيس زندان با ک لـي سـرباز و نگهبـان بـه بنـد      

ها را با خـود بردنـد. کـم     ها و نوشته ريختند و همة وسايلمان را بازرسي کردند و کتاب

آيا مي توان درزندان همواره با مشـت گـره   »هاي جديدي برايم مطرح شد،  کم پرسش

 «شعار دربرابر زندانبان ايستاد؟ رده وک

محکم و رفيقانه  اي متوجه شده بودم که بيش از هر چيز نيازي غريب به رابطه

شدن و گرمـاي رفـاقتي اطمينـان     تاييدو راهنمايي برايم باشد. نياز به  دارم تا پناهگاه

بخش دارم، و نه مشت گره کردن و انجام يـک مأموريـت مخفـي. بـه مـرور خـودم را       

کردم. اما همچنـان در تـالش بـودم کـه بـه بيـرون و        تر احساس مي تر و منطقي پخته

بيابم. در بيرون آموخته بودم بـه  « جمع»فرزندم نينديشم، بلکه نيازهاي عاطفيم را در 

هـاي عـاطفي بـا مشـي      هاي عاطفيم توجه نکنم. پذيرفته بودم کـه وابسـتگي   احساس

خواند. هر احساسي  با آن روبرو است نمي «انقالبي»چريکي و خطرات مداومي که يک 
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و « روحيـة انقالبـي  »ترسـيدم   زدم. مـي  آورد وحشتزده کنار مـي  که از درونم  سر برمي

 م را از دست بدهم.ا مقاومت

مبنـدانم، آن  ديـدم بـه رغـم روحيـه و شـور انقالبـي در بسـياري از ه        اما مـي 

پـي آن هسـتم، دسـت    و آن صميميت و عاطفة عميقي کـه در   هماهنگي مورد انتظار

جا بر سر طرز لباس پوشيدن، بـر  هاي جا و بي درعوض بعضي سختگيري يافتني نيست.

هـاي بـي    هاي گروهي، تحريم کـردن  اي تنگ نظري هاي روزمره ، پاره سر تنظيم برنامه

هاي بيهوده، خرد خرد برايم آزار دهنده شـده بـود.    مورد و به مورد، به پر و پا پيچيدن

ترديـدهايم  ت نداشـتم پـيش خـودم هـم بـه      ناقضي شده بودم، اما جـرأ دچار افکار مت

کنم. رفتـه رفتـه بـه     ديدم مث  روزهاي اول  ورودم به  قصر، فکر نمي . مياعتراف کنم

هاي مسني که روز اول مغرورانه در مهنم کنار گذاشـته بـودم، احسـاس احتـرام      خانم

ـ     مي آن همـه   ه خويشـاوندش کردم. براي خانم کريمي که به خـاطر کمکـي انسـاني ب

گذاشتم. ديگر  ة قد و نيم قد در زندان مانده قلباٌ احترام ميچشکنجه شده و با پن  تا ب

از ديدن خانم فرح که حکم ابد گرفته بود، اما  هر روز عصر با بلوزهاي رنگي و موهـاي  

در شـدم.   زد، عصبي نمـي  اش در آن حياط تنگ و خاکستري قدم مي بور بلند و آراسته

 رافراشته و طرز حـرف زدن  پـر تحکـم   شق و ورق با س ن آن که هنوز طرز راه رفتنِعي

 داد. نيلوفر نيز به من روحيه مي ما رفيقِ همکالسي

توانستم هـم بـراي    در آن تجربة کوتاه، اما فشرده به جايي رسيده بودم که مي

 در مخالفـت بـا   کارهـا  سياسيهاي  اي بحث باشم، هم پاره اي قائ  ها احترام ويژه فدايي

مشي مسلحانه به نظرم درست برسد. هم تحريم کردن عفو برايم جذابيت داشته باشد، 

هم از روحيه و شخصيت برخي از همبنداني کـه عفـو نوشـته بودنـد خوشـم بيايـد و       

هاي روزمره برسر تقسـيم   ر برنامهها د اي سختگيري برايشان احترام قائ  باشم. هم پاره

هاي تلويزيوني به نظـرم ضـروري    تکليف در ديدن يا نديدن برنامه ها و تعيين ذا، اتاقغ

خواهند بپوشـند،   آمد، هم آزاد گذاشتن افراد در انتخاب و تصميم در مورد آنچه مي مي

بخورند و يا در تلويزيون نگاه کنند به نظرم الزم بود. هم ديدگاه چريکـي را در الويـت   

در بـارة اهميـت نقـش     سياسـي کارهـا  بول داشتم، هـم بحـث   ندادن به کار تئوريک ق

 وري برايم جالب بود.تئ

کـردم   يمـ عي اعتمادي در من شک  گرفته بود، امـا سـ   با اين که حالتي از بي
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دوستان مطرح کنم. ويـدا! يـادم    هاي دروني و وازدگيم را با بعضي يمشکالت و درگير

 تـو  از رار مالقـات! يک قـ که رابطة خوبي با هم داشتيم، آيد يکبار از طريق فريده ا.  يم

اي در محـيط داشـتي. بـا اينکـه هـي  صـحبت        نقش تعيين کننده نم نظر از گرفتم.

باشـي. در آن  به نسـبت انعطـاف پـذيرتر     رسيد يم به نظر ولي نداشتم، توخصوصي با 

مطرح تو هاي خودم را از تنگي فضاي فکري جامعة کوچکمان با  يجلسة سه نفره نگران

لبخنـدي زدي و   آخـر سـر   هايم گوش سپردي، امـا  وجه به حرفبا عالقه و ت تو. کردم

ا بعـد  هـ  دلخـور شـدم. سـال    تـو تعجب کردم و از  تفاوتي ي. از آن همه بسکوت کردي

 تر از آن بود که با حرف يک نفر قاب  ح  باشد. متوجه شدم که موضوع، پيچيده

 استيصال

پـيش دامـن زد.   هايم بيش از  در اين ميان تجربة دردناك فريده هم به تناقض

فريده را در زندان قصر شناختم. بيست و دو سه سال بيشتر نداشت. خوش سيما بـود،  

زد. با  اي کز کرده بود و با هيچکس حرف نمي با هيکلي ظريف و الغر. هميشه درگوشه

 ماند. کسي هم چندان توجهي به او نداشت. ها خيره مي نگاهي غمگين به دور دست

را با او باز کنم، اما با چند جملة کوتـاه سـر و تـه     چند بار کوشيدم سرصحبت

هاي کوتاه و تلگرافي او فهميده بودم که تنهـا جـرمش    آورد. از جمله صحبت را هم مي

اش پناه داده بـود.   اين بود که برادرزاده، يا خواهرزادة متواريش را يکي دو شب در خانه

اش را از او  يگـاه بـرادرزاده  اش کـرده بودنـد و نشـاني مخف    به همين جرم، کل ي شکنجه

خواستند. اما او به راستي از همه چيز بي خبر بود. بعد هم فکـر کـنم بـه دو سـال      مي

ها و منطق کور بازجوها ترسيده بـود کـه    زندان محکومش کرده بودند. چنان ازشکنجه

اش  هـا جـرم ديگـري بـه پرونـده      کرد کوچکترين کالم يا رابطه با بقية زنداني تصور مي

 کند. فه مياضا

و مقاومـت  « انقالبـي بـودن  »هايمـان   ، براي ما که واالترين ارزشترس و ضعف

خشونت دسـتگاه   آمد. کسي که زندان و بود، امري نابخشودني به حساب مي سرافرازانه

افتـاد،   مي زندانو به فکر بيرون رفتن از توانست با سرافرازي تاب بياورد  ساواك را نمي
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دانسـتيم کـه    شد. به تجربـه مـي   ير قاب  اعتماد تبدي  ميو غ« مشکوك»به موجودي 

 کند. را مي برداري بهره بيشترين ساواك از اين ضعف براي واداشتن به همکاري

افتادي، چه جرمي مرتکب شده بودي چه نشده بودي، خواه نا  به زندان که مي

 خورد. گره مي ت با سرنوشت همبندانا خواه راه بازگشت نداشتي. ناگزير سرنوشت

ترسيد و هم فکر و مکرش بـه بيـرون از حصـارهاي زنـدان، بـه       فريده، هم مي

کرد. تنهـايي را   خانواده و عزيزانش تعلق داشت. هي  پيوندي با همبندان احساس نمي

، جمعـي کـه   «جمـع »انتخاب کرده بود، و تنهايش گذاشته بـوديم. تنهـايي در ميـان    

تـرين   شود، به نظرم بدترين و سـخت  يتو تحمي  م حضورش هر لحظه خواه ناخواه بر

حشت کرد. شايد چون خودم هم از تنهايي و نوع تنهايي است. تنهايي فريده نگرانم مي

 «رو تحم  کنه؟ اين تنهايي در جمع هتون مي روه طچ»پرسيدم،  داشتم. از خود مي

شد. کـم کـم    تر مي تر و ضعيف کرد. روز به روز تکيده به راستي هم تحم  نمي

اش به زردي زردچوبه شده بود. هرچـه   و رنگ چهره شد يهم م هاي عصبي حملهدچار 

شد.  يافت. گاه دو يا سه بار در روز دچار حمله مي گذشت، بيماريش شدت مي زمان مي

ش ا ديگرکسي به سـراغ  ماند. افت، تنهاتر ميي هرچه وضع روحيش وخامت بيشتري مي

هـاي پزشـک بنـد     در پاسخ به پرسش هاي بند. رفت، جز گه گداري يکي از پزشک نمي

دانـم چـه    نمـي « زنـه!  هاي زشتي بـه سـرم مـي    دارم ديوونه مي شم، فحش»گفت،  مي

ترسيد. هرچه بـود، عجـز و استيصـال     هاي زشتي بود که او آن قدر از فکرش مي فحش

 هاي آهني تخت. کوفت به ميله م ميسراپايش را فراگرفته بود. گاه سرش را محک

داشـت. هـر ده پـانزده روز او را بـه      واك دست از سرش بر نمـي با اين همه، سا

 ؟د. البد براي همکاري و نوشتن عفوکردن دفتر زندان احضار مي

نگرانش بودم. نگاهش حالت غريبي پيدا کرده بود. گويي به جـايي فـراي ايـن    

ي وقتـ سخ به اين پرسش را نداشـتم. فقـط   جهان چشم دوخته بود. به مرگ؟ جرأت پا

ستراح را از تو قف  کرد و با چنـد گـره محکـم روسـري راه نفـس کشـيدن را       که درِ م

 زد، حضور مرگ را باورکردم. اش که به سياهي مي برخود بست، در رنگ چهره

آيا با نجات او، توانستيم به راستي حضور مرگ را از وجودش بزداييم؟ ديگـر از  

 سرنوشتش خبري نيافتم. او را از بند قصر بردند.
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 خودسازي

 زهره
مکمــ  هــم بودنــد و بــراي بيشــتر « خــود ســازي»انتقــاد و انتقــاد از خــود و

اي راي  بود و اهميتي ويـژه داشـت. مـن     ها شيوه هاي سياسي چپ، در آن سال جريان

بـه   هم پس از پايان تحصيالت دانشگاهي گرچه با هي  تشکيالتي رابطه نداشـتم، امـا  

بروم در يک کارخانه کار کنم که دستگير شـدم.  « خود سازي»اين فکر بودم که براي 

هايم اين بود که خصلت کارگري بهتـرين   اي تصور من همچون بسياري از هم دانشکده

توانم به خصـلت کـارگري دسـت يـابم. خصـلت       خصلت هاست و با کار در کارخانه مي

 گرفتيم.   يکي مي«  حية انقالبيرو»و « آگاهي طبقاتي»کارگري را هم با 

در دانشگاه نيز مهمترين خط و مرز سياسي ما با خصلت و معيارهـاي اخالقـي   

شـد.   در رفتار )متين و سنگين( و طرز پوشاك )گشاد و ساده و تيره رنگ( تعيـين مـي  

خنديد فوراً انـگ   اگر پوشاك کسي خارج از عرف بود يا رفتاري آزاد داشت و زياده مي

 شد. اي مناسبات خارج مي خورد و از گردونة پاره ف و بورژوا ميسبک و جل

سال اولي که وارد دانشگاه شدم، با همين خـط و مرزهـا بـود کـه افـراد يـک       

هايم که از طرف آن محف   محف  دانشجويي با من تماس گرفتند. يکي از همشاگردي

وي رياضـيات و  با من تماس داشت و به اصطالح مسئول من بود با بهـروز راد، دانشـج  

رهبر گروهشان ارتبـاط مسـتقيم داشـت. آنهـا خـود را پيـرو انديشـة مائوتسـه تنـگ          

دانستند و قصد داشتند الگـوي انقـالب چـين را در دهـات خراسـان پيـاده کننـد.         مي

کردنـد و بـه    شـان اعمـال مـي    اي را هـم در مناسـبات گروهـي    معيارهاي اخالقي ويژه

شـان   محفـ   يدر زندگي روزمره و شخصي اعضـا  ند.استقالل شخصي افراد باور نداشت

کردند و معتقد بودند عشق و عواطف خصوصي نبايد در مبارزه وجود داشته  مداخله مي

داشتند و مرا بـه خـاطر رد و بـدل     هاي خصوصي مرا از دفتر دانشکده بر مي باشد. نامه

ر اين که بـه دعـوت   دادند. به خاط ام مورد انتقاد قرار مي هاي عاشقانه با همسر آتي نامه
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گير معروف، غالمرضا تختي در  ان در مراسم هفتم و چهلم مرگ کشتيکميتة دانشجوي

بازاريـان، دانشـجويان،   »و « قاتـ  ننگـت بـاد!   »راهپيمايي عظيمـي کـه بـا شـعارهاي     

کردند. بعد هـم بـه    شرکت کرده بودم مرا سرزنش مي« کارگران، دهقانان اتحاد، اتحاد

گرايي متهم و ارتباطشـان را   دانستم، مرا به ملي قهرمان ملي مي خاطر اين که تختي را

دسـتگيري همـة    با ساواك هايي بودند که روهگاز اولين  جالب اينکه با من قطع کردند.

 د.کراز تلويزيون پخش  را ، مصاحبه و ندامت رهبرانشان21اعضاء گروه، در اواخر دهة 

اري خصـلتي، خـاص   ذگ ي و ارزشاين نوع معيارهاي اخالقاما، بعدها ديدم که 

هـاي سياسـي فعـال در     هـا و تشـک    اين جريان يا آن جريان نبود. تقريبآ همة جريان

هـاي   ها و مجاهدين تا مخالفـان مشـي چريکـي و جريـان     دانشگاه، از طرفداران فدايي

طرفدار الگوي چين يا شوروي و غيره، خود را کمابيش پايبند به ايـن دسـت معيارهـا    

تـر   تـر و آزادمـنش   شـدند کـه شخصـيتي مسـتق      . ولو افرادي هم پيدا ميدانستند مي

 دادند. اي از اين دست معيارها تن نمي به پاره ند و در مناسبات گروهيداشت

ــوعي « اهي طبقــاتي و روحيــة انقالبــيگــآ»ايــن درك از  ــه ن کــه در عمــ  ب

اخالقـي   هـاي  ارزش»انجاميد، در زندان هم مسـلط بـود.    کارگرستايي و فقرستايي مي

دانسـتيم موجـب    که بيشتر ما در زندان خود را پايبند بـه آن مـي  « پرولتري و انقالبي

شده بود که پيش از هر چيز همديگر را زير مره بين بگـذاريم و هـر سـليقة شخصـي،     

هاي بورژوايي نسبت بدهيم. با اين کار خـواه   طرز پوشاك و خورد و خواب را به خصلت

شـديم و زمينـة    زديم که همه به ناگزير در آن مستحي  مـي  ناخواه به فضايي دامن مي

 يافت. رفت و جرأت ابراز آن کاهش مي ابراز شخصيت و آزادي فردي از ميان مي

 ،ها را با اين درك، وقتي مسئوليت تلويزيون را به عهده گرفتم چون همة برنامه

وازهـاي گوگـوش   ها، شوها، آ دانستم و بسياري فيلم چرت و پرت مي ،بجز چند استثناء

دادم کسـي تلويزيـون را روشـن کنـد،      وغيره به نظرم غير قاب  ديدن بودند، اجازه نمي

 مگر به تشخيص خودم.

اي را  خواستند برنامه هاي ديگر مي هر وقت بعضي از سياسي کارها، يا همبندي

شـود و نبايـد هـر موضـوع      کـردم کـه نمـي    ها بحث و جدل و انتقاد مي ببينند، ساعت

کردم که چه بايد ببيننـد و   را تماشا کرد. يعني براي ديگران تعيين تکليف ميچرندي 

آمـد. خـودم را پيشـاهنگ و     چه نبايد ببينند. اين کار به نظرم خيلي هم مسئوالنه مي
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م انه بـا مسـئوليت بـه منـافع همبنـد     دانسـتم و تصـورم ايـن بـود کـ      مارکسيست مـي 

پرسيدم که ديدن يا نديدن  ودم هم نميانديشم، ولي خود آنها متوجه نيستند. از خ مي

 هاي تلويزيوني چه ربطي به مارکسيسم دارد؟ برنامه

ها، مارکسيسم بيشتر مفهومي سمبوليک داشـت، سـمبول مبـارزه     در آن سال

داشته باشـيم،   اي آنکه مطالعه ها بي براي عدالت و برابري. اين بود که خيلي از ما جوان

. ساواك و رژيم هم هر کسي را کـه از آن وضـعيت   دانستيم خودمان را مارکسيست مي

اي هم که بازجو براي فرستادن  خواند. در ورقه ناراضي بود کمونيست و مارکسيست مي

، اگـر چـه حاضـر نشـده     نبه مارکسيست بود بودم من به دادگاه تهيه کرده بود، متهم

 بودم پاي آن امضاء بگذارم.

ضـافه بـراين کـه مجاهـدين و سـاير      هـا بـود، ا   دربند قصر اکثريت با ما فـدايي 

کـرديم. بـه هـر رو، بـا      کردند، يا ما مثـ  آنهـا فکـر مـي     مذهبي ها هم مث  ما فکر مي

 برديم. هايمان را در عم  پيش مي گيري حرف رأي

معروف شـدند هـم، بـه     5هاي خط  کارها يا کساني که بعدها به جريان سياسي

نداشـت. آنجـا کـه بـا مـا يـک صـدا         نظر من، اساس طرز فکرشان با ما چندان تفاوتي

هـاي   شدند، مث  مخالفت با برگزاري مراسم جشن نوروز، در زورگويي به همبنـدي  مي

گفتنـد   مي آنها خواهان برگزاري مراسم عيد، سختگيرتر و نامنعطف تر از ما هم بودند.

کرديم چون نوروز جشني سنتي اسـت،   جشن نوروز جشن شاهان است. ما هم فکر مي

 ها نبايد آن را جشن بگيرند. تمارکسيس

هـا مخـالف    اکثريت بند زنان در قصر به طور کلي با برگـزاري بسـياري جشـن   

هايي نظير سـرودهاي   هاي مربوط به بزرگداشت هاي انقالبي و برنامه بوديم، مگر جشن

 هاي محلي و تئاتر. صقانقالبي و آوازها و ر

زنـدانبانان کـاهش    که سـختگيري  32حتي پس از ديدار صليب سرخ در سال 

يافتــه بــود، فضــا بازترشــده بــود واجــازه داشــتيم بعضــي از وســاي  مــورد نيازمــان را 

هـا   ها دريافت کنيم، سر اين موضـوع کـه سـفره و فنجـان رنگـي از خـانواده       ازخانواده

وارد زنـدان شـود.    گذاشتيم که رنگبخواهيم، کلي بحث و انتقاد داشتيم. آخرسر هم ن

 کردي که فنجـان رنگـي درخواسـت کنـيم. مـن در      پافشاري مي تو !آيد، ويدا يادم مي

خـواهي مـا را بـه رنـگ و ظـواهر       انتقاد کردم کـه مـي   توبه  اي خصوصي، رسماً جلسه
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نياز از ظواهر زندگي بورژوايي به مبارزه و  زندگي دلخوش کني، در حالي که ما بايد بي

 تـو ها بودي، اما بسياري از مـا   در صف فدايي تومقاومت ايمان داشته باشيم. با اين که 

 !ول کن بابـا »فتيم، گ ها پشت سرت مي دانستيم. تعدادي از ما فدايي را آدم ليبرالي مي

 «هاش نبايد گوش داد ويدا آدم ليبراليه به حرف

زدند، به خصـوص کـه    ليبرال مي گان توهم به  کارها سياسيجالب اين بود که 

 بـاب کـرده بـودي، کـه از نظـر آنهـا کـاري پـر        در زندان  تومالفه دوزي جمعي را هم 

 هاي ليبرالي بود. زحمت، بيهوده و نشانة گرايش

به اين ترتيب، بر سر بسياري از مسائ  مربوط به زندگي روزمره، هميشه يـک   

هاي اکثريـت يـا بـه اصـطالح      شدند به تصميم ماندند و مجبور مي اي در اقليت مي عده

 تن بدهند.« جمع»

گفتنـد،   بنـد در اقليـت بودنـد، مـي     درون در تـوازن قـواي   سياسي کارها کـه 

اي در برابرشان نداشـتيم.   ما هم استدالل قانع کننده«. اکثريت هميشه بر حق نيست»

ها تصورم ايـن بـود کـه     برديم. در آن سال تر بوديم و در عم  حرفمان را پيش مي قوي

نحـوي شـده بـه کرسـي      هايم عين واقعيت است و وظيفه دارم آنهـا را بـه هـر    ال ايده

، هـر شـب از راديـو پکـن     بيـرون از زنـدان   طرز فکر همان چيزي بود کـه  بنشانم. اين

 «آيد! قدرت از لولة تفنگ بيرون مي» که شنيدم مي

بــراي خودمــان مأموريــت نجــات مــردم را قائــ  بــوديم و بــه قــول مــارکس  

ردم به مقصدي کـه  براي رساندن م اٌزور مردم را به بهشت ببريم. طبعه خواستيم، ب مي

زديم و در همـة   مي« امر و نهي»، دست به «بهشت روي زمين است»کرديم  خيال مي

 شديم. قائ  مي« حقانيت»کارها براي خودمان 

 

هـاي تلـخ و سـخت و در زيـر فشـارهاي زنـدگي        ها، در تجربـه  اما پس از سال

« بر حـق نبـودن  » يا« برحق بودن»ام که اگر قرار باشد مسائ  از زاويه  روزمره آموخته

انجامـد. مسـائ     سنجيده شود، به ناگزير بـه اعمـال زور و سـر آخـر بـه خشـونت مـي       

اجتماعي را فقط در صورتي که از جنبـة احتـرام بـه آزادي و حقـوق انسـاني در نظـر       

موضـع قـدرت    وجامد. حال چه در موقعيـت اکثريـت   ويي نينگتواند به زور بگيريم، مي

 موضع ضعف. باشيم، چه درموقعيت اقليت و
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ام که هرنوع تعيين تکليف براي ديگران، اعمال  امروز، تازه به اين نتيجه رسيده

انتقـاد و انتقـاد از   »است، که ما به آن نـام  « نهي از منکر و امر به معروف»زور و نوعي 

 داده بوديم.« خود

با اين همه، نبايد قرامـوش کـرد کـه زنـدان زنـان سياسـي در دوران شـاه بـا         

ــههــا  کــالس ــازي ،اتيعــهــاي مطال و برنام ــا ورزش و ب ــي   ب هــاي دســته جمعــي، حت

در برابر زندانبانان، در شرايط آن   تر و همبستگي ... و روابط نسبتاٌ انساني سازي مجسمه

حصار در جمهوري  ، مسئول زندان قزلداود حاجاي بود سياسي. به قول  ها مدرسه سال

دانيم که بسياري از همبنـدان   مي«. بودمدرسة چريک سازي و انقالبي پرور »اسالمي، 

 بعد از آزادي هريک به نوعي در صحنة سياسي فعال ماندند.
 





 

 

 تنهايي

 نوشين
ام. پـري بـا قـدي کوتـاه،      رفتارم را با پري هنوز که هنوز است فراموش نکـرده 

موهاي خرمايي، پوستي سفيد و چشماني روشن، چهرة نسبتاٌ زيبايي داشت. وارد بنـد  

آدم مطمئنـي نيسـت، جلـوش حـرف     »ها شـروع شـد،    پشت سرش پ  پ  قصر نشده،

دانستم چه دليلي براي مظنون بودن او وجود دارد. اما من هـم از   يو غيره. نم« نزنين!

 کردم اصالٌ با او روبرو نشوم. يهمان اول از سر احتياط سعي م

زد، حتـي در بـازي    يدر هي  کالسي شرکت نداشت. توي حياط تنهايي قدم م

آيـد روزي کـه گـارد     ياليبال هم راهي نداشت. همة درها به رويش بسته بود. يادم مـ و

کشيد.  زندان براي بردن چند تن از زندانيان به بند حمله کرد، او خود را از جمع کنار 

آيـا بـه   »رسـيدم،  پ ياز آن پس شک نسبت به او به يقين تبدي  شد. و من از خودم مـ 

کشه؟ يا از ترس اينکه مـا فکـر    يکنه از جمع کنار م يدلي  اينکه با ساواك همکاري م

 «شه؟ ينکنيم قصد گزارش داره با جمع قاطي نم

فهميـدم.   يبا اين همه، در آن زمان عمق معناي اين تنهايي و بن بسـت را نمـ  

خـورد. گيـر کـردن انسـاني      يهمه چيز برايم با معيارهاي مقاومت و قهرماني محک مـ 

ز يک طرف، و تنها ماندن در ميان جمعي کـه از صـبح تـا    ميان فشار ساواك و زندان ا

 غروب با آن سروکار دارد، برايم چندان قاب  تأم  و طبعاٌ قاب  فهم نبود.

چند روز بعد از حملة گارد، صبح که توي صف دستشويي ايستاده بودم، پـري  

بيـرون   پشت سرم بود. به او اعتنايي نکردم. نوبت به من که رسيد، آب با فشار از لولـه 

زد، به کاسة دستشويي خورد و به اطراف پاشيد. خودم را به سرعت کنار کشيدم و آب 

لباس پري را خيس کرد. چند بار از من خواست که شيرآب را ببندم، اما من بي اعتنـا  

به خيس شدن او شير را به عمد باز گذاشتم. در حـالتي دوگانـه مانـده بـودم، از يـک      

کردم  يرا کف دستش بگذارم، از طرف ديگر احساس مخواست حق پري  يطرف دلم م
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هاي پـري حسـابي خـيس     رفتارم ناجور و کينه توزانه است. شيرآب را که بستم، لباس

شده بود. نگاهي عاجزانه به من انداخت و از دستشويي بيرون رفت. از شرم خيس عرق 

 شدم.

دوران قهرماني  اما پري تنها موردي نبود که ميان جمع تنها مانده بود. دوران،

 بود و نشان دادن ضعف در مقاب  ساواك نابخشودني.

پيش از منتق  شدن به قصر، در سلول عمومي کميته دختري بـا مـا بـود کـه     

خواست جلوي او از مسائ  سياسي، پرونده و بازجويي حرف نزنيم. به  يصادقانه از ما م

و نه قهرماني و مقاومت. خاطر شوهرش دستگير شده بود، نه به دنبال کار سياسي بود 

 خواست با ساواك همکاري کند. يبه دنبال آزاد شدن بود، اما نم

هاي چرکين  ترسيد. حتي از م  دست يمشک  او آنجايي بود که از همه چيز م

خواست که قضيه را بـه   يمن که به قصد خودکشي رگ آن را زده بودم. از ما مصرانه م

ـ      اي بازجوها خبر بدهيم، مبادا بهانـه  توجـه بـه اينکـه قصـد      يبـه دسـت آنهـا بدهـد. ب

آيد، آنقدر پافشاري کرد که مـن بـا تقبـ      يخودکشي از نظر ساواك جرم به حساب م

احتمال شکنجة دو باره، ناچار شدم مسئوليت اطالع دادن به نگهبان را خودم به عهده 

 بگيرم.

ـ   ر دشـمن  وضعيت او براي بقيه چندان قاب  فهم نبود، بيشتر به ضـعف در براب

شد. همه از دستش کالفه بودند. با اين همه فضا در کميته مثـ  قصـر نبـود،     يتعبير م

کرد. من هم تازه از بيرون آمده  يزير فشار بازجويي همدلي و بخشش کمابيش عم  م

او برايم چندان مهم نبود. به چهـرة اسـتخواني و زرد، رفتـار هميشـه     « ضعف»بودم و 

م ا کردم. با اينکه گـاه از دسـتش حـرص    يي از ترحم نگاه مملتهب و بي تاب او با حالت

 «اي نيست و الکي با ما برخورده! اين بيچاره کاره»کهم اين بود ا گرفت، اما توجيه يم

آمـد، زيـر    يکرد. اگر کسي مشکوك به حساب م يولي در قصر وضعيت فرق م

ديگـر، گـاه    بار سنگين تنهايي در جمع از يک طرف و خشونت و فشار ساواك از طرف

 شد. يبه افسردگي شديد وحتي به رعشه و غش دچار م

شده بود. اما روزي کـه   هم با جثة نحيف و الغرش به رعشه و غش دچار  مهرو

گارد به بند حمله کرد، او به جمع پيوست. روزهـاي بعـد از حملـة گـارد، فضـاي بنـد       

ـ    هـا را   يدبينعوض شده و حال و هواي ديگري به خود گرفته بود. همبسـتگي جـاي ب
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 مهـرو تر شده بود. در آن روزها حالت و روحية  ها مهربان تر و نگاه گرفته، رفتارها ماليم 

هم به کلي تغيير کرده بود. او که هميشه از جمع برکنـار بـود فرصـتي يافتـه بـود تـا       

 خودش را با جمع همبسته و همدل نشان بدهد. با اين و آن از ماجراي حملـة گـارد و  

 ريختـه شـرکت   درهـم  وساي حرف بزند، در جمع و جور کردن  ندانبانانرفتار خشن ز

سابق نبود، لبخندي بر لبـانش نشسـته بـود،     مهرويديگر آن  مهرو. در آن روزها کند

   فروغش راه يافته بود. ياش گ  انداخته و برقي از شادي در چشمان ب چهرة رنگ پريده

برکنار مانـدن يـک همبنـد از    از آن پس، همواره با اين پرسش روبرو بودم که 

انديشيدم اگر زنـدانياني   يجمع بر چه اساس و چه دليلي قاب  توجيه است؟ با خودم م

« ضـعف »توانستند بدون واهمه از قضاوت، درد دلشان را بـاز کننـد و از    يممهرو نظير 

شـان از سـاواك کمتـر     خودشان با همبندانشان حرف بزننـد، شـايد واهمـه و وحشـت    

آمد. در اين ميان تفـاوت ميـان همکـاري و     ينة مقاومت برايشان فراهم مشد و زمي يم

هـاي   شد. اما چنين فضاي منعطف و همدلي بـا ضـعف   يهاي انساني هم روشن م ضعف

 زد. يانساني وجود نداشت. همه چيز به بي اعتمادي و ترس دامن م

دهـي بـه سـاواك از     وحشت از ساواك از يک سو، و ترس از همکاري و گزارش

آورد که  يداد و فضاي نامنعطف و خشکي به وجود م يسوي ديگر دست به دست هم م

سوزاند. و در اين وضعيت ما هم ناخواسته به نـوعي بـه فضـاي     يتر و خشک را با هم م

 زديم. يسرکوب دامن م

 



 

 

 آب بازي

 نسرين
نفر بيشـتر بـود و هـواي     731بود. تعدادمان در بند قصر از  32 مرداد ماه سال

رفتيم توي حيـاط و زيـر    ها تحم  ناپذير شده بود. مرتب مي و دم کرده توي اتاقگرم 

زديم. آن روز هم بعد از ناهـار   دم ميقساية ديوارهاي بلند آن، يک نفره يا دو سه نفره 

هـاي   زدند و با چهره ها رفته بودند توي حياط. قدم مي بيشتر همبندي ،به روال معمول

هـم کنـار شـير     ها يکارزروکردند.  هاي جدي مي ند بحثعرق کرده و برافروخته داشت

 هاي ناهار بودند. آب و چاهک گوشة حياط با جديت تمام مشغول شستن ظرف

وقتي با حميده و زينت و نيلوفر وارد حياط شديم از ايـن همـه جـديت در آن    

 مان گرفت و مث  هميشه در اين طور مواقع، بـدون قـرار   اختيار خنده گرماي وانفسا بي

قبلي ويرمان گرفت آن فضاي جدي را بشکنيم. پريديم وسط حياط به شـلوغ کـاري و   

کـرديم بـه شـير آب نزديـک      سر همبندان گذاشتن. در حالي که دنبال هم مـي ه سر ب

شديم، خود به خود دستم را به سر شـير چسـباندم و آب بـا فشـار بـه سـر و صـورت        

حميـده و   با چرخاندن دستم سراپاي هاي تند همبندان ها ريخت. فارغ از نگاه روزکاري

 خنديدم. قاه قاه  کردم و زينت و نيلوفر را خيس 

نشـوند،   ند تا خـيس اي پناه برد با خنده به گوشهنظم حياط بهم ريخت بعضي 

گي برداريم. ما چند نفـر بـه اصـطالح     خواستند دست از بيمزه  بعضي با عصبانيت از ما

داديـم و   ه شير چسبيده بوديم و همديگر را حول مـي ب ،ها، انگار نه انگار اي بچه مدرسه

ش پاره شده بـود و بـا خنـده بـه مـا نگـاه       ا کرديم. نگهبان توي حياط چرت خيس مي

 کرد. مي

رفت و در آن فضاي  در اين ميان يکي از مادران بند که با جديت داشت راه مي

شـمگين هشـدار   هاي تندش نکاسته بود، ناگهان به طرف ما آمد و خ شلوغ حتي از گام

هاتون رو جلو نگهبـان   کنين و پستون کشين! خودتون رو خيس مي خجالت نمي»داد، 
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 «اندازين! بيرون مي

د و لذت خنکي آب، انگار دود شد و به هوا رفت. شهايمان خشک  خنده بر لب

ش با سرتقي نگاه شيطنت آميزش را مستقيم به چشم ا حميده با جثة ريز و نسبتاٌ تپ 

فشرد. نيلوفر که قـد   ش ميا کوچک و هاي تپ  بود و لبة کتش را در دست مادر دوخته

نده بر خديد، هنوز ته ماندة  دور خوب نميبلندي داشت و عينکش را برداشته بود و از 

هايش را به کمـر زده بـود و بـا     را پايين انداخته بود. زينت دست نگاهشلبش بود، اما 

کـرد. مـن کـه از کلمـة      ربر به مادر نگـاه مـي  هاي تخس ب پاهاي نيمه باز مث  پسربچه

انـداختم.   ده بودم، نگاهي به هر چهـار نفـر  پستان با غلظتي که تلف  شده بود سرخ ش

ابـ  رويتـي   قاي نديدم، بلکه سينة  چيز زننده هاي بد قواره و گشاد نه تنها در آن لباس

 هم وجود نداشت که نظر نگهبان را جلب کند.

 و وارد ساختمان شديم. مان را فرو خورديم شادي
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 سنجاق سر

 فريده ک.
المالقات بـوديم. همـين    اي در اوين ممنوع يک سال و خردهمدتي در کميته و 

بـراي مالقـات بـا فرزنـدانم لحظـه شـماري        به زندان قصر رسيد ايمپ 32 اواخرکه در 

تـوي   پشـت در اتـاق مالقـات    نوشتم و هرهفتهاي به مادرم در بروجرد   کردم. نامه يم

 بخوانند.« ها يمالقات»نشستم تا بلکه اسم مرا هم در ليستِ  يم حياط

صداي  نام من هم در ليست خوانده شد. سرانجام يادم نيست بعد از چند هفته

وارد اتاق مالقات  نفهميدم چه طور کله پا ،ه بودو تمام بدنم داغ شد شنيدم يقلبم را م

اتـاق تاريـک    ديدم.شنيدم، اما هي  کس را ن اي  ، صداي همهمهدم در خشکم زد شدم.

به خود شيرين دخترم  «مامان! مامانِ» که با صدايِ کرده بودمدست و پايم را گم  بود،

مـادرم و فرزنـدانم   از پشـت تـوري چهـرة     وانستمآمدم و به سمت صدا رفتم. باالخره ت

شده بودند که بـرايم تصـور ناپـذير بـود.      و بزرگ آنقدر عوض ببينم. شيرين و بهرام را

آنها هم سـاکت بـه مـن خيـره مانـده       و قادر به گفتن کالمي نبودم. کردم يشان م نگاه

با احوالپرسي از من  هايش را گرفته بود که به زحمت جلوي اشک باالخره مادرمبودند. 

مـن پرسـيد،   با نگـاهي نگـران از   سکوت را شکست. بعد از چند لحظه دخترم شيرين 

 «مامان! از بابام خبر داري؟»

به آرامـي بـه او اطمينـان دادم کـه     م را فرو خوردم و با لبخندي تصنعي ا بغض

ي از رضايت بـر  حال پدرش خوبست. برقي از شادي در نگاه نگرانش درخشيد و لبخند

سـوزه.   يآد خيلي دلم براي بابـا هوشـنگم مـ    ياما وقتي برف م»لبانش نشست و گفت، 

که بـه مـن زل زده بـود، بـا      هرامب «درکوه که بخاري نيست! ،شه يبابام سردش مآخه 

شه و به سرعت از  يشه. زود سوار اسب م ينه، بابام سردش نم»گفت،  هيجاني کودکانه

کـه خيـالش از بابـت    از اينبعـد  شـيرين   شروع کرد به ورجه ورجه. و« شه! يبرفا دور م

بـراي مالقـات حضـوري چـه چيـزي بـرات       مامان فريـده!  »، پرسيد، پدرش راحت شد
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 سنجاق سر خواستم. ازش چند «بيارم؟

بهـرام از   هنوز چند کالمي رد و بدل نکرده، نگهبان پايان مالقات را اعالم کرد.

پـس از   پرسش بـه مـن خيـره مانـد.    شيرين با نگاهي پر از غم و  جست و خيز افتاد و

به کنـدي و آهسـته بـه     انوچکشهاي ک با قدم را گرفتند و دست مادرم مکثي طوالني

 هايم راه يافت. ند. نگاه غمگين دخترم ديگر رهايم نکرد و به کابوسسمت در رفت

در  بـود کـه   اولين بار به نظرم که ،33د به نوروز ش يحضوري مربوط ممالقات 

 .را حضوري و از نزديک ببينيم فرزندانمان دادند مي اجازهزندان قصر 

 .اي بنـد حـال و هـواي ديگـري پيـدا کـرده بـود       چند هفته مانده به عيد فضـ 

ديم کـر  يمـ « زندان تکاني» بودند. و همه به جنب و جوش افتاده عطي  شدهها ت کالس

شسـتند، تعـدادي پتوهـاي     يهـا را مـ   اي مالفـه  هر کسي به کاري مشغول بود. عـده  و

هـايي ار خميـر نـان     مجسـمه تکاندند، برخي هم مشغول تهيه  يسربازي را در حياط م

نان را با آب دهـان ورز   هايخمير من جزو کساني بودم که بودند. ها بچه براي هديه به

کردنـد.   يهـاي مسـکن رنـگ مـ     يا قرص ها روزنامه  يخميرها را با آگه . بعضيدادند يم

ها و گـردن بنـدهاي    مجسمه ،کساني هم آخر سر با مهارتي خاص از خميرهاي رنگين

گرمـاي   و عطوفت اي من سمبولي بودند از عشق وبر ها همة هديه ساختند. يزيبايي م

 .سرانگشتان همبندان

ها دو  ر تهية هديهد ،هايي که خودشان فرزندي نداشتند عشق و عطوفت جوان 

ـ      هـا  يبعضـ  بـارز بـود.   چندان برايم شـک  را بـه    يبـا مهـارتي چشـمگير خميرهـاي ب

ـ آيد کـه سـال بعـد در     ييادم م .ندکرد يهايي زيبا تبدي  م مجسمه نسـرين   ،32وروز ن

بـراي پسـرم بهـرام جـت      بـود،  و تازه به زندان افتـاده  س.که جواني نوزده بيست ساله

 زيبايي ساخت که چشمم از ديدنش خيره مانده بود.

ديـدار فرزنـدانم بـدون ميلـه و      از فکر ،شديم يهر چه به روز مالقات نزديک م

حرگاه روز مالقـات از سـ   .دز يشـور مـ    دلـم بيشـتر  شدم و  يتر م تاب يب، توري و حفاظ

و از چـه   دانم ساعت صبحانه چگونـه گذشـت   يزدم. نم يدر راهرو قدم م حاضر و آماده

 به برخي مادرها، از جملهدانم چرا  ينم کردند. تي اسامي مالقات کنندگان را اعالمساع

 اي مالقات حضوري دادند. ويدا! پشت در بزرگ حياط زنان عادي چند دقيقه تو به

قلبم داشت از دهـانم بيـرون    شنيدم.در ليست يا سوم بود که نامم را دور دوم 
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هـا و گردنبنـد را برداشـتم و بـه راه      و جوجـه  زد، سريع و دستپاچه مجسمة مـاهي  يم

افتادم. با نگهبان از بند خارج شدم و در گوشة راهروي بند زنان عـادي منتظـر مانـدم.    

ي مالقـات فرزندانشـان بودنـد. راهـرو     يادم نيست تنها بودم يا همبندان ديگري هم برا

هـاي   ها فحش مرتب به پاسبانزنان عادي که در رفت و آمد بودند و دراز بود و مملو از 

سـر  زد که  يدلم شور فرزندانم را مازدحام و نامأنوس،  درآن فضاي پر دادند. يرکيک م

و صداي گوشخراش در آهنين زنگ زده بلند شد. چنـد لحظـه بعـد دو کـودك چـون      

شـان در دسـت    يستپاچگي وارد راهرو شـدند. دسـت يکـ   دوقلوهايي بهم چسبيده با د

دويدنـد. مـدام دور و    يتند به دنبـال پاسـبان مـ   هاي کوچک، تند  پاسبان بود و با قدم

چسبيدند و هراسـناك در جسـتجوي آشـنايي     يکردند، بهم بيشتر م يبرشان را نگاه م

 بودند.

خت، فرزندان خودم بودند. براي ديدن من تر که شدند يکهو دلم فرو ري نزديک

. وقتي ديدم شيرين کالهي فلزي به رنـگ  شدند يروبرو مبود که با اين تجربة دردناك 

شـد. رسـيدند بـه مـن، در آغوششـان       يسياه بر سر گذاشته، قلبم داشت از جا کنده م

بـه سرشـان دسـت     زد. هر دو را به خودم فشـردم و  ي، قلبشان مث  گنجشک مگرفتم

يدم. تازه متوجه شدم که شيرين موهاي لطيفش را سراسر بـا سـنجاق سـر سـياه     کش

شتابان طوري که نگهبان متوجه نشود  فشردمش، همان طور که در بغلم مي پوشانده.

 و يکي يکـي از سـرم بـردار و    ها رو يواش يواش مامان فريده! سنجاق»در گوشم گفت، 

 «!بزن به موهاي خودت

چرا  خودت رو اينقـدر اميـت کـردي و ايـن      عزيزم!دختر »با تعجب پرسيدم، 

 «من فقط دو سه تا سنجاق ازت خواسته بودم. همه سنجاق به سرت زدي؟

آخه مامان! مگه شما صد و بيست نفر نيستين؟ براي »گفت، آهسته در گوشم 

 «همه سنجاق آوردم.

بـا شـگفتي   را در آغوش گرفتم و چشمان مهربـان شـيرين را بوسـيدم.     هر دو

هـاي دوسـال پـيش را در     ت تر شده. مالقا جه شدم که دخترم خيلي بزرگتر و عاق متو

زد کـه مرتـب در خانـه و     ياز مأموراني حرف مکه با نگراني و ترس  مبروجرد بياد آورد

پرسيدند. و اينکـه در دعـاي    يرفتند و در بارة مخفيگاه پدرش م يمدرسه به سراغش م

زنده و جاويد بـاد سـلطنت پهلـوي، مـرده و     » صبحگاهي مدرسه به جاي اينکه بگويد،
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ود باد سـلطنت  مرده و ناب»گفته،  ييواشکي در دلش م« سرکوب باد دشمن شاهنشهي

 «ه و جاويد باد دشمن شاهنشهيپهلوي، زند

اش کـه در سـال اول    ديکتـه اينکـه آيـا    . و ازهايش پرسـيدم  از مدرسه و درس

 حـاال  !بلـه مامـان  »پيروزمندانه گفـت،  با لبخندي  تجديد شده بود بهتر شده؟ ابتدايي

نويسم. همون طور کـه گفتـه بـودين،     يديگه لغت تي  رو که دوست نداشتم درست م

 «دونم هر گ  سرخ زيبايي حتماٌ تي  هم داره! يحاال ديگه م

 



 

 

 هميشه چيزي هست که بماند
 هميشه چيزي هست

 ها با محنت
 تلخي ها و شيريني هايش
 چيزي که به يادگار بماند
 ناهيد 

 چهرة فرزندم

 ر. ناهيد
هايم شدت يافته بود و من در ميان آنها  بعد از ماجراي خودکشي فريده تناقض

وامانده بودم. قادر نبودم به تنهايي و با اتکا به شعور و فکر خودم تصميم بگيـرم. بـيش   

 نقالبي و قدرت مقاومت راترسيدم که هر شک و ترديدي روحية ا از هر چيز، از اين مي

دادم تـا   تـرجيح مـي   م و به آن باور داشتم.در من بشکند. اين را در بيرون آموخته بود

 هاي درونيم طفره بروم و سرسري بگذرم. ها و شک ممکن از انديشيدن به پرسش حد

در دادگـاه   وبه پانزده سـال   در دادگاه اول و مدتي بود به دادگاه هم رفته بودم

در آن زمـان هـي  کـس را بعـد از پايـان       .ه بودممحکوم شدتجديد نظر به يازده سال 

اي دور و شايد تا آخر عمـر   کردند. اين را پذيرفته بودم که تا آينده محکوميت آزاد نمي

مانم. اما اين را هم متوجه شده بودم که يازده سال زنـدان، يعنـي عمـري را     زنداني مي

هـاي   و برنامـه هـا   درآن فضاي خاکستري گذراندن، يعني تحم  همـة آن سـختگيري  

توانست بـا مقاومـت و   آيا خواهم » …نه يک ماه، نه يک سال، نه دوسال  …روزمره و

 «تحم  کنم؟ سربلندي

ديگـر  هاي جديدي در برابرم قـرار گرفتنـد.    ، پرسشچندين و چند ماهپس از 

هـا و   توانسـتم براحسـاس   طفره بروم و سرسري بگذرم. ديگر نمي توانستم از پاسخ نمي

يم سرپوش بگذارم. چهرة پسرم صمد از درونم سـر بـرآورده بـود. بـه هـر      عواطف مادر
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داشت. دائم به او، به حرکـاتش،  بـه    شدم دست از سرم بر نمي توجيهي که متوس  مي

سرنوشـت  »پرسـيدم،   انديشـيدم. و از خـودم مـي    اش مي لبخندش، به نگاه قدرشناسانه

مبـارزة مسـلحانه هـر روز     شک و ترديدم نسبت به« فرزندم بدون من چه خواهد شد؟

ديـدم.   تر تغيير و تحـوالتِ درونـيم را مـي    تر و آگاهانه شد. رفته رفته منطقي بيشتر مي

هـايم   همچنان کالمي از افکار و احسـاس  ام. اما ، تر شده تر و پخته کردم بال  احساس مي

از گذاشتم. بـه انـدازة کـافي بـه خـودم مطمـئن نبـودم و         را با همبندانم در ميان نمي

 .قضاوت دوستان و رفقايم سخت واهمه داشتم

اولين باري که سرانجام پس از چندين ماه توانسته بـودم فرزنـدم صـمد را در    

اتاق مالقات زندان قصر ببينم، همهمة گوش خراشي فضـاي اتـاق را پـر کـرده بـود و      

گريسـت و گـاه حيـرت زده بـه مـن خيـره        پسرم وحشت زده در بغ  مادر شوهرم مي

. در آن اتاق کوچک و تاريک، با دو رديف توري و يـک نگهبـان کـه در فاصـلة     ماند مي

زد، با يک مشت زنداني در اين سو و تعداد زيادي مالقـاتي درآن   ها قدم مي ميان توري

اگر عاطفة مادري داري، اگر فرزندت رو دوسـت  »زد،  سو، مادر شوهرم يکبند فرياد مي

 «خانه و زندگيت!داري يک کالم عفو بنويس و برگرد برسر

دو دستي به توري چسبيده بودم، بغض گلويم را گرفته بود و کالمي از دهـانم  

اي بسرآمد به خود آمدم، بـي اختيـار    آمد. همين که فرصت کوتاه ده دقيقه بيرون نمي

 «  کاش پدر و مادرم زنده بودند!»زير لب گفتم،

بـا همـان نگـاه     .دستم رسـيد در آن اولين مالقات غم انگيز عکسي از صمد به 

معصوم و لبخنـد قدرشناسـانه برلـب. عکـس را چـون جـواهري گرانبهـا پنهـان نگـه          

بوييـدم و   توانسـتم، بـه دور از چشـم رفقـايم آن را مـي      داشتم و هر وقـت کـه مـي    مي

رفتـه  « شه انقالبـي مانـد!   بدون عواطف انساني که نمي«  گفتم، بوسيدم. به خود مي مي

« انقالبي بـودن »ودم که تعبير و تفسيرهاي من و رفقايم از رفته به اين نتيجه رسيده ب

به احتمال اشکال دارد. اين نتيجه گيري را، اگر چه با خودم صراحت يافته بود، امـا بـا   

گذشـتن  »گذاشتم. مگر نـه ايـن کـه خـودم از مبلغـان سرسـخت        کسي در ميان نمي

رأت و جسارتِ بـروز  بودم؟ حال ج« هاي شخصي در راه انقالب وخلق ازعواطف و عالقه

دانستم، نداشتم. از منزوي  که خودم را متعلق به آن مي« جمع»تغيير افکارم را در برابر

 شدن وحشت داشتم.
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دارتـر و   يک و پـر همهمـه، هـر بـار فاصـله     مالقات با فرزندم هم در آن اتاق تار

رفت  طفره مي دادن صمد به خواهرها و برادرموهرم کم کم از شد. مادر ش تر مي مشک 

م بهانـه  گرده، چندين و چند روز دم به د طفلک هربار که از مالقات برمي»گفت،  و مي

 «کنه! گيره و گريه مي مي

مالقات حضـوري بـا فرزنـدان تـالش     وقفه براي اجازة  ياما خواهرها و برادرم ب

هـا   نشـيني خـانواده   ا و بسته در اعتصابآمدند.  يکردند و مرتب به مالقات من م يم

ر آن روزهـاي  ، دمسـئوليت و دلسـوزي آنهـا در حمايـت از مـن     ال داشتند. عشرکت ف

 اي براي من داشت. سخت نقش تعيين کننده

دانستم. قادر نبودم به فرزنـدم   اما من مالقات با فرزندم را حق طبيعي خود مي

دانستم و انگار ملکـي متعلـق    مستق  از خودم بينديشم. او را جزيي از وجود خودم مي

کر، يا بهتر بگويم بدون فکر او را همراه خـودم در  فت. در بيرون هم با همين سابه من 

اش  دادم. در زندان حتي وقتي شنيدم فرزندم با زبان الکـن کودکانـه   برابر خطر قرار مي

کنـد و پـدرش    هايش تعريف کرده که مادرش در باغ وحش زنـدگي مـي   براي همبازي

ديد ـ باز هم تـاثير آن    ط نيمي از بدنش را ميشکم و پا ندارد ـ چون درمالقات با او فق 

کـردم او هـم    توانستم عميقاً درك کنم. فکر مي هاي دهشتبار را بر فرزندم نمي مالقات

هاي ديگـر، بـه    به اندازة من به اين ديدارهاي کوتاه نياز دارد. مادر شوهرم را با خانواده

قـه مالقـات از گرگـان بـه     خصوص با مادر حليمه که هر هفته فرزندش را براي ده دقي

کشـيدم تـا    شدم. هفته ها انتظار مي کردم و سخت دلگير مي آورد مقايسه مي تهران مي

ند کالمي با او رد و بدل چند دقيقه فرزندم را ببينم، بي آنکه قادر باشم به آسودگي چ

 کنم.

هـاي   آمـدم. پيغـام و پسـغام    تر و عاجزتر از اتاق مالقات بيرون مي هربار تلخکام

هلل ا ام کرده بود، به خصوص پيغام پدر بزرگم که آيـت  اقوامم براي نوشتن عفو هم کالفه

که با پارتي بازي يک مالقات حضـوري جـور    همسرم سرشناسي بود. پيغام او را عموي

کرده بود به من داد. پدر بزرگم پيغام داده بود که کافي ست يک نامة کوتـاه بـه فـرح    

وان يک مادر بخواهم که وضعيت مـرا درك کنـد و امکـان    پهلوي بنويسم و از او به عن

دانستم که نامه نوشتن به فـرح بـا درخواسـت عفـو ازشـاه       آزادي مرا فراهم بياورد. مي

کـرد.   رفت. در عالم ديگري سير مـي  هاي من به گوش او نمي تفاوتي ندارد. اما استدالل
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 بازگرداندند. ، مرا دوباره به زندان قصراوز نيم ساعت جر و بحث با پس ا

 هاي ماهي مجسمه

و  کتــابخوانيکوشــيدم بــا ورزش و  گذشــت و مــن مــي روزهــا بــه کنــدي مــي

يـازده سـال زنـدان کمتـر      بـه  هاي جمعي خودم را مشغول کـنم، بـه فرزنـدم و    برنامه

 بينديشم.

 ها کـاهش  سختگيري المللي صليب سرخ بين اردر پي ديد فرا رسيد. 31نوروز 

هم وضعيت بهتـري پيـدا کـرده     عيد با فرزندان در روزهاي ريمالقات حضو يافته بود.

من تازه از کميته به قصر منتق  شده بودم و آن را با جزيياتش درست به  32بود. عيد 

ما اعتصاب غذا کـرده بـوديم و بـه مالقـات      31عيد  يادم هست که اما آورم. يخاطر نم

 ازايمـان،  ه آوردن بيشتر خواستهرفتيم. پس از پايان اعتصاب و به دست  يا نمه خانواده

را که به خاطر اعتصـاب از   دفتر زندان درخواست کرديم مالقات حضوري با فرزندانمان

 پذيرفته شد. زنداندست داده بوديم، تجديد کند. درخواستمان از طرف دفتر

سابقه همـة بنـد را گرفتـه بـود. همـه سـرگرم تهيـة         شور و هيجاني بي اينبار

ـ   جـوراب  هـاي رنگـيِ   هـا بـوديم. بـا نـخ     دان و خانوادهاي براي فرزن هديه دوزي   هـا گ 

 در روز چنـد  کـه  هـايي  نخ با هم من …ساختيم و مجسمه مي کرديم، با خمير نان مي

براي صـمد سـاختم.    با خمير نان نگير ماهي مجسمة تا چند بودم، خيسانده گرم آب

هـا محفـوظ بماننـد. تمـام      ها را در پنبه و کاغذ گز پيچيدم تا از چشم نگهبان مجسمه

راهـرو   شب را هيجان زده و نا آرام نتوانستم بخوابم، و از کلة سحر حاضـر و آمـاده در  

 نشستم.

 اي کوچکي کـه هريـک بـه نـوعي جاسـازي     ه کم کم سر و کلة مادرها با هديه

ک لي بهـم  ه ها همه گرد آمده بودند. نظم هر روزي بند ب کرده بودند، پيدا شد. همبندي

پريديم و هيجانزده لحظه شـماري   ود. همه با صداي بلند تو حرف همديگر ميريخته ب

اولين مادر را براي مالقات صدا کردنـد. او را تـا دم    71ساعت  کرديم. باالخره طرفِ مي

شد بدرقه کرديم. هنوز يک ربع نگذشـته بـا    در راهرويي که به بند عمومي زنان باز مي
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اگر چه تعداد روزهاي مالقـات   تازه دانستيم که رنگي پريده و چشماني گريان برگشت.

 مانده بود. يک ربع حضوري را بيشتر کرده بودند، اما اجازة مالقات باز همان

تپيـد، لـرزان از درِ بنـد     دلـم مـي   ظهر، باالخره نوبت به من هم رسيد. نزديک

ظـه  پس از چند لح بيرون رفتم. و در راهروي تاريک و حقير پشت بند منتظر ايستادم.

به من خيـره   شهمان نگاه معصوم غوش گرفتم. آرام بود و با پسرم را آوردند، او را در آ

مـرور   بـراي گفـتن   هايي که تمام شب مانده بود. راه گلويم بسته شده بود و همة حرف

فشـردم و سـر و صـورتش را      پسرم را در آغوش کالم ام پريده بود. بي دم از کلهکرده بو

وز به خودم نيامده سر و کلة نگهبان دو بـاره پيـدا شـد. شـتابزده     بوسيدم. هن  بوييدم و

کاغذ گزها را گذاشتم کف دست پسـرم. فرصـت    پنبه و هاي ماهي پيچيده در مجسمه

تمام شده بود و نگهبان عجوالنه او را از آغوش من بيرون کشيد و به راه افتـاد. پسـرم   

ا به سوي من هايش ر دستفشرد،  هاي کوچکش مي ها را در مشت همچنان که مجسمه

اي نا آشنا از درونم سـر   گريست. به بند که بازگشتم رعشه مي انهتاب دراز کرده بود و بي

 برآورد.

هاي بنـد قرصـي بـرايم آورد و روي تختـي درازکشـيدم. افکـار        يکي از پزشک

داده بـودم، از   هـا پـيش از دسـت    ، از مادرم که سالهايي از کودکيم پراکنده و تکه پاره

هايي پي در  به مغزم هجوم آورده بودند و در درونم به رعشه …ها و رزندم از بازجوييف

و گسيخته بـود. نفسـم در    شدند. فکر مشخصي نداشتم، همه چيز درهم پي تبدي  مي

شـروع کردنـد بـه چنـگ شـدن و       آمد. دسـت و پـايم   شده بود و باال نمي حبسسينه 

يم بيرون جهيـد و ديگـر بنـد نيامـد. صـداي      فريادي ناهنجار و ناخواسته از گلو يکباره

بدنم مث  سنگ سـفت و منقـبض   پيچيد و  هاي دلخراش وخشک خودم درگوشم  هنعر

ها چشم نگران که به من خيره مانده بودند، خودم هم وحشت کردم. چه بـر   . از ده.شد

هاي  رسيدند، با دستگاه سرم آمده؟ ديري نگذشت که چند نگهبان و پزشک زندان سر

 چند با بالفاصله. شوم جدا رفقايم از خواستم نمي و ترسيدم مي …کي براي قلب وپزش

. عادي زنان زندان بهداري به بردند برانکارد با و کردند خواب مرا آرامبخش قوي آمپول

داري، در حال خواب و بيداري، تشن  و فريـاد وتزريـق پـي درپـي     به در را روزي چند

ار هم به يکـي از رفقـاي پزشـک همبنـد و دوسـت      هاي آرامبخش گذراندم. يکب آمپول

از بهـداري فرارکـردم و بـه     . باالخره، ناچار روزيي به من بزندکم اجازه دادند سرنزدي
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زحمت خودم را به پشت بند رساندم. درِ بند که باز شد خودم را انداختم تـوي راهـرو.   

بازهم مرا به زور بـه  ام. ولي بي نتيجه،  خانة خودم بازگشته کردم به پناهگاه واحساس 

بهداري برگرداندند. سرانجام روز بعد، با اجازه پزشک شهرباني و مسئوليت خـودم، بـه   

حـالم رو   آهسته آهسته دوستان نزديکمبند بازگشتم و با مراقبت رفقاي پزشک بند و 

 به بهبود گذاشت.

اش کـه بـه سـمت مـن      هاي بسـته  اما هر وقت چهره گريان فرزندم را با مشت

 شد. هايم سرازير مي اختيار اشک آوردم، بي کرده بود، بياد ميدراز

بر مني کـه خـودم و فرزنـدم و زنـدگيم را     »دائم خودم را سرزنش مي کردم،  

، زنـدگي  از اين کـه فکـر فرزنـد   « رود؟ چه ميم، ا سازمان و مبارزة مسلحانه کردهوقف 

افکار خودم شرمنده بـودم  ترسيدم. از  آزادي برمن چيره شده بود مي نياز به دربيرون و

 نداشتم. گو کردنو جرأت باز

ام  در کلـه  خواست، آنچه کم مرتب از من ميرفيق پزشک مراقبم و دوست نزدي

کردم راستش را  جرأت نمي ارم. اماذکند با او در ميان بگ احوالم مي گذرد و پريشان مي

زار قـول و قـرار کـه    در برابر پافشاري او چند روزي بيشتر طاقت نياوردم. بـا هـ  بگويم. 

 عميق عاطفه به فرزندم و آرزويمهايم را هي  کجا بازگو نکند، وحشتم را از حس  حرف

براي پيوستن به او، برايش تشريح کردم. اما دوست نزديکِ پزشکم ايـن راز را فقـط    را

دو روز در دل نگه داشت. روز سوم، به تخت مـن نزديـک نشـده از نگـاه سـردش يـخ       

هم روشن تو بايد احساست رو براي بقيه رفقا »با لحني خشک گفت، کردم. بي مقدمه 

 «در ميان گذاشتم! ديگرِ کالس قايکني. من آن را با رف

اش تـنم   بي آنکه منتظر پاسخ من بمانـد دور شـد. از خشـونت و بـي اعتنـايي     

پـانزده سـال    آن رفيـق پزشـک بـه    .ائ  بودماي ق اهميت ويژه ها لرزيد. براي آن کالس

هاي پزشکي زندان داشت. او  ها و توصيه . نقش مهمي در درمانمحکوم شده بودزندان 

از سـر   هـاي سـختي   بـود و مقـاوم و شـکنجه    مبارز ما ديگر کالسِ رفقاي نيز همچون

 و شکسـت  درهـم ة او، آخرين قطـرات غـرورم   گذرانده بود. با واکنش خشک و نا منتظر

 خود گريستم.با  هاي ناخواسته شرمنده از احساس

به سراغم آمدنـد. محکـم و قـاطع     ديگر صميمي همان روز يا روز بعد دو رفيق

کردند که ديگر حاضـر نيسـتند بـا     مند و با لحني بيگانه و رسمي اعالدر برابرم ايستاد
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چـون شـنيديم   »داشته باشند. شگفت زده پرسيدم چرا؟ گفتند،  کتابخوانيمن کالس 

اگه بـه چنـين چيـزي بـاور داريـن ديگـه       »بي اختيار پاسخ دادم، « اي! که عفو نوشته

از واکـنش قـاطع مـن    !« کـردين  زدين، بايد به رويم تف مي بايست با من حرف مي نمي

خوب!  اگـر عفـو ننوشـته    »يکه خوردند. پس از کمي مکث به اين نتيجه رسيدند که، 

مـون رو   شه. تا اون وقت کالس يم مرداد همه چيز روشن 23ه ديگه در باشي، تا دو ما

هـر   نديم. ما بايـد در عمـ  نشـون بـديم     هاکار کنيم تا بهانه به دست سياسي مي عقط

 «ن باشه!واز خودم هکنيم، حتي اگ يفو بنويسه تحريم مکسي رو که ع

ترين و عزيزترين رفقـايم تحـريم شـدم. منـي کـه       اين چنين، از طرف نزديک

شـد، بيشـتر مـورد     يهمواره ازتحريم و انزوا وحشت داشتم. هرچه حال و روزم نزارتر م

گرفتم.  انگـار فقـط بـه خـاطر احسـاس و       اعتنايي دوستان و رفقاي نزديکم قرار مي بي

آمـدم. بـي    کـار بـه حسـاب  مـي    اش گناه نگراني از سرنوشت آينـده  عالقه به فرزندم و

مادرانـة مـادر    توجـه  در آن محيط خشـک،   انصافي رفقايم مرا بک لي از پا در آورده بود.

 هايم برايم غنيمتي بود. اي صميمانة اشرف ربيعي به درد دله کردن شايگان و گوش

هـا   به کندي و همراه با درد، مسير زندگيم به سمت رهايي از تابوهـا و تقـدس  

ناگزير به تأم  و جستجو در خودم روي آورده  تنهاييروي غلتک افتاده بود. در انزوا و 

ها در خلوت و تنهـايي، در   اني کتاببودم؛ که چه شد کار من به اينجا کشيد؟ در بازخو

خـودم،   ها، رفته رفته نطفه هايي از آگاهي به روحيـة  ها و يادداشت برداشتن انديشيدن

و اکثريـت  « جمع»در مهنم شک  گرفت. تقدسي که براي  …هايم و طرز تفکرم،  علقه

 قائ  بودم در من شکست. سرانجام توانستم خودم را بهتـر بشناسـم و مشـکالتم را بـا    

خ بدهم. چه نعمتي! آرام گرفتم و دل  و جـرأت  هاي خودم پاس اتکاء به شعور و توانايي

هـا و   کردم و از خيـال  م. ديگر خودم را به خاطر عشق به فرزندم سرزنش نميپيدا کرد

عـالم انسـانِ مختـار و     بـه روياهايم وحشت نداشتم. انگار وارد عالم ديگري شده بـودم.  

بسياري کسان پيش از من و آسانتر از مـن وارد چنـين    . شايدشدم ينزديک م مسئول

بـه  »گفـتم،   عالمي شده باشند، اما براي من راهي سخت و دردناك بود. به خـودم مـي  

«. آزادي فکرکردن و به فرزندم عالقه داشتن که دليـ  ديـوانگي و شـرمندگي نيسـت!    

پـيش   هـاي از  توانسـتم از آن ايـده   ترسم از قضاوت رفقايم و طرد شدن ريخته بود. مي

بودم، فاصله بگيرم. امـا در ايـن مسـير شـور و      ها شده، که روزي خودم مبل  آن تعيين
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شعف و خوش خيالي گذشته را هم از دست دادم و هرگز آن را بازنيافتم. آدمـي شـدم   

تپيد. شـتابي هـم    ساکت و درخود فرورفته. شايد هم متفکر. دلم ديگر براي بيرون نمي

هايش آگاهانـه پـذيرفتم. بـه     ها و تلخي م. زندان را با همة سختيبراي آزاد شدن نداشت

عاطفي خودم نيز درآن چـه   نقش خودم، و طرز تفکر خودم و واکنش هاي احساسي و

زندان را تا گشوده شدنِ درهـايش   ،دروني يبردم. با آرامش يمبه تلخي زيسته بودم پي 

 تم.با انقالب ، درتنهايي، اما متکي به خود پشت  سرگذاش

و همسـرم را   نها در دي ماه، شبي دير وقـت مـ   نيداپيش از آزادي آخرين زن

اهلل عظما گذاشـتند.   بقيه بي سر و صدا آزاد کردند. منّتي هم به پدربزرگم، آيت جدا از

اي که وارد خانه شدم، پسرکم، که چهار سال و نيمـه شـده بـود، چسـبيد بـه       از لحظه

کـرد.   رفتم دنبالم مـي  من جدا شود. هرجا که مي زاي ا پاهايم و ديگر حاضر نشد لحظه

 هم بوديم. ها همه جا و همة لحظه ها با تا مدت
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 نعنا داغ دفاعيه

 زهره
آنکه درعم  کاري کرده باشم، جـز آن کـه    اه به من حکم ابد دادند بيگدر داد

هـا   احکام باال بود و بـه خيلـي   32سال بار ديده بودم.  هاي فدايي را يک يکي از چريک

 کردم چنين حکمي به من بدهند. دادند. با اين همه، باورنمي ابد مي

اي را  ام کلي پارتي بازي کرده بود تا در دادرسي ارتش وکي  کارکشـته  خانواده

ام  کرد در دفاعيـه  براي من تعيين کنند. روز پرونده خواني، وکيلم با سماجت اصرار مي

 را غلي  کنم.« نعنا داغش»دفاع و به اصطالح خودش « انقالب سفيد شاهنشاه و»از

روز دادگاه، بعد از تشريفات معمول و مضحک، نوبت به دفاع من که رسيد نـه   

نشـده وکـيلم شـروع    ام هنوز تمام  اسمي از شاه برده بودم و نه از انقالب سفيد. دفاعيه

رواني ندارد و بـه ايـن خـاطر ايـن     آقا اين آدم ديوانه است! تعادل » کرد به توضيح که

 «زند! ها را مي حرف

من اصال اين آقا را »زده از اين همه اهانت، پريدم ميان حرفش و گفتم،  شگفت

 …و« بعنوان وکي  قبول ندارم. ديوانه هم نيستم

دادگاه بهم ريخت، رئيس دادگاه با لحني تند و خشـن پايـان جلسـه را اعـالم     

 م را عجوالنه به اطالعم رساندند.ه حکم ابدکرد. بعد از ده  بيست دقيق

با اين که به توصية رفقاي نزديکم تالش کرده بودم دفاعية سـاده و مختصـري   

 آوردم. بنويسم، از برخورد اهانت بار وکي  و حکم غير منصفانة قاضي سر در نمي

ام.  ام، جز آن کـه چنـد تـا کتـاب خوانـده      ام نوشته بودم کاري نکرده در دفاعيه

ي مـردم را  گهاي بهبود زنـد  ام که راه ام دادهب خواندن را  هم فقط به اين قصد انجکتا

 ام. بار هم بيشتر با کسي تماس نگرفته بيآموزم. نوشته بودم يکي دو

توضيح  انازگشتم، قضيه را براي همبندخشمگين و دلخور به زندان قصر که ب 

ام نگاهي عاق  انـدر سـفيه    دفاعيه نيز مث  وکيلم، با ديدن آنهاادم. جالب اين بود که د
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 «نداري که کتاب خواندن جرم است؟ مگر خبر» به من انداختند که

هـاي   اهگـ ين چنـد کـالم سـاده هـم بـراي آن داد     دانستند که هم به تجربه مي

تجربگي و سـادگي فقـط بـه خـاطر      آيد. من، اما از سر بي دربسته زياده روي بشمار مي

جـز کتـاب خوانـدن    »ام نوشته بودم،  داشتم، در دفاعيه اين که به کتاب خواندن عالقه

آيد. واال در  کردم، کتاب خواندن کمترين جرم به حساب مي خيال مي« ام! کاري نکرده

واقعيت امر کتابي نخوانده بودم. جز چند رمان و داستان و يکي دوتـا جـزوة ضـاله. در    

هـاي   مـا نبـود. کتـاب   هاي تئوري و سياسي يا تاريخي در دسـترس   دانشگاه هم کتاب

هـاي   رسيدند. من حتي بـه جـزوه   آمدند و به دست ما نمي معتبر، همه ضاله بشمار مي

گشـت نيـز دسترسـي پيـدا      درون تشکيالتي راي  درآن دوران که دست به دست مـي 

 نکرده بودم.

وکي ، در دادگاه تجديـد نظـر    اه احتمال، به خاطر همين دفاعيه و برخوردم بب

 کردند. دتاييرا  ابد محک

 



 

 

 اين پسر بچه رو ميگي؟

 زينت
از زنـدان قصـر بـا     دست بسـته  مرا، با چندين نگهبان مسلح 32ن سال زمستا

تپيـد، انگـار زنـداني بـودنم را بـه شـک         ماشين به دادگاه بردند. قلبم بـه شـدت مـي   

کردم. از آن همه تجهيزات و گارد مسلح يکه خورده بودم، تـا   تري احساس مي ملموس

سـاله بـراي رژيمـي بـا آن دسـتگاه عظـيم        73آموز  کردم منِ دانش تصور نميآن روز 

 قدر خطرناك باشم. يسي و نظامي اينپل

در اتاق انتظار نشسته بودم که مأموري آمد تـو و از اسـتواري کـه پشـت ميـز      

دفتر دار مرا نشان داد. مأمور بـا تعجـب پرسـيد،    « پس متهم کو؟»نشسته بود پرسيد، 

 «ميگي؟ اين پسربچه رو»

در اتاقي کوچک مرا در جايگاه مـتهم رديـف اول نشـاندند. تـا بـه آن روز، نـه       

چيزي دربارة دادگاه شنيده بودم و نه خوانده بودم. انگار وارد کالس درس شده بودم با 

 ها و ميز رئيس،  دادستان و منشي و غيره.   رديف صندلي

به هم داشـتيم؟ او   چشمم که به متهم رديف دو افتاد، حيرت کردم، چه ربطي

ها پيش فقط دو اطالعية سازمان مجاهدين را به من داده بود. در حـالي کـه مـن     سال

هاي فدايي خلق بودم و در ارتباط بـا خشـايار سـنجري و اعظـم      هوادار سازمان چريک

 روحي آهنگران دستگير شده بودم. گرچه عضو رسمي سازمان نبودم.

سازماني خرابکار مـتهم   بودن و عضويتواست مرا به مسلح دادستان در کيفرخ

کرد. يک لحظه با خيال عضويت در سازمان شاد شـدم. امـا وقتـي از چنـد کتـاب بـه       

عنوان جرم ديگرم نام برد و عنوان کتاب ساعدي را به غلط عزاداران بي  تلف  کرد، تو 

ود آلود دادستان و رئـيس دادگـاه ز   و خنديدم. از نگاه غضب« بي  و کلنگ»دلم گفتم، 

متوجه شدم که خنده را هم به حساب جرمم نوشتند. نوبت که بـه مـن رسـيد سـعي     

ام. اما هنوز حرفم تمام نشده دادسـتان   کردم توضيح بدهم که هي  وقت اسلحه نداشته
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 «رفتي! کنه، اسلحه در کمر کسي بوده که تو با او راه مي فرقي نمي»گفت، 

اي ندارد. ساکت  ه توضيح فايدهاز اين استدالل تعجب کردم. اما متوجه شدم ک

رسيدند. انگار  حال و ش  و ول به نظر مي ها. همه پير و بي نشستم و رفتم تو بحر قيافه

ريخـت، امـا سـعي     شـان مـي   شـان داشـت از تـن    هاي پرزرق و بـرق  ها و سرشانه لباس

کردند قيافة جدي به خود بگيرند. همه چيزِ آن دادگـاه بـه نظـرم مضـحک آمـد و       مي

حال و مضحک قـرار اسـت    هاي بي شد که همين آدم تيار لبخندي زدم. باورم نمياخ بي

 با يک حکم سرنوشت مرا رقم بزنند.

اشـرار  »هايي که به من نسبت داده شده بود عالوه بر ارتبـاط بـا    مجموعة جرم

، داشتن يک چاقوي شکاري براي رفـتن بـه کـوه    «اقدام عليه امنيت کشور»و « مسلح

براي تبلي  سياهک  و چند کتاب از صمد بهرنگي و حميد مبمني که بود، ساختن مهر 

 شد. ها هم پيدا مي در کتاب فروشي

ها که دادستان يکي يکي و به تفصي  روي آن مکث کرد،  با اتکا به همين جرم

به زندان ابـد   کوم کردند. متهم رديف دوم را همحسال م 53را به حبس ابد به اضافة م

فهميدم به چه مناسبتي با مـن يکجـا دادگـاهي شـده و چـرا       نمي محکوم کردند، اصالٌ

ي حق حـرف زدن بـا هـم را    اما ما حت .نگاه کردم اوبا حيرت به  .دوم قرار گرفته رديف

 نداشتيم.

هـا   خشونت و شکنجه شدت يافته، ميزان دستگيري 32دانستم که از سال  مي

که به بند عمومي قصـر بازنگشـته   تر شده، اما تا زماني  ها طوالني باال رفته و محکوميت

کـردم. فقـط بـا     بودم سنگيني، يا بهتر بگويم معناي واقعي آن حکـم را احسـاس نمـي   

هـاي غمگـين همبنـدانم، انگـار      هاي حيرت زده و چهره آلود، نگاه ديدن چشمان اشک

يکباره برگشتم روي زمين و متوجه معناي آن حکم شدم. از همبندانم شنيدم که مـن  

ام، يعنـي اگـر هـم روزي     سال هم اضافه بر حکـم ابـد گرفتـه    53هستم که اولين زني 

يک بعد از من به  به گمانمشد.  سال از حکم حذف مي 53آن شدم فقط  شام  عفو مي

 ند.چنين حکمي داد هم ديگر نفر

اما فقط همان روز اول نسبت به آن حکـم و پيامـدهاي سـخت و سـنگين آن     

توجه ماندم. خـودم را تنهـا حـس     عناي واقعي آن بيتأم  کردم. از آن پس، ديگر به م

کردم، به جز من پانزده نفر ديگر از همبندان و دوسـتان دور و نـزديکم حکـم ابـد      نمي
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سال را به بايگاني مهنم سپردم و زندگي در زنـدان را بـا    53گرفته بودند. ابد به اضافة 

 هايش پذيرا شدم. ها و خوشي سختي

شـودن چشـمانم واقعيـت تلـخ زنـدان بـا ديوارهـاي        با اين همه، هر صبح با گ

نشسـت. امـا بـا شـروع ورزش      کردم و غمـي سـنگين بـر دلـم مـي      بلندش را حس مي

صبحگاهي در کنار دوستان نزديک و همبندانم، شور و شوق زندگي دو باره به سـراغم  

در شـدم. زنـدگي را    آمد. تا شب مشغول کالس رفتن، آموختن، تفريح و بـازي مـي   مي

رساندم و شب همه چيز را با خـود بـه    به شب مي تحرك همبندان پرمحبت و پر ميان

 کردم. بردم. درخوابي عميق و پر از رويا وجود خودم را درزندان فراموش مي خواب مي

 

چند سالي بيشتر نگذشت که طعم آزادي را با تمام وجود چشيدم. رژيم شاه و 

اي بـراي رعـب انـداختن بـه دل      لهدستگاه عظيم ساواك به رغم اسـتفاده از هـر وسـي   

ابد نتوانسـت   جوانان، به رغم آن همه سرکوب و شکنجه، اعدام و احکام ابد و اضافه بر

 ود پيشگيري کند.از قيام مردم و سرنگون شدن خ
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 کميته ،اوين -7

 





 

 

 به ياد زري

 م. فهيمه
زنان اوين به سلولي عمومي  از سلول انفرادي بند مرا بود. 7533تابستان سال 

ايم افتاد، به سويش  . همين که وارد سلول شدم چشمم به هم پروندهکردند منتق 

هايي افتاد  بوسيدم نگاهم به روزنامه دويدم و در آغوشش گرفتم. در حالي که او را مي

وبوسي کنم، هيجان زده که کف سلول پخش بود. رفتم که با هم سلولي ديگرم ر

به منصوره »ام شتابزده پاسخ داد،  رفيق هم پرونده«. دن؟ به شما روزنامه مي»پرسيدم، 

اي فلزي پشت  نگاهم روي منصوره ماند، ديدم موهايش را با گيره«. دن! روزنامه مي

رفيقم بالفاصله «. دن؟ به شما گيرة مو هم مي»سرش جمع کرده. با تعجب پرسيدم، 

ديگر تقريباً دوزاريم افتاد  «دن! به منصوره گيرة مو هم مي»، طعنه آميز گفت با لحني

اند. البد ما دو نفر را هم به آن  که طرف مشکوك است و امکاناتي در اختيارش گذاشته

ايم. آخر قرار بود ما را به  را زده« حرف هايمان»اند تا مطمئن شوند که  سلول فرستاده

 زودي دادگاهي کنند. 

فرصت مناسبي در گوشي به من هشدار در ر که به دستشويي رفتيم، رفيقم از ناهابعد 

داد که حواسم جمع باشد و حرفي نزنم که منصوره ابدي است، اما به خاطر همکاري 

ديگر سلول باال با سلول انفرادي پايين فرقي برايم نداشت. کنند.  دارند آزادش مي

  وانستيم سرود بخوانيم يا درد دل کنيم.ت يچون تمام حرکاتمان تحت کنترل بود. نم

 

اي گذشت، روزي در سلول باز شد و دختر جواني با چشماني شـفاف   يک هفته

چون آسمان آبي وارد سلول شد. ابتدا من و رفيقم بـا احتيـاط بـه او برخـورد کـرديم.      

او قابـ  اعتمـاد   ولي پس از مدت کوتاهي دستمان آمد کـه  نکند او هم مشکوك باشد! 

ا نبـي قلهکـي   قـ نامش زهرا آت و به اشاره به او فهمانديم که مواظب منصوره باشد. اس

و شـوهرش در يـک    کرديم. بيست و يک سـالي بيشـتر نداشـت    بود، زري صدايش مي
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توانسـتيم بـا    مـي  و ر فرصتي که منصوره در سلول نبودگاه د درگيري کشته شده بود.

ام تـرور بعضـي مقامـات بـه عنـوان      کرد که هنگـ  تعريف مي ما براي ،کنيم هم صحبت 

گفت، وقتي در يک خانة تيمي در شمال زندگي  نشسته. مي جلو اتومبي  مي« پوشش»

خانة « خبر سالمت»رفته و  کرده، هر روز صبح بايد با ميني بوس به شهر مجاور مي مي

 گشته. رسانده و بازمي فقايشان ميبه ر شان را  تيمي

و بـا   اکس آشنا شدم، بـه يـاد زري افتـادم   اه فدستگ طرز کار که با ها بعد سال

ها وجود داشت، شـايد سـاواك دسـتگاه     خود فکر کردم اگر دستگاه فاکس در آن سال

 کرد. يفاکس را به جاي زري اعدام م

دانستيم که حد اق  محکوميـت زري حـبس ابـد اسـت. ولـي       در آن زمان، مي

سـت. بارهـا از زبـان بازجوهـا     دان احتمال اعدامش بيشتر بود. خود زري هم اين را مـي 

 حرف بازجوها را شنيده بود. اما اميد به زندگي و مي  به زنده ماندن در او شديد بود و

 ها و اينکه ترور و مبارزة مسلحانه جدا از توده با او در مورد کارهايش گرفت. نمي يجد

با ترور به نظرم، خودش هم به اين نتيجه رسيده بود که کردم.  يثمري ندارد صحبت م

و ايـن راه   توان با رژيم و امپرياليسم مبارزه کرد يک مقام ساواکي يا يک آمريکايي نمي

 سرانجام درستي ندارد.

اشـت. سـروان روحـي،    روزهاي آخر که با هم بوديم بيشتر اوقات دنـدان درد د 

تو اعدامي هستي، لزومـي نـداره دنـدونت رو    »به صراحت به او گفته بود،  رئيس زندان

 «ه کنيم، قرص مسکن برات کافيه!جمعال

يک روز غروب که به سلول ما روزنامه دادند، پـس از چنـد دقيقـه دنـدان درد     

زري شدت گرفت و در اثر کمبود هواي سلول قلبش هم بـه شـدت بـه تـپش افتـاد و      

شروع کرد به صداي بلند ناله کـردن. نگهبـان او را از سـلول بيـرون بـرد. همـين کـه        

تاد خبر اعدام اعظم روحي آهنگـران و دو چريـک فـدايي مـرد را     چشمم به روزنامه اف

دانستيم کـه آنهـا از رفقـاي نزديـک      خواندم. خبر را به اشاره به رفيقم نشان دادم. مي

زري هستند. هر دو تصور کرديم که او با خواندن خبر اعـدام دوسـتانش دچـار تـپش     

حالش کمي بهتـر شـده بـود.     قلب شده. چند دقيقه بعد که او را به سلول بازگرداندند،

رفيق سعي کن تحم  کني! تو کـه روحيـة   »رفتم کنارش و آهسته در گوشش گفتم، 

يکهو با چشمان از حدقه در آمده به من خيره شـد و بـه صـداي بلنـد     « خوبي داشتي!
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وقتي قيافة متحير و رنگ پريدة ما دو نفر را ديد، با صـدايي  «. مگر چه شده؟»پرسيد، 

منصوره، حسابي متوجة ما شده بود و به دقت مـا را زيـر   « چه شده؟»د، بلندتر فرياد ز

نظر گرفته بود، درست مث  يک دوربين فيلمبرداري. ديگر کار از کار گذشته بـود. مـا   

از ايـن   بـدهيم، غافـ    دلداري او را خواستيم کرديم زري خبر را خوانده و مي خيال مي

روزنامه اشاره کردم. تا چشمش به خبر افتـاد  يم. ناچار به بود  که کار را خراب تر کرده

مـرا   :شروع کرد مرا ببوس را زمزمه کردنشروع کرد به زار زار گريستن. بعد به آرامي 
. دلـم  …روم بـه سـوي سرنوشـت     ببوس/ براي آخرين بار / خدا تو را نگهدار / که مي

هايم خفه کنم.  خواستم، اقالً آن دخترة عوضي، منصوره را با دست آتش گرفته بود. مي

 فردا صبح زود زري را از سلول ما بردند.

کميتة  د. وقتي درهاي سخت جسمي و رواني را از سر گذرانده بو زري شکنجه

زري امشب بيـدار  »بود، روزي منوچهري، يکي از بازجوهايش به او گفته بود،  مشترك

اورده بـود.  زري از حـرف او سـر در نيـ   « خواهيم برايـت کلـه پاچـه بيـاوريم!     بمان! مي

هاي شب او را چشم بسته به سرد خانة بيمارستان شهرباني برده بودند تا اجسـاد   نيمه

سالة مـادر شـايگان را    77ساله و  1چند تا از رفقايش، از جمله ناصر و ارژنگ فرزندان 

زدم و  ها زانو مي گي  شده بودم، باالي سر تک تک بچه»گفت،  شناسايي کند. زري مي

زدم! و  مـي بستم و بـه آرامـي لبخنـد     باره مي کردم و دو اشان را باز ميه با دستم چشم

زري بارها از مکاوت و هوش ناصر و ارژنگ که مدتي با آنهـا   «داد منوچهري فحشم مي

گفت کـه او را سـر جسـد     گفت. از تلخي روزي مي در خانة تيمي زندگي کرده بود، مي

گفت که بعد از آن روزهـاي تلـخ و    ميحميد اشرف و ساير رفقايش برده بودند. از اين 

 نتوانسـته بـود،  ديگر  بعد از آن شده بود. زري حاليناك، دچار آشفتگي و پريشان درد

رفقـايش  د. مرتب در خواب جي  مي زد. حاال خبر اعدام سه تن ديگر از خوابببه آرامي 

 او را از پا انداخته بود.

 

اند.  ندم که زري را اعدام کردهچند ماه بعد در زندان قصر، شبي در روزنامه خوا

اي خـوب و   اش، بـا روحيـه   هايش شنيدم، به رغم اعصاب نـا آرام و آشـفته   از همسلولي

 جوخة اعدام رفته بود. پاي استوار به

 اسـمش  اگر اشـتباه نکـنم   که و خواهر کوچکش هها از خانواد زري خيلي وقت
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وقتـي آزاد  » کـرده بـود کـه   چند بار به من سفارش کرد.  ، برايمان تعريف ميبود مريم

ر بار از به خصوص خواهر کوچکم را هزا، ادرم برو و سالم مرا به او برسانشدي پيش م

  گـاه نتوانسـتم بـه ايـن خواسـت زري عمـ  کـنم. در        ياما من هـ «. طرف من ببوس

ه ايـران آبسـتن   زمـاني کـ   .ها من هـم آزاد شـدم   شدن در زندان بحبوحة انقالب با باز

را در هـم   زماني که گردبادي سهمناك همة مـا، و کـ  مملکـت    .ودطوفاني هولناك ب

 بـه مـادرش   را او يدار مادر دردمند زري بروم، سالمکه به د دادفرصتي دست ن ،پيچيد

را در آغوش بفشارم. شايد هم اين نوشته را به خاطر عـذاب   ک اوبرسانم و خواهر کوچ

کوچک، روزي از اين طريـق سـالم   . باشد که در اين جهان !ويدا ،تو به دهم يم وجدانم

 و خواهرش برسد. يادش گرامي باد. زري به مادرش

 



 

 

 گالبي و آزادي

 ر. ناهيد
بود، روزي در سلول عمومي کميته از هـرم گرمـا از نفـس افتـاده      33تابستان 

بوديم که در سلول باز شد و دختر جوان تر و تميزي آمد تو. با چهـرة زيبـا، دوگـيس    

نوارش، در آن فضاي گرم و تاريک و کثيـف سـلول، همچـون    هاي نو بلند بافته و لباس

نسيم با طراوتي بود که به سلول راه يافته بود. دورش جمع شديم. با آرامش سالم کرد 

هاي ما پاسخ گفت. قيافـه و رفتـارش هـي      و با اطمينان و بدون ترس به سي  پرسش

لـش  ي نداشت. هرجـا کـه د  ا وجه مشترکي با ما نداشت. به خودش مسلط بود و واهمه

خواست بـا شـوخي و    داد، هر جا هم که نمي پاسخ مي  خواست با لهجة غلي  ترکي مي

کرد. معلوم بود که از بندي در کميته نيامده، تـازه وارد و نـا بلـد هـم      طعنه برگذار مي

 .افتاده بود سلول ما بهکه ازآسمان  بود اي نيست. انگار فرشته

 آيي؟ ازش پرسيديم از کجا مي 

 ـ از اوين. 

 اي يا آزاد؟  مشتاقانه پرسيديم، محکوم شده

 ام. با لبخندي مرموز گفت، گالبي شده

 اي ست؟ ـ گالبي ديگر چه صيغه

 ام ديگر! خودتان معما را ح  کنيد. ـ گالبي

زديـم.   پلکيديم و کلي حدس و گمـان مـي   يکي دو روزي کنجکاوانه دورش مي

سـايه  اش  مي عميق بـر چهـره  غرفت و  مين فرو کم حرف بود و گاه در سکوتي سنگي

ها که هوا کمـي خنـک    . غروبه باقي مانده بودشدن ح   همچنانانداخت. معما، اما  مي

ار هـم  گفـت، چـاي و سـيگ    بردند هوا خوري و آن طور که خودش مـي  شد او را مي مي

يـک   بـيش از  ،ست و با اين که هي  کاري نکرده صفا او گفت، اسم دادند. مي بهش مي

رسـند. ايـن    اش کلفـت اسـت بهـش مـي     سال است که در زندان مانده، اما چون پارتي
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زد،  گويد يا به طنز. از خودش هي  حرفـي نمـي   حرف آخرش را معلوم نبود به جد مي

کشد. بعدها فهميديم که به خاطر خواهرش  اما معلوم بود که بار فشاري را بر دوش مي

باخته بود، کلـي   جانسپس در درگيري با ساواك صبا بيژن زاده که مخفي شده بود و 

 شکنجه ديده.

شب سوم که از هوا خوري برگشت و دورش جمع شـديم، بـا لحنـي جـدي و     

 حالتي رسمي پرسيد،

 ـ معما رو باالخره ح  کردين؟ فهميدين گالبي چيه؟

 هر کسي تعبير و حدس خودش را گفت.

 .من گفتم، گالبي ميوة خوش مزه و لطيفي است مث  تو

خنديد و گفت، درست بر عکس. يکبار انجيري را بردند پيش دخو و پرسيدند، 

ايـن انگـور بـوده    » اش توضـيح داد کـه،    اين چيه؟ دخو فکري کرد و با لهجة قزوينـي 

چالندن، تو آفتاب خشکاندن، خشخاش بهش پاچاندن، چوب تو کونش چپانـدن، تـازه   

 «شده گالبي!

لين بار دانستيم که ساواك، گويـا بـه توصـية    با اين طنز تلخ بود که ما براي او

ها را پس از پايان محکوميت هم آزاد نکند. وضـعيتي کـه    موساد تصميم گرفته زنداني

طبع ل ـر   فريده يکي از ابدي هاي شوخ«. ملي کشي»گفتند  مي به آن در زندان مردان

 «گالبي! يمتازه شد» داخته بود کهجا ان در زندان زنان، اين را

 



 

 

 ما گلدان

 شهين
 نمـ  در سلول انفرادي اويـن بـودم. پايـان محکوميـت     32از روزهاي اول سال 

بـه اصـطالح    يـا  ند ماه مانده به پايان محکوميـت بود. درست يادم نيست چ 33اواسط 

 به سلولي عمومي راه يافتم. ،«گالبي»تبدي  شدن به خودمان 

فرادي و آن سلول ، بس که به اين سلول ان31از آغاز دستگيريم در اواي  سال 

در اين زندان و آن زندان منتق  شده بودم، حساب روز و ماه و سال از دستم در رفتـه  

دوسـت داشـتم   م بود که ا يمانده بود خصوصيت و روحية هميشگ بود. چيزي که برايم

 آنچه در اختيار دارم به بهترين وجه ممکن بگذارانم.لحظات زندگيم را با 

و هي  چيـز در اختيـار نداشـتم، بـا خـودم مشـاعره       وقتي در سلول تنها بودم 

دانسـتم از بـر    يکردم، اشعار زيـادي کـه از حـاف ، سـعدي و پـروين اعتصـامي مـ        يم

کردم شعرهاي روز قب  را تکرار نکنم. مثالٌ بـه خـودم    يخواندم. هميشه هم سعي م يم

آفتـاب روشـن    ي که اين نقطة ديوار با نورِ، مستقيم يا غير مستقيم،ا گفتم از لحظه يم

کـنم يـا    يشود تا وقتي که به نقطة ديگري در فالن گوشه برسد، با خودم مشاعره م يم

هـاي   يخوانم. درست کردن مجسمه با خمير نان هم يکي ديگر از سـرگرم  يحاف  را م

 من در سلول بود.

ها و همبندانم اين روحية مرا به مسائ  سياسي، مقاومـت و   يخيلي از همسلول

دادند. اما اين روحيه ربطي به هي  کدام از اين مسائ  نداشت، جزيي از  يممبارزه ربط 

 وجود من بود و هنوز هم هست.

 

سلول  عمومي.بود که مرا از سلول انفرادي بردند به سلول  32 به گمانم اواسط

هايي رو به باغ. پيش از من شـش   عمومي اوين اتاق نسبتاٌ بزرگ و روشني بود با پنجره

آن اتاق زنداني بودند. تا جـايي کـه بـه خـاطر دارم خـانم رضـايي بـود و         هفت نفر در
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ودند و مريم و بـه گمـانم صـفا.    دخترش فاطمه، سه نفر از خويشان هوشنگ اعظمي ب

متواري و مخفي بود. سـيمين خـواهر مـن هـم از      شان همگي يکي از خويشان نزديک

عد از آزادي بود که شـنيدم  به فداييان پيوسته و مخفي شده بود. فقط ب 35اواخر سال 

در يک درگيري مسلحانة خياباني کشته شده. بعد از انقالب عکس جنـازة   33در سال 

 ها ديدم. خواهرم را در روزنامه

خبر بودم. به سلول عمومي هم  يدر اوين هي  مالقاتي نداشتم و از همه چيز ب

بودنـد و چنـد نفـري     که رفتم وضع بقيه هم بهتر از من نبود. يکي دو نفر زيـرِ اعـدام  

تمـام شـده    هـا  يگوي ها و خاطره منتظر دادگاه و همه بدون مالقات. بعد از مدتي حرف

گذشت و حالتي از کالفگي و پرخاشگري  يبود و تعدادمان ثابت مانده بود. زمان کند م

 کرد. شروع کرده بوديم به بهانه گرفتن و به پر و پاي هم پيچيدن. يبر فضا سنگيني م

نوع حال و هواها به تجربه آشنا بودم، چه در بيرون که معلم بودم و چـه  با اين 

دانسـتم بهتـرين راه حـ  در حـال و هـوايي کـه کالفگـي و         يدر زندان. به تجربـه مـ  

شـود، رو آوردن بـه کـار اسـت. کـاري کـه        پرخاشگري بر روح و روان آدمي مسلط مي

 م برانگيزد، زنده کند.احساس آفرينش، توليد کردن و مفيد بودن را در وجود آد

ما هم در اين حال و هوا بوديم که به اين فکر افتادم يک کاري راه بيندازم. در 

سازي با خمير نان افتادم.  آن وضعيت که هي  چيز در اختيار نداشتيم، به فکر مجسمه

شروع کردم خميرهاي غيرقاب  مصرف نان را با آب دهـان خـيس کـردن و ورز دادن.    

چيزي بسازم که بقيه هم بتوانند در ساختن آن سـهيم باشـند. گفـتم    خواست  يدلم م

توانـد در ورز دادن   يخواهم يک گلدان به اندازة يک ليوان بسازم و هر که بخواهد م يم

 و رنگ کردن خمير به من کمک کند.

ساختن گلدان را شروع کرديم. براي رنگ کردن خميرها هرکسـي پيشـنهادي   

گـرفتيم و   يهـايي کـه از بهـداري مـ     هاي رنگي روزنامه، قرص يداد، استفاده از آگه يم

شـد و از بهـداري    يشـد. هـر روز يکـي بيمـار مـ      يبعضي رنگهايي که در غذاها پيدا مـ 

هـايش را از   گرفتيم کـه رنـگ قـرص    يهايي را در نظر م يکرد. بيمار يتقاضاي قرص م

رنـگ قـرص    هاي مسکن رنگي هسـتند و  دانستيم برخي قرص يشناختيم. م يبيرون م

 سالي سيالت نارنجي روشن است. 

دادند، نگهبان بايد  يها را هي  وقت به دست ما نم اما مشک  آنجا بود که قرص
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ديـد.   يگذاشت و بلعيدن آن را با آب، به چشم م يقرص را در دهان به اصطالح بيمار م

بـان مـدتي   آورديم. گاه نگه يکرديم و اداي بلعيدن در م يما قرص را زير زبان پنهان م

کرد، بيچاره کسي که قرص زير زبانش بـود نبايـد آب    يهايي م ماند و سئوال يدم در م

هـاي   داد تا رنگ قرص در دهانش بماند. تازه مجبور بود بـه حـرف   يدهانش را قورت م

نگهبان هم پاسخ بدهد. بيش از يک هفته طول کشيد تـا تعـدادي قـرص رنگـي جـور      

 کرديم.

ميرها را خرد خرد رنـگ کـرديم. خميرهـا را بايـد     مدتي هم طول کشيد، تا خ

پيچيدم تـا خشـک    يداديم تا ترش نشود و کپک نزند و توي پالستيک م يمرتب ورز م

داشـتيم. هـر روز    يم دور نگه از چشم نگهبانتوانستيم آن را  ينشود. تا جايي هم که م

ايي کـه  رفت سر خميـر يـا خميرهـ    يبعد از صبحانه و خلوت شدن راهروها، هرکسي م

ديـديم کـه دارد    يرا به عهده گرفته بود. گاه نيمـه شـب يـک نفـر را مـ      ت آنمسئولي

 دهد، مبادا ترش شود. يخميرش را ورز م

حـرف   آورده بود. در بـارة گلـدان   شور و شوق، زمان را در سلول به حرکت در

داديم و در انتظـار سـاخته شـدن     يزديم، براي نقش و نگارهاي آن پيشنهادهايي م يم

 کرديم. يبدنة اصلي آن روز شماري م

باالخره بعد از پانزده شانزده روز با خمير اصلي که ورز دادن آن بعهده من بود 

و با خاکستر سيگار به رنگ مغال در آورده بودم، شروع کردم به ساختن بدنـة گلـدان.   

ا پاييدند و پيشـنهاده  يهمه دور من جمع شده بودند، شک  گرفتن گلدان را به دقت م

زة يـک ليـوان و بـه    کردند تا باالخره گلدان صـاف و صـوفي بـه انـدا     يهايي م و توصيه

 نيم سانتيمتر ساخته شد.  ضخامت

هاي  بعد از آن بودکه به نقش و نگار روي بدنة گلدان پرداختيم. با الهام از طرح

 کـاري کـرديم و   هاي نازك چوب جارو روي بدنه کنده قديمي، نقش و نگارها را با ساقه

کـرديم و در   به تدري  خميرهاي رنگي را به باريکي سوزن يا به پهنـاي الزم لولـه مـي   

 چسبانديم. ها با آب دهان مي يکار کنده

حدود يک ماه با جان و دل کار کرده بوديم. بدنة گلدان و  براي ساختن گلدان

نگ آمده بود که انگار سـ  هاي برجستة روي بدنه چنان محکم و يکپارچه از آب در نقش

اش  هــاي رنگــين برجســته را بــا نقــش تــراش داده باشــيم.گلدان زيبايمــان مرمــري را



 اوين، کميته 

 

020 

ها پنهان کنيم. در حال راه  خواستيم آن را از چشم يگذاشتيم روي لبة پنجره. ديگر نم

و کـرديم و در بـارة زيبـايي     يرفتن و در هرگوشة اتاق که بوديم با عشق به آن نگاه مـ 

 زديم. يمحاسن آفريدة خودمان حرف م

ها گلدان را با تحسين  تا روزي که سرانجام نوبت بازرسي اتاق ما رسيد. نگهبان

را  ما ها گلدان يفراوان از اتاق بردند. چند روزي غصه خورديم. تا اينکه يکي از همسلول

در ويترين مخصوص دفتر رئيس زندان، سروان روحي ديد. جايي که زيباترين کارهاي 

 تـو  شد. از جمله مجسـمة اسـبي کـه    يدر اوين، گردآوري م دستي زندانيان زن و مرد

 ويدا! ساخته بودي

دانستيم که حاص  کارمـان از ميـان نرفتـه و در     يديگر خيالمان راحت شد. م

 کنار کارهاي هنري ديگري، حتي زيباتر از خود جا گرفته است.

 



 

 

 ها اتاق گالبي

 عاطفه
محکوميـت، از زنـدان قصـر     مانده به آزادي و پايـان  ، چند روز33اواسط سال 

. بـا ورود مـن شـديم    بند زنـان در اويـن   در طبقة دوم« ها گالبي»اتاق  م بهدشمنتق  

حدود ده نفر. تا جايي که به خاطر دارم، شهين بود و منظـر، اعظـم، مهـوش، فرشـته،     

به پايان رسـيده بـود و    بقيه و من. به جز دو نفر، دوران محکوميت سيمين ك. و  الهه

 در انتظار آزادي بودند.نه بي صبرا

خواسـتند بـراي رفـتن بـه      مـي بازجوها بودي که  ييکي از آن دو نفر توويدا، 

تـازه   باشـي.  و فشار نظر زير بماني و تلويزيون و اظهار ندامت يا نوشتن عفو در آن اتاق

ر و يکي دو ماه بيشتر با ما نماندي، بردندت به اتاقي ديگ مادرت را از دست داده بودي.

 عد هم دوباره به زندان قصر.ب

ديگري خانم اعظم طالقاني بود که به خاطر متـواري شـدن بـرادرش مجتبـي     

و روحانيون را جمع  طرفدار خمينيهاي  ن سال، ساواك مذهبيدستگير شده بود. در آ

کـنم بـه    کرده بود در اوين. خانم طالقاني را هم که قرار بود زودتر آزاد کنند، گمان مي

 ورده بودند به اتاق ما.خاطر پدرش آ

و تـرور دو نفـر از اعضـاء     هاي مجاهد ماجراي انشعاب مارکسيست ـ لنينيست  

بـا پخـش    تـا  ود، شريف واقفي و صمديه لباف، فرصتي به دست ساواك داده بـ مخالف

آنـان را عليـه    ،اي امتيازها دادن پاره واخته در ميان روحانيون جزوة اعترافات وحيد افر

 خيلي زود به مقصودش رسيد. .گيري وادارد اهدين به موضعا و مجه کمونيست

کـالس تفسـير    اجـازة  اي براي آنها جور کـرده بـود و   در اوين کتابخانهساواك 

بار کـه بـه    کرد. هر شرکت ميداده بود که خانم طالقاني هم مرتب در آن  ه آنهاقرآن ب

کـرد. همـان    يـف مـي  ها براي ما تعر رفت، با آب و تاب از اين کالس ات پدرش ميقمال

فتـوايي عليـه    طالقاني و چند روحـاني ديگـر  اهلل منتظري و  شنيديم آيتروزها بود که 
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چندي بعد طالقـاني امضـايش را    دش يفته ماند. گ ها و مجاهدين صادر کرده کمونيست

شد. خانم طالقاني شـروع   پس گرفته بود. اما در اوين فضاي مذهبي روز بروز بارزتر مي

هاي عدس پلو که مورد عالقة  کشمش، مثالٌ سر نجس و پاکي ايراد گرفتنکرده بود بر 

کرديم  آرزو مي .شود و حرام است از غذا حذف شد همه بود، به بهانة اين که تخمير مي

 زودتر آزادش کنند، تا نفس راحتي بکشيم. 

هـاي او را   خـوراکي  ولي ما .جز خانم طالقاني ،نداشتيم هي  کدام از ما مالقاتي

هـاي   يک بـار کـه بـراي کـالس    . اگر چه، تحريم کرده بوديم ،آنکه رسماٌ اعالم کنيم بي

 …هايش درآورديم زولبيا و باميه قرآن رفته بود، يواشکي دلي از عزاي

ها به قـدرت نرسـيدند، بـه ايـن      ها، تا زماني که روحانيون و مذهبي با همة اين

 ي نداشتيم.هي  توجه ساواك رنامةر و تحوالت در زندان و بتغيي

 

مـان بـه پايـان     هي  وقت زندان به سختي آن روزها بـر مـايي کـه محکوميـت    

يم مبـادا کـه   رسيده بود، نگذشت. دائم مواظب بوديم کـه حرفـي نـزنيم و کـاري نکنـ     

را بيش از بيش به تأخير بيندازد. حتي وقتـي بـه مـا روزنامـه      ما گزارش شود و آزادي

داديـم،   عالقه به روزنامه و اخبار نشان مي ان را بيتوانستيم خودم دادند، تا جايي که مي

دانستيم که براي ساواك هر رفتار کوچکي نشـانة بزرگـي اسـت     مبادا گزارش شود. مي

را که ساواك نتوانسـته بـود حتـي     ها اتاقي يکي از هم شرط آزادي با رژيم. در مخالفت

. تـا  نـد ته بودهمکـاري گذاشـ   از مدت محکـومش کنـد،  جرمي براي او بتراشد و به در

و پاسـخ  « ؟همنظورتـون از همکـاري چيـ   »ده بود، باالخره روزي از سروان روحي پرسي

مثالً پسر همسايه رو زير نظر بگير، ببين چه رفتاري داره. جدي ست، » شنيده بود که

ايـن عاليـم رو بـه مـا      کنه؟ و غيره. همـة  کنه يا نمي کتاب خونه؟ به دخترها توجه مي

شه به کسي انـگ   مگر از اين عاليم هم مي»ا تعجب پرسيده بود، دختر ب «.گزارش بده

تـو کـارت نباشـه، فقـط     »رئيس زندان اوين به سادگي پاسخ داده بـود،  « سياسي زد؟

 «گزارش بده!

هاي معين  گيري ها از کارهاي ريز و درشت، به نتيجه ساواك با اين نوع گزارش

کرد، يکي را ضـعيف تلقـي    ميدستگير  بودن رسيد. يکي را به خاطر جدي دش ميخو

 بـوديم  مواظـب  دائـم  هـم  ما …کرد و گذاشت، يکي را آزاد نمي کرد و زير فشار مي مي
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هاي بسيار جـالبي را   ندهيم. حتي وقتي ليست باال بلند کتاب ساواك اي به دست بهانه

آمد، به ما دادند فوراً حدس زديم که کلکـي   که خواندنش در بيرون جرم به حساب مي

رست و به جز چند تا رمان ساده و يکـي دو تـا کتـاب زبـان، کتـاب ديگـري در       در کا

 هاي ساواك آشنا شده بوديم. ا کلکخواست نکرديم. طي چندين سال و به تجربه ب

تمام شده بود و دليلـي بـراي    ما کرديم. محکوميت خود سانسوري ميدر واقع 

ساواك براي آزادي کنار   روطما حاضر نبوديم با شرط و شديديم. ا ماندن در زندان نمي

ورقـة  »بياييم. با اين همه، روزي که مرا به مالقات پدرم بردند تا او مـرا بـراي نوشـتن    

قانع کند، از برخورد صريح و قاطع پدرم يکه خـوردم. وقتـي بـازجو بـه پـدرم      « ندامت

پـدرم  « شما به دخترتون بگين! کافيست اين ورقـه رو امضـا کنـه و آزاد بشـه!    »گفت، 

شـدم بـراي آزادي    کشـيدم، حاضـر نمـي    من هم اگه اين همه سال زندون مي»ت، گف

 «چنين چيزي بنويسم. چرا عاطفه امضاء کنه؟

چنـين  مأمور ساواك اصالً از پدر پيري که دو تا از فرزندانش در زندان بودنـد،  

قـات تمـام   مال»نداشت. به تلخي چند لحظه سکوت کرد و بعد با تغّير گفـت،  انتظاري 

 «تشريف ببريد! شده،

هـاي   بـه انـواع و اقسـام بيمـاري     بـوديم  «هـا  اتاق گالبـي »دراز ما که  هرکدام

بـوديم. امـا    مبـتال هاي جسـمي و عصـبي   ، کليوي و سردردهاي ناشي از فشارگوارشي

شـناختيم. بيمـاري    هاي ناشي از فشارهاي عصبي و رواني را بـه رسـميت نمـي    بيماري

کـرديم و بـا دردهايمـان تـا جـايي کـه        لقـي مـي  هاي بـورژوايي ت  عصبي را لوس بازي

 آورديم. ديم و به روي خودمان نميکر توانستيم سر مي مي

هـا در   داد. سال هر روز بيشتر آزارم مي کههم از بيماري مثانه در رن  بودم من 

شرايط سخت جلو ادرارم را گرفته بودم، حاال در آن اتاق که در روز سه بار اجازة رفتن 

هـايم توافـق    اتـاقي  داشتيم، ديگر قادر نبودم جلو خودم را بگيرم. بـا هـم  به دستشويي 

گرفتيم اسـتفاده کـنم، البتـه بـه      کرده بوديم از سط  پالستيکي که گاه در آن غذا مي

دور از چشم خانم طالقاني. دور او را گرفتن و سر و صدا راه انداختن، پشـت پتـو تـوي    

خـالي کـردن و    دستشـويي را پنهـاني در  سط  بي سر و صدا  ادرار کـردن و بعـد آن   

 مـا  توان و انرژي. بود شده تبدي  شاقي کار به ما همة براي که راستي به …شستن و

دراين قايم باشک بازي به من کمک کردند، بـي آن   هم همتما ماه دو. برد مي تحلي  را
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 که قضيه لو برود.

ام بـر   الب پرونـده ها، وقتي پس از انق ها و خود سانسوري با همة مالحظه کاري

ها بـه   ها و کارهايي که از اتاق گالبي حسب تصادف به دستم افتاد و توانستم همة حرف

 زارش شده بود بخوانم، يکه خوردم.دفتر رئيس گ

کانون زندانيان سياسي ضد امپرياليست و روزي شکراهلل پاك نژاد که با هم در 
هـاي   پرونـده  بعد از انقالب .من دادام را به  داشتيم، پرونده همکاري ضد ارتجاع داخلي

هرکاري که کرده  ة مندفتري افتاده بود. در پروند ناوين به دست هدايت متي زيادي از

هـا و مسـخره    بوديم و هر چه گفته بوديم ريز به ريز گزارش شده بـود. حتـي شـوخي   

البته با ها زده بوديم گزارش شده بود. و  ربطي که در اتاق گالبي هاي بي ها و حرف بازي 

بـوده بـراي آزاد شـدن و    « پوششـي »هـاي مـا    ها و شوخي تأکيد بر اين که همة حرف

ها، همـة   ها. در واقع، اين حرف چندان دروغ هم نبود. در اتاق گالبي پيوستن به چريک

نـزنيم و   اي بگذاريم، هي  حرف جـدي « پوشش»مان  کوشيديم بر فکر و احساس ما مي

اي  ادمان نکننـد. بـا ايـن همـه، در آن گـزارش بـه گونـه       نکنيم، مبادا آز« خالفي»کار 

ها و کارهاي روزمرة ما بـه دقـت آمـده بـود. حتـي       مغرضانه و مسخره ريز به ريز حرف

ها را دارد. اگر انقالبـي   نوشته شده بود که عاطفه بعد از آزادي قصد پيوستن به چريک

 کشيد. به کجا مي« بي هاگال»ر ما بود، معلوم نبود با يک چنين گزارشي کا در کار نمي

هـا بـه نسـبت روابـط و      اتـاقي  بيشتر هـم  ،بعد از آزادي و نزديک شدن انقالب

هاي سياسي موجود پيوستند و مـن هـم    ها و جريان شان به تشک  هاي سياسي گرايش

ين بـا پيوسـتن بـه    به سازمان فداييان. تا جايي که به خاطر دارم،  فرشته ازهدي نـازن 

در يک درگيري مسلحانه به همراه همسرش کشـته شـد.    27 سالاواي  مجاهدين در 

ق با چـه محبتـي مـا را همراهـي     اي بود و در آن اتا يادش گرامي، جوان خوش روحيه

 کرد.

ها پنهان نگهداشتم تا شـايد روزي آن را   ام را با آن گزارش کذايي مدت پرونده

ا تـرك کـنم ناچـار آن را    منتشر کنم، اما از بد روزگار هنگامي که مجبور شدم ايران ر

 سوزاندم.
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 معاينة پزشکي!

آنکـه   گذرانـديم، بـي   ها روزهاي تلخـي را مـي   چند ماهي بود که در اتاق گالبي

مقدمه همة ما را، همراه چند زنداني ديگر سـوار کـاميوني    کسي را آزاد کنند. روزي بي

ن نشسـته  ي کاميوکردند و دست بسته و چشم بسته بردند به کميتة مشترك. تازه تو

مرديکه مگر کوري که پـاي مـن   » کهرياد خشمگين زني را شنيديم فبوديم که يکباره 

 «کني؟ من چشمم بسته است، تو که چشمبند نداري! رو لگد مي

آميزش با مأموران ساواك که  نمي دانم از لحن صدايش بود يا از شيوه اعتراض

يـة  ديگري آورده بودنـد، امـا روح   فوراٌ فهميديم رفيق مادر )شايگان( است. او را از اتاق

ش در برابـر مـأموران سـاواك را    ا در برابر شکنجه و تسليم ناپـذيري او  قوي و مقاومت

هاي کميته و اوين گذرانده  را در سلول شناختيم. او بيشتر دوران محکوميت همگي مي

اه بود. يکي دوبار هم چند هفته يا  بيشتر او را به بند عمـومي قصـر بـرده بودنـد همـر     

 اي همه.بودن با او  قوت قلبي بود بر

چـه خبـر   » پرسـيديم،   اما از اين نق  و انتقال حيران بوديم و از خودمان مـي 

آورديم. در کميته ما را دو نفر دو نفر  از قضيه سر در نمي« شده، آيا موضوعي لو رفته؟

ب کـه  زديـم. غـرو   انداختند توي يک سلول. همه در خود فرو رفته بوديم و حرفي نمي

هـا. قضـيه    بـه اتـاق گالبـي    مـا را  اميون برگرداندنـد بـه اويـن و   شد دوباره همه را با ک

هـاي ممکـن را بـازگو     ها و تحليـ   تر شد. تا دير وقت شب انواع و اقسام حدس پيچيده

آن که به نتيجة مشخصي برسيم. صبح روز بعد هنـوز از حيـرت در نيامـده،     کرديم بي

ها بيشتر شد. من و شهين کـه   کميته را اجرا کردند. دلهره دوباره همان برنامة بردن به

و دلهرة بقيه بيشتر دامن  تر بوديم ترجيح داديم سکوت کنيم و به ترس از همه قديمي

 نزنيم.

هاي جداگانه انداختند، مـن   در کميته، بازهم ما را دو نفره يا سه نفره در سلول

وع کرديم به تفسير وقايع و حدس و شهين را هم به يک سلول. همان طور ايستاده شر

سال اولين بار بود که ساواك بـه   3. ياد معاينة پزشکي در اوين افتاديم. بعد از  و گمان

فکر معاينة پزشکي افتاده بود. معلوم بود که کلکي در کارست. امـا در چـه کـاري؟ در    

خواباندنـد   هاي رو به باغ، ما را تک تک روي تخت تر و تميزي مي اتاقي بزرگ با پنجره
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تـر بـه نظرمـان ايـن آمـد کـه از همـه مـا          کردنـد. مضـحک   اي سرسـري مـي   و معاينه

خواستند شلوارها را تا زانو باال بزنيم. در حين معاينه هم چند نفر به دقت به سـاق   مي

آثار شکنجه هسـتند. امـا بـراي     کردند. روشن بود که به دنبال و کف پاهاي ما نگاه مي

 چه؟

ن بوديم که ارتباطي ميان آن معاينة کذايي پزشکي و اين حاال در جستجوي آ

 وديم.آورديم. به کلي گي  شده ب ها پيدا کنيم. اما از قضيه سر درنمي نق  و انتقال

بعد از مدتي که گي  و مبهوت، همچنان وسط اتـاق مشـغول حـدس و گمـان     

از »و پرسـيد،  اي بـه در زد   کرد تقـه  ايستاده بوديم، پسري که داشت راهرو را جارو مي

دهانمان را چسبانديم به سوراخ کليد و گفتيم از اوين. توضيح داد کـه،  « آين؟ کجا مي

خوان از چشم  کنه و هر که رو مي المل  داره از زندان ها باز ديد مي صليب سرخ بين» 

 «  کنن. ها دور نگهدارن، جا بجا مي اون

مانده بـوديم کـه حـاال    بعد از مدتي که از حيرت اين خبر بي سابقه درآمديم، 

ا دانستيم. فکر کرديم چه بهتر که مـا ر  چه بکنيم؟ صليب سرخ را عام  امپرياليسم مي

 کنند، درد سرش کمتر. جا بجا مي

بعد از ظهر در سلول را که باز کردند، يکباره سه مرد موبور و چشم زاغ و تـر و  

ما امروز صبح ايـن جـا   ش»شان پرسيد،  تميز با دو مأمور ساواك وارد سلول شدند. يکي

کرديم. از قب  تصميم گرفته بوديم بـا آنهـا    نگاه به آنها ما در سکوت« نبوديد، مگر نه؟

خواسـتيم بـه دسـت     حرف نزنيم. هم به صليب سرخ هي  اعتمادي نداشتيم، هم نمـي 

اي بدهيم و دوباره بـه تخـت شـکنجه بسـته شـويم. هـر بهانـة نـاچيزي          ساواك بهانه

 داديم. را به تعويق بيندازد. سکوت را به هر کار ديگري ترجيح مي ما توانست آزادي مي

شان را چندين بار تکرار کردند. ما کنار ديوار نشسته بوديم، زانوهايمـان   سئوال

شـان آمـد جلـو و روي     کرديم. باالخره يکي را در بغ  گرفته بوديم و بربر نگاهشان مي

امـروز صـبح در   »انگليسـي توضـيح داد کـه،    زمين زانو زد و يکبار به فرانسه، يکبار به 

همين سلول را باز کرديم و هي  کس را نديديم. بعد از ظهر قرار بود بـرويم بـه اويـن،    

مـا بـدنبال شـهين و عاطفـه     »آن کـه ايسـتاده بـود گفـت،     « اما برگشتيم همين جـا. 

 «هستيم.

 زديم، شگفت زده از اين که اسم مـا را هـم   من و شهين هي به هم سقلمه مي
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کـرديم شـک و    آن که حرفي با هم رد و بدل کـرده باشـيم، احسـاس مـي     دانند! بي مي

يم و حرف بزنيم. باالخره بعـد  يترديد را بايد کنار بگذاريم. بايد از خر شيطان پايين بيا

از رد و بدل چند اشاره، شهين به فرانسه و من به انگليسي خودمان را معرفي کـرديم.  

 ندان از تو ياد گرفته بوديم.  انگليسي و فرانسه را در ز

ها را در خارج و پيش از آمدنشان به ايـران   آنها توضيح دادند که ليست زنداني

تشـريح کنـيم. مـن و     آنهـا  مان را برايخود اند و از ما خواهش کردند وضع تهيه کرده

مان را دوخته بوديم به آن دو مأمور و حواسمان شش دانـگ بـه آنهـا بـود.      شهين نگاه

ها از مأمورها خواست کـه برونـد بيـرون. رفتنـد و در را بسـتند.       ز صليب سرخييکي ا

مـا  »مانديم ما و سه صليب سرخي. باالخره به حرف آمديم و پيش از هر چيز گفتـيم،  

اي کـه مـن بـه     اولين کلمـه « کنند! برند زير شکنجه و ديگر آزادمان نمي را  دوباره مي

 . tortureود، انگليسي ياد گرفته بودم کلمة شکنجه ب

هاي مـا هـي  گـاه بـه سـاواك درز       ها به ما قول دادند که حرف صليب سرخي

نکند. قيافه و رفتارشان خالف تصوري بـود کـه از آنهـا در مهـن داشـتيم. روي گلـيم       

کردند کـه حـرف بـزنيم. مـن و شـهين       کثيف سلول نشسته بودند و از ما خواهش مي

به حرف زدن. من پاهايم را که هنـوز پـس   تصميم مان را عوض کرديم و شروع کرديم 

از پن  سال آثار زخم و شالق بر آنها مانده بود نشان دادم. گفتيم که روز قب  سـاواك  

ن از شـکنجه  ما را به معاينة پزشکي فرستاده. شهين از اعدام همسر و برادرش گفت. م

گفتـيم بـه    هرچه مي …و هايي که در زندان ديده بودمو آزار هاي چندين و چند باره

زد.  به طور غريبي بـرق مـي   هاشان چشمداشتند و  مي دادند، ياداشت بر دقت گوش مي

کردنـد و سـر تکـان     برقي از همدردي و حيرت. جثة ريز و نحيف شهين را ورانداز مـي 

دادند. گفتگو با آنها شايد از يک ساعت هم بيشتر طول کشيد. هي  شتابي از خـود   مي

با نگاهي از همـدردي بـا مـا دسـت دادنـد و مرتـب تکـرار        نشان ندادند. هنگام خروج 

 courage!  Bon courage!  Bonکردند، مي

شان را از سلول گذاشتند بيرون، مـن و شـهين بـي اختيـار      يبه محضي که پا

بون کوراژ يعني چه؟ بـون  »همديگر را در آغوش گرفتيم. من مرتب از او مي پرسيدم، 

 «جرأت باشيد! چيزي شبيه به اين. با دل و»عني، ، به آرامي گفت ي«کوراژ يعني چه؟

مـان برداشـته    با رفتن آنها انگار يک باره سبک شده بـوديم. بـاري را از دوش   
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ايستيم. حتي اگر دوبـاره   ايم مي هايي که زده مطمئن بوديم که پاي حرف بوديم. هر دو

 شکنجه شويم.

انگيـز و آرامـش    فتدانم چرا بعد از آن هي  وقت به بـازنگري آن روز شـگ   نمي

هايمـان را بـه    هـا و حـرف   بخش نيازي نيافتيم. گويي با رد و بدل اشاره همة احسـاس 

همديگر منتق  کرده بوديم. رازي ميان ما برقـرار شـده بـود کـه نيـازي بـه بـازگويي        

 نداشتيم.

هـا. هـي     شب که شد دوباره ما را منتق  کردند به اوين، به همان اتاق گالبـي 

ده بود و بر سرش آمده بود حرفي بـر زبـان نرانـد. مـن و شـهين هـم       کس از آنچه دي

در انتظـار  و سکوت را ترجي  داديم. در توافقي نا گفته زندگي روزمره و کسـ  کننـده   

 زادي از سر گرفته شد.آ

 

هـا را آزاد   ها، ما گالبي ماه پس از ديدار صليب سرخي ي دويک ،7532آبان ماه 

زنداني سياسـي بـوديم کـه در عـرض      چنددان هفتاد و وع با زندان مرکردند. در مجم

 چند روز به تدري  آزاد شديم.

کشيده بـودم. روزي مـرا    ک سال و سه ماه اضافه بر محکوميتهنگام آزادي ي

هايم را تحوي  دادند. تهراني بـازجو   چشم بسته به اتاقي در محوطة اوين بردند و لباس

 :فتماي امضاء کردن جلويم گذاشت. گاي بر ورقه

 ـ اول بايد اون رو بخونم.

 ـ امضاء کن ديگه پدر سوخته! بايد بخونم ديگه چيه؟

 کنم بخونم. چيزي رو که امضاء مي خوام ـ بعد از اين همه سال مي

دهم با هي  گروهي تماس بر قرار نکـنم   قول مي»در آن ورقه نوشته شده بود، 

 «و هر چيزي ديدم اطالع بدهم.

، با قلـم خـط کشـيدم و رو بـه     «ديدم اطالع بدهم هرچيزي»روي جملة آخرِ 

تهراني گفتم هرگز چنين کاري نخواهم کرد. بر خالف انتظارم به روي خودش نيـاورد  

با رضايت خـاطر و احسـاس نـوعي پيـروزي ورقـه را      «. حاال امضاء کن ديگه!»و گفت، 

 داشتند. ها بر خوردي مشابه من امضاء کردم. بعد از آزادي شنيدم که بيشتر زنداني

با چهار نفر مأمور سوار اتومبي  شدم و پس از مـدتي سـرگرداني و تمـاس بـا     
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نـد و مـرا   سرانجام خانة او را در تهران نو پيـدا کرد وين و پيدا کردن تلفن زن عمويم، ا

به تهران آمدنـد. در   و مادرم و بسياري از خويشاوندان روز پدرتحوي  دادند. فرداي آن 

ـ   رسـيديم   ه همراهـي دوازده اتومبيـ  بـه هـر شـهري کـه مـي       راه بازگشت به بابـ  ب

ام در گردسـنگ کشـت،    کشتند. اولين گوسـفند را پسـر خالـه    گوسفندي جلو پايم مي

 ام کمي جلوتر و دم در خانة پدرم يک گاو کشتند. دومي را عمويم در آم ، عمه

پـاي   تا شرمنده بود و از کارهاي من و به زندان افتادنم مويم که پيش از اينع

اش پيش رفته بود، حاال بر سر اين کـه اولـين    عوض کردن نام حانوادگي در شناسنامه

کـرد. حـاال    ام جر و بحث مي بکشد با پسر خاله بايد گوسفند را چه کسي جلو پاي من

هر کسي در پي آن بود که خودش را به مـن نزديـک تـر و مهربـان تـر نشـان بدهـد.        

به ديـدنم آمـده    ،شناختم هايي که اصالً نمي ز بابليهايم و خيلي ا هايم، همکالسي معلم

دادند. يکي يکي، دوتا دوتـا   زدند و نظري مي بودند. سر سفرة شام همه با هم حرف مي

گفتنـد. امـا، از غـذا     نشستند و خوش آمد مي بوسيدند و کنارم مي کردند و مي بغلم مي

ـ  براي من خبري نبود. نگو که آنها تصور مي ام بايـد غـذاي    دان آمـده کردند چون از زن

سبک بخورم. آن شب را هم مجبور شـدم بـا آش بـدمزه و رقيقـي سـر کـنم کـه بـي         

 شباهت به آش هايي نبود که هفت سال در زندان خورده بودم.

افتادم، چه سرنوشتي پيدا  از آن پس، در برابر اين پرسش که اگر به زندان نمي

هـاي   شت زني همچـون بسـياري از زن  ام، به سر نو کردم؟ همواره يک پاسخ داشته مي

 دور و برم. زندان مسير و شک  زندگي مرا به کلي تغيير داد.

 

گـويم   آيا الزم بود اين همه سختي بکشم تا به اين جا برسم؟ بـه سـادگي مـي   

اي  مدرسـه  اي متوسط. در ام. اه  باب  هستم با خانواده آري! من در اروپا به دنيا نيامده

هـاي الزم را هـم بـه مـا      از ترس ساواك، حتـي آن حـداق    لمخواندم که مع درس مي

از مـن   بيشـتر  يم چيـز هـاي  آموخت، شايد هم خودش اطالعي نداشت. همکالسي نمي

 دانستند. نمي

تـر، در حـد    من باالخره جرأت آن را يافته بودم که براي دنيايي بهتر و عادالنه

رزه برخيـزم. مـرا بايـد در    توان و شعور خودم و در وضعيت و شرايط آن روزها بـه مبـا  

چارچوب آن روزها در نظر گرفت، نه امروز که کلي تجربة داخلي و جهاني را پشت سر 
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 داريم.

اي  هـا چـه وسـيله    اي مث  جامعة ما، بدون گذار از مبارزات آن سـال  در جامعه

ورم ايـن نيسـت کـه همـة هـم سـن و       ظمن ؟داشتم جربه اندوختن در دسترسبراي ت

گـويم.   ايستي به زندان بيفتند تا تجربه بيندوزند. مـن از خـودم مـي   ب هاي من مي سال

هـا و   اي مثبت بود و اين امکان را برايم فراهم آورد که از مقـدس  زندان براي من تجربه

شـکني را بـه دسـت آورم و بـه عنـوان انسـاني        قيد و بندها ديگر نترسم. جرأت سـنت 

 مستق  روي پاي خودم بايستم.

کرديم. زندان به مـن   تر از آنند که ما تصور مي مسائ  پيچيدهدانم که  امروز مي

هـا   آموخت که فقط به عم  در لحظه نينديشم، از دماغم دورتر را ببيـنم. در آن سـال  

مان را زنداني کنـيم. امـا بـا     کردم اگر ما هم به قدرت برسيم مجبوريم دشمنان فکر مي

ان سياسي هم مخالف هستم. وجـود  اعدام در همان زمان هم مخالف بودم. امروز با زند

 ري، يعني نبود آزادي در آن کشور.زندان سياسي در هر کشو

اين را هم بگويم که شناختن زندان زنان عادي و تماس نزديـک بـا ايـن اليـة     

اي يک جامعه  محروم اجتماعي بسيار چيزها به من آموخت، از جمله اينکه تغيير ريشه

ها بـه   زندگي و فرهنگ اکثريت مردم در همة اليهدر جهت آزادي و عدالت بدون آنکه 

 اي از حداق  رشد و پيشرفت نرسيده باشد، ناممکن است. درجه

 



 

 

 و اين منم
 زني تنها

 در آستانة فصلي سرد
 در ابتداي درك هستي آلودة زمين

 فروغ

 «ها شب يلدايي»

 زري
 بود، عصري تاريک و سرد. مـن و فـاطي گوشـة يکـي از     33اواسط اسفند ماه 

نگهبـان ريختنـد    زديم. ناگهان چنـد  يم و گپ ميکميته کز کرده بود 5هاي بند  سلول

ها را باز کردند و ما را با هول و وال جمع کردند پشت درِ  توي راهرو و با عجله درِ سلول

از مـا اولـين بـار بـود کـه همـديگر را از نزديـک          بند. حدود بيست نفر بـوديم. خيلـي  

دورمان را گرفتند و با عجلـه و بـدون چشـمبند دوان دوان    ديديم. چندين نگهبان  مي

. وارد راهرو که شديم حيرت زده ديديم دارنـد همـه جـا را موکـت     3بردندمان به بند 

ت و سرتاسر موک آن ر کردند به زندانيان زن، که کَفتا سلول بزرگ واگذا  کنند. سه مي

 ديوارهايش تازه رنگ شده بود.

خواهد بيفتد. فقط چند نفـر کـه    قي افتاده يا ميدانست چه اتفا هي  کس نمي

به قصر منتق  و بعد از دو سه روز عجوالنه بازگردانده شده بودنـد، بـا صـدايي آهسـته     

هـا   ر جهاني از زندانهاي حقوق بش ايم که قرار است يکي از سازمان شنيده»گفتند،  مي

 شتند.شان چندان اعتمادي ندا نيدهاما، خودشان هم به ش «ديدن کنند!

که شکنجه شده بودند، از جملـه يکـي از    هايي ندانيروز پيش هم تعدادي از ز

ي نامعلوم منتق  کرده هاي ما را که در زندان شيراز شکنجه شده بود، به جاي همسلولي

ها توجهي داشتيم، نه به اخباري که از فضاي عمومي شهر  ما نه به اين نشانه بودند. اما

هـا   رسيد. حتي تغيير و تحول در شيوة بر خورد بازجو مي ما جسته و گريخته به گوش



 اوين، کميته 

 

022 

مان را جلب نکرده بـود. تحليـ  مشـخص و روشـني هـم از اوضـاع و وقـايع         نيز توجه

 نداشتيم.

  و بودند که قدرت حداق  تأمـ  وقايع آنقدر عجيب و دور از مهنآن شب هم، 

ادة آزاد از هــاي موکــت شــده و تميــز، اســتف ســلول تحليــ  را از دســت داده بــوديم.

زدنـد، بـا قاشـق و چنگـال غـذا خـوردن، پلـو و         هايي که از تميزي برق مي دستشويي

نان نـامنتظره  چ همه و همه …خورش خوشمزه فسنجان، ميوه و کمپوت براي دسر و

کـرد کـه    که به کلي گي  شده بوديم. به مغزمـان هـم خطـور نمـي     و تصور ناپذير بود

ي متوس  به امتياز دادن به مـا زنـدانيان شـده    ساواك از ترس ديدار صليب سرخ جهان

کرديم، به روال معمول کلکي در کارست. آن شب همين قدر توانستيم  است. خيال مي

شـده بـوديم اطالعـاتي رد وبـدل کنـيم، فرصـت را غنيمـت          پرونـده  با کساني که هـم 

 بشماريم و کپه کپه دورهم بنشينيم و تا دير وقت شب شادمانه گپ بزنيم.

ساعت بيشتر طول نکشيد. دوباره همه را برگرداندند  22ضعيت نامنتظره اين و

هاي قبلي. همسلولي شيرازي شکنجه شدة ما را هم که برده بودنـد بـه اويـن     به سلول

ها هم چندان تـوجهي نداشـتيم و وقـايع را بهـم ربـط       دوباره برگرداندند. به اين نشانه

کوشيدند بـه مـا    بودند که مي  ر بند کردهرا هم مأمو  گير داديم. چند نگهبان سخت نمي

ها دم به سـاعت وسـط    رود. يکي از نگهبان القاء کنند همه چيز به روال قبلي پيش مي

را فرامـوش کنيـد!    3بنـد  »زد،  انگيز فرياد مي ايستاد و با صدايي کريه و رعب راهرو مي

 «ياد شالق باشيد و دستبند قپاني!

هاي ساواك. هرچه بود آن  ها و توطئه کلک گذاشتم به حساب همة ماجرا را مي

هـاي گسـتردة    دستگيري« معماي»شب کذايي توانستم از علت دستگيري خودم  و از 

معروف « ها شب يلدايي»که در کميته به  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق مربوط به

مان م فاطي که گويا در خارح عضو سازا د بيشتر سردربياورم. گرچه همسلوليشده بودن

انقالبي حزب توده بود و در ايران در ارتباط با سازمان آزادي بخش دستگير شده بـود،  

نکاتي برايم گفته بود، ولي تا پيش از آن شب خود او هم به گمانم به پيچيدگي قضـيه  

پي نبرده بود. تازه از خارج آمده بود و دائـم از قـانون و حقـوق زنـداني     « معما»و اص  

حقـوقي   بي قانوني و کرد، انگار ساواك و بي ه نوعي تئاتر بازي ميزد. ب سياسي حرف مي

 شناسد. را اصالً نمي
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 هاي اوليه فهميـده بـودم   مرا نيز در بهمن ماه دستگير کرده بودند. در بازجويي

کـه  ام، در حـالي   به خاطر گزارش يکي از اعضاء سازمان آزاديبخش دسـتگير شـده   که

 شناختم. حتي او را بدرستي نمي

تا ساواکي مسلح در اتاق کوچک من در شاهي به دنبـال اسـلحه    ي که چندشب

ربطي به سـراغم آمـده باشـند. نـه      کردم به خاطرچنين گزارش بي گشتند، باور نمي مي

تنها هي  رابطة مستقيم و غير مستقيمي با سازمان آزاديبخش نداشتم. بلکـه از چنـد   

 -مسيسـ و معتقد بـود بـه مارک  سال پيش عضو گروهي بودم که مخالف مشي مسلحانه 

انديشة مائوتسه دون. وظيفة اصلي گروه مطالعة متون و کتب مارکسيستي و  م،لنينيس

 ها بود. تاريخي در بارة ايران و کار در ميان توده

پيش از آشنايي با اعضاء اين گروه، همزمان با تحصي  در رشتة جامعه شناسي 

کانون پرورش فکري کودکان و نو جوانان در هاي  در دانشگاه تهران، مدتي در کتابخانه

هاي مختلف جنوب تهران کار کرده و به نقش سواد در آگاهي نوجوانان پي بـرده   محله

 بودم.   

اما با رهنمود گروه به حرفة مددکار اجتماعي در شهرستان شـاهي روي آوردم  

 کارگر و دهقان بود. ايه هگاتنگ با تودکه در ارتباط تن

عضـو گـروه و از جملـه آمر کـه مسـئول       73، حدود 33بهمن  تا 35از اسفند 

 هاي دراز مدت محکوم شده بودند. مستقيم من بود، دستگير و به حبس

ولي من، بعد از دستگيري آنان به اميد بازسازي و ارتباط مجدد با ساير اعضـاء  

 گروه همچنان در شاهي به حرفة خودم ادامه دادم.

شـاهي بـه دنبـال اسـلحه     ها در اتـاقم در   واکيفهميدم چرا سا اين بود که نمي

 گردند؟ مي

آوردم. نگـو کـه  سـازمان آزاديـبخش      سـردر « معمـا »سر انجـام در کميتـه از   

هاي ايران، به گفتة اعضايش بر اساس طرح سازمان امنيت بـه وجـود آمـده بـود.      خلق

 37ل رهبر آن سيروس نهاوندي، عضو پيشين سازمان انقالبي حزب تودة ايران، در سا

به کمک و تبليغات وسيع ساواك از زندان فـرار کـرده بـود و پـس از مـدتي سـازمان       

آزاديبخش را با تشکيالتي سنتي و سلسله مراتبي پي ريختـه بـود کـه وظيفـة اصـلي      

بايسـت تمـام کارهـاي شخصـي، ديـدارها و       دهي بود. هر عضوي مـي  اعضاء آن گزارش
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گزارش دهد، و مسئول   مسئول تشکيالتي گفتگوهاي روزمرة خود را با افراد مختلف به

هاي سياسـي، در   تر به مسئول باالتر. اعضاء در عين حال وظيفه داشتند در گروه پايين

ان و اعضـاء  دوسـت  از حتـي . کننـد  نفـوم  …هاي دانشـجويي و در محـ  کـار و    تجمع

هـاي سـاواك    ها آخر سر از آرشـيو  کردند. ک  گزارش شان هم گزارش تهيه مي خانواده

آورد. همة اين کارها با چنان توجيه سياسـي و ايـدئولوژيکي همـراه بـود کـه        ردرميس

« وظيفـة اصـلي  »يک از اعضاء شکي به دل راه نداده بودند و بدون چون و چرا بـه   هي 

کردند. تا زماني که در شب يلدا يکجا در نشستي همگاني دستگير شدند  خود عم  مي

به دامي که ساواك برايشان هاي خودشان تازه  تهنوش ها و ديدن دست و در پي بازجويي

بود پي بردند. گويا ساواك در صدد بود براي بـه دام انـداختن افـراد بيشـتري      گسترده

هـاي   ها را به زماني ديرتر موکول کند. ولي شک و ترديد چند نفر بـه شـيوه   دستگيري

کسـاني کـه از    دانست چنـد تـن از   نهاوندي، برنامة ساواك را جلو انداخت. ساواك مي

ز نهاونـدي خـود را   طرف سازمان انقالبي به ايران آمده بودند، گويا به قصد جدا شدن ا

 اند. مسلح کرده

هاي  همة اعضاء به روال معمول به خانه« دستوري تشکيالتي»شب يلدا، بنا به 

کشانده شدند و ساواك همـه را يکجـا دسـتگير    « آموزش همگاني»مخصوص تجمع و 

زاده، ماهرخ فيال و مينـا رفيعـي مسـلحانه مقاومـت      ز جمله پرويز واع کرد. تعدادي ا

مهوش جاسمي و معصومه طوافچيان هيچگاه  ردند و کشته شدند. چگونگي سرنوشتک

 اند. شد که زير شکنجه کشته شده به درستي معلوم نشد. گفته مي

هاي اول دستگيري شکسـتند   تعدادي از مسئوالن و کادرهاي سازمان در هفته

هاي رسمي تن دادند. اما کساني  هاي تلويزيوني و نوشتن مقاله در روزنامه و به مصاحبه

هم بودند که باوجود روبرو شدن با واقعيت هولناك دامي که در آن گرفتار آمده بودند، 

هاشان، تا به  هاي طوالني و رو شدن دستنويس گزارش مقاومت کردند. به رغم بيخوابي

 مت کنند يا همکاري با ساواك را بپذيرند.آخر هم حاضر نشدند ندا

« S S»هاي دايرة معروف به  هر بار که براي رفتن به اتاق بازجويي از کنار ميله

اند. ساواك که در  ديدم که سرپا ايستاده شدم، از زير چشمبند چند زنداني را مي رد مي

بـدن بـاقي    هايي که اثر آن روي آن زمان از ترس ديدار صليب سرخ جهاني از شکنجه

 به تحمي  بيخوابي رو آورده بود.ماند دست کشيده بود،  مي
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، با ديدار صليب سرخ اوضـاع بـه کلـي عـوض شـد.      32سرانجام در اواخر بهار 

 3هاي تميز موکت شدة بند  دست از آزار و اميت کشيدند و ما را به همان اتاقبازجوها 

اي دوبـار حمـام    ه بودنـد، هفتـه  ها تا حدي مبدب شد در طبقة سوم بازگرداندند. بازجو

اي يکبار مالقات حضوري داشتيم و دريافت همه نوع پوشاك و خوراك  رفتيم، هفته مي

خورديم، دستشويي و توالـت   از خانواده آزاد بود، با قاشق و چنگال و در بشقاب غذا مي

  …آزاد بود، حتي مسواك داشتيم و

قصر به کميته آوردند، با چنـان   تر را از هاي قديمي روزي که تعدادي از زنداني

د واقعيت عقب نشيني کردند که قادر نبودن آوري به آن وضعيت نگاه مي بدبيني شگفت

ند. ناچار همة آن تغييرات را به سازش و همکاري سـازمان آزاديـبخش   پذيرساواك را ب

دادند. حتي حاضر نبودند بين رهبران خود فروخته و اعضايي که نادانسـته و   نسبت مي

ناخواسته در دام افتاده بودند تفاوتي قائ  شوند. افرادي چون من را هم کـه بـه خـاطر    

 راندند. م با يک چوب ميپرونده شده بود ضاء آن سازمان همربط با اع يک گزارش بي

معتقد بوديم بـا  انديشة مائوتسه دون  -ملنينيس -محتي به ما که به مارکسيس

نـاروا را از  سـبت  نردند. امروز هم هر وقت ايـن  ک مي روچيني برخوردها يا پ انگ چيني

دهـد. ايـن    شنوم، خشمي توأم با تأسف بـه مـن دسـت مـي     سابقم مي اندهان همبند

کند کـه بـه مشـتي     اصطالح براي من اصطالح راي  روسوفي  يا آنگلوفي  را تداعي مي

 شد. روسيه يا انگليس اطالق مي جاسوس و حقوق بگير
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 2متهم رديف 

 زري
اح  مختلف اولين دادگاه ما تشکي  شد. از دو ماه قب  مر 32در اواسط خرداد 

انجـام گرفتـه بـود. بـا      هـا ...  ده خـواني، سـئوال و جـواب   نـ ن وکي  تسخيري، پرويتعي

ين يآمد. همه چيز از قب  توسط بازجويم تع تشريفاتي تو خالي که به نظرم مسخره مي

مـرا وصـ  کـرده     چگونه با وصـله پينـه  همه برايم باورکردني نبود که  شده بود. با اين

 شناختم. ي که آنها را اصالٌ نميبودند به چند عضو گروه سيروس نهاوندي، در حال

چون اعضاء دستگير شدة اين گـروه تعـداد زيـادي بودنـد، سـاواك آنهـا را در       

اي بـودم کـه    ده نفـره  فرستاد. من جزو آخرين دسـتة  هاي جداگانه به دادگاه مي دسته

در  ش از ما يک دسـته از اعضـاء گـروه   رفتم. پي جزو اعضاء گروه نهاوندي به دادگاه مي

 .علني اظهار ندامت کرده بود دادگاهي

آنکه هم پرونده باشيم يـا همـديگر را بشناسـيم. شـايد بـه       ر بوديم، بيفنما ده 

ا تـک تـک بـه دادگـاه     توانست هريک از ما ر خاطر اين که در آن وضعيت ساواك نمي

بفرستد، اين شگرد عجيب و غريب را جور کرده بود. هي  گـاه از آن دادگـاه مضـحک    

 سر در نياوردم.  

هـم   2رسيد. متهم رديـف   سهيال بود که بيست ساله به نظر مي 7متهم رديف 

دانستم که او جزو کسـاني اسـت    من بودم. ما همديگر را در کميته شناخته بوديم. مي

در ضديت با رژيم دفاع کـرده. پسـرها را هـم کـه      اش ضعالح معمول از مواکه به اصط

 بوسي که ما را به دادرسي ارتش آورده بود. اصالٌ نديده بودم، مگر در ميني

ترحم بر پلنگ تيز دندان/ ستم کـاري  از به کار کرد: غدادگاه با شعر دادستان آ
  بود بر گوسفندان

ن پلنگ تيز دندان و به رئيس و بقية مقامات و با انگشت به ما زندانيان به عنوا

ول خواندن کيفرخواست شـد و شـرح   غکرد. بعد مش وان گوسفندان اشاره دادگاه به عن
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خرابکاري، جاسوسي براي بيگانگان، قصد براندازي و غيره. در پايان هم خواسـتار اشـد   

 مجازات براي هر يک از ما شد.

« يا به جرم خـود معتـرف هسـتيد؟   آ»که سهيال در برابر پرسش رئيس دادگاه 

پاسخ مثبت داد. استقامت و سرسختي او برايم جالـب بـود، امـا از اينکـه در دادگـاهي      

 تعجب کردم. .درک نين اعترافي ميچربسته که افسارش دست ساواك است، د

وار جمالتي از قبي ،  بعد نوبت رسيد به دفاع وکالي تسخيري. هر کدام طوطي

ندامت متهم و بزرگواري اعليحضرت و غيره تکرار کردند. از همـه   ناداني، جواني، اظهار

لرزيـد و حتـي نـام     هـايش مـي   تر وکي  من، سـرهنگ پيـري بـود کـه دسـت      مضحک

استفاده  ف  کند و در عوض فقط از نام کوچکتوانست به درستي تل خانوادگي مرا نمي

  ر همان دادگاه بعضيکرد. طوري که د کرد و جمالت ساير وکال را به عينه تکرار مي مي

خنـده و   از پسرها شروع کردند به خنديدن. بعد از آن هم وکي  من شـده بـود سـوژة   

 .ها همسلولي مسخره بازيِ

اي دادگاه، احکام ما صادر شد. متهم رديف يک  بعد از تعطي  شدن چند دقيقه

 ابد، رديف دو هشت سال و بقيه بين ده تا دوسال.  

، سال کـاهش يافـت   71به  7حکم ابد متهم رديف دادگاه دوم  يک ماه بعد در

سال  71ال افزايش يافت. حکم کسي را که س 71به  2کم من به عنوان متهم رديف ح

 شد« عفو ملوکانه»شام   7532ن در آبا . اوبه شش سال محکوميت تقلي  دادند ،بود
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 ها صليب سرخي

 مهراعظم
هايي از تغيير و تحـول سياسـي در جامعـه بـه چشـم       نشانه 32سال  از اواسط

خورد، اما نه به چشم من که در زندان بودم. در آمريکا کارتر به رياسـت جمهـوري    مي

هويدا پـس   .کرد ورهايي چون ايران را مطرح ميرسيده بود و مسئلة حقوق بشر در کش

 .د آموزگـار جـايش نشسـت   ار شد و جمشياز چهارده سال از مقام نخست وزيري برکن

آزادي  اي سرگشـاده خواسـتار رعايـت قـانون اساسـي و      تعدادي از روشنفکران در نامه

هـاي   صـحبت از بازديـد صـليب سـرخ جهـاني از زنـدان       .زندانيان سياسي شده بودند

 وجـود  تحوالت اين به نسبت اي ويژه حساسيت قصر در ما بند در اما، …سياسي بود و

 در اصـالحات  نـوع  هـر  هـا  سـال  آن در. بودم نشنيده آن بارة در جدي بحث و نداشت

 سـاير  رژيـم،  آميـز  قهـر  سـرنگوني  و شـد  مـي  نفـي  داري سـرمايه  هاي رژيم چارچوب

رژيم شـاه بـه ديـدار صـليب      تمکين. بود داده قرار شعاع تحت را سياسي هاي تاکتيک

هايي کـه بـا    حثشد. دست کم در ب سرخ جهاني نيز صرفاً به  پز توخالي رژيم تعبير مي

هـاي   هاي فدايي در زنـدان داشـتم، هـي  گونـه تفـاوتي ميـان سياسـت        چريک مرفقاي

الملـ  و صـليب سـرخ     داري، نهادهايي مث  عفو بـين  هاي سرمايه مردان و قدرت دولت

مردان را همدست يا کارگزار  ها را همسو و همة دولت جهاني قائ  نبوديم. همه سياست

 کرديم. انستيم و نفي ميد مي« امپرياليسم جهاني»

هاي بيژن جزني آشنا بودم و به طور  خود من نيز با اين که از نو جواني با بحث

نسبي آموخته بودم که به مبارزات سياسي و صنفي توجه داشته باشم و از کنار آن بـه  

، بـه ويـژه در   «مهندسـين »آساني نگذرم، با اين که در همکاري بـا گـروه معـروف بـه     

روز ارمغاني به اهميت مسائ  سياسي و کارهـاي تبليغـي ـ سياسـي پـي      همکاري با به

برده بودم و در اين نوع کارها فعال بودم، ليکن طي دوسـال زنـدگي در محـيط تنـگ     

ام بـه   زندان و تحت تأثير فضاي غالب بر زندان و دور بودن از جامعه، به تـدري  توجـه  
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همه چيـز را يکسـره    انر همبندتغيير و تحوالت سياسي کاهش يافته بود و مث  بيشت

 کردم. نفي مي

هـا و   هاي جزني هم چندان خبري نبود. بيشتر چريک در بند ما، حتي از بحث

هم تاکتيـک  ، مبارزة مسلحانه هايشان حول همان بحث هاي طرفداران فداييان، تحلي 
در  زد. تعدادي از مجاهدين هم يا در زندان يـا  مسعود احمد زاده دور مي هم استراتژيِ

 رکـا  سياسـي هـاي   ودنـد، گـروه  ببيرون تغيير ايدئولوژي داده و به فداييان نزديک شده 
طرفدار تزهاي مائو هم تا جايي که من يادم هست، تا چند ماه مانده به انقالب تحليـ   

هاي مذهبي غير مجاهد هـم کـه    مشخصي از تغيير و تحوالت سياسي نداشتند. جريان

هـا و مجاهـدين    د، جز خط کشي و مرزبندي بـا چـپ  چشم به فتواي روحانيون داشتن

 تحليلي از اوضاع نداشتند.

« معاينـة پزشـکي  »در اين فضا بود که وقتي يکي از روزها ما را به نوبت بـراي  

توي  آورديم. در يک اتاق خالي بردند به کلي غافلگير شده بوديم و از قضيه سر در نمي

آن کـه   صـندلي ايسـتاده بودنـد، بـي    چند پزشک کنـار يـک ميـز و     راهرو بيرون بند،

کردنـد و بـا    اي در کار باشد، فقط پاها و کف پاهامـان را بـه دقـت بـازبيني مـي      معاينه

هـا   هاي اضافي و آثـار زخـم   ها، گوشت خبر در بارة ورم پاها، تاول ظاهري از همه جا بي

ند، پرسـيد  گفتيم در زندان اين طور شده، بـا تعجـب مـي    کردند. و وقتي مي سئوال مي

 «چرا؟ چگونه؟»

، بيشترشان «در اثر شکنجه و شالق»آن تعدادي هم که جرأت کردند بگويند، 

 .ندبازگرداند آنها را دوباره را فرداي آن معاينة کذايي از بند بردند. گر چه بعد از مدتي

مـا روشـن نبـود. بيشـترمان فکـر       قصد و منظور سـاواك از ايـن کارهـا بـراي    

هاي جديدي  ت و ساواك براي آزار و اميت ما به دنبال بهانهکرديم کلکي در کار اس مي

دانستيم بيش از يک سال است که هي  کس را حتـي بعـد از    است. به خصوص که مي

 اند. آزاد نکرده هم پايان محکوميت

هنوز پاسخ روشني در مورد قضية معاينه نيافتـه بـوديم کـه يـک روز ناگهـان      

از مـا را بـازجويي و شـکنجه کـرده بودنـد،      که بسـياري   ري و رسوليعضدي و منوچه

اد و شتابزده ريختند به بند و دستور دادند همگي بـه سـرعت از بنـد بـرويم بيـرون. د     

و هر کـه جلـو دستشـان بـود     « عجله کنيد، بدويد بيرون!» بيداد راه انداخته بودند که
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ه روي دويـديم، آنهـا کـ    دادند به سمت درِ بند. همه بـا هـول و وال مـي    محکم هول مي

 به لنگه هاي دمپايي با ها بعضي  …شتابزده مي پريدند پايين و ،تخت ها نشسته بودند

 بـه  بردنـد  صـف  به را همه. شوند خارج بند از شدند مجبور برهنه پاي با حتي يا لنگه

گمانم در زندان زنان عادي. به رديف روي صندلي نشاندند و يکي يک ورقـه   به سالني،

ت مث  روز امتحـان. بازجوهـا ميـان رديـف صـندلي هـا قـدم        به دستمان دادند، درس

اجازه ندارين با هم حرف بزنين! يک ربع بيشـتر  » دادند که دند و مرتب هشدار ميز مي

 «…وقت ندارين و

کرديم. ورقـه را هـر چـه     همة سرها پايين بود و حيرت زده به ورقه ها نگاه مي

خـانوادگي، متأهـ  يـا مجـرد، مـدت      : نام، نام شد بيشتر ميحيرتم  ،خواندم بيشتر مي

خواهيد در زنـدان ديـپلم دبسـتان يـا دبيرسـتان       محکوميت، ميزان تحصيالت، آيا مي

 …بگيريد؟ به چه چيز عالقمند هستيد؟ نقاشي دوست داريد؟ چه پيشنهادي داريد و

 يد.آ مي کارشان چه به بودم آورده در شاخ که عجيبي هاي سئوال

ي انداختم، ديدم او هم سرش را پايين انداختـه  زير چشمي به بغ  دستي نگاه

اش خيره مانده. تا آمـدم آهسـته سـئوالي ازش بکـنم، عضـدي بـا آن لحـن         و به ورقه

 «حق ندارين با هم حرف بزنين!»خشنش فرياد زد، 

م را نوشتم و به چنـد تـا   ا باالخره پن  دقيقه به آخر وقت مانده به ناگزير هويت

اي بـه دسـت بازجوهـا     خـورد و بهانـه   ه هـي  جـا بـر نمـي    کردم  ب سئوالي که فکر مي

دهد، پاسخ دادم. اما، راجع بـه پيشـنهاد و نقاشـي و درس خوانـدن و ايـن دسـت        نمي

ها را جمع کردند و شتابان رفتند و دستور دادند  ها چيزي ننوشتم. بازجوها ورقه سئوال

 ها ما را به بند باز گردانند. نگهبان

وديم و هرکسي از ايـن اتفـاق غيـر منتظـره تفسـير      در حياط بند جمع شده ب

ها نظـر   دويديم و با تب و تاب در بارة سئوال کرد. توي حرف همديگر مي خودش را مي

اي هـم   عـده  .داديـم  ها پاسخ مـي  نبايد به سئوالاي نظرشان اين بود که  داديم. عده مي

اما هي  کس تحليـ   داديم.  ها به دقت پاسخ مي گفتند بايد به همة سئوال برعکس، مي

 آن هـا دور ايـن اتفـاق و    و ارزيابي روشني از قضـيه نداشـت. چنـد روزي همـة حـرف     

 هاي عجيب و غريب دور مي زد. سئوال

ها شنيديم که صليب سرخ جهاني قرار اسـت از   روز مالقات از خانوادهتا آن که 
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بود که صـليب سـرخ   ما اين  ما افتاد. اما اولين واکنش ها ديدار کند. تازه دوزاري زندان

 ربطي به ما ندارد، کارگزار امپرياليسم امريکا و در بده بستان با رژيم شاه است.

روزي هم که معاون زندان و چند نگهبان دو تا ميز پينگ پنگ به بند آوردنـد،  

ميزها را گذاشتيم توي انباري گوشة حياط و تصميم گرفتيم از آن ها استفاده نکنـيم.  

چـرا ميزهـا رو   »نـدان هـر روز حيـرت زده از مـا مـي پرسـيد،       خوش سيرت، معاون ز

هـا   خيلي از کتاب»کرديم،  ما هم استدالل مي« کنين؟ گذاشتين تو انباري و بازي نمي

 «خوره؟ ما رو بردين و پس ندادين، ميز پينگ پنگ به چه دردمان مي و وساي 

 حتي نگذاشتيم نزهت و سحر که به کلـي حسـاب خودشـان را از جمـع جـدا     

 از ميزهاي پينگ پنگ استفاده کنند. آن هم به زور و دعوا. ،کرده بودند

کـه  تـا ايـن   با اين همه، موضوع بازديد صليب سرخ را چندان به جد نگرفتيم. 

قضيه برايمان جدي و فضاي بنـد بـه    . آن وقتاند به بازديد زندان پسرها رفته شنيديم

چنـد نفـره    ،گلـه بـه گلـه    يم.دکـر تعطي   را ها کلي عوض شد. چند روزي همة برنامه

تبـادل   بـا هـم   شديم و بر سر اين که با صليب سرخ چه برخوردي بکنيم دورهم جمع 

اين بود که اگـر بـه بنـد مـا آمدنـد، هـي         نما کرديم. بيشترمان نظر و تصميم نظر مي

 ويدا! کـه در خـارج از ايـران    توها، از جمله  حرفي با آنها نزنيم. اما چند تن از همبندي

 در کشورهاي اروپـايي و آمريکـا   را  کرده بوديد و نهادهاي حقوق بشرزندگي يا تحصي

نظرتــان متفــاوت بــود. صــليب ســرخ را نهــادي مســتق   ،شــناختيد تــا حــدودي مــي

توانيم با مطرح کردن وضع خودمان بـه درسـتي از بازديـد     دانستيد و اين که ما مي مي

 چنداني در فضاي غالب بر بند نداشت. آنها استفاده کنيم. اما اين استدالل تأثير

ها بوديم که يک روز درِ بند باز شد و دوتا جوان شـيک   در گير و دار اين بحث

و آراسته، چشم زاغ و موبور وارد حياط شدند و شروع کردنـد بـه انگليسـي چيزهـايي     

گفتن. اخوان و افسر نگهبان ساکت و مبدب پشت سرشان ايستاده بودند. بعد از چنـد  

به انگليسي بـه اخـوان    از آنها ه که ما در سکوت به اخوان خيره مانده بوديم. يکيلحظ

مـن و مـن،     رئيس پر کبکة زندان بعد از کمـي مقاومـت و   «. شما برويد بيرون!»گفت، 

سرش را انداخت پايين و همراه افسر نگهبان رفت بيرون. هي  وقت اخوان را اين جـور  

عث شد که بـا اطمينـان بيشـتري دور آن دو جـوان     ملي  نديده بوديم. شايد همين با

گوش بسپاريم. نسرين و زهره، که در آمريکا و  آنها هاي جمع شويم و به دقت به حرف
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انگليس تحصي  کرده بودند و از بقيه به زبان انگليسي مسلط تر بودند، شـروع کردنـد   

انـد   ايران آمده هاي به ترجمه. گفتند که از طرف صليب سرخ جهاني براي بازديد زندان

هـم کـه در فرانسـه     تـو شان فرانسـه اسـت. ويـدا،     و اه  سويس هستند و زبان اصلي

تحصي  کرده بودي بخشي از کار ترجمه را به عهده گرفتي. نـيم سـاعتي از مأموريـت    

هايي که در اختيار داشـتند و غيـره بـه دقـت توضـيح  و بـه        خودشان و ليست زنداني

يميت پاسخ دادند. سر آخر گفتند که تـا دو روز ديگـر بـاز    هاي ما با صم اي پرسش پاره

 گردند. مي

هـا و   در عرض چند ساعت فضاي بند از اين رو به آن رو شـد. انگـار بـا حـرف    

ديگر حرفـي از   آنها رفتارشان آن فضاي بد بيني و شک را شکسته بودند. پس از رفتن

سـازماندهي جمـع متنـوع     تحوي  نگرفتن آنها در ميان نبود. فقط بايد بر سر چگونگي

گرفتيم. مهمترين مسئله براي بيشتر ما اين بود  خودمان براي گفتگو با آنها تصميم مي

بعد از رفتن آنهـا  هاي ما با آنها اطالع پيدا نکند. مطمئن نبوديم که  که ساواك از حرف

شکسته شـدن  آن روزها  در رفتاري با ما در پيش خواهد گرفت. ساواك چه سياست و

کـرد. در نتيجـه    خطور نمـي  اصالٌ گيري روند انقالب به مهنمان ک سرکوب و ش فضاي

تـا   هـا در نظـر گرفتـه بـوديم     صـليب سـرخي  اي را براي گفتگو با  سازماندهي پيچيده

 اي به دست ساواك ندهيم. بهانه

ها، طبق قرار به بند آمد. به محـض   درست بعد از دو روز يکي از صليب سرخي

تر شد. اما بنا به همان سازماندهي  مان جمع بند فرستاد بيرون. خيالورود نگهبان را از 

که از همـة   در ته راهرو 3که ميان خودمان به توافق رسيده بوديم، او را برديم به اتاق 

در وسـط راهـرو بـه نوبـت کشـيک       انتر بود. چند تـن از همبنـد   ها بزرگتر و دن  اتاق

و اطالع يافتن از اين که چه کساني با صـليب  دادند تا از نزديک شدن بقيه به اتاق  مي

توانسـت   اند، پيشگيري کنند. هر کس بنا به تصميم خودش مي سرخ به گفتگو نشسته

آن که ديگران بـا   ش، با صليب سرخ گفتگو کند، بيا به تنهايي يا با هم مسلکان نزديک

تصميم آزاد  خبر شوند. انتخاب مترجم هم به تصميم خود افراد بود. همه در انتخاب و

در ايـن  يافـت.   بودند و هي  کس جز خود فرد و نزديکانش از اين تصميم اطالعي نمي

هاي اکثريت يا  هايي که در اقليت بودند، خودشان را زير فشار تصميم افراد و گروهمورد 

کردند. برعکس، تالش همه در اين بود کـه هـر فـرد     احساس نمي« جمع»به اصطالح 
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بگيرد. نگراني نسبت به واکنش ناشناختة سـاواك، مثـ  هميشـه     بتواند آزادنه تصميم

موجب شده بود، خود به خود همبستگي و همياري به شيوة دموکراتيک در ميـان مـا   

 شک  بگيرد.

به بند مدتي طـول   آنها شب که شد، چند نفر را بردند به دفتر زندان. بازگشت

يواشـکي بـه گـوش     سخت نگـران شـده بـوديم. در بازگشـت يـک نفرشـان       ما کشيد،

مـورد ايـن کـه بـا صـليب سـرخ چـه        رساند که رسولي و عضدي آنها را در « شهردار»

 اند. ، بازجويي کردهبودو چه حرفهايي زده شده  رفتاري شده بود

روز دومي که جوان صليب سرخي به بند آمـد، قضـية بـازجويي شـب قبـ  و      

يـران، بـا او در ميـان    نگرانيمان را از واکنش سـاواك پـس از رفـتن صـليب سـرخ از ا     

هاي ما در آن ياداشت شده بود به ما نشـان داد و قـول    اش را که نام گذاشتيم. دفترچه

 داد که همواره وضعيت تک تک ما را در زندان پيگيري کند.

تصميم گرفته بودم، بـه رغـم بـازجويي     انمن نيز مث  بسياري ديگر از همبند

هـا   م را با صليب سرخيخود ود، وضعيتاش ب هايي که ساواك درپي شب قب  و گزارش

 در ميان بگذارم.

 

هـاي   در ارتبـاط بـا سـازمان چريـک     33ساله بودم که در ارديبهشت سال  25

فدايي خلق در رشت دستگير شدم. مسئول سازماني من بهروز ارمغاني يکي از بقايـاي  

شـت بـه   گ گروه معروف به مهندسينِ تبريز بود. آشنايي من با گروه مهندسين بـر مـي  

گروه کـه بيشترشـان مهنـدس و فـارغ التحصـي  دانشـکدة فنـي         21 -23سال هاي 

اي براي مسائ  نظري و تئوريک قائ  بودنـد. بهـروز    دانشگاه تبريز بودند و اهميت ويژه

ارمغاني در دستگيري اول و طي دوران محکوميتش در زندان قزل قلعه با بيژن جزنـي  

 35آمـد. هنگـام آزادي در اوايـ      مياو به حساب آشنا شده بود و از همفکران نزديک 

را مخفيانه از زندان خارج  جزنيهاي  ن زاده، تعدادي از نوشتهتوانسته بود همراه عابدي

 در سازمان ايفا کند. اونقش مهمي در اشاعة نظرات   35 - 32و در سال هاي 

ن من از طريق گروه مهندسين بـا ادبيـات زيـر زمينـي آ     21 -23هاي  در سال

هـايي از لنـين و تـاريخ انقـالب      دوره آشنا شده بودم. بخشي از سرماية مارکس، نوشته

 تـري  روشـن  و بازتر افق ها کتاب اين تبريز تنگ دنياي در. بودم خوانده را  …روسيه و
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سـال بيشـتر نداشـتم، گشـوده بـود. احسـاس غـرور         72که در آن زمـان   به روي من

دانستم که  . خود را جزو آن دسته از مردم ميه بودم زيادتر شدکردم و اتکاء به نفس مي

 جويند. انديشند و راه ح  مي ها و رشد و تعالي جامعه مي براي نابرابري

و اکنون دستگير شده بودم. بيشتر اعضاء و مسئوالن سازمان، از جملـه بهـروز   

ا هاي تيمي جـان باختـه بودنـد يـ     هاي مسلحانه و محاصره خانه ارمغاني يا در درگيري

هاي طوالني مدت محکوم. من  هاي سخت اعدام شده بودند، يا به حبس پس از شکنجه

هاي سختي را از سرگذرانده، در دادگاه اول به ده سال و در دادگاه دوم بـه   نيز شکنجه

ديگـر   32از اواخـر   .دي نداشتمهفت سال زندان محکوم شده بودم. ديگر اميدي به آزا

 ند.ه بودکردکوميت هم آزاد نپس از پايان مح حتي هي  کس را

 

گـوش   به دقت تعريف کردم و او صليب سرخا را براي نمايندة ه تمام اين حرف

رفته بوديم. طوري کـه جلـب    3م به اتاق ا تبريزي بود. همراه دو تن از دوستانسپرده 

رسـيدند. زهـره را    توجه نکنيم، به ويژه جلب توجه کساني که به نظرمان مشکوك مـي 

انتخاب کرده بوديم. صليب سرخي کنـار ديـوار روي زمـين نشسـته بـود.      به مترجمي 

پيش از هر چيز اطالعاتي در بارة سيمين ن. و چند زنداني شهرستاني که معلوم نبـود  

ها را مرتب از ايـن زنـدان بـه     کجا هستند از ما خواست و توضيح داد که ساواك بعضي

س صليب سـرخ بـدور نگهـدارد. بعـد     تا از دستر کند تق  ميآن زندان و بازداشتگاه من

هاي ما ياداشت برداشتن. بـه موضـوع    شروع کرد از وضعيت خود ما پرسيدن و از حرف

تـري   هاي دقيق کرد و توضيح شکنجه که رسيديم با شگفتي سئوال هايش را تکرار مي

 خواست.  از ما مي

 هـايي کـه از   در زندان رسم نبود و عادت نداشـتيم کـه از خودمـان و شـکنجه    

خواستيم حمـ  بـه    سرگذرانده بوديم با جزييات حرف بزنيم. هم به اين خاطر که نمي

خودنمايي بشود، هم اين که حرف زدن از شکنجه به طـور جـدي و بـا جزييـات کـار      

تـرس و   روي بـا خنـده و شـوخي    کوشـيديم  آساني نبود، هنوز هم آسان نيسـت. مـي  

شـده بـوديم بـا جـديت و دقـت از      حاال مجبور  سرپوش بگذاريم. از شکنجه مان واهمه

 مـا، زهـره   صليب سرخ مرتب از متـرجم  نمايندة آنچه بر سرمان رفته بود حرف بزنيم. 

صـليب   آن هاي او به دقت پاسخ بدهيم. براي اولين بار، در برابـر  خواست به پرسش مي
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شـدم.   بـا خبـر    م رفته بـود يآنچه بر سر دو دوست بغ  دست جزييات بود که از يسرخ

 کرد. تر مي زده را شگفت صليب سرخنماينده ما سه نفر از توضيحات همديگر،  شگفتي

لگـد گرفتـه تـا    هايي که از سر گذرانده بودم، از مشـت و   وقتي از انواع شکنجه

گفتم و ايـن کـه بـراي شـکنجه بايـد در نوبـت        مي م  دستشالق و آويزان کردن از 

. بـودم  کـرده  عـرق  و بـود  شده داغ بدنم بودم، انداخته پايين را سرم  …ايستادم و مي

 قـدر  همـين . نـه  يـا  بگـويم  دقـت  به بود آمده سرم بر آنچه توانستم باالخره دانم، نمي

م برداشته ا نفس راحتي کشيدم. انگار باري از دوش ،آمديم بيرون که اتاق در از دانم مي

 شده بود.

بنـد بـه   داشت برداري و باز ديدش از دصليب سرخي، پس از سه روز که کار يا

گرانه توضيح داد کـه ابعـاد    پايان رسيد، هنگام وداع با لحني صميمي و اندکي ستايش

گنجيده و اين کـه زنـدان سياسـي     شکنجه بيش از آن چيزي بوده که در تصورش مي

در »گفـت،   زنان در ايران، بعد از اندونزي، بيشترين تعداد زنداني را در جهان دارد. مـي 

امروز تعداد شما در ليستي که ما در اختيار داريم  .جود داردن وزنداني ز 221اندونزي 

نفر است. اما از نظر سطح تحصيالت دانشگاهي و مشاغلي نظيـر پزشـکي،    721حدود 

ايراني در باالترين سطح در جهـان   زن سياسي زندانيان شما …داروسازي، مهندسي و

 «قرار داريد!

 بدرقه کرديم.با احساسي از غرور و اعتماد او را تا دم در 

 ها تفاوت

صليب سـرخ و تغييـر فضـاي زنـدان      نمايندگان ، بعد از ديدار32اواخر اسفند 

را که زندانبانان هي  گاه پاسـخ   يهاي اي ازخواست رفته رفته به اين فکر افتاديم که پاره

هـاي بيشـتر بـا محتـواي      کنيم. دريافت کتـاب  مطرحآن نداده بودند، دو باره  مثبت به

ما بود. به طور معمول ک  بند يک ليست کتاب به دفتر ارائـه   ترين خواستبهتر، مهم

شد. اما از زماني که  ها به تدري  اجازة ورود به بند داده مي داد و به تعدادي از کتاب مي

هاي طرفدار روحانيت و خميني با فتواي منتظري همه چيزشان را از مـا جـدا    مذهبي
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سـاواك در حمايـت از ايـن جـدايي، از جملـه بـه       کرده بودند، دفتر زندان به دسـتور  

کتـاب   ها تقريباٌ بي داد و ما چپي ها بيشترين اجازة ورود به بند را مي هاي مذهبي کتاب

هـاي بيشـتري از    اي بـدهيم و کتـاب   ما اين بود که ليست جداگانه مانديم. خواست مي

برخـورداري از يـک   هاي ديگري هم داشتيم، از جمله  ها دريافت کنيم. خواست  خانواده

اي براي گرم کردن آب و غذا بود. اما زنـدانبانان هـي  تـوجهي بـه ايـن       راديو و وسيله

 دادند. باالخره با توافق همگاني تصميم گرفتيم اعتصاب کنيم.   ها نشان نمي خواست

هـا را هـم آزاد کـرده     ها را برده بودند به زندان اوين و بعضي در آن زمان خيلي

کنم در قصر صد و ده پانزده نفر مانده بوديم. يک يا دو روز هم بحث بـر   بودند، فکر مي

بـر سـر اعتصـاب خشـک      کارهـا  سياسيسر اين بود که اعتصاب خشک باشد يا با آب. 

بـراي مـا طرفـداران مشـي      کارهـا  سياسيکردند. اين نوع برخوردهاي تند  پافشاري مي

به تجربه ديده بوديم کـه ايـن    تر قاب  قبول نبود. چريکي، به خصوص زندانيان قديمي

هاي زياد، سر  آيد. باالخره بعد از بحث هاي تند در عم  توخالي از آب در مي نوع حرف

اعتصاب با آب به توافق رسيديم. اين توافق را هم کرديم که کساني که ناراحتي معـده  

آنها  ، مث  حميده در اعتصاب شرکت نکنند. اماافتد مي پايينداشتند يا فشار خونشان 

پر شور و شر بودند و آن تصميم را نپذيرفتند. حميده حتي در شب دوم اعتصـاب کـه   

خورد باز هم حاضر نشد به بيمارستان منتق  شود. البته اين به نفع ما بـود.   حالش بهم

 شدند زودتر پاسخ دهند. چون زندانبانان مجبور مي

ام بـراي مخيـرة   بعـد از شـ   تـو آيد شب پيش از شروع اعتصـاب،   ويدا! يادم مي

ت ورم کرد ا درد شديدي دچار شدي، شکم انرژي! آن قدر نان اضافي خوردي که به دل

 توانستي تکان بخوري. ما به اين کار عجيب تو کلي خنديديم. و از روي تخت نمي

ات قـ يادم نيست يک يا دو روز بعد از شـروع اعتصـاب بـود يـا بيشـتر کـه مال      

ها شـنيديم زنـدان مردهـا هـم در همـان روزهـا        وادهبود که از خان اتقداشتيم. در مال

اعتصاب ما بـا آنهـا    اتفاقيبري نداشتيم و خاند. قبالٌ از تصميم آنها هي   اعتصاب کرده

هـاي آنهـا نظـارت بـر آشـپزخانه يـا        تي شنيديم يکي از خواسـت قهمزمان شده بود. و

انـب همـة   جاز شرکت در پخت غذاست، ابتدا باور نکرديم. توجـه بـه غـذا در بنـد مـا      

آمد و ما هي  وقـت بـه غـذاي بـد زنـدان اعتراضـي        ها امري لوکس به حساب مي گروه

 !انهخخواست نظارت بر آشپز به نکرده بوديم، تا چه رسد
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بــا شــروع اعتصــاب، کســاني کــه عفــو نوشــته بودنــد يــا بــه داليــ  مختلــف  

شـت در بنـد   هاي پ خواستند در اعتصاب شرکت کنند، غذاي خودشان را از قابلمه نمي

داشتند. يادم هست کـه يکـي از کسـاني کـه عفـو نوشـته بـود،         به طور جداگانه برمي

خورد. بـه مـا هـم چيـزي      ها، در همبستگي با ما نمي غذايش را به دور از چشم نگهبان

 گفت. نمي

شـديم يـا دسـت بـه اعتصـاب       هميشه در مواقعي که با زندانبانان درگيـر مـي  

من ميزان همبسـتگي همبنـديان    ترين چيز براي بخش نترين و اطمينا جالب ،زديم مي

در مقابـ  زنـدانبانان يکدسـت و     گـروه  اين و آنرد بوديم، چه در پيوند با چه منف بود.

کرديم. توافقي بود ناگفته، اما همه به اين همبستگي اطمينان داشتيم.  يکصدا عم  مي

گرفت و  حاشيه قرار مي هاي سياسي و برخوردهاي ناجور در در اين موارد همة اختالف

دلي  مورد ظـن مـا    شد. حتي کساني که بي جا براي همدردي و رعايت همديگر باز مي

يافتند تا خلـوص خـود را بـه     در اين طور مواقع فرصتي مي ،قرار گرفته و تحريم بودند

اما با  .گرفتم تالش و خلوص آنها قرار مي هربار سخت تحت تأثيرمن بقيه نشان دهند. 

هـا، رفتارهـاي    درگيري روز از نو و روزي از نو، بازهم بيشترمان به دسـته بنـدي  پايان 

 داديم. هاي نا موجه ادامه مي ناجور و تحريم

دانم چند روز از اعتصاب گذشته بود که خوش سيرت، معاون زندان اطالع  نمي

را داد که همگي خودمان را براي انتقال به محلي ديگر آماده و وسـاي  مـورد نيازمـان    

جمع کنيم. چند دقيقه نگذشته خوش سيرت و چند نگهبان براي انتقـال وارد حيـاط   

 مان را بقچه کرديم و راه افتاديم. شدند. ناچار هر کدام وساي 

ما را دسته دسته با اتوبوس بردند جلوي يک ساختمان قديمي و کهنة زنـدان  

رو به حياط کـه طبقـة   هايي  مردان عادي، با حياطي بزرگ و نسبتاٌ پر درخت و پنجره

را  هـايي  اول آن را براي ما آماده کرده بودند. در آنجا بود که شنيديم قصد دارند اتـاق 

هاي همکف وصـ    ها پيش روي پشت بام بند ما ساخته بودند با پله به اتاق که از مدت

 ها بود. کنند. اين هم از برکات ديدار صليب سرخي

م نگرفته بود کـه مردهـاي زنـدان عـادي     هنوز نق  و انتقال به طور کام  انجا

هـا بـود جـز همبنـدان و      ترها کـه مـدت   هاي حياط جمع شدند. ما جوان جلوي پنجره

ها جمع شـده بـوديم.    با اشتياق دمِ پنجره ،ها با کس ديگري سر و کار نداشتيم نگهبان
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م. شـناختي  پرسـيدند کـه مـا اصـالٌ نمـي      بردند و حال و احوال مـي  آنها از زناني نام مي

 «چقدر گرفتي؟»باالخره يکي از نسرين و بعد از زينت پرسيد، 

 سال. 53ابد و ابد به اضافة  -

 به اين جواني! مگه جنس چقدر داشتي؟ -

 کتاب داشتيم. -

نه ما از سئوال آنها چيزي دستگيرمان شد، نه آنها از جواب زينت. هنوز چنـد  

هـاي عاشـقانه از طريـق     نامـه شروع کردنـد بـه فرسـتادن     ،ساعتي از ورود ما نگذشته

اند. ما هم نـاگزير در   هاي عادي اشتباه گرفته ها. باالخره معلوم شد که ما را با زن پنجره

تـر بـا    اي عمومي تصميم گرفتيم، بنا به تجربة همبندان قديمي، رفتـاري جـدي   جلسه

گيريم تا تفاوت ميان ما و زنان عادي بـراي آنهـا مشـخص شـود. خـانم      بآنها در پيش 

هـاي روبـروي    شادماني هم براي به اثبات رساندن اين تفاوت هر روز روي يکي از تخت

 خواند. نشست و قرآن مي پنجره، چهار زانو مي

هـاي   ا با زنسياسي بودن و تفاوت ما ر مردان عادي، چند روزي طول کشيد تا

مرتـب   ند. از آن پـس ردآميزي با ما برقرار ک ابط احترامد و روختنعادي به رسميت شنا

شـدند، مـا را در جريـان     از طريق دانشجويان پسري که گاه به زندان عادي منتق  مي

ودشان از وضع ما هم به خدادند و به گفتة  اخبار اعتصاب زندان مردان سياسي قرار مي

 دادند. آنها خبر مي

بيش از هر چيز شبي در خاطرم مانده که دو نفر  .ديممانروزي آنجا  71حدود 

خوش صداي ما، فريده ك. و سهيال س. طبـق معمـول شـروع کردنـد بـه       اناز همبند

 ... دايه دايه وقت جنگهو  شيرين جانهاي محلي  خواندن ترانه

اند و زانو به بغ   بعد از چند دقيقه ديديم که مردها کنار ديوار به رديف نشسته

روضه خواني.  اند. درست مث  ها گوش سپرده آلود به ترانه و سرها به زير در سکوتي غم

اما نگهبان بند مث  هميشـه ترانـة دايـه دايـه وقـت جنگـه را بهانـه کـرد و نگذاشـت          

آوازخواني ادامه يابد. در بند قصر هم هر وقت سهيال بـا صـداي رسـايش ايـن ترانـه را      

. اما فضاي غمگين آن شب و سکوت سـنگين و  شديم مي گيرها در هبانگبا ن ،خواند مي

تـر و   انيان مرد بـا قطـع شـدن صـداي سـهيال، انگـار سـنگين       درخود فرو رفتة آن زند

 ام. آلود را هي  وقت فراموش نکرده و آن فضاي غم آن مردان انگيزتر شد. يأس غم
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گشـتيم،   روزي که داشتيم دوباره به بند زنان بازمي در چهره و رفتار آنها را هم

ترانـة دايـه دايـه وقتـه      ام. ما براي وداع از آنها دسته جمعي ايستاديم و فراموش نکرده

جنگه را برايشان خوانديم. آنها ساکت و آرام ايستاده بودنـد و بـا محبـت بـه مـا نگـاه       

ها نزديک و نزديکتـر   در سکوت به پنجره ،کردند. ترانه که تمام شد و ما راه افتاديم مي

دانستند چه بگويند و چه کاري بکنند، فقط مـا را بـا محبتـي آميختـه بـه       شدند. نمي

 شدند.   ها کشيده مي کردند و به سمت پنجره ترام نگاه مياح

يادم نيست اول اعتصاب را شکستيم و بعد به بنـد خودمـان بازگشـتيم يـا در     

بازگشت به بند اعتصاب را شکستيم. اما يادم هست در بازگشت بود که اشرف به رغـم  

در شـتابزده و  همة هشدارهاي مستوره که آرام، کم حجم و به فاصله غذا بخوريم، آن ق

 درد شد. با حجم زياد اعتصاب را شکست که تا يکي دو روز دچار تورم روده و دل

هاي ما پاسخ مثبت دادند، بـه   اين را هم به ياد دارم که تقريباٌ به همة خواست

جز راديو که تا به آخر هم به آن دست نيافتيم. اولين بـاري بـود کـه بـي دردسـر بـه       

آمد، وسايلي براي آرشـيو   . روزي سه تا روزنامه به بند ميهايمان رسيده بوديم خواست

هاي بيشتر، يک چراغ براي غذا گرم کردن و از اين قبيـ  وسـاي     روزنامه، تعداد کتاب

اوليه به دست آورديم. به بند هم که بازگشتيم يک اتاق تر و تميـز و بـزرگ در پشـت    

ها کلي شاد بوديم. اما  اين خواستهايمان اضافه شده بود. از دست يافتن به  بام به اتاق

هاي  هاي زندان مردان به طور کام  باخبر شديم، تفاوت ميان خواست وقتي از خواست

 تر قضية نظارت بر آشپزخانه بود.  ما و آنها چشمگير بود و عجيب. از همه عجيب

مردان به نام منوچهر آمـد پشـت در و از مـا     سياسي روز اول يک نفر از زندان

ي کنيم. نظارت بر غذاي مـا  فن برنامة غذا معرا نمايندة خودمان را براي تعييخواست ت

دانـم   هم افتاده بود به عهدة زندان مردان. ما اصالٌ در اين باره فکري نکرده بوديم. نمـي 

ين يـ چه کسي را به عنوان نماينده فرستاديم. وقتي شنيديم براي دو نفر يـک مـرغ تع  

دانسـتيم چـه    گار با يک انقالب رو به رو شده بـوديم. نمـي  شد. ان باورمان نمي ،اند کرده

رد طقضاوتي بکنيم. در بند ما يک چنين خواستي مردود و با انگ ضد انقالب يا بورژوا 

ـ     شد. اما ديگر نمي مي بـزنيم. بنـد زنـان     يتوانستيم به زندان مـردان اتهـام ضـد انقالب

هـا   اين بود که معياري که سـال تر از همه  حسابي تکان خورده بود. اما براي من عجيب

حتي بحثي هـم   .زدن در مهن ما شکست ر يک چشم بهمدر بند ما تثبيت شده بود، د



 ها   مهراعظم معمارحسيني يصليب سرخ

 

032 

دغدغة خاطر غذاي بيشـتر   توانستيم بي در مورد آن نکرديم. خود به خود از اين که مي

 و بهتري بخوريم شاد شده بوديم.

هاي مردان  ز خواستپيش از آن هم شنيده بوديم که در بعضي از بندها يکي ا

درست برخالف ما کـه اصـرار داشـتيم از     .فاده از اونيفورم زندان استسياسي عدم است

م يديـد  اونيفورم زندان استفاده کنيم و همه يک رنگ و يک دسـت باشـيم. حـال مـي    

 ها براي خيلي از معيارهاي ديگر هم در زندان مردان با بند ما متفاوت است. اين تفاوت

هي  بحث و حتي تأملي در ايـن   ،گيز بود. اما تا زماني که در زندان بودمسئوال بران نم

 مورد نکرديم.

اي پنجاه ساله پشـت سـر داشـت و بنـد      که زندان مردان تجربه با اينبه نظرم 

براي توضيح قضيه کافي نبود. به گمانم، يـک طـرز    ياسي تازه شک  گرفته بود،زنان س

ش را ا کرد خالف آن بينديشد يـا مخالفـت   نميفکري بر بند غالب بود که کسي جرأت 

تـر از   تر و نامنعطف ها در بند ما ناشي از تعبيرهاي خشک بر زبان بياورد. آن سختگيري

مبارزه بود. آن قدر نامنعطف که به حقوق خودمان در زندان هم تـوجهي نداشـتيم. تـا    

نکـرده   جايي که يادم هست هي  وقت در مورد حقوق زنـداني سياسـي تأمـ  و بحـث    

هاي اجتمـاعي   بوديم. عالوه بر اين که بيشترمان جوان بوديم و فرصت اندوختن تجربه

کرديم با محروم نگهداشتن خودمان، حتي در زندان، بـه ظرفيتـي    را نداشتيم. فکر مي

ما به خودمان و جهان نگـاهي   يابيم. نگاه باالتر و مقاومتي بيشتر براي مبارزه دست مي

و تفـاوت ميـان    ها آن سالهاي چپِ  تنگتر از نگاه راي  در جريانبود حتي محدودتر و 

 زندان زنان و مردان، به نظرم ناشي از مسلط بودن اين نگاه در بند ما بود.

 رو در رويي

آميز اعتصاب، آشنايي با زنـدان مـردان عـادي و شـناخت      پايان يافتن موفقيت

اي بود. اما ماجراي  ربة آموزندههاي ما با زندان مردان تج نسبت به تفاوت ميان خواست

 باقي گذاشت. نم درگيري با سحر در آن روزها خاطرة تلخي در مهن

دستگير شده بود، گويا در ارتباط بـا بـرادرش کـه بـا      32سحر به گمانم اواخر 
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 يهاي فدايي از نزديک آشنا بود. اما کسي از پروندة سحر چنـدان خبـر   يکي از چريک

« جمـع »آمده بود رفتاري عـادي داشـت، امـا خـرد خـرد از      نداشت. اواي  که به قصر 

اعتنايش نسبت به جمـع و مقـررات    دانم عفو نوشته بود يا نه، اما بي فاصله گرفت. نمي

رسـيد. بـه گمـان مـن همـين       بند چشمگير بود. آدم سرسخت و غـدي بـه نظـر مـي    

نـدارم و از   اعتنايي و غدي او بود که براي جمع تحم  ناپذير بود. وگرنـه بـه خـاطر    بي

کسي هم نشنيده بودم که عم  مشکوکي از او سرزده باشد، منظورم گزارش دهـي بـه   

 دفتر زندان يا ساواك است.

سرش به کار خودش بود. بيشتر اوقات مشغول نقاشي بود. يکبار کـه بـا مـواد    

با اين اسـتدالل   ها روزکاريبراي نقاشي درست کرده بود،   رنگ غذايي و دارو يک جعبه

هـا.   رنـگ او را انداختـه بودنـد تـوي آشـغال      اند، جعبه ها کپک زده و بو گرفته رنگکه 

آنکه دست کم خود او را در جريان بگذارند يا به فکر راه حلي )مثالٌ گوشـة انبـاري(    بي

هـاي مـورد    دور ريختن رنـگ  ناپسند باشند. اما در آن زمان اين شيوة  ها براي آن رنگ

 ران سئوالي برنينگيخت.گدانم براي دي تا جايي که ميعالقة او اصالٌ براي من و 

گرفت تـا جـايي کـه بـا يکـي از       از آن پس سحر هر روز بيشتر از جمع فاصله 

زندانياني دوست شد که آشکارا با دفتر زندان ارتباط داشت و براي همـه مسـج  بـود    

ـ  دهد. ديگر آن سالم و عليک حداق   که از بند گزارش مي ه کلـي  هم با سحر قطـع و ب

د بـود و کوتـاه   غـ گذاشـت.    او نيز بيش از پيش مقررات بند را زيـر پـا مـي    .تحريم شد

 رم غير منطقي و ناجور بود.ظهايش در برابر مقررات به ن آمد. لجبازي نمي

کرد. در زندان مردان عادي که بوديم، قرار بر اين شده  با همه چيز لجبازي مي

ها از دمپايي استفاده نکنيم. سـحر از   در اتاق بود که براي پيشگيري از آلودگي محيط،

هـا   داد و مرتـب بـا دمپـايي در اتـاق     تفـاوتي بـه ايـن قـرار تـن نمـي       سر لجبازي يا بي

داد تا به قصد رو کـم کنـي چنـد     اناي به دست همبند چرخيد. همين کار او بهانه مي

سـرعت پايـان    مـاجرا بـه   ،مشت و لگد به او بزنند. با فريادهاي سحر و مداخلة نگهبان

يافت. اما سحر و دوستش را از ما جدا کردند، به خصوص که سحر به نگهبان گفته بود 

دانم اين حـرف را هـم از سـر لجبـازي و      ترسد و در کنار ما امنيت ندارد. نمي از ما مي

 زده بود يا به راستي چشمش از ما ترسيده بود.« جمع»براي آزار 

ن برخوردي با يک همبندي پيش آمده بـود.  اولين باري بود که در بند ما چني
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کـرديم، امـا    ها را تحريم مـي  شديم يا بعضي به کساني، درست يا نادرست، مشکوك مي

وقت به طور مستقيم با کسي رو در رو نشده و اهانت نکرده بوديم. به همين خاطر  هي 

 ماجراي درگيري با سحر به تلخي در مهنم مانده.

برخورد به سحر را بـراي رو کـم کنـي الزم     ها بعضيدر همان زمان، با اين که 

ايـن   به خصوص کـه  .ندتلقي کرددانستند، ديگراني هم بودند که اين کار را اشتباه  مي

 مورد بهره برداري زندانبانان قرار گرفته و سحر و دوستش را از ما جدا کردند. قضيه

د گفـت تفـاوتي   از اين جنبه هم بند ما زنان با مردان تفاوت داشت. شايد بشـو 

هـاي   زنانه و با عطوفتي بيشتر. بسيار شنيده بوديم که در زندان مـردان ميـان جريـان   

بـرداري سـاواك قـرار     محتلف کار به زد و خوردهاي خشن کشيده شده و  مورد بهـره 

آمـده بـود و از نظـر     گرفته بود. اما در بند ما اولين باري بود که چنين برخوردي پـيش 

 سياستي بود. شي از ندانم کاري و بيبرخي از همبندان نا

 





 

 

 زندان يک رو ندارد

 زهره
دو سه روزي بود که سارا و فريده ا. را برده بودند به سلول انفـرادي. فقـط بـه    

اين خاطر که در بازرسي ماهيانة بند، بنا به توافق قبلي با دفتر زندان، به نماينـدگي از  

. آن روز بـرخالف هميشـه سـرگرد    طرف جمع براي نظارت در داخ  بند مانده بودنـد 

اخوان، رئيس زندان دستور داده بود که هي  کس در بند نماند، امـا سـارا و فريـده بـه     

 «جمع اينجا هستيم.ما به نمايندگي »دستور او عم  نکرده و گفته بودند، 

اين سر پيچي، موجب کتک خوردن سارا و فرسـتادن هـر دو آنهـا بـه سـلول      

ديديم. از همـان لحظـه ايـن     مة اين ماجرا را از توي حياط ميانفرادي شده بود و ما ه

 بکنيم. ضفکر در ميان ما شک  گرفت که بايد در دفاع از آن دو به طور جمعي اعترا

فرسـتاديم کـه آن دو از طـرف بنـد بـه       يکي دو روز مرتب به دفتر پيغـام مـي  

شـوند. امـا پاسـخي     ين شده بودند و بايد هر چه زودتر به بند بازگرداندهينمايندگي تع

نشنيديم. سر انجام در خواست کرديم، رئيس زنـدان را ببينـيم. ايـن درخواسـت هـم      

 پاسخ ماند. بي

هـاي شـام    ابلمهقبود. تصميم گرفتيم از باز شدنِ در براي دادن  31تيرماه  75

خبـر داد کـه خـود     ،گيري کنيم. به روال هميشگي خوش سـيرت، معـاون زنـدان   جلو

آيـد تـا بـه وضـع بنـد رسـيدگي کنـد.         س ک  زنـدان قصـر مـي   سرهنگ محرري، رئي

 مان خبر دار شد که محرري مث  هميشه قصد دارد با گارد يورش بياورد به بند. شست

هاي غير مجاهد مدتي بود کـه بـا    شديم. مذهبي در آن زمان حدود صد نفر مي

رده بودند. مـا  شان را به کلي از ما جدا ک فتواي منتظري از اوين، حساب و کتاب و اتاق

گرفتند. ساواك هم بـه   اي جداگانه مي دانستند و غذايشان را هم در قابلمه را نجس مي

زد. امـا   توانست دامن مي ها و مجاهدين تا جايي که مي اين ضديت آنها عليه کمونيست

 شان را نگرفتند. آنشب آنها هم قابلمه
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ابله آماده کرديم. هر قمدر انتظار رسيدن گاردِ همراهِ محرري، خودمان را براي 

ه ســوزن و ســيخ و مــيخ جاسـازي کــرده بــوديم بــا نمـک و فلفــ  ريختــيم تــوي   چـ 

شان يا به دست و  هايمان تا هر که به ما نزديک شد نمک و فلف  بريزيم به چشم جيب

سوزن بزنيم. ساعتي بعد، از دور ديديم کـه محـرري همـراه يحيـايي و گـارد       آنها پاي

به طرف بند. من که ابـدي بـودم و جلـوي در ايسـتاده بـودم بـه       آيند  زندان دارند مي

 «داخ  بند. نن بدون گارد بياييوخودت»محرري گفتم، 

حرف مرا اصالٌ نشنيده گرفت. براي پيشگيري از باز شدن در، دسته جمعي در 

را از پشت محکم گرفتيم، اما گارد با فشار در را باز کرد. به خاطرم هست که سـربازها  

هـا   هـا و فلفـ  و نمـک    م افتادند به جان ما و ما هم سـربازان گـارد را از سـوزن   با باطو

نصيب نگذاشتيم. فريادهاي ما و سربازان درهم آميخته بود. بعد از مـدتي درگيـري،    بي

 ها.   اي هم به داخ  اتاق ها به حياط پناه بردند و عده اي از همبندي عده

روي اکثريـت مـا کـه در حيـاط      سرانجام محرري دستور داد که در بند را بـه 

نطـق کـرد و    ،بوديم ببندند. بازهم طبق معمول براي کساني که در حياط مانده بوديم

 شة ناچيز چه خيزدآنجا که عقاب پر بريزد/ از پاش را خواند:  شعر هميشگي

 21اي تـا صـبح در حيـاط مانـديم. حـدود       وسـيله   هي در سرماي آن شب بي

تا صبح سرپا بمانند و ما را زير نظر بگيرند. با اين همه، تا سرباز گارد هم مجبور شدند 

دير وقت از راه پنجره با کساني که داخ  مانده بودند مشورت کـرديم و مثـ  هميشـه    

ها هم به رغم  ها تنها راه اعتراض را در اعتصاب غذا يافتيم. مذهبي در اين طور وضعيت

 ن تصميم سهيم شدند.ها با ما، به نشانة همبستگي در اي تمام اختالف

هاي مختلـف همشـهري بـودن سـر صـحبت را بـاز        از سربازها به بهانه با بعضي

کرديم. تا صبح با آنها کلي گپ زديم و عل  درگيري را به آنها توضـيح داديـم. بعضـي    

 ساعت در حياط نگهدارد. 23اعتراف کردند که محرري قصد دارد ما را 

طرف سـاواك فرسـتاده شـده بـود بـراي       اما روز بعد يک افسر اطالعاتي که از

گفتگو با ما به بند آمـد. اول بـا لحـن تهديـدآميزي شـروع کـرد بـه صـحبت و مـا را          

ش ا خواند و غيره. ولي در برابر مقاومت و سر سختي مـا رفتـه رفتـه لحـن    « شورشي»

 «شه! کنم، ببينم چه مي رم با مقامات صحبت مي حاال مي»عوض شد و گفت، 

ساعت در حياط را باز کردند و رفتيم داخـ  بنـد. اگـر قضـية     به فاصلة دو سه 
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 يافت. ترديد ماجرا به آن شک  پايان نمي ها نبود، بي ديدار صليب سرخ جهاني از زندان

اما ما براي بازگشت رفقا از سلول، به اعتصاب غذا ادامه داديم. روز دوم آنهـا را  

هـاي بنـد بـا     آوردنـد. پزشـک   از دفتـر دوغ  مـا  آوردند و اعتصاب را شکسـتيم و بـراي  

کنـيم. چنـد نفـري کـه دوغ      دادند که دوغ نخوريم، وگرنه باد مي هوشياري هشدار مي

مـا   دانم آيا به عمد براي خوردند، روز بعد صورتشان از ورم غير قاب  شناسايي بود. نمي

 دوغ آوردند يا به سهو.

در برخورد بـا  شان بود که  در آن چند روز همبندان قديمي با هوشياري حواس

دانسـتند   هاي بيجا و افراط کشيده نشويم. چرا که به تجربـه مـي   زندانبانان به تند روي

 زندان يک رو ندارد.
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. اسـم نوشـتم   فـروردين  به نـام  مذهبي اي ر کالس دوم دبيرستان در مدرسهد

چـي همکالسـم    بود و زهرا قلهکي و زهـره شـانه  دبير رياضي ما نزهت روحي آهنگران 

گـرايش   بعد هريک به نوعي در مبارزه بـا رژيـم جـان باختنـد.     سالچندين  بودند که

 من در اين مدرسه شک  گرفت. اي فکريه يدگرگونسياسي و 

و در رشتة ادبي ثبت نـام کـردم. از نـو     ام را تغيير دادم مدرسه مسيک  دو در 

ها و هموطنان را بتـوان   ، و اگر دوست داشتن انسانسفه بودمادبيات و فل جواني عاشق

 بودم. ها ياسي محسوب کرد، من عاشق انسانکاري س

در کـالس ششــم   هــا هــا و حجـم درس  و امتحـان  از زمـاني کــه کـار سياســي  

 متعهـد بـودم و   امـا  م.قض شـد دچار تضاد و تنا تر شد، بيشتر يدبيرستان بيشتر و جد

 دستگير شدم.که  33ت هشارديب 23 ادامه دادم. تا

گذشـت. غافـ  از اينکـه در     يچي مـ  گفتگوي تلفني من با زهره شانه دو روز از

از  ه قرار بود بـه ديـدنم بيايـد و بسـياري    همين دو روز دوستم زهره و بهروز ارمغاني ک

 اعضاء و کادرهاي فداييان کشته و بسياري ديگر دستگير شده بودند.

کنجه و بـازجويي و کشـيده شـدن کـارم بـه      بعد از گذراندن روزهاي سخت ش

داشتند. روزهـاي بـازجويي مـن مصـادف بـود بـا        در کميتة مشترك نگهم بيمارستان،

 گفتم اين هم نوع ديگري از امتحان است بايد قبول شوم. يامتحانات نهايي. به خودم م

 محکومم کردند.به اوين منتق  شدم و در دادگاه به حبس ابد بعد از چند ماه  

 .کردند مي ، جرمي مشابه جرم مرا به سه سال حبس محکومسال پيش از آن دو

، چنـد مـاهي گذشـت تـا     33 سـال  با انتقال به زندان عمومي قصـر در اواخـر  

با دويسـت نفـر انسـانِ     ميان حصارهايي تنگ و تاريک، هاي زندگي سختي به توانستم

 عادت کنم. متفاوت
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انان هم سن و سال خـودم دوبـاره   در ميان آن شلوغي و ازدحام، دوستي با جو

ديـپلم   م توانسـتم پـس از يـک سـال وقفـه،     مرا به فکر درس خواندن انداخت. سرانجا

 بگيرم. از بهترين کارهايم در زندان! در زندان دبيرستانم را

و  تـر يافتنـد   هايم سمت و سويي مشخص در بند عمومي قصر تضادها و تناقض

در آن  توانسـتم  که مي شد يکشيده م ارهاييدروني من خود به خود به سمت ک انرژي

گفـتم، کـاش    به يکـي از دوسـتانم مـي    به خصوص به موسيقي.. قيت به خرج دهمخال

آن روزها چندين ي خوب پخش کنند! در يک وعده غذا بدهند، در عوض موسيق روزي

کـه  ام. تنها تصنيفي را به ياد دارم  که همه را از ياد برده تصنيف و شعر در مهن داشتم

در آمد نوبهار/ طـي شـد هجـرِ يـار...     بر وزن تصنيفِ معروفِ دلکش،  ر. روزي با شهين

هـاي آن را   که بعضي از قسـمت  سروديم به طنز قصر و سختِ وصف زندگي يکنواخت

صـبح شـد   دستمال رو هـوا/  روي زمين/  T/ آمد روزِکار/ جارو رو بيار:  ام فراموش کرده
فـه تـو   پتـويِ ز مخـت/ ملح  / اي کره ...   / مرهي نون بدها ايم/ چايي دم بيار/ جيره گشنه
ـ  ،مشکله/ يـک دو  چه اي خداي من هر ماهي يازده قرقره/ /مشت ف/ دل دو تـو صـ  ه ب

که بنا به مصلحت وقت دو قسمت آخر / .../ ما شديم مبتالپيچه به هدف/ فالني تو خال

 ها را حذف کرديم. و بعضي از قسمت

معاون خوش سيرت براي همبندان اجرا کنيم که قرار بود اين تصنيف را شبي 

و « ؟کجايِ يـازده تـا قرقـره کمـه    »گفت،  به اعتراض بند را صدا کرد و شهردارزندان، 

 مان را اجرا کنيم. نگذاشتند تصنيف

هاي رو بـه   بزرگ و پنجره  اتاق دو به اوين منتق  شدم. دوباره 32سال  اواسط 

اي تنگ و خاکستري و  پرجمعيت قصر به کلي دهکدة سر سبز و پر درخت اوين، با فض

هـا و   ها سـختگيري  متفاوت بود. به ويژه که با نزديک شدن ديدار صليب سرخ از زندان

ديـري   قصـر بـود.  تر از بنـد   فضاي داخ  بند هم منعطففشارها هم رو به کاهش بود. 

درخـت بنـد   و به حياط زيبـا و  پـر   ر و درِ بزرگ و اتاق کوچک،  اتاقدو  نگذشت که درِ

 هم باز شد. اوين

 و برخورداري از حداق  حريم خصوصـي  هاي نسبي فردي در آن روزها، آزادي

يـن، يـاد دوران   هاي  پرستارة او طبيعت زيبا و سکوت شب بهره بردن از در داخ  بند و

کرد. داالن و حيـاط و حـوض و باغچـه و زيـر      ميرا در من زنده  کودکي و خانة پدري
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هـاي ديـوارش نقـش     اي کـه کاشـي   . خانـه را متعدد و درختان نـارن  هاي  زمين و اتاق

هاي کودکانه، شـعر و نمـايش و رقـص و آواز، و     زد. و بازي زيبايي برمهن و جان ما مي

ــه و نمــايش   ــا داشــت. در  يــک صــندلي لهســتاني کــه نقــش مهمــي در خان هــاي م

، نقـش مـن   کرد يو در خانه يا مدرسه اجرا م ساخت هايي که دختر خاله مي نمايشنامه

يا نوکر بود يا رقاص. نقش دختر خاله ملکه بـود و بـرادرم پادشـاه، خـواهرم شـاهزاده      

 ، دختـرِ با من و خواهرم بـود. بـا فخـري    ها خانم. گوش کردن به راديو و حف  تصنيف

بجـي نسـا؟   آ کجـا ميـري  :  کـرديم بـا ايـن مضـمون     يمادرم بحر طويلي اجرا م دوستِ
   خوام برم خونة آقا... يم

 هاي ما خاتمه داد. به شادي من سالگيِ 1فوت پدرم در  اما

ديـدم   بود بازمي شده شتهاجاي پاي آنچه را که در کودکي بر من گذ ،در اوين

بيش منعطف داخ  بند و وجود همبنداني هنـر دوسـت،    شناختم. در جو کم و و بازمي

از پنجرة اتاقِ کـوچکي  ها تا دير وقت  يافتم. شب بازمي رفته رفته هويت واقعي خودم را

هـا   به آن داده بوديم، در سکوت شب به سـتاره  «اتاق بيداري»يا  «منطقة آزاد»که نام 

خواسـت دنبـال کـنم     ام، به آنچه عالقه داشـتم و دلـم مـي    ماندم و به کودکي خيره مي

 ام ها، راه آينـده  سنجيدم و به سختي از ميان کوره راه ام را مي انديشيدم. توان واقعي مي

  جستم. را مي

ديـدم. شـبي خـواب ديـدم بـا يـک گـروه کـه          ياي مـ  خوابهاي هشـداردهنده 

کـه هنگـام مـرگش    ايم بـه کوهسـتان. در آنجـا هريـک از همراهـان       ناسم رفتهش ينم

مرد. من اين جماعت ناشـناخته را   يکشيد و م يرسيد، در يک گودال مسطح دراز م يم

ر يخبندان زمين خورد و به من پرخـاش  کردم. ميان راه يکي از همراهان د يرهبري م

مگر من به شما نگفته بودم کـه  »و من پاسخ دادم، « چرا ما را به کوه آوردي؟»که کرد

 «راه دشوار است؟

هاي ناشناختة وجود خـود مـن بودنـد و آنهـا کـه       گويي همراهان ناشناس تکه

ويم ايـن خـواب   بگتوانم  يهاي غير قاب  قبول خود من بودند. نم مردند انگار خصلت يم

 چه تأثير عميقي بر من گذاشت. گويي آموزگار بزرگي از درونم سر برآورده بود.

 بـه يـک بلنـدي    پيمايي رفته بـوديم.  در خوابي ديگر بازهم با همراهانم به کوه

ترسيدم از بلندي  يکردند با آنها بروم و من م يرسيديم همراهانم رفتند. به من اصرار م
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ها و تجربة زندان بود که نگاهم به مبـارزة سياسـي تغييـر کـرد.      ببعد از اين خوا بپرم.

هـا و   توان در کنار هم به صورت يک ک  ديد، با تفـاوت  يها را م متوجه شدم که انسان

چه فعاليت سياسـي بکننـد، چـه    حال  هاشان. يها و بد يتضادها و تناقضاتشان، با خوب

کننـد. از   يي و به مـردم خـدمت مـ   متوجه شدم هزاران انسان بهتر از من زندگنکنند. 

راهنماي زندگي خصوصـي   خواهم يکنم؟ چرا م يکجا معلوم که من بهتر از آنها فکر م

هنرمندترين هنرمند کسي »در واقع  ي آنها تصميم بگيرم؟به جاو سياسي آنها باشم و 

 کاش من هم بفهمم و بتوانم عم  کنم. «.شد که راز زندگي را فهميد

 ري، از جمله يک پخـش صـوت و چنـد نـوار    انات بيشتاز امک 32از اواخر سال 

 ديم.خوب موسيقي سنتي برخوردار ش

 درآمـدِ  پـيش  بـه وزنِ  شـعري سـرودم  « اتاق بيداري»در  ها  يکي از آن شبدر 

 کـه  (محمد رضا لطفي شجريان و با اجراي محمد رضا)، به ياد عارفبيات ترك به نام 

 : رديمبا چند تن از همبندان به اجرا در آو

ايـن   تپـد،   مـي / بايد کني جان را رها رها/ بهر وطن چـون  اي ملت ايران بپا بپا
ران بپا، ايران بپا/ کز خلق تو، کـز خلـق   ، آري بپا بپا/ ايقلب ما/ آري بپا بپا/ اين قلب ما

 ها به جا به جا/ اين سرزمين پرخون شده/ جانا وطن گلگون شده ... تو، خون
آيـد   يادم ميويدا!  .بافتم يگوبلن م و کردم نقاشي مي عالوه بر شعر و موسيقي،

پيشـنهاد کـردي    تونشان دادم.  توآن را به  کشيده بودم به رنگ ماليم و لطيف. اسبي

طنـزي  شـيطنت و  با  تو م پيدا کند. اما من گفتم، نه! وجرا سايه بزنم تا ح شکم اسب

 «!!اوه ...! يک اسب رمانتيک»جذاب گفتي، 

 کـه  بـود  اي شـيرين  ، انديشـه نمايشـنامة اتللـو   پـردة آخـر   روي صحنه آوردن

ها خوابم ببرد. دائم به زيباتر کردن و درسـت بـودن حرکـت و نقـش      گذاشت شب نمي

ه طراحي صـحن  اي که در اختيار داشتيم به کردم. و با وساي  ساده يو بقيه فکر م خود

و  يـاري نمـايش   دوستان همبندم در پيش بـردن  و پرداختم يو لباس با شور و شوق م

، استانيسالوسـکي  ي کـه هـاي  نمايشـنامه  کـ   در بارة داشتيم کردند. کتابي يمهمراهي 

اش وارد بند  به اجرا درآورده بود. کتاب به تقاضاي طاهره از خانواده بازيگر معتبر روس

گريم کـردن   مسئوليت ،با استفاده از کتاب حسابي به دردمان خورد. شهين شده بود و

گرفت و با موهاي همبندان براي اتللو و ياگو ريـش و سـبي  درسـت کـرد.     به عهده را 
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 مخم  سياه براي شن  اتللو را اشرف ربيعي با مي  و رغبت به من قرض داد.

در نظـر  انتخاب بازيگران هم موضوع مهمي بود. اول شهناز را براي نقش يـاگو  

تـاب کـرد. در    يخنده بـ شهناز ما را از  وقت روخواني نمايش، لهجة کردي ، اماگرفتيم

 و نقـش نديمـه   شـهناز  نقش دزده مونا، ثريا نتيجه پيرايه نقش ياگو را به عهده گرفت،

 ديم.تمرين کر مدتي با جديت .من اتللو را

، حتي صـديقه کـه   به تماشا نشستندهمه همبندان با شور و شوق  روز نمايش

زي در درون مـن  گـويي چيـ   با اجـراي آن نمـايش  سردرد شديدي داشت و بيمار بود. 

 متولد شد.

راه مـادر  مـ هاز زنـدان قصـر   سـاعت هشـت شـب     ،31 ماه سرانجام اول بهمن

جمعيت جلوي  شادي هلهله بر دوش مردم، با و فاطمة جريري شايگان و اشرف ربيعي

هـا   بـه تحصـن خـانواده    رفتـيم و  از همان جـا بـه کـاخ دادگسـتري     م.يزندان آزاد شد

فـرخ ! فکـرش را   »فريـاد کشـيد،    متحصـن  جمعيـت  فران )رقيـه( از ميـان   پيوستيم.

 «کردي اين جوري آزاد بشي؟ يم

اي شد که هنـوز کـه هنـوز اسـت از آن      سه سال زندان برايم تجربه و پشتوانه

ها طول کشيد تا خـودم را بـا مردمـان غيـر سياسـي و نـوع        اگر چه مدتبرم.  بهره مي

بزرگسـاالن و  براي کودکان و به تدريس موسيقي  ديگري از زندگي منطبق کنم. امروز

خوشحالم که افتان و خيزان و گاه سـرفراز بـه زنـدگيم ادامـه      .ساختن آهنگ مشغولم

 هم.د مي

ا از دست دادم هميشه بـا مـن   ه ياد همبندان و دوستان عزيزي که در آن سال

 است.





 

 

 بنازم به بزم محبت

 ح. ژاله
 . روزي همـراه پـن   منتق  شده بـودم  چند ماهي بيشتر نبود که به زندان قصر

داشتيم در حيـاط زنـدان قصـر آواز و     و ژاله ا. فرشته ،زيبا ش تن از دوستانم، اعظم،ش

 مـا را بـه اضـافة ثريـا و مهـري،      دند و همگيزخوانديم که از دفتر صدايمان  ميسرود 

د تـوي  هي  توضيحي يکسره بردند به زندان زنان عادي. دو سه نفرمـان را انداختنـ   بي

هـاي عـادي. تـا     و بقيه را بردند به طبقة دوم پيش زن ت ساختمان زنانهاي پش سلول

جايي که يادم هست به جز مهري، بقيه مخالف مشي مسلحانه بوديم و هـي  کـدام از   

آورديم. بعد از يکـي دو روز فهميـديم کـه قضـيه مربـوط       اين انتقال سريع سر در نمي

ي نوايي، بـه خصـوص آنجـا کـه     شود به گزارش نگهبان شاهرخي در مورد آواز نواي مي

... با اين تعبيـر  بنازم به بزم محبت که آنجا /  گدايي و شاهي مقاب  نشينند/. ،گويد مي

 ايم. قصد اهانت به شاه را داشتهکه ما 

 د از يـک هفتـه  براي رهايي از آن وضعيت ناچار دست به اعتصاب غذا زديم. بع

بـود و   32 سـط سـال  ه به اويـن. اوا س از چند هفتبه کميته و پ ب غذا بردندماناعتصا

 بيشترمان تا به آخر هم در اوين ماندگار شديم.

 فرار ساختگي

دستگير شده بودم. پس از ليسانس رياضي، به عنـوان افسـر وظيفـه     33بهمن 

هـا هـم در    دادم. شـب  اي در محلـة قلعـه مرغـي درس مـي     در سپاه دانش، در مدرسه

 ودم.در محلة امامزاده حسن معلم باي  مدرسه

را يـک   …دانشجو، معلم و کارمند و  211شب يلداي آن سال، ساواك حدود 

هاي ايـران دسـتگير کـرده بـود. همـة اعضـاء        شبه در رابطه با سازمان رهايبخش خلق
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سازمان به دستور رهبرشان سيروس نهاوندي موظف بودند گزارشي کتبي از وضـعيت  

عليـه رژيـم دارنـد، تهيـه      زدند گرايش سياسـي  خودشان و همة کساني که حدس مي

ايجاد ارتبـاط بـه شـک  نفـومي بـا       آنها  هدف اصلي ،فهميدم بعدهاد. تا جايي که کنن

هــاي سياســي بــود و تهيــة گــزارش کتبــي از فعاليــت آنهــا. پــس از   محافــ  و گــروه

ها توسـط سـيروس    هاي گستردة اعضاء، معلوم شد آرشيو کام  اين گزارش دستگيري

گرفته. سـاواك بـا شـناختي دقيـق از فعاليـت ايـن        اك قرار مينهاوندي در اختيار ساو

سازمان و اعضايش، در شب يلدا جلسة جمعي رهبري و کادرهاي اصلي را در محاصره 

مقاومـت   …ده، پرويـز واعـ  زاده و   قرار داده بود. دوازده نفر، از جمله حسن زکـي زا 

شـد   ند. گفتـه مـي  شـد بقيه همه دسـتگير    ،ندباخت ر درگيري با ساواك جاند و کرده

گويـا   هماند. پس از انقالب  جان سپرده مهوش جاسمي و شکوه طوافچيان زير شکنجه

، دادگـاه او و آرش  مربـوط بـه  اي تلويزيوني جمهوري اسالمي ه تهراني دريکي از برنامه

هم طرز فرار ساختگي و همکاري سيروس نهاوندي را بـا سـاواك تشـريح کـرد و هـم      

 .کرد تاييده، در اثر خون ريزي مغزي، شکنج کشته شدن مهوش را زير

ساواك پس از دستگيري رهبـري و همـة اعضـاء سـازمان رهـايبخش، از روي      

کـه حتـي دورادور بـا يکـي از      همة کساني را هايي که در اختيار داشت آرشيو گزارش

 د دستگير کرده بود، از جمله مرا.اعضاء سازمان رابطه يا آشنايي حداق  داشتن

ام  فهميدم که مرا به خاطر گزارشـي کـه حسـن زکـي زاده در بـاره     در کميته 

کـه ايـن طـور! در    »انـد. بـازجويم سـپهري تـا مـرا ديـد گفـت،         دستگير کرده ،نوشته

 «خوب نون و پنيرها را مي خوردي!کوهنوردي 

  بحـث در مورد مسائ  سياسـي  با حسن در دانشکده دوست شده بودم، با هم  

و صادقي بـود.  هاي کوهنوردي شرکت داشتيم. آدم شريف  هکرديم و در بيشتر برنام مي

 حتـي  عتماد کنـد کـه  اشد که آدمي مث  او به دستورهاي تشکيالتي تا آنجا  باورم نمي

ش گزارش کتبي بدهد. بعدها ا ير خوردن من هم به مسئول تشکيالتيدر بارة ميزان پن

ده از طـرف سـاواك   هايي از اين دست و با تمام جزييات، طرحي بـو  شنيدم که گزارش

سـلحانه  ي که به مبارزه، به ويژه به مبارزة مانجوان ختي روانشناسانه از روحيةبراي شنا

 شدند. عليه رژيم کشيده مي

همراه کورش الشايي دسـتگير شـده    37ويدا! شنيده بودم اقدس هم که سال 
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ن گذرانـده بـود، پـس از آزادي و پيوسـتن بـه سـازما       تـو بود و در اويـن دو مـاهي بـا    

در اوين  تو، از افکار و رفتار توش با ا رهايبخش، گزارش کتبي موجزي از دوستي عميق

 اواخـر ك قرار گرفته بود. خود اقدس هـم  که البته در اختيار ساوا به سيروس داده بود

 . عجب سرنوشتي!دو باره دستگير شد 33سال 

آن فرار ساختگي سيروس، البته با فضـاي قهرمـان سـازي و قهرمـان پـروري      

ها همخواني داشت. ساواك حتي براي مهم جلوه دادن اين فرار سـاختگي، پـدر و    سال

 در زندان قزل قلعه حبس کرده بود.مادر سيروس را دستگير و حدود دو ماه 

ش ا به رهبـري سـازمان   مث  بسياري ديگر حسن هم با اعتمادي که براي البد

بود. در گزارشش در بارة من  توجيه شده هاي جزيي و بي ربط ين گزارشهمة ا داشت،

روي اين موضوع هم تأکيد کرده بود که من بالقوه آدمي ضد رژيم هستم. شايد به اين 

شان پذيرفته شوم. اما، همين يک جمله باعث شده  اميد که من هم به عضويت سازمان

م داشـتند و کلـي  بـازجويي    بود ساواك دست از سرم بر ندارد. پن  ماه در کميته نگه

کردند. جاي شکرش باقي بود که  به سه سال حبس محکوم مرا سر آخر هم .ادمپس د

تخـت شـکنجه و شـالق     اب ياردر آن دوره از شدت شکنجه کاسته شده بود و سر و ک

 .پيدا نکردم

ديگر نبود. در آن شـب يلـداي کـذايي بـه خـاطر مقاومـت در برابـر         حسناما 

 ه بود. يادش گرامي.ماموران ساواك کشته شد

  زنان عادي قصر و بند

بيشتر به کار در ميان توده ها بود، اما به نـوعي   من پيش از دستگيري، گرايش

بحث و جدل هاي زيادي  حسنبودم و بر سر اين موضوع با  هم طرفدار مشي مسلحانه

هايي که با چند همسـلولي مخـالف مشـي     داشتم. اما در سلول عمومي کميته، با بحث

ت بيشتر نسبت به ضرباتي که فداييان و مجاهـدين خـورده   مسلحانه داشتم و با شناخ

دهايم نسـبت بـه ايـن    شک و تردي …و گيري هاي گسترده و روز افزون بودند و دست

 .ه بودمشي بيشتر شد
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در زندان قصر به اعظم صادقي نزديک شدم که هم مثـ  مـن آمري بـود، هـم     

مان پيکـار در راه  زسـا به اتهـام عضـويت در    21 آدم راحتي بود. يادش گرامي، درسال

 آزادي طبقة کارگر، در جمهوري اسالمي اعدام شد.

 رويهـم پـن    آنهـا . کـرد  معرفي …رشته واعظم مرا به دوستانش ثريا، زيبا، ف 

رابطـة   رهـا کا سـي سياشدند و در بند قصر وضعيتي ويژه داشتند. گرچه با  شش نفر مي

هـا را بـه کلـي رد     فـدايي  اتري داشتند و مخـالف مبـارزة مسـلحانه بودنـد، امـ      نزديک

هايي خونگرم و منعطف و نسـبت بـه فضـاي آن     کردند. از همان ابتدا به نظرم آدم نمي

 ها هم رابطة نزديکي دارند. فداييديدم با بعضي از  نظرتر رسيدند. مي  روزها گشاده

زنـداني   711در آن فضاي خشک و تنگ قصر، براي من که در ميـان بـيش از   

مـان   اختم جز مليحه، که با او هم از ترس سـنگين شـدن پرونـده   شن هي  کس را نمي

زدم، وجود اين دوستان منعطف نعمتي بود. خيلي زود دوستي مرا پذيرفتند  حرف نمي

هـاي منطقـي آنهـا، بعـدها بـه       ها و استدالل و با من کالس گذاشتند. تحت تأثير حرف

 از مشي مسلحانه روي گردان شدم. کلي

بـا همـين دوسـتان، چهـار نفرمـان را انداختنـد تـوي        به خاطر سرود خـواني  

هاي عادي. هر يک از مـا را   هاي انفرادي، من و اعظم و زيبا را هم بردند پيش زن سلول

بزرگتر و تميزتر  ها ها که از همة اتاق و قاچاقچي ها هاي قات  فرستادند توي يکي از اتاق

براي ها را هم  مان. تماس با زنها را هم گذاشتند در اختيار بود يکي يک طبقه از تخت

هاي عادي همين که چشم سرنگهبان را دور ديدند، بـا سـر و    قدغن کرده بودند. زنما 

 «سيا سيا رو آوردن!»دادند که،  صدا ريختند دورمان و با اشتياق بهم ديگر خبر مي

اتـاق يـا  بنـد سياسـي را  در همـان       31 - 32اي هـ  ترها کـه در سـال   قديمي

پرسـيدند و   با شور و شوق از وضعيت ما در ساختمان جديد مـي  ،ه بودندساختمان ديد

رساندند. از نظم و همبستگي بند ما با احتـرام حـرف    هاي قديمي سالم مي به همبندي

 !«هن هم منظموهات شما سياسيا آشغال»گفتند،  مي زدند و با شگفتي مي

هـاي ديگـر    قکردنـد. از اتـا   ترها حضور ما را واقعـة مهمـي تلقـي مـي     يجديد

 کوشيدند به نحوي بـه مـا کمـک کننـد.     کشيدند. همه مي آمدند و دم در سرك مي مي

زنـدگي در آن فضـاي    ،آمـديم  بند سياسي مي نظمبا ولي براي ما که از محيط تميز و 

که دستشويي و مستراحش آلـوده و تقريبـاً غيـر قابـ  اسـتفاده بـود و        بلبشو و کثيف
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 بود.نشد، کار آساني  ميمتوقف ن اي همهمه و فحش لحظه

بـار   محـيط مشـقت   ،يي با زنـدگي آنـان  ااين همه، شوق و محبت زنان و آشن با

يميت از وضـع  کرد. دائم مواظـب مـا بودنـد. بـا اعتمـاد و صـم       آنجا را تحم  پذير مي

 کردند. گفتند و با ما صالح و مشورت مي شان مي خودشان و زندگي خصوصي

ت و عشق کشته بـود و حـاال مجبـور بـود     رفيق دخترش را از سر حساد ريمم

ها در زندان بماند. فاطمه به خاطر پاشيدن اسيد به روي داريوشِ خواننده زنـداني   سال

شده بود. از سر عشق به داريوش، همسـر و فرزنـدانش را وانهـاده بـود. سـر آخـر کـه        

بود. فکـر و  رويش اسيد پاشيده بود. اما پشيمان ن ،داريوش تن به ازدواج با او نداده بود

هاي او پوشـانده بـود. خـوش     مکري جز داريوش نداشت. دور تا دور تختش را با عکس

هاي بزرگِ سبز رنگش پر  چشمصحبت بود و وقتي از عشقش به داريوش حرف مي زد 

انداخت. چنـد   شد و غمي عميق بر چهرة ظريف، زيبا و پرصفايش سايه مي مي کاز اش

 حبت کرد.کلي به ما مروزي که آنجا بوديم 

ها بودند که به خاطر قاچاق مـواد مخـدر بـه     چند زن روستايي هم در آن اتاق 

زندان افتاده بودند. از سر فقر و تنگدستي کشيده شده بودند به قاچـاق. در زنـدان نـه    

مالقات داشتند، نه وسـيله و پـولي. بـا خـدمتکاري بـراي زنـدانيان مرفـه تـر روزگـار          

هـا، بـه    چاق فقط بر ضد واسـطه ود که فهميدم قانون ضد قاگذراندند. تازه در آنجا ب مي

ها هستند که دچار زندان تنظيم شده و فقط اين دوم و سوم هاي دست واسطه خصوص

تـي بودنـد و مـورد    شوند. توزيع کنندگان اصلي خودشان جزو مقامـات دول  و اعدام مي

 حمايت قانوني.

تـوانم   موختم، ميچيزها آ چند روزي که در کنار زندانيان عادي گذراندم بسيار

 هاي زندانم بود. بگويم از بهترين تجربه

ترسـيديم، بـه خصـوص اعظـم. شـنيده       گام خواب مينبا اين همه، شب اول ه

حتي با  ،بوديم که در زندان عادي تجاوز توسط قلدرها امري عادي است. اعظم از ترس

حبـت و صـميمت از مـا    خوابيد. اما چند روزي که آنجا بوديم به راستي با م عينک مي

يدار باش پتوهـا  دادند و دم صبح پيش از ب ها يواشکي به ما پتو مي پذيرايي کردند. شب

 گرفتند. را پس مي

فته بودند. آزادي رزني که شوهرش را کشته بود، جشن گاول براي آزادي   شب
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در اثر تبلي  و حمايت مجلة زن روز به يـک سـال تخفيـف     او آن زن که گويا حکم ابد

ما را هم بـه جشـن آزادي    آمد. يبه حساب م داده شده بود، واقعة مهمي براي زندانيان

ي بود که عليه ما گزارش داده بود، خنگهباني شاهر نوبت ردند. آن شب از قضادعوت ک

 خواست با چشم پوشي از شرکت ما درجشن دل ما را به دست بياورد. حاال مي

شده بودند. وقتي ما وارد شديم همـه  ها در سالن بزرگ ته راهرو جمع  همة زن

بلند شدند و شروع کردند به دست زدن. ما سه نفر هم هيجان زده شـروع کـرديم بـه    

دست زدن. ما را نشاندند رديف اول جلو صحنه و با ساندوي  و نوشابه يک شام حسابي 

زمـان   به ما دادند. بعد از شام شروع کردند به رقص بابا کرم و قرکمر. اما ما کـه در آن 

دانسـتيم   هاي ديگر، به خصوص قرکمر را بد و ناشايست مي هاي محلي، رقص جز رقص

 کرديم. يم پايين و نگاه نميسرمان را انداخته بود

ها برايمان تجربة مهمي بود، ليکن ناگزير تصميم  گرچه زندگي در ميان آن زن

ض بـه آن وضـعيت   مان به عنوان زنداني سياسي و در اعترا گرفتيم براي دفاع از حقوق

م و شـگفتي  ها در ميان گذاشتيم، با احترا عتصاب غذا بزنيم. موضوع را با زندست به ا

ين کارها حرفتون ن که اين قدر همبستگي دارين و بلدين با اوخوشا بحالت»گفتند،  مي

 «رو پيش ببرين!

هـا،   دور از چشم نگهبانه ب تي اين خطر را هم متقب  شدند کهچند نفرشان ح

 رفقاي ديگرمان در سلول، برسانند.م ما را به اطالع تصمي

ي هماهنگ بـا بقيـة رفقـا، مـا را منتقـ         به اين نحو، با يک هفته اعتصاب غذا

هـاي عـادي    روبوسي بـا زن  کردند به کميته و بعد از چند هفته به اوين. هنگام وداع و

 دند.و با صفا بو. چقدر با محبت اشتمشرم و ناتواني د شبيه به احساسي

 انتقال به اوين

بيشتر از قب  تغيير کرده بـود. بعـد از ديـدار صـليب سـرخ از       کميته وضعيت

توانسـتند در   ها مي زنداني .هاي عمومي را باز گذاشته بودند لدرِ خيلي از سلو ها، زندان

خواهنـد بـه    هر وقـت مـي   و هاي همديگر سر بزنند لولراهروها رفت و آمد کنند، به س
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هـا را موکـت کـرده بودنـد،      ها تميز شده بود، کف سلول کف مستراح .دستشويي بروند

 و غيره.استفاده از قاشق و مسواك آزاد بود 

که ما  32 سطدر اوا به کلي عوض شده بود. انزندان اوين هم، به گفتة همبند

چنـد سـاختمان جديـد بـه آن      .از حالت بازداشتگاه در آمده را به اوين منتق  کردند،

 ها را تبدي  کرده بودند به بند زنـان،  ود. ساختمان دو طبقة روبروي سلولاضافه شده ب

حـدود   بـا  آمدنـد  يکه سلول عمومي به حسـاب مـ   با دو اتاق بزرگ و يک اتاق کوچک

ي هم شده بود چه  زنداني. چند نگهبان جوان زن استخدام کرده بودند و خانم حسين

شده بود به بند عمـومي و   ص دادهطبقة اول اختصا عمومي هاي سلولسرنگهبان زنان. 

چند روز بعد از انتقال مـا درِ   فرادي و دستشويي و حمام.هاي ان سلول به کف طبقة هم

 درِ رو به حياط پشت ساختمان را هم باز گذاشتند. و سپس ي عمومياه سلول

بـاز شـد، بـا بنـد      ي عمـومي ها سلولن، به خصوص بعد از آن که در فضاي اوي

جـاي   بود. فضـاي مـذاکره و گفـت و شـنود     تر تر و منعطف سبک قصرکلي فرق داشت.

اي داشت که بـراي   گيري با آراء اکثريت را گرفته بود. هر دسته و گروه نماينده تصميم

نشسـت. در   هاي جمعي با ساير نمايندگان بـه گفتگـو و تبـادل نظـر مـي      گيري تصميم

آمد.  يات بند از آب در ميها متناسب با وضعيت و روح گيري ها و تصميم نتيجه راه ح 

صـاص  شد. اتاقي به تلويزيـون اخت  ها و تمايالت شخصي به رسميت شناخته مي سليقه

خواهد، بتواند ببيند. در هـر سـاعتي کـه     اي را که مي امهنداده شده بود تا هر که هر بر

خواهد، بدون تحمي  به ديگران، بخوابد يا درس بخواند يـا در حيـاط ورزش کنـد.     مي

شد. تا زمـان آزاديـم در    در عم  لمس مي ،م به خواست فردي در زندگي جمعياحترا

ظـر بـا مسـائ  سياسـي     با بحث و تبادل ن .توانستم با خيال راحت مطالعه کنمانقالب، 

بند سياسـي زنـان    هاي سياسي بيشتر آشنا شوم. هاي نظري ميان گروه جامعه و تفاوت

 اي پربار بود. اوين برايم تجربه

 





 

 

 !تنبيه

 ثريا
ني که دور و بر ما ايستاده بودند زده رو کرد به کسا طاهره خانم تا مرا ديد موق

 «هايي داره؟ اينم مث  من سابقه داره! بينين روزگار چه بازي مي» که

در زندان جمهوري اسالمي تعداد زيادي از زنـان   بود که  7521 اواخر تابستان

. 5راهروي بنـد   ي در سرِاتاق کردند تويد سياسي و همة ما را فرستادند به بن عادي را

م شرايط بودين که حاضر زنداني سياسي زن سي بيست ماتنبيه  شيوة ديگري از آزار و

 بپذيريم. آزادي را

هاي زيادي به همـراه آورد،   هاي عادي براي ما دشواري ورود پر هياهوي زنداني

 ن همه توانستيم با آنها رابطة خوبي برقرار کنيم.با اي

او  ازني بود چه  پنجاه ساله کـه از قضـ   ميان زناني که به بند ما فرستادند،در 

خانم بازهم بـه جـرم   طاهره  . هر دو يکديگر را باز شناختيم.مديده بود را در زندان شاه

کـرد و   يهـا را مسـخره مـ    ترسيد، نگهبان ياز تماس با ما نم به زندان افتاده بود. قاچاق

مـرگ   مـرگ بـر کمونيسـت،   » يگـر را بـراي شـعار دادنِ   اه  تملق نبود. وقتي زنان د

کردند پشت اتاق ما، طـاهره خـانم و چنـد زن ديگـر شـرکت       يو غيره جمع م« برکافر

 کردند. ينم

ديد، با اينکه حرف زدن با ما جرم بود، سر صحبت  يطاهره خانم هر وقت مرا م

زديـم و از   يرف مـ . با هم از خاطرات مشترکمان در زندان شـاه حـ  دکر يرا با من باز م

مـدام از زنـدان جمهـوري     .گفتـيم  يمقايسه زندان شاه با زندان جمهوري اسـالمي مـ  

که من و چند نفر ديگـر   7532ديم. به ويژه به تابستان ز ياسالمي به زندان شاه نقب م

بـه بنـد عـادي زنـان. آن فرصـت چنـد روزة        فرستاده بودند« تنبيه»رفقايم را براي  از

اي ملموس با مصايب و دردهـاي   اي بود تا از نزديک و بگونه ها تجربهزندگي در کنار آن

اي که  شان مث  باران بهاري تند و ناپايدار است، آشنا شوم. تجربه زناني که مهر و کين
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 آمد. يبرايم پيش نم« تنبيهي»جز در زندان، آنهم به شک  

نـدانم بـه   افتم که مرا همـراه شـش نفـر از همب    يم 32هر وقت به ياد تابستان 

اوين منتق  کردند، خود به خود خاطرة زندگي در کنار زنان عادي در دو زندان شـاه و  

مـا گـويي   « تنبيه»شود. به خصوص که هر دو دوره،  يجمهوري اسالمي در من زنده م

به تصادف، با تغيير و تحوالتي عميق همراه شـد: انقـالب در دور اول، و آزادي نـاگزير    

 ياسي، از جمله ما سي چه  زنداني زن در دور دوم.باقيماندة زندانيان س

 تغيير فضاي اوين

دند بـه بنـد زنـان    همراه چند نفـر از همبنـدان فرسـتا    رام، 32اواسط تابستان 

بـه ايـن خـاطر کـه      را همو م نوايي نوايي آوازِ خواندنِ را به خاطرِ عادي. پن  شش نفر

م خائن و نگهبـان شـنيده   بود فتههنگام پخش خبر سفر انورسادات به اسرائي ، به او گ

کـي  ير از ما را انداختند توي سلول و چند نفر را بردند پيش زنـان عـادي.   چند نفبود. 

 بعد مرا هم بردند پيش زنان عادي. ، امادر سلول به سر بردم دو روز اول من هم

اعتصـاب   آن در پـي ما در اعتراض به اقدام رئيس زندان اعتصاب غذا کـرديم.   

. دومين باري به اوين روزه ما را منتق  کردند به کميته و بعد از چند هفته چند غذاي

و  35اوين با بازداشتگاهي که در سـال   اما  اينبار زندان ديدم. يبود که زندان اوين را م

 دائم بازجوها و رئـيس زنـدان،   آزار و اميت ديده بودم به کلي تفاوت پيدا کرده بود. 32

مقـررات طاقـت   زن حسـيني،   و نگـاه مرمـوز   خشـک  چهرةا، ه وقفة نگهبان ينظارت ب

 ، سکوت زدن حتي در سلول آهسته حرف سر و صدا در راهروها و يرفت و آمد ب فرساي

خبر مانـدن   ي، بشد يها شکسته م کالغ قار قار صداي وهم انگيزي که تنها با سنگين و

مالقـات   مه و کتاب، بدونوسيله، بدون روزنا بدون ،ها از دنياي بيرون و ماه ها طي هفته

 خورد. يو ... ديگر به چشم نم

ها تبـدي  شـده بـود بـه بنـد زنـان. درِ رو بـه حيـاط          ساختمان روبروي سلول

ساختمان از اول صبح تا غروب و درِ سه اتاق طبقة دوم بيست و چهار ساعته بـاز بـود.   

بـار در   . دوکـرديم  يخواستيم روشن م ييک تلويزيون در اختيار داشتيم که هر وقت م
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کارهـاي دسـتي،   بـراي نقاشـي و    وسـاي  کتاب،  اجازة دريافتِ هفته مالقات داشتيم و

 لباس و مواد غذايي و غيره.

گـي    انگيـز و کمـي   برايم شـگفت  شدن با چنين فضايي، در روزهاي اول روبرو

 .کنم چند روزي طول کشيد تا به اين فضا عادتبود.  دهکنن

بـه  ضاي داخ  بند بود در مقايسه با فضـاي قصـر.   انگيزتر برايم تفاوت ف شگفت

را هنـوز بـا خـود     تلـخ  آن مـاجراي  آمدم و طعـم  ياز قصر م تازه براي من کهخصوص 

به محاکمه کشيده  ،به اتهام مناسبات نزديک شخصيرا  مدو نفر از همفکران داشتم که

 د بـه شـ  يفقـط مربـوط مـ    منشاء آن رسيد يم نظرم به درآن زمان ماجرايي که بودند.

بينم  يم ،ها . اما امروز بعد از سالکارها يسياسبا  طرفداران مشي مسلحانه ة نظريمقابل

 هم بود. عقب ماندگي فرهنگياز ناشي  در آن جلسه عالوه بر مقابلة نظري، شرکت

بر اساس تحميـ  رأي اکثريـت بـر اقليـت عمـ        در اوين مناسبات داخ  بند

تـري بـه وجـود آمـده بــود و      تاٌ دموکراتيـک مناسـبات نســب  ،کـرد. از ايـن جنبـه    ينمـ 

گرفـت. تمـايالت و    يانجام مـ  هاي جمعي بيشتر از طريق مذاکره و توافق يگير تصميم

يـا آن دسـتة    هـاي تنـد ايـن    نکه با قضـاوت امکان بروز يافته بود، بي آ عاليق شخصي

ود مث  رفتن بـه تعطـيالت بـود. از برخـي خـ      وبرو شود. انتقال به اوين برايمر سياسي

 ها آزاد شده بودم. يسانسور

تغييـر وضـعيت جامعـه و خـارج از     اوين دالي  مختلفـي داشـت.    تغيير فضاي

المللـي. تغييـر    اي قـوانين بـين   زندان، باز ديد صليب سرخ و تن دادن رژيم شاه به پاره

کمـابيش   تعـدادِ  بـه  توازن قوا، يعنـي  شد به يمربوط م هر چيز از پيشفضاي بند هم 

به گمانم حضـور افـراد گشـاده نظـري      .سلحانهبا طرفداران مشي م ارهاك يسياس برابرِ

 ، ازسـازمان انقالبـي  اعضـاء   سوسـن از  هم در ايـن تغييـر نقـش داشـت.     چون سوسن

زد. بـر خـالف برخـي از     يما لهجه حرف فارسي را ب واني در اروپا بزرگ شده بود ونوج

و  ه دنبال رابطة مريد و مراديطرفدار مشي مسلحانه، بو چه  کار يسياس همبندان، چه

وشيد با استدالل ک يهم که همواره م اورانوس آدمي چون حضور يا اتوريته طلبي نبود.

تأثير نبود.  يبهاي مناسبي پيشنهاد کند، در ايجاد مناسبات سالم  و بلند نظري راه ح 

 تـو ود يکي دو نفر از همبندان فدايي هم در بهبود آن مناسبات نقش داشتند. ويدا! خـ 

نسـبت بـه    کاري را کنار گذاشته بودي و با روحية بـازتري  محافظههم در زندان اوين 
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هاي غير مجاهد هـم کـه    يمجاهدين و حتي مذهب کردي. يعم  م مقررات داخلي بند

هـا را   يگيـر  شيوة مذاکره در تصـميم  در قصر همه چيزشان را از بقيه جدا کرده بودند،

 .پذيرفته بودند

که به نام رأي اکثريـت خـودش را بـر اقليـت زنـدان       م و روشيباالخره آن نظ

 بود. تضعيف شده، در اوين کرد ياعمال م

انداز زيباي دهکـدة اويـن و رفـت و     ، چشمو آسمان در دسترس بودن طبيعت

امکـان اسـتفاده از حيـاط پـر درخـت و زيبـاي بنـد،         هاي آن، آمد مردم در کوجه باغ

ـ  هم دتماشاي طلوع و غروب رنگين خورشي تـأثير نبـود. هنـوز     يدر تلطيف روحية ما ب

چند نفره به تماشـاي طلـوع    که يسحرانگيز آن بامدادهاي زرين جامبة ،ها پس از سال

قراري، تمناها و آرزوهاي نوجـوانيم را در   يامواج ب به ياد دارم که نشستيم يم خورشيد

 .کرد يمن بيدار م

 افسون روياي کودکي

در ما امکان بـروز بيشـتري پيـدا کـرد. بـا وسـاي  و        هنري نيز  رفته رفته موق

چـه از جانـب دفتـر     -هايي که اجازة ورود به بنـد را يافتـه بودنـد    رنگ مدادرنگي و آب

تعـدادي از همبنـدان بـه کارهـاي      -تر داخ  بنـد  زندان، چه به سبب مقررات منعطف

د تابلوي زيبـا از  آيد که چن يويدا! يادم م توپرداختند. ازجمله خود  يدستي و نقاشي م

حياط اوين براي پسرت و پسر خواهرت کشيدي. کارهاي دسـتي   گردانِ هاي آفتاب گ 

اي  ها، در ميان همبندان محبوبيت ويـژه  هاي شهين هم براي هديه به خانواده يو نقاش

 داشت.

 به فکـر  فرخ و من فرشته، فرنگيس،هم، از جمله شهين، ژاله ح.، ژاله ا.،  برخي

هاي قبلي در بند زنان در قصـر   هايمان از تجربه شنيده ه تئاتر افتاديم.تشکي  يک گرو

 هـا کار يسياسـ اعضاي گروه تئـاتر از   و بند مردان در اوين در تقويت اين فکر مبثر بود.
 چشـمِ  در برابـر  چشـم  اولـين نمـايش   به عنـوان  ، به جز فرخ که از فداييان بود.بوديم

از همبندان خواستيم کـه اتـاق   ربند داشتيم. که کتابش را د را درنظر گرفتيم ساعدي
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 ه ماي  هست به ما کمک کند.هر کتلويزيون را براي تمرين در اختيار ما بگذارند و 

همبنـدان، بـه فکـر نمايشـي از حيـدر       تشـويق  پس از اجرا و روبرو شـدن بـا  

د فقط از اطالعات شفاهي و چنـ  .اي در اين مورد نداشتيم عمواوغلو افتاديم. نمايشنامه

اي  در صـحنه  کـرديم.  اي تهيه خوانده بودند نمايشنامه که برخي از رفقا کتاب تاريخي

ترور يک نفر، حتي اگر خـود شـاه   »که يم در دهان حيدر عمواغلو گذاشت اين جمله را

رود، پسـت فطرتـي ديگـر     يکند. يک پست فطـرت مـ   يباشد بازهم چيزي را عوض نم

 «گيرد! يجايش را م

ا چـه  ، ترا که در دهان حيدر عمواغلو گذاشته بوديم حرفي دانستيم يما هم نم

اين کـه   .معروف است . در حالي که او به افکاري خالف آن در تاريخ ماحد واقعي است

مـا مقابلـة   مهـم بـراي    مورد توجه ما بود. تاريخ است يا نه کمتر تحريف اين کار ما آيا

 پس از پايـان نمـايش يکـي از    رانه.انگا اي، طبعاٌ ساده نظري با مشي چريکي بود. مقابله

 اعضاء گروه تئاتر که از فداييان بود مورد انتقاد رفقايش قرار گرفت.

را بـه نمـايش بگـذاريم. امـا بـا       برشـت نمايشـنامة   ليلهاگخواستيم  بعد از آن

کردند اجراي آن تبلي  عفو و  يمخالفت تعدادي از اعضاء گروه روبرو شد که استدالل م

 ايد در شرايط زماني و موقعيت ويژةليله را بااي هم بر اين بودند که گ ندامت است. عده

ش صـرفنظر کـرديم.   نتوانستيم همديگر را قانع کنيم و از آن نماي اما او در نظر گرفت.

را در زندان قصر به اجـرا در  ه لگالينمايشنامة  32در سال  توشنيده بودم  در حالي که

 آورده بودي.

و را به نمـايش  لتصميم گرفتيم پردة آخر نمايشنامة اتل رخبه ابتکار ف سر انجام

ژالـه ا.   عهده بگيـرم، نقـش اتللـو را فـرخ و     قرار شد نقش دزده مونا را من بهبگذاريم. 

اما براي نقش ياگو هي  کس داوطلب نبود تا سـرانجام پيرايـه از خـود     ا.نقش نديمة ر

 ن داد و اين نقش منفي را پذيرفت.گذشتگي نشا

طـراح دکـور و    زيـاد کـرديم.  و تمرين ديديم  ين نمايش حسابي تداركبراي ا

کـه صـحنة    اي هم در صحنه آرايي نقش داشـت. پـرده  ها فرخ بود. اشرف ربيعي  لباس

آرايـش و   تيمسـئول  کـار او بـود.   کرد و شمشير اتللـو  يماشاچيان جدا منمايش را از ت

 داشت. شهين به عهده را گريم

هاي قبلي هم بازي کرده بـودم،   ده مونا در نمايشنقش دز بازي در من پيش از
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نقـش تراژيـک دزده    بـازي در  شـوق اما هي  کدام جذابيت اين نقش را برايم نداشت. 

 بود. ا در مهنم برانگيختهجوانيم رخاطرات نو مونا،

؛ جهانگردي، و بازيگري در تئـاتر. در هـر    سالم که بود دو آرزو داشتم يازده ده

، بـه دور ازچشـم   هـاي محلـه در زيـر زمـين خانـه      آمد با بچه يفرصتي که به دست م

اين در يکي از گرفتيم.  يها پول ورودي م يکرديم و از تماشاچ ينمايش اجرا م خانواده،

ها، مادر بزرگم که از چادرش يک پيراهن يقه بـاز بـراي خـودم درسـت کـرده       نمايش

با هاي برهنه و الغر مرا  شانه اخت،را از خانه بيرون اند ها گير کرد. بچه بودم، ما را غاف 

 و عشق بازيگري را در دلم خفه کرد.زد چوب قليانش 

صـحنة نمـايش بـا    با هيجـاني تصـور ناپـذير فرارسـيد.      بازي نمايش اتللو روز

هـايي از   هـا جـدا شـده بـود. شـمعدان      از تماشاچي ،ها اي سفيد و پرچين از مالفه پرده

بـا پيراهنـي    ،داشـت  مخم  به تـن  سياهِ شن  آراست. فرخ يپوست پرتقال صحنه را م

ها سفارش داده بودنـد. شـهين    اي به خانواده ها را به چه بهانه دانم پارچه سفيد که نمي

هاي سفيد بـراق   اي کرده بود. پوست زيتوني رنگ با دندان صورت فرخ را با آبرنگ قهوه

 اتللـو نکـرده بـود.    شـباهت بـه   بيو چشمان سياه فروزان و موهاي کوتاه سياه، فرخ را 

 خودش هم با تمام وجود در نقش اتللو فرو رفته بود.

بلـوز يقـه    با هاي رنگي حاشيه دوزي شده بود، دامني سفيد و بلند که با نخ در

و  به آيينه انداختم لرزيدم. نگاه آخري سفيد و شمعدان در دست از فرط هيجان مي بازِ

سال هنوز آن لحظه را  21بعد از  حنه شدم.زده وارد ص انيم هيجانهاي نوجوبا ياد آرزو

چنـان در نقـش خـودم     که شمعدان به دست وارد صحنه شدم با وضوح در مهن دارم.

اتللـو روبـرو شـدم، تـرس بـرم داشـت و وقتـي فـرخ          فرو رفته بودم که وقتي با شـکِ 

هـاي ابـري فـرو رفتـه بـوديم، احسـاس        خواست مرا خفه کند و هردو تـوي تشـک   مي

 کند. به راستي دارد مرا خفه مي لوست کهاتل کردم مي

 

، در مـن  هنوز هـم افسـون رويـاي کـودکي، بـازيگري در تئـاتر و جهـانگردي       

 جا ماندن و ساکن شدن آميخته است. از يک قراري و ترس با بي خاموش نشده و

 



 

 

 اعتراف

 زيبا
نيمه شب در اتـاق   2، من و پروين تا ساعت 31هاي گرم تابستان  شبي از شب

هاي عمومي تبـدي  شـده بـود بـه بنـد       زديم. ساختمان سلول ار بوديم و گپ ميبيد 5

م، در بند اوين با توافـق  خوابيدي زنان و بر خالف قصر که همه بايد در ساعتي معين مي

 بيدار بمانيم.« اتاق بيداري»يا  5وانستيم تا صبح هم در اتاق ت جمع مي

هـا   يک روي دست و پا و بدن بچهبيا تا همه خوابن با قلم ماژ»به پروين گفتم، 

 «يک صليب سياه بکشيم!

پروين بالفاصله قبول کرد. قرار شد او کشيک بدهد و مـن صـليب بکشـم. بـه     

سرعت روي پيشاني، بازو، م  و ساق پا، پشت گردن و شکم هر که از مالفه بيرون بود 

ت شديم. آحر سر روي دسـ  يک صليب سياه بزرگ کشيدم. رويهم سي چه  نفري مي

 خودم و پروين هم يک صليب کشيدم. و پاي

زديم، ديديم سوسن و ژاله و اورانـوس انگـار    5پيش از خوابيدن سري به اتاق 

 کنند. زنند، سرها نزديک بهم پ  پ  مي حرف بسيار مهم و سري مي

ودم را بـه  خـ نده و جي  از دستشويي بلند شد. به سـرعت  خ فردا صبح صداي

نده و شلوغ بازي. پاي خودم را نشـان  خشروع کردم به  دستشويي رساندم و مث  بقيه

 و شروع کردم به شـايعه پراکنـي  « ه!مزه رو کرد چه کسي اين شوخي بي» کهدادم  مي

کار، کار سوسن و اورانوس و ژاله ست که هر شب تا دير وقت بيدارن! ديشب هـم  » که

 «زي بودن.ها اونا رو ديده که يواشکي مشغول پ  پ  و برنامه ري يکي از بچه

چند دقيقه نگذشته بقيه هم شروع کردند به جور کردن دليـ  بـراي محکـوم    

کار، کار همين سه نفر ست. صبح کـه بيـدار شـدم    » کهکردن آن سه نفر. زري درآمد 

ن فهميدم کـه  کرد م خنده. خيال مي ديدم اورانوس توي رختخوابش نشسته و داره مي

خودشونه، روي بدنشان هم هـي  صـليبي    صد در صد کار»فت، گ مهري مي« کار اونه!
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 «نيست!

بند از حالت عـادي در آمـده بـود. آن سـه نفـر هـم هـر چـه دليـ  و برهـان           

من و پروين کـه اصـالٌ منتظـر     خوردند، گوش کسي بدهکار نبود. ميآوردند و قسم  مي

رفتيم گديم، شوخي بازي خودمان را به جد ها نبو چنين نتيجه و واکنشي از طرف بچه

هـا دامـن    توانسـتيم بـه بـدبيني    ت و حساب شده بازي را پـي گـرفتيم. تـا مـي    قد و با

انجامـد بـا تعجـب سـکوت      ديدند اعتراضشان به جايي نمي زديم. آن سه نفر که مي مي

 کـه خنديدند. اما بعد از ساعتي نفهميديم چرا سوسـن اعتـراف کـرد     کرده بودند و مي

 «بله، ما بوديم!»

م نگاه کرديم. اما من خودم را از تک و تا نينـداختم و  من و پروين با ناباوري به

« کـنن!  تراف ميعدارن ا قر آمدن ومديدين که باالخره خودشون هم  »، بالفاصله گفتم

« کنن! خودشون اعتراف مي»که گرفتند  بقيه هم بدون کمترين ترديدي دنبالة حرف را

 «مگر مرض داشتين مردم آزاري کنين!» کهو اين 

ر و آن سه نفر اسـت، بعضـي دلخـو    ، کارمئن شده بودند که کارديگر همه مط

 ي خندان.ضبع

سر ناهار، با پروين تصميم گرفتيم بگوييم کـه بعـد از ظهـر سـر سـاعت پـن        

خواهنـد جلـوي همـه اعتـراف      جمع شويم، چون آن سه نفر مي 7همگي بايد در اتاق 

هـاي     کـس بـه حـرف   برايمان عجيب بود که هي ند و دالي  خود را توضيح بدهند.کن

آمـد کـه چـرا سـاعت      کرد، حتي اين سئوال پيش نمي اساس ما کمترين شکي نمي بي

ها بيندازيم تـا بقيـة    پن ؟ چه کسي آن را تعيين کرده؟ کافي بود حرفي را بر سر زبان

ها حتي به خود مـا توصـيه    قضايا خود بخود پيش برود، تا جايي که بعضي از همبندي

 برويم. 7به اتاق  3ت حتماٌ ساع ،کردند مي

چرا که مجرم مشخص شـده   .ها خوابيد و فضا کمي آرام شد جانبعداز ظهر هي

توان کسي را مجرم دانست. سر ساعت پن   شد که به همين سادگي مي بود. باورم نمي

جمع شدند. من و پروين فرن  زندان را پوشيديم و وارد اتاق شـديم. از   7همه در اتاق 

زانو نشستيم. همه در سکوت منتظر اعتراف آن سـه نفـر بودنـد.     ترس همان دم در دو

 «  کار، کار من و پروين بوده!»جرأتي به خود دادم و با لحني آرام گفتم، 

کنيم. حتي يکي دو نفر مصـر   هي  کس باور نکرد. فکر کردند داريم شوخي مي
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نقشـه  کردنـد و   اند کـه آخـر شـب پـ  پـ  مـي       بودند که خودشان آن سه نفر را ديده

هي  تـأملي   يات قبول کردند که ما بوديم. اما بيئکشيدند! باالخره بعد از توضيح جز مي

قضيه را به شوخي برگزار کردند. حتي يکي پيشنهاد کـرد کـه همگـي بريزنـد و مـا را      

 کتک مفصلي بزنند.  

در نامنتظره پيش رفتـه بـود   قول قصد شوخي داشتم، اما ماجرا آنبا اين که از ا

ي خشـو »ي نداشتم. با لحني جدي گفتم، حم  فيصله دادن قضيه را با شوخت رکه ديگ

هايي که آن روز بـرايم مطـرح    و شروع کردم به پيش کشيدن سئوال« را کنار بگذاريم!

 «ا اعتراف کردي که کار شما بوده؟حاال، تو چر»شده بود. آخر سر از سوسن پرسيدم، 

ه بـا اعتـراف مـا    کـرد  وکردم شايد کسي کـه خـودش ايـن کـار ر    فکر »گفت، 

 «ه!بگ وو واقعيت ر بشهوجدانش ناراحت 

که از اول کنار پنجره سـاکت و   ص. اتاق در سکوتي سنگين فرو رفت. سيمين

عجب کار جالبي! هميشـه اول  »کرد به حرف آمد،  پکر ايستاده بود و بيرون را نگاه مي

ـ  بعد دلي  جور مي ،زنيم کنيم و اتهام مي قضاوت مي ه همـة کسـاني کـه در    کنيم! آيا ب

 «زندان اتهام زديم، حقشان بود؟
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 شهريور 71

 زهره
داي زديم که يکباره ص شهريور داشتيم در حياط زندان قصر قدم مي 71جمعة 

آمد. آنقـدر نزديـک    تير اندازي در شهر بلند شد. شليک تيرها به نظر خيلي نزديک مي

ها. همه در  ها حمله کرده اند به زندان قصر براي نجات زنداني که ما فکر کرديم چريک

پارچـه فـرو رفتـه بـود. تمـام      حيـاط زنـدان در سـکوتي يک    .ه بـوديم جا ميخکوب شد

بفهميم چه خبر شده. تيراندازي مدتي ادامه يافـت و   مان را جمع کرده بوديم تا حواس

کـرديم اظهـار نظـر     ها جرأت نمـي  متوجه شديم که مربوط به زندان نيست. اما، ساعت

مشخصي بکنيم. تا اين که شب در اخبار تلويزيون صحنة درگيـري در ميـدان ژالـه را    

انم شـادماني  کرديم که يکهو صداي گرية خـ  ديديم. به دقت داشتيم صحنه را نگاه مي

هـايش   )کبيري( بلند شد و بعد شروع کرد به شاه فحش دادن. اما، با تذکر دور و بـري 

 زود متوجة حضور نگهبان شد و در سکوت به گريه ادامه داد.

کرديم بايـد کـاري بکنـيم. امـا، چـه کـاري؟        فرداي آن روز، همه احساس مي

هادهاي مختلـف دهـان بـه    پيشـن  هاي هرروزه خود به خود کنار گذاشـته شـد و   برنامه

ها، به اين نتيجه رسيده بود که بهترين کار نوشـتن   گشت. هستة اصلي فدايي دهان مي

يک بيانيه است در محکوم کردن کشتار و حمايت از جنبش مردم. تصـميم را بايـد بـا    

 گذاشتيم. هاي مختلف مذهبي و غير مذهبي در ميان مي جريان

هـاي   جايگير شده بود که بـراي اقـدام   مدتي بود که در بند قصر رسم جديدي

کرد که با نمايندگان ديگر تبادل نظر  جمعي، هر گرايش سياسي دو نماينده تعيين مي

کنند و سر آخر تصميم بگيرند. اين شـيوه از زمـاني معمـول شـده بـود کـه در ميـان        

 .هــا بــه کلــي از بقيــه جــدا شــده بودنــد  مجاهــدين انشــعاب رخ داده بــود و مــذهبي

ها را قبول نداشتند. توازن قوا ديگر به نفع ما عم   ارها هم که از اول ما فداييک سياسي

کرد و مث  قب  اکثريت با ما نبود. خـود واقعيـت، ايـن شـيوه را در عمـ  بـه مـا         نمي
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 تحمي  کرده بود.

هـا در ميـان گـذارده     اي نوشته شد و با ساير جريـان  ها بيانيه از جانب ما فدايي

ير مجاهد که مدتي بود بـه کلـي خودشـان را از مـا جـدا کـرده       شد. جريان مذهبي غ

تأکيد شود. در « امام خميني»پافشاري داشتند که در بند اول بيانيه بر رهبري  ،بودند

آمـد. گرچـه، بعـد از آزادي از     آن زمان اشرف ربيعي مسئول يا رهبر آنها به شمار مـي 

اي تيمي همراه تعدادي  در خانه 27و در سال اخود انتقاد کرد و به مجاهدين پيوست. 

از کادرهاي رهبري مجاهـدين، از جملـه موسـي خيابـاني توسـط مـأموران جمهـوري        

 اسالمي به قت  رسيد.

 کـرد کـه   ا اسـتدالل مـي  هـ  يباشرف در آن زمان به نماينـدگي از طـرف مـذه   

ر انقـالب هـم آيـت اهلل خمينـي     جنبش مردم مث  بدني است که به سر نياز دارد، س»

 «ست!ا

ديديم. شايد  خميني نمي تاييدها با اين نظر مخالف بوديم و نيازي به  ما فدايي

به اين خاطر که به قدرت و اعتبار خودمان در ميان مردم مطمئن بوديم. نه آن چنـان  

 پيوستيم.« خط امام»هواداران که بعدها بخشي به صف 

بر ايـن بـاور   همان زمان  کارهاي طرفدار تزهاي چين، از اما تعدادي از سياسي

هـا، جريـاني خـرده بـورژوايي و انقالبـي اسـت و        جريان روحانيت و مذهبي» بودند که

هـا در   بايد خواسـت مـذهبي  » رسيدند که تحلي  به اين نتيجه ميبا اين «. متحد چپ

 هـا بحثـي طـوالني در گرفـت و     مـا چپـي  بدين ترتيب بين خـود  «. بيانيه رعايت شود

  محکمـي هـم در برابـر    کنيم. در واقع، استدالل و تحليتوانستيم همديگر را قانع  نمي

 هم نداشتيم.

که در آن زمان چند نفري بيشتر نبودند، به شدت مخالف نام بـردن   مجاهدين

از خميني بودند، بدون استداللي روشن. قضية بيانيه بيخ پيـدا کـرده بـود و در عمـ      

امـا مـا همـواره در پـي آن      توانستيم بيانية مشترکي از زندان زنان بيرون بـدهيم.  نمي

را در داخ  و خارج زندان حف  کنيم. منظورمـان از حفـ    « وحدت»بوديم که ظاهر 

هم اين بود که بايد به هر ترتيب شده با نيروهاي مخـالف رژيـم شـاه کنـار     « وحدت»

بياييم. تصورمان اين بود که هر نيرويي که مخالف رژيم است، الزاماً انقالبي هم هست. 

ايـن   گرفتيم کـه  فهميديم. و در نظر نمي ب هم فقط انقالب سوسياليستي را مياز انقال
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چگونه و با چه مکانيزمي تحقق پذير است. وحدت بـا نيروهـاي مخـالف رژيـم،      انقالب

ي بعـدي آن بينديشـيم.   آمد که قادر نبوديم به پيآمدها آنقدر به نظرمان پر اهميت مي

بـا جريـان مـذهبي داخـ  زنـدان کـه از        را گذاشته بوديم براي اين کـه  تمام کوشش

 اي مشترك بدهيم. کرد، بيانيه مي خميني پيروي

هـاي   خـود را تئوريسـين مـذهبي    در آن روزهـا  من خودم با اشرف ربيعي کـه 

ها بحث کردم تا شايد او را قانع کنم. امـا بـي    دانست ساعت طرفدار رهبري خميني مي

نـي هـم در صـدر    ، امام خميهگير يرهبري درصدر جنبش قرار م»، گفت حاص . او مي

 «بپذيريم. ن روجنبش قرار گرفته. پس بايد جايگاه او

اي مشترك از اهميت بسـياري برخـوردار    کرديم بيانيه ها که تصور مي ما فدايي

است، سرانجام پذيرفتيم در بند چهارم يا پنجم از خميني نام ببريم. به نظر مـا مـرز و   

با نيروهاي مخالف رژيم عيب و نقصي بزرگ به  مانهاي خود ، يا بيان تفاوتخط کشي

آمد. چه در برابر مردم، چه در برابر ساواك و زندانبانان. از شـفافيت در برابـر    شمار مي

در واقع طرز فکـر مـا    برنامة مشخصي هم براي جامعه نداشتيم. ترسيديم. مردم هم مي

و  دسـت بـاال را داشـت    مه خميني بود، با اين تفاوت که او« هم باشيم اهمه ب»همان 

 ن ما در زندان از يک سو باعث سوءاختالف ميانکند نگران بوديم از اين که  هم برنامه.

وجود و جايگـاه خـود    موجب يأس در ميان مردم. استفادة ساواك بشود، از سوي ديگر

 شان به ماست. در واقـع خـود را  کرديم مردم اميد ديديم که خيال مي را آنقدر مهم مي

 دانستيم. رهبر و پيشتاز مردم ميگاه در جاي

کـه رفتـار و طـرز فکـر      به اين نتيجه رسـيدم تجربه  ها بعد از سالبا اين همه، 

تـر از   تـر و مسـئوالنه   رابر سـاواك و زنـدانبانان پيشـرفته   در ب دانيان دورة شاه،بيشتر زن

 و ، بـه رغـم همـة افـراط    در آن دوره بسياري زنـدانيان دورة جمهـوري اسـالمي بـود.    

در حـالي   آمـد.  يهاي وااليي به شمار مـ  از ارزش همبستگي و مدارا با همبند ها، تفريط

هاي جمهوري اسالمي از سـوي همـة جريـان     ، در زندانانهمبند رعايت و مدارا باکه 

بـار و   و به پيامدهاي تأسـف  فراد ـ به کلي زير پا گذاشته شد نه همة ا هاي سياسي ـ و 

 باري انجاميد. گاه فاجعه

 





 

 

 از آيينه بپرس
 ات را نام نجات دهنده

 فروغ

 انقالب در راه بود

 مهراعظم
پس از بازديد صليب سرخ و اعتصاب غذاي سراسري زندان ها، وضع زندان بـه  

هـاي هميشـگي اخـوان و محـرري خوابيـد. از اهانـت و        کلي تغيير کرد. هارت و پورت

هـاي   ليسـتي از کتـاب   ها در پشت در زندان کاسته شـد. هـر هفتـه    توهين به خانواده

شـد. بـراي    ها تحوي  گرفتـه مـي   مان و وساي  مورد نيازمان به آساني از خانواده دلخواه

اولين بار اجازه داده شد از فنجان چيني و قاشق و چنگال فلزي اسـتفاده کنـيم. حـق    

حقـوق   ساير .مالقات با برادر و خواهرهاي جوان و بستگان درجه دو نيز رسميت يافت

داني سياسي براي نخستين بار از جانب ساواك و زندانبانان به رسميت شناخته اولية زن

 آزاد شدند. ،شان به پايان رسيده بود حکوميتشد ديري نگذشت که کساني که م

شـهريور   71انقالب در راه بود. اما ما با اين که پس از کشـتار ميـدان ژالـه در    

ها به بيرون فرسـتاده بـوديم،    خانوادهاي در همبستگي با مبارزات مردم از طريق  بيانيه

ات بـا  قدر مال چندي بعد نيز در همبستگي با مبارزات مردم اعتصاب غذا کرده بوديم و

ها از اخبار باخبر بوديم، همچنان ناباورانه از کنار تغيير و تحـوالت سياسـي در    خانواده

مان فـداييان  هاي سياسي چپ، از جمله ساز آيد که تشک  گذشتيم. يادم مي جامعه مي

دانسـتند رونـد    ي. نمـ کردنـد  نگاه مـي  هم تا آستانة انقالب با شک و ترديد به رخدادها

کـه آيـا رونـد وقـايع بـه       اين پرسش به هايشان در اعالميهود. ر يوقايع به چه سمتي م

تـا زمـاني کـه     خـورد.  يپاسخ روشني به چشم نمـ  ؟رود يا قيام سمت انقالب پيش مي

 ار ناپذير شده بود.هاي انقالب انک نشانه

زنـداني سياسـي آزاد   »گيـرِ   ، ساواك زير فشار شعار همـه 31سر انجام در آبان 
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بـه   هـم اسـي تـن داد. مـن    زنـدانيان سي  سري ، ناگزير به آزاد کردن اولين«بايد گردد

از آن زمـان همـواره    امـا وم آبان ماه آزاد شدم. ددر  مناهمراه چه  پنجاه نفر از همبند

بـه رونـد تحـوالت     ،م که چرا ما تا نزديک شدن انقـالب ا هکلنجار بود با اين پرسش در

ديکتـاتوري شـاه    .همه چيز در مهن مـا مطلـق بـود    سياسي چندان توجهي نداشتيم؟

حقيقت در دست ما بـود، آنهـم بـه شـکلي      .روش مبارزة چريکي مطلق بود .مطلق بود

ان بـه  مـا همچنـ   ،شـت خارج از افکـار مـا جريـان دا    ،روند تحوالت درحالي که مطلق.

 .کردغافلگير  ما را انقالب تا آنکه هاي خود چسبيده بوديم مطلق

تـا بـه عمـق     گذاشـتم  يپشت سر متجارب سخت و دردناکي را بايست  يمن م

هـاي سـخت اول انقـالب و     شدم. از شرايط سـال  واقف مي خود گذشتةبيهودگي افکار 

اجرت اجبـاري و اقامـت در   ههاي چپ گرفته تا تجربة تلخ م سرکوب و شکست جريان

هاي جواني شيفته و مغرور افکار خودم بودم، بـا مهـاجرت بـه     اگر در آن سال ي.شورو

م. شـين نببـه بررسـي آن    شـدم  نـاگزير  و روبرو شدن با زندگي سخت روزمـره  شوروي

سـال   711هاي بشريت را، آنهـم در حـدود   ديدم تنها يک گوشة کوچک از اندوخته مي

 هاي اجتماعي ندگي خصوصي و فعاليتآسماني راهنما و الگوي ز اي پيش، همچون آيه

هـاي بشـريت، تنـوع و     گـوني  چشـمانم را برگونـه   ديـدم  ي. مام قرار داده ـ سياسي خود

همة مشـکالت   م. به خيال اين که ا هاي جوامع بشري بسته ها و پيچيدگي فرديت انسان

بنـا   «!ديکتاتوري پرولتاريا»اران طرفدحياتي ناپايدار دارند، آنهم به قيموميت ما  بشري

بـه خيـال واهـي مبـارزه بـا       ،«راه رشـد غيرسـرمايه داري  »به تزهاي شوروي در بـارة  

هـاي سياسـي عقـب افتـاده و      امپرياليسم آمريکا و سـرماية جهـاني، اتحـاد بـا جريـان     

ـ  ،هايي نظير بعـث سـوريه و جمهـوري اسـالمي را     حکومت بـا اقامـت در    اور داشـتم. ب

آور مـردم آن   وزمـرة خفقـان  هـايم را در زنـدگي ر   تحقـق آرمـان   ل واهـيِ ياخشوروي، 

و  ي و حاضر شاهد بودم. به مرور عمق فاجعة سلطة ايدئولوژي را در قـدرت حسرزمين 

يافتم که سـلطة ايـدئولوژي    ها در تازه بعد از اين تجربه يافتم. در هاي سياسي، در تشک 

سنتي و ايدئولوژي مذهبي از سـوي  رهنگ فهاي سياسي از يک سو و سلطة  تشک در 

هاسـت   اي کـه قـرن   باري در جامعة ما داشته اسـت. جامعـه   ديگر، چه پيامدهاي فاجعه

عي و سياسـي  زمينة بررسي و انتخاب آزاد و آگاه در صحنة زندگي خصوصـي و اجتمـا  

 غيبتي تاريخي، با مصايبي تاريخي. هيهات! در آن غايب بوده است.



 

 

 آن روز زيباي پاييزي

 ريز
هـاي   باغ اوين زير آفتاب پاييز جلوة پرشکوهي داشـت. بـرگ   31روز دوم آبان 

زرد، زيتوني و ليمويي درختان دهکدة اوين با درخششي غرورآفـرين بـه آرامـي تکـان     

بردند. گرمايي مطبوع همه را  هاي شمال مي خوردند و آدم را به روياهاي دور جنگ  مي

ه بود. تعدادي دو به دو يا تنها مشـغول قـدم   به حياط کوچک و زيباي بند زنان کشيد

 اي مشغول بازي واليبال. زدن بودند و عده

به اوين  7532همسلولي در آمرماه  72پس از گذراندن يازده ماه در کميته، با 

هاي همکفِ ساختمان بند زنـان گذرانـديم و از    منتق  شده بوديم. شب اول را درسلول

هايي رو بـه حيـاط. بعـد از     بزرگ و پنجره  سه اتاق آن پس در طبقة اول، با يک هال و

 يها، ساختمان دو طبقة بند زنان با حياط ديدار صليب سرخ و تغيير و تحول در زندان

و دو مستراح و يک  ، بيشتر به يک آپارتمان شبيه شده بود، با يک دستشوييپردرخت

هايي بود که در  لولريخت رديف س ي که چهرة اين آپارتمان را بهم ميزحمام. تنها چي

 کف درست کرده بودند. راهرو طبقة هم

نفر زنداني زن وجـود داشـت. از    چندمن به اوين رفتم حدود سي و زماني که 

هايي بـا خـط و مشـي سياسـي،      اي چند نفري در اوين بودند. سازمان هر گروه و دسته

نتي يـا  هـاي سـ   هاي فدايي، طرفـداران مجاهـدين و مـذهبي    اعضاء و هواداران چريک

وابسـتگي گروهـي نداشـتند. امـا      ميني، همچنين افراد منفردي کهطرفدارن بعدي خ

مقررات داخلي اوين طوري بود که هر کسي آزاد بود بـه دلخـواه و تشـخيص خـودش     

 رسيد. که به ک  جمع هم آسيبي نمياش را تنظيم کند، در عين آن  زندگي روزمره

امـا در   .کـرد  تـري عمـ  مـي    کنين و مقررات خشـ شايد در روابط گروهي قوا

 مناسبات جمعي هي  مقررات دست و پاگيري وجود نداشت و هي  کار و رفتاري تـابو 

هـا بـه    ها از طريق نمايندگان گـروه  آمد. همة تصميم يا غير انقالبي به حساب نمي نبود
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گيري چنـد   تصميمرسيد. گاه بحث و  گيري پاياني مي شد و به نتيجه بحث گذاشته مي

. شايد نسـبت  پذيرفت يمچه بود ک  جمع آن را  ولي نتيجه هر .کشيد ول ميروزي ط

کـه در آن   مان روابط دموکراتيک براي همة ها باعث شده بود که آ يا توازن ميان گروه

انگيـز باشـد. امـا ايـن تجربـه، چنـدان        چنان خاطره اي تجربه ،ه در بند اوين بوديمدور

کِ ناديـده گـرفتن حقـوق اقليـت در جمهـوري      نپاييد و با انقالب ارزش غيردموکراتيـ 

هاي بعـدي   اسي موجود و انشعابهاي سي اسالمي و متاسفانه در مناسبات درون تشک 

 ، به شک  آشکار و پنهان اعمال شد.آن

اما در آن روز زيباي پاييزي در صلح و آرامش با همبنـديان از هـواي مطبـوع    

نبوديم. ناگهان نگهباني وارد بند شـد  اي  برديم و منتطر هي  نوع حادثه حياط لذت مي

و نام فرنگيس و شهين را خواند تا خود را براي رفتن آماده کنند. انگار چرت همه پاره 

ها در اوين طبق مقررات و نظمي خشـک و سـخت بـه     شد، چرا؟ و به کجا؟ اما نگهبان

مش آراپاسخ ماند و نگراني و اضطراب جاي  ها بي دادند. پرسش هي  پرسشي پاسخ نمي

ق  و انتقال از اين زندان به آن زنـدان و جـا بجـايي از    ندقايق پيش را گرفت. با اينکه 

پيش از آن هم ده  حدود يک ماهها امري عادي بود و  اين سلول به آن سلول در زندان

امـا در   .ان قصـر مقدمه از بند برده بودند و مدتي بعد دانستيم به زند را بي يدوازده نفر

ه نچـ ن و هرآآن نق  و انتقال انگـار تجـاوزي بـود بـه بنـد زنـا       ،پاييزي آن روز مطبوع

 .بودطبيعت و زيبايي 

 بودند و محکوميت« ها شب يلدايي»دو نفري که نامشان خوانده شده بود جزو 

را  خـود  داشتند. با نگراني و تـرس وسـاي   اي جز رفتن ن چاره دو الي سه سال بود. آنها

 شديم با اشک و بوسه وداع کردند. سي نفري مي جمع کردند و از بقيه که حدود

هي  کس به تغيير و تحوالتي که شتابان در حال زير و رو کـردن جامعـه بـود    

 و ايـدئولوژيک  هـاي  ، بـا محـدويت  خواست آن را ببيند. به نظرم توجهي نداشت يا نمي

 با آنها برخورد کنيم. که داشتيم، قادر هم نبوديم نظري

آن دو نفر نگذشته، نگهبان ديگري وارد بند شـد و نـام    اي از رفتن چند دقيقه

دو يا سه نفر ديگر را خواند. بازهم حيرت و شگفتي، نگراني و تـرس، وداع بـا اشـک و    

هـاي   حدس و گمـان   کنم پس از رفتن اين دستة دوم بود که زمزمه روبوسي. گمان مي

روز تولد شاه و ماجراي  آبان، 2جديدي از جانب چند نفر بلند شد. بيشتر در ارتباط با 
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هايي بر ليست اضافه شد  نام ،براي برخي از زندانيان. اما وقتي دور سوم« عفو ملوکانه»

که وداع با آنها با گريه و زاري توأم بود، هي  کس شک و ترديدي در موردشان نداشت 

 .تر به نظرمان رسيد نمود، قضيه مهمتر و جدي و نوشتن عفو از جانب آنها ناممکن مي

هـاي بعـدي. رفتـه رفتـه حـدس       همه در هال جمع شديم، در انتظـار ليسـت  

ها مربوط به آزادي است، اما با شـک و ترديـد و نگرانـي زيـاد، چـه در       زديم ليست مي

د سرنوشت کسـاني کـه آزاد   ماندند، چه در مور مورد سرنوشت کساني که در زندان مي

 شدند. مي

کردي سـاواك   ساني بودي که خيال ميجزو ک توآيد  ويدا! تا جايي که يادم مي

بـرداري کنـد. مثـ      قصد دارد با اين شيوه آزاد کـردن زنـدانيان، بـه نفـع رژيـم بهـره      

 گريستي. ي، بجاي شادي زار زار ميهاي ديگر هنگام آزاد خيلي

مان را  هاي جلو چشم شد که واقعيت امروز در شگفتم، چه طرز فکري باعث مي

توانسـتيم تغييـر و    ها و تلويزيون رژيم مي وز حتي در روزنامهنبينيم يا باور نکنيم. هر ر

تحوالت را ببينيم و لمس کنيم. حتـي خودمـان در همبسـتگي بـا مـردم چنـد روزي       

از وراي « زنـداني سياسـي آزاد بايـد گـردد    »گيـرِ   اعتصاب غذا کرده بوديم. شعار همـه 

 ...رسيد، اما وارها به گوشمان ميدي

د که ما قادر نبوديم باور کنيم که در مواردي بواز آن  ها شايد ناشي اين نديدن

تواند بدون نوشتن عفو، بدون شـرط   و در وضعيت و شرايطي خاص زنداني سياسي مي

و شروط و پيشوند و پسوند، آزاد شود. شايد به اين خـاطر کـه نزديـک شـدن انقالبـي      

چنـان غـرق بـوديم    ها و الگوهاي خود  بدون رهبري چپ را باور نداشتيم. ما در تئوري

حزب »بدون « هاي خلق توده»کرديم که دانستيم. باور نمي که آنها را واقعيت مطلق مي

رهبري گروه »تنگ، و بدون  به زعم ما پيروان انديشه مائوتسه« طراز نوين طبقة کارگر

هاي چريکـي بتواننـد دسـت بـه انقـالب بزننـد و مـا بـه          به زعم جريان« پيشرو مسلح

هاي از پيش ساختة مهن خود  ا آزاد کنند. چنان در تار و پود انديشهاصطالح رهبران ر

 خواستيم آزاد شويم. نيم. پس، نميگرفتار بوديم که قادر نبوديم عاليم و شواهد را ببي

بـا نابـاوري و    .جمع شده و در انتظـار آزادي بـوديم  حدود بيست نفر در اتاقي 

کرديم و براي روز بعـد   ر پ  پ  ميهاي خودمان را در گوش يکديگ نگراني شماره تلفن

 قدم بعدي چه پيش خواهد آمد.دانست در  گذاشتيم. هنوز کسي نمي قرار مي
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پرسـيد،   مـي  تـو از خودت شنيدم که آنشب مأمور سـاواك از   ،ها بعد ويدا! سال

دادي، چـون   با قاطعيت پاسخ منفي مي توو « شناسي؟ آيا شخصي به نام رکني رو مي»

سابقِ معروف به گروه فلسطين بود که پيش از دسـتگيري چنـد بـار     رکني از زندانيان

گرفته بـود.   تويره از غاطالعاتي در بارة کنفدراسيون و  داشت و توگفتگويي سياسي با 

و رکني پرونده سـازي کننـد. آنقـدر     توخواهند براي  ترسيدي که نکند مي مي توحال 

بـرو بيـرون تـا    »مور ساواك گفتـه بـود،   آشنايي با او را انکار کرده بودي که باالخره مأ

از در اوين که پايت را بيرون گذاشته بودي، رکني را ديده بودي که « خودش را ببيني!

   برساند.گ زرا با ماشين به منزلت در ا توپشتِ در منتظر است تا 

 

مان را تحوي  دادند. امـا   وساي  وچکاتاق ک يکدر به هر حال، پيش از آزادي 

هاي دائم از اين زندان به آن زندان، بيشترمان لباسي جـز لبـاس    و انتقال نق  دلي به 

 ،گرفت زندان نداشتيم. برخالف معمول که زن حسيني تا لباس زندان اوين را پس نمي

گذاشت کسي حتي براي انتقال به زنداني ديگر از در اوين بيرون برود، آنشب همة  نمي

بـه   بودنـد ايي که با هـم جـور   دسته در مسيره هارچا با لباس زندان آزاد شديم و در م

 هايمان بازگشتيم.   خانه

نـد  چب، خـاطرة پـروين آ. اسـت همـراه     ها در آنشـ  ترين خاطره يکي از جالب

از  شـوند،  چون مطمئن نبودند که به راسـتي دارنـد آزاد مـي    آنها .همبندي در ماشين

 .روشـي توقـف کننـد   جلوي يک سيگار ف اي ند دقيقهچخواهند که  مأموران ساواك مي

گويـد،   رساند به سيگار فروشي و به صاحب مغـازه مـي   پروين دوان دوان خودش را مي

 !«هبر با ماشين به کجا مي ه ما رورانيم ساواك دود هاي اوين هستيم و نمي ا زندانيم»

کننـد. پـروين    با تعجب او را نگاه مي ،ري که آنجا بودندفند نچمغازه و  صاحب

دادن لباس زندان و نامش که روي جيب لباس دوخته شده بـود بـه   کوشد با نشان  مي

کوت بـه او  گويد. اما آنها همچنـان بـا تعجـب و در سـ     آنها اطمينان دهد که راست مي

 ند.ده بودمان خيره مي

پيشـگيري از   ،دو روز بعد دانستيم که علت آزاد کـردن مـا در شـب دوم آبـان    

 ها بود. اسي، پشت درِ زندانبا خواست آزادي ک  زندانيان سي تجمع مردم

 



 

 

 کردند  خودشان هم باور نمي

 رقيه
پـن  نفـر بـوديم. از    مـا  ، بعد از هفت سال و نيم، از زندان آزاد شدم. 31 مرآ 5

امـا ارزيـابي    .حدود بيست نفر بـاقي مانـده بـوديم    آبان ماه دو سري آزاد شده بودند و

همة ماجرا کلک و توطئه اسـت.  کردند که  روشني از اوضاع نداشتيم. يک عده فکر مي

کرديم انقالب در راه است، چون صداي مـردم را از پشـت ديوارهـا     تعدادي هم فکر مي

شهريور هم با مردم اعالم همبستگي کرده بـوديم. بـا ايـن حـال،      71شنيديم و در  مي

هـا نداشـتيم. آيـا از روي حـروف الفبـا آزاد       ارزيابي مشخصـي از چنـد و چـون آزادي   

 بسـياري  بـراي  پاسخي هم آخر به تا  …هاي زندان؟ و يا از روي قدمت سالکنند،  مي

ها هم پاسخ مشخصـي نداشـتند.    نداشتيم. به نظرم ساواکي ي از اين دستها پرسشاز 

کردند کارها را، از اين ستون به آن ستون، عقب بيندازند. خودشان هـم بـاور    سعي مي

لرهاي محکوم بـه ابـد در سـري اول،    کردند قضيه جدي است. شايد با آزاد کردن  نمي

 زندان در ما که قدر همان …کردند منطقة لرستان را بتوانند آرام نگهدارند و تصور مي

 .بود شده غافلگير هم ساواك بوديم، شده غافلگير رويدادها با

ها در دسـت وارد بنـد    نگهبان با ليست آزاديافسرخاطرة شبي را که اولين بار 

افسـر  خودمان بوديم که  آن شب طبق معمول مشغول کارهاي کنم. فراموش نمي ،شد

با ليستي نسبتٌا بلند وارد بند شد. بـا لحنـي عـادي انگـار هـي  اتفـاق خاصـي         نگهبان

خونم وسايلشون  کساني که اسمشون رو مي»مقدمه گفت،  نيفتاده همه را صدا زد و بي

 «رو جمع کنن و همراه من بيان. اينا آزادن!

ها به  قلب .ده بودهايمان از حدقه بيرون ز اوري و سکوت. چشمبهت، حيرت، ناب

زد. چـي گفتـي؟    بعضي هم به سپيدي مي .ها گ  انداخته بود رخساره .طپيد شدت مي

 «چي گفتي؟ آزادي؟ کجا؟ کي؟ چرا؟»فريادي همگاني و همزمان در بند پيچيد، 

و حيـرت  هي  پاسخي شروع کرد به خواندن ليسـت. نابـاوري    بي فسر نگهبانا
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هاي ابد يا طـوالني مـدت    خواند که به حبس فزوني گرفت. نام ياران و همبنداني را مي

 محکوم بودند و تقريباٌ همگي از ميان عزيزان اه  لرستان.

هر چند جسته و گريخته از برخي زنـدانيان عـادي شـنيده بـوديم کـه دارنـد       

بود و تحليـ  گروهـي از مـا    اي شواهد هم گوياي آن  بينند، پاره تدارك آزادي ما را مي

 نيز اين بود که انقالب در راه است، با اين همه حسابي غافلگير شده بوديم.

اما واکنش فراموش نشدني همبندان لرمان در آن لحظه چنـان سـريع و زيبـا    

هاي گ  انداخته و لهجة شـيرين لـري    بود که همه را از بهت در آورد. فريده ك. با لپ

پس اينا چـي  »به سمت ما،  رو کرد« ير!خير آقا! نخشويم؟ ن اد ميچي! ما آز»ياد زد، فر

 «شن؟ مي

کردنـد،   جمع شده بوديم و آنها لجوجانه تکـرار مـي   ه در محوطة جلوي درهم

 «ريم! شيم، يا ما هم بيرون نمي يا همه با هم آزاد مي»، «  کس!يا همه، يا هي»

دهـد مرتـب تکـرار     که معلوم بود اجازه ندارد خشونت بـه خـرج   فسر نگهبانا

 «بياين، بياين! زود باشين!»کرد،  مي

هـا بيـاين!    بچـه »کـه  ناگهان کساني که قرار بود آزاد شوند دويدند وسط جمع 

يم. مـن  ها دورشـان جمـع شـد    همه توي يکي از اتاق« بياين ببينيم چي شده؟ و چرا؟

را تشـويق بـه   مـان   و دوستان« انقالب را بايد باور کرد»م گفت جزو کساني بودم که مي

اگر راست ميگن، چرا شب موقع حکومـت  »گفتند،  م. برخي با ناباوري ميکرد رفتن مي

و مـاجراي قتـ  نـه نفـر از      «ها بکشـن!  خوان ما رو تو خيابون نظامي آزاد ميکنن؟ مي

شدند. برخي قضية تبليـ  بـراي چهـارم     زندانيان گروه جزني و مجاهدين را يادآور مي

 کشيدند و... ه ميان ميآبان و تولد شاه را ب

داد. قدر مسـلم   به کار افتاده بود و هرکسي نظري مي مغزها .اوضاع غريبي بود

کردنـد. امـا    رك ميکساني که نامشان در ليست خوانده شده بود بايد بند را ت ،اين بود

حاضر به ترك بند نشدند. خوشـحالي، غـم، نگرانـي، اميـد همـه       ما شب همبندان آن

مهربـاني   توانسـتيم بـه همـديگر    شب تا مي . آنه ما هجوم آورده بودها يکجا ب احساس

مـان   هرچه سفارش و توصيه بـه عقـ    .چه شعر و سرود بلد بوديم خوانديمکرديم. هر 

خزيديم و در گوش هم پـ    اي مي رسيد بهم کرديم. دو به دو يا چند نفره به گوشه مي

 .گـرفتيم  مديگر را در آغـوش مـي  يم. هگريست خنديديم و گاه مي کرديم. گاه مي پ  مي
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شمرديم. شور و عشقي ناگفتني. پرسشـي   انگار آخرين لحظة با هم بودن را غنيمت مي

آيا همديگر را دوباره خواهيم ديـد؟ چـه سـر    »چرخيد،  ها مي ها و گاه بر دهان در مهن

 آيا و آياهاي بسيار...« گان است؟نوشتي در انتظار روندگان و برجاي ماند

داديم  اهاي گريه ناگهان به سبب رويداد کوچکي چنان قهقه سر ميدر ميان ه

ايم. آنقدر از خوشـحالي خنديـده و از غـم گريسـته      مان را از دست داده که گويي عق 

خنديـديم   رمقي نمانده بود. بيش از همه به قيافة خودمان مـي  برايمان بوديم که ديگر

قتي فريده ك. بـا آن  رم کرده. اما وها و چشمان و که مث  لبو سرخ شده بوديم با دماغ

وي! »گفت،  اش وسط اتاق بلند بلند به زبان لري به خودش مي هارشانهچو  تپ هيک  

 شليک خنده اتاق را پر کرد.« وي! م ه موا؟ مو رواِم، شما ب مونيت؟

آنشب را در چنين فضايي درکنار هم به صبح رسـانديم. سـرانجام لحظـة وداع    

 مبهم بود. ما ا برايفرا رسيد. آينده، ام

هايمان را بسته بـوديم. هـر بـار     ها، ما بقچه هر چه بود، بعد از سري دوم آزادي

ها حکومـت نظـامي بـود. مقاومـت      شب .خواندند ها را مي شد ليست آزادي شب که مي

خـواهين مـا رو آزاد کنـين، چـرا روز آزاد      اگـر راسـتي مـي   »گفتـيم،   کرديم و مـي  مي

رفتيم بيرون و اين خطر را پذيرفته بوديم که امکـان دارد   ل، ميبا اين حا« کنين؟ نمي

د. عواقـب  افتا يمکي  به نام هعبه گلوله ببندند. معلوم نبود قر توي کوچه و خيابان ما را

رارمان اين بود کـه  همچنان براي همة ما مبهم بود. با اين همه ق ،بيرون رفتن از زندان

 ود، برويم بيرون.مان ب يشه بر تنکه هم با لباس زندان

باالخره شب سـوم آمر، اسـم مـن و نيلـوفر و سـارا را، بـا  فـاطي و عفـت کـه          

 مان دادند و تا درِ را بدست  ست آزادي خواندند. وساي  شخصيشهرستاني بودند، در لي

رِ زنـدان را پشـت   کردنـد بيـرون و د    ول ما را در، يکباره مان کردند. دمِ اصلي همراهي

هاي جوانيم را در  احساس ول شدن کردم. از فضاي تنگي که سال هوسرمان بستند. يک

يکباره پرت شده بودم بيرون. از فضاي گشاد ميدان، از رفـت و آمـد    ،آن گذرانده بودم

. بـودم  شـده  گـي   …هـا و  رسيد، از سر و صداي ماشين مردم که به نظرم شتابزده مي

 حـافظي  خـدا  از بعـد  بودنـد  مـذهبي  کـه  عفت و فاطي. پاييدم مي را برم و دور نگران،

اختيار دست سارا و نيلوفر را محکم گرفتم. تنـگ هـم مانـده     شان زد. بي غيب عجوالنه

 بوديم چه کنيم!
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شـان آهسـته در گـوش مـن پرسـيد،       دو پسرجوان به ما نزديک شدند و يکـي 

شوق زده ما را در «. آره!»بعد از مکثي طوالني باالخره گفتم، « چريک فدايي هستي؟»

آلــود  ش گرفتنــد. دو دل مانــده بــوديم، حضورشــان در آن فضــاي ناآشــنا و وهــمآغــو

کردند؟ کي بودنـد؟ متوجـه دو    انگيز. آنجا چکار مي بخش بود، اما دلهره خوشايند و آرام

هـاي ديگـر در پـي دوسـتان و رفقـاي       دلي ما شدند، توضـيح دادنـد کـه مثـ  خيلـي     

خودشان را معرفي کردند: اسـفنديار و   زنند. و ها مي شان هر شب سري به زندان زنداني

سعيد باقري )که در جمهوري اسالمي اعدام شد(. همين که خـودم را معرفـي کـردم،    

 بلند درود فرستادن و شعار دادن. شروع کردند به صداي

هـا  کـه آزادي    ما را سوار ماشين کردند و قرار شد اول بريم خانة مادرِ ريـاحي 

ف  از اينکه چندي بعد به عزاي آن عزيزانش خواهـد  پسرهايش را جشن گرفته بود. غا

 نشست. آنها را بعد از انقالب کشتند. 

کـران،   هاي بزرگ، آسمانِ بي آمد. ساختمان راه همه چيز به نظرم بزرگ مي در

هاي گَ  و گشاد و شلوغ با همهمـة گنـگ و بلنـد جمعيـت، رفـت آمـد سـريع         خيابان

 حـد  از زيـاده  تنش به لباسش که داشتم را کسي احساس …ها و صداي بوق و ماشين

 خوانـا  و درشـت  خطي به که افتاد «شاه بر مرگ»شعار به چشمم ناباورانه. است گشاد

چار ديواري زنـدان،   در پيش، مدتي از آنکه با. کرد مي نمايي خود ديوارها از يکي روي

يـن همـه از   خوانديم، با ا ها مي اواخر حتي در روزنامه اين شنيديم و جسته گريخته مي

نقش آن شعار بر ديوار يکه خوردم و شادي عجيبي در درونم خزيد. آيـا ايـران بعـد از    

گويد؟ آيا مـردم مـا سـرانجام روي آزادي و زنـدگي      ها دارد با ديکتاتوري وداع مي قرن

 .اهاي ديگرو آي خواهند ديد؟ ها دور از نابرابري انساني را به

هـاي تـازه    ها. جمـع زنـداني   مادر رياحي رسيديم به خانة ،هنوز به خود نيامده

 ميان در من و نيلوفر و سارا …آزاد شده جمع بود. شعار بود و درود، پايکوبي و گريه و

گـرفتم،   مـي  آغـوش  در بـود  دسـتم  بغـ   کـه  هـر  مبهوت و  گي . شديم گم جمعيت

نـة  دادم. تا پاسي از شب گذشته که اسفنديار ما را رساند بـه خا  گريستم و شعار مي مي

دانـم چـه    دانست. اگر او را پشت در زندان نديده بوديم، نمـي  مادرم. نشاني خانه را مي

 کرديم.   مي

امـا،  «. شـنيديم فـران آزاد شـده!   »قرار شد اول او جلو برود و به مادرم بگويد، 



خودشان هم باور نمي کردند   رقيه 
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اي واي! » اختيار گفت، مادرم که فکر کرده بود او ساواکي است، هول برش داشت و بي

 «ن الرحيم. نه به خدا آقا!اهلل الرحم  بسم

بـاز   او ودم که به زودي به آغـوش با اينکه از مدتي قب  مادرکم را آماده کرده ب

در آن لحظه بـرايم طبيعـي و    هاي دراز رازداري م  ناشي از سالالع ردم، اما عکسگ مي

که پـس پـس رفـت و روي زمـين نشسـت.       ديدم مي او را ستودني بود. از گوشة ديوار

 «نگران نباش مادر! فران اينجا با ماست.»ز ترس شتابزده گفت، اسفنديار ا

خوابي، رؤيايي غير واقعي، آرزويي نا ممکن، واقع و ممکن شده بود. بـار ديگـر   

 هاي فرو خورده. ها و بغض گرية شوق بود و فرياد ناگفته

زده و نابـاور، روي تشـکي کـه مـادر کنـار       نيلوفر و سارا و من تا صبح هيجـان 

پهن کرده بود، تنگ هم چسـبيده بـوديم. انگـار هنـوز از آزادي خـود       ما ايخودش بر

 يم.شک داشتيم و به هر صدايي از بيرون حساس بود

مـان   ش را طـوري زيـر سـر و روي سـينه    تمادرم براي حراست از مـا، دو دسـ  

داد.  جا گرفته بوديم و احساس ايمنـي بـه مـا مـي     او گذاشته بود که هر سه در آغوش

است راه را بر فرزندربايان ببندد. اما افسـوس کـه آرزوي مـادرم و هـزاران     خو گويي مي

را   نشست. امروز تقريباٌ کمتر مادر ايرانـي  هزار مادر ديگر از همان فرداي انقالب به گِ

 اش نباشد. عزيزان از دست رفته يا م که به نوعي در ماتم عزيزبين مي

 





 

 

 غم آزادي

 نسرين
اد شده بودند. مانده بوديم چند محکوم بـه ابـد در   زبيشتر همبندان به تدري  آ

 اجور.و هايي جور ي نامعلوم و شايعهانتظار سرنوشت

ديماه، خوش سيرت معاون زندان مرا بـراي رفـتن بـه دفتـر صـدا زد.       27روز 

دانستيم که براي آزاديست. اما تنها چرا؟ گريان و غمگين زينت را در آغوش گرفتم  مي

وداع و با پاهايي لرزان بند را ترك کردم. در راهـرو   ،اقي ماندهو با پن  شش همبندي ب

پرسـيدم، تنهـا    شنيدم و از خـود مـي   صداي کف زدن دوستان همبند و مهربانم را مي

 چرا؟

نـا منتظـره ورقـة آزادي را جلـويم      در دفتر زندان تيمسار محرري با احترامـي 

بودند، پس از امضاء بـا مـن    اي ايستاده ذاشت که امضا کنم. پدر و مادرم که درگوشهگ

کرد. پـدرم هـم بـه     اهم ميگمانند هميشه افسرده و معصومانه نروبوسي کردند. مادرم 

بجنب! امروز »عادت هميشگي عجوالنه از زندانبانان خداحافظي کرد و رو به من گفت، 

 و به سرعت راه افتاد.« بهشت زهراسالگرد صديقه ست و بايد بريم 

تا کيسه زباله در دست گرفتيم و به دنبال پـدرم   مث  دو را من و مادرم وساي 

 يـه راه افتاديم. مادرم يک روسري بـا خـودش آورده بـود کـه بـا خـواهش و قسـم و آ       

وي در و همسـايه  لـ در بيرون برويم بـراي آبـرو داري ج  خواست پيش از اين که از  مي

 سرم کنم. اما من زير بار نرفتم.

دان خلـوت بـود و هـي  کـس بـراي      ي زنـ در بزرگ آهني باز شد. ميدان جلو

نيامده بود. در آن فضاي باز و خالي، تنها و غريب مانده بودم. در سکوت سوار  استقبال

دانسـتند کـه در    نيامـد. مـي   مـن  ه خانه که رسيديم کسي به اسـتقبال ماشين شدم. ب

نگين نه در سـکوتي سـ  خا .ام ام و از مجاهدين فاصله گرفته زندان تغيير ايدئولوژي داده

 فرو رفته بود.
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تنها چهار خواهر کوچکم شـادمانه در آغوشـم گرفتنـد و دوسـت هميشـگي و      

ن لحظـه، در دنيـاي   و خنده آغوشش را به رويم باز کرد. فقـط در آ  کهمکالسم با اش

بـه    و صميميت دوستم بود که ته مزة آزادي را چشيدم. اما آن لحظه کودکي خواهرها

بهشت زهرا شدم. جمعيت نسـبتاٌ زيـادي بـر مـزار      سرعت گذشت و من در بهت روانة

گريزي نداشتم. جـرم  داد. اما راه  ها آزارم مي خواهرم صديقه جمع بودند. سنگيني نگاه

م بود که از همـان لحظـة آزادي بهـاي سـنگيني     ا اعتقادهاي مذهبي کنار گذاشتنمن 

 کشم. ن را تا به امروز بر دوش ميبراي آن پرداختم و سنگيني آ

در ميـان هلهلـه و شـادي جمعيـت      ،از ظهر آن روز چند نفر از همبنـدان بعد 

آزاد شدند. فرداي آن روز عکس سه تن از جمع شده بود،قصر  يميدان جلو ي کهانبوه

هـا چـاپ شـد.     اي در روزنامـه  دوستان  روي سقف کاميون در حال خوانـدن قطعنامـه  

اي خنـدان بـه    ب و چهرهعکس خانم شادماني )کبيري( از اعضاء مجاهدين هم با حجا

خـورد. آيـا    ها چاپ شده بود، منتها زير آن نام من به چشم مي طور جداگانه در روزنامه

براي آن  بود؟ هنوز هم يتصادف باحجاب گذاشته بودند يا به عمد نام مرا زير آن عکسِ

 ام. پاسخ روشني نيافته

ن بـه همبنـدان   ، روي آوردهاي خويشـان و نزديکـان   رها و نگاهراه گريز از فشا

، شـرکت  رفـت بـه انقـالب بينجامـد     تظاهراتي که مي تمامابقم بود. صبح تا شب در س

 کردم. يم

فاصـله گـرفتن از مجاهـدين    الب هم فشارهاي زيـادي را بـه خـاطر    قبعد از ان

زنـدگي   نة نسرين آ. يکي از همبندان سابقشدم. مدتي هم ناگزير شدم در خامتحم  

 بود. کنم. آزادي برايم زهر شده
 



 

 

 ها آخرين آزادي

 زهره
هايي بـه   محکوم به ابد آزاد شديم. ما جزو ابدي دي ماه همراه چند همبندِ 27

آمديم که متهم به حمايت از مبارزه مسلحانه بوديم، اما شرکت مستقيم در  حساب مي

مبارزة مسلحانه نداشتيم. بعد از ما، آخرين سري زندانيان محکوم به ابد که در مبـارزة  

 دي ماه آزاد شدند. 21بودند، در  لحانه به نوعي مستقيم شرکت کردهمس

در آغاز براي ما دقيقاً روشن نبود که ساواك بر چه اساس و معياري سري اول 

هاي سـري اول، در شـب دوم آبـان مـاه،      آزادي ليست زنداني ها را آزاد کرده. در ميان

کـه آن شـب    دت تا ابـد ه مخورد، از محکومين کوتا همه جور محکوميتي به چشم مي

آزاد شده بودنـد، همـراه   هم تعدادي از زندان اوين  بيرون بروند.از زندان حاضر نشدند 

اهلل منتظري و طالقاني. ده پانزده نفري هم از بنـد   چند نفر مذهبي سرشناس مث  آيت

وشته ها ن صفحة اول روزنامه زنان اوين. ويدا! اسم تو را هم با نام منتظري و طالقاني در

از فرقـة  صـفرخان قهرمـاني    بـا  ،در زندان قصرتعدادي از محکومين کوتاه مدت  د.بودن

، تعدادي از گروه هوشنگ اعظمـي در  در زندان بود 52که از سال دموکرات آمربايجان 

هـاي   تر شـد. آزادي  هاي باال و ... اما از سري دوم معيارها مشخص لرستان با محکوميت

هـاي   آمر محکوميـت  71ساله داشـتند و در   71هاي  وميتآمر ماه، بيشترشان محک 2

قريبـاً همگـي محکـوم بـه ابـد      دي نوبت به ما رسيده بود که ت 27ساله. و حاال در  73

 بوديم.

نام پن  نفر را در ليست آزادي اعالم کردند. اما ما سه نفـر طرفـدار فـداييان را    

ذهب را کنـار گذاشـته و   ن را کـه در زنـدان مـ   جدا از دونفر ديگـر آزاد کردنـد. نسـري   

را برداشته بود، به درخواست پدرش جدا از جمع ما آزاد کردند. شايد تنهـا   اش حجاب

اي  ابدي بود که مزة آزادي را نتوانست به راحتي بچشد. تغييـر ايـدئولوژي در خـانواده   

مذهبي، بي ترديد کار آساني نبود. اما وضعيت خانم شادماني )کبيري( فرق داشـت. او  
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هاي طرفدار خميني پيوسته بود و اتـاق و سـفره و غـذايش را از     به مذهبي 32ل از سا

ها پيوسـته بـود بـه شـدت      اش، به ما چپ بقيه جدا کرده بود و از اين که عروس آينده

دلخور و از دست ما عصباني بود. اين بود که از آزاد شدن با جمع سـه نفـرة مـا خـود     

 خود، دوباره به مجاهدين پيوست. انتقاد ازداري کرد. اما مدتي بعد از آزادي، با 

زنـدان قصـر    يوارد ميـدان جلـو   از در اصـلي  تا مانديم زينت، مهرانگيز و من.

روي  ،ند. پـا بيـرون نگذاشـته   هسـت جمعيتي عظيم منتظر آزادي ما ديديم که شديم، 

 ايـم.  بوس ايستاده ديديم روي سقف يک ميني ،شانه بلندمان کردند و تا به خود بياييم

، «زنـداني سياسـي آزاد بايـد گـردد    »داد،  زد و شـعار مـي   جمعيت شادمانه فريـاد مـي  

  …و« درود بر فدايي، سالم بر مجاهد»، «فدايي، فدايي تو افتخار مايي»

هاي قبلي يکسـره بـه چمـن     شنيده بوديم که سري زنداني ،پيش از آزاد شدن

مـان را بـراي آزادي آمـاده و    دانشگاه رفته و در آنجا سخنراني کرده بودند. ما هم خود

مطلبي تهيه کرده بوديم. مضمون کلي آنچه تهيه کرده بوديم اين بود که، بـه نخسـت   

وزيري بختيار نبايد اعتماد کرد، که فريب اصالحات او را نبايد خورد، که انقـالب بايـد   

 مـا  کـه  است اين واقعيت چه اگر …به استقرار جمهوري دموکراتيک خلق بينجامد و

 شـعار،  ايـن  امـا . دانستيم نمي خلق دموکراتيک جمهوري از چيزي مبهم هايي دهاي جز

شـعار سـازمان    ،کـرديم  مـي  خيال ما و بود راي  بسيار چپ هاي جريان ميان روزها آن

 هم هست. انفدايي

اما پيش از آن که به در خروجي برسيم در محوطة قصر با مينا، از همبنـديان  

رفت به مالقات خواهرش فاطي که هنوز در زندان به  يآزاد شده، روبرو شديم. داشت م

برد و محکوم به ابد بود. ما را که ديد چند ورقه کاغذ به دسـتمان داد و گفـت،    سر مي

نگـاه سـريعي بـه مـتن انـداختيم،       «.ن متن را جلو در زندان بخوانيدسازمان گفته اي»

رفي زده نشـده.  هم ح« جمهوري خلق دموکراتيک»ديديم که خيلي مفص  است و از 

بـوس تـرجيح داديـم متنـي کـه       فرصتي هم نمانده بود. اين بود که روي سقف مينـي 

 خودمان تهيه کرده بوديم، بخوانيم. 

پس از خواندن متن، يک خبرنگار خارجي چند سئوال از مـا کـرد و خبرنگـار    

چـرا   .را رد کرديم او چاپ در روزنامه از ما خواست. درخواست آيندگان نوشته را براي

قول خبرنگـار ترسيديم آن را تحريف کنـد.   که نسبت به همه چيز مشکوك بوديم و مي
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داد که متن کام  را بدون حذف يک کلمه چاپ کند. سرانجام حاضر شديم نوشـته را  

 آيندگان چاپ شد. روزنامة ن هي  تغييري دربه او بدهيم و فرداي آن روز بدو

بـراي  « قطعـة شـهدا  »شت زهـرا در  ها در به فرداي همان روز، که همة زنداني

بزرگداشت گرد آمديم، بجاي نوشتة خودمان همان متني را که سازمان تهيه کرده بود 

خوانديم که با نوشتة ما تفاوت داشت، به ويژه که از جمهوري دموکراتيـک خلـق هـم    

 حرفي در آن نبود. اما، ما بي هي  تأملي نظر سازمان را پذيرفتيم.  

ديگر چه تصوري داشتند، اما من تصورم اين بود که مردهـا   اندانم همبند نمي

ن سئوال هم برايم گويد درست است. اصالً اي دانند و سازمان هر چه مي بيشتر از ما مي

هـايي و بـا چـه طـرز      کيست؟ چه کساني، بـه چـه شـيوه   « سازمان» آمد که پيش نمي

« سـازمان »يح است؟ زنند، الزاماً صح هستند؟ و چرا حرفي که مي« سازمان»فکرهايي 

د و دسـت بـو  يکچيزي دور و انتزاعـي و   ،انهمچون بسياري ديگر از همبندبراي من، 

 ش الزم االجرا.ا هاي سياسي ها و تصميم همة حرف

شايد اين گونه چشم به باال دوختن و در پي رهبر بودن ناشـي از خصوصـيات   

حـاکم سـازش    فرهنگي جامعة ماست. شايد به همين خاطر اسـت کـه يـا بـا دسـتگاه     

کنيم. تا جايي که حاضريم با نيروهاي ارتجـاعي هـم    کنيم، يا به کلي آن را نفي مي مي

 شان با دستگاه حاکم متحد شويم. فقط به خاطر مخالفت

هـا   در زندان هم که بودم، وقتي حدود يک ماه پيش از آزادي، از طريق خانواده

هـي  پرسـش و تـأملي قبـول      خط بيژن جزني را پذيرفته، بـي « سازمان»شنيديم که 

به اين نتيجه رسيده بود که بر اساس خط جزني، مبـارزة مسـلحانه   « سازمان»کرديم. 

بايد به عنوان تاکتيکي تبليغي در نظر گرفته شود، و نه استراتژي. در نتيجـه بايـد بـر    

هـا را، کـه   « بايـد »مبارزة سياسي و تشکي  حزب تأکيد گذاشته شود. مـا همـة ايـن    

هـم تاکتيـک، هـم    »ف نظر مسعود احمـد زاده کـه مبـارزة مسـلحانه را     درست برخال

چون و چرا  دانست و ما به خاطر حمايت از آن به زندان افتاده بوديم، بي مي« استراتژي

 و آن را تبلي  کنيم. مماند که به ديگران هم اعال قط ميپذيرفتيم. ف

مان هوادار سـاز  شديم که خود را آن زمان، در زندان زنان حدود بيست نفر مي

اويـن   در در آن زمـان  ويـدا!  تـو ند نفـري، از جملـه   چدانستيم.  هاي فدايي مي چريک

« سازمان»ن جزني از جانب دور هم جمع شويم و من پذيرش نظر بيژ ،بوديد. قرار شد
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کنم. گرچه پيش از آن هم شنيده بودم که از چندي پـيش در سـازمان برسـر     مرا اعال

اما خـودم پـي موضـوع را نگرفتـه بـودم و بـه        .فتگو ستپذيرش خط جزني بحث و گ

دانستم نظرات بيژن چه هستند. در جمع زندان، تنها کسـي کـه بـه ايـن      درستي نمي

تغيير و تحول در خط سازمان اعتراض کرد رفيق مادر شايگان )سعيدي( بـود کـه بـه    

دارين  شينم، شمامن حاضر نيستم تو اين جلسه ب»ت، اعتراض جمع را ترك کرد و گف

 «کنين! گذارين و خيانت مي خون مسعود رو زير پا مي

شـايد هـم بـه ايـن      .هـي  بحثـي پـذيرفتيم    شي جديد را بيبقيه، اما همگي م

خاطرکه نه درك روشني از نظرات مسعود احمد زاده داشتيم، و نه نظرات جزني را بـه  

نوشـتة احمـد   توانسـتم   ،شناختيم. من فقط پس از آن که از زندان آزاد شدم دقت مي

 هاي جزني را بخوانم. نوشته از اي زاده و پاره

ها پس از انقالب به تجربه و عم  روزمره و تحم  فشارهايي طوالني  فقط سال

توانستم به اين مسئله پي ببرم که آن طرز بر خورد به سازمان، از نوعي جزم انديشـي  

اب شخصي را بـه  شود که هويت و شخصيت فردي و آزادي انتخ مذهب گونه ناشي مي

 شناسد. حاال چه براي خود، چه براي ديگران. رسميت نمي
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 نيتي خوب!

 حميده
ـ    7531 سال ه هـي  کـس   که برادرم به زندان افتاد، پانزده سـالم بـود. در خان

 مربـوط بـه   زديـم  چيست. به طور مبهمـي حـدس مـي    او دانست دلي  دستگيري نمي

 خواست از قضيه سر در بياورم. مياسي است. با کنجکاوي دلم اي سي مسئله

ون پـدرم  چـ پدرم بود، مهربـان و آزادمـنش. هم   برادرم از بسياري جهات شبيه

داشت. پدرم بـا اينکـه مـذهبي بـود و کـم       مي ها و ما دخترهاي جوان را نگه احترام زن

 وقـت صـدايش را    گفت، حتي براي نماز خوانـدن. هـي   سواد، هي  وقت به ما زور نمي

بشـر! ايـن چـه    »گفـت،   شـد مـي   روي ما بلند نکرده بود. از دست ما کـه ناراحـت مـي   

 نوعي فحش است.« بشر»کردم  تا پيش از رفتن به مدرسه خيال مي« کاريست؟

اي هـم   هاي پـدرم، بـه نظـرم آدم باسـواد و بـا مطالعـه       برادرم، عالوه بر حسن

اي دو سه بار از صبح زود تا غروب پشت  فتهرسيد. به زندان که افتاد، من و پدرم ه مي

کشيديم. بيابان بـود و هـوا سـرد و     اي ديدار با او را مي قلعه انتظار لحظه در زندان قزل

ها آشـنا شـديم، از زبـان     زمين پر از گ  و الي. پشت در زندان به مرور با ديگر خانواده

و  اسـت که برادرم مجاهـد   فهميديم .بار نام مجاهدين خلق را شنيديم آنها براي اولين

در خـواب   فام و چند نفـر ديگـر   نژاد و مشکين بامداد مهرماه همراهِ حنيف 1در ساعت 

خواهنـد. جسـته و    و چه مـي  گويند دانستيم مجاهدين چه مي نمي دستگير شده است.

 شنيديم. ها مي ي از ساير خانوادهيزهايچگريخته 

از طريـق گرمابـه    ،31در آمر  اروزي پدرم با خوشحالي خبر فرار رضا رضايي ر

 گشت. ها دهان به دهان مي خانوادهتعريف کرد. طرز فرار رضايي تا مدتي ميان  ما براي

آنکه خبـري از بـرادرم    لعه بيق چند ماه رفتيم به زندان قزل درست يادم نيست

به دست بياوريم. باالخره روزي به مجاهدين دسته جمعـي مالقـات دادنـد. در حيـاط     

اينهـا رو کـه   »ه همه سر بلند و محکم ايسـتاده بودنـد. بـرادرم بـه مـا گفـت،       قزل قلع
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 «بينين همه اعدامي هستن! مي

شـناختم،   هفت هشت نفر بودند، از اولين گروه اعدامي مجاهدين. آنهـا را نمـي  

 گـاني و رمحمـد باز  و ميهن دوسـت، ناصـر صـادق   زنم علي باکري بود، علي  حدس مي

دانسـتم اعـدامي يعنـي     . تا آن زمان نمياعدام شدند 37ن که در فروردي چند تن ديگر

شد. اما درعين حال دلـم   ها تصوير انسان در لحظة اعدام از مهنم پاك نمي چه. تا مدت

خواست من هم مث  ليال خالد، آن زن فلسـطيني کـه بـرادرم از هواپيمـا ربـايي او       مي

 اعدام نترسم.برايم تعريف کرده بود، مبارزه کنم و از هي  چيز حتي از 

کـردم از   در مدرسه و مسجد، پيش در و همسايه هرجا کـه فرصـتي پيـدا مـي    

 گفتم. چرا به زندان افتاده مي برادرم و اينکه

قلعه و سپس زندان قصر با مادرهـا و خواهرهـاي زنـدانيان     پشت در زندان قزل

ي را که از جمله صديقة رضايهاي مجاهد را شناختم،  مجاهد آشنا شدم. خيلي از جوان

کبيري را که بعدها در باخت و حسن  جان با خوردن سيانور در سر قرار 32 دي ماه در

 .نددکرام اعدمهوري اسالمي ج

دم و در کنار آنها احساس دا هاي مجاهد به دقت گوش مي هاي خانواده به حرف

کنم، پر از شور و جسـارت. مـن هـم مثـ  بقيـه       دنياي جديدي را کشف مي کردم مي

کردم. ديري نگذشـت کـه بـه     زنداني شدن برادرم احساس غرور و افتخار مي نسبت به

ها راه پيدا کردم. براي تبلي  در بارة مجاهدين همراه آنها بـه حسـينيه    جلسات خانواده

رفتم، در جلسات مدرسـة رفـاه کـه بـرايم جـذابيت زيـادي داشـت شـرکت          ارشاد مي

شد. دنيايي که در آن مراسم سـوگواري   کردم. به مرور دنيايي جديد به رويم باز مي مي

براي گريه و زاري نبود، به مسجد رفتن براي انجام تکليف نبود. همه چيـز در خـدمت   

اي بود براي مبارزه عليه رژيم  شناخت و آگاهي يافتن و آگاهي دادن بود. مذهب وسيله

بـودم بـاز و   شاه و نه تکليف شرعي و ديني. از دنيايي بسته يکباره به دنيايي وارد شده 

م و در تـوانم مفيـد باشـ    کردم من هم مي پر از تحرك و کنجکاوي برانگيز. احساس مي

 تغيير جهان نقش بازي کنم.

گرفتم. از مذهبي که در خانودة مـا از طريـق   رفته رفته از مذهب سنتي فاصله 

 رشت. ديگـر مثـ  قبـ  چـادر سـياه بـه سـ       شوهر عمامه بسر خواهرم و مادرم رواج دا

اي از موهايم پيدا باشد ابـايي   پوشاندم و از اينکه گوشه م، سرم را با روسري ميکرد نمي
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بـود. آنچـه آن روزهـا از مجاهـدين      نمـ  نداشتم. اينها همه تحول بزرگـي در زنـدگي  

 فرهنگ و محتوا تفاوتي عميق داشت.بينم از نظر  شناختم با آنچه امروز از آنها مي

گشاده نظري و آزاد انديشي بودند، نـه   ها مجاهدين براي من نمونة در آن سال

هـا بـه معنـاي مقاومـت زيـر       در آن سـال « تقيـه »جمعي بسته با منافع تنگ گروهي. 

هـاي سياسـي بـود، نـه      گرايي. شب احياء و کمي  براي بحث شکنجه بود و نه مصلحت

ن و در مبارزة آنها در برابر زور بود و نه نماز خوانـد  ،گريه و زاري. ارزش فاطمه و زينب

 وزه گرفتن و رعايتِ پوشش اسالمي.ر

مــن هــم يــاد گرفتــه بــودم بــه ظــواهر پوششــي چنــدان اهميتــي نــدهم. در 

کردم، در جنوب  پوشيدم، حتي آرايش هم مي هاي شمال شهر جوراب نازك مي خيابان

زير شـکنجه   32 اواي پوشاندم. از فاطمة اميني، که  شهر برعکس، خودم را حسابي مي

بـا خـوردن سـيانور    همراه مرتضي خاموشي  33اواخر ي بازرگان که شد، و حور کشته

ايست براي استتار، تا پليس  يز وسيلهچاز هر جانباخت، آموخته بودم که پوشاك پيش 

و ساواك نتوانند تو را شناسايي کنند. اما از روسري به عنوان حجاب هميشه اسـتفاده  

 کرديم. مي

هـاي   در آن روزها وقتي بـا خـانواده  به خاطر همين طرز فکر مجاهدين بود که 

فداييان آشنا شدم، از نظر فکري و از نظر ظاهري هي  تفاوتي با آنها احسـاس نکـردم،   

 جز روسري که نشانة اعتقادهاي مذهبي ما بود.

آوردم. آنها چيزي به من  به مرور خودم را جزو حاميان مجاهدين به حساب مي

ندارم کسي به من گفته باشد چه بکنم يـا چـه   نگفته بودند، احساس خودم بود. به ياد 

ها شناخته بـودم   نکنم. من هم مث  بسياري از خواهرها و مادرهايي که پشت در زندان

دادم.  بودم و به ابتکار خودم اين وظايف را به دقت انجـام مـي   قائ وظايفي براي خودم 

خبرم. اولـين  کردم که آدم سياسي هستم و از مسائ  جامعه حسـابي بـا   ديگر تصور مي

هـاي عمـومي و    هـا، حمـام   دانسـتم. در تاکسـي   وضيفة خودم را افشاگري از رژيم مـي 

شـدم. بـه نسـبت     ها و غيره به تناسـب وضـعيت، بـا مـردم وارد صـحبت مـي       زيارتگاه

کشاندم بـه زنـدان و    گفتم، گاه حرف را کم کم مي ها گاه چند کالم بيشتر نمي شنونده

يـره. هـر بـار کـه بـراي رفـتن بـه        قر و ظلم و ستم و غشکنجه و مقاومت و مبارزه و ف

طوري کـه  « زندان قصر»گفتم،  شدم به صداي بلند مي ات برادرم سوار تاکسي ميقمال
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کـرد   ماندم. اگر کسي سئوالي نمـي  ها مي العم  همة مسافرها بشنوند. بعد منتظر عکس

در زنـدان قصـر چـه    دونين  مي»پرسيدم،  بعد مي« رم! به مالقات برادرم مي»گفتم،  مي

هاي قـم،   کردم به افشاگري و الي آخر. در زيارتگاه و با اين سئوال شروع مي« گذره؟ مي

هـا و   انداختم روي قرآن و در حاشية سوره عبدالعظيم و مشهد و غيره چادرم را مي شاه

هاي مهم و مخصوصي که خواننده زياد دارد، با خط ريز و خوانـا هرچـه در افشـاي     آيه

کشيد، اما من با طيب  ها طول مي نوشتم. اين کار گاه ساعت رسيد مي نظرم مي رژيم به

 آنکه به برادرم چيزي بروز بدهم. دادم. از خودم راضي بودم، بي خاطر انجام مي

، بعضـي از   37فـروردين  ز اعدام اولين گـروه مجاهـدين در   با گذر زمان، بعد ا

شان را اعدام کرده بودنـد در   ه فرزندانو صادق ک  ها، به خصوص خانوادة رضايي خانواده

اي بود ناشناخته و شورانگيز.  دادند که براي من تجربه هايي ترتيب مي شان جلسه منزل

اي تهيجي و انقالبي تهيه کـرده بـود    ها هر که شعري سروده بود يا نوشته در آن جلسه

ين نسـخه  نـد چنوشـتيم، بعـد در خانـه بـه      اي مـي  هخواند. گاه چنـد نفـره اعالميـ    مي

کـرديم. مضـمون    دستنويس تکثير و در دبيرستان، مسجد و غيره يواشکي پخـش مـي  

عدالتي و  ها زندان بود و شکنجه، مقاومت و مبارزه عليه فقر، بي ها و اعالميه همة نوشته

 ظلم. و پر از شعار.

شـان جلسـاتي    هاي فـداييان هـم در منـزل    ، بعضي از خانواده32از اواخر سال 

کرديم. به يـاد دارم کـه يکـي دو بـار بـه       دند که ما هم در آن شرکت ميدا تشکي  مي

 .خانم سنجري رفتمجلسات خانة 

هاي مجاهد بيشـتر بـه    هاي اول، برگزاري جلسات و فعاليت خانواده اما در سال

اي شد براي سازماندهي کارهاي جمعـي.   ها بود که زمينه خورد. همين جلسه چشم مي

هـاي   هاي مجاهد بوديم کـه در جلسـه   دويست نفر از خانواده، حدود 37در اواخر سال 

گذاشتيم. هـر بـار    ها پنهاني و درگوشي با همديگر قرار مي خانوادگي يا پشت در زندان

کرديم به شعار دادن عليـه   شديم و شروع مي در مح  و ساعت معيني سرزده جمع مي

و سـاواك سـر برسـد بـه      ها و شکنجه و غيره. پيش از اينکه پليس رژيم و اعدام جوان

هـاي شـلوغ پـايين     شديم. چندين بار به اين شک  در بازار و محلـه  سرعت پراکنده مي

توانست رد ما را پيدا کنـد.   شد و نمي شهر تظاهرات کرديم. هميشه ساواك غافلگير مي

شد. در عـين   ها پيدايشان مي ها پشت در زندان مرد در ميان ما نبود. مردها کمتر از زن
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شدند، عالوه بر اينکه کار و شـغ  بيرونـي هـم داشـتند. مـا       تر شناسايي مي سانحال آ

کرديم و به محض آنکه سر و کلة پلـيس   ها در اين طور تظاهرات چادر سياه سر مي زن

کرديم. خيلي از مـردم هـم    شد به سرعت خودمان را در ميان جمعيت گم مي پيدا مي

کردنـد. بـا ايـن همـه      مـي  پنهان ما را باز و ما شان را به روي کردند، در خانه کمک مي

ساواك توانست يکي دو بـار چنـد نفـر را دسـتگير کنـد و چنـد روزي در بازداشـتگاه        

شد. گر چـه از   ها هنوز عاطفة مادري و خواهري جرم شناخته نمي نگهدارد. در آن سال

 آمد. يک هم جرم سياسي به حساب مي، کمترين کمک به خويشان نزد35اواخر 

اهلل شـريعتمداري   ، تصميم گرفتيم دسته جمعـي در خانـة آيـت   37  سال اواي

تواند جلو اين تحصـن و بـرد تبليغـاتي آن را     دانستيم که ساواك نمي تحصن کنيم. مي

بگيرد. چند روزي در حياط منزل شريعتمداري تحصن کرديم. خود شريعتمداري يکي 

سفارش تون نبه فرزندا»که ندو بار با ما صحبت کرد. اما هي  حرف مشخصي نزد جز آ

 «کنين وارد اين کارها نشن!

زاده را  يآيـد روزي کـه خبـر دادگـاه و حکـم اعـدام محمـود عسـگر         يادم مي

زاده  يشنيديم، حياط در سکوتي سنگين فرو رفت. يکباره صداي شـيون مـادر عسـگر   

يـد.  دو زد و دور حيـاط مـي   اش مي دريد و به سر و سينه هايش را مي بلند شد که لباس

ديدم و کاري از دسـتم   اش را مي غم و درد و استيصال در چهرة چروکيده و بدن تکيده

سعيد محسن، علـي اصـغر    زاده را همراه يمحمود عسگر 37خرداد ماه  2ساخته نبود. 

زمان مجاهـدين بودنـد   فام که همگي از بنيان گذاران سـا  زادگان و رسول مشکين بديع

 اعدام کردند.

اين که آخوندها را قبول نداشتيم، اما تصورمان اين بود که اگـر  ترها با  ما جوان

توانند سر منبرها مـردم را تهـي     گذرد باخبر شوند مي ها مي آخوندها از آنچه در زندان

نتيجـه. بـرخالف آنهـا     کنند. به خانـة فلسـفي و امـام جمعـة تهـران هـم رفتـيم، بـي        

سـر منبـر افشـاگري     ازياي يا واعظـي چـون فخرالـدين حجـ     آخوندهايي چون خامنه

ترهـا   گذاشتند. مـا جـوان   هاي پرشمار مساجد مي کردند و تأثير زيادي روي شنونده مي

تـر   رفتيم. از همه جا پـر جمعيـت   بيشتر به شکلي خود انگيخته به اين نوع مساجد مي

هاي علي شريعتي. در  حسينيه ارشاد، درجادة قديم شميران بود و از همه موثرتر حرف

 کرديم.   هاي دستنويس پخش مي شاد کلي اعالميهحسينية ار
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دانســتيم در خــدمت نظــرات و مقاصــد  اي مــي نــدها را وســيلهمســاجد و آخو

عملي هستند، فق  به اين  هاي حرّاف و بي کرديم چون آخوندها آدم خودمان. تصور مي

خورند که مردم را تهي  کننـد بـراي اينکـه بياينـد بـه دنبـال مجاهـدين کـه          درد مي

جنگنـد. امـا بـه دم و دسـتگاه عظـيم       رانه و جان برکف در عم  عليـه رژيـم مـي   دالو

افي جـز  اي بشود در خدمت اهد توانست وسيله روحانيت و شبکة وسيع مساجد که مي

 انديشيديم. اهداف ما، نمي

 

امينــي و حــوري بازرگــان کــه عضــو ســازمان مجاهــدين بودنــد و در  مــهفاط

کوشـيديم از   اشتند، براي ما جوانان الگو بودند. مـي ها نقش فعالي د سازماندهي خانواده

هايشان را به دقت اجرا کنيم. صديفة رضايي دوست مهربـان   آنها بياموزيم و همة حرف

، سـر نترسـي داشـت. او هـم     خودکشي کردبا خوردن سيانور  32م که در سال و عزيز

انقالبي بـود و   ها، يکپارچه شور مث  بسياري از ما، در فضاي سرکوب و خفقان آن سال

عم ، انديشه و آگاهي برايش ثانوي بود. بعدها فهميدم که در فـرار اشـرف دهقـاني از    

ها مث  تـوپ صـدا    ميان خانواده 32زندان زنان نقش مهمي داشت. فرار اشرف در عيد 

 هاي مجاهد و فدايي و ضعف دم و دستگاه ساواك. کرد. نشاني بود از قدرت چريک

شرف يکي از دوستانم از من خواسـت کـه پناهگـاه امـن     چند روز پس از فرار ا

اي براي او پيدا کنم. من بدون هي  پرسشي فوراٌ دست بـه کـار شـدم. عـدم      چند روزه

دانستيم هرچه  ترين شروط اعتماد در مناسبات ما بود. همه مي کنجکاوي يکي از اصلي

  توضـيح و  اطالعات کمتر داشته باشيم، به نفع خودمان و ک  جنبش اسـت. بـي هـي   

بـه  ها جا افتاده بود. عـدم کنجکـاوي در مـن هـم      قرار قبلي اين اص  در ميان خانواده

 خصوصيتي ثانوي تبدي  شده بود.

هاي مجاهـدين رجـوع کـردم     وقتي براي يافتن پناهگاه امن به يکي از خانواده

وز آنها هم بدون هي  پرسشي پذيرفتند. اشرف را دوستم به من تحوي  داد و او چند ر

اي بـود   در اتاقي در منزل آن خانواده مخفي ماند. تنها تماس من با اشرف چند دقيقـه 

بردم. جز سـالم و احـوال پرسـي هـي  صـحبتي بـا هـم         که سيني غذا را به اتاقش مي

کرديم. اما او يکبار اسلحة کمريش را به من نشان داد. کـاري غيـر عـادي کـه بـه       نمي

 نظرم خودنمايي و ناخوشايند آمد.
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 هوادار رسمي

هـوادار رسـمي مجاهـدين پذيرفتـه شـدم. تـا مرحلـة         عنوان ، من به32سال 

هاي ديگري در پيش داشتم. در مرحلـة هـواداري زيـر نظـر يـک       عضويت هنوز آزمون

اهي بود که بعد از انقالب گرفتم. مسئول من عزت ش  اي وظايف را به عهده سئول پارهم

 در جمهوري اسالمي دست يافت. به مقامي

هـاي رسـمي مجاهـدين بـود زيـر نظـر        مهمترين وظيفة من، پخـش اعالميـه  

شـدم از شـکنجه و    اي که اگر در حين انجام آن دسـتگير مـي   مسئولم. کار پر مخاطره

زندان دراز مدت گريزي نبود. اما به اين باور رسيده بودم که براندازي ظلـم و سـتم بـا    

ارزش وااليـي  « هادت در راه خلـق ش»هاي بسياري امکان پذير است.  ها و شهادت خون

اي  آمد. تصورم اين بود که بـا سـرنگوني رژيـم ظـالم شـاه، جامعـه       برايم به حساب مي

شـود.   توحيدي از طريق مجاهدين برقرار و عـدل و آزادي بـراي همگـان مسـتقر مـي     

شـناختم و   هـا را نمـي   گيچگونه؟ اين پرسـش در مهـن مـن جـايي نداشـت. پيچيـد      

 ديدم. نمي

برايم سئوال برانگيز بود. اگر چـه   شاهي عزت راطيفرخوردهاي تند و ااما گاه ب

. در اين را پذيرفته بودم که شجاعت و دالوري در عم  مهمتر از آموزش نظـري اسـت  

بسـت اعالميـه بينـدازم در     هاي بـن  خواست درکوچه از من مي هاي عملي، گاه آزمايش

کـردم کـه دارد مـرا آزمـايش      فکر ميآمد، اما  ها. به نظرم کار بسيار خطرناکي مي خانه

ه به توانستم بر ترسم غلبه کنم از خودم راضي بودم. ولي امروز ک کند و از اينکه مي مي

رسد آزمايشي غير ضروري و غير مسئوالنه بود. اگر  رم ميظکنم، به ن آن روزها نگاه مي

ـ      اش بيرون مي کسي بر حسب تصادف از خانه اقي آمد ديگر جـاي فـراري بـراي مـن ب

ماند. اما هي  گاه به خودم اجازه ندادم که به اين نوع کارها اعتراض کنم. بايد هـم   نمي

شـهادت هسـتم، هـم بـه      ترسم و آمـادة  دادم که از هي  چيز نمي به مسئولم نشان مي

 خودم.

اي بـه کـار سياسـي     ها و دوسـتاني کـه کمتـرين عالقـه     ديدم حتي خانواده مي

ــ   ــارت و از خ ــه جس ــا چ ــتند، ب ــاي   نداش ــان کاره ــاطر عزيزانش ــه خ ــتگي ب ود گذش

شـان مخفـي    هـاي مجاهـد را در خانـه    گيرنـد. چريـک   انگيزي را به عهده مـي  مخاطره
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ان و ها بـا جـ   ها و جاسازي کنند، در تخليه ور منتق  مي ور و آن کنند، اسلحه به اين مي

، بـا مـن  حاضر نشده بود براي مالقـات  که يک بار هم  مکنند. حتي مادر دل کمک مي

کلي نارنجـک از ايـن خانـه بـه آن خانـه       روبندهچادر و  پشت در زندان حضور يابد، با

ديـدم کـه بـا     کرد. بي هي  گله و شکايتي. يکي از خويشاوندان نزديک را مي حم  مي

کند، فقط و فقط بـه   چه مشکالتي از اين طرف شهر به آن طرف شهر اسلحه حم  مي

هـا دسـتگير شـدند و     ا بسـياري از ايـن خـانواده   خاطر دوستي و عالقه به برادرم. بعده

را هم باالخره دستگير کردنـد   ما هاي سختي از سرگذراندند. خويشاوند نزديک شکنجه

 سالگي تمام موهايش سفيد شد. 27و آنقدر شکنجه دادند که در 

ها رو به افزايش گذاشت، مسئول من عزت شـاهي و   که دستگيري 32در سال 

 هـا ني آاز دسـتگير  شناختند دستگير شدند. يک سـال  مرا مي تعدادي از مجاهدين که

زير  بار يندوم براي باره چند تن از مجاهدين و از جمله مسئول مرا دو بود که گذشته

هايي سخت و طاقت فرسا. اينبار اسـامي زيـادي از جملـه اسـم      شکنجه بردند، شکنجه

خـانم معصـومة    مان بامرا همز من رو شد و ده بيست زن و مرد مجاهد دستگير شدند.

هـاي   نامزد سابقم دستگير کردند. خانم شادماني شـکنجه  شادماني مادر حسن کبيري 

هنـوز   ماه بعد که مـا سختي، از جمله تجاوز با بطري شکسته را از سر گذراند. چندين 

کـه در  زير بازجويي بوديم قضـية فـرار اشـرف دهقـاني هـم رو شـد. خـانم شـادماني         

 بـار ديگـر تحـت    رضايي نقـش مهمـي داشـت    در کنار صديقه سازماندهي فرار اشرف

هـاي   . طوري که روي سـاق و کـف پاهـايش زخـم    قرار گرفتاي  سابقه هاي بي شکنجه

 عميق چرکيني سرباز کرده بود. اما هر کار کردند نتوانستند کالمي از او بيرون بکشند.

نفـر در  تا جايي که من در آن زمان درکميته متوجه شدم نزديـک بـه پـانزده    

ه شايد بعداٌ کسان ديگري هـم دسـتگير شـد    ارتباط با فرار اشرف دستگير شده بودند.

يـن  پرسيدم آيا براي فرار يک نفـر ا  ياز خودم م که من خبر ندارم. اما آن روزها باشند

 اشتباه در سازماندهي بوده؟ همه قرباني الزم بود؟ يا

 زاندم. در بيـرون، ا از سـرگذر  يهاي سـخت  ون ديگر دوستانم شکنجهچ من هم

شد تا به اين حد حقيـر و مليـ     گران ساواك بسيار شنيده بودم. اما باورم نمي شکنجه

هاي زمخت و يغورشان دختري به سن و سال مرا، بـه   باشند که چند نفره با آن هيک 

 اي بزنند. زير جرم ديدن فيلم پاپيون با چنان حرص و کينهه هاي مختلف، حتي ب بهانه
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کـردم.   هري و تهراني احساس قدرت و غرور ميچي بازجوهايم محمدي، منودست و پا

 ترسند! گفتم، اينها چقدر ضعيف و ملي  هستند که از من جغ  مي به خودم مي

در آن روزهاي بازجويي براي اولين بار در مورد اهميت حجاب اسالمي هم بـه  

هـاي مـرد    نگهبـان  بودم وبه خاطر شکنجه ديگر قادر به راه رفتن ن ترديد افتادم. وقتي

کردند و به عمد دستشان را  به بهانة جثة کوچکم بغلم مي ،يبراي بردنم به اتاق بازجوي

 د.رسي استفاده از حجاب به نظرم مسخره ميديگر ماليدند،  به بدنم مي

اما تا زماني که حجاب را به کلي کنار بگذارم مدتي طول کشيد. در کميته نياز 

کردم. به محض آن  ن و مطالعه کردن را هر روز بيشتر احساس ميبه آگاه شدن، دانست

هـاي کتـابخواني را بـا ولـع شـروع       که بعد از چند ماه پايم به زندان قصر رسيد کالس

به خواندن کتاب منشاء حيات  توو  هاي اول به کمک سيمين ن. کردم. در همان هفته

بعـد از مـدتي رفتـه رفتـه نمـاز      نوشتة اوپارين و کتاب از کهکشان تا انسان رو آوردم. 

ها و فشارهاي عاطفي دوسـتان و رفقـاي مجاهـدم     خواندن را کنار گذاشتم. اما اعتراض

باعث شد همراه دو نفر از دوستانم قـرآن و پرتـوي از قـرآن نوشـتة طالقـاني را بـدون       

 ها دلزده شديم و کم کم بي آنکـه  جانبداري بخوانيم. اما در ميانة راه از ضعف استدالل

 ها دست کشيديم. به روي خودمان بياوريم از ادامة آن کالس

ث و گفتگو با فداييان برايم جذابيت خاصي داشت و به مرور از حکتابخواني و ب

ها و معيارهاي اخالقـيِ ايثـار و شـهادت، اشـتراك      مذهب فاصله گرفتم. يکساني ارزش

فداييان باعث شـد   نظرهاي مبارزاتيِ فرديت در خدمت جمع و غيره ميان مجاهدين و

 يوند بخورم.پاني با جمع فداييان به آس

 فکر پيشرو

هـا شـک    اي از ايـن ارزش  تنها چند سال بعد از انقالب بود که نسبت بـه پـاره  

از همبندان  از آنها ، که بسياري«خط امام»اييان از کردم. به ويژه با حمايت اکثريت فد

و توجيـه کشـتار   « رديت در خدمت جمـع ف»بارِ اص ِ  سابقم بودند، به پيامدهاي فاجعه

 ، به شکلي دردناك پي بردم.«نقالبضرورت ا»جوانان تحت عنوان 
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دادگاه هفت نفرة ما آغاز شد، شايعة فاصله گـرفتن مـن    32زماني که در پاييز 

از مذهب به زندان مردان هم رسيده بود. با اينکه براي رفتن بـه دادگـاه روسـري سـر     

ام بجاي پرداختن به موضوع دادگاه و پرونده، از سـرزنش   پرونده کردم، اما رفقاي هم مي

و دسـت از مبـارزه   « بريـده »کردن و زير فشار قـرار دادن مـن بـه عنـوان کسـي کـه       

و  تاييـد داشتند تنها کسي که در آن ميان بجاي سـرزنش مـرا    ام، دست بر نمي کشيده

ه زندان افتاده بـود و  کرد محمد کچويي بود. همدلي کسي که بارها ب با من همدلي مي

مقاومتش زير شـکنجه زبـانزد بـود، بـرايم دلگرمـي بزرگـي بـود. آن روزهـاي سـخت          

 71و  73ت. متهم رديف اول به ابـد، بقيـه بـه    فخواني و دادگاه سرانجام پايان يا پرونده

 زه هجده سالم شده بود.سال و من  به هشت سال زندان محکوم شديم. تا

 

، تهرانـي و  آرشگران معروفـي چـون    ستگيري شکنجههاي اول انقالب با د ماه

ـ      در  قصـر يس زنـدان  همراه پدرم به ديدار محمد کچـويي رفتـيم کـه در آن زمـان رئ

سپارد و ديدار با  هاي ما گوش مي جمهوري اسالمي شده بود. به اين خيال که به حرف

شـکم زد. بـر   تـوز کچـويي خ   آورد. اما زير نگاه کينه فراهم مي ما آرش و تهراني را براي

بار من و پدرم را عمالٌ از دفترش بيرون راند. تـا   خالف تصورم با برخوردي تند و اهانت

توانسـت حتـي بـه دسـتگيري مـن توسـط کچـويي         که مي ،از اين ديدار بعد چند روز

 پريشان بودم. ،بينجامد

هـاي اول انقـالب و تـرور کچـويي      مدتي طول کشيد تا با وقايع شـتابان سـال  

دين، به اين مسئله پيچيده پي ببرم که صرف مبارزه و مقاومت و قهرماني توسط مجاه

تواند دليلي بر فکر متحول و پيشرو بـودن انديشـه باشـد. انديشـة پيشـرو و قابـ         نمي

 طلبد. هاي انساني ديگري را مي تحول چه بسا جنبه

 



 

 

 مانده بودم چه بکنم!

 يفاط
ه بـوديم و قـرار بـود عصـر     همة کارها را براي زندگي مخفي جفت و جور کـرد 

برويم به تهران. ناهار از گلويمان پايين نرفته بود که سر و کلة تهرانـي )بهمـن نـادري    

کـنم از   گـر معـروف را  فکـر مـي     اش پيدا شد. اسم تهراني شکنجه پور( با دارو و دسته

حميـد همـه   »راديو ميهن پرستان عراق شنيده بودم. تا چشمش به حسن افتاد گفت، 

 «ها رو نشون بده! رو گفته، جاي اسلحهچيزها 

خانه را زير و رو کردند. حسن را دسـت بنـد زدنـد، انداختنـد تـوي ماشـين و       

بردند. مانده بودم چه بکنم! به تنهايي مخفي بشوم و حسن را در دست آنها رها کـنم؟  

با کودك پن  ماهه در شکمم چه بکنم؟ به خصوص کـه  پزشـک بـراي پيشـگيري از     

 دستور استراحت مطلق داده بود. ينجن خطر سقط

کرد. چند ماهي از آغاز مبارزة مسلحانه  بود و گرما بيداد مي 31مرداد ماه سال 

هـاي   گذشت. حسن به چريک هاي شمال مي ، در سياهک  واقع در جنگ 21در بهمن 

فدايي پيوسته بود و من سرشار از عشق به او به مبارزه گـام  نهـاده بـودم. امـا تجربـة      

اني نداشتم. جوان بودم و همه چيز برايم به صداقت انقالبي در مبارزه عليه ظلم و چند

شد. تصميم گرفتم در همان خانه بمانم و صادقانه از همسـرم، از   عدالتي خالصه مي بي

توانست مرا از جسـتجو بـراي بـاز يـافتن      عشقم دفاع کنم. خطر سقط کودکم هم نمي

کنـد. در    شناختم و نه کسـي کـه مـرا راهنمـايي     ميحسن باز دارد. اما نه راه و چاهي 

تهران هم نه آشنايي داشتم و نه فاميلي. سرانجام پس از چند هفته برادر حميـد را در  

خيابان ديدم و دانستم که بايد به زندان قزل قلعه واقع در شمال شرقي تهران مراجعه 

 .کنم. به تهران رفتم و به زحمت خودم را رساندم پشت در زندان

در آن غروبِ دم کرده و غمزده، چند خانواده در بيابـاني خشـک و پـر گـرد و     

خــاك پشــت در بــزرگ آهنــي زنــدان ســرگردان بودنــد. زن و مــرد، پيــر و جــوان در 
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هاي فدايي و مجاهدين خلق. چند تـا   هاي چريک جستجوي عزيزانشان. همه از خانواده

 زدنـد کـه   ن داد مـي کردند و سرشا نگهبان و سرباز هم مرتب آنها را از پشت در رد مي

 «کي به شما گفته که شوهرها و پسرهاتون اينجا هستن؟»

رباني بـه مـن   با مه« کنيم؟ب بايد چه حاال»با نگراني از يکي از مادرها پرسيدم، 

دستگير کردن،  وکه پسرم ر هگن. بار دوم اي! اينا دروغ مي هبچ همگ»نگاه کرد و گفت، 

 «حتماً بازهم اوينه

آوردند به زندان قزل قلعه براي مالقـات. نـه    ها را از باز داشتگاه اوين مي يزندان

خواستند. آن بعد از ظهر به هي  کس مالقات ندادند. فقـط از   هميشه، هر وقت که مي

 چند خانواده وساي  گرفتند.

رفتم به تهران، چندين ساعت درپشـت   اي دوبار با اتوبوس مي از آن پس، هفته

گشـتم بـه الهيجـان. چنـد      کشيدم و شب دو باره بـازمي  لعه انتظار ميدر زندان قزل ق

دادند که باالخره پس  ها دلداريم مي اي از همسرم. خانواده بي هي  نشانه ،هفته گذشت

ها به او مالقات خواهند داد. آشنايي با همسرها و مادرهاي سـاير زنـدانيان،    از بازجويي

 ايي و بي پناهي.پشتوانه و دلگرمي بزرگي بود در آن تنه

باالخره روزي وساي  حسن را هم پذيرفتند. خوراکي و شيريني را پس دادنـد،  

آيا به دستش »پرسيدم،  لباس زير و پيراهن و شلوار را گرفتند. تمام هفته از خودم مي

 ن قزل قلعـه بـا  دفعه بعد، پس از چند ساعت انتظار، ساقي رئيس زندا« خواهد رسيد؟

مرا هم در ميان اسامي چند خـانواده خوانـد. تکـه کاغـذي بـه       اسم ،لهجة غلي  ترکي

خـط خـود    .«وساي  به دستم رسـيد، متشـکرم  »دستم داد که روش نوشته شده بود، 

حسن بود. زنده بود. تکـه کاغـذ را بوييـدم و بوسـيدم. انگـار از نـو بـه زنـدگي پيونـد          

 م.ا هخورد

عت، گـاه  گاه يک سا گرفتن وساي  زنداني هي  ترتيب و قاعدة معيني نداشت.

مانديم. در تابستان از هرم گرما و  پشت در زندان منتظر مي چهار پن  ساعت در بيابان

افتـاديم. در سـرماي زمسـتان بـا خودمـان چنـد تکـه هيـزم          گرد و خاك از نفس مي

شـد.   ها هم هرروز بيشـتر مـي   کرديم. تعداد خانواده اي آتش درست مي برديم و کپه مي

 به سي چه  خانواده رسيده بوديم.  بعد از چند ماه 

سرانجام پس از سه ماه و نيم، روزي اسم مرا براي مالقات خواندند. بـا لرزشـي   
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از هيجان و دلهره از محوطة وسيعي گذشتم تا به يک سـاختمان رسـيدم. در يکـي از    

اتاق ها حسن را ديدم که کنار بازجويش نشسته بود. رنـگ پريـده و ورم کـرده. فقـط     

کوشيد با ايمـا و اشـاره بـه مـن بفهمانـد کـه        او مي .مالقات داشتيم ه اجازةچند دقيق

 پيـدا بـود. هـردو    او ره نبـود، آثـار شـکنجه از سـر و وضـع     شکنجه شده. نيازي به اشا

هـايي را   مضطرب و پريشان بوديم، با دست ها و صدايي لرزان به استعاره و اشاره حرف

اگـر فرزنـدمان پسـر باشـد در ميـان       ،اشتيمکرديم. هم آنجا قرار گذ بهم رد و بدل مي

 وسايلش فندق بگذارم و اگر دختر آلبالو. نزديک زايمانم بود.

انـد بـه زنـدان پادگـانِ      هفتة بعد پشت در زندان شنيدم که او را منتق  کـرده 

جمشيديه. به جمشيديه که رفتم، گفتند اوين است. دو هفتة تمام هـر روز مـي رفـتم    

 ،اي. يک روز رسولي )نومري( به محضـي کـه مـا را ديـد       نتيجهبه زندان اوين، بي هي

فالن فالن شده ها! مگر کار و زندگي ندارين کـه هـر   » شروع کرد به فحش و ناسزا که

و مادري که مورد خطابش بوديم از کـوره   من «آيين؟ شين و  به اينجا مي يروز بلند م

 «! عاطفه ندارين!ما عاطفه ندارينش»در رفتيم و فريادمان بلند شد که، 

هـا   ها. بيشتر وقـت  ها و زنداني اي نداشت جز آزار و اميت خانواده کارشان قاعده

دادند. هر بـار کـه از زنـدان     ها را زير نظر داشتند و تحت تعقيب قرار مي هم ما خانواده

کرد. بارها ديده بودم که يک نفر جلو خانه ساعت  گشتم، يک نفر مرا تعقيب مي باز مي

 هاي ديگر هم تحت تعقيب بودند. دهد. برخي خانواده ک ميها کشي

مـان دفـاع    بوديم که از حق خودمان و زنـداني رفته رفته آموخته  ما خانواده ها

و  کرديم يم کنيم. اواي  سازمان يافته نبوديم. اما همبسته و متحد بوديم. به هم کمک

هـا و   بوديم در برابـر نگهبـان  ديم. ياد گرفته رسان مي اطالع همو درشت را به  اخبار ريز

دانستيم کـه   ها و فشارها نترسيم. مي بازجوها از خودمان ضعف نشان ندهيم، از تعقيب

مـان. خيلـي دلـم     سـت بـه مبـارزه و مقاومـت زنـداني     اکـي  استحکام و مقاومت ما کم

خواست حسن محکم و سر بلند از زير شکنجه بيرون بيايد. استقامت و اسـتحکامي   مي

ز درونم سر برآورده بود. شايد به همين خاطر بود که به رغم تحرك بيش از ناشناخته ا

محکـم بـه    نمـ  م، بر خالف نگراني پزشک سقط جنين نکـردم. کـودکم در شـکم   حدّ

ها و ناماليمـات را همـراه مـن تحمـ       زندگي چسبيده بود و بي هي  اعتراضي، سختي

بـه ايـن جهـان گذاشـت. آن      صحيح و سالم پـا  31آبان ماه  21کرد. تا اين که در  مي
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هفته به تصادف، آلبالوها و بستة شيريني را در وسايلي که مادرم براي حسن برده بود، 

 پذيرفتند. دخترمان را آزاده ناميديم.

 دادگاه بيست و سه نفر

هاي فدايي خلق  چريک« بيست و سه نفر»، دادگاه معروف به 37در بهمن ماه 

دهان به دهان بين خـانواده هـا پخـش     ،دگاه از پيشرا تشکي  دادند. خبر برگزاري دا

ها هم آمد، شايد به اين خـاطر کـه در خـارج از کشـور      شده بود. خبر حتي در روزنامه

هـاي   کنفدراسيون دانشجويان ايراني براي علنـي شـدن دادگـاه تبليغـات و افشـاگري     

ش را بسـته  هاي اطراف دادرسـي ارتـ   زيادي کرده بود. روز دادگاه، ساواك همة خيابان

کـه توانسـته بـوديم خودمـان را از      مـا هـايي کـه در تهـران بودنـد و      هبود. اما خـانواد 

چه پس کوچـه هـا و پـاي پيـاده     ها به تهران برسانيم، به هر نحوي بود از کو شهرستان

هـا دسـتگير و    را به دادرسي ارتش رسانديم. بسياري در بين راه به دست ساواکي خود

تعدادي که توانسته بوديم جلو دادرسي ارتش جمع شويم، با  چند روزي زنداني شدند.

پافشاري و اعتـراض و مقاومـت هـر طـور بـود خودمـان را بـه اتـاق انتظـار رسـانديم.           

بيشترمان زن بوديم. خيلي ها هم براي رد گم کردن بـا چـادر آمـده بودنـد. همـه بـه       

مادرهـا و همـدلي و    ت بعضي ازابتکار شخصي و بدون قرار قبلي آنجا بوديم. دل و جرأ

ساواك را به کلـي غـافلگير کـرده بـود. چنـين انتظـاري        ،ي جمع خانواده هاهمبستگ

نداشت. به محضي که ماشين حام  زندانيان از راه رسيد، در اتاق انتظار را قف  کردند. 

ها رديف زندانيان را مي ديديم که دست هر يک با دستبند به  ما از پشت شيشة پنجره

ها کوبيـديم کـه    ر ساواك قف  شده بود. آن قدر فرياد زديم و به شيشهدست يک مأمو

 دادند. دور شنيدند و با لبخند پاسخباالخره زندانيان سر و صداي ما را از 

پس از ساعتي شنيديم که دادگاه را تعطي  کرده اند. بعداً دانستيم کـه از بـدو   

حاضر نشده بودند، به رغـم   چون زندانيان بود. هيئت رئيسه، دادگاه متشن  شدهورود 

مشت و لگد هاي ساواك، از جايشان برخيزند. نوبت به معرفي متهمان که رسيده بـود،  

معرفـي  « بعة خلـق ايـران  ت»لت شاهنشاهي ايران، خودشان را همگي بجاي تابعيت دو



 مانده بودم چه بکنم   فاطي گلشاهي

 

123 

نـد.  کرده و بازهم در برابر تهديدها و مشت و لگد بازجوهاي سـاواك کوتـاه نيامـده بود   

نشناخته و وظيفة دفاع را خودشان به عهده گرفتـه   خيري را هم به رسميتوکالي تس

را بـا   اش يهرسد دفاع مي ، متهم رديف اول که بودند. سر آخر نوبت به مسعود احمدزاده

کند و دادگاه به  شروع مي« جيره خوار امپرياليسم عام »تهم کردن دادگاه به عنوان م

 کشد. ميشود و کارش به تعطيلي  کلي متشن  مي

سـه نفـره بـه طـور      ر و صـدا و غافلگيرانـه آنهـا را دو   ده پانزده روز بعد، بي س

جداگانه محاکمه کردند. با اين همه، دفاعية مسعود احمدزاده که با نشان دادن عاليـم  

راديـو  گشـت و از   بدنش همراه بود دهان بـه دهـان مـي    هاي روي شکنجه و سوختگي
 شد. يبغداد مرتب پخش م در هن پرستانمي

سال زندان و بقيـه را بـه    باالخره به ده نفر حکم اعدام دادند، چند نفر را به ده

 .ها خواندم ابد محکوم کردند. حسن هم به زندان ابد محکوم شد. خبر را در روزنامه

ها با احساسي دوگانه و متناقض دست به گريبـان بـودم. حسـن زنـده      تا مدت

زد.  ها را به هم پيونـد مـي   خانوادهر، ت اي محکم همانده بود، ديگران چه؟ از آن پس رشت

گذاشتيم، در مراسم بزرگ داشـت اعـدام    مي «قرار»رفتيم، با هم  به ديدن همديگر مي

کـرديم.   هاي نيازمند کمک مـالي جمـع مـي    کرديم و براي خانواده شرکت مي ،شدگان

ر بـا هوشـياري   گره خورده بود. ناگزي سرنوشت زندانيان و جان باختگانبا  ما سرنوشت

خواسـتند   کرديم. چند دختر جواني را که از ترس و وحشت آينده مـي  بيشتر عم  مي

بـا پنـاه دادن کسـاني      کوشيديم کرديم. مي مي کمکداديم و  گيرند دلداري ميطالق ب

هاي بيشتر پيشگيري کنيم.  شدند، از دستگيري که مخفي بودند يا به ناچار متواري مي

تقب  چنين مخـاطره اي پيامـدهاي سـختي را بـه همـراه دارد.      گرچه واقف بوديم که 

ويشـاوندان يـا يکـي از دوسـتان     هايي که به خاطر پنـاه دادن يکـي از خ   بودند خانواده

هاي طوالني مـدت تحمـ     هاي سخت و زندان براي يک شب، شکنجه فقطشان، زديکن

 کردند.
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 زندان تبريز

ن زندگي کنم. پـس از قبـولي   تصميم گرفتم براي کار و ادامة تحصي  در تهرا

در کنکور سراسري، در دانشکدة ادبيات نام نويسي کـردم و در دبيرسـتاني در منطقـة    

مهرآباد جنوبي مشغول به کار شدم. مالقات با حسـن هـم راحـت تـر شـده بـود. او را       

رفـتم.   مـي  آزاده به مالقـات  اي دوبار با دخترم ان قصر و هفتهمنتق  کرده بودند به زند

بـي ام  کردند به زندان تبريز. مجبور بودم با اتوبـوس   منتق  او را يري نگذشت کهاما د

تر بود، همراه دختر نوزادم به تبريز بروم و شب بعد به تهـران بـاز گـردم.     تي، که ارزان

رسـيدم   ماندم. به تبريز که مـي  بيدار مي منتظرهرا از ترس نا امني و اتفاقي ناتمام شب 

بـه مـن برسـد. در اتـاقي     نشستم تا نوبت  زندان و همانجا مي رفتم پشت در يکسره مي

زنــداني و مالقــاتي کــه بــا فريادهــاي گــوش خــراش  پنجــاهصــد و  ،کوچــک بــا صــد

توانستم چنـد کالمـي بـا حسـن      شان را رد و بدل کنند، تنها مييها کوشيدند حرف مي

 دهم.که برايش برده بودم تحوي   حرف بزنم و وسايلي

ها. او از همان لحظة ورود، براي انتقال  رده بودند به بند عاديحسن را از ابتدا ب

به بند سياسي دست به اعتصاب غذا زده بود. بقية زندانيان سياسي هم وقتي از قضـيه  

زننـد. بـاالخره بعـد از يـک      شوند، به حمايت از حسن دست به اعتراض مـي  با خبر مي

هـا  سـرهنگ    يکي از مالقـات  هفته اعتصاب حسن را منتق  کردند به بند سياسي. در

قزلباش، رئيس زندان تبريز که به خشونت و سنگدلي معـروف بـود، مـرا بـه دفتـرش      

احضار کرد و با لحني ماليم از من خواست که به دادرسي ارتش مراجعه و در خواست 

کنم که حسن را دوباره به زندان قصر برگردانند و براي اين انتقال خودش هم بـه مـن   

شـد فهميـد کـه وجـود حسـن بـرايش درد سـر شـده و          به آساني مـي  کند. کمک مي

  خواهد پيش از اين که مهار زندان از دستش در برود بـا انتقـال دوبـارة حسـن بـه      مي

ه هجـد  خودش را هم حف  کند. اما حسـن را  تهران، زندان را آرام نگهدارد و موقعيت

 ماه در زندان تبريز نگهداشتند.
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 ها ناهمدلي

براي مالقات به زندان قصر رفتم،  فضـاي پشـت در زنـدان بـه     وقتي   35سال 

هـا گـاه از دويسـت نفـر هـم       کلي تغيير کرده بود. هم کمّي، هم کيفي. تعداد مالقـاتي 

ها پر بود از دانشجوياني  يافت. زندان ها هر روز افزايش مي گذشت و تعداد دستگيري مي

ير شده بودند تا جوانـاني کـه   که به جرم خواندن و رد و بدل يک جزوه يا کتاب دستگ

در کنفدراسيون دانشجويان خارج کشور فعاليـت داشـتند، از محافـ  کـوچکي کـه از      

انه و بـه اصـطالح آن   کردند تا محاف  مخالف مبارزة مسلح مبارزة مسلحانه حمايت مي

   …و  کار يسياسروزها 

پشـت   ها هاي جور به جور در صفي بلند، در آن گرماي تابستان ساعت خانواده

هـا را   ها و بـازرس  ماندند و رفتار خشونت بار و ناسزاهاي نگهبان در زندان در انتظار مي

هـاي درجـة دو ديگـر     کردند، آنهم براي ده دقيقه مالقـات. خـانواده   به ناچار تحم  مي

گرفتنـد. سـرِخود    ها مـي  ترها را هم بسياري وقت جوان ياجازة مالقات نداشتند و جلو

 قانوني در کار بود و نه توضيحي. کردند. نه تند ميخواس هرکاري که مي

ها رنگ باخته بود و جاي آن را خط و مـرز   يکرنگي و همدلي هم ميان خانواده

هاي مجاهـدين و فـدايي کـه     هاي خصلتي گرفته بود. خانواده هاي سياسي و انگ کشي

« سياسي کار»ي ها هاي زنداني از بقيه جدا بودند. خانواده ،تعدادشان از همه بيشتر بود

هـاي   شـدند. خـانواده   و مخالف مبارزة مسلحانه با طرفداران مبارزة مسلحانه قاطي نمي

کـه رفتـار و طـرز لبـاس      «کنفدراسـيوني »دانشجويان خارج از کشـور و بـه اصـطالح    

ـ     آنها پوشيدن هـاي   ده بودنـد. هـم خـانواده   با بقيه تفاوت داشت، بـه کلـي منـزوي مان

آنها در »گفتند،  دانستند. مي ها آنها را بورژوا مي ، هم فدايي، هم مجاهدينکارها سياسي

ت ايـران  هـاي مـا در شـرايط سـخ     اروپا مشغول خوش گذراني بودن، در حالي که بچه

 «مبارزه کردن!

هـا پرهيـز    کوشيدند از اين دسـت خـط کشـي    کساني هم بودند که همواره مي

ن. بايد از همه يک جـور دفـاع   شون زنداني هست چه فرقي داره! همه»گفتند،  کنند. مي

شد. کمتر کسي گوشش بـه ايـن    محو مي ااما اين استدالل چون حبابي در هو« کنيم.

 ها بدهکار بود. فضا، فضاي قهر بود و ضديت. ضديت با همة کارهاي رژيم شاه که حرف
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هـا   آن روزها به ارزش که هضديت با هر آن چ .دانستيم وابسته به امپرياليسم مي آن را

، هـا  زنـدان پشـت در   هـا و  زنـدان  داخـ  داديم. فضاي  بت ميمعيارهاي بورژوازي نسو 

 ماند. منزوي مي ،شد همرنگ نمي با آن هر که فضاي انگ و ضديت بود.

 هم به دليـ  به خاطر عشق به همسرم،  همر به فداييان نزديک بودم. من بيشت

چنـدان موافـق نبـودم. در     اما ته دلم با مبـارزة مسـلحانه   آنها.  صداقت انقالبيستودن 

تـر و بـا    پختـه  در نتيجه با وضعيت جامعه بيشتر آشنا و ،زندگي روزمره و شغ  معلمي

ندارنـد. خيلـي از    هـم  فرصـت فکـر کـردن    ديدم بيشتر مـردم  ه بودم. ميتر شد تجربه

 .برد. از کمبود تغذيه در رنـ  بودنـد   شاگردهاي من سر کالس از خستگي خوابشان مي

بودنـد. چـه    دچـار  بيمـاري تـراخم   بـه نبود شرايط بهداشتي  به خاطر انبسياري از آن

 توانستيم داشته باشيم؟ انتظاري از اين جوانان مي

کـه   35از سال کردم، اما ديگر مبل  مبارزة مسلحانه نبودم.  از فداييان دفاع مي

 راحتـي  احسـاس  ديگـر  ،شـد  تـر مـي   تـر و تنـد   ها هر روز خشک پشت در زندانفضاي 

تر باشم. اما قضيه فقط به تحريم  منعطف ،هاي منزوي کوشيدم با خانواده دم. ميکر نمي

يـان زنـدانيان هـم خـط و     شـد. م  تر تمام نمي هاي شيک پوش و مرفه و انزواي خانواده

کرد. خود زندانيان حتي به همبنداني که تـر و تميـز و    عم  مي نفوم ناپذيريمرزهاي 

 حتـي  جملـه  از و …« بورژوا»زدند. تهمت  مت ميآمدند ته آراسته به اتاق مالقات مي

 .جزني بيژن به

چشـم   نادرست و ناپسند ه برخوردهايب گير کرده بودم، راه ح  در تعارضي بي

شـدم. جـايگزيني    ها با آن فضاي خشک و تند همرنگ مي پوشيدم و همراه خانواده مي

 نداشتم.

 روزهاي سياه

را بر هر نوع مدارا بسته بود. تر راه  ،افزايش سرکوب و خشونت دستگاه ساواك

ورتـر   ونت را هـر روز شـعله  سوزاند و آتـش خشـم و کـين و خشـ     و خشک را با هم مي

 کرد. مي
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، عمليات مسلحانة چريکي هم بيشتر شد و مصطفي فـاتح، رئـيس   35در سال 

ند. در اسـفند مـاه   توسط فدايي ها ترور شد ،رد ارتشکارخانة جهان چيت و چند سرگ

کـه بـا   « مرد هـزار چهـره  »ي، از اعضاي نفومي حزب توده و معروف به عباس شهريار

توسط فـداييان و سـرتيپ رضـا زنـدي پـور، رئـيس کميتـة         ،کرد ساواك همکاري مي

لنينيست ترور شدند. با اين که از اين ترورهـا،   -مشترك توسط مجاهدين مارکسيست

شـد.   هم بيشتر مـي  ما بشد، اما دلهره و اضطرا پور دلمان خنک مي به ويژه ترور زندي

گيـري و   قـام فشار بـر زنـدانيان را تشـديد کنـد و  انت     ،ترسيديم که اين نوع ترورها مي

 بزند. خشونت را دامن 

ديـد  و پخش سـخنراني ته  35اسفند ماه  77قضية تشکي  حزب رستاخيز در 

 يک نظام تک حزبي، به دبير کلي عباس هويدا هـم بـوي   مآميز شاه از تلويزيون و اعال

ها را يکسان رخدادکرديم. با اين همه،  ميتر شدن فضا را حس  داد. سنگين خوشي نمي

کرديم، به خصوص تهديد شـاه   مسخره برگذار مي و ديديم و همه چيز را به شوخي مي

بـود کـه    بگيرد و مملکت را ترك کنـد. شـايع   تواند پاسپورتش را را که هر مخالفي مي

پاسپورت کرده و او هم به گفتة همسرش ديوانه  فقط يک نفر پيدا شده که در خواست

ســالة  2353بــوده. مــدتي بعــد تقــويم خورشــيدي را هــم تبــدي  کردنــد بــه تقــويم 

کـرد.   هاي شاه و خشونت ساواك بر فضا سـنگيني مـي   شاهنشاهي. همة اين خودسري

 ين بر همه چيز سايه انداخته بود.نارضايتي عمومي در سکوتي سنگ

 31اسفند ماه، شنيديم که حـدود چهـ  تـا     22قات در در يکي از روزهاي مال

انـد. هـي  کـس، در     تن از زندانيان، از جمله حسن را به محلي ناشناخته منتق  کـرده 

درون و بيرون زندان از سرنوشت آنها خبري نداشت. دوره اي بود سياه، پر از دلشوره و 

 آنهـا  هـا کـار دائـم    نـداني داديم که نق  و انتقـال ز  اضطراب. اما به خودمان دلداري مي

هـاي   هاي مربا، بسـته  ودمان نياوريم و با شيريني، شيشهکوشيديم به روي خ است، مي

ميوه و پيراهن هاي نو براي زندانيان، به پيشواز بهار برويم. اما ترسي سـنگين و مـبهم   

 انداخت. در فضا موج مي زد و آدم را به دلشوره مي

مـان   د و مـا همچنـان از سرنوشـت عزيـزان    طراوت فروردين هم رو به پايان بو

همين کـه نگـاهم بـه     ،ام فروردين که به خانه بازگشتم خبر مانده بوديم.  عصر سي بي

نـه نفـر از   »روزنامه افتاد سراسيمه از جا پريدم. خبر را چندين بـار ناباورانـه خوانـدم،    
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 «کشته شدند. مأموران سي که حام  آنها بود، با شليکزندانيان هنگام فرار از اتوبو

اسامي بيژن جزني، حسن ضياء ظريفـي، سـعيد کالنتـري ، عزيـز سـرمدي و      

هـاي چنـد    ديگران را يک به يک خواندم. درجا فهميدم که خبر فرار دروغ است. چهره

تا حـدودي اطـالع    آنها ه بودم. از رفتار متين و نظراتنفر از آنها را در اتاق مالقات ديد

ها با دست بند و گـاه حتـي چشـم بنـد، بـه       نق  زنداني داشتم. ديده بودم که حم  و

هـاي   گيرد. امکان نداشت که اين زنـداني  همراه چندين سرباز و مأمور ساواك انجام مي

 را به خطر بيندازند. جانشاندار، آن هم با دست خالي، گ ديده و سرشناس چنين بيآب

ـ  ام کشـيک   هقيافة عبوس مأموري که از سه روز پيش با عينک دودي جلو خان

ديدنـد؟ يـاد    هـا را مـي   هسم شد. پـس، داشـتند تـدارك قتـ  بچـ     داد، در نظرم مج مي

 نم حالت تهوع به آنها افرازشان افتادم و از فکر قت  هاي تکيده، اما مصمم و سر چهره

دست داد. شروع کردم به استفراغ. دخترم نگران بـه پاهـايم چسـبيده بـود، سـاکت و      

 و لم که کمي جا آمد، يک دسـت لبـاس مشـکي پوشـيدم    کرد. حا وحشتزده نگاهم مي

دست دخترم، آزاده را گرفتم و به قصد خانة جزني به راه افتادم. از در خانه که بيـرون  

زدم مأمور عينک دودي به دنبالم به راه افتاد. اين بار بـدون رعايـت مخفـي کـاري تـا      

دم و کنـار خيابـان بـاال    هاي راه تعقيبم کرد. تا به مقصد برسم چندين بـار ايسـتا   نيمه

آوردم. به خانة ميهن، همسر بيژن که رسيدم ديدم چندين مأمور ساواك دور و بـر آن  

دهند. بي اعتنا به مأمورهـا وارد خانـه شـدم، مـادر سـرمدي و کالنتـري و        کشيک مي

چندين زن ديگر هم آنجا بودند. فقط من سر تا پا سياه پوشيده بـودم. کسـي گريـه و    

وري اين طـ »، «يک کاري بايد بکنيم!»بود.  آگين خشمفضا اندوهگين و  کرد. نمي زاري

کرديم. امـا چـه    هايي بودند که بارها و بارها تکرار مي جمله« شه! مفت و مسلم که نمي

دانستيم همگي زير نظر هستيم، مصمم بـوديم.  نيـازي بـه بحـث      کاري؟ با اين که مي

اشـت عزيزانمـان را باشـکوه برگـزار     نبود، يک چيز مسلم بود، ايـن کـه مراسـم بزرگد   

 .. اين بار کوتاه نخواهيم آمدخواهيم کرد

شـد کـه از    خوردم. باورم نمي يکهام از بي تفاوتي مردم  به خانه در راه بازگشت

اعتنا بگذرند. انگار نه انگار، مشغول خريد و خوش و بش  چنين بي خبر و بي ،آن اتفاق

 داشت. دست از سرم بر نمي تهوعو ام بدتر بهم ريخت  هدبودند. دل و رو

ام، بـه خانـه رسـيدم. شـگفت زده      سه ساله با حالي نزار دست در دست دختر
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ديدم خانه در محاصرة ساواك است. در را که باز کردم چند مـأمور ريختنـد تـو و بـي     

هاي خانـه. دختـرکم بـه پاهـايم      هي  توضيحي شروع کردند به زير و رو کردن اسباب

آمد، با چشماني حيران به مأمورها خيـره مانـده    ترس صدايش در نمي چسبيده بود. از

بود. آخر سر که چيزي پيدا نکردند چند کتاب درسي، و از جمله کتاب هاي جالل آل 

شـن،   هاي درسي من همه جا پيـدا مـي   آخه، اين کتاب»احمد را با خود بردند. گفتم، 

ت آل احمـد در ميـان جوانـان    ، امـا فايـده اي نداشـت. از محبوبيـ    «بريدشان! کجا مي

ترسيدند. ترس همواره از رفتارشان و نگاهشان پيـدا بـود.    ترسيدند. از همه چيز مي مي

 شدم. تر مي نهان کنند و من جريکوشيدند با خشونت آن را پ مي

از فرداي آن روز، کارم شده بود اين که بروم به خانة مـادران و همسـراني کـه    

ند. آنها عزيزان من هم بودند. حسن زنده بـود و نـاراحتي   عزيزانشان به قت  رسيده بود

 وجدان و تناقض هاي من دوچندان.

تـر   فداييان و مجاهدين محکمهاي  از آن پس، همبستگي و روابط ميان خانواده

هـاي   رسيديم، صندوق مالي پر رونق شده بود و اعتـراض  همديگر مي تر شد. به نظمو م

را تا جـايي کـه    مانهفتم و چهلم تک تک عزيزان داشتمان بيشتر. مراسم بزرگ جمعي

شـان   مقدور بود باشکوه و همبستگي برگزار کرديم. مراسم ختم عزيز سرمدي، در خانه

جواديه با شکوه برگزار شد. خانه و کوچه پر از جمعيـت شـده بـود. مـادر سـرمدي بـا       

 اند. فرار کشته زندش را به بهانةداد که چگونه فر متانت و وقار مرتب به همه توضيح مي

گذاشـتند مـردم در   کردنـد و ن   هـا را محاصـره   ، ساواکي ها خانهپس از آن شب

 شد. مي پر از جمعيت ها طراف خانهمراسم شرکت کنند. با اين همه، کوچه هاي ا

ديري نگذشت که از راديوهاي خارجي شنيديم که ساواك يک ليست چنـدين  

ظيم کرده است. اسم حسن هم در ليست بود. تن ها را به قصد از ميان بردن ينفرة زندان

هـاي خـارجي    شنيديم که دانشجويان کنفدراسيون خارج کشور ليست را در رسانه مي

ند تا پشتيباني نهادهاي بين المللي را در دفـاع از زنـدانيان   ا اند و در تالش منتشر کرده

همچنان در پشـت  « خارج کشوري» ايران برانگيزند. با اين همه، خانواده هاي زندانيانِ

در زندان ها منزوي مانده بودند. اگر پس از آن تغييري در رفتار با آنها پيدا شد، من به 

 ياد ندارم.
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 سمت و سوي رخدادها

ها، از زندانياني که به جاي نامعلومي منتق  شده بودنـد و از جملـه    پس از قت 

پور سرزده  طفي حسن، روزي ناگهان مص32خبر مانده بوديم. پاييز  از حسن به کلي بي

ن هيجـاني بـه مـن    ام آمد. مدت زيادي بود که مخفي شده بود. از ديدنش چنا به خانه

ر اتـاق  فراموش کـردم. د  به کلي رفتن به دانشگاه و شرکت در امتحان را دست داد که

گفت به توصـية رفيـق     دادم. هايش گوش  پذيرايي روبرويش نشستم و به دقت به حرف

هـم از مـن    ،سر زده تا هم از وضعيت خـانوادگي مـا بـا خبـر شـود     حميد اشرف به ما 

بخواهد تا عکسي از رفيق جزني براي سازمان تهيـه کـنم. از قضـية عکـس ايـن طـور       

برداشت کردم که در آن زمان رهبري سازمان نظرات مسعود احمـدزاده را رد کـرده و   

انـات، مشـکالت   نظرات بيژن جزني را پذيرفته. مصطفي در عين حـال از نداشـتن امک  

نگـران و   بـرايم گفـت. مـرا دل    ،هاي سختي که از ساواك خـورده بـود   سازمان و ضربه

 بعد در درگيري مسلحانه کشته شد.متحير گذاشت و رفت. سه چهار هفته 

خبر مانديم. در اعتراض بـه   بيش از يک سال و نيم از وضع زندانيان انتقالي بي

تجمع جلو دادرسي ارتـش و مجلـس. در ايـن     انگيز آنها، شروع کرديم به وضع مخاطره

توانسـتيم   مـي  ،کرديم. هر وقـت الزم بـود   تر از گذشته عم  مي يافته ها سازمان اعتراض

هاي جمعي تصميم بگيريم. اما سرکوب  همديگر را خبر کنيم و در مورد کارها يا برنامه

 بود. گذاشته ها رو به فزوني يافت و تعداد دستگيري و خشونت، روز به روز شدت مي

هاي سياسي از هم پاشيده و اعضـاء شـان     ها و گروه بسياري از محف  33سال  

هاي تيمي  ها و خانه به زندان افتاده بودند. فداييان، زير ضربات ساواك، بيشتر مخفيگاه

ن از اعضـاء  را از دست داده بودند. مجاهدين در اثـر انشـعاب و تـرور فاجعـه بـار دو تـ      

ورده و بخشـي از  هاي سنگيني خ لطمه ،شديد ساواك هاي ضربه و 32 سال در مخالف

را در محاف  بازاري و در ميان روحانيت از دست داده بودند. اعضـاء بـاقي    شان حاميان

ماندة اين دو سازمان براي مخفي ماندن و همچنين ترميم اعضـاء از دسـت رفتـه، بـه     

 د.نه بودآورد ن مورد اعتمادشان روي ها و آشنايا خانواده

چند روزي از کشته شدن حميد اشرف، رهبر فداييان و تعدادي از همراهان او 

غير منتظره به صـدا در آمـد. در را    به طور ام تير نگذشته بود که شبي زنگ خانه 3در 
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با نگراني گشودم، شگفت زده با رفيق رضا غبرايي )منصور( خويشاوند و دوست ديرينه 

تاب زده او را به درون خانه کشيدم و در را بستم. و عضو مخفي فداييان روبرو شدم. ش

آپارتمان من در خيابان فروردين، نه تنهـا زيـر نظـر سـاواك بـود، بلکـه در آن سـوي        

ها بود.  خيابان کمي دورتر از خانه، رستوران چارلي ارمني قرار داشت که پاتوق ساواکي

شروب رهبران فدايي با مشان را در کشتار  فته، از اول شب تا دير وقت پيروزيدر آن ه

 و پايکوبي جشن گرفته بودند.

 دعـوت او را دانستم چه بگويم.  ام ايستاده بودم و نمي ست ديرينهرو در روي دو

نگاهي به دور تـا دور اتـاق انـداخت و     ،اي در سکوت کردم به اتاق پذيرايي. چند دقيقه

موش نگـاهش  اش را از کمـر بـاز کـرد و گذاشـت روي ميـز. مـن نگـران و خـا         اسلحه

کردم. با لحني آرام شروع کرد به تشريح وضع خودش و رفقاي مخفي فـدايي پـس    مي

هاي سنگين ساواك و اين که ديگر جايي براي مخفـي شـدن ندارنـد. پرسـيد،      از ضربه

 «آيا آشناي قاب  اعتمادي سراغ داري تا ما رو به طور موقت پناه دهد؟»

بودنـد، حتـي بـه قيمـت نـابودي      شـناختم کـه حاضـر     با اين که کساني را مي

شان، به فداييان و مجاهدين متواري و مخفي کمک کننـد و پنـاه دهنـد، ولـي      خانواده

توانسـتم   آمد زندگي خانوادة ديگري را به خطر بينـدازم، در عـين حـال نمـي     دلم نمي

تـونين   مي»پناه در برابر خطر رها کنم. پس از مدتي مکث گفتم،  هاي فدايي را بي بچه

اما به او هشدار دادم که اطراف دانشـگاه پـر از رفـت و آمـد     «. ين به خانة خود منبياي

ها و رستوران روبرو هم پاتوق آنها ست. پس از چند دقيقه آمادة رفـتن شـد و     ساواکي

 «تصميم با رفقاست!»دم در گفت، 

شب دير وقت زنگ در دوباره به صدا در آمد. خودشان بودند، شش  هفت نفـر  

ي هـا  اتاق بيشتر نداشتم و نبايـد چهـره   ي فدايي وارد آپارتمان شدند. دومخفاز رفقاي 

را با دخترم آزاده و خويشاوندم رضـا در   ها رفتم سر کار. شب  مي ديدم. روزها آنها را مي

روي بـرگ   دستشـويي خوابيديم، بقيه در اتاق پـذيرايي. بـراي رفـتن بـه       يميک اتاق 

و کاغـذ را از زيـر در   !« دستشوييخواهم بروم  زه ميرفيق، با اجا»کاغذي نوشته بودند،

سراندند توي اتاق ما. رضا هم در اتاق ما تا صبح از پشت پردة پنجـره کشـيک داد.    مي

سـر کـالس    و رفـتم سـرکار.   سرکار دخترم را گذاشتم پيش آنها صبح زود براي رفتن

انه با خبر شـوند!  ها از حضور آنها در خ پرت بود. مبادا ساواکي حواسمتمام مدت درس 
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رفت. از  هاي زد و خورد و کشته شدن دخترم همراه بقية رفقا از مهنم کنار نمي صحنه

م. اما نگراني و تصـويرهاي  کرد پناه دادن آنها پشيمان نبودم، حتي احساس رضايت مي

داشتند. کارم که تمام شد شتابان به سوي خانه به راه  دست از سرم بر نمي ناكوحشت

ها بـراي خريـد    راه به هر زحمتي بود به خودم مهار زدم و مدتي در خيابان افتادم. سر

 ما و ماهي به چند مغازه سرکشيدم.ميوه و خر

قلـبم   .شـد  شدم، اضطراب و نگرانيم بيشتر مي تر مي هر گام که به خانه نزديک

لرزيـدم و   از دلهـره مـي   ،ترکيـد. در را کـه بـه رويـم بـاز کردنـد       داشت از دلشوره مـي 

آمـدم. يکراسـت رفـتم تـوي      بخورم. چند دقيقه گذشت تا به خـود توانستم تکان  نمي

را نديـدم و   هي  يـک از آنهـا   آشپزخانه و يک سبزي پلو ماهي حسابي برايشان پختم.

نشناختم و هرگز نفهميدم چه بر سرشان آمد، جز خويشاوندم رضا غبرائي )منصور( که 

 شد. در جمهوري اسالمي اعدام 11ل او نيز در سا

دو شب بيشتر پيش من نماندند. از آن پس، هرگـز راز مخفـي شدنشـان را در    

حتـي بـه   بعدها تا به آخر از آن با خبر نشد.  با کسي در ميان نگذاشتم. ساواك ،منزلم

ام پناه آورده بودنـد، از رضـا    آن دو روز و کساني که به خانه درموردخودم اجازه ندادم 

 گويم. ست که آن را بازميين باري پرسشي بکنم. اين اول

 .مـن  آورد پـيش اي را  رضا دختر جوان هفده سـاله  ، بار ديگرحدود ده روز بعد

براي هميشه در مهنم حک شده. بـرايش يـک دسـت     او چهرة معصوم، ساده و مهربان

در يـک   بعـد خيابـاني. دو  هفتـه     سـر يـک قـرارِ    بردم او را آخر شبلباس خريدم و 

 . سيمين پنجه شاهي بود.کشته شددرگيري مسلحانه 

 مراسم سپاس!

شـد.   دت اعمـال مـي  فشار و سرکوب همچنان در درون و بيرون از زندان با شـ 

از قت  ن ه زنداني سياسي گذشـته بـود، امـا همچنـان تعـدادي از       چند ماهيک سال و 

ها و از جمله حسن ممنوع المالقات بودند. ساواك بر اين تصور بود که با تشديد  زنداني

تواند جوانان ناراضي و مردم را که از نبود حـداق  آزادي بـه تنـگ     مي ،ر و سرکوبفشا
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 آمده بودند، آرام نگهدارد. تصوري که چندان به درازا نکشيد.

دادند. از در ، سرانجام روزي در زندان اوين به من اجازة مالقات 33در تابستان 

گذشـتم. اتـاقکي شـبيه بـه     از محوطة باز و نسبتاً پـر درختـي    .بزرگ اصلي وارد شدم

 .نشـان دادنـد. اول منظورشـان را نفهميـدم    اي دور بـه مـن    اي را در فاصله قفسي نرده

کنـد.   هـاي اتاقـک مـرا نگـاه مـي      بيشتر که دقت کردم حسن را ديدم که از پشت نرده

تنـد. فقـط   فواستم نزديک تر شوم، جلـويم را گر درست مث  پرندة نحيفي در قفس. خ

ور سـالم و احـوال پرسـي کوتـاهي بکـنم. صـداي حسـن را نشـنيدم.         اجازه دادند از د

تـر و   تـر شـده بـود. حتـي ژوليـده      تـر و تکيـده   اش به کلي تغيير کرده بود. مسن چهره

 اش در پن  سال پيش، به نظرم رسيد. تر از اولين مالقات پس از شکنجه آشفته

ه فشـار و آزار  آيا حسن زير اين همـ »برآشفته و نگران از در اوين بيرون آمدم. 

 «تواند بازهم به مقاومت ادامه دهد؟ مي

هـايي   کشـيد، ضـربه   نقشه مي آنها ت زندانياني که ساواك براي قت شايعة ليس

هاي تيمي خورده بـود، کشـته شـدن رهبـران فـداييان، انشـعاب و از هـم         که به خانه

 سال از. داد مي شکست بوي همه  …ها و پاشيده شدن مجاهدين و افزايش دستگيري

کردنـد.   پايان يافته بود، ديگر آزاد نمـي  آنها زندانياني را که دوران محکوميت حتي 32

« گالبـي »و زندانيان زن بـه  « ملي کشي»فشار و وضعيت جديدي که زندانيان مرد به 

فشارهاي جديد و از ترس و نوميدي شـروع   ها زير اين ردند. برخي از زندانيک تعبير مي

 و درخواست عفو.« ندامت»به نوشتن کرده بودند 

منتشـر   را مرد و زن تن از زندانيان 22ها نام و عکس  بهمن ماه، روزنامه 73در 

بمناسبت بزرگداشت پنجاهمين سال شاهنشاني خاندان پهلوي »که در مراسمي کردند

. دهـن  «ت ملوکانـه واقـع شـدند   مـورد عفـو ما  » ،با اظهار نـدامت « بهمن 73و سالروز 

. مراسم با سخنراني يکـي از زنـدانيان بـه نـام     مخالفان رژيم و انيانزندبود به  اي يکج

شـتة خـود و   منوچهر سليمي مقدم، به نمايندگي از بقيه، با ندامت از افکار و اعمال گذ

، معروف شـد « مراسم سپاس»ه بود. در اين مراسم که بعداً به سپاس از شاه افتتاح شد

و  عراقـي  مهدي از جمله ،طرفدار خمينيروحانيون فداييان اسالم و تن از  چند  عکس

 .شد هم ديده مي و مهدي کروبي انواري و حبيب اهلل عسگر اوالدي محي الدين

نـابود   مـا  از خود ضعف نشان بدهد، زنـدگي و عشـق   حسن اگر دانستم که مي
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کردنـد. نـدامت در    مث  من فکر مي هم خواهد شد. بسياري ديگر از مادرها و همسرها

 و کشتار و شکنجه نابخشودني بود. و ساواك، با آن همه سرکوب برابر رژيم شاه

بار با شاخة گ  سرخي بـه مالقـات    به ما مالقات دادند. اين 32سر انجام عيد 

مان، به  حسن رفتم. شاخه گ  را به دستش دادم، با اطمينان به اين که به خاطر عشق

بـاز نخواهـد زد و همـواره    مان و به خاطر عشق به مردم از مقاومت سر يها خاطر آرمان

 سر افراز خواهد ماند، و گريستم.

 هاي اميد بارقه

فضاي سنگين سرکوب، شکافي نـازك برداشـته بـود. گرچـه بـه تصـورم هـم        

اي  د شود، آن هم با انقالب نـامنتظره ها از زندان آزا گنجيد که حسن به اين زودي نمي

 که در راه بود.

 .خـورد  لنـي بـه چشـم مـي    هـايي ع  تراض، اين جا و آن جا اع33از اواخر سال 

شـد.   روشنفکران منتشـر مـي   از اي به انتقاد از دولت از جانب برخي گشادههاي سر نامه

فشارهاي کارتر، رئيس جمهور آمريکا بر شاه براي رعايت حقوق بشر در ايران و ديـدار  

ها پيـدا   وادهخان دلهاي اميد در  بارقهها بود. به مرور  بر سرزبان ها صليب سرخ از زندان

هـاي سرگشـادة روشـنفکران بـاور داشـتند و نـه بـه         شده بود. بسياري هم نه به نامـه 

. من با اين که با ترديد بسيار به عقـب نشـيني رژيـم    «هاي عوام فريبانة آمريکا حرف»

توانسـتم نـا ديـده     گشايش فضاي سياسي را هم نمـي  هاي نشانهنگريستم، اما  اه ميش

اسـتعفاي غيـر مترقبـة هويـدا و روي کـار آمـدن جمشـيد        بگيرم. به خصوص پس از 

 همراه بود. يي انتقادي از برنامه هاي دولتها مقاله انتشار که با 32آموزگار در مرداد 

ضعف رژيم بارزتر شـده بـود و انگـار تـرس مـردم از حکومـت و        32از اواسط 

يختنـد و  ر هـا مـي   و بيشـتر بـه خيابـان    شـدند  مـي  تر ساواك ريخته بود. هر روز جري

دادند. با اين که تير اندازي نظاميان به سمت مـردم نيـز شـدت     شعارهاي ضد شاه مي

شـد.  هـر    هر روز بيشتر و بيشتر مي ،ها گرفته بود، اما تعداد تظاهرکنندگان در خيابان

بار که با دخترم، که حاال نزديک به شش سال داشت، از ميان خي  تظاهر کننـدگان و  
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هاي غيـر منتظـره بـودم. گـاه مجبـور       گذشتم، نگران تير اندازي هاي شلوغ مي خيابان

بوديم از خانه تا زندان قصر با پاي پياده برويم، خيابان ها همه راه بندان بـود. دختـرم،   

، بـي هـي  شـکايتي آرام و مطمـئن     شکيبا و هميشگي روزهاي سـخت زنـدگي  همراه 

مانـد،   و خـاموش مـي  شـد   هايش کنـد مـي   داشت. وقتي گام ر دستم گام بر ميدست د

 دانستم که سخت ترسيده است. مي

کشـيديم. فضـاي پشـت در     تـي مـي  نفس راح ،رسيديم پشت در زندان که مي

هـا دسـت از فحاشـي و آزار     بـان ها هم به کلي عوض شـده بـود. مأمورهـا و نگه    زندان

ديگـر ناچـار نبـوديم     گرفتنـد.  ان را به راحتي تحوي  ميزنداني بودند و وساي  برداشته

د. مـا  ها به دو بـار در هفتـه افـزايش يافتـه بـو      ها در صف انتظار بمانيم. مالقات ساعت

 کرديم. هاي اعتراضي آماده مي تها با شور و شوقي آشکار خودمان را براي حرک خانواده

، سرانجام صليب سرخ جهاني اجازة ديدار از زندان هـاي سياسـي   32از اواسط 

 7زنـدان شـماره    2و  3و  2زندانيِ بنـد   31يش از اسفند ب 22ايران را بدست آورد. از

. ايـن  دسـت بـه اعتصـاب غـذا زدنـد      ي خـود هـا  خواست از اي براي بدست آوردن پاره

در عرض چند روز با پيوستن بيشتر بندها، و از جمله بند زنان سياسي تبدي   اعتصاب

صـاب بـر   فروردين طول کشـيد. زنـدانيان در ايـن اعت    25به اعتصابي همگاني شد و تا 

هايشان دست يافتند. فضاي خشـونت در داخـ     خالف روال گذشته به بيشتر خواست

تـر شـده بـود. در پـي      تر و کمـي طـوالني   ها عمالً شکسته و مالقات ها هم آسان زندان

کلي تغييـر کـرده بـود. نـه تنهـا شـکنجه و آزار       ه ها، فضا ب ديدار صليب سرخ از زندان

رهاي قبلي از پـاره اي امکانـات رفـاهي حتـي ميـز      متوقف شد و زندانيان بدون دردس

 اين ساواك و شاه کوشش تمام بلکه شدند، برخوردار …پينگ پنگ و وساي  نقاشي و

و  هـرة خـوف انگيـز   چ سـاواك،  رياسـت  بـه  مقدم انتصاب و نصيري برکناري با که بود

 گر ساواك را بپوشانند. شکنجه

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد! 

يتـة دفـاع از   کم ،هـا  ، در پي اعتصاب غـذاي زنـداني  31ردين ماه از اواسط فرو
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وکـالي دادگسـتري، پـاره اي روشـنفکران و      از تن 13توسط  حقوق زندانيان سياسي

هـاي زنـدانيان ايـن کميتـه را از      خانواده ما هاي سياسي شک  گرفت. بيشتر شخصيت

انمـان بـه ايـن    همان آغاز به رسميت شناختيم و مرتب بـراي اطـالع از وضـعيت عزيز   

 32کـرديم. گرچـه در آمر مـاه     کميته، که دفترش در کـانون وکـال بـود، مراجعـه مـي     

جمعيت دفاع از حقوق بشر به رياست مهـدي بازرگـان بـه وجـود آمـده بـود، امـا مـا         

هاي زندانيان فدايي و مجاهد بيشتر با کميتة دفاع از زندانيان همکاري نزديـک   خانواده

 ها بر سر زبان ها افتاد. ايدة تحصن ميان خانوادهداشتيم. ديري نگذشت که 

ان ها هر روز اوج بيشتري تظاهرات و اعتراض ها و شعارهاي ضد رژيم در خياب

را شاه و ساواك براي آرام کردن مردم بار ديگر در مرداد مـاه نخسـت وزيـر     .گرفت مي

ف امـامي  بجاي آموزگار به نخست وزيري انتصاب کردند. شـري  عوض و شريف امامي را

بارة تقويم شاهنشاهي بـا   دو با اين که از همان ابتدا حزب رستاخيز را منح  و تعويضِ

گفت، امـا نتوانسـت   سخن « آشتي ملي»د و آشکارا از تقويم شمسي را رسماً اعالم کر

به تر از پيش ضديت خود را با رژيم  تر و مصمم خشم عمومي را فرو بنشاند. مردم جري

ديـري نپاييـد و تيمسـار ازهـاري      امامي هم پست نخست وزيري گذاشتند. نمايش مي

جاي او نشست و بار ديگر در صدد برآمد با خشونت و برقراري حکومت نظامي حرکت 

 ي را به عقب نشيني وادارد.روز افزون همگان

دفاع که بـه   تار تعداد زيادي از مردم بيشهريور در ميدان ژاله و کش 71حادثة 

ــد در  اد.دمعکــوس  ةد، نتيجــمعــروف شــ« جمعــة ســياه» گســترش و شــتابي جدي

د. ايـن بـار زنـدانيان سياسـي در     مـ ت خيابـاني پديـد آ  هاي عمومي و تظـاهرا  اعتراض

اول زنـدانيان   همبستگي با خشم عمومي مردم دست به اعتصـاب غـذا زدنـد. بـاز هـم     

را بـه   خـود  بند بـود، تصـميم گرفتنـد اعتـراض     که شام  هشت زندان قصر 7شمارة 

از طريق اعتصاب غذا اعالم کنند.  را با حرکت مردم و همبستگي« جمعة سياه»ر شتاک

هـاي سياسـي منتقـ      خبر اين اعتصاب را به بقية زندان ديمکوشيها نيز در  خانوادهما 

هـاي تهـران، از    کنيم، از جمله به زندان تبريز، شيراز و اوين. در عرض چند روز زندان

ها در سراسر ايران دست به  اوين و تقريباً همة زندانجمله بند سياسي زنان در قصر و 

هـا را بـه د    هاي همبسـتگي زنـداني   کوشيديم اعالميه اعتصابي همگاني زدند. ما نيز مي

ها برسانيم و در تظاهرات پخش کنيم. خبر اعتصاب زندانيان همـه جـا، در    فتر روزنامه
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 ديگـر  بـار  ايـن . گشـت  مـي  دهـان  بـه  دهان …خيابان ها، در تظاهرات، در محله ها و

 خواسـت  ،«گـردد  بايـد  آزاد سياسـي  زنداني» شعار نبود، رفاهي امکانات سر بر مسئله

بـر در و ديوارهـاي    . ايـن شـعار  شد تبدي  عمومي شعاري به زودي به ها خانواده اصلي

 رسيد. تظاهرات خياباني به گوش ميشد و در  شهر ديده مي

ها مرتب به دادگستري مراجعـه   خانواده ها، ما هم زمان با اعتصاب غذاي زنداني

کرديم. در عين حال با چند وکي  دادگستري، از جمله با هدايت متـين دفتـري از    مي

پايه گذاران کميته دفاع از زندانيان سياسي در تماس بوديم و براي پيشـبرد خواسـت   

ين کرديم. ايدة تحصن در دادگسـتري پيشـنهاد متـ    آزادي زندانيان با آنها مشورت مي

هـاي زنـدانيان فـدايي و مجاهـد روبـرو شـد.        دفتري بود که با استقبال بيشتر خانواده

 مصممانه در جهت تدارك تحصن برآمديم.

مهر ماه، براي اولين بار در جلو دادگستري رسماً اعالم تحصن  22سر انجام در 

 کرديم. کرديم. اما با حملة نظاميان و گاز اشگ آور روبرو شديم و ناگزير مح  را ترك

ديگر خشونت و سرکوب کارساز نبـود و قـدر قـدرتي رژيـم شکسـته بـود. بـا         

تر ضديت خود را با حکومـت شـاه بـه نمـايش      ها مردم مصمم ريختن ارتش به خيابان

ها، ادارات و کارخانه ها و... همه و همه تبدي   ها، مدارس، دانشگاه گذاشتند. خيابان مي

استي مشترك پيوندي مستحکم بين بـازي کنـان   به صحنة مبارزه اي شده بود که خو

جزئـي الينفـک از زنـدگي     ، بهآن پديد آورده بود. همبستگي و همکاري عليه حکومت

هـا و   شده بـود. روزهـا انگـار همـة گيـر و گرفـت       تبدي  روزمرة خي  عظيمي از مردم

هـا طنـين صـداي     شد. و شب ، گشوده و ح  مي«بگو مرگ بر شاه»ها با فرياد  اختالف

 گرفت. ها اوجي تازه مي خانهاز بام « اهلل اکبر»

 21باالخره ساواك ناچار به آزاد کردن تدريجي زنـدانيان سياسـي تـن داد. در    

 ،ان رسـيده بـود  به پاي بيشتر آنها را که دوران محکوميت تن از زندانياني 732مهر ماه، 

ي را از اوين و قصـر  زندان 7111آزاد کردند. يک هفته بعد، باز هم شبانه بيش از  شبانه

آبان، روزتولد شاه تدارك ديده بودند، اما بـه   2زندانيان را براي  ند. آزادي اينآزاد کرد

را آزاد کننـد.  آبـان آنهـا    5يـا   2علت مخالفت بيشتر زندانيان، ناگزير شدند آخر شب 

هـا تمـاس    فدايي و مجاهد از همـان روزهـاي اول آزادي بـا خـانواده     يانخيلي از زندان

 رفتند و براي آزادي بقية زندانيان در سازمان دادن تحصن کمک زيادي به ما کردند.گ
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 ها  تحصن خانواده

 ها در دادگسـتري آغـاز شـد.    آمر ماه، اولين روز تحصن خانواده 27باالخره در 

بودنـد. بسـياري از    آمـده د، جزني، سـنجري و بسـياري ديگـر    خانوادة رضائي ها، تشّي

ان و ياراني چون محمد علي ملکوتيان، قاسم سـيد بـاقري، داود   زندانيان سابق و دوست

در جمهوري اسالمي کشـته   آنها ي، حسن قاسمي، که تقريباً همگيمدائن، ناصر حليم

شدند، يار و همراه ما بودند. همبستگي بسـياري از اسـتادان دانشـگاه و سـازمان ملـي      

 گيـر  چشـم  کننـدگان  صنتح ما با  …دانشگاهيان، شوراهاي کارمندان، دانشجويان و

 تهيـه  غيـره  و خـواب  وسـاي   و غـذا  دادنـد،  مـي  همبسـتگي  صـميمانة  هاي پيام. بود

گذاشتند، در همة ساعات روز و شب عدة زيـادي مـا    نمي اي تنها لحظهما را . کردند مي

هايي بـه مـا    کردند. مقامات حکومتي هم دائم براي شکستن تحصن قول را همراهي مي

 مصمم بوديم که تا آزادي آخرين زنداني از تحصن دست بر نداريم.   دادند. اما ديگر مي

شنيديم که نشانه هاي بارزي از خشـونت   در روزهاي تحصن مرتب اخباري مي

کشـند،   هـا را پـايين مـي    شنيديم چگونه پالکاردهاي ساير جريـان  بود. مي« اهلل حزب»

کننـد و   حجاب اهانت مي هاي بي کنند، به زن کنند و پاره مي ها را از ديوارها مي اعالميه

هـاي   ريزند، در و پنجرة مغـازه  ها را بهم مي هاي سياسي، به ويژه چپ صف ساير جريان

مشـروب را بـا لگـد خـرد     زنند، شيشه هاي  شکنند و آتش مي ها را مي مشروب فروشي

 …کنند و مي

روزهـاي عاشـورا و    کـه سـازماندهي  پيش از تحصن هم خودمان ديده بـوديم  

ها ريختـه بودنـد و مـوج      ها آدم به خيابان مليون .به کلي در دست روحانيت بود تاسوعا

قط حـزب  حزب ف»شعار  پي  شميران شروع شد،اهلل طالقاني در  تظاهرات از خانة آيت

شـوق زده از   ما ساير شعارها را تحت الشعاع قرار داده بود. اما «اهلل، رهبر فقط روح اهلل

مـان بيشـتر بـه     . توجـه را ناديده گرفتيم شعار اين كخطرنا جنبةحرکت عظيم مردم، 

 …و« ي نواره؟ نوار که پا نداره!گ ازهاري گوساله بازهم مي»شعارهايي بود نظير

رديم. تصورمان اين بود که اين آو بد نمي شنيديم به دل ال هم هر خبري ميحا

 نيان بود.ها گذرا هستند. فکر و مکرمان بيشترآزادي زندا خشونت ها و انحصار طلبي

تن از زندانيان محکوم بـه زنـدان    23دي ماه، درِ زندان به روي  27باالخره در 
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ابد، از جمله شش زن گشوده شد. اما هنوز تعدادي از محکومين به ابد در زندان قصـر  

اي کـه زنـان سياسـي،     هـا و بيانيـه   ها و مصـاحبه  بردند. فرداي آن روز عکس به سر مي

 ،عظيم استقبال کننـده خوانـده بودنـد   ن قصر، براي جمعيت ي جلو در زنداهنگام آزاد

در روزنامة آيندگان به چاپ رسيد. فريادهاي شادي و پيروزي در فضاي دادگسـتري از  

 گفتيم. فشرديم و تبريک مي هر سو بلند شد. همديگر را در آغوش مي

به نخست وزيـري  دي ماه، شاه بعد از انتصاب شاهپور بختيار  22سر انجام در 

دانست، ترك کند. ما همچنـان در تحصـن     که ملک مطلق خود مي مجبور شد ايران را

بگـو مـرگ   »شعار «. شاه رفت»ند صفحه اول با تيتر درشت نوشت بوديم. روزنامه ها در

هـاي دادگسـتري جمـع شـده      فضاي شهر را سراسر فراگرفته بـود. دم پنجـره  « بر شاه

 گريستم. و از شوق مي فشردم بوديم. دست دخترم آزاده را محکم مي

هـاي سياسـي    هـا و جريـان   اما بختيار، نتوانست حمايت هي  يک از شخصـيت 

يکي  کند. سران جبهة ملي او را که خودمذهبي يا غير مذهبي، چپ يا راست را جلب 

« ربختيار نوکر بي اختيـا »از رهبران جبهه بود، اخراج کردند. در عرض چند روز شعار 

 ه يافت.به تظاهرات خياباني را

ــ     ــز ديگ ــه چي ــدانيان ب ــة زن ــروزي و آزادي هم ــه پي ــز ب ــا ج ري در آن روزه

 همچون ،گنجيد. براي من به تصورم هم نمي فتادا ياشت اتفاق مانديشيدم. آنچه د نمي

ن ها انقالب و رفتن شاه از اين که چه کسي جايگزي ها و خانواده بسياري از زنداني براي

 او خواهد شد پراهميت تر بود.

تيار در تالش بود با يـک سـري اقـدامات، از جملـه آزادي همـة زنـدانيان       بخ 

دانسـتيم کـه    دي مـاه از اول صـبح مـي    51هاي مخـالف را جلـب کنـد.    اعتماد جريان

نمايندگان خانواده ها و کميتة دفاع از حقوق زندانيان در مذاکرات با مقامـات زنـدان و   

اند. تعداد اين آخرين گروه محکومين  ساواك قول آزادي آخرين گروه زندانيان را گرفته

 رسيد که چهار نفرشان زن بودند.   تن مي 731به حبس ابد به بيش از 

کـرديم. دلـم    لحظه شـماري مـي   آنها تاب در انتظار آزادي زده و بي هيجانما 

بودم. هفت سـال از زنـدگيم را همـراه     خواست هنگام آزاديشان پشت در زندان مي مي

هـا گذرانـده    اي دائم ساعاتي طوالني در پشـت در زنـدان   و دلهره دخترم آزاده با ترس

انگيز و تصور ناپذير بـرايم خيلـي اهميـت داشـت. امـا       حضور در اين لحظة شوق .مبود
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داشـت. همگـي در    هـا مـرا از رفـتن پشـت در زنـدان بـازمي       تعهدم به سـاير خـانواده  

 دادگستري منتظر مانديم.

زدم و  رفتن کار آساني نبود. دائم قـدم مـي  آرام گ .گذشت ها به کندي مي لحظه

اما زمان گـويي متوقـف مانـده بـود.      .کردم را مشغول مي با گپ زدن با اين و آن خودم

 آزاده را دو نفر از دوستانمان برده بودند به استقبال پدرش پشت در زندان قصر.

هنـد  پايبنـد خوا  خود ولآيا به ق»کم کم به ترديد افتاده بوديم.  .شب شده بود

عت از ن ـه  هاي اين رژيم را بخوريم. سـا  دانستيم که نبايد گول قول به تجربه مي« ماند؟

شد. در خود فرو رفتـه و خسـته    ميدي تبدي  مياداشت به نا شب که گذشت ترديدها

اي کنار ديوار نشستم. ساعت ده شب بـود. ديگـر منتظـر نبـودم کـه ناگهـان        در گوشه

هـا را   انبوهي از مردم که  زنداني .پايين پله ها بلند شدولوله و شادي از  و صداي فرياد

روي دوش گرفته بودنـد وارد دادگسـتري شـدند. در سـالن      ،به گردن گ  هاي با حلقه

ها ايستاديم. چند زنداني از گروه هاي مختلـف در ميـان    تحصن همه به احترام زنداني

آيـد   . درست يـادم نمـي  خواندند يايه سخنراني کوتاهي کردند و قطعنامه ،کف زدن ها

 گريستم. آيد که از هيجان و شوق مي چه گفتند. همان قدر يادم مي

 



 

 

 خراب ميشه در زندون 

 آزاده
ترسـيدم.   رفتـيم، خيلـي مـي    مـي  بـه  تبريـز   با مادرم براي مالقات پدرموقتي 

دانم چند سالم بود، اما يادم هست که مالقات را دوست نداشتم. وقتي يک عالمـه   نمي

ها و مادرم مرا بغـ  مـأمور    آمدند آن ور ميله هاي يک جور و يک رنگ مي با لباسمرد، 

مرا بغـ    مة آنها. ه ترسيدم و صداي زياد مي گرفت. از سر ام مي فرستاد آن ور، گريه مي

کـردم تـا بـرم     زار زار گريـه مـي   مـن  به نفر بعدي. ندداد مي و ندبوسيد و مي ندکرد مي

 گردانند پيش مادرم.

قات در اويـن را  دوسـت داشـتم. راهـش خـاکي و سـخت بـود، وقتـي         اما مال

هـا   توانستم با بچـه  رسيديم خيلي کيف داشت. باغ بزرگي بود پر از درخت ميوه. مي مي

زد.  آمد پشت شيشه و با تلفـن بـا مـادرم حـرف مـي      بازي کنم و ميوه بخورم. پدرم مي

تـوانم   از ايـن کـه مـي    خواست مرا ببـرد آن ور شيشـه، خوشـحال بـودم     مأمور که مي

هايي را  به پدرم بدهم و نامه بود هايم قايم کرده هايي را که مادرم يواشکي تو لباس نامه

ها را وقتـي   گذاشت توي لباسم بدهم به مادرم. بلد شده بودم نامه که پدرم يواشکي مي

شديم به مادرم بدهم. همة ايـن کارهـا بـراي مـن معنـاي خاصـي        از در زندان دور مي

دانم چه معنائي، اما هيجان داشـتم و از ايـن کـه دارم کـار مهمـي       شت. درست نميدا

 بردم. خيلي لذت مي ،کنم مي

بود، از همـه   32يا  33اي که به ما مالقات حضوري دادند، فکر کنم سال  دوره

نشسـتم،   بيشتر دوست داشتم. وقتي سه نفري بـا هـم تنهـا بـوديم و بغـ  پـدرم مـي       

ها يک خانوادة کام  دارم. احساس خوشبختي  مث  همة بچهکردم من هم  احساس مي

 کردم. مي

کـرد،   در اين دوره شـعر الاليـِي شـاملو را کـه مـادرم گـاه بـرايم زمزمـه مـي         

خـراب   آمد. به خصوص آنجايي که خوشم مي هايش خيلي فهميدم و از بعضي حرف مي
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 تـا  صـد   اش بچه هدار کوه مانند دلي  …ميشه در زندون / بابات خونه مياد خندون / 

 داره عمو

و ايـن کـه دلـش     بود که پدر به خاطر عالقه به ملـت مادرم برايم توضيح داده 

ها زندگي خوبي داشته باشند در زندان  بضاعت ها برابر باشند و بي خواهد همة انسان مي

کـردم پـدرم و ديگـر     کردم و احساس غرور. فکر مي است. من به اين مسئله افتخار مي

زدم. رازي بـود   هاي بخصوصي هستند. اما در مدرسه حرفـي نمـي   سياسي آدمزندانيان 

ميان خودمان. مادرم گفته بود که در مدرسه بگويم پدرم بـه خـاطر شـغلش دائـم در     

ايست که  کردم پدرم آدم فوق العاده کرد. فکر مي مأموريت است. اين تناقض اميتم نمي

 کنند. رك نميبا ديگران فرق دارد و ديگران اين مسئله را د

هـايم   ، فقط براي يکـي از همکالسـي  کالس دوم دبستان که هفت سالم بوداما 

قضية پدرم را تعريف کردم. چون او هم به من گفته بود که پدر و مادرش مخالف شـاه  

 هستند.

ها در دادگستري تحصن کـرده بـود، بهتـرين     اي که مادرم با بقية خانواده دوره

ها هم تعطي  شده بودند. دي  ده است. به خصوص که مدرسهايست که به يادم مان  دوره

کردم  خواستم مرا ببرد پيش مادرم. اما شب ها هر کار مي ام مي بود. هر روز از خاله 31

 داشت.   مادرم مرا پيش خودش نگه نمي

هاي خيلـي بلنـد.    با سقفدادگستري راهروهاي خيلي بزرگ و طوالني داشت، 

که آنها هم از خانوادة زندانيان بودند، تمام روز توي راهروها ، انمدوست ن ازت من و چند

  هـا هـم تظـاهرات تـوي خيابـان را از پنجـره       کرديم. بعضي وقت دويديم و بازي مي مي

شد، يواشکي بدون اجازة مادرم خودم را  کرديم. هر وقت هم فرصتي جور مي تماشا مي

مـرگ بـر   »دادم. بجـز   م و شعار ميرفت رساندم به خيابان و با تظاهرکنندگان راه مي مي

فهميدم، اما از تکرار شعارها بـا جمعيـت خيلـي      معني بقية شعارها را خوب نمي ،«شاه

بردم. بعد از مدتي با احساسي مملو از رضايت و هيجان و افتخار به سـاختمان   لذت مي

 گشتم.  دادگستري بر مي

دند، من از پنجره نگـاه  کشي  روزي که مردم مجسمة شاه را از آن باال پايين مي

فهمنـد و مثـ     پدرم را مي ،کردم حاال همة مردم بردم. احساس مي کردم و لذت مي مي

هـا   کنند. وقتي يک آخوند سر مجسمه را آورد به اتاقي که خـانواده  من به او افتخار مي
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خواسـت اولـين نفـري     تحصن کرده بودند، يک هو همه ريختند دورش و هر کس مـي 

ن مشـت بـر سـر مجسـمه، نفـرتش را خـالي کنـد. مـن ايـن را خـوب           باشد که با زد

 خنديدم، صحنة جالبي برايم بود. يفهميدم و م مي

دي شب آخر تحصن، دو نفر از دوستان نزديک پدر و مادرم، ناصر حليمي  51

آدم  ،کـرد  و حسين قاسمي مرا همراه خودشان بردند جلـو زنـدان. تـا چشـم کـار مـي      

دانم چه مدت آنجا ايستاده بـوديم کـه يکهـو فريـاد      ادند. نميد ايستاده بود و شعار مي

در ميدان پيچيد. پدرم همراه چنـد زنـداني ديگـر وارد ميـدان     « درود، تو افتخارمايي»

هـاي   پدرم از بهترين آدم ،رسيد شدند و جمعيت آنها را رو دست بلند کرد. به نظرم مي

 .کردم دنيا ست و من در آن لحظه چقدر بهش افتخار مي

اما روز بعد که تحصن تمام شد و پدرم شب آمد خانة ما بخوابد، خيلي دلخـور  

 خواستم. مادرم را براي خودم ميچون . شدم

 





 

 

 خبري   در بي

 منيره
ـ  بـود.   31سـال   شـهريور  2رادرم مهـدي دسـتگير شـد.    پانزده ساله بودم که ب

هاي فراوان باخبر  جو اند. مادرم پس از دوندگي و پرس و دانستيم او را به کجا برده  نمي

شده بود که در بازداشتگاه اوين است. مح  بازداشتگاه مخفي بود و کسي حق نداشت 

ام پرسان پرسـان خودشـان را تـا نزديکـي      به آنجا نزديک شود. روزي که مادرم و دايي

 ساختمان اصلي اوين رسانده بودند، ناگهان چند مأمور با اسـلحه جلوشـان سـبز شـده    

، ترسـان و  بدون دريافت پاسخي ام رفته بودند. مادرم و داييگنشانه  را ي اتومب و بودند

 ند.ه بودبه خانه برگشت لرزان

نيديم. گـاه تهديـد هـم    شـ  مـي  کـرديم جـواب سـرباال    ا که رجوع مـي به هرج

چه کسي ايـن نشـاني را بـه    »و يا « داريد؟ چرا دست از مزاحمت برنمي» کردند که مي

 «شما داده؟

خبري از سرنوشت برادرم دائـم   ه و نيم به هر دري زديم. در بيبيشتر از يک ما

آيــا دارنــد او را شــکنجه »، «آيــا کشــته شــده؟»بــرديم،  در دلهــره و تــرس بســر مــي

 و ...  « نکند زير شکنجه از پا درآيد؟»، «کنند؟ مي

باالخره شنيديم که زندان قزل قلعه محـ  خبرگيـري اسـت. بـه قـزل قلعـه        

 بار شده. که امروز ميدان ترهرفتيم، در اميرآباد 

جمـع  پشـت در زنـدان قـزل قلعـه      ي زندانيانها خانواده ماروزهاي پنجشنبه 

انتظـار  بـه  و بـر درِ ورودي  بيابـان اميرآبـاد و دور    درشـديم و از صـبح تـا غـروب       مي

اي را  پيدا شـود و خـانواده   بازجوييبلکه اتومبيلي از راه برسد، سر و کلة  ،مستادييا مي

اجازه داشـت دم در آهنـي چنـد     آن خانواده تحوي  وساي  به نام بخوانند! آنوقتبراي 

، رئيس قزل قلعـه تحويـ  دهـد و هفتـة     ساقي بهتکه لباس زير و يک پيراهن و شلوار 

کند. چه خوشبختي بزرگـي! نشـانة زنـده     بعد رسيد آن را به خط خود زنداني دريافت 
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را پـس  « رسـيدها »رسـيد،   از راه مي« وينماشين ا»بودن زنداني. حوالي ظهر يا عصر 

تـر از   گرفـت. خوشـبخت   ديگري را تحوي  مي« بخت خانوادة خوش»آورد و وساي   مي

 اش داشته باشد.  اي بود که اجازه داشت مالقات کوتاهي هم با زنداني همه خانواده

زاده  ندکتـر جـوان يـا حسـي     مثـ   سر و کلـة بازجوهـا،  « ماشين اوين»گاه در

دانسـتند سرنوشـت فرزندانشـان در دسـت      ها که مي شد. خانواده هم پيدا ميعطاپور( )

شـان را بـا فريـادي رسـا      آوردنـد بـه سـمت ماشـين و نـام زنـداني       آنهاست هجوم مي

 رساندند به گوش بازجوها، تا شايد واکنشي در آنها برانگيزند و نشاني دريابند. مي

هـايي کـه    بـود. زنـداني    يزندان چند رسيد که حام  هم سر مي بوسي گاه ميني

شان سبک بود و اجازة مالقـات داشـتند. در    شان به پايان رسيده بود يا پرونده بازجويي

از پشـت  هـا را   پريـدة زنـداني    هاي تکيـده و رنـگ   توانستيم چهره هايي گذرا مي لحظه

 هاي اتومبي  ببينيم. شيشه

هميشه پر از گِـ    سابقه بود. پشت در زندان ، سرما بي31پاييز و زمستان سال 

هـا   و الي يا برف و يخبندان بود. هي  سرپناهي وجود نداشت و ما در آن بيابان سـاعت 

مـان   پوشيديم، اما سرما تـا مغـز اسـتخوان    کرديم. هر چه داشتيم مي اين پا و آن پا مي

هـاي   شـد. بعضـي از خانـه    کرد. در آن اطراف حتـي مسـتراح هـم پيـدا نمـي      نفوم مي

استفاده کنند. گاه فنجاني چاي هم به  توالتترها از  دادند مسن ه ميزمسکوني، گاه اجا

 ترسيدند. کردند. مي رد و بدل نميآنها مي دادند، اما حرفي 

توانسـت از جـا    شد و مدتي نمي آمد به قزل قلعه مريض مي مادرم هربار که مي

 تکان بخورد.

دادنـد از در آهنـي   پس از چند ماه، باالخره روزي اسم ما را خواندنـد و اجـازه   

بگذريم و داخ  حياط شويم. ديوارهاي بلند و کاهگلي و کهنه دورتـا دور حيـاط را در   

اي ايستاده بـود، تکيـده و رنـگ     حصار گرفته بود. برادرم مهدي با چند مأمور در گوشه

را نداشتيم. من بودم و مادرم و خواهرهايم. مالقات  ها ه. ما ياراي فرو خوردن اشکپريد

 گفت که شکنجه شده است.مهدي فرصت کم.  بود و کوتاه

 هنوز چند جمله رد و بدل نشده گفتند مالقات تمام شد و او را بردند.

اي:  اي و اشـاره  ها ريختند دورمان. هريـک بـه دنبـال نشـانه     بيرونِ در، خانواده

 ها سئوال مشابه. ده …و« ازکسي خبري داشت؟»، «همسلولي داشته؟»، «تنهاست؟»
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هـا   هـا از شهرسـتان   شـد. خيلـي   ها پشت در قزل قلعه صد نفرمي انوادهتعداد خ

ها و گاه کودکان. درد مشترکي  ها، خواهرها، همسر بوديم: مادر  آمدند. بيشترمان زن مي

داد، هواي همديگر را داشتيم و کوچکترين اشاره يـا خبـري کـه از     ما را بهم پيوند مي

پشـت در زنـدان    همـان  رسـانديم.  ش هم مـي شنيديم، به گو مان در مالقات مي زنداني

هاي فدايي و مجاهدين خلق عليه رژيـم دسـت بـه     يم که جواناني به نام چريکفهميد

اند. پيش از آن هي  خبري از ايـن مبـارزات نداشـتيم. بازجوهـا و      مبارزه مسلحانه زده

حاضر کردند و هي  وقت  استفاده مي« خرابکار»جا از اصطالح  مأموران ساواك جا و بي

 ها چيست. نبودند به صراحت بگويند اتهام زنداني

خوانـد. حـدس زديـم     در خانه ديده بوديم که برادرم به دقت و جديت نماز مي

که بايد مجاهد باشد. اما خودش هي  وقت چيزي نگفته بود. گرچه چند جزوه و کتاب 

يـن را هـم   در بارة مبـارزات سـاير کشـورها و انقـالب در الجزايـر بـه مـن داده بـود. ا        

بخـوانم.   ها قدغن است و بايـد پنهـاني آنهـا را     ها و نوشته دانستم که اين نوع کتاب مي

برده بود. ايـن را هـم شـنيده بـودم کـه دانشـجويان        برادرم مرا گاه به کوهنوردي هم 

هـايي در مخالفـت    مخالف شاه به کوهنوردي توجه خاص دارند. در خانه نيز گاه حـرف 

ة م و مبـارز اهدين و فداييان چيزي نشنيده بـود نيده بودم. اما از مجبا رژيم شاه از او ش

 تازگي داشت و غير قاب  هضم بود. ميمسلحانه و زندان و شکنجه برا

 ؟ يچه جشن

سـالة شاهنشـاهي. همـه جـا      2311هـاي   آبان آن سال مصادف بود بـا جشـن  

بـا مـاتم و   بندي بود. فضاي جشن و چراغاني در تنـاقض غريبـي بـود     چراغاني و آمين

هاي ما و سرنوشت نامعلوم عزيزانمان. انگار يک جور دهن کجي و ايجـاد رعـب    نگراني

ها تعطيـ    خواستند مدارس را براي جشن ها. اولين روزي که مي بود در دل ما خانواده

   «است و تعطيلي، برويد خوش باشيد!جشن »ها گفت،  کنند، يکي از معلم

چه جشني؟ جشـن کـه مـال مـا     » د گفتم،جرأتي بخودم دادم و به صداي بلن

 «نيست!



 ها  خانواده

 

132 

ي تـوان  چرا، تو هم مـي »نگاهي به همدردي به من انداخت و به مهرباني گفت، 

 «سهمي از اين شادي داشته باشي!

کردم چه  شنيدم. با رضايت خاطر فکر مي تا مدتي طنين پاسخم را در سرم مي

 خوب شد که جرأت کردم حرف دلم را بگويم.

دگي متوسط نسبتاً پاييني داشت. بعد از مرگ پدرم، حتـي طعـم   خانوادة ما زن

فقر را هم چشيده بوديم. از کودکي فضاي ضديت با رژيم شاه را در خانه حـس کـرده   

بودم. ديده بودم که پدرم عکـس امضـاء شـدة مصـدق را بـا عالقـة خاصـي در آلبـوم         

نداشـتيم در  هـاي اول دبسـتان اجـازه     کنـد و از همـان سـال    خانوادگي نگهداري مـي 

نيـز   ما هاي رسمي شرکت کنيم. برخي از خويشاوندان هاي فوق مدرسه و جشن برنامه

اي کـه   ، اما آن جملهو شنيده بودم ها را ديده . اين نوع مخالفتاي داشتند توده  گرايش

در مهن من جايگاهي « چه جشني؟ جشن که مال ما نيست!» م گفتم کهخودم به معل

 کرد. م به هستي و وجودم ربط پيدا ميخاص داشت. انگار مستقي

 حکم ابد

کـرد. آدم شـوخي    خواند، کار هم مي برادرم در دانشکده پلي تکنيک درس مي

. نبـودش در  رسيد. يکي از نان آوران خانه هم بود ما مي به بود و با مسئوليت و محبت

 خانه خيلي محسوس بود.

و او در زنـدان از همـه    رفتم کـه مـن آزادم   دائم با اين احساس تلخ کلنجار مي

 در …چيز محروم است، از غذاهاي خوبِ دست پخت مادرم، از تفـريح و از گـردش و  

ن زنـدا  بـه  خودم وقتي بعد ها سال. گفتم  مي شعر به را هايم غم و کردم مي گريه تنهايي

توانـد بخـورد، حـرفش را     افتادم و از خواهرم شنيدم که غذاهاي مورد عالقة ما را نمـي 

 فهميدم. خوب مي

رش را در مـورد پسـ  « خرابکـار »مادرم که در آغاز وقتي از مـأموران اصـطالح   

 هـا و  رفته رفته تحت تأثير فضاي پشت در زندان .کرد شنيد احساس شرمندگي مي مي

ها، شروع کرد به صداي بلند با افتخـار و سـربلندي از مبـارزات     ي با ساير خانوادهيآشنا
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نيست. هربـار کـه بـا مـأموري     « کافر»د که پسرش دفاع کردن. برايش مهم بو پسرش 

کـنم کـه پسـرم در راه     افتخـار مـي  »گفـت،   اش مي شد با لهجة غلي  ترکي درگير مي

 «و آرمانش خود را به خطر انداختهمذهب 

کشـيد   هايي که مـي  شنيد و سختي هايي که مي ، فحش«افتخار»اين  زير ساية

 برايش تحم  پذير شده بود.

تـر   تکـان دهنـده    برادرم، از ماجراي دسـتگيريش  برحکم ابدِما شنيدن خبراي 

يکباره درهم شکسـت   ،شنيدن بد برادرم راها خبرحکم ا خانواده از روزي کهمادرم بود. 

 و پايان ناپذيري ابد کنار بيايد.و پير شد. هرگز نتوانست با تلخي 

کـنم،  براي من هم تصور اين که بتوانم بدون اميـد بـه آزادي بـرادرم زنـدگي     

نمود. اما در عم  با گذشـت زمـان نـاممکن، ممکـن شـد. تلخـي و پايـان         ناممکن مي

ناپذيري آن، در زنـدگي روزمـره از مهـنم پـاك شـد. در عـين حـال، در ميـان سـاير          

 .آورد مي راههم رادرم برايم سربلندي و غرورها، حکم ابد ب خانواده

و ابد گرفته بودند وجهه کساني که اعدام  پشت در زندان،ي ها در ميان خانواده

و اعتبار خاصي داشتند. پرونده و اتهام برادرم، مث  بسياري از زندانيان، بعـد از دادگـاه   

 3از  31دانستيم که برادرم از کادرهاي باالي مجاهدين بوده. سال  معلوم شد. ديگر مي

رار رضا نفر از کادرها و رهبران مجاهدين دستگير شده بودند. ف 751شهريور تا آمرماه 

با جزئيات و شاخ و بـرگ در   ا بود. نقشة فرارشه رضائي از زندان در آمرماه بر سر زبان

 شد. ها بازگو مي ميان خانواده

دادگاه علني اولين گروه مجاهدين با سر و صداي زيـادي برگـزار    ،در اسفندماه

ضـي و  هـا رو بـه قا   شد. علي ميهن دوست يکي از رهبران مجاهدين، در برابـر خـانواده  

اگر مسلس  در دست داشتم، همين االن همة شـما  » رتشي فرياد زده بود کهمأموران ا

 «کردم! را نابود مي

ناصر صادق، علي ميهن دوست، محمد بازرگاني و علي باکري را از يازده نفر به 

هاي در بسـته   اعدام محکوم کردند و بقيه را به حبس ابد. از آن پس، بقيه را در دادگاه

هـاي دراز مـدت محکـوم کردنـد.      هاي دو سه نفره به اعدام و ابـد يـا زنـدان    عو در جم

 بود. 31دادگاه برادرم همان اواخر سال 
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  ها باالترين ارزش

هـا در ميـان    ها در دادگـاه و دفاعيـه   ها، طرز برخورد زنداني ها، اتهام محکوميت

ها به باالترين  خانوادهشد. ايثار و شهادت براي  ها پخش و با آب و تاب بازگو مي خانواده

گيـري   گذشت، مقاومـت، همـدردي و شـک     ها تبدي  شده بود. و هر روز که مي ارزش

 شد. تر مي هاي مجاهدين پايدار روابط ميان خانواده

گيري اين روابط نقـش مهـم و فعـالي داشـت. بـا همـة        فاطمة اميني در شک 

اخبـار ريـز و درشـت    گرفـت و   هاي مجاهدين تماس داشت. از همـه خبـر مـي    خانواده

کـرد   آوري مي هاي نيازمند کمک مالي جمع رساند. براي خانواده ها را به همه مي زنداني

 ،هاي مجاهـدين  هاي جمعي نقش مهمي داشت. يک بار تعدادي از خانواده و در حرکت

طت او از اعـدام  اهلل شـريعتمداري تـا بلکـه بـه وسـا      جمعي رفتنـد پـيش آيـت    به طور

اي. يکبار هـم در بـازار تظـاهرات کردنـد و      هي  نتيجه  کنند، بي يجلوگيرعزيزانشان 

ها از هر فرصتي در  اينبار از همبستگي نسبتاً وسيع کسبة بازار برخوردار شدند. خانواده

کردند و اخبار زندان و شـکنجه و   ها و مساجد براي تبلي  و افشاگري استفاده مي محله

هـاي   ترهـا در دانشـگاه و مسـاجد اعالميـه     واندادنـد. جـ   مقاومت زندانيان را اشاعه مي

نوشتند. شايعه بود کـه رژيـم زيـر     ها شعار مي کردند و در مستراح دستنويس پخش مي

هـا   و فـدايي  فشار افکار داخلي و جهاني عقب نشسته و نتوانسته براي همـة مجاهـدين  

 حکم اعدام صادر کند.

اشـت و افـراد جـوان    گذ اي مـي  فاطمة اميني براي جلب جوانان، نيـروي ويـژه  

کـرد. چنـد    ها را براي پيوستن به مبارزة مسلحانة مجاهدين تشويق و تبلي  مي خانوده

ويژه تبلي  عليه رژيم را با من باز کند. ه بار هم به خانة ما آمد و کوشيد باب گفتگو و ب

ي ها و فرهنگ غرب هاي اخالقي و ايثار و مقاومت بود و از ارزش اش به جنبه بيشتر تکيه

کرد  اي که تبلي  مي ه کرد. اما من هي  وقت احساس نزديکي با او نکردم. شيو انتقاد مي

آمد. طـرز   ش به نظرم زيادي خشک و جدي ميا رسيد و لحن به نظرم زيادي ساده مي

لباس پوشيدنش هم با آن روسري خاص، مورد پسند من نبـود. در سـن و سـالي کـه     

مآب  هاي مد روز بپوشم. برادرم هم مقدس اسبودم دوست داشتم جلب توجه کنم و لب

اي قائ  بـودم، امـا در زمينـة فرهنگـي و طـرز       و متدين نبود. براي برادرم احترام ويژه
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هـاي مسـتقلي بودنـد، از     پوشاك بيشتر تحت تأثير خواهرهايم بـودم. دو خـواهرم آدم  

زنـدان هـم   آوردند. پشت در  کردند و مخارج خودشان را در مي سنين نوجواني کار مي

 هاي مجاهدين چندان تناسبي نداشت. سر و وضع من و خواهرهايم با ساير خانواده

ها معلوم شد که فاطمه اميني از همان اول رابط رسمي سازمان مجاهـدين    بعد

ـ   35ها بوده. اواخر سال  با خانواده يش از هـر چيـز مقاومـت و    که دستگيرش کردنـد، ب

 چرخيد. ها دهان به دهان مي نوادهزير شکنجه در ميان خا او کشته شدن

 

رفته رفته تحت تأثير فضاي پشت در زندان به اين نتيجه رسيدم کـه زنـدان و   

کردم  ها فکر مي مبارزه است. من هم مث  خيلي« پيامد طبيعي»شکنجه و اعدام و ابد 

توانـد بـه    مبارزه يعني جنگ ميان رژيم و مخالفان که فقـط  بـا ايثـار و شـهادت مـي     

بتوانـد بـا    خيـزد، بايـد   يمـ  به مخالفت با رژيـم بـر   که کسييعني  منجر شود. پيروزي

ها هم ميزان شهدا افتخـار   آن گذر کند. براي سازمان« پيامدهاي طبيعي»سربلندي از 

آمد. هي  وقت در بارة اين که زنداني سياسـي حقـوقي دارد کـه     و اعتبار به حساب مي

رسـيد. آزادي   ه بودم و به فکر خودم هم نميچيزي نشنيد ،رژيم بايد آن را رعايت کند

احزاب و آزادي فعاليت سياسي برايم تصور ناپذير بود. همه کارها، از کتـاب خوانـدن و   

فکر کردن گرفته تا  طرفداري ساده از کسي يا سازماني جرم بود و جزئـي از مبـارزه و   

گرنـه پيامـدش   شـد، و   آمد. ساواك نبايد از آن باخبر مـي  فعاليت مخفي به حساب مي

شد،  زندان و شکنجه بود. حتي مجرم به عنوان زنداني سياسي به رسميت شناخته نمي

 بود.  « طبيعي»و همة اين اوضاع انگار «. مقدم عليه امنيت»بود يا « خرابکار»يا 

ها بعد که در جمهوري اسالمي فلسفة شـهادت ابعـادي آنچنـان گسـترده      سال

رهنـگ در مبـارزة سياسـي شـدم. بعـدها وقتـي       تازه متوجة عمق نقش ف ،بخود گرفت

مطالبي در بارة مبارزة مادران آرژانتيني در ميدان مايو خواندم، بـرايم جالـب بـود کـه     

هـم   رزندانشـان را نپذيرفتنـد و تـا آخـر    گاه مرگ و ناپديد شدن هميشگي ف آنها هي 

شـدن   حتـي پـس از برچيـده   « خواهيم! ما فرزندانمان را زنده مي»مقاومت کردند که 

بساط ديکتاتوري نظامي، مادران حاضر نشدند سالني را در دانشگاه به نام دختر ناپديد 

مهمتـر از شـهادت و    حقـوق انسـاني فرزندانشـان   بـراي آنهـا   د. اي نامگذاري کنن شده

 قهرماني بود. مبارزه و مقاومت آنها بيش از هرچيز در جهت نفي خشونت و کشتار بود.
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 !خواستگاري

ماه منتق  کردند به پادگـان عشـرت آبـاد و     1را باالخره پس از برادرم مهدي 

اي دو روز اجازة مالقـات وجـود    پس از مدتي به زندان قصر. در قصر براي هر بند هفته

بعـد از ظهـر. بعـد از     2تـا   2ها بـود، از   ها و پنجشنبه داشت. نوبت بند برادرم دوشنبه

 …ت، تحمــ  بازرســي بــدني ومـدتي انتظــار بــراي ثبــت نــام و گــرفتن برگــة مالقــا 

 «مرکـزي  انـدرزگاه » سـاختمان  کنـار  از. بشـويم  قصر زندان محوطة وارد توانستيم مي

 و رفتـيم  مـي  اصـلي  فروشگاه به شيريني گاه و سبزي و ميوه خريد براي و گذشتيم مي

 دادند مواد خوراکي از بيرون بيايد، مگر براي بند زنان. گرفتيم. اجازه نمي رسيد مي

راههــا و محوطــة درختکــاري و گــ  کــاري شــدة قصــر، خودمــان را  از ميــان

ها پشت در اتاق مالقات که صـداي همهمـه از آن بلنـد     رسانديم به ازدحام خانواده مي

مانديم تا نوبت ما برسد، با چندين خانواده وارد اتـاق تنـگ و پـر سـر و      بود. منتظر مي

 يم.کرد يممالقات  مان يبا زندان ربع مي شديم و از پشت توري يک صدايي

منتقـ  کردنـد بـه     بـرادرم را  بعد از چند مـاه  . امامين هم راضي بوديمبه هما 

  بود، به خصوص کبرگشت به شيراز براي ما خيلي مش زندان عادل آباد شيراز. رفت و

 ي.يفاميلي داشتيم نه آشنا براي مادرم. در شيراز نه

بـرويم،   او نسـتيم بـه مالقـات   توا بود کمتر مـي  که برادرم در شيراز 32تا سال 

ها حتـي از   هاي مجاهدين هم کمتر شده بود. مث  خيلي از خانواده مان باخانواده رابطه

ه در که با سرکوب شـديد پايـان يافتـه بـود، فقـط زمـاني کـ        32شورش آنها در سال 

 باخبر شديم. ،انفرادي بودند

لي کـه از طريـق   در پي دريافت پو ،در شيراز مهديسابق  اناما يکي از همبند

. مجاهـد بـود و   آمد ما مي مرتب به ديدن، رسيد يکي از دوستان برادرم به دست ما مي

ماند. مرتب از لـزوم مبـارزه و    ها در خانة ما مي ها و گاه شب سخت متدين. هربار ساعت

 حضـورش معـذب بـودم. مـادرم هـم بـا او      زد. در  هاي اسالمي حرف مي الگوها و ارزش

حقـوقي قائـ  بـود. بـه همـة       براي خـودش  درخانة ما او نگار نه انگار،راحت نبود. اما ا

کشـيد. البـد بـه دنبـال راه فـرار       ها و انبار زير شيرواني خانه سـرك مـي   سوراخ سمبه

خوشـايند بـود.    براي روز مبادا. اين طرز برخورد تحميلي براي من خيلـي نـا   ،گشت مي
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ش ازدواج کنم و با او يـک زنـدگي   مقدمه از من خواست با يکي از دوستان روزي که بي

آنهم با رنگ و لعاب سياسي «! خواستگاري»سياسي را شروع کنم، حسابي جا خوردم. 

ازدواج يـک اقـدام   »و کاله شرعي برايم سخت ناگوار بود. به خصوص که اصرار داشـت  

است. او هم از طرز فکـر مـن کـه از ازدواج    « سياسي در جهت اهداف و اميال سياسي

 داشتم، جا خورد. ار عشقط انتظفق

از آن پس ديگر به خانة ما پا نگذاشت. شايد هم به ايـن خـاطر کـه بـرادرم از     

گرفته و به مارکسيسم گرايش  از اسالم فاصله، مث  برخي ديگر از مجاهدين، 35 سال

 بود. پيدا کرده

 

پس از دستگيري  .گرفت صورت در خانوادة ما هاي زيادي ، دستگيري35سال 

، خواهرم هم دستگير شد. او را به خاطر تايپ يک جزوه بـراي  35در اواي   مپسر عموي

به زندان قصر منتق  کردنـد. در   ،ماه زندان محکوم و بعد از يکي دو ماه 1ها به  اي توده

از  .اشتيم. باز هم جاي شـکرش بـاقي بـود   اي يکبار اجازة مالقات د بند زنان فقط هفته

 داشت. در پي دانسال زن ده تايپ يک جزوه 32سال 

ز نـه او را  مادرم با شنيدن خبر دستگيري خواهرم بکلي از پا در آمد. امـا هرگـ  

« هـاي المـذهب   مارکسيسـت »پيوستن برادرم مهدي به صف  تحريم کرد، نه سرزنش.

کرد که ديگـر هـي  نفـومي روي     هم ضربة سخت ديگري بود براي مادرم. احساس مي

همه چيـز   ،اند. افسرده و در خود فرو رفته تبار شدهاع هايش بي فرزندانش ندارد و ارزش

مبـتال بـه بيمـاري     را در سکوتي سنگين پذيرفت. اما ديري نگذشت که تصادف کرد و

 ؟ها ناخودآگاه براي تحم  ناخواستهگريزي  نسيان شد.

 هاي شعر شب

رفتم از من در بارة بخـش انشـعابي    هربار که به مالقات برادرم مي ،32از اواخر 

ن باره پرسيد. هرچه دراي هاي مجاهد و اخبار مربوط به آنها مي کسيست ـ لنينيست مار

و قضـية تصـفية    ودم هم درست از داليـ  انشـعاب  اما خ .گفتم شنيده بودم برايش مي
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 آوردم. ي و صمديه لباف سر در نميشريف واقف ، يعنيشان فيزيکي ياران تشکيالتي

منتق  کردند. با بازديد صـليب سـرخ    باالخره برادرم را به زندان قصر 32سال 

 ها بهتر شده بود. جهاني اوضاع زندان

فضاي ک  جامعه هم تغيير کرده بود. من هم بزرگ شده بـودم و بـه دانشـگاه    

هـا تحـريم. تـا     ها دراعتصاب بودند و کالس رفتم. در دانشگاه تهران بيشتر دانشکده مي

هـاي   ها و پخش اعالميه روي ديوارترم دوم هي  کالسي شروع نشده بود. شعار نويسي 

ود و گاه حتي دست به دست مختلف داخ  و خارج کشور از شک  مخفي به در آمده ب

 گشت. مي

هـاي مربـوط بـه     گيـري  خواست ما اين بود که دانشجويان بتواننـد در تصـميم  

، گـارد از  ندي داشـته باشـ  يهاي مسـتق  دانشـجو   کنند، کتابخانهشان شرکت   دانشکده

نوشتيم و به در و  مي بزرگ پالکاردهاي روي را هامان خواست …بيرون برود ودانشگاه 

و  دانشـجويي  کتابخانـة  از نوبـت  بـه  نفـره  چنـد  …زديـم   ذا خوري مـي غديوار سالن 

هاي پايين شـهر ميـز کتـاب     کرديم. بعضي از دانشجويان در محله ها حفاظت مي کتاب

 آمد. ر ميزاهاي جديدي به با گذاشتند، هر روز هم کتاب مي

هاي شعر در خانة فرهنـگ آلمـان بـه محـ  تجمـع       برگزاري شب 32در پاييز

هايي که نويسندگان و شاعران زنـداني   به خصوص شب .هزاران پير و جوان تبدي  شد

سابق، مث  سعيد سلطانپور شرکت داشتند. اولـين بـاري بـود کـه جمعيتـي بـه ايـن        

ز شبيه به خـوابي زيبـا بـود و پايـان     ديدم. همه چي عظيمي و با اين شور و هيجان مي

ناپذير. در شبِ شعر سعيد سلطان پور در دانشکدة صنعتي که کار بـه تحصـن کشـيد،    

جور آدمي آمده بود از پيـر و جـوان و    تمام شب با شور و هيجاني غريب گذشت. همه 

 آموز. دانشجو و دانش

 ها نمايندگان خانواده

عتصاب غذاي عمومي زدنـد. اعتصـاب   ، زندانيان دست به ا32هفتة آخر اسفند 

شـروع شـد.   « هاي کمون چپ بچه»قصر از طرف زندانيان معروف به   2و 3و  2از بند 
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اي و  هاي فدايي بودند با تعدادي توده  شدند، بيشترشان  طرفدار چريک پنجاه نفري مي

هاشـان   هـا را در جريـان خواسـت    . پيش از شروع اعتصـاب، خـانواده  5چند تن از خط 

ها نيز بـه اعتصـاب پيوسـتند و     بند  شته بودند. در عرض چند روز مجاهدين و سايرگذا

هاي زندانيان به صورت دستنويس  بعد از يکي دو هفته بند زنان و زندان اوين. خواست

گشت: اجازة مالقات با خويشـاوندان زنـداني درجـة     ها دست به دست مي ميان خانواده

درجه دو، دريافت کتـاب و روزنامـه بـدون سانسـور،     مالقات با خويشاوندان  يک، اجازة 

ي، يانه و بـه طـور کلـي بهبـود مـواد غـذا      حق استفاده از راديو، حق نظارت برآشـپزخ 

ذا را بـا اعتصـاب مالقـات هـم     غ اعتصاب حال عين در …و بهداشتي وامکانات رفاهي 

ا نبـود.  هـ  رسـيد و خوشـايند خـانواده    همراه کرده بودند که چندان معقوالنه بنظر نمي

گرچه براي دفاع از خواست زندانيان فعاالنه وارد ميدان شـدند و چنـد حرکـت دسـته     

جلـو   بـوديم،  هـا  خـانواده  اعضاء بيش از صد تن از ماکه بار جمعي به راه انداختند. يک

هـا را بـه دفتـر     نخست وزيري در خيابان کاخ تجمـع کـرديم و رونوشـتي از خواسـت    

هـا و   جلو دادسراي ارتش جمـع شـديم و در دانشـگاه   بار هم  يک .وزيري داديم نخست

 کرديم. کاردهايي به ديوار نصب مياماکن عمومي هر روز پال

هـا کارشـان    ليو خي انجاميدطول  به فروردين 25اسفند تا  25اعتصاب غذا از 

 به بيمارستان کشيد.

از براي اولين بار ساواك حاضر شده بود با نمايندگان زنـدانيان و نماينـدگاني    

ها به شک  رسمي مذاکره کند. به رسميت شناختن نماينـدگي از طـرف    طرف خانواده

ي و پـدر  يي کوتاه پدر رضايها پس از گفتگو ناپذير. خانواده سابقه بود وتصور ساواك بي

اعظمي را به نمايندگي از جانب خود تعيين کردند تا با مقامات زنـدان مـذاکره کننـد.    

کردند. اما سـاواك حاضـر نبـود بـه      مذاکره  قصر  انزند ، رئيس ک محرريفکر کنم با 

ها، به خصوص استفادة آزاد از راديو پاسـخ مثبـت دهـد. از روز بيسـت و      همة خواست

نــاگزير اعــالن اعتصــاب غــذاي خشــک کردنــد. مــا  2و  3و  2زنــدانيان بنــد  ،پــنجم

دانستيم که اعتصاب غذاي خشک خطرناك و حتي کشنده اسـت و سـخت نگـران     مي

بوديم. سرانجام پس از پن  روز اعتصاب خشک و انتقال تعداد زيـادي بـه بيمارسـتان،    

ها پاسخ مثبت داد. اما تا به آخر هم به بنـد زنـان راديـو نـداد.      ساواك به همة خواست

 .ها هم رفته رفته کمتر شد دانهاي پشت در زن سختگيري
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 تغيير ايدئولوژيبيانية 

داشـت. در   به زندان انداختن دسـت برنمـي   با اين همه، ساواك از دستگيري و

مـرگ بـر   »که از چمن دانشگاه با شـعارهاي   31در خرداد  دانشجوييتظاهرات بزرگ 

شروع و به جلو در اصلي کشـيده شـد، گـارد    « مرگ بر استبداد»، «حکومت فاشيستي

دانشگاه با باطوم حمله کرد و خيلي از دانشجويان توسط ساواك دستگير و بـه زنـدان   

 ادند. من هم باطوم خوردم، اما دستگير نشدم.افت

بيانيـة اعـالم مواضـع مجاهـدين مارکسيسـت ـ       »در اين فضـا بـود کـه روزي    

به دستم افتاد. اولين فکري که به مهنم رسيد اين بود که آن را بـه دسـت   « لنينيست

شد روي دستمال کاغذي ريزنـويس   صفحه مي 75برادرم برسانم. متن کام  آن را که 

يقه پيراهن برادرم جاسازي کـردم. روز مالقـات پيـراهن را همـراه بقيـة وسـاي        و در 

 تحوي  زندانبانان دادم.

بگيـرم بردنـدم بـه اتـاق دربـاني.      « کارت مالقـات »در مالقات بعدي، رفتم که 

هـا و   داشتدمتوجه شدم که قضيه لو رفته. خوشبختانه از قب  خودم را آماده و همة يا

ترسيدم، اما  سازي کرده بودم. با اين که از شکنجه خيلي مي پاك هايم را در خانه کتاب

جـرمم  « پيامد طبيعـي »احتمال دستگيري و شکنجه را هم پذيرفته بودم و به حساب 

 گذاشتم. مي

از پشت در اتاق مالقات يکراست بردندم به کميته. در راهرو کميته، يـک نفـر   

ل کردن. فـرن  روي سـرم را کنـار    جلو نگهبان را گرفت و شروع کرد در بارة من سئوا

م ايستاده بود که به زبان انگليسي اسمم را پرسـيد و خـودش را   يزدم، مرد جواني جلو

هـا ديـدن    دانستم صليب سرخ از زنـدان  نمايندة صليب سرخ معرفي کرد. با اين که مي

ور کند، اما رو برو شدن با او در راهرو کميته برايم پشتگرمي تصورناپذيري بود. تصـ  مي

از خشـونت و   بـازجويي ناپذيرتر اين بود که بازجوها هـم مـبدب شـده بودنـد. هنگـام      

انگار بـا وجودشـان عجـين شـده      هاي ناموسي شکنجه دست برداشته بودند، اما فحش

 بود.

پذيرفتم که دستنويسِ توي يقة برادرم دستخط مـن اسـت. امـا     ها در بازجويي

ين کار را کرده بودم و با هي  گروهي رابطـه  واقعيت اين بود که خودم به ابتکار خودم ا
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کـم   خلق که دسـت نداشتم. با اين همه، مرا متهم کردند به رابطه با سازمان مجاهدين 

 دهسال زندان داشت.

روز دادگاه در دادسراي ارتش، هيک  ريزم نگاه ناباورانة همه را به سويم جلـب  

دادگـاه گفتنـد بـراي مـن     کردم. در  کرد و من در لباس زندان احساس تشخص مي مي

کردنـد. ديگـر ترسـم از دسـتگاهِ      سـال زنـدان محکـوم    انـد و بـه دو   شده استثناء قائ  

 رقدرت ساواك ريخته بود.قد

 شتاب تحوالت

زنـدانيان   داشـتند. در آن زمـان بيشـتر    چند ماه در سلول عمومي کميته نگهم

ايـ  شـهريور، مـا را    شديم. او هشت نفر مي شده مذهبي بودند. در سلول، تازه دستگير

هاي انفرادي اوين منتق  کردند. با اين که فضا عوض شده بود، امـا   جدا از هم به سلول

مـان نـامعلوم بـود. زنـدان اويـن گذشـتة        ها ناروشـن و سرنوشـت   براي ما مسير رخداد

، غمگين گوشـة   کرد. آن روز جمعه انگيز دستگيري و شکنجة برادرم را تداعي مي خوف

اسـمم را   سـلول را بـاال زد و  « چشـمي »ناگهان کسـي دريچـة    ودم کهسلول نشسته ب

 «.ان نباش! به زودي ميايي پيش مانگر» پرسيد و دلداريم داد که

را در بند عمومي اوين از نزديک شـناختم. آن روز هنـوز    توويدا! چند روز بعد 

با همان وکلة نگهبان پيدا شده بود. اما  سر .ت تمام نشده دوستانت صدايت کردندحرف

 ات سرحال آمدم. يک جملة دلگرم کننده

خبر. اما از لحن هراسـان   شهريور ما هنوز در سلول بوديم و از همه چيز بي 71

، معلـوم  «خواهند حکومت اسالمي برقرار کنند ها مي اين مذهبي»گفت،  نگهبان که مي

ن بند عمومي بود که اوضاع شتابان رو به تغيير است. سر و صداي بازي و تفريح زندانيا

هر بار که از پشت سـلول   کاست. هت و سنگيني فضاي سلول مياز توي حياط هم از اب

شـنيدم کـه معلـوم بـود خطـاب بـه مـا         صداي سرودهاي رزمـي وگفتگوهـايي را مـي   

 داد. ن بخش و خوشايند بهم دست ميهاست، احساسي اطمينا« انفرادي»

د. در فضـاي گـرم و سـرزندة    انتقال به بند عمومي اوين تجربة بزرگي برايم بـو 
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هـا را از   گيري رابطة بين زندانيان و طرز تصميم بيست  سي نفرة بند، مسائ  سياسي و

هاي کتاب خواني چند نفره کلي چيز آموختم. توانسـتم   نزديک تجربه کردم. در کالس

 هـي   خـودم  گرچـه  …با چند تا از زندانيان قديمي و سرشناس از نزديک آشنا شوم 

 توضيح بودم، افتاده زندان به آن خاطر به که انشعابي مجاهدين جزوة از ستمنتوان وقت

 .بدهم هايم همبندي به روشني

آنکـه   شد، بـي  روزهاي پربار و سرشار بند اوين، ديري نپاييد. انقالب نزديک مي

وم آبان داشتيم تو حيـاط  دحوالت براي ما چندان ملموس باشد. عصر شتاب تغيير و ت

کرديم وقتي نگهبان از باالي پله ها اسم هشت نه نفر، و از جمله اسـم   ميواليبال بازي 

ار چنـين انتظـاري را   را براي آزادي خواند، يکباره در بهت و سکوت فرو رفتيم. انگـ  تو

کـرديم همـه    خواستيم ببينيم؟ فکر مي ن و شواهد را نديده بوديم يا نميينداشتيم. قرا

ا که چند ماهي بيشتر به آزاديشان نمانـده آزاد  خواهند چند نفر ر چيز فريب است، مي

کنند و بقيه را نگهدارند. شما ها اعتراض کرديد و حاضر نبوديد از بنـد بيـرون برويـد.    

بـه زودي همـه آزاد خواهنـد    »هاي سر نگهبان کـه   سرانجام پس از پافشاري و توضيح

فتيد. شب بود. مانده بيرون ر  ، غمگين و گريان با هم وداع کرديم و باالخره از بند«شد

بوديم يازده نفر، تنها زنداني قديمي صديقه بود. از سرما و خالء وجود شـما کـز کـرده    

 مام شب را با ميگرن شديد سرکردم.بوديم گوشة اتاق. من از شدت گريه و غصه ت

مـا، بـا پـايکوبي و      اً از برادرم شنيدم که در زندان مردان، درسـت بـرخالف   بعد

 رفتند. ستقبال آزادي ميسرود خواني به ا

را خوانديم که گفتـه بـودي فقـط     توها مصاحبة کوتاه  روز بعد در روزنامه ويدا!

انـد.   ها در زندان مانده اند و خيلي شان نزديک بوده آزاد شده کساني که پايان محکوميت

ها و خوانـدن آن در زنـدان همـه و     در روزنامه توعکس و نام زندانيان ديروز و مصاحبة 

 مانست. ها همه به خواب و خيال مي تصور ناپذير بود. اتفاق ام ه برايهم

  يک ماه بعد، عصر سـوم آمر، مـا را هـم آزاد کردنـد، بـا اتومبيـ  بـه در خانـه        

رساندند و يک رسيد تحوي  هم از خانواده گرفتند. صديقه که شيرازي بود شـب را در  

هدين را ال راحت بيانية انشعاب مجاخانة ما گذراند. تازه آن شب بود که توانستم با خي

 با صديقه به دقت بخوانم.

از فردا براي آزادي برادرم و زندانيان محکوم به ابد رفتم پشت در زندان قصـر.  
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اي بيفتـد، اوضـاع    ها همه نگران بوديم از اين که هرلحظه اتفاق غير مترقبـه  خانوادهما 

زنـدانيان را دسـته جمعـي اعـدام      برگردد يا کودتا شود و پيش از هر چيز باقي مانـدة 

مرتـب   همة زنـدانيان  کرديم. براي در خواست آزادي ميکنند. تا دير نشده بايد کاري 

ـ  روز  …کـرديم و  شديم، با کـانون وکـال مـذاکره مـي     جلو دادگستري جمع مي ه روز ب

هـا   م بـه خـانواده  هاي تازه آزاد شده ه شد، خيلي از مردم و زنداني تعدادمان بيشتر مي

 ند.پيوست يم 

سرانجام روز شنبة هفتة آخر آمرماه، به تحصن روي آورديم. شب را در يکي از 

هاي کانون وکال در طبقة سوم دادگستري مانديم. ولي هنـوز چنـد روز از تحصـن     اتاق

 ها از جمعيت پرشده بود.   نگذشته راهروها و راه پله

اي بـودم کـه    کميتـه از روز دوم کارها را بين خودمان تقسيم کرديم. من جزو 

مسئول تهيه و تقسيم غذا بود. کساني هم رابط بـا بيـرون و جـذب همبسـتگي بـا مـا       

اي آرام و قـرار   آورم که لحظه بودند، هم خبر رسان و خبرآور. مهدي سامع را به ياد مي

هاي نان در زير بغ  و خبرهاي اميد بخـش.   نداشت. هميشه در رفت و آمد بود با بسته

شـد. مـواد غـذائي و     مراهـاني از زنـدانيان سياسـي آزاد شـده وارد مـي     اغلب هم بـا ه 

شـد و مـا    هاي سابق به کميته تحوي  داده مـي  هاي مالي، بيشتر از طرف زنداني کمک

شـدند، تقسـيم    کنندگان، که گاه از صد و پنجاه نفر هـم بيشـتر مـي    آن را بين تحصن

کانون وکال و غيره همـه در دسـت    ها، رابطه با کرديم. سازماندهي کارها، تهية شعار مي

هاي فداييان و مجاهدين بود. شـعارهاي شـفاهي و پالکاردهـا     زندانيان سابق و خانواده

زنداني »، « درود بر فدايي، سالم بر مجاهد!: «  زد هم حول فداييان و مجاهدين دور مي

   …و« فدايي آزاد بايد گردد

ان سياسي به رسميت شـناخته  ها و زنداني از اين که در آن تحصن ساير جريان

هايي را ديده بودم که مخـالف مشـي    کردم. خودم در اوين زنداني تعجب مي ،شدند نمي

کردم بقيه را قانع کنم که از   چين بودند. چندين بار کوشش الگوي مسلحانه و طرفدار

 که شعار مردم هم بود، استفاده «زنداني سياسي آزاد بايد گردد!» تر مث  شعارهاي عام

هاي عـدم   کنيم. اما پافشاري من تا به آخر هم به نتيجه نرسيد. اولين بار بود که نشانه

کـردم. امـا در آن لحظـات     مدارا و مرزبندي با حقوق انسـاني را بـه تلخـي حـس مـي     

انگيز کـه   ها پايدار نبودند. سير رخدادها آنقدر شتابان بود و هيجان ها و واکنش احساس
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توانسـتيم همـة اخبـار را دنبـال      گذاشت. حتي نمي قي نميبا فرصت انديشيدن و تأم 

ها خسته و کوفته، دائم مشغول رفـت و روب، تهيـه و تقسـيم غـذا و      تر کنيم. ما جوان

 بوديم. کردن جمع و جور

ــاه را در  ــرار ش ــه 22ف ــدن    آمر در روزنام ــيده ش ــايين کش ــديم. از پ ــا خوان ه

اي  بار سرِ کنده شدة مجسـمه  هاي شاه از طريق صحنة تکان دهنده و خشونت مجسمه

 با خبر شديم. ،گان هديه آورده بودکنند که آخوندي زير عبايش براي ما تحصن

دي، هنگامي که آخرين زنـدانيان روي دوش مـردم وارد دادگسـتري     51شب 

شدند، حتي فرصت اين را نيافتم که چند کالمي با برادرم مهدي صـحبت کـنم. فقـط    

خوب شد کـه سـبب خيـر    »ته بوديم به شوخي گفت، وقتي همديگر را در آغوش گرف

 «شي!کتواني نام زنداني سياسي را يدك ب شدم و تو هم مي

آمد جمعيت به صـبح رسـانديم. روز    و تمام شب را در هيجان و شادي و رفت

ها و مسعود رجوي از طرف مجاهدين پيام خواندند و از  بعد اصغر ايزدي از طرف فدايي

 .قطعة شهدامعروف به  55، قطعة بهشت زهراند به همانجا همگي يکسره رفت

آلود مح  تحصن را تميز کرديم و تحوي   خسته و خواب مانديم. چند جوان ما

 خانه، در انتظار برادرم.به بازگشتم داديم. با سردردي شديد 

. مبـود  روبرو شدن مادرم بـا او  صحنة تلخ شاهدبه خانه بازگشت،  وقتي مهدي

خيلـي خـوش   »گفـت،   ا انتظار، پسرش را باز نشناخت. مرتـب مـي  ه مادرم بعد از سال

 «آمديد، بفرماييد بنشينيد!

، شبي که نگرانِ سرنوشت برادرم، از پشت ديوار بند در سکوت صداي 21سال 

بهتـر کـه   »گفـتم،   شمردم، به خـودم مـي   ها را مي تيرهاي خالص به زنداني شليک تک

 «خبر ماند! تلخ بي  هاي ن صحنهمادرم دچار نسيان شد و از اي
 



 

 

 اي پدرمه هنام

 سلطنت
ران طايفـة بيرانونـد را در   که پدرم عليرضـاخان اعظمـي، از سـ    مبود هپن  سال

دستگيري پدرم يادم نيست. فکـر   بروجرد دستگير و به تهران بردند. تاريخ دقيق منزل

اقـوام   خان از اهلل خان و نصرت  بود. اما يادم هست که مرتضي 7572نم حدود سال ک مي

 اه پدرم دستگيرکردند.را هم همر ما نزديک و جوان

يک ماشين باري با چند تـا نظـامي    بود که سه روز از دستگيري پدرم نگذشته

جلوي در خانة ما ايستاد، گفتند پدرم در تهران خانه گرفته و همه بايد برويم پيش او. 

خودش کجاست که شما »که  خان، عجيده خانم داد و بيداد راه انداخت  اهلل  مادر نصرت

 «آمدين دنبال ما؟

هاي اي   گيري عجيده خانم، عمة پدرم زنِ کارآمد و معتبري بود که در تصميم

. اما سـرپيچي و  آمد حساب مينقش مهمي داشت و در غياب مردان، رئيس خانواده به 

را بـار کردنـد. مـادرم کـه بعـد از طـالق از        مـا  فايـده بـود. بـه زور اثـا      بـي  مقاومت

با سه فرزنـد پسـر، زنِ پـدرم علـي      -حاکم لرستان منصوب رضا شاه  -السلطنه   معين

خان شده بود در خانه ماند و من همراه عجيده خـانم و چنـد تـن از خويشـان بـا       رضا

تـا بـه تهـران     طـول کشـيد  آيد چند روز  ان. يادم نميهمان ماشين باري رفتيم به تهر

سخت گذشت، راه تمامي نداشت. بـه تهـران   رسيديم. اما يادم هست که خيلي به من 

دانم کجاي تهران بود. خيلي بزرگ بـود و   که رسيديم ما را بردند توي يک زندان. نمي

اتاق هم به مـا  هاي تو در تو و پر از اتاق. دو تا  پر از درخت با يک حوض بزرگ و حياط

 ما گذاشتند. را براي ها و يک انباري و فقط رختخوابرا ريختند ت دادند. اما اثا 

برد تو حياط، مث  يـک گـردش علمـي مـا را      ها ما را مي روزها يکي از نگهبان

کردي  هايي بود تنگ که درش را باز مي ها پر از اتاق گرداند. دورتا دور يکي از حياط مي

نـدازن تـوي ايـن     رو ميهاي خراب  زن»گفت،  شبيه به ک    مد سه طبقه بود. نگهبان مي
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 «بندن. مي ها و درش رو اتاق

 وقت هي  زني را در آن نديدم.ترسيدم، اما هي   مي ها خيلي  من از اين اتاق

رفـت مـرا هـم بـا خـودش       ام عجيده خانم، هرجا مي يک روز آمدند دنبال عمه

سبي  زرد و کاله مشـکيِ شـير و خورشـيدي روي     د. ديدم توي حياط يک نفر بابر مي

ام تمام  گفتند امير سپهبد. جلو عمه  ش ميصندلي نشسته. سپهبد امير احمدي بود، به

ها ميـان کسـانم تکـرار شـده کـه       قد بلند شد و سالم کرد. اين قدر اين ماجرا و حرف

چه سالمي! چه عليکـي! جوانمرديـت کجـا رفـت؟     »ام گفت،  خوب يادم مانده که عمه

 « هام رو چه کردي؟ قول و قرارت کجا رفت؟ بچه

چشـم درسـت   »گفت،  هايش و  روي چشم گذاشت هايش را  امير سپهبد دست

 «هات همه سالمند و سالمت! شه! بچه  مي

ـ  هاي گنده هايش زرد بود. مرا با دست چشم دم اش کشيد و به زور بوسيد. هم ب

 ترسيدم. يم ازش آمد، هم

بعد از دو سه روز ما را دوباره با گاري و اثاثمان بردند بـه يـک خانـه در محلـة     

کالنتري در ميدان توپخانه. ستوان جواني رئيس زندان بـود و  نزديک زندان  ،چراغ برق

دانسـتم مالقـات يعنـي چـه. در سـاختمان        دادند. اول نمـي  هر جمعه به ما مالقات مي

رسـيديم بـه اتـاق مأمورهـا و بعـد پـدرم را        گذشتيم تا مي کالنتري از داالن درازي مي

بوسـيدند و مـن خيلـي بـدم      ميآوردند. رئيس زندان و مأمورها هر دفعه مرا به زور  مي

 آمد   آمد. از همة آنها بدم مي مي

افتادم.  ياد آن روزها و پدرم مي ،شدم  بعد از ساليان دراز هر وقت از آنجا رد مي

اند و ديگر کالنتري و زندان قابـ     اما حاال چند سال است که در آن مح  مترو ساخته

 شناسايي نيست.

يـک نامـه بـه رضاشـاه     »ام گفت،  به عمهخوب خاطرم هست که اول بار پدرم 

 « خان رو که نوجوانن آزاد کنه. خان و مرتضي  اهلل بنويس و ازش بخواه که نصرت

ام. مدتي بعـد   بعد با اجازة آن ستوان جوان نامه را خودش نوشت و داد به عمه

زاد آ ،خان را که شانزده هفده سال بيشـتر نداشـتند   خان و مرتضي  اهلل از آن نامه  نصرت

 کردند.

گرفـت و قابلمـه را    پخـت، دسـت مـرا مـي     ام هر روز براي پـدرم غـذا مـي    عمه 
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رفتـيم بـه محلـي کـه اسـمش َارگ بـود.        برديم به زندان. هر از چند روز هـم مـي   مي

ام قـول   دانم اداره بود يا خانة رؤساي ارتش. يک رئيسي آنجا بود که مرتب به عمه نمي

ام  کنند. اما يـک روز کـه رفتـيم ارگ عمـه     آزاد مي گفت همه را به زودي داد و مي مي

ها  کنند. تازه خيلي از خان روي يک تابلوي بزرگ خواند که ديگر هي  کس را آزاد نمي

بودند. بعد از آن ديگر مالقات هم به ما ندادند.   و روساي ديگر اي  را هم دستگير کرده

دو سرهنگ سررسيدند و  ،دکر ام داشت غذاي پدرم را درست مي چند روز بعد که عمه

 «به دستور امير سپهبد، شما رو بايد ببريم مشهد.»گفتند، 

ام هر چه کرد غذا را نگرفتند. يک ماشـين لنـدرورِ روبـاز آوردنـد، اسـباب       عمه

اثاثة ما را ريختند توي ماشين و ما را سوار کردند و بردند به مشهد. مدتي بعد هـم بـا   

 رفـتم تـو   تبعيدمان کردند به کالت نادري. هر روز مـي  قاطر و اسب از راه کوه و گردنه

که با سي  کنده شده بـود و کنـار رودخانـة     را حياط و کوه بزرگ و درخت کهن سال

 کردم. ديگر هي  وقت پدرم را نديدم. نگاه مي ،کم آبي روي زمين افتاده بود

رسيد بـا اشـتياق بـه چيزهـايي کـه نوشـته بـود گـوش          هاي پدرم که مي  نامه

سواد نمانم خيلـي   کرد که درس بخوانم و بي کردم. از اين که مرتب سفارش مرا مي يم

دانم چه مدت درکالت مانديم، شش ماه يا يک سال که دو بـاره بـا    آمد. نمي  خوشم مي

اسب و قاطر ما را برگرداندند به مشهد. خوب يادم هست که مرا تمام راه کول کردنـد.  

ها پرسـيدم،   کنند. از يکي از زن ند زاري و شيون ميدر مشهد يک روزي ديدم همه دار

من هم شروع کردم به گريه « پدرت رو کشتن»گفت، « کنن؟ دده چرا همه گريه مي»

 فهميدم کشتن يعني چه. کردن، اما نمي

بودنـد و در    مـان را اعـدام کـرده    ام و چند تن ديگر از کسان پدرم و شوهر عمه

هايم برباد رفته بود. مني که قـرار   و خيال  همة خواب بودند. يکدفعه  روزنامه هم نوشته

بود درس بخوانم و بعد بفرستندم به خارج يکدفعه تنهـا مانـده بـودم. پـدرم را کشـته      

بودند و مادرم هم نبود. پدرم در مناسبات ايلياتي بزرگ شده بود و بيست و سـه سـال   

ه تحصـي  کـردن زنـان    اي بود. در آن زمـان کـ   بيشتر نداشت، ولي آدم بسيار فهميده

هـاي   مسئله بود، پدرم به فکر تحصي  کردن من در خارج بـود. چهـرة جـوان و چشـم    

 من و تک تک فرزندان عمه و عموهـا اش از  مهربانش هميشه يادم هست. در وصيتنامه

 کنند.ها درس بخوانند و تحصي   نام برده بود و سفارش کرده بود که همة بچه
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از دسـت دادن سـران خـانواده مجبـور شـده بـوديم       هـا و   اما بعد از آن اعـدام 

اي نداشتيم تـا راحـت همـة     مان را به قيمت ارزان اجاره بدهيم. ديگر پول و پله امالك

حصـبه گـرفتم و    بودم کـه  من هم هنوز دوکالس درس نخوانده .دها درس بخوانن بچه

بـا اقـوام    امـا  .هم. دو سه سال هم پيش مـادرم بـودم  ديگر نتوانستم به درسم ادامه بد

 کردم. مادرم احساس غريبگي مي

 آزادي سي چنه مونَه!

ـ   که رضا شـاه از ايـران رفـت و عمـويم مرتضـي      7521سال  يس ايـ   خـان، رئ

مرا برد پيش خـودش. بـاوجود سـن کمـي کـه داشـتم از        ،بيرانوند آزاد شد و برگشت

م هوشنگ پسرکوچک عمويم، به خاطر اين که مادرش مريض شده بود، مث  بچة خود

کـه بيسـت و دو    ام دم که با پرويزخان از اقوام پـدري کردم.  پانزده سالم بو مراقبت مي

سالش بود ازدواج کردم. پدر او را هم اعدام کرده بودند و خيلي سـختي کشـيده و آدم   

محمد که به دنيا آمد تازه دنـدان عقـ  در آوردم. بـه     ام محکمي شده بود. فرزند سوم

ورود محمد عق  هم به خانة ما آمد. ده تا بچه آوردم و همه را  قول يکي از آشنايانم، با

ام،  سالم و با اخالق و درسخوان بزرگ کردم. نه کور و کچ ، نه چـالق و َشـ . از عمـه   

هـا   عجيده خانم که زن شجاع و دانايي بود خيلي چيزها ياد گرفته بودم. از همان سـال 

 المث  بودم. ميان خويشان ضرب 

ا خوب بزرگ کردم تا رسيدند به دانشگاه. هوشنگ پسـرعمويم  هايم ر همة بچه

آباد يک مطب باز   ها بزرگتر بود در دانشگاه اصفهان دکتر شد و در خرم که از همة بچه

هايم را که با آن همه زحمت و عشق بـزرگ   گذاشتند. بچه مي راحت ما را کرد. اما مگر

را هم خيلـي آزار و اميـت کردنـد.    کرده بودم، يکي يکي دستگير کردند. اهالي لرستان 

خواندنـد.   دوتا از دخترهايم، زيبا و فرشته و پسرم فريدون در دانشگاه اهـواز درس مـي  

پسرم فريدون را اول از همه به خاطر رد و بدل کتاب با دوستش امامي گرفته بودنـد و  

رفـتم    باد ميآ در زندان شهرباني اهواز زنداني بود. ماهي يکبار تنهايي با اتوبوس از خرم

اهواز براي مالقات. در مالقات همه جور زنداني بود. بيشترشان عرب بودند و ايـن قـدر   
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توانستم با فريدون حرف بزنم. يـک دفعـه کـه رفتـه بـودم       سر و صدا بود که اصالٌ نمي

گفتنـد   .فايـده نکـرد   ،مالقات، پشت در زندان گفتند فريدون نيست. بـه هـردري زدم  

 ،آباد. هنوز خسـتگي راه از تـنم در نرفتـه     ال خراب برگشتم خرمنيست که نيست. با ح

ت دانستم کـه مأمورهـاي سـاواك هـي  وقـ      ها مخفي شده. مي شنيدم هوشنگ در کوه

ش، ا بودند، توي مطب، توي اتاق عم . مثـ  نياکـان   گذاشتند. دائم مراقب راحتش نمي

ه هم پست کرده بـود بـه   کردند که عاصي شد و زد به کوه. يک نام اميتاو را اين قدر 

شما نگذاشتين من زندگي راحتي داشته باشم، من هـم پـدر شـماها رو    »که ها ساواکي

 «آرم! در مي

گفتنـد فريـده    گفتند. مي من خودم نامه را نديده بودم، ولي اهالي اين طور مي

اش شـيرين و بهـرام هـم مانـده      هاي دو سه سـاله  همسرش را هم با خودش برده. بچه

مانـدم   کردم. روزگارم سياه شده بـود. تنهـا کـه مـي     عمويم. داشتم دق مي بودند پيش

کـردم   هـا خـود داري مـي    فرجي بشود. اما جلو بچه ،کردم کردم و دعا دعا مي گريه مي

خواستم غـرورم بشـکند.    زدم. نمي مبادا دلشان بگيرد. جلوي مردم يک کالم حرف نمي

دم. هوشنگ را خودم بزرگ کرده بودم، ز از اين ور نگران هوشنگ بودم، اما حرفي نمي

ام بود. خيلي هم قبولش داشتم. آدم درستکار، مردم دوست، باسـخاوت و شـجاعي    بچه

کننـد   کمک مي او دارند و به خيلي دوست او را دانستم که اهالي از آب درآمده بود. مي

م دانسـتم چـه باليـي سـر پسـر بـزرگ       گذارند دست ساواك بيفتد. از آن ور نمي و نمي

رفت. امـا   زدم و خواب به چشمم نمي اند. شب تا صبح تو حياط چرخ مي فريدون آورده

توانست ظاهرش را نگهدارد، از  ظاهرم معلوم نبود. همسرم پرويزخان، برخالف من نمي

همة کارها هم نداشت.  را خورد و آب، حوصلة هي  کاري غذا افتاده بود، فقط قرص مي

ه چيز برسم. هم به او برسم، هم از کساني که يک بند به با من بود. مجبور بودم به هم

شد و خالي، اقوام و اهالي ايـ    مان پر مي پذيرايي کنم. هر روز خانه ،آمدند مي ما ديدن

 .ام آمدند به ديدن ز راه دور ميا

فريده همسر هوشنگ را هـم کـه از کـوه رفتـه بـود       اي خردهبعد از يک ماه و 

ديگر نتوانستم جلـو خـودم را   خبر دستگيري او را شنيدم دستگيرکردند. وقتي  ،مشهد

حال افتادم. وامانده بودم با دوتا بچة کوچک او چـه   تابي کردم که بي اين قدر بي .بگيرم

نخواهنـد   ،کنم؟ دلم به اين خوش بود که دختر بزرگتـرم فريـده را کـه حاملـه اسـت     
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ذشـته او را هـم   باشـد. ولـي چنـد روز نگ    مـن  توانسـت کمـک   دست کم او ميگرفت. 

هـاي سياسـي هوشـنگ.     هايش را داده بود براي کمـک بـه فعاليـت    گرفتند. گويا سکه

اش  دخترم را جلوي چشم خودم گرفتند. دلم آتش گرفت وقتي ديدم پسـر سـه سـاله   

بنـد   روزبه را هم با خودش برد. بعد از يک روز ساواك روزبه را برگرداند خانه. بچه يـک 

دانستم چه طور آرامش کنم. دو روز بعد  نمي .گرفت رش را ميکرد و بهانة ماد ميگريه 

دخترکوچکترم فرشته را هم در اهواز گرفتند و پسر بزرگترم محمد را در يزد. آن دو را 

را هـم کـه   برده بودند به کميتة مشترك در تهران. دختر ديگرم زيبا و همسرش توک  

ز مـدتي آوردنـد بـه زنـدان     بعـد ا  شته بودند، با هم گرفتند وگاز ماه عس  به دزفول بر

 بروجرود.

گاه فرزندانم، درست همان جايي بـود کـه    جايي که تبدي  شده بود به شکنجه

السـطنه، حـاکم لرسـتان، عموهـايم و پـدر       سيزده نفر از خويشاوندانم، از جمله معـين 

ديدم تمامي آن چه به سرمان آمـده بـود،    شيرمحمدخان را دار زده بودند. مي ،همسرم

ي تـک تکشـان را   هـا و اميـدهاي   شود. با چه نگرانـي  هايم تکرار مي نبار دارد براي بچهاي

 بزرگ کرده بودم.

هاي کـوچکتر ده دوازده سـالة خـودم و پسـر سـه سـالة        مانده بودم من و بچه

هاي سه ساله و شش سالة هوشنگ. سرگردان بودم و پر از دلشـوره. امـا    دخترم و بچه

 به روي خودم نياورم.ها  لوي بچهکردم ج سعي مي

 ، بـه ايـن اميـد   دادند، باالخره راه افتادم رفتم تهران در بروجرد که مالقات نمي

اند. در تهران جا و  هايم آورده يک بازجو يا کسي را پيدا کنم و ببينم چه بر سر بچه که

مکاني هم نداشتم، جز يک خانه که اجـاره داده بـوديم. رفـتم پـيش مسـتأجر و ازش      

ازه بدهـد چنـد شـبي در آنجـا بمـانم کـه بـا دسـت و دلبـازي پـذيرفت.           خواستم اج

هـا   رفتم دمِ درِ کميتة مشـترك، بلکـه خبـري از بچـه      ها از صبح تا شب مي پنجشنبه

هاي ديگري هم بودند. زمستان شده بود و ما مجبور بوديم روي  بشنوم. جز من خانواده

م تهران، امـا  يم بروجرد بود يک پايپا برف تو پياده رو از سرما اين پا و آن پا کنيم. يک

از مالقات خبري نبود. دخترم فريده در بروجرد وضع حم  کرده بـود، بـازهم مالقـات    

انـد بـه    بود که يک روز شنيديم همه را يکجا منتق  کرده 35دادند. آخرهاي سال  نمي

افتـادم بـه    تهران. بعد از مدتي از کميته تلفن کردند که بروم بچة فريده را بگيـرم. راه 
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گرفتند کـه   طرف تهران، روزبه پسرش را هم با خودم بردم. در کميته تازه ايراد هم مي

بين بودند و من هم هـي    ايم. بازجوها خيلي کوته چرا اسم پسر فريده را روزبه گذاشته

انـد،   ها هم نوشـته  ها و بيمارستان خوردم. گفتم، اين نام را سر درحمام وقت ازشان نمي

گـرفتن تـا از ايـن     خودت رو هم بايد مي»هم هست. رسولي برگشت گفت،  اسم کوچه

 «ها نکني!   زبونيبلب

ها آزادي سـي چنـه    چه بهتر، من و پدرشون رو هم بگيرين. بدون بچه»گفتم، 

 «مونَه!

بـازجويش   رسوليو  آرش گرفت که ساکت بمانم، آخر فريده يواشکي نيشگونم 

 ترسيد. بودند و مي

دختر فريده را بغ  گرفتم بغض گلويم را گرفت، بس کـه بچـه    اما وقتي نازي،

خورد. خدا عمـرش را زيـاد کنـد، از     الغر و ضعيف بود. بدتر از همه، هي  چيز هم نمي

کرد. از روزبه و نازي ديگـر   بند گريه مي خورد و يک دستش بيچاره شده بودم. غذا نمي

به تهران براي مالقـات آنهـا را   رفتم  شوم. هر وقت مي توانستم يک لحظه هم جدا  نمي

رفتـيم پشـت در اويـن تـا      بردم. اما از مالقات خبري نبود. از صبح مـي  هم با خودم مي

اضافي،   گرفت. من هم لباس کرد و دست روزبه را هم مي عصر. همسرم نازي را بغ  مي

راه  آنهـا  ريخـتم تـوي کيـف و بـه دنبـال      ا مـي ها ر آب جوش و شير و غذا و غيرة بچه

رسـانديم بـه    افتادم. ماشين هم نداشتيم با ماشين کرايه و پاي پياده خودمان را مي مي

کثافـت پشـت در    و اوين. با يک بچة شيري و يک بجة سه سـاله تـوي خـاك و خ ـ     

گشـتيم   گرفت. خسته و کوفته برمـي  نمي تحوي  ما را مانديم تا عصر، هي  کس هم مي

گرفتنـد و   دند يـا اسـهال مـي   خور . سرما ميشدند ها مريض مي به خانه. هر بار هم بچه

شـد نوبـت مالقـات     حالشان بهتر مي ،کردند. تا با هزار زحمت و دوا درمان مي غاستفرا

مـان هـم کـه از     افتاديم. باز روز از نو روزي از نـو. خانـه   رسيد و دوباره راه مي بعدي مي

ه بـراي مالقـات   هـايي کـ   مستأجر پس گرفته بوديم، هميشه پر بود از اقـوام و دهقـان  

و  کـردم. ديگـر حـال    پذيرايي مـي  آنها دند بيايند به تهران و بايد ازکسانشان مجبور بو

 .ه بودماندروزي برايم باقي ن

زمستان گذشت و عيد شد، بازهم به ما مالقـات ندادنـد. يـک بـار بـه رسـولي       

زيـن   باال و پايين داره! هميشه پشت بهخه رحم و مروت داشته باش، زندگي آ»گفتم، 
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فعالٌ که پشت به زيـن  »زنان گفت،  رسولي با خنده و لحن آهنگيني، بشکن« مونه! نمي

 «بنديم! بنديم، فلنگ رو مي و ميت زين به پشت شد، فلنگ رقاست، هر و

 خواندنـد  م ل غـز مـي  يپشـت سـر دخترهـا    ،بـين  بعضي خويشان و اقـوام کوتـه  

آوردنـد   سر حرف در ميبعضي هم پشت « شه! يعني چه؟ دختر که کمونيست نمي»که

ها بـه   بيايند. البته خيلي ما دنکردند به دي گفتند، کساني هم اصالٌ جرأت نمي و بد مي

ها   ولي من به اين حرف د.ش مي سربلندي ماباعث  کهکردند  نگاه مي ديدة احترام به ما

 شان کرده بودم. داشتم. خودم تربيتکاري نداشتم. به دخترها و پسرهايم اعتماد 

هـا بـراي مـا پيغـام فرسـتاد کـه        پسرم محمد از طريـق خـانواده   ،د از مدتيبع

جمشيديه مخصوص زندانيان ارتشـي   به مالقاتش در زندان جمشيديه. توانيم برويم مي

پاشديم و رفتيم به بازي دستگير شده بود. من و پدرش بود، محمد در دورة خدمت سر

م به زندان جمشيديه. بردندمان تـوي  اي بود که خودمان را رساندي تهران. روز يکشنبه

يک سالن بزرگ که کلي زنداني روي پتو نشسته بودند بـا فالکـس چـاي و خـوراکي،     

هايي کـه شـده    مث  سيزده بدر. محمد را که ديدم خيلي خوشحال شدم. او از شکنجه

نشـان   خـوب کـردم روحيـة خودمـان را     سعي ميچيزي به من بروز نداد. من هم  ،بود

بودن روزهاي سخت حرف بزنم. بعدها فهميـدم   يفت و خيز زندگي و موقتبدهم و از ا

از سر گذرانده. دفعة بعـد کـه رفـتم مالقـاتش آوردنـش       را هاي سختي که چه شکنجه

هايم را فقط پشـت تـوري    چهپشت توري. انگار يک زنداني فرارکرده بود. از آن به بعد ب

 ديدم.

م را خرد خـرد آوردنـد بـه بنـدهاي     هاي اي بچه باالخره بعد از يک سال و خرده

 ريدون شـنبه و چهارشـنبه،  مختلف  قصر. محمد پنجشنبه و يکشنبه مالقات داشت، ف

اي نداشتم. تقريباٌ هر روز بـا دوتـا    چاره .شنبه و دوشنبه. ديگر ماندم تهرانسه دخترم 

همـراه مـن    يبچه پشت در اين زندان و آن زندان بودم. همسرم هم هـر از چنـد گـاه   

بغلم و يک بچـه بـه دسـتم و يـک کيـف       ها تنها بودم، با يک بچه ر وقتآمد. بيشت مي

افتـادم بـا اتوبـوس خـودم را      ام. سـاعت هفـت هشـت صـبح راه مـي      سنگين رو شـانه 

رساندم به قصر. تشريفات کنترل و بازرسي و به صف ايستادن و غيره چنـد سـاعت     مي

گرما مجبور بوديم منتظـر بمـانيم.    کشيد تا نوبت به ما برسد. توي سرما، توي طول مي

ها انتظار، يک ربع مالقات پشت توري يا پشت شيشـه و   تازه چه مالقاتي! بعد از ساعت
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خواهنـد. بـا خسـتگي و سـر      گويند و چه مي فهميدم چه مي پر از سر و صدا. اصالٌ نمي

پـول و   گشتم خانه، تازه مجبور بودم از آن همه قوم و ايلياتي پذيرايي کـنم.  درد برمي

اري هـم از  تومـان بـود و مقـد    2311اي هم نداشتيم. حقوق بازنشسـتگي شـوهرم    پله

هـا ارزانـي    مان زياد بود. خوب! آن وقت اما آمد و رفت به خانه .امالکمان درآمد داشتيم

رسـيدند چـه    دانم با آن همه مهمان که گاه به سي چه  نفر مـي  بود، اما راستش نمي

کردنـد چيـزي برايشـان نبـريم.      يم مرتـب سـفارش مـي   هـا  کرديم. بچـه  جوري سر مي

شود بين همـه. فقـط مـادر و خواهرهـاي      گفتند همه چيزها توي زندان تقسيم مي مي

هـا خيلـي    آوردند. ما براي بچـه  چيزهايي براي آنها مي ،آمدند مالقات دامادهايم که مي

اليش گذاشته برديم. يک بار که براي محمد سبزي برده بودم و چندتا سير هم  کم مي

 رکاري کردم نگرفتند که نگرفتند.ها را از من نگرفتند. ه بودم، سبزي

 همان در و ديوارها

هايم و فريده  اي همه را دادگاهي کردند و به دو تا از بچه بعد از يکسال و خرده

هـا را   زن هوشنگ ابد دادند. به بقيه هم دهسال و پانزده سال. شبي که خبر حکم بچه

ح نخوابيدم. اما صبح کـه شـد جلـوي کوچکترهـا اصـاٌل بـه روي خـودم        شنيدم تا صب

ـ  نياوردم. فقط دلم خوش بود به اين که دست ه هوشـنگ کـه مثـ  پسـرم بـود      شان ب

 نرسيده.

ام را از توي زندان بـرده بودنـد سـر     بود که سياوش پسرعمه 32آخرهاي سال 

اده بود و گفته بود، چند جسد که هوشنگ را شناسايي کند. يکي ا زجسدها را نشان د

هـاي   ها گفته بود که هي  يـک از نشـانه   اما بعداٌ در زندان به بچه« در صد دکتره! 31»

در صد تا براي دسـتگيريش نيـرو    31هوشنگ را روي جسد نديده. به اين خاطر گفته 

 هـا  بـا بچـه   شمالقـات  نوبـت ها را گول بزند. يک روز هم که خواسته آن بسي  نکنند. مي

 «!باور نکنين ،ر گفتن دکتر کشته شدهاگ»، يواشکي به اشاره به من گفت، دهمزمان بو

بـر   ،روزگار سختي بر ما گذشت. از يک طرف هي  وقت معلوم نشد 32تا سال 

بد و پانزده سال هايم بودم که به ا د و از طرف ديگر نگران سرنوشت بچهآمدکتر چه سر
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ط به خاطر رابطـة فـاميلي دسـتگير    در اين ميان دامادم هم که فق .محکوم شده بودند

شده بود، عفو نوشته و آزاد شده و در صدد بود زن بگيرد. ساواك هم دخترم فريـده را  

برد به محضر تا رضايت دهد. با اين که دخترم خودش قصد جدايي داشـت، امـا بـا     مي

گرفـت   دلم بيشتر مي ،بردند به محضر رفتاري هر بار که او را دست بسته ميگآن همه 

شدم. هر روز هم  با دو تا بچة کوچک پشت ايـن در زنـدان و آن در    و سخت آزرده مي

بنـد  اش از آن همه دردسر به سر آمده بود و ديگر در تهران  زندان. همسرم هم حوصله

را جمع کرديم و برگشتيم به بروجرد. بعد از چند ماهي کـه   ها شد. باالخره اسباب نمي

قات در بروجرود بودم، شبي خواب ديدم که فريده دختـرم  مال ها و بدون   به دور از بچه

ايـن تنـور   »و چند دختر ديگر با کالهي برسر از تنوري تاريک بيرون آمدند. پرسـيدم،  

 «اين تنور ابده!»گفت، « ست روله؟چي

شـوند. امـا    هايم آزاد مي از آن وقت ديگر مطمئن بودم که بچه .يدماز خواب پر

هـا   بچـه  کرد، جز خودم. اين بار که رفتم تهران به مالقـات  هي  کس خوابم را باور نمي

، بـه جنـب و جـوش    بازجوها انگار شپش افتاده به جان .ديدم که همه چيز عوض شده

اين دختر »افتاده بودند. آرش تا مرا پشت در زندان قصر ديد با لحني متعجب پرسيد، 

 «هنوز اين جاست؟

 «نبوده؟ يري او دسته گ  جنابعاليمگر دستگ»گفتم، 

 «کار من؟ يا کار خودشون؟» گفت، 

تـو  »خبـر پرسـيد،    بعد از مدتي سر و کلة رسولي پيدا شد. انگار از همه جا بي

کار شما از اين بهتر که نميشه! اين هـم روزگـار   »گفتم، « هنوز با اين بچه اين جايي؟

 ...«من است 

فتـه بـه   بعد که رفتم توي اتاق مالقـات از فريـده شـنيدم کـه صـليب سـرخ ر      

  ترسـيد  دهـن بـه دهـن نشـوم. مـي     کرد که با بازجوها  ديدنشان. اما مرتب سفارش مي

 ش را سر آنها در بياورند.ا تالفي

 ،پرسـيد  «ينش شما به زودي آزاد مي»فتم، گ روزي که به مالقات محمد رفتم

 «گم نه، همين جوري خودم مي»فتم، ام. گ مگر از راديوهاي خارجي خبري شنيده

منظورش از خر سـبز، شـاه   « يايم خر  سز که ر ت، ايما هم مي»گفت، خنديد و 

 آييم. بود که اگر دررفت ما هم مي
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يک بار ديگر هم خواب آزادي دختر کوچکترم فرشته را توي يک بيابان ديدم. 

هـا برگشـتند    هاي مرا باور نکرد، تا انقالب شد و دانه دانه همه بچه اما هي  کس خواب

 شد.لم راحت به خانه. ديگر خيا

هـا   اما هنوز آب خوش از گلويم پايين نرفته بـود کـه دوبـاره آوارة درب زنـدان    

هاي آشنايي که در زمان رضا شاه خويشانم را به دار آويختند، محـ    شدم. همان مح 

 کـامم ، با انقـالب هنـوز مـزة شـادي بـه      شکنجة فرزندانم در دورة محمد رضا شاه شد

بـار   بند کشيدند. امـا ايـن  ه هايم را ب هچهمان مح  ب بود که بازهم درست درننشسته 

چهار فرزندي را که به علت سن و سال پايين در دورة شاه از بند جسته بودنـد، روانـة   

نصيب نمانـد. اينبـار هـم     ام از زندان و شکنجه بي کس در خانواده زندان کردند تا هي 

ها و بازجوهـا   ن تفاوت که نگهبانها با همان در و ديوارها، با اي من ماندم و همان زندان

 کردند. ا خطاب ميقکار و آقا و دکتر، برادر و حاج آرا به جاي سر

ن شد که پسرم فريدون را هم دوباره به زندان بيندازند. با اي نمي ماما هرگز باور

شتم که با ايـن شـعر   اي برايش نو بودم، اما نامه او که خودم هراسان و نگران سرنوشت

. روزي مشکلي نيست که آسان نشود / مرد بايد که هراسان نشـود پسرم  :شد يمشروع 

اگر چه « خواهد ندامت کند و آزاد شود يا اعدام؟ دلت مي»هايم ازم پرسيدند،  که دختر

همة اميدم اين بـود کـه ورق برگـردد و پسـرم سـالم بـه خانـه بـازگردد، امـا  گفـتم،           

کنم، تا چـه رسـد بـراي فرزنـد و      سرشکستگي ميان مردم را براي هي  کس آرزو نمي

هـايش کـه    گي و مهربـاني اعدام کردند. ياد مردان 27ام. فريدون را هم در سال  جگرپاره

 شود. هايم سرازير مي کاش ،افتم مي

 





 

 

 
 





 

 

 اشتي ديگردياد

گيري زندان سياسـي   اي است که سرگذشت شک  نخستين مجموعه داد داد بي

 کند. روايت مي آن دوره زندانيان ش از انقالب، از زبان بخشي ازدر دهة پي زنان را

ويژگي کتـاب در ايـن اسـت کـه خـاطره و برداشـت يـک نفـر نيسـت، بلکـه           

بـا افکـار    ،است ي آنانها از خانواده و تعدادي از زندانيان تن 51هاي  دربرگيرندة تجربه

 .ندگوي ميهاي خود باز ت، که در روايهاي متفاوت گون و ديدگاه سياسي گونه

جلـد اول بـا   آن اسـت.   chronologique ترتيب زمـاني يـا    ويژگي ديگر کتاب

شود و با آزادي  يشروع م 7531دستگيري سه زن در آغاز مبارزة مسلحانه در تابستان 

 يابد. پايان مي 32 سال دو زنداني در اواي 

و انحالل احزاب  خيزبا تشکي  حزب رستا شاه اين درست زماني است که رژيم

 .ديدتري را در دستور قرار دادسياست سرکوبگرانة ش مردم،و  ايران نوينرسمي 

 اي تک حزبي تبـدي   به طور رسمي و قانوني به جامعه جامعة ايران ،از آن پس

حتـي طرفـداران    د.گـرد  مي نيز ممنوعمخالفت سياسي در چارچوب قانوني  وشود  مي

 سياست رسمي نداشتند. ي خالفنظام هم اجازة ابراز نظر

شـدن شـکنجه و آزار    مند به شک  نظام ،ها اين استراتژي سياسي در زنداناثر 

براي  زندانيان زن احکام ابد و اعدامِصدور  د.ها بو باال رفتن ميزان محکوميت زندانيان و

محکوميـت   دورة ان پس از پايانآزاد نکردن زنداني . حتيآيد ميبه اجرا در نخستين بار

 يابد. ت ميرسمي

از گـروه   نفر 1) زنداني سياسي مرد1و کشتار  اين استراتژي جلد دوم با اجراي

ن شود و با گشـود  شروع مي 32 سال فروردين 21و دو زنداني مجاهد( در  بيژن جزني

 يابد. پايان مي 31 سال ها در آستانة انقالب در زندان

مـتن   زنـان را در گيري و وضعيت زنـدان   شک  رويهم 2و  7بدين ترتيب جلد 

هاي آن  اي که بارزترين نشانه دهه کند. حکايت ميرخدادهاي يک دهه پيش از انقالب 
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بـر   تراواك در ابعادي شديدتر و فراگيراي است که توسط س سابقه سرکوب و خفقان بي

اي که حتـي خوانـدن و رد و بـدل کتـابي نظيـر       شود. دوره اعمال مي مخالفان سياسي

شـود و   حسين ساعدي يا پاشنه آهنين جک لندن جرم شناخته ميعزاداران بي  غالم 

و فکـر کـردن را،    انديشـيدن  آورد. قدرت حاکم امکـان  يشکنجه و زندان را به همراه م

 د.کن مي تدايي، از جوانان تشنة آگاهي سلبحتي در سطحي اب

ي جديـد،  سياست اجراي با حاکم رژيم 32دهه، يعني از سال در نيمة دوم اين 

بـا بهـره بـرداري     اسـت  گذارد. اين درست همزمان کوب و ارعاب گامي فراتر ميسر در

ميـان  درون مجاهدين براي ايجاد شکاف و خصومت  غييرايدئولوژيتماجراي ساواك از 

 طي و نيروهاي کمونيست و مجاهدين.هاي افرا ذهبيم

هـاي خـونين    شدن تغيير ايدئولوژي بخشي از مجاهدين و تصفيه در پي علني

زنـدانيان   ت مبتلفـه را از سـاير  ئـ روحانيون طرفدار خميني و اعضاء هي ، ساواكيدرون

. دهـد  در اختيار آنان قرار مـي  اي ويژه کند و در اوين امکانات رفاهي و کتابخانه جدا مي

بـدين   .شـمارد  مجـاز مـي   بـراي آنهـا   فسير قرآن و علوم ديني راهاي ت رگزاري کالسب

و مجاهـدين، توسـط روحـانيون از     هـا  يه کمونيستعل اولين فتوا ترتيب زمينة صدور

 د.شو فراهم مي درون زندان

ن همـا کـرد، بازتـاب    سياست و روشي که حاکميت در عرصة زندان اعمال مـي 

ميـان  تقويت جريـان هيئـت مبتلفـه و حا    جهت در در مقياس جامعهسياستي بود که 

 نقش مهمي بازي کرد. رخدادهاي سياسي سمت و سوي بعدي خميني و

 هـاي فکـري،   هـا و گـرايش   جريـان  هاي سياسي، تقريباٌ همة گروه، در آن زمان

بـه پيامـدهاي ايـن     بودندن اين سياست به رغم آنکه از اولين قربانيا، ها حتي در زندان

 .ه قدرت رسيدن روحانيت توجه نکردندو زمينة ب سياست

 

فضـاي   متـأثر از از سـويي   عليـه رژيـم شـاه،    ، مبارزة مسـلحانه ها آن سال طي

شـي  ي، رويت فعاالن سياسـ گرايي اکثر و از سوي ديگر ناشي از جواني و آرمان جهاني،

به حاشيه رانـده شـده    ه، در آن فضاي خفقان و سرکوب،ساير اشکال مبارز .مسلط بود

 بود و در عم  امکان بروز نداشت.

شـهادت يـا فـدا     .ارجحيـت داشـت   بر انديشه و نظردر اين دوره عم  انقالبي 
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مقوالتي نظيـر فرديـت و حقـوق بشـر محلـي از       ارزشِ واالي سياسي پيدا کرد. ،شدن

هـا   ها، مجاهدين و مذهبي اعراب نداشت. واژة روشنفکر از همه سو، از سوي کمونيست

 شده بود. البته ساواك به دشنام سياسي بدلو 

بيني سرنوشت شوم جنبش آزاديخواهي  در چنين فضايي پيشروشن است که 

 ساني ميسر نبود.مردم، به آ

 

آنچه امـروز   از شد، نوشته مي در آستانة انقالب داد دادِ بي گمان اگر بي

 بود. مي بينيم، متفاوت مي

از بيسـت سـال در مهـن مـن      پس روايات زنان زندان سياسي آوري فکر جمع

 : شک  گرفت

 پس از استقرار جمهوري اسالمي با تمامي پيامدهايش. -

 چپ.هاي  جريانپس از بارز شدن شکست  -

کـه   «واقعـاٌ موجـود  »اردوگـاه سوسياليسـم    ي و پس از فروپاشـي شـورو   -

 آن بودم. روزگاري در صف مدافعان

همــة  اتحــاد شــوروي و روشــدن بــيش از پــيش اســناد جنايــات پــس از -

. جناياتي که با توجيه مبارزة ايدئولوژيک، مبـارزه  وابسته به آن شورهايک

و... بـر مـردم ايـن     دشـمنان خلـق  عليه امپرياليسم جهاني، مبارزه عليـه  

 شد. کشورها اعمال مي

هـاي پـر    که در اين سـال  اي يهاي فکر هاي بسيار و بحران پس از پرسش -

 نشيب پشت سر گذاشته بودم.

در مهن من بـه امـري ضـروري    پس از آنکه بازنگري به گذشته  باالخره و -

 بدل شده بود.

ه به معنـاي فـرا رفـتن از    . بلکگذشته ر خاطراتبه مفهوم مرو فقط بازنگري نه

در  و جسارت اهميت نقد به معناي تأکيد بر هاي بسته و از پيش تعيين شده. چارچوب

 انديشيدن.

شـدم کـه در گذشـته     ييها باور دچار بحران و ترس از نفي در اين رهگذر ابتدا

حتي جنايـت و کشـتار را در    . طرز فکري کهسهيم بودم يا در اشاعة آن آن در دفاع از
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توطئه امپرياليسم جهاني، دشـمنان   به کرد يا يممختلف توجيه  وي چپ به اشکالارد

 شد. داد، به آساني دگرگون نمي ينسبت م و ضد انقالب

. بـود   دشمنان در صورت بازگو کردن واقعيتنگراني از سوء استفادة  تازه نوبت

 مـن  ايم و بودهکه فهميدن آنچه  و در پي ها چيره شدم ها و دلهره بر نگراني اما باالخره

ام، دورة زنـدان   و از آنجا که در مسـير زنـدگي سياسـي    .م برآمدمنيز در آن سهيم بود

حصارهاي  در اي که ، بازنگري به آن دوره مهنم را فراگرفت. دورهاي داشت جايگاه ويژه

رفته تا باورهاي فرهنگي و داد دستگاه ساواك گ تنگ زندان، همه چيز از خشونت و بي

تر  تر و عريان و پر رنگ با شدت و حدت بيشتري جريان داشت هاي سياسي تنگ نظري

 .يافت بروز مي

 براي هايم خودم بسنده کنم. تجربههاي شخصي  تجربه نخواستم به با اين حال

 د.ترسيم کم و بيش معنا داري از آن دوران پرجوش و خروش کافي نبو

نسـبت بـه آنچـه در     سـابقم را  که روايت و برداشت همبندان پس، برآن شدم

 م، چه نـاهمخوان بـا آن.  ان با طرز فکر خودهم زيسته بوديم، بشناسم. چه همخو کنار

ها و تنوع افکار بهـره بگيـرم و    گوني تجربه اين بود که در حد ممکن از گونه برايم مهم

 ها را در اختيار ديگران قرار دهم. ها و برداشت در صورت امکان اين تجربه

بـازگو   هسال هي امروزي و با فاصلة بيست و چندبا نگا همه روشن است که اين

 .اند ي بسياري همراه بودهها با پرسش براي من و طبعاٌ .شوند مي

 : اينها بودند اي داشت هايي که برايم اهميت ويژه پرسش

اي از زنـدان در يـاد و    ها چه موضوعي، چه رخدادي، چه جنبه با گذر سال    -

 باقي مانده و خواهان بازگو کردن آن هستند. تر ، زندهممهن هريک از همبندان

 اند. رهنگي داشتهخاستگاه اجتماعي و فهمبندانم چه  -

و با چه طـرز فکـري بـه کارهـايي      انهآگاههايي  هر يک از ما با چه انگيزه -

شد. آيا به عواقب آن آگـاه   دست زديم که از نظر ساواك جرم شناخته مي

 بوديم؟

 افراد در ارتباط بوديم؟يا  سياسي چه گروهبا  -

 ميزان دانش و آگاهي سياسي ما، به هنگام دستگيري چه قدر بود؟ -

هاي اخالقـي و   نگاه و طرز فکر امروزين ما، از نظر سياسي و از نظر ارزش -
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 فرهنگي چه تفاوتي با نگاه و طرز فکر ديروزمان دارد.

يـاد   هـا چـه بـه    همبندان از رفتار و کردار خود مـن در آن سـال  که و اين -

 آورند، و امروز چه قضاوتي نسبت به آن دارند. مي

هايي که برايم مطـرح بـود بـا همبنـدانم در      بسياري ديگر از اين دست پرسش

ميان گذاشتم و گفتگوها را در نواري ضبط کردم. بازنويسي و تنظيم ايـن گفتگوهـا را   

بـه صـورت    ،نبا تأييـد کتبـي راويـا    ضمون گفتگوهام چندين بار تغيير دادم. سرانجام

انـد   ميان آنچه راويان خواسته اگر چه د.خواني کتاب مي اين مدند که درهايي درآ روايت

و آنچـه کـه خواننـده دلـش      ام بگويند با آنچه که من برداشت و به خواننـده منتقـ  کـرده   

 است. زياد  کند فهميده، فاصله خواهد بشنود و بفهمد يا خيال مي مي

خـوريم کـه    ها و مساي  مختلفـي برمـي   به موضوع ها روايت اين دربا اين همه، 

بـه آن  بـوده و بـا ديـدگاه، فرهنـگ و تجربـة شخصـي خـود         يراو مشغولي بيشتر دل

 همين جاست. ها در ها و برداشت گوني تجربه ها و گونه . تنوع روايت پرداخته است

 

ه ايـن  . بستها و مستق  از ديگر روايت هر روايتي قائم به ذات در عين حال

تا پـيش از چـاپ جلـد     ديگر نيست. يروايت يا تکذيب تأييد مفهوم که هي  روايتي در

اول کتاب، گفتگوهاي اصلي با همة راويان به پايان رسيده بود و هي  يک از همبنـدان  

 .مون روايت ديگري اطالع نداشتاز مض

 از تـر  ، تصويري همه جانبهها ها و ديدگاه گوني برداشت ها و گونه روايت استقالل

بـا  دهـد.   چه ما به عنوان سياست و مبارزة سياسـي در نظـر داشـتيم بـه دسـت مـي      آن

ه بر متن فضاي سياسي حاکم بر آن دوره هايش. تصويري ک ها و نارسايي ها، ضعف قوت

 گرفته است. شک 

 

ز زنـدان را  نيـ  نمـ تهيه و تنظيم ايـن کتـاب،    اين را هم بگويم که بادر پايان 

کـه آدمـي در    مايـن را هـم بهتـر فهميـد    . هـايش  هـا و نگرانـي   هدلهر دوباره زيستم، با

آنکـه   بـي  ،برخوردار است براي پايداري اي هاي نهفته ظرفيت چه از هاي دشوار وضعيت

 در پي قهرماني باشد يا اسطوره شدن.

تـوان بـه تمـامي بـه ديگـري       يرا با بـازگويي آن، نمـ   تجربة زندان با اين همه،
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پرسيدم حد  مي ساواك، از خود گران هاي شکنجه دة شقاوتزماني با مشاه .منتق  کرد

بـر سـر هـزاران هـزار      امروز با آشکار شدن آنچه ؟سبعيت و درندگي انسان تا کجاست

توان گفـت کـه    ، ميسال گذشته آمده 23طي  هاي جمهوري اسالمي در زندان زنداني

 .سقوط آدمي نهايتي ندارد

هـاي   افـق  توانـد ب ،داد شـکلي از بـي  در هـر   ،دادهـا  بـي  انتقال تجربـة  باشد که

رهنگ ريشه دار ها زير فشار استبداد سياسي و ف به روي جامعة ما که قرن تري گسترده

 بگشايد. مذهبي زيسته، -سنتي

 ويدا حاجبي تبريزي  

2112ژوئن  -7535پاريس، خرداد                   
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پايه بررسي و )بر  7531تا  7531دانيان سياسي زن از سال تعداد کل زن

 نفر 111اطالعات ما( 

 

 نفر از زندانيان 517سن 

 2%  73 سال 73کمتر از  

 25%  731 سال 23تا  73بين  

 21%  32 سال 53تا  22بين  

 2%  72 سال 53باالي  

 

 2 ندکودکاني که در زندان متولد شد 

 

 اننفر از زنداني 215شغل 

 77%  21 محص  

 25%  772 دانشجو 

 2%  71 ليسانسيه 

 2%  77 داروساز دندانپزشک، پزشک، 

 5%  1 پرستار 

 71%  22 استاد ناظم، معلم، 

 77%  21 شاغ  کارمند، 

 1%  71 خانه دار 
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 71 کساني که در زندان ديپلم دبيرستان گرفتند

 3 کساني که در زندان سواد آموختند

 

 ها وميتمحک

 27 سال 71محکوميت  

 1 سال 73تا  77محکوميت  

 73 محکوميت ابد 

 2 53 و 23محکوميت ابد +  

 

 زير شکنجه ساواک کشته شد

 مجاهد 32مرداد  23 فاطمه اميني 

 

 زير شکنجه ساواک يا در درگيري کشته شدند

 سازمان انقالبي 33سال  چيانمعصومه طواف 

 ان انقالبيسازم 33سال  مهوش جاسمي 

 

 در زندان اعدام شدند

 مجاهد 32   بهمن 5 منيژه اشرف زاده 

 فدايي 33 شهريور 1 اعظم السادات روحي آهنگران 

 ييافد 33    آمر 21 زهرا آقا نبي قلهکي 

 

 53 کساني که عفو نوشتند 
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 55 در جمهوري اسالمي دوباره به زندان افتادند  

 

 در جمهوري اسالمي اعدام شدند بعد از آزادي که زندانياني

 21سال  اشرف احمدي 

  21سال  اعظم صادقي بناب 

 22سال  ايران خاکساري 

 21يا  33سال  روح انگيز دهقاني 

 21سال  معصومه شادماني 

 21سال  الدن بياني

آزادي  پس از 15سال  موالفقاريزهرا  

 و فشار کرد. زير خودکشي

رواني دچار بيماري شکنجه 

  ه بود.شد

 

 :باختند ناني که بعداز آزادي دردرگيري جازنداني

 

 هاي فدايي خلق ايران چريک

 32اوائ  سال  نادره احمدهاشمي 

 32تير  2 نزهت السادات روحي آهنگران 

 32مهر  فرشيده فرجاد راد 

 32بهمن  2 فاطمه افدر نيا 

 33ارديبهشت  23 زهره مدير شانه چي 

 33ارديبهشت  23 ميترا بلب  صفت 

  32فروردين    71 پري دخت )غزال( آيتي 
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 لنينيست -ين خلق ايران و مجاهدين مارکسيستمجاهد

 35سال  اکرم صادق پور کلوري

 32دي  73 صديقه رضائي 

 33مهر  1 سرور آالدپوش 

 33مهر  23 سيمين تاج جريري 

 33آمر  71 فاطمه تيف تکچي 

 33دي  72 ليال زمرديان 

 33بهمن  73 حبوبه متحدينم 

 در جمهوري اسالمي 21بهمن  اشرف ربيعي 

 در جمهوري اسالمي 21سال  بتول دزفولي 

 در جمهوري اسالمي 27ارديبهشت  فرشته ازهدي 

 فروغ جاويدان     21سال  مهين رضائي 

 

 7531تا  7531ها از  باختگان زن در درگيري نجا

 22 فدايي 

 1 مجاهد 

 

 

 در اثر انفجار و غيره ختگانبا جان 

 باختگان

 در اثر انفجار و غيره 

2 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي زندانها نقشه

 اه مطبوعات و اعالميهبريدة 
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 طرح کلي زندان قصر که پرويز نويدي به ياري حافظه خود ترسيم کرده است

 
 ميدان جلوي زندان قصر

 33تا  31بند سياسي زنان و زندان جنحه و جنايي زنان از سال  نحستين و دومين  -7

 آموزشگاه  - 2

 آشپزخانة زندان  - 5

 1و  3و1و 5و 2شامل بندهاي  8و  7زندان شمارة   -1

 زندان مجرد  - 3

 بهداري زندان  - 1

 حمام زندان  - 1

 7جنايي شمارة  زندان جنحه و  - 8

 ساختمان انگشت شماري  - 2

 زندان جنحه و جنايي زنان  -71

 31تا دي  33سومين بند سياسي زنان از سال   -77

 قسمت اداري زندان قصر  -72

 دفتر رئيس زندان قصر  -75

 فروشگاه زندان قصر  -71
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 ة زندانواژه نام

 





 

 

در مورد ه بازجوها اصطالحي کآبلمبو: 

پس از مقاومت  ،که زير شکنجهکسي 

 يعني بردند. بکار مي، شکست ميزياد 

به صورت آنار  زنداني شکنجه شده

 آمد که با يک تلنگر ميآبلمبويي در 

رکيد و هر چه در درون داشت ت مي

 .ريخت بيرون مي

 مخصوص شکنجه که دستگاهي آپولو:

 يدار   صندلي آهني دستهبه شک

شده بود. زنداني را روي صندلي تعبيه 

ها و پاهايش را در  نشاندند، دست مي

الهي ، ککردند اي اهنين پرس مي حلقه

که  گذاشتند آهنين بر سرش مي

پوشاند. در  صورتش را تا گردن مي

به پاهايش شالق  چنين وضعيتي

، زد فرياد مي زنداني اگر زدند. مي

صدايش با طنيني هولناك در کاله 

بود که اين دستگاه از  ايعپيچيد. ش مي

 خريده شده است. سوئد

: کسي که براي پليس خبر  آنتن

د. اصطالح راي  در زندان رک ميچيني 

 مردان.

 در جريان بازجويي : آويزان کردن

 را از طريق حلقة فلزيِ زنداني

 کردند که طوري آويزان مي بند،دست

ها و م  دست  تمام وزن بدن به کتف

 شد. منتق  مي

 در مح  يا سلولي کسي که : رياضطرا

دفع ادرار يا مدفوع  نياز به بستهدر 

 .داشت

. تک نفره بـود  سلول با مترادف : نفراديا

دت زمان به سر بردن در انفرادي بـر  م

بــراي  بــازجو کــه حســب جرمــي بــود

 کرد. مي تعيين زنداني

خـود  سياسي  از فعاليت کسي که : بريده

 .پشيمان بود

 ها که ها يا سلول تاقاي از ا مجموعه : بند

بر حسـب جـنس )زن    تعدادي زنداني

يا مرد(، نـوع جـرم )سياسـي يـا غيـر      

سياسي( و مـدت محکوميـت در آنجـا    

 ند.شد مي نگهداري

نامي که طرفـداران مبـارزة    : پروچيني

ــورد  ــلحانه در م ــاني مس ــار کس  بک

الگـوي چـين بـراي     که از بردنـد  مي

کردنـد.   مبارزه در ايران پيـروي مـي  

ــي ــويا يعن ــهرها از  ز الگ ــرة ش محاص

 طريق روستاها.

اي  خانـه  کسي که به زندگي در : پوشش

 د.يبخش ظاهري عادي مي ،تيمي

کسي که به طـور علنـي    : پوشش علني

لي با سازماني مخفي د، وکر زندگي مي

 و امکانات در اختيـار آن  در ارتباط بود

 د.دا مي قرار

در جريان بـازجويي زنـداني   :  نويسي تک

در اطالعات خـود را  کردند  ر ميرا وادا

ش در مــــورد دوســــتان و آشــــنايان
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ــه هــايي برگــه  شــرح. بنويســد جداگان

فعاليت سياسي يکي از اين دوسـتان و  

  نويسي بود. تکآشنايان 

که به صورت فـردي  بودتکي کسي :  تکي

ــون( م  ــع )کم ــاج و خــارج از جم ايحت

د. اصطالح کر تأمين مي زندگي خود را

 ويژة زندان مردان.

اشياء  محلي براي مخفي کردن : اسازيج

 ممنوعه. هاي ها و جزوه يا نوشته

اصـطالح خـاص زنـدان زنـان، بـه       : جمع

کـه مقـررات    اکثريت زندانياني معناي

 ند.کرد مي تعيين براي همه بند را

 کسـاني  بـه  در زنـدان زنـان   :  اي هجير

 که دچار بيماري بودند شد گفته مي

به تشخيص پزشـک بنـد از مـواد     و

نظيـر شـير،    غذايي بهتـر و بيشـتر  

ــره گوشــت، عســ  برخــوردار  و غي

، طبق مقررات بقية زندانيان شدند. مي

بند، به ندرت حق استفاده از اين گونه 

ــتند.  ــواد را داش ــردان  زدر  م ــدان م ن

برخالف زندان زنان، فقـط در صـورت   

ــراي بيمــاران   ــواد، ب کمبــود برخــي م

 شدند. اولويت جيره قائ  مي

بازجو بـراي وادار کـردن   :  جيرة شالق

زنــداني بــه دادن اطالعــات، تعــداد 

معيني جيـرة شـالق روزانـه بـراي     

 51يا  21کرد. مث   ميزنداني تعيين 

ماه  2يا  7ضربه شالق در روز به مدت 

 و از اين قبي .
کسي کـه ندانسـته وارد    : در تور افتادن

شد که زيـر نظـر و مراقبـت     محلي مي

 .پليس بود

هـاي   يکـي از دسـت   : دستبند قپـاني 

کمر و دست ديگر را  زنداني را از پشتِ

از باالي شانه با دستبند بهـم وصـ  و   

کردند. طـوري   ياي از آن آويزان م وزنه

ها و قفسـة سـينه زيـر فشـار      که کتف

وزنـه بـه حـالتي از گسـيختگي دچــار     

 د.ش مي

که ميان يک محفـ  يـا    کسي بود رابط:

ـ  ا اعضاء يا کسانيبسازمان   هکه ماي  ب

 .بودند در ارتباط بودعضويت 

 اصطالحي خاص زنـدان زنـان   : روزکاري

به معنـاي کسـي کـه وظيفـة رفـت و      

، تحوي  گرفتن غذا و آماده کردن روب

و غيره را طي يک روز به عهـده  سفره 

. در زندان مردان بـه جـاي ايـن    داشت

 .رفت به کار مي کارگراصطالح، واژة 

 هاي جرم زندانِ مربوط به : زندان عادي

 غير سياسي. جنحه و جنايي و

به زندانياني  :مردان عاديو  زنان عادي

که به جرمي غير سياسي  شد گفته مي

 ند.بود  به زندان افتاده

که در دادگاه بـه   اي زنداني:  زير اعدامي

 ، امـا حکـم او  بـود  اعدام محکوم شـده 

 .قطعيت نداشت هنوز

جويي او که بـاز  اي زنداني : زير بازجويي
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 .ه پايان نرسيده بودهنوز ب

اصطالح خاص زندان مـردان  :  زير هشت

ــيس،     ــر رئ ــة دفت ــاي محوط ــه معن ب

هـا. زنـدانيان در    افسرنگهبان و نگهبان

ايــن محــ  بازخواســت و در مــواردي  

 ند.شد شکنجه نيز مي

ــر هشــتي ــدا:  زي ــراي  اي نــيزن کــه ب

 د.کر يزندانبانان جاسوسي م

سـفرة مخصــوص  :  هــا اي سـفرة معــده 

هـاي   که غالباٌ دچـار بيمـاري   يبيماران

در زندان مردان گفتـه   ند.گوارشي بود

 ها. شد سفرة مريض مي

و  3/7محلي در بسته در ابعـادي  :  سلول

متر مربع براي نگهداري يک نفـر.   3/2

ولي به دالي  مختلـف گـاه تعـداد بـه     

 د.يرس چند نفر مي

رايط سلولي که تمـام شـ  :  سلول عمومي

امـا   بـود. سلول انفرادي بـر آن حـاکم   

از سلول انفـرادي   تر مساحت آن بزرگ

دانيان در آن از دو نفـــر و تعـــداد زنـــ

 .بيشتر بود

در  .اصطالح خاص زنـدان زنـان  :  سم دار

ــه کــار مــي کســيمــورد  ــت ب کــه  رف

 .مشکوك به همکاري با ساواك بود

کـه   شـد  گفته مي کسيبه  : سياسي کار

 .انه بودمسلح مخالف عمليات

 اب.سئوال و جو : سين جيم

ــر شــکنجه :  شکســته اي  کســي کــه زي

مثـ  انـار   بازجوهـا   زبـان بـه   طوالني،

 .دش مي آبلمبو

بـه   از طرف زنـدانيان  کسي که : شهردار

 مسئول ادارة امـور داخلـي بنـد    عنوان

بجاي  32پيش از سال د. ش مي انتخاب

استفاده  دار کمونواژة شهردار از واژة 

 شد. مي

که از فعاليـت خـود    کسي بود : عفوي

اظهار پشـيماني و درخواسـت عفـو    

 دکر مي

 ن مردان کهاصطالحي خاص زندا : فاالنژ

پـس از مارکسيسـت شـدن بخَشــي از    

و بـه   سازمان مجاهدين خلق راي  شد

کـه   شـد  گفته مي هاي افراطي مذهبي

بر اساس نجس و پاکي وساي  زنـدگي  

 خود را از ساير زندانيان جدا کردند.

ــرن  ــ : ف ــدان رســمي تِک  ــ زن ــه رن گ ب

ــا  ــتري ي ــرمه خاکس ــوارد اي س . در م

بـه جــاي   فـرن  را  جابجـايي زنـدانيان  

 د،انداختن چشمبند روي سر زنداني مي

رِ مخفيانـة سياسـي در محلـي    ديدا : قرار

  .امن

سـاعت و زمـان    گذشـتن  ، سوختن قرار

 قرار.

هايي که از  و نشانه عالئم : قرار سالمتي

ــق آن ــي   ،طري ــازماني مخف ــاء س اعض

که ديدار يـا مالقـات    شدند متوجه مي

 با عضوي ديگر بدون مانع است.
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ر و تشــريح مضــمون تفسـي  : کتــابخواني

 اي در جمعـي  نوشـته  کتابي يا مقاله يا

 .چند نفره

در  بحـث و گفتگـوي چنـد نفـره     : کالس

از جملـه   هاي مختلف در زمينه زندان،

 مسائ  سياسي.

اعضـاء   .جمعـي زنـدانيان   زندگي : کمون

بـه   کانـات رفـاهي  تغذيه و ام از کمون

 ند.شد مند مي طور برابر بهره

بعد از بحثي طوالني  37 – 32در سال    

مــردان، ايــن تعريــف بــراي  زنــداندر 

کمون به دست آمـد: کمـون واحـدي    

ــي ــت سياس ــک  از - اس ــنفي متش  ص

ســر مبــارزيني کــه در اســارت رژيــم ب

 رتق و فتق مسئول يار کمون ،برند مي

بـه   دار کمـون  امور روزمـرة کمـون و  

ــوان مســئول ــالي و  عن ــون ادارةم  کم

  .شد انتخاب مي

تيـر   3پس از سرکوب زندانيان مرد در    

، اســتفاده از واژة کمــون جــرم بــه 32

 کسي کـه از ايـن حکـم    حساب آمد و

از آن  شد. کرد شکنجه مي سرپيچي مي

بـه   يـار  جاي کمون شهردارپس، واژة 

 کار گرفته شد.

 راهروهـايي جنبـي کـه در   کوچة بنـد:  

کميتة مشترك به راهروي اصـليِ هـر   

 شدند. طبقه، وص  مي

در زندان زنـان بـه کسـي اتـالق     :  گالبي

د که بـه رغـم پايـان محکوميـت     ش مي

ــي   ــر م ــدان بس ــان در زن ــرد همچن  .ب

 بـه روايـت دخـو   همچون انجيري کـه  

انگـــور بـــوده چالنـــدن، " :قزوينـــي

شخاش بهـش پاچانـدن، تـو آفتـاب     خ

خشکاندن، چوب تو کـونش چپانـدن،   

 "تازه شده گالبي.

شـد کـه    : به کسي گفتـه مـي   اي مشي

 طرفدار پيگير مشي مسلحانه بود.

اصطالحي است که در زندان :  ملي کشي

بعـد   در زنـدان  ماندن دان به معنايمر

 .رفت از پايان محکوميت به کار مي

ت سياسي کنار ه از فعاليکسي ک : منفعل

 .کشيده بود

ه از فعاليت سياسـي خـود   کسي ک : نادم

ــود و آن را اعــالم و تبليــ   پشــيمان ب

 د.کر مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


