
                                                   و دراينجا دختران نمی ميرند

  بازداشتگاه سيد علی خان سال                                                

  

  

                                                  

                            بر ديوار نوشته بود                                    

  

. همه چيزمات و در هم بود. چشم که گشودم آشنايی وجود نداشت و اين بيشترگيجم می کرد     
ابتدا از .  پارچه ای سياه با چشمانی خشمگين باالی سرم بود و مرا صدا می زدای پيچيده درچهره 

:                                    ا از آن دايره بيرون می آمدچهره در دايره ی سياه قرار گرفته بود و صد. آن صدا ترسيدم

  !                                                                                                            پاشو بايد حساب پس بدی -

. با چشمانی تنگ از شدت درد،با دقت به چهره اش خيره شدم.  شدصدا خيلی ضعيف شنيده می
. آه پس من مرده ام و اکنون دارم حساب پس می دهم. گويا مسئله بهشت و جهنم واقعيت داشت

  :             چهره با خشم تکانم داد و گفت

                                                                                                                !د پاشو بايد حرف بزنی -

دو نگهبان کنارم ايستاده بودند، يکی چشم بندم را محکم کرد . کم کم وضعيت خودم را درک کردم
             :                                                   صدای خشنی از حلقومی بيرون آمد. و ديگری آن را پايين تر کشيد

. ذ رو بگيرو هر چه تو سرت داری بنويس، اسم همه ی افرادی رو که می شناسی اين قلم و کاغ-
!                                                                                                             ازت اسم می خوام، اسم ، اسم 

کاغذ های بازجويی را با تکرار واژه ی اسم چندين بار بر سرم کوبيد و بعد آنها را روی دست 
  :هايم گذاشت و گفت



  !                                                                                                                                    د بگير-

  :                                                                                                              تکرار کرد. دادماهميتی ن

   دبگير مگه نمی خوای از اينجا بيرون بری؟                                                                                     -

  :                                                                                                             تکرار کرد. ت کردمسکو

         !                                                                                                         گفتم بگير به نفع توست-

  .                                                                                                        من برای نفع خودم اينجا نيستم-

           :                                                        داد کشيد. با خشم از جايش پريد، صندلی اش به گوشه ای افتاد

  .                                               گنده گويی می کنی، شهامت داری يه بار ديگه بگو تا پوست از سرت بکنم-

  .                                                                                       من برای نفع خودم اينجا نيستم: تکرار کردم

. يش را می شنيدمها از کنارم که رد می شد صدای نفس. ع کرد دورم چرخيدن و فحش دادنشرو
رو کرد به . از تکرار حرفم گر گرفت. دوباره حرف هايش را تکرار کرد و همان جواب را گرفت

                                       :                                                      پاسدار زنی که در کنارم ايستاده بود و گفت

  !                                                                                                            خواهر سرش را باال بگير-

  .                              ديگر سرم را به عقب کشيدزن پاسداردستی زير چانه ام زد، سرم را باال گرفت و با دست 

سريع خودم را  از دست پاسدار . بازجو به سرعت ازمقابلم گريخت تا از زير چشم بند ديده نشود
از بينی ام خون جاری شد، خون . بازجو طاقت نياورد و شروع به کتک زدنم کرد. بيرون کشيدم

:                                                                                        گهبان و گفترو کرد به ن. را که ديد آرام گرفت

               !                                                                                                         خواهر، پشت پرده-



دستم را از دست نگهبان بيرون کشيدم . دو نگهبان دستهايم را گرفته، از اتاق شکنجه بيرونم بردند
مرا توی ماشين هل دادند، در . و با چادر کثيفی که روی سرم انداخته بودند بينی ام را پاک کردم

.                               مغزتو داغون می کنيمما همگی مصلح ايم اگه بجنبی: تهديد کردند. محاصره ی پاسداران بودم

مگر من چقدر نيرومند و خطرناک بودم که بتوانم با آن وضعيت ازميان ! چه تهديد خنده داری
از آن محوطه که بيرون .  احساس غرور می کردم که آنقدر از من می ترسند.پاسداران بگريزم

يک ماشين پيکان با پنج . سوار شديم. ديم چادرم را کشيدند تا بايستم بعد چشم بندم را باز کردندآم
به . مثل رفت و آمد های مردم. سرنشين ، سه زن چادری عقب،دو مرد جلو، کامال معمولی

يکی از . مرا توی سلولی انداختند. چشم بندم را بستندو به راه افتاديم. محوطه ی ديگری رسيديم
  :                                                                                              نگهبانان گفت

  .                                                                                                         می تونی چشم بندتو باز کنی-

در تاريکی . چيزی نمی ديدم. چشمانم را چند بار ماليدم.  کردم، همه جا تاريک بودچشم بندم را باز
درد شديدی تمام وجودم . پايم به ديوار سرد سلول خورد. دراز کشيدم. دنبال پتو گشتم، پيدايش کردم

                                       .                          را در خود کشيد، کز کردم ، آنقدر داغ بود که نيازی به پتو نداشتم

. راهرو توی سلول تابيدنور. چيزی نگذشت که در باز شد. سلول در عمق تاريکی فرو رفته بود
                                     کجايی؟                                                                             -:    پاسدارزن گفت

                                                                                                                                                     
 کنارم گذاشت و خودکار را روی کاغذ های بازجويی را. دوباره بيرون رفت چراغ را روشن کرد

:                                                                                                                         آنها پرت کرد و گفت

                                                            .                                                        تا فردا بعد از صبحانه-

با يک حرکت عصبی رو . نگاهمان به هم افتاد، زن جوانی بود که بسيار خسته و عصبی می نمود
بعد از ظهر وحشتناکی . در را که قفل کرد، دقايقی مات به در بسته نگاه کردم. برگرداند و رفت

چه بازجويی احمقانه . ز دستگيری مری مستقيم به اتاق شکنجه بردندبعد ا. راپشت سر گذاشته بودم
  :                                   بازجو گفت! ای

   خودت را معرفی کن و بگو با کدام گروهک کار می کردی؟                                                                  -

  .                                                                                                        با هيچ سازمانی کار نمی کردم



  :                                                                                                  سيلی محکمی به صورتم زد و گفت

                                                                                                                  .  گفتم خودتو معرفی کن

  :                                                                                   دوباره سيلی ام زد و گفت. اسم مستعارم را گفتم

  را می خواهم، مادرت وقتی زائيدت چی چی تو رو صدات کرد؟                                           اسم اصلی ات -

  :                                                                                  با فرياد گفت. عصبانی شد. اسم مستعارم را گفتم

ای به زور اسمتو از حلقومت بکشم بيرون؟ من اسمتو می می خو.  اين اسم، اسم گروهکی توست-
!                                                                                                     دونم ولی دوست خودت بگی، خودت

                                                                                .                                       اسم مستعارم را گفتم

                                                                                                                

                                                            شوهرت چی؟ اسم اونو هم نمی دونی؟                              : گفت

  .                                                                                                                   همسرم سياسی نيست-

حاال بگو ببينم چرا . هستين جدی ميگی؟ البته ما قبول داريم که شماها سياسی نيستين و گروهکی -
از شيراز به اصفهان اومدی؟                                                                                                                

                                                           .                                                                    ازدواج کردم-

   فقط برای ازدواج اومدی؟                                                                                                             -

                                                                                 .                                                           بله-

     چرا اينهمه کتاب تو خونه داشتی؟                                                                                                 -



                                                                                       .                من کتاب خوندن رو دوست دارم-

   چرا فقط مطالعات مارکسيستی و رمان های به اصطالح انقالبی و ضد مذهبی؟                                          -

                                                                       .                            من همه نوع کتاب خوندن می خونم-

   که گفتی اسمت چيه؟                                                                                                                    -

                                                                                         .                             سه بار اسمم را گفتم-

   مسئول سازمانی تو کی بود؟                                                                                                          -

                                                                                                     .           با سازمان کار نمی کردم-

  .                       اين جواب ها به درد عمه ات می خوره، خيلی مسايل هست که بايد بگی و من ازت در می آرم-

                                                                                       .                              جواب ديگه ای ندارم-

  :                                       چند سيلی پی در پی به صورتم زد، همين سئوال ها را چند بار ديگر پرسيد و گفت

   ديشب شما چه کسايی بودند؟                                مهمونای کابل، کابل زبونتو وا می کنه، اما قبلش بگو ببينم -

   چه ربطی به شما داره؟                                                                                                                -

                                                                        .                                             ربطشو نشونت می دم

چند نفر روی سرم ريختند و در حالی که بی دفاع . مرا به اتاق ديگری بردند. نگهبان را صدا زد
وضعيت . بستند) تی( يک آن به زمينم زده به ميله صليب مانند معروف به    ايستاده بودم در
حرکت . انداختند به طوری که سر و صورتم پر خاک شد  پتوی کثيفی روی سرم . وحشتناکی بود

اولين . زير رگبارکابل قرار گرفت آنقدر سريع بود که در يک آن کف پاهايم رو به آسمان و 
 جای فرياد کشيدن    ضربه ی کابل با نام اهللا همه ی تنم را به رعشه در آورد، دلم می خواست به

 چه شعاری بدهم که دلم خنک شود، از بس رژيم اما نمی دانستم چه بگويم. از درد شعار بدهم
به دليل نداشتن . شعار تو خالی مرگ بر آمريکا می داد ديگر دوست نداشتم آنرا به زبان بياورم



پتو را از روی صورتم . يک موضع قوی در رويارويی با رژيم، گريه ام گرفت و فرياد کشيدم
:                                      پايش را با پوتين کثيفش روی پيشانی ام گذاشت و گفت.  سرم بودبازجو باالی. کنارزدند

   سياسی هستی يا نه؟-

  :با تمام وجودم فرياد کشيدم

  . سياسی بودن حق منه-

  . خب حاال که اعتراف کردی مسئولتو هم معرفی کن-

  . خودم-

  ! برادر بزن-

  : در ميان زدن ها دوباره پايش را روی پيشانی ام گذاشت و گفت

  اگه در مورد خودت از زبون ديگرون بشنوی می نويسی؟ -

  . بله-

  . خيلی خوب خواهر نجمه، ضبط صوت رو روشن کن-

به اطالعات در مورد همسرم که .  يک مرد که صداش رو تشخيص نمی دادم مرا معرفی کرد-
  .رسيد ضبط را خاموش کردند

  :بازجو با تشر گفت

  ُدرس ميگه؟ -

  . بله-



      چرا انکار می کردی؟-

  . بايد می دونستم چقدر منو می شناسين-

  !برادرا، بازش کنين بيارينش نزديک ترتا بهش بگم

آخرين سيلی محکم . با هر سيلی که به صورتم می زد فحش هم می داد. مرا روبروی بازجو بردند
  .د، سرم به ديوار خورد و گيج شدمبو

  

  

  سلول پشت پرده

به نظرم . يک متر در سه متربا سقف بسيار بلند بدون پنجره. سلول پشت پرده سلول عجيبی بود
، به سبک درهای قديمی دو لنگه بود و چون به علت دِرسلول. آمد که قبال يک راهرو بوده

نسيم خسته ای تن اش را . ث کوچک ايجاد شده بودفرسودگی، کامال بسته نمی شد، زير آن يک مثل
پشت در پتوی ضخيم سياهی آويزان بود که به آن پرده می . از آن زير به درون سلول می کشيد

رنگ طوسی سلول چندين بار روی هم تکرار شده و ديوارهای آن پر ازرمز و راز و . گفتند
ستم در کدام يک از بازداشتکاه های رژيم نمی دان. عالمت ، نقاشی ، تاريخ دستگيری و اعدام بود

 . اسيرم

روی زانوهايم به حرکت در آمده، شروع به خواندن نوشته های . جواب نيامد. به ديوار مورس زدم
دختر کوچکم، : " يک زندانی که از دوری دختر کوچکش رنج برده بود، نوشته بود. ديوار کردم

زندانی ديگری زير هرگز ." ينها باور نمی کنندتو می دانی که من هرگز دروغ نمی گويم ولی ا
و نوشته های ديگری زير آن به چشم "  حتی به بازجو؟ : "دروغ نمی گويم خط کشيده و نوشته بود

  !"صداقت با دشمن؟: " می خورد

با خواندن آن، . سلول، يک کتاب بود. بر چهارديوار سلول تا آنجايی که دست می رسيد نوشته بود
سيد علی خان، واقع اينجا بازداشتگاه : " روی ديوار نوشته بود. اع قرار می گرفتدرد تحت الشع

بازجو جز يک احمق بی سواد " ؛ "روبه صفتان زشتخو را نکشند" ؛ !"در کمال اسماعيل است
آدمی با سر " ؛ " با خيانت خود را زنده به گور نکن" ؛ " زندان ميدان نبرد است " ؛ " نيست

اسالم دين " ؛ " ظهور فاشيسم درايران " ؛ " بازجو يه دستی می زنه " ؛ " دافراشته بايد مير
زری جان در کنار امام حسين تو را خواهم ديد امشب " ؛ " بوی انقالب مياد " ؛ " سرمايه داری 

" ؛ " خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان " ؛ " بهاران خجسته باد " ؛ " اعدام می شوم 



در اين بازداشتگاه چهار تواب  خطرناک " ؛ " جالد ننگت باد " ؛ "  شويدزحمتکشان جهان متحد
هر شب بکنم رو " ؛ ... " زندگی زيباست ای زيبا پسند" ؛" بزن جالد و شادم کن" ؛ " داردوجود 

  " ...به يمن چون تو بر آيی

از کرد و گفت نگهبان در را ب. صدای اذان بلند شد، به زحمت خود را به پتو رساندم و دراز کشيدم
 :  

  ! وضو-

  . ميرم دستشويی-

هوای . تمام حياط بازداشتگاه را بايد طی می کردم. فاصله دستشويی تا سلول پشت پرده زياد بود
وقتی به . آزاد بازداشتگاه و شستن خون خشک شده ی زير بينی و گلويم کمی حالم را جا آورد

 بر درد مجددًا شروع به خواندن نوشته های برای غلبه. سلول برگشتم پاهايم به شدت درد می کرد
" گشتاپو" پاسدار فرزانه ، معروف به: مشخصات پاسداران شکنجه گر ازجمله . روی ديوار کردم

؛ " جغد شوم" ؛ صفا معروف به " جالد" ؛ نجمه معروف به " چماقدار" ؛ زهرا معروف به 
  .ها روی ديوار نوشته شده بودمشخصات چهار تواب با عاليم مشخصه ی ظاهری و خط سياسی آن

با سر و صدای . هنوز از آن سلول بيرون نرفته تا حدودی به اوضاع بازداشتگاه آشنا شده بودم
پتوی سياه . به شدت خوابم می آمد. پاسداران و آوردن صبحانه خودم را به پتو رسانده دراز کشيدم

  .  ی شده را توی سلول کثيف انداختدر باز شد، دستی نان و پنير غاز. معروف به پرده کنار رفت

دقيقًا مشخصات نوشته . چيزی نگذشت که نگهبان فرزانه آمد. توجهی نکردم، دوست داشتم بخوابم
يونيفورم سپاه پاسداران را که مانتو و شلوار سبز و مقنعه ی بلند و سياه . شده بر ديوار را داشت

تالش می کرد با ژست .  پر پشت و درهمبود بر تن داشت با چهره ی کشيده و عصبی و ابروهای
توی سلول و پايش را دقيقاً  کنار سرم آمد . گرفتن، خودش را چيزی غير از يک پاسدار نشان دهد

روی پتو گذاشت ، دست هايش را به کمرش زد، نگاهی به کاغذهای سفيد بازجويی انداخت و گفت 
 :  

   چرا ننوشتی؟-

يکی از مشخصات او پوشيدن چکمه های بلند تا زير . بدون حرکت نگاهی به چهره اش انداختم
  : گفتم . زانو بود

  . پاتو از اينجا بردار-



  :فرياد کشيد

  ازت پرسيدم چرا ننوشتی؟. برنمی دارم

  .تو فقط وظيفه داری برای من غذا بياری و منو ببری دستشويی.  تو نبايد بپرسی-

  : ی به من انداخت و گفت هنگام بيرون رفتن نگاه. با خشم کاغذ ها را برداشت

  . می بينيش-

  : عصر برگشت با حالتی تهديد آميز و لبخندی بر لب گفت 

  ! پاشو بيا، پاشو بيا -

  :در حالی که به زحمت روی پاهايم ايستاده بودم، به او که آمده بود تا چشم بندم را ببندد گفتم

  تو چگونه از جريان انقالب درس نگرفتی و نگهبان زندان شدی؟

  :ابرو در هم کشيد و گفت 

  . اينجا که زندان نيست-

   پس کجاست؟-

  . اينجا دانشگاهه-

  ! عجب اتاق تشريحی-

  :از حرص چشم بندم را روی چشمانم محکم تر کرد، اعتراض کردم 

  . بايد زير پاهام رو ببينم-



  . نبايد ببينی-

  . بايد ببينم-

دمپايی . به گونه ای که نوک پايم را ببينم. کردمسئول بازداشتگاه سر رسيد، چشم بندم را جا به جا 
پاسداران . به زحمت پايم را بلند می کردم. بزرگ مردانه ای را که برايم آورده بودند اذيتم می کرد

هنگامی که . زن مرا به عقب ماشين پيکان هل دادند، يک پاسدار مسلح مرد و راننده نيز جلو بودند
 می شديم چشم بندم را باز کردند و چادرم را  صاف کردند و بزرگ محوطه خارجداشتيم از درِ  

  : گفتند 

اگه حرکت کنی مغزتو .  مستقيم جلوی روتو نگاه کن و هيچ عکس العملی به مردم نشون نده-
 .همه ی ما مسلح ايم. داغون می کنيم

م می بويش اذيت. از چادر کثيف روی سرم بدم می آمد. ديگر از اين شوخی خنده ام نمی گرفت
پاييز اصفهان و خراميدن زاينده رود شوق قدم . از چند کوچه و پس کوچه شلوغ رد شديم. کرد

آزاد و . به شدت ميل داشتم آن لحظه در کنار زاينده رود قدم می زدم. زدن در دلم ايجاد می کرد
ه سال ها قبل در اين فصل چند مسافرت ب. رها و نسيم پاييزی درميان گيسوانم نجوا می کرد

داشتم " نصفه جهان" ولی هنگام دستگيری مدت کوتاهی بود که در اين . اصفهان کرده بودم
  .زندگی می کردم

مادران چند تا از دوستانم با نوه هايشان آنجا ايستاده . به در بزرگ مقر سپاه پاسداران رسيديم
ه داخل شديم سريع چادر از در ک. از ديدن آنها فهميدم که ساير دوستانم نيز دستگير شده اند. بودند

سر و صدا . بعد مرا پياده کردند، به سمت راست بردند. را پايين کشيدند و چشم بندم را محکم بستند
  : پاسداری گفت. و رفت و آمد زياد بود

  . بيارش حاکم شرع می خواد باهاش حرف بزنه-

ی تلفن را به دستم داد و پاسداری گوش. مرا به گوشه ای بردند احساس کردم کنار پنجره ايستاده ام
  :گفت 

  . با حاج آقا حاکم شرع صحبت کن-

  :حاکم شرع از پشت تلفن سرفه ای کرد و گفت 



خوب خواهر اين چه بازيه که در آوردی؟ چرا با زندگی . بسم اهللا الرحمن الرحيم...  خوب خواهر-
تو چيکار به خودت و شوهرت بازی می کنی؟ مگه تو شوهر نداری؟ مگه شوهرتو نمی خوای؟ 

اين کارا داری؟ شوهرت همه چيزو گفته و برای خودش راحت نشسته، چند روز ديگه هم آزاد می 
مگه زن واسش قحطه؟ . خوب اونم می ره يک زن ديگه می گيرهتوی می خوای بمونی اينجا؟ . شه

 همه شوهرت. بايد پرونده تکميل بشه وگرنه ما اطالعات تو رو داريم. حرفاتو بزن. زن زياده
چيزو گفته و از تو هم خيلی دلخوره، وردار بنويس تا ما باهاش صحبت کنيم، شايد دوباره قبولت 

  .ما که با تو کاری نداريم. کاری نکن از هم جدا بشين. کرد

  :حرفش را قطع کردم و گفتم

   با من کاری ندارين؟ پس اينهمه شکنجه برای چيه؟-

حاال چی . اصالً  آزادت می کنيم. و بده برو تو بنداطالعات. سر سختی می کنی.  مقصر خودتی-
  ميگی؟

  . هيچی-

  .خودت انتخاب کردی حکم خودت رو.  خيلی خب-

زمين خاکی . از زمين خاکی گذشتيم. گوشی را از دستم قاپيدند و مرا به سمت چپ پنجره بردند
سدار دقايقی کنارم مرا روی صندلی آهنی نشاندند و هردو پا. تکراری مرا به اتاق شکنجه می برد

همچنان که سرم پايين بود، از زير چشم بندم ابزار شکنجه را که اطراف صندلی و زير . ايستادند
 تيغ موکت " تی"کابل چها رسر، چند نوع دستبند ميله صليب مانند معروف به. پايم بود می ديدم

کنجه و گوشم به چشمانم به ابزار ش. بری، اتو، چند نوع طناب، چند سرنگ، سيگار و فندک
  .صدای بازجو بود که داشت در اتاق فرياد می کشيد

  ! بگو، بگو من خرم تا نزنم -

فرياد زندانی، صدای کابل و ابزار شکنجه زير صندلی، همه با هم بايد فضای رعب انگيز مورد 
گذاشتن آن ابزار . در به وجود آوردن فضای ترس و وحشت استاد بودند. نيازشان را می ساخت

در اين . ير صندلی تاثير روانی خاصی داشت و همچنان در مقابل چشمانم قدرت نمايی می کردندز
از اينکه امکان داشت تاب نياورم  . فکر بودم که می توانم تحمل کنم يا نه؟ وحشت برم داشته بود

احساس ! صحنه ای در نظرم تداعی شد، چه شباهت عجيبی. موهای تنم سيخ و به شدت سردم شد
کجا . من حتی بوی ديوارهای نمور آنرا احساس می کردم. م قبالً  در چنين جايی بوده امکرد
  :وصفش را چنين خوانده بودم. دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطی... بود؟



گرداگرد ديوارهای نا مرتب غار که از ميان اليه های سنگی آن آب می چکيد، آالت و ادوات 
نجه جزء اختراعات دوزخی و ابتکار راهبانی بود که تنها ديدن وسايل شک. خته شده بودشکنجه آوي

در يک گوشه سه پايه ها وجود داشت و در کنار آن کفش های . آنها بيننده را به لرزه در می آورد
  ...ريسمان هايی با ضخامت های مختلف و در گوشه ديگر، ميله داغ سرخ شدهشکنچه، ميخ کلفت، 

نشسته بودم، سرم پايين بود و چاره ای جز نگاه کردن به زير مدت زيادی بود که روی صندلی 
طوری شده بودم که . فريادهايی که از هر طرف به گوشم می رسيد کالفه ام کرده بود. پايم نداشتم

شنيده بودم برای . احساس می کردم تمامی آن فرياد های دردناک از گلوی خودم بيرون می آيد
از اين بابت .  هايی وجود دارد، ولی من از آنها بی اطالع بودمتحمل دردهای ناشی از شکنجه راه

  ؟...راستی چرا نمی دانستم. خودم را سرزنش می کردم
اما . تنها راهی که به نظرم رسيد، اين بود که توجه ذهنم را از تنم دور کرده، به ميان مردم ببرم

ند گذاشت تا ذهنم دوباره و اين را هم می دانستم که گوشت و پوست تنم را در چرخ گوشت خواه
از اتاق هايی که درشان به اين قسمت باز می شد افرادی در . جه حضور يابدسراسيمه در اتاق شکن

  :صدای بازجو مرا به خود آورد. بازداشت شدگان جديد را به سلول ها می بردند. رفت و آمد بودند

  .خواهر چرا معطليد؟ ببندينش، انشاءاهللا خدا اجرتون ميده

ه طرفم حمله کردند، دست هايم را گرفتند تا درازم کنند، تالش کردم از دستشان رها شوم، می ب
به ميله ی . دانستم کار عبثی است ولی دوست نداشتم بدون مقاومت تسليم دستگاه شکنجه شوم

پاسدار نجمه، مسئول بازداشتگاه، روی سينه ام نشست و هر دو دستم . صليب مانند نزديکم کردند
. پاهای ورم کرده و زخمی ام را دوباره باال بردند و به ميله ی صليب بستند. به زمين چسباندرا 

پتوی . پنجه ی پاهايم رو به سقف و پشت پاهايم روی ميله ی صليب بود و تا باسن طناب پيچ شدم
تند و مأموران هنگام آماده کردنم برای شکنجه ، زيرلب اهللا اکبر می گف. کثيفی روی سرم انداختند

دست . دهانم و چشمانم را محکم بسته بودند! برای نزديکی به تو می کنيم خداوندا: اين جمله را که 
. گرفته بودند، پاهايم تا باسن، رو به باال طناب پيچ بود و يک نفر روی سينه ام نشسته بودهايم را 

  :صدای بازجو بلند شد

  . به نام اهللا-

آنقدر زدند که . کابل بر کف پاهايم فرود آمد. ارن يافتند و يکی شدندضربه ی کابل و نام اهللا با هم تق
اما هنوز . از کار افتاده است و ديگر نمی توانم تعداد ضربه ها را بشمارمحساس کردم مغزم ا

هنوز زنده بودم و عربده ی بازجو وحشی تر از ضربه های . فرياد ديگر زندانيان را می شنيدم
  .آمدکابل، بر جانم فرود می 

  ! سگ مارکسيست هر وقت خواستی حرف بزنی دست تکون بده-



به قول زندانيان پايين . با هر ضربه که سريع و سنگين فرود می آمد تمامی اعصابم کشيده می شد
 در دنيا هيچ .آمدن کابل ديوار صوتی را می شکست و تمامی وجود آدم را به رعشه در می آورد

زير آن دستگاه شکنجه به گلوله ای آتش . ه چيز درد بود و دردهم. چيز غير از درد وجود نداشت
خيلی متأسف . احساس می کردم مغزم در حال انفجار است. تبديل شده بودم، حالت خفگی داشتم

 سر انجام شکنجه گر، آن وزنه ی سنگين از روی قفسه ی سينه  ام بلند .شدم که دارم زود می ميرم
به عقيده ی زندانيان اين کار . پايين و پاها رو به باال، رها کردندمدتی مرا به همان حال، سر . شد

  :به دو دليل انجام می شد

چون وقتی يک سره می زدند پا گرم و .  پا سرد می شد و در تعزير مجدد دردناک تر می گرديد-
  .اما پای سرد بسيار حساس بود و فشار سر انگشتی بر آن ايجاد درد شديد می کرد. بی حس می شد

  . به تمام وجود زندانی فشار وارد می آمد-

. سرم بيش از حد سنگين بود و حالت تهوع شديدی داشتم. نمی دانم چه مدت در آن حالت بودم
فرياد، فرياد . چشمانم پشت چشم بند که تنگ و سفت بسته شده بود داشتند از حدقه در می آمدند

ا او هم فرياد مری شنيده بود؟ مغزم در معرض آي. زندانی از شکنجه گاه روبرو ديوانه ام می کرد
  .دستم را گرفتند تکان دادند و به سرعت بازم کردند. هجوم خون، رنج و عذاب بود

  ! پاهاشو پايين بيارين، سرشو باال نگه دارين-

  .استفراغ کردم، پاهايم خيس خون بود

تر، با دردی طاقت فرسا، دوباره خودم را در همان سلول يافتم، اما اين بار با اوضاعی وخيم 
آنها را چون کتاب مقدس با احترام بر زمين . نگهبان با برگه بازجويی آمد. ضعف و گرسنگی

  .گذاشت و خودکار را به سويم پرتاب کرد

  .چراغ را روشن کن: به او گفتم

  . در صورتی که بخوای بنويسی-

  . می نويسم-

   چيزی احتياج نداری؟-



  . خير-

روی زانوهايم . روی ديوار نوشته شده بود می توانست دردم را تحمل پذير سازدتنها مطالعه آنچه 
صدای نگهبان مرد ار پشت پرده، بلند شنيده می شد که .  بلند شدم و با دقت به خواندن پرداختم

  :نگهبان زن را صدا می زد

 ! خواهر، شام-

نوشته . ده شد و نصفش ريختظرف غذا را از باالی دربه داخل فرستا. خودم را به پتويم رساندم
در يک زاويه، بسيار ريز نوشته . بايد به خواندن ادامه می دادم. ها مرا به طرف خود می کشيد

در گوشه ی پايين نزديک به موزاييک های کف . فرزانه سلطانی از جنوب اعدام شد: شده بود
لحی ، حسين اکبر صميمی ، عليرضا رستمی ، غالم صا: سلول اسامی ديگری ديده می شد

  .و پروين بهداروندموزرم، حيدر طهماسبی ، فرخنده ، اسماعيل حسن وند 

رمضان گله، سيامک کوهی، . خيلی از انقالبيون آشنا را شنيده بودمقبل از دستگيری ام خبر اعدام 
سعيد سليمانی، بنی اهللا خسروی، زيبا دستان دانش آموزانی بودند که اعدامشان به شدت رنجم داده 

حميد سلحشور دانش آموز فعالی بود که در سال های اولِ  به قدرت رسيدن رژيم، روزی . دبو
  .ماشين سپاه پاسداران او را که سوار بر دوچرخه اش از مدرسه به خانه برمی گشت زير کرد

نيم خيز شدم، انتهای ديوار . نگاهم هنوز بر ديوار بود. روی موزاييک های سرد سلول دراز کشيدم
درباره ی . به چشم می خورد) اشتباهی (  سليمان عزيزی، عيسی صالح ابراهيمی و حسن اسامی

بعد از اعدام او چند پاسدار به اتفاق يکی از مسئولين به خانشان . حسن شنيده بودم  که معلم بود
رفته و گفته بودند حسن اشتباهی اعدام شده، ولی شما ناراحت نباشيد چون او هم اکنون در کنار 

  .ام حسين در بهشت استام

پاسداران در را . نمی دانم شب کی گذشت و صبح کی آمد. از خبرهای نوشته بر ديوار بيمار شدم
و چون واکنشی از من نديدند هر دو دستم . باز کردند و برگه های بازجويی نوشته شده را خواستند

  .يم وصل بودانگار دو وزنه ی صد کيلويی به پاها. را گرفته، از جا بلندم کردند
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دردی که فرا سوی طاقت انسانی بود به جانم . دو نگهبان زير بغلم را گرفته و به جلو هل می دادند
. مرا به پاسداران مرد تحويل دادند. از پرده های برزنتی بازداشتگاه بيرون آمديم. چنگ می زد

از زير چشم بند سه . سوار شدن برايم رنج فراوانی داشت. ی کردندآنها مرا سوار يک ماشين بار
جفت دمپايی قهوه ای ديدم، دمپايی های بزرگ که پاهای ظريف و کوچک را در خود جا داده 

  : نگهبان مرد با عصبانيت گفت. يکی سرفه کرد. بودند

  ! سرفه کردن ممنوع -

  : زندانی با صدای بلند گفت

  .خيلی سفت بسته ای نگهبان چشم بندم را -

  . زياد حرف بزنی سفت ترش می کنم-

  :ديگری گفت

   ما رو کجا دارين می برين؟-

  . بعدا می فهمی حاال صداتو ببر-

  :در جوابشان گفتم. هيچکدام از آنان را نشناختم. نفر سوم فقط چند سرفه ی پی در پی کرد

  . نگهبان من می خواستم استفراغ کنم-

  .اريم می رسيم عزرائيل منتظرته، د-

از دست اندازها معلوم بود . از سر و صدای شهر جدا شديم. از اينکه تنها نبودم اضطرابم کم تر شد
با خود گفتم داريم به باغ ابريشم نزديک می . بوی خاک می آمد. وارد يک جاده خاکی شده ايم

از سر و .  شدمخيلی متاسف. فکر کردم کاش من هم اسمم را روی ديوار سلول می نوشتم. شويم
تو ماشين چند ديگ بزرگ . صدای ماشين کنجکاويم بيشتر شد، کمی چشم بندم را دستکاری کردم

آنقدر چشم بندهايمان را پايين . مدت زيادی در جاده ی خاکی رفتيم، سر انجام رسيديم. غذا بود
همه را به صف . کشيدند که پيش پايمان را که در شرايط معمولی می توانستيم ببينيم نمی ديديم



کسی که چادر مرا از پشت سر گرفته بود با نوک انگشت محکم . چادر يکديگر را گرفتيم. کردند
نمی دانم . وارد يک محوطه خاکی شديم. به پشتم زد و من عينًا کار او را با نفر جلويی تکرار کردم

روی سردی که بوی هر چهار نفر را با هم از راه. چرا احساس کردم بايد يک منطقه نظامی باشد
وارد . بو آنقدر زننده بود که حس کردم نگهبان بينی اش را گرفت. نم و تعفن می داد گذراندند

  .راهروی ديگری شديم، از همديگر جدايمان کردند و هر کدام را به سوی تابوتی بردند

ود که فقط طول تابوت کوتاه تر از قد من و طوری ب. تابوت سيمانی به طور عمودی تعبيه شده بود
چمباتمه زدن در . تابوت سرد و نمور و در آن از آهن ساخته شده بود. می شد در آن چمباتمه زد

آنقدر شالق بر سرم کوبيدند تا مجبور شدم قوز . سر پا ايستادم. آن تابوت برايم خيلی دردناک بود
نمی دانم چه .  گذاشتمسرم را روی زانوهايم. هر دو پايم بی حس بود. کنم و سر انجام چمباتمه بزنم

  :نگهبان گفت. مدتی گذشت که ضربه ای به در آهنی تابوت خورد

  ! بيا بيرون-

احساس . پاهايم از مغزم تبعيت نمی کردند. نتوانستم پاهايم را حرکت بدهمدقايقی . از جا بلند شدم
  .بيرون گذاشتمبه زحمت زانوهايم را خم و راست کردم و به سختی قدم از تابوت . کردم فلج شده ام

  :مرا به اتاق ديگری بردند، نگهبان گفت

  .چشم بندتو باال بزن، اما حق نداری پشت سرتو نگاه کنی.  روت رو بکن طرف راست-

روی . ساک های زيادی روی هم انباشته شده بود. يک سالن تقريباً  بزرگ در مقابل ديد من بود
 در باز شد و يک زندانی را طوری به داخل سالن دقايقی بعد". غالم" يکی از آنها نوشته شده بود 
 . هل دادند که به زمين افتاد

سر .  هر کدام يک پايش را گرفته بودند و می کشيدنددو پاسدار،. نمی توانست از جايش بلند بشود
زندانی روی موزاييک های سرد و کثيف سالن کشيده می شد، پيراهنش زيرشانه اش پيچيده و 

من . پاسدارها در حالی که فحش می دادند او را در مقابل من به زمين انداختند. کمرش برهنه بود
پاهای زندانی را باند پيچی کرده و شلوارش را از هر دو . بدون واکنشی صحنه را تماشا می کردم

، چشم  ژوليده و تکيده. در کف هرپايش دو غنچه ی سرخ ديده می شد. طرف چاک داده بودند
. يکی از پاسداران با پوتين به کف پايش زد.  دو حلقه ی سياه پلک می زدهايش در گودی ميان

  .غنچه باز شد و تمام کف پايش را خون گرفت

  ! حرف بزن-



پاسدار دومی لگدی به ساق پای باند پيچی شده اش زد . زندانی پايش را عقب کشيد و به خود پيچيد
  :و گفت

  .  هنو که زنده ای حرف بزن که صداتو بشنو فه-

  :صدای بازجو از پشت سر بلند شد

   چشماتو وا کن ببين چه کسی باالی سرت واستاده؟-

. مکثی کرد. نگاهش بر چهره ی من ايستاد. پلک های خسته اش چون بال های پروانه بال بال کرد
با صدای ضعيفی که . لبخند زدم. احساس کردم مرا تکيده و پيچيده در چادر و مقنعه نمی شناسد

  : ه بود گفت بيشتر نال

  .من از آخرين يادداشت بی خبرم. خودتو اذيت نکن.  شهرزاد ما همه اينجا هستيم-

  : پاسدار محکم به پهلويش زد و گفت 

  . اونچه بايد بگی بگو، اعتراف کن، نجات تو در اعتراف توست-

  .زندانی ساکت شد

  .صدای بازجو دوباره بلند شد

  .العات می دادين اعتراف کن که به آمريکا و شوروی اط-

زندانی به شدت درد می کشيد، دستش راجای ضربه ی پوتين گذاشت ، اما چشمانش را از من 
  .مثل هميشه نگاهش قدرت خاصی به من داد. نگرفت ، همان نگاهی که هميشه دوست می داشتم

  : گفت 

  . شهرزاد خودت همه چيز رو می دونی-

  : بازجو نعره کشيد



ه تو خودت هم می دونی، يعنی می دونی که اطالعات رو از ايران آنهم گفت ک شنيدی چی گفت ، -
بگو .  بگودِ . در شرايطی که کشور ما با آمريکا ، شوروی و اسراييل می جنکه تحويل اونا دادين

  . شنيدی که چی چی گفت

  .نه : جواب دادم 
   يعنی چی نه ؟ -

ی خواين تحت شکنجه يک چنين و م.  يعنی اينکه شما دوست دارين چنين چيزی گفته بشه-
  . خودت هم می دونی چنين چيزی نگفته. اعترافی رو از ما بگيرين

  : بازجو فرياد کشيد 

  . زير زمين-

درد . گويی قلب مرا بر کف اتاق می کشيدند. او را به همان شکل که آورده بودند، کشيدند و بردند
  .نجه ، هنوز هم رنجم می دهدناشی از کشيدن قلبم بر شطرنج سياه و قهوه ای اتاق شک

فردا صبج آخرين : بازجو به من نزديک شد و گفت . نگهبان چشم بندم را پايين کشيد و مرتب کرد
  . يادداشت رو می خوام

ترجيح می دادم چون امير، . دوباره در تابوت. چند قدم که دور شد، نگهبانان برای بردن من آمدند
چمباتمه زدن با آن پاهای . ه شوم ولی در تابوت نباشمهزاران بار همانگونه روی زمين کشيد

تصميم گرفتم سر و ته بشوم، خيلی آهسته کمرم را . زخمی در تابوت ما فوق تحمل يک انسان بود 
پاهايم را باال بردم، مجبور بودم زانو هايم را خم . به زير آوردم، وزنم را روی شانه هايم انداختم

پاهايم خيلی سنگين بود اما همينکه آنها باال بردم آرامش عجيبی . کنم که پنجه هام ديده نشود
بايد . گر چه به شانه ها و کمرم فشار وارد می شد ولی مطلوبی برای پاهايم بود. احساس کردم

پاهايم را به در آهنی . خودم را به وضعيتی می رساندم که بتوانم روی حرف های امير فکر کنم
ار که از اين وضعيت خسته می شدم، پاهايم را پايين آورده، ايستاده هر ب. تابوت تکيه داده بودم

  . قوز می کردم

چشمانم را بستم و سعی کردم از تابوت . تمام فکرم پيش امير بود. مرتب وضعيتم را تغيير می دادم
بنا بر اين بايد روحيه ی . فشارهای زندان را بيش از توان خود ارزيابی می کردم. بيرون برم

  .را حد اقل به درجه ای برابر با آن فشار ها می رساندمخودم 



احساس می کردم عشق و عاطفه ای که درتمامی عمر، در وجودم انباشته شده بود اين روزها 
همراه قطرات اشک، از چشمانم بر زمين فرو می چکد و هر روز که می گذرد از خود دور و از 

تحمل آن . سرانجام جزيی از تابوت خواهم شد اگر بدين گونه پيش برود .عواطفم تهی می شوم
صحنه بدون واکنش عاطفی مناسب و شاهد آن همه شقاوت و بی رحمی بودن نسبت به کسی که 

  دوستش داشتم چه معنايی داشت؟ از خودم پرسيدم به چه نوع موجودی تبديل شده ای؟

و بی خبری از امير از نگاه داشتن اطالعات سوخته . بهر حال نبايد دست دشمن نقطه ی ضعف داد
از نقطه نظر . آن يادداشت چه معنايی می توانست داشته باشد؟ درد، امکان نمی داد درست فکر کنم

بيشتر از معمول به خواب احتياج داشتم و ميل ام به غذا به  . جسمی وضعيت بدی پيدا کرده بودم
  .کلی از بين رفته بود

دستم را از باالی کتف و دست ديگرم را از کنار، از يک . دو روز بعد مرا به اتاق ديگری بردند
بعد همسران همراهان امير را . امير را نيز همراه سه زندانی آوردند. پشت بهم دستبند قپانی زدند

مرد ها و همسرانشان را به همان طريق دستبند قپانی زده همگی ما را روبروی هم قرار . آوردند
چهار نگهبان پشت سر ما و روبروی همسرانمان، .  ديگرزن ها يک طرف و مرد ها طرف. دادند

  .تا گفتگو و نگاه هايمان را کنترل کنند

بی خبری او . انديشه ای مثل برق ذهنم را روشن کرد. نگاهم به چهره و چشمان گويای امير افتاد
  .از اين يادداشت بعد از اطالعات سوخته، يعنی محفوظ ماندن آن

  .نمی دانم آن زوج ها بهم چيزهايی گفتند يا نه. دچيزی در درونم زير و رو ش

جسمم همراهيم نمی . من تاب نياوردم، همه چيز در مقابلم تار شد، منگ شدم و بر زمين افتادم
دوباره پاها . دوباره مرا به تابوت برگرداندند. احساس می کردم هر روز ضعيف تر می شوم. کرد
پاهايم زخمی و دردناک .  دست هايم لخت و سنگين بود.همچنان تکرار. ، سر پايين و بر عکسباال

  .و مرگ، آن حسی بود که از نفس هايم به من نزديک تر می نمود

نگهبان نيمه شب به سراغم آمد، هنگامی که داشت قفل درِ  تابوت را باز می کرد پاهايم باال بودندو 
در باز شد و پاهايم که ناگهان . فرصت نکردم به حالت معمولی برگردم. به در تابوت تکيه داشتند

وحشتش به . نگهبان با پشت به زمين افتاد. تکيه گاه شان را از دست داده بودندبه صورتش خورد
  :گونه ای بود که لوله ی اسلحه را به طرفم گرفت و گفت

  . تو به من حمله کردی-



شستم و مشغول نگاه کردن من که بعد از اصابت پاهايم به سر او بر زمين افتاده بودم، بلند شدم و ن
نگهبان با عصبانيت چشم بند را بيرون آورد و در حالی که لوله ی اسلحه اش . به اطرافم شدم

  :همچنان رو به من بود چشمانم را با چشم بند محکم بست و دوباره گفت

  . تو به من حمله کردی-

  :با بی حوصلگی گفتم

  ه تو حمله کردم؟ من قدرت وايسادن سر پام رو ندارم، چه جوری ب-

   پس چی شد؟-

تو چرا اينقدر ترسيدی؟ تو . يکدفعه در رو باز کردی و من افتادم روی سرت.  من چه می دونم-
  از چه چيز من اينهمه وحشت داری؟. مسلح هستی و من در زنجير

  . بهتره ساکت باشی-

  . تو از خودت وحشت داری و از کاری که داری می کنی-

  .سکوت

خوشحال شدم که ديگر به کف . بلی بردند و روی يک نيمکت قهوه ای طاقباز بستندمرا به اتاق ق
در اين فکر بودم ... اما حاال به کجايم می زنند؟ توی صورتم؟ به شکمم؟. پاهايم کابل نخواهند زد

  عصا؟. که صدای کوبيدن عصايی بر زمين بلند شد و توجه مرا جلب کرد

م را تيز کردم، يعنی چه؟ يعنی پير مرد ها را هم آورده صدای عصا به طرفم می آمد، گوش هاي
اند؟ ولی در ميان بچه های سازمان، درآن بخش هايی که من کار می کردم، پير مرد نداشتيم که 

معلوم بود پير مرد در برداشتن گام هايش . عصا مدتی مکث کرد. حاال بخواهد باالی سر من بيايد
  .خيلی نا توان است

  :بازجو گفت

  ...از اين ور که کابل نخوردی هنو! ِ  ياال، زود تر برو د-



برای ديدن پير صاحب عصا . صدای عصا باالی سرم رسيد. پير مرد عصا کوبان به طرفم آمد
! شهرزاد: گفت. امير بود. پير مرد روی صورتم خم شد. کمی چشم بندم را باال زدند. عجله داشتم

تمام وجودم يک پارچه عشق و تمامی . مکت تکان خوردچنان يکه ای خوردم که فکر می کنم که ني
  :پير مرد دوباره تکرار کرد. از زيرچشم بند نگاهش کردم. عشقم در نگاهم خالصه شد

اما واقعاً  نمی . سوخته ی تو، بخش کوچکی از اطالعات ماستاطالعات .  ما همه اينجا هستيم-
  !دونم اون يادداشت کجاست

  : بازجو فرياد کشيد-

شما بايد بدونين . ه ديگه سر نخ نده، شما هر دو عضو سازمان بودين و اطالعات زيادی دارين بس-
شما اگه مردونگی داشتين، نمی ذاشتين که زناتون تو چنگ ما اسير . در برابر نظام اهللا هيچ نيستين

  .حاال هم تماشا کن چطوری کابل می خوره، اگه مردی نجاتش بده. باشن

  :امير فرياد کشيد. يم فرود آمدکابل برپشت پنجه ها

  .مسئول سازمانی همسرم منم.  همه چيز مال من بود-

  :بازجو داد کشيد

  ! اين ملعون رو ببندين-

بدون اراده . امير را هم به نيمکت ديگری که در کنار من بود بستند و هم زمان هر دوی ما را زدند
. دست هايم بسته بودند. ير دراز کنمو بی آنکه بدانم چه می کنم خواستم دستم را به سوی ام

  : انگشتانم را به طرف او حرکت دادم، بازجو گفت

  ! شهرزاد رو بيارين-

  :در حالی که مشت گره کرده اش را روی پايش می کوبيد گفت . مرا پيش او بردند

  . زندگی کنی بگوچی می خوای بگی؟ اگه می خوای يک بار ديگه با شوهرت.  خوب بگو-

  .  هيچی-



  . چرا دست تکون دادی؟ دِ  ياال بگو-

. احساس کردم مشت هايش را گره کرده داره عرق می ريزد. با مشت بر کف دست ديگرش کوبيد
  :دوباره فرياد کشيد. به نظرم رسيد رنگش کبود شده هر آن ممکن است خفه شود

  ! دِ  ياال بگو-

  . دستمو به خاطر امير تکون دادم-

  :با خشم فرياد زد

  .اونو می کشم. ديگه هرگز اميری در کار نخواهد بود!  خاطر امير که به-

  ! ننگ بر آدمکش -

پاهايش را روی پاهای آماسيده ام گذاشت، با پوتين های بزرگ و سياه و چرکش، روی پاهايم 
  .پام سوخت: ورم پايم ترکيد، فرياد زدم. ايستاد و فشار داد

   کدوم پات؟-

با تيغ موکت بری که هميشه در دست داشت . وی گند تنش دور شدپايش را از روی پايم برداشت، ب
آيا در دنيا چيزی . و زندانی را با آن تهديد می کرد از انگشت بزرگ تا قوزک پايم را پاره کرد

   غير از درد وجود داشت؟

  ! مرگ بر تو، بر رهبر و بر خدايت -

پاها . خون می چکيد محکم به آن بستندپاهايم را که از آنها . باز هم ميله صليب مانند را آوردند
صدای خفه ای شنيدم . احساس کردم کمرم شکسته است. لحظه به لحظه وا می رفتم. باال، سر پايين

  :که گفت 

  ! برادر خون -

  :و صدای آرام و آهسته ی ديگری که تا آن زمان نشنيده بودم گفت 



 . به بهداری منتقل کنيد-

  

  دوباره بازداشتگاه

برای نگاه داشتن اطالعات سوخته، که به درد آنها هم نمی خورد، قدرت !  سلول پشت پردهدوباره
از شکاف چرکين آن، استخوان . عفونت پاهايم همچنان رنجم می داد. جسمی ام را تحليل داده بودم

زرد رنگی پيدا بود، از درد شديدی که هنگام راه رفتن تمام وجودم را می لرزاند، مطمئن بودم که 
  :به نگهبان گفتم. استخوان شکسته است

  . می خوام مسئول بازداشتگاه رو ببينم-

دقايقی بعد مسئول بازداشتگاه الی . گفتم کور خواندی. لبخندی زد، فهميدم فکر کرده است بريده ام 
  :در را کمی باز کرد و پرسيد

   کاری داشتی؟-

  . بله-

  :گفتم. آمد تو، همانجا دم در ايستاد

  .من بيمارم، دکتر، دارو، هوا خوری و وسايل بهداشتی نياز دارم. عيتم اعتراض دارم من به وض-

  . هوا خوری شما هنو آزاد نی ، برای وسايل بهداشتی بازجو بايد اجازه بده-

  . من از امکانات اوليه زندگی در زندان محرومم ، من حقوق مشخص شده ای دارم-

   چه حق و حقوقی پيش ما داری؟-

   .دانی سياسی ام و طبق قوانين بين المللی حقوقی دارم که شما ملزم به اجرای آن هستينمن يک زن

  . ما زندانی سياسی نداريم، شما همه تون جنايتکارين-



ً  جرم ، مجرم ، قانون ، دادگاه ، وکيل و حقوق زندانی رو می -  ما جنايتکاريم؟ شما اصال 
  .شناسين؟ من بايد وکيل داشته باشم

  .ی خدا کار می کنيم ما برا-

  . خدای شما يک جنايتکاره-

  :عصبانی شد، در حالی که به طرف در سلول می رفت گفت

  .وگرنه طبق دستورات قرآن مرگ همه ی شما واجبه.  استغفر اهللا، ما به شما رحم می کنيم-

  :به سرعت بيرون رفت به در قفل زد و زير لب گفت

  .زتر می شه قدرت خدا هر چی می خورن، زبونشون دا-

فردا صبح خودش به سراغم آمد، سعی کرد رفتارش با ديگر پاسداران متفاوت باشد ، صبحانه 
  :نان و پنير غازی شده را به طرفم دراز کرد و گفت . آورده بود

  . بخور و آماده شو برای بازجويی-

 می کرد چشمانش سبز بود با رگه های سرخ، هر وقت نگاهم. نگاهش را ثابت به چشمانم دوخت
البته نمی . سعی می کرد ماليم رفتار کند. دو کاسه ی سبز، پر از خون در چهره اش می ديدم

همچنان که نگاهم می کرد، من . توانست چون خشونت برای او به کاری روزانه تبديل شده بود
سرما بدنم را که از شدت درد و . داشتم از سرما می لرزيدم، اما نمی خواستم به وضعيتم پی ببرد

آن را به دستم . بيرون رفت و با يک ليوان پالستيکی کثيف برگشت. مچاله شده بود، راست کردم
  :داد و گفت 

   حيف نی، اينجوری خودتو از بين می بری؟-

  :گفتم . آنرا توی دست هايم گرفتم تا گرم شوم. نتوانستم چای را بخورم. بوی ليوان حالم را بهم زد

  !می برين  شما دارين منو از بين -



  . ما برای خدا کار می کنيم-

  . من به پتو احتياج دارم-

  : با لبخند موذيانه ای گفت 

   سردت شده ؟-

  .  نه ، ولی اينجا فقط يک پتو وجود داره-

  .با صدای بلند خنديد

  نمی خوای بگی سردت شده و داری می لرزی؟

  ی؟ تو خودت می تونی يک ساعت اين جای سرد و تاريک رو تحمل کن-

  . من چرا؟ تو مجرمی-

پايم را از زير پتو بيرون . اين رو می دونم.  درتفکر شما انديشيدن به آزادی جرم محسوب می شه-
. اين مجازات در مقابل چه جرميه ؟ حتی اجازه ی پانسمان هم نمی دين: آورده نشانش دادم و گفتم 

دا گفته به زن زندونی نوار بهداشتی کدوم خدا گفته پای منو با تيغ موکت بری پاره کنين؟ کدوم خ
  ندين؟

  :نگاهش را از پايم برگرفت، دوباره به چشمانم خيره شد و گفت 

  . اگه قدرت به دست تو بيفته به جای پا، سر ما رو می ُبری-

 يعنی فرقی بين من و تو نيست ؟ من برای اينکه يک رژيم شکنجه گر در کشورم حاکم نباشه، -
گه قرار باشه از جا بلند بشم و من هم تو رو شکنجه کنم پس چرا دارم ا. دارم شکنجه می شم

شما می خوايد با شکنجه منو وادار کنين خداتون را به شيوه ی خودتون . خودمو به کشتن می دم
  . بپرستم

  . گفتم که ما به شما رحم می کنيم و گرنه طبق دستورات قرآن مرگ همه ی شما واجبه-



  .ه، يا شما به نام اون جنايت می کنين يا خدای شما هم جاني-

  . استغفراهللا ، اينقدر گناهای خودتو سنگين نکن، پاشو بيا بازجويی-

سمت راست سلول پشت پرده، يک راهروی باريک بود که با پرده های برزنتی ايجاد کرده بودند 
سواالت آنروز .و به اتاق کوچکی ختم می شد که بازجو جهت آزار و اذيت زندانی به آنجا می آمد

باز همان . نيمه شب دوباره بازجويی شدم. بدون کتک و فحاشی، اما بسيار طوالنی و تکراری بود
از من خواستند تمام افراد . روز بعد قبل از اذان ظهر بازجويی شدم. سواالت قبلی تکرار شد

تيارآنها قرار سياسی را که از دوران دبيرستان تا لحظه ی دستگيری می شناختم ليست کرده در اخ
من تمام افرادی را که اعدام شده بودند و می شناختم . دهم و با خدا و اسالم تکليفم را روشن کنم

  .ليست کرده و زيرش نوشتم جنايت رژيم جمهوری اسالمی 

شب از نيمه گذشته بود، با صدای همهمه و کشمکش بيدار شدم ، سر و صدا از سلول آشپزخانه می 
گرمب ِ  صدای افتادن زندانی مرا از جا . يک زندانی را در آن سلول انداختنددر باز شد و . آمد

زندانی دو دست مشت شده اش را با دستبند محکم به در می کوبيد و گاه به . نيم خيز نشستم. پراند
زندانی غذا نمی گرفت ، فرياد می کشيد و . اين کار دو شبانه روز ادامه داشت. ديوار سلول من

  شب که از دستشويی بر می گشتم او را ديدميک . دشعار می دا

مرتب درحال چرت زدن بود و سرش به اطراف خم . که با دستبند به صندلی آهنی بسته شده بود
داشتند به . نگهبانی که در کنار او ايستاده بود، خيلی سريع او را از خواب بيدار می کرد. می شد

ه ای بود که موهای لخت  و سياهش در اطراف شانه زن جوان و سيه چرد. او بی خوابی می دادند
روسری اش زير صندلی افتاده، پاهايش زخمی و پيراهنش را که به رنگ . ها پريشان شده بود

يک . دو روز او را همانگونه در حياط ، کنار کيوسک نگهبانی ديدم. سبز بود پاره کرده بودند
خته بود، او را از بازداشتگاه بيرون بردند و روز که سر و صدای زيادی در حياط زندان راه اندا

  .ديگر خبری از او نشد

در اين مدت يک . از خانواده ام و همسرم خبری نداشتم. در بی خبری محض روزگار می گذراندم
  . بار حمام رفتم و يک بار پايم پانسمان شد

رو تر نيامده ، هنوز يک قدم جلو . يک روز ضربه ای به در خورد و يک زندانی وارد سلول شد
  : به نگهبان کرد و گفت 

  ! خواهر در را باز بذارين -

با لبخندی مصنوعی گفت . روبروی من نشست و سعی کرد خودش را خوش رو و ماليم نشان دهد
 :  



  ... سالم من -

  :حرفش را قطع کرده بدون اينکه از جايم تکان بخورم همچنان که دراز کشيده بودم، گفتم 

   يا مکی؟ تو هاجر هستی-

به ديوار تکيه زده زانوهايش را توی بغل گرفته بود، يک عينک ذره بينی ته استکانی به چشم 
يکه ای خورد و ابروهايش را در هم . داشت که به زنجير کلفتی به گردنش انداخته بود وصل بود

  : کشيد و گفت 

   تو منو می شناسی؟-

م را باال بردم و از موضع قدرت ولی با کمی سر. دست هايم را با آرامش پشت سرم جفت کردم
  :خونسردی گفتم 

می بينی که من در اين سياه چال دقيقاً  تو رو می .  کامال ً ، همه ی خونواده ها تو رو می شناشن-
در بيرون از زندان همه مشخصات تو . شناسم، بدون اينکه کسی تو رو به من معرفی کرده باشه

ات خودت، همچنان در زندان بمونی و به بردران بازجو کمک توصيه می کنم برای نج. رو دارن
  .کنی

آستين هايش را به رسم حزب . از شدت ناراحتی سرخ شد، نمی دانست با دست هايش چه کار کند
سر انجام دست هايش را . اللهی ها تا آرنج باال زده بود که هر زمان برای وضو گرفتن آماده باشد

شانه باال انداخت .  کرد وانمود کند اين حرف ها برايش مهم نيستدور زانوهايش حلقه کرد و سعی
 :و گفت 

  . دروغ می گن من به امثال تو کمک می کنم و زندانی ها به خونواده ها-

  . کمک تو برای توبه کردنه و زندانی ها همينو به خونواده ها می گن-

  . بازجو منو فرستاده تا تو رو راهنمايی کنم-

  ن؟ برای توبه کرد-

   نمی دونم، وقتی رهبری ما به نتيجه رسيده و توبه کرده ما چه حرفی می تونيم بزنيم؟-



 اوالً  رهبری تو بعد ازنزديک به نيم قرن به نتيجه رسيده و توبه کرده و هيچ ربطی به من نداره -
  . از اين گذشته هيچ رابطه ای بين خيانت رهبری و نيروی فعال سازمانی و حزبی نيست. 

  . و حتی اجازه نمی دی من تجربه هامو به عنوان يک زندانی به تو منتقل کنم ت-

بهترين . تو دستيار بازجويی ، تجربه های تو برای من فاقد ارزشن .  تو در موضع زندانی نيستی -
  .کمک از جانب تو اينه که هر چه زودتر از سلول بيرون بری

  ... من برای کمک -

  :حرفش را قطع کردم و گفتم 

 ديگه حاظر نيستم بشنوم و چون مايل به ترک سلول من نيستی ، من بيرون می رم، در رو هم که -
  .به افتخار تو باز گذاشتند

  :نيم خيز شدم ، يک باره از جا بر خاست و با ترشويی گفت 

   نه ، نه من می رم ولی به بازجو چی بگم؟-

  . دوست داری هر چه-

از هر طرف . دم که به اندازه ی طول و عرض خودم بودآن شب را تا صبح در سلولی گذران
. سلول پشت پرده يک ماه ديگر مرا در خود نگاه داشت . صدای فرياد زندانيا به گوش می رسيد

 گاه يادم می رفت که خط کشيده ام. هر روز خطی به ديوار می کشيدم تا زمان را به ياد داشته باشم
  . سلول آشپزخانه همچنان پر و خالی می شد.گاه ممکن بود دوبار خط بکشم. يا نه

بيرون که می آمدی وارد راهروی کم عرضی می شدی که )سلول وسطی ( از سلول پشت پرده 
روی درها پتو های سياه ضخيم . سمت چپ آن يک سلول و سمت راست آن يک سلول ديگر بود

  .آويزان بود

ير سلول ها بود که در چند تای آنها  و همچنين ساحياط بازداشتگاهبيرون راهرو به طرف چپ ، 
 در واقع – سلول های پشت پرده –اين سه سلول . زندانيان به طور دسته جمعی زندگی می کردند

در سمت راست اين سلول ها راهرويی بود که به پرده های . خارج از حياط بازداشتگاه بودند
  .ی شدبرزنتی ايجاد کرده بودند و همگی شان به اتاق بازجويی ختم م



ولی گاه انفرادی ها . غذا را معموالً  روزی سه بار می دادند. آن طرف نيز محوطه ی ديگری بود
ظرف غذا کثيف ، کيفيت غذا پايين و وجود حلزون در آش بسيارطبيعی . را فراموش می کردند

 چرکين و غذا که می دادند کاسه به در و ديوار می خورد تا از الی در و بعد از تماس با پتوی. بود
نان و پنير صبح را . سياهی که آويزان بود ، با چپ و راست شدن ، به طريقی به داخل سلول برسد

زندانيانی را که مالقات داشتند به مقر سپاه پاسداران يا به . غازی کرده روی پتو پرت می کردند
  .می بردند) زندان دستگرد ( زندان شهربانی يا زندان باال 

زندانی می بايست کتاب . اه بعد از بازجويی به گونه ای ديگر شروع می شدفشارهای بازداشتگ
های مذهبی را که بازجو معرفی می کرد، بخواند و خالصه نويسی کند و تأثير آن ها را روی خود 

يک روز که چشم بسته در اتاق بازجو بودم ، صدايش را از اتاق مجاور . برای بازجو توضيح دهد
  . زندانيان گفتگو می کردشنيدم که با يکی از

  :بازجو می گفت 

   حاال توضيح بده ببينم چه کتابی خوندی؟-

  . چگونه بايد مبارزه کرد از دکتر سروش-

   چطور بود؟-

  .  خيلی خوب بود ، اين کتاب خيلی روی من تأثير گذاشت-

   اسم کتابو اشتباه نگفتی ؟-

  : زندانی مکثی کرد و با شک گفت 

  ! نه درسته -

  ی مسلمون شدی؟ يعن-

  . بله-

   خالصه نويسی کردی؟-



  .خالصه اش چيزی نمی شه.  نه ، آخه خيلی کمه-

   چطو ثابت می کنی که مسلمون شدی؟-

  . نماز می خونم-

   فقط نماز می خونی؟-

  . دعای کميل می رم-

بت به يک فرد مسلمون نس.  کنی تا گناهات پاک بشهبعداً  بهت می گم بايد چيکار.  اينها کافی نی-
. امام وظايفی داره که بايد انجام بده و حاال که امام با ضد انقالب می جنگه بايد از امام حمايت کنه

حاال هر چقدر می تونی سر به سجده بذار و عجز و نابه کن و يادت باشه فقط در اطاعت از 
  .مسئولين زندان می تونی مسلمون بودن خودتو ثابت کنی 

  

  فشار های روانی 

پس از سه ماه و اندی، مرا به حياط بازداشتگاه منتقل کردند تا روش فشارهای روانی اختراعی 
آن بخش از . بيفزايند" روح اهللا " خود را ، روی من نيز پياده کرده مرا نيز به خيل لشکر 

  : را که من توانستم شناسايی کنم به قرار زير است سيد علی خانبازداشتگاه 

 پشت پرده و محوطه های اطراف آن در حياط بازداشتگاه ، که يک بازداشتگاه غير از سه سلول
ساختمان سلول ها به شکل حرف ال در حياطی مستطيل قرار .  سلول وجود داشت9موقتی بود ، 

  . داشت

 ، دم در حياط بازداشتگاه واقع شده بود، بعد از آشپزخانه بود سلول کوچک و نمور و 1سلول 
درِ  اين سلول توی آشپزخانه باز می . شپزخانه داخل آن در سمت چپ قرار داشتتاريکی به نام آ

بعد اتاق نگهبانی بود که کيوسک نگهبانی . شد و ديوار آن با آخرين سلول پشت پرده مشترک بود
 و حمام ودستشويی ها يکی 5 که ديوارسلول 5 و 4، 3، 2بعد سلول های . نيز مقابل آن قرار داشت

سلول .  سپس ضلع ديگر زندان شروع می شد. ل يک پله پايين تر از دستشويی ها بوداين سلو. بود
 که در کنار ديوار 7و سلول .  و بعد کتابخانه که به عنوان سلول زندان نيز از آن استفاده می شد6

پرده ها به نظر می .  ايجاد شده بودديوار غربی از پرده های برزنتی. بلند بازداشتگاه قرار داشت
دو پتو در . مد محوطه ای را دو قسمت می کنند و باغچه ی کوچکی هم در کنار آن قرار داشتآ

  . کنار هم به عنوان زير انداز و عالوه بر آن يک پتو برای هر نفر گذاشته بودند



. من به شدت بيمار و ضعيف شده بودم و تنها چيزی که سر پا نگاهم می داشت قدرت روحی ام بود
ستم که اگر يک قدم به عقب بردارم ، آن قدم سر آغاز سقوط و شروع برداشتن گام به خوبی می دان

زندان های جمهوری اسالمی در دنيا بی نظير . های ديگر در سراشيب اضمحالل و خيانت است
زندانی پس از گذراندن دوران وحشتناک بازجويی  که انواع و اقسام شکنچه برای به زانو . است 

استفاده واقع می شود تازه وارد سخت ترين دوران بازداشت خود که تحمل در آوردن او مورد 
 در اين مرحله زندانی بايد کتاب های کهنه و .فشار و شکنجه برای مسلمان شدن است می گردد

پوسيده را ، که يادگار افکار ارتجاعی قرون گذشته است و غبارساليان بر چهره دارد ، زير فشار 
اوم به مرگ بخواند ، آنها را مرور و خالصه کند و همگی اين اباطيل را به شکنجه و تهديد های مد

و هنگامی که آنها را پذيرفت ، مرحله ی بعدی و دردناک ترِ  . عنوان کتاب مقدس خود بپذيرد
  . اضمحالل و سقوط او آغاز می شود

سلمان بودن است که زندانی بايد وارد مرحله ی وحشتناکی شود و در عمل مدر مرحله ی بعدی 
زندانی موظف است دست در دست بازجو و به عنوان دستيار او يکايک مراحل .  خود راثابت کند

سقوط را تا تبديل شدن به يک شکنجه گر طی کند و اين از دادن گزارش رفتار و عملکرد زندانيان 
ط شان و همکاری با بازجو به صورت کار کردن روی زندانيان برای آماده کردن زمينه ی سقو

شروع می شود تا وادار کردن زندانی به توبه کردن، و در رده های باال ، تا زدن تير خالص ادامه 
  .اين امر بستگی به رده ی تشکيالتی زندانی و مقاومت او دارد. می يابد

در دوران بازداشت ما ، زندانيان منفعلی بودند که فقط نماز می خواندند و در مراسم مذهبی 
آنان در برابر همکاری مقاومت می کردند و البته بستگی به وضعيت تشکيالتی . ندشرکت می کرد
  .آنان نيز داشت

زيرا هدف ، شکستن شخصيت . از مسئوالن سازمان ها پذيرش چنين انفعالی قابل قبول نبود
سياسی و مقاوم مسئول در مقابل نيروهای هوادار ، و کال ً  تخريب شخصيت سياسی زندانی است 

 .  

در باز شد و . راغ سلول روشن بود ، سرگرم دنبال کردن نوشته های بر روی ديوار بودم چ
صدای نوحه خوان رژيم که از . زندانی چاق و قد کوتاهی که موهای زرد و کوتاه داشت وارد شد

. شب گريه و زاری می کردکيوسک نگهبانان پخش می شد و در تمام مدت روز تا نيمه های 
حياط بازداشتگاه در اين قسمت بود و زندانيان . دن او،  فضای سلول را پر کردهمراه با وارد ش

روزی بيست دقيقه هوا خوری داشتند که در اين مدت می بايست ظروف  کثيف خود را نيز شسته، 
  .اکنون هوا خوری شامل  حال من نيز شده بود. ضمنا ً  دستشويی هم می رفتند

اه و اندی گرمای خورشيد را بر تنم احساس کردم چنان به وجد وقتی برای اولين بار بعد از سه م
وزش نسيم . اين شگفت انگيز ترين احساسی بود که تا آن زمان داشتم . آمدم که بی اختيار خنديدم

. همراه با ريزش نور، نور زيبا و مهربان، که اکنون بر چشمانم می ريخت و آنها را می آزرد
دوست . رست مثل تعبيری از زندگی  در آسمان جا به جا می شدندابرهای سفيد با اشکال مختلف د



حس کردم دلم می خواهد . داشتم سبزه های باغچه ی کوچک کنار ديوار بازداشتگاه را لمس کنم
به راستی نفس کشيدن در . سبزه باشم تا سلول های تنم در نوازش عاشقانه ی نسيم خود را رها کنند

دست هايم را کامالً  باز کرده می .  ان آزاده چقدر دشوار استآلودگی اختناق ، برای يک انس
به ذره ذره ی هر شيئی که در آن حياط کوچک محصور در . به همه چيز چنگ می زدم. چرخيدم

می رقصيدم، چنگ می زدم، آواز می خواندم و . آن ديوارهای بلند وجود داشت عشق می ورزيدم
گ ، زمين و آسمان همراه با حسرت های بزرگ ارکستر بزرگ و شگفت انگيزی از نور، رن

 که روسری، اين زندان سياه سيار، موهای سرم را چقدر خوب بود. انسانی همراهی ام می کرد
  .مخفی نکرده بود تا گيسوی برهنه ام، از نوازش های نسيم محروم بماند

 در آن حالت مطلوب دوباره خودم را. دوست نداشتم به سلول برگردم. فرياد نگهبان به خودم آورد
رو به آرامش آبی آسمان، با درونی سبز و پر غوغا، با چشمانی گريزان از نور و . رها کردم

  : دوباره صدای نگهبان بلند تر از قبل شنيده شد . لبخندی بر لب

  ! گفتم هوا خوری تموم -

ه سوی آسمان در کالغ سياه که نگهبان دانه برايشان می ريخت ب. چرخی زده به طرف سلول رفتم
آنها گاه بی خيال در محوطه .  درخت های کاج اطراف بازداشتگاه پر از کالغ بود. پرواز کردند

تا آن زمان کالغ را آنقدر از نزديک نديده . ی هواخوری می نشستند و گاه به پرواز در می آمدند
. ه گريه انداخته بودصدای نوحه خوانی آهنگران نگهبان را ب. از کنار اتاقک نگهبانی گذشتم. بودم

عجيب بود با اينکه محوطه ی هوا خوری با اتاقک نگهبان فاصله ی . داشت همراه او سينه می زد
چندانی نداشت و صدای گوشخراش نوحه خوانی سر تا سر بازداشتگاه را زير سلطه ی خود گرفته 

ر وجودم آواز خوانده بود پر توان و شيرين دتنها صدايی که دقايقی چند، . بود، صدا را نشنيده بودم
وجودم به دشت تشنه ای می مانست که هوا، طبيعت و زندگی را . صدای گنجشک های زيبا بود

. به سلول برگشتم. چون قطرات آب به خود کشيده بود و اکنون داشت بر هستی ام نشاط می پاشيد
زمان که اراده می کرد او هر . تعجبی نداشت که به هواخوری نيامده بود. هم سلولی ام منتظر بود

به . می توانست بيرون برود و زير نور حيات بخش خورشيد در کنار نگهبان بنشيند و چای بنوشد
پشت دراز کشيده بود و يک پايش را روی پای ديگرش انداخته  و دست هايش را پشت سرش 

اد و در را هنگامی که نگهبان مرا به داخل فرست. رويش به طرف در سلول بود. قالب کرده بود
هنوز دقايقی نگذشته بود که مرا برای . بست، او را ديدم که لبخند دوستانه ای به نگهبان زد

  : گفت . بازجوی ديگری بود و سعی می کرد بدون پرخاش بازجويی کند. بازجويی صدا زدند

  اوضاع چطوره؟.  خوب ، رفتی توی حياط-

   کدوم اوضاع؟-



ونجا ديگه وقت داری خدا رو بشناسی، کتاب بخونی و نمازِ تو به ا.  بهر حال حياط بهتر از سلوله-
کاری نکن که از هم جدا . شوهرت هم به راه راست هدايت شده. يه  خبر هم برات دارم. جا بياری

  .بشين

  چرا از هم جدا بشيم؟

تو هنوز حالت تهاجمی . من دارم با تو با آرامش صحبت می کنم.  ديگه خودت بهتر می دونی-
  تو زندانی زمان شاه بودی ؟. می خوام کمکت کنم که زندگيت رو از دست ندی. یدار

  . خير-

تو به عنوان يک زن در .  پس اگه زنده بيرون رفتی بپرس ببين چه کار با زندانی می کردن-
  .زندان شاه نمی تونستی روبروی بازجو بشينی و به آرامی، در يک محيط با هم گپ بزنين

   می زنيم؟ مگه ما داريم گپ-

تو فکر می کنی همه ی اينها که نماز می خونن .  من می خوام بهت فرصت سر به راه شدن بدم-
ولی همونی هم که . ما می دونيم واقعاً  کی بريده، کی دروغ می گه. خير. واقعاً  مسلمون شده ان

کم و بيش به همه ی دوستان تو . حاال ديگه خود دانی. دروغ ميگه در واقع به خودش کمک می کنه
  .حقايقی رسيده ان، تو هم انشااهللا می رسی

هنگام اذان مغرب با مقنعه ی سفيد ، وضو . وقتی به سلول برگشتم از هم سلولی ام خبری نبود
نمازش . وارد شد" درود بر منتظری اميد امت و امام"گرفته، در حالی که زير لب زمزمه می کرد 

  :رو به من کرد و گفت. بر داشتباالخره سر از سجده . خيلی طول کشيد

   سجاده داری يا بذارم؟-

  . به سجاده احتياج ندارم-

   نماز نمی خونی؟-

  . نه-

   به خاطر مريضی يا اصالً  نمی خونی؟-



  . اصالً  نمی خونم-

   يعنی هنوز مسلمون نشدی؟-

   مگه قراره مسلمون بشم؟-

  . البته -

   چرا البته ؟-

  . نشدی اوه پس هنوز متوجه اشتباهات-

   کدوم اشتباه؟-

  . تفکرت-

   چرا فکر می کنی طرز تفکر من اشتباهه؟-

  . چون تفکر منم بود-

  .ژست تو بود.  نه تفکر تو نبود-

  .چادر گل گلی اش را کنار زد و کف پاهايش را نشانم داد

  ! ببين-

  : آهی کشيد و گفت . در کف هر دو پايش دو لکه ی سياه بزرگ ديده می شد

  .پس از مدت ها مطالعه به اين نتيجه رسيدم. بيخودی انتخاب نکردم. ر تعزير شدم من شش با-

  :پرسيدم. و با دست به سجاده اشاره کرد



   چه مدت مطالعه کردی؟-

  تو چی؟. من بيرون که بودم تمام آثار مارکس انگلس و لنين رو خونده بودم.  شش ماه-

  .ده بودفقط آنچه در نظر گرفته ش.  من تمام آثار رو نه-

  . خوب پس نمی تونی دفاع کنی-

 مسائل.  مسائلی که در جامعه وجود داره ارتباط مستقيمی با گفته های مارکس و ديگران داره-
  .جامعه رو که نمی شه نا ديده گرفت

  :دست توی موهای کوتاهش کرد و گفت . مقنعه اش را در آورد. سجاده را با دقت جمع کرد

.  بر اشتباه های تاريخی پای می فشارن و ديگران را هم گمراه می کنن تو جزء اونايی هستی که-
. تو هم عاقبت نماز می خونی. حاال همشون مسلمون دو آتشه شده ان. مثل تو اينجا زياد بوده

  .توصيه می کنم هر چه زودتر بهتر

  .چون هرگز اين کار رو نخواهم کرد.  به توصيه ی تو نيازی نيست-

  :ای گفتبا لبخند موذيانه 

  . تو بند می بينمت-

  )گلی (  بله، خانم پری سيما -

  :دقيقه ای به من خيره نگاه کرد و گفت . يکه ای خورد

  منو از کجا می شناسی؟

  .همه چيز رو درباره ی تو می دونم. از خونواده ها.  از بيرون-

   از کدوم جريان هستی؟-



   جريان چيه؟-

   چه خطی داری؟-

   چه فرقی می کنه؟-

  .خب آدم بايد بدونه با چه کسی هم سلوليه -

  . تو همه چيز رو در مورد من می دونی.  اسم من شهرزاده-

   از کجا می دونم؟ تو فکر می کنی من جاسوسم؟-

  . اطمينان دارم-

  .من افتخار می کنم که در خدمت اسالمم

ی گفت دوست ندارد با غذايش را با نگهبانان می خورد و بلند بلند م) گلی ( از آن روز پری سيما 
: " او در مقابل نگهبان ظرف غذای مرا با پا پس می زد و می گفت . کمونيست ها غذا بخورد

  .و آن را پرت می کرد" نجاست 

هر کدام از سلول های بازداشتگاه يک پنجره ی کوچک رو به حياط داشت که آن را مسدود کرده 
در . ر هر سلول بيش از شش نفر زندانی وجود داشتد. بودند و فقط ده سانت از باالی آن باز بود

پری سيما، يکی از توابين . اين دوران اکثر زندانيان بازداشتگاه از هواداران سازمان ما بودند
وقتی از گذشته . معروف بازداشتگاه ، به قول خودش از مسئوالن رده باالی يک حزب سياسی بود

وقتی از مسئوليت . مام چهره اش به وجد می آمدی خود حرف می زد سرش را باال می گرفت و ت
کار کردن با يک : " می گفت . چشمانش برق می زد و صورتش گل می انداخت: هايش می گفت 

چقدر کتاب خونديم، چقدر . جريان سياسی صرف نظر از اشکاالت اساسی اش، خيلی مطلوبم بود
پس از ادای اين جمله کسل شد، ". هيچ وقت هيج چيز برای خودمون نخواستيم. مسافرت رفتيم

تازه داريم زندگی کردن . اشکال کار هم در همين بود: " سری به افسوس تکان داد و اضافه کرد
  . "اول خودمون بعد ديگرون، در واقع حاال می فهمم چه عمری را تلف کرده ام. را ياد می گيريم

ی می شناختند و به همين نام هم سومين روز بود که با پری سيما که زندانيان او را به اسم گل
او لم داده بود و طبق عادتی که . يک غروب سرد زمستان بود. صدايش می کردند هم سلول بودم

. داشت، يک پايش را روی پای ديگرش انداخته بود و دست ها را به پشت سرش قالب کرده بود
هر دو به سرعت . ول افتاد يک دستمال کاغذی مچاله شده از پنجره به داخل سلناگهان متوجه شدم



اخم هايش در . دستمال را او برداشت و نوشته اش را خواند. برای برداشتن دستمال نيم خيز شديم
دستمال را در مشت فشرد و مشت گره کرده اش را بر پيشانی گذاشت و در حالی که . هم رفت

  :دوباره لم می داد گفت 

  .ه افتاده برای توست و جالبه که در دی ماه يا آذر ما-

   اگه مال منه پس چرا تو خوندی؟-

  . فکر کردم مال منه-

   مگه با کسی ارتباط داری؟-

  . نه -

   پس چرا می گی ؟-

  . فکر کردم شايد کسی خودش خواسته برای من پيغامی بده-

  . حاال بده ببينم چی نوشته بعد بهت می دم اگه خواستی به بازجو هم بدی، بده-

  .بيا بگير. تو هم که همش در ذهنيات خودت دست و پا می زنی.  بده کی خواسته به بازجو-

. خطش را شناختم. روی دستمال شانزده ستاره با تبريک شانزده آذر بود. دستمال را به من داد
  .از کنار کيوسک نگهبان! عجب شهامتی 

  .را به او دادمآن قسمت از دستمال را که نوشته شده بود جدا کردم و جويدم و بعد بقيه ی دستمال 

  . می تونی به بازجو نشون بدی-

بعد ها . لحظه ای بعد چند ضربه به درزد و از سلول بيرون رفت و ديگر بازنگشت. طاقت نياورد
  .مسئول کتابخانه شد) بند عمومی زنان ( در زندان دستگرد 



دن چند سيلی به وی بعد از فحاشی و ز. آن شب با رعايت کليه ی مسائل مرا به ديدار بازجو بردند
  :صورتم رو به زندانبانان کرده گفت 

  . اهللا خدا اجرتون می دهانشا.  اين زندانی، بيست و چهار ساعت بايد سرپا باشه-

چهار . هر دو نگهبان مشغول پچ پچ بودند. هنوز صدای پای بازجو را که دور می شد می شنيدم
  .دنگهبانان تالش کردند بلندم کنن. زانو روی ميز نشستم

  ! تو نبايد بشينی-

  . من می شنيم-

  !خواهر فرزانه ، برادر بازجو را صداش کن .  بازجو گفته بايد سر پا باشی-

  . بازجو يک آدم کش بيشتر نيست-

  . معلوم می شه-

  :صدای بازجو از ته راهرو شنيده شد که چون حيوان درنده ای نعره می زد و می گفت 

به اين . بايد باليی سرش آورد که بياد و التماس کنه. دنشو شکستبايد گر.  اين، اين خيلی ياغيه-
  .سادگی ها ولش نمی کنم

  .وقتی کنارم قرار گرفت فرياد کشيد

   چه کسی به تو گفته بشينی؟-

  . خودم-

  .دِ  ياال پاشو بريم.  يک خودتی بهت نشون بدم که اگه زنده موندی هر وقت يادت بياد تنت بلرزه-

خسته و گرسنه، احساس ضعف و بی حالی می . خسته بودم. ن باری کردندمرا سوار يک ماشي
ولی آنقدر خسته و گرسنه بودم که فکر می کردم . نمی دانستم چه چيزی در انتظارم است. کردم



رسيدن به مقصد و سر و صدا و رفت و آمد ها فکرم . هر چه باشد قدرت تحملش را نخواهم داشت
از يک طرف راهرو بوی دارو و از طرف ديگر .  راهرو گذشتيماز يک. را از گرسنگی دور کرد

پله ها پايين از . فکر می کنم دو راهروی ديگررا پشت سر گذاشتيم. بوی غذا به مشام می رسيد
صدای بخورد کليد ها . زندانبان دسته کليد را از جيبش بيرون آورد. رفتيم و وارد زير زمينی شديم

در را باز کرد و مرا به داخل هل . يک چفت بزرگ را به عقب کشيد. قفل را باز کرد. بهم بلند شد
بوی بدی که فضا را آکنده . بوی گنديدگی و تعفن شديد. بوی خيلی بدی می آمد. داد و در را بست

از . بود به قدری قوی بود که فکر کردم همين االن دل و روده ام از دهانم بيرون خواهد ريخت
ناله ای از گلوی . صدای ناله و شالق با هم به گوش می رسيد.  را گرفتمزير چادر با دست بينی ام

. صدايی ُخر ُخر مانند بود که از ته گلو ادا می شد". می خوام حرف بزنم: " آدم شکسته ای شنيدم
نگهبانی پشت من . با يک حرکت سريع چشم بندم را باال زدم. جوابی نيامد. نگهبان را صدا زدم

دستش را از ميان حلقه ی انتهايی . شت زنجير دست يک زندانی را درست می کردايستاده بود و دا
برای اولين بار در طول بازداشتم بر . تازيانه رد کرده بود و خود تازيانه  از آرنجش آويزان بود

به سرعت به . بود که در آن لحظه به من توان ايستادن می دادفقط حس مسئوليت . تنم لرزه افتاد
در سه اتاق شکنجه زندانيان از مچ دست ، بهم دستبند قپانی خورده و آويزان . اه کردماطرافم نگ

نگهبان مواظب بود و اگر . به طوريکه گاهی نوک پنجه های پايشان با زمين مماس می شد. بودند
به نظرم رسيد بعضی از آنان بيهوش هستند، چون . کسی خوابش می برد با شالق بر سرش می زد

لباس های همگی شان پاره . ر بار به طرفی خم می شد و قدرت کنترل آن را نداشتندسرهايشان ه
در آن لحظه در حالی که منتظر . بود و اثر شالق بر تن شان، شيارهايی از زخم باقی گذاشته بود

دار کشيدن خودم بودم با خود پيمان بستم اگر زنده بمانم سرگذشت دردناک همگی شان را افشا کنم 
  .انسانی شان را به گوش مردم برسانمو پيام 

چشم بندم را پايين . نگهبان زنجير دست زندانی را سفت تر کرد و با مشت محکم بر کتفش کوبيد
اشک هايم از زير چشم بند روی گونه هايم می . با صدای بلند گريه سر دادمبغضم ترکيد و . کشيدم
پوتين ها و شالقش را از زير چشم بند می . تادنگهبان روبرويم ايس. در دلم طوفانی بر پا بود. چکيد
نگهبان با شالق . صدای گريه ام هر لحظه بلند تر می شد. داشت با شالقش بازی می کرد. ديدم

  :از ميان خنده هايش شنيدم که می گفت . محکم بر سرم کوبيد و با صدای بلند خنديد

رگترات نتونستن مقاومت کنن، تو اون بز. مقاومت تموم. کله شق.  کتک نخورده گريه می کنی-
اونوقت . شوهرت، خبر داری ازش؟ با همه ی اون ادعا يک ساعت تحمل نکرد. که چيزی نيستی

  .هه هه هه، که يک زن بيشتر نيستی، دماغتو اگه بگيرم جونت در می آد... تو

  :يد گفت در حالی که غذا را می جو. دهانش پر از غذا بود. در باز شد، نگهبانی به داخل آمد

  . برادر بازجو گفتش بازم بهش مهلت می دم-

 



  چهار شنبه سياه 

همه ی ما را چشم بند زده پشت سر . نگهبانان به سلول ها حمله کردند. صبح يک چهار شنبه بود
از پشت سر صدای بازجو بلند شد که با . نشستيم و منتظر مانديم. هم ، به داخل يک سالن بردند

  . شروع به صحبت کرد" خدابه نام " گفتن 

کارهای که بعضی از شما می کنن، شيطنت های موذيانه، .  شما همه زندانيان بازداشتگاه اينجايين-
اسم گذاشتن روی برادران و خواهران پاسدار و توابين و شوخی های جلف معصيت داره و پرونده 

. فتون پاسداران مسلح وايستادناالن اطرا. ما از همه چيز با خبريم. ی شما رو سنگين تر می کنه
چنانچه حقيقت رو . مقابلتون يه ميزه که روی آن يه ضبط صوته و گفته های شما رو ضبط می کنه

يکی از . برای سنجش صداقت شما. اين يه بازجويی عموميه. نگين هيچ رحمی به شما نميشه
 هر کی خودشو معرفی حاال. خوداتون از ميان همين جمع حقايقی رو می گه که پشتتون می لرزه

مجازاتتون . قبل از اينکه يکی ديگه از خوداتون بگه. کنه و هر چی از خودش و ديگرون داره بگه
  .همه ی ارتباط های توی بازداشتگاه بايد نوشته بشه. کم تره

  .همه خودمون را معرفی کرديم ولی چيزی برای گفتن نداشتيم

  :جو گفت زبا

  .ت تکان دهنده ای می کنه حاال خواهر نسرين ج اعترافا-

منظور بازجو از شيطنت اسم گذاشتن روی نگهبانان توابين بازداشتگاه بود که زندانيان با دقت و 
تناسب آنها را انتخاب کرده بودند و به کار بردن آنها باعث تفريح و سرگرمی می شد و از آنجايی 

  . به همه ی زندانيان منتقل می گرديدکه اين نام گذاری های طنز آميز بر ديوارها هم نوشته می شد

  :اين زندانی که ظاهراً  تواب بود گفت . باری نسرين ج به صدا در آمد

. من تا کنون به دروغ توبه کرده بودم. البته در کمال سالمت و به ميل خودم.  من اعتراف می کنم-
  .بچه ها من همه چيز را گفته ام. ولی امروز صادقانه بريده ام

بعد نسرين شروع به صحبت کرد که . ين دو پيغام کوتاه برای زندانيان رد و بدل کرده بودگويا نسر
. شما کتاب های زندان را سه خط در ميان می خوانيد و بهم رله می کنيد. بچه ها دست برداريد" 

دست برداريد، آخر تا کی بايد در . برای خواهر برادر های دلسوز اسم می گذاريد و می خنديد
بچه ها من متنبه . ن باشيد؟ اگر کمی برخوردهايتان خوب باشد همه به زودی آزاد می شويدزندا

  ."شده ام



بعد از . اعترافات جديد نسرين با عذر خواهی و طلب بخشش از بازجو و ساير پاسداران تمام شد
که در آن به هر کدام از ما يک بسته برگ بازجويی دادند که اطالعات نداده و تمام کارهايی را 

بازداشتگاه کرده ايم بنويسيم و تأکيد کردند تا زمانی که همه چيز را ننويسيم بازجويی تمام نخواهد 
چشمان مان پشت چشم .  نشسته بوديميک روز تمام چشم بند زده. هنگام شام بازجويی تمام شد. شد

 شروع و مالقات از فردای آن روز جا به جا کردن زندانيان. بندهای تنگ به شدت درد گرفته بود
زندانيان به دليل زجر و شکنجه ای که يک . برای همه به طور کامل قطع شد، جز برای نسرين
  . گداشتند" چهار شنبه ی سياه "روز تمام، همگی تحمل کرده بودند اسم آن روز را 

ندان گر چه بازجو بعد از آن روز، وعده ی آزادی سريع به نسرين داد، اما دو سال بعد او را در ز
از کجا بدونم اين بار " شنيدم يک بار بازجو سرش داد کشيده بود که . دستگرد در بند عمومی ديدم

  "واقعاً  توبه کردی؟

  

  و در اينجا دختران نمی ميرند ... 

به خاطر نداشتم چند . بعد از جا به جا شدن و آشنايی با هم سلولی جديد، نوبت حمام به من رسيد
از روز دستگيری، اين دومين بار بود که به . باری که حمام کرده بودم گذشته استروز از آخرين 
مالقاتی . پوست تنم خارش داشت. موهای سرم به هم چسبيده بود و بو می داد. حمام می رفتم

هم سلولی ام يکی از لباس های خودش را به من . نداشتم و لباس و وسايل بهداشتی در اختيارم نبود
هم سلولی ام زنی مهربان و خوش .  مدت ها از اين لحاظ به رفاه کوچکی دست يافتمبعد از. داد

سه سال پيش دستگير . چهره بود و توانسته بود تحصيالتش را در رشته ی ادبيات به پايان برساند
يک شب پاسداران به منزلش ريخته بودند و شوهرش فرصت پيدا کرده بود از پنجره . شده بود
. دوست نداشت درباره ی فعاليت های سياسی اش حرف بزند.  از او خبری نداشتديگر. فرار کند

ولی بيشتر نشان . سی و نه سال داشت. می گفت آنچه درزندان مهم است زندانی و زندانبان است
ديگران را اميدوار می کرد اما تشويق نمی . چهره اش تکيده اما دارای روحيه ی عالی بود. می داد
  :عد از اينکه با هم، هم سلولی شديم از من پرسيديک هفته ب. کرد

  . تو می خوای چه کار کنی؟ دادگاه را می گم-

  . من يه دفاعيه نوشتم که می خوام اونو بخونم-

از پنجره خطی از نور به . روبروی پنجره بود. قالب بوددست هايش زير سرش . دراز کشيده بود
با شنيدن حرفم، يک دفعه خيز . ور خيره شده بوداو غرق در تفکر به آن خط ن. درون می تابيد

  :رو به من کرد و گفت . به سرعت بلند شد و نشست. برداشت



  ! تو ديوونه ای-

   با تعجب پرسيدم چرا؟-

به آرامی . لحظاتی به سکوت گذشت. سری به عالمت تأسف تکان داد. رويش را از من برگرداند
  :گفت 

  .سف بود واقعاً  بايد برای شما جوونا متأ-

   آخه چرا؟-

   چرا؟ تو گفتی دفاعيه رو در کجا می خونی؟-

  . تو دادگاه-

   منظورت همون بيدادگاهه که تو رو می برن؟-

. احساس کردم از حرفم کالفه شده. پاهايش را تکان داد. دست هايش را دور زانويش حلقه کرد
  :درست فکر می کردم چون با حالت عصبی گفت 

ولی آخه تو فکر می . لبته می بخشی که با صراحت باهات صحبت می کنما.  تو خيلی بچه ای-
  کنی اين دوران، دوران دفاعه ؟

   پس دوران چيه؟-

  .يه راه بهتری پيدا کن. اما دوران دفاع نيست.  نمی دونم-

   راه بهتر چيه؟-

  . خودت پيدا کن-

 می آمد درست روی باريکه ی نوری که از پنجره. به ديوار تکيه داد. خودش را عقب کشيد
  :گفتم. صورتش بود



چه . نه بديائمنظور شما چيه؟ وقتی شما راهی رو رد می کنين بايد راه ديگری رو ار.  نمی فهمم-
  پيشنهادی دارين؟

به . احساس کردم می خواهد به زوايای مغزم نفوذ کند. چشمانش را تنگ کرد و به من خيره شد
 سلول تنگ نمور، جنگل های شمال را برايم تداعی می سبز بودند و در آن. چشمانش نگاه کردم

همانطوری که داشت نگاهم می . حتی بوی دريای خزر و ساحل نمناک آن را حس کردم. کردند
ياد . چهره اش را به چهره ام نزديک تر کرد. کرد، با دست عالمت داد که آهسته تر صحبت کنيم

با من در ميان بگذارد حتی اگر در اتاق تنها مادرم هر وقت می خواست رازی را . مادرم افتادم
آن وقت هر دو . بوديم آنقدر صورتش را به صورتم نزديک می کرد که دماغ مان به هم می خورد

هم . با صدای هم سلولی ام، از خاطرات گذشته جدا شدم و دوباره به سلول برگشتم. می خنديديم
  :سلولی ام داشت قاطع و صريح می گفت 

تو فکر می کنی کجايی؟ در يک دادگاه صالح و عادل، يا در يک دادگاه تفتيش عقايد  آخه دختر -
قرون وسطايی؟ تو فکر می کنی اگه دادگاه صالحی در اين رژيم می تونست وجود داشته باشه تو 

می االن اينجا بودی؟ تو فکر می کنی در حضور مردم و هيأت منصفه، همراه با وکيلت محاکمه 
دفاعيه بخونی؟ دختر جان در اين رژيم و در اين برهه از زمان، قضاوت نشسته شی که می خوای 

. اين محاکمه برای نابودی توست، نه برای اثبات اتهام. دشمن توست نه يک قاضی عادل و بيطرف
اگه تونستی از اينجا جون سالم به در ببری، برو مطالعه کن ببين چه تشابه عجيبی بين محاکمات 

. دادگاه ها عيناً  مثل همديگه هستن. دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطی وجود دارهرژيم اسالمی و 
در رو محکم می بندن که مبادا تو، . اينجا تو رو می برن توی يه اتاق کوچيک نصف اين سلول

بعد روبروی تو يک آخوند . دست بسته ، از پنجره ی طبقه ی پنجم يا ششم خودت را بندازی پايين
ام حاکم شرع می شينه که بيشتر به يک مترسک شباهت داره تا قاضی، و يک منشی پير احمق به ن

برای زندگی و يا مرگ تو اونا قبالً  و در . همين و همين. بدتر از خودش به نام مجری احکام الهی
هرچی تو بگی در اون اتاق در بسته محو و نابود می . ارتباط با منافع خودشون تصميم گرفته ان

حکمی که اون پير . چيزی که باقی می مونه و از اون اتاق بيرون می آد حکم اونهاستتنها . شه
کسی نمی فهمه تو چی گفتی و اونا . مرد بی سواد صادر می کنه و سرنوشت تو رو رقم می زنه

اگه اون ابله می فهميد، تو رو به جرم . حتی خود اونها نمی تونن بفهمن تو چی گفتی. چی شنيدن
  !تماعی توست محاکمه نمی کرد که اونچه حق اج

من  ، مات و مبهوت، چشم بر چهره ی آگاه و مهربانش دوخته بودم و به حرف هايش گوش می 
  :او ادامه داد. کردم

نمايشای . شايع کرده ان که زندانيا همه به حقيقت اسالم رسيده ان و تواب شده ان تازه، بيرون -
می گن امام برای اينکه زندانيا به . و مرتب پخش می شهتلويزيونی هم در اثبات اين ادعا تهيه 

حاال فهميدی؟ . بهشت برن دستور اعدام می ده چون توبه به تنهايی برای بهشت رفتن کافی نيست
اونا به راحتی حتی در پرونده ی تو دست می برن و در تبليغات خودشون از تو يک تواب می 

يعنی ظرفيت اين رو ندارن . يده و آرمانت مطلع بشهسازن و نمی ذارن کسی از پافشاری تو در عق
  .که تو از چيز ديگه ای بجز اسالم دفاع کنی



  :چنين ادامه داداما او با حرکت دست مرا به سکوت دعوت کرد و . خواستم چيزی بگم

اين رو بدون که اونا به . مسأله ی مهم ديگه ای هم وجود داره.  صبر کن هنوز حرفم تموم نشده-
گويا از نظر اسالم . رت تو هم هستن و اگه محکوم به مرگ شدی بايد آلوده به گور بریفکر آخ

اعدام به دخترا تعلق نمی گيره و چنانچه دختری اعدام بشه به بهشت می ره و اينا برای آخرت 
دخترا هم برنامه دارن، و مطمئن باش در اينجا دخترا نمی ميرن بلکه ابتدا مورد تجاوز قرار می 

  .و بعد کشته می شنگيرن 

جرم . اينا قانون، جرم ، جنايت ، مجرم و همه چيز رو در ارتباط با منافع خودشون می سنجن
ً  . و مجرم کسی ست که اينا رو قبول نداشته باشه. چيزيست که وضع موجود رو تهديد کنه دقيقا

انی کس ديگه ای در جلسات اونا هم غير از دژخيم و منشی و قرب. مثل دادگاه های تفتيش عقايد
دژخيم از قربانی می خواست که برای رسيدن به خدا و برای اينکه در آخرت جايی داشته . نبود

و می دونی چقدر " همه ی کفار بايد زنده در آتش بسوزن : " دژخيم می گفت . باشه توبه کنه
. روی روح اهللاين رو نيروی مسيح می خوندن و اينا نياونا تواب. انسان آزاديخواه در آتش سوختن

از آن زمان تا کنون اين . در هر دو دادگاه، متهم به جرم اعتقاد محاکمه می شه. تشابه بسيارنزديکه
گر چه . به راه می انداخت ) 8( اين رژيم روش نمی شه وگرنه مراسم اتو دافه. روند ادامه داره

  .شتن ديگه تفاوتی ندارهفرقی نمی کنه، وقتی انسانی رو به جرم عقيده و اعتقاد می کشن نوع ک

عادی . در باز شد و نگهبان نگاهی به ما انداخت. از همديگر فاصله گرفتيم. صدای پايی شنيدم
  :نگهبان مزورانه پرسيد. سازی کرده هر کدام در گوشه ای نشستيم

   کاری ندارين؟-

اما دقايقی . نهگبان در را بست. هم سلولی ام که اسمش ثريا بود به عالمت نفی سری تکان داد
وقتی از دور شدن نگهبان مطمئن شد کنارم . ثريا توی سلول قدم می زد. همچنان پشت در ايستاد

  :نشست و گفت 

اين رو بدون، با هر جمله ای که بگی ولی .  بهر حال هر طوری که در توان داری اقدام کن-
سياست . ک می کنیپرونده ات سنگين تر می شه و خودت با دست خودت، به ادامه ی اسارتت کم

فردا ده سال حکم می گيری و بعد از ده سال هم که آزادت کردن منت می ذارن که . يعنی شگرد
  .عفو کرديم

  . عفو مشروط رو من هرگز قبول نمی کنم-

 يعنی چه؟ چه شرطی؟ منظورت اينه که اگه ده سال حکم گرفتی بعدش هم حماقت کنی و بمونی -
   افتادن بوده؟انيجا؟ مگه هدف تو فقط زندان



مصاحبه ی ويدئويی و تعهد .  شرايط عفو، خواندن يا نوشتن انزجار نامه ی سازمانی ست -
  .همکاری

من .   من معتقدم سازمان های سياسی بايد زيرکانه تر از رژيم اسالمی با اين مسأله برخورد کنن-
 يا نه؟ ولی هميشه هم اين نمی دونم تاکتيک سازمان ها در زندان چيه؟ و يا اصال ً  تاکتيکی دارن

البته آزاد کردن زندانی از روی . گاهی عفو می دن می گن برو. طوری که تو می گی نيست
ولی نه ، من معتقدم اگه نيروی توابين نبود رژيم . جمهوری اسالمی در کارش استاده. حساب کتابه

  .در اين کار موفق نمی شد

دستش با زنجير طاليی که به . ی شد خيره ماندبه رگه ی زيبای نور که حاال داشت کم رنگ م
صدای اذان . هر از گاهی آن را به دندان می گرفت و آه می کشيد.  گردن داشت بازی می کرد

. فردای آن روز مرا صدا کردند و از آن سلول بردند. گفتگويمان را قطع کرديم. مغرب بلند شد
  . ديگر هرگز ثريا را نيدم

بازجو معموالً  نيمه . ، چندين شب پی در پی ، مورد بازجويی قرار گرفتمبعد از جدا شدن از ثريا
  :يک شب به من می گفت . های شب برای بازجويی می آمد

   هنوز تصميم نگرفتی کتاب بخونی؟-

   چه نوع کتابی بايد بخونم؟-

  .کتابای اسالمی

   چرا بايد کتابای اسالمی بخونم؟-

  .آدم. برای اينکه آدم بشی. يه ذره شعور توی کله ی پوکت بيادبرای اينکه .  برای اينکه آگاه بشی-

  . من به خاطر آگاهی اينجا هستم و شکنجه می شم-

   مگه تو شکنجه هم شدی؟-

   شايد شکنجه های شما اسم ديگه ای هم داره؟-

  .دِ  شکنجه رو هنو نديدی.  نه، ولی اينکه تو شدی شکنجه نيست-



  . به حال من اهميتی نداره-

  ی خوای اسطوره بشی ؟ م-

  . می خوام خودم باشم-

  . يه زن کمونيست-

  سازمان رو چی؟.  در نظام اهللا چنين چيزی نيس-

برای اينکه شماها، همه مثل هم .  سازمان رو به دليل سياستی که با شما داشت ديگه قبول ندارم-
  .هستين و خط امام يعنی جمهوری اسالمی

 سازمان هايی که از ما حمايت می کردن تا ميون مردم جايی  آهان پس تو فکر نمی کنی سياست-
  پيدا کنن تاکتيک بوده ؟

  . من از همين اتاق شکنجه عليه سازمانی که از شما حمايتم کرده فرياد می کشم-

   االن نظرت چی چيه؟-

  .من يک فرد سياسی ام.  بايد مطالعه کنم-

  .ما در اختيارت می ذاريمثانياً  اگه بخوای .  اوالً  که ما سياسی نداريم-

   چه چيزی؟-

  . نشريه هايی که می خوندی-

   اگه سياسی ندارين پس نشريه چيه و برای چی به من می دين؟-

  .اينا رو ورق پاره هايی می گن که ارجيف می نويسن.  اينا رو نشريه نمی گن-



  حتی زمانی هم که از نظام شما حمايت می کردن اراجيف می نوشتن؟ -

  . خيلی درازه، مواظبش باش، زِ ر زيادی هم نزن زبونت-

  .من حرف خودم را تکرار کردم

  .من زبونت رو قيچی می کنم.  گفتم زر زيادی نزن-

  . قدرت شنيدن حرف های خودت رو، از زبون ديگری نداری-

  م رسيده بودن يا تاکتيک بود؟ باالخره اين گروهک ها، به حقانيت نظا-

  .اهيت سياسی منو به رسميت بشناسی زمانی جواب می دم که م-

  .يک گروهکی يی.  تو يک نفر تبهکاری-

 از اونجايی که شما سازمان های سياسی رو گروهک می گين بايد بگم که اون سازمان ها به -
  .حقانيت نظام شما جنايته و اين نظر شخصی منه. اونا اشتباه می کردن. حقانيت رژيم نرسيده بودن

ما بندی برای تو . تو بايست در همين بازداشتگاه باشی . نی که نظر بدی تو کوچک تر از او-
  .نداريم

  .زندان زندانه.  فرقی نمی کنه-

  .با تو بايد مثل يک غنيمت جنگی برخورد بشه تا در هم بشکنی.  عقايد تو مخربه-

  . تحمل حرف و نظر ديگرون رو نداری و اين يعنی فاشيزم-

من نشسته بودم با چشم بسته رو به .  اتاق به سرعت قدم می زددر . به شدت عصبانی شده بود
  :با حالتی عصبی گفت. ديوار

  .با تو بايد با زبون پوتين حرف زد.  تو شايسته ی حرف زدن نيستی-



در حالی . سرم به ديوار خورد و ستون فقراتم به شدت درد گرفت. ضربه ی محکمی به پشتم زد
  :می آمد گفتم که زبانم از شدت درد داشت بند 

  . برای اينکه زبون ديگری نمی شناسی-

  :از جايم برخاستم، با فرياد گفتم . بيرون رفت. فرياد کشيدم. لگد ديگری زد

  ! حق نداری بزنی -

صدای قدم هايش، که محکم بر زمين می کوبيد با فرياد . در آهنی باز شد. فريادم در راهرو پيچيد
  :با عصبانيت گفت . من درهم شد

  . چی چی می گی ؟ هر روز که صدات بلند تر می شه-

  :فرياد زدم. تصميم گرفتم در همان لحظه وضعيت خودم را روشن کنم. به تنگ آمده بودم

  ! مرگ بر فاشيزم-

  :چند سيلی پی در پی به صورتم زد و گفت 

  . دوست دارم برای هميشه خفت کنم-

  ! مرگ بر جالد-

  :گفت . کالفه شده بود. می دادمپی در پی فرياد می کشيدم و شعار 

تو که حرف نمی زنی، !  شعار بده. عربده بکش. نگو نمی شه حرف زد.  هر چی می خوای بگو-
باز هم بگو آزادی نيست ، تا فردا صبح مهلت ! د بگو . بده، آزادی از هفت دولت. شعار می دی

  .من از اين ساعت بهت آزادی بيان می دم. داری

. ه من آزادی بدی؟ کدوم آزادی؟ تو مسلحی، ولی من چشم بسته و در زنجيرم تو کی هستی که ب-
  .باز کن و به من هم سالح بدهپس چشمای منو هم 



من هرگز نمی ذارم تو زنده از زندان . د بگو تا نشونت بدم.  د بگو اعالم جنگ مسلحانه می کنی-
البته اگه دندونی برات باقی . بشهاونقدر نگهت می دارم که موهات مثل دندونات سفيد . بيرون بری

  .بمونه

  :بازجو گفت . برای سومين بارمرا به صليب بستند تا تعزير کنند

تو فکر نمی کنی اونايی که چيزی سرشون می شه چرا تن به .  انگار از تعزير خوشت اومده-
ه هات فشار به کلي. حاال چند تاش رو بهت می گم. تعزير نمی دن؟ برای اينکه از عواقبش با خبرن

کمی که پا به . به پرده ی چشمات آسيب وارد می شه. می آد و در آينده اونا رو از دست می دی
بقيه اش رو . وکلی بيماری عصبی پيدا می کنی. سن گذاشتی راه رفتن برات دردناک می شه

  .بيرون که رفتی می تونی بپرسی

. با شرايط بسيار بد فرستاده شدمسومين تعزير را تحمل کردم و برای تنبيه به سلول کوچکی 
غذايم خيلی کم و . روزی دو بار حق استفاده از دستشويی داشتم که گاهی هم يادشان می رفت

در . برای گرفتن صابون و حق استفاده از دستشويی دو روز اعتصاب غذا کردم. نامناسب بود
  .ی جايم را تغيير دادندپس ازيک بازجويی طوالن. پايان هفته زندگيم رنگ ديگری به خود گرفت

   

  

       

  

      

  

   

  

  



  

  

   

  

   

  

  

  

     

   

  

  

    

  

                                                                                                                       

 



 


