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الجوردي نظرية
مانده  باقي كه  زندانياني براي  را فشار  مي گذشت هرچه  بود، سال۶۱ 
پروندة خودشان بهخيال درهمبشكنند و را تا آنها ميكردند بيشتر بودند،

هم  با كه وقتي تا مجاهدين كه: بود اين الجوردي نظرية ببندند. را مجاهدين
انفرادي  سلول در كنيم و هم جدا از را آنها ميكنند. اگر مقاومت هستند،

داشت. نخواهيم زنداني ديگر سال يك از بعد بيندازيم،
سلول زندانيان همة اندازة به  رژيم كه  ميخورد افسوس الجوردي 

چنان  زندان  شرايط كه بودند ديده اين در را كار چارة  ندارد.  انفرادي
تبديل براي زندانيان هم را عمومي بندهاي و اتاقها شود كه محدود و سخت
با زندانيان انساني رابطة  و تماس هرگونه بنابراين كنند. انفرادي  به سلول 
كمك بهخصوص ميشد. محسوب جرم سالموعليك حتي و يكديگر
با مقررات اين از سرپيچي هرگونه و بود ممنوع اكيدًا به يكديگر كردن

كه  نظرية بود همين با ميشد. داده پاسخ شكنجهها و مجازاتها شديدترين
كردند. در  درست تابوت و قفس و افتاد راه قزلحصاربه  در ''قيامت'' بند
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تهي انسانيتشان از  را  مجاهد  زندانيان كه بود بر آن  الجوردي  يك كالم
بند و تابوت و قفس همچون مستمري و وحشتناك شكنجههاي كند.
را زنداني ميخواستند  آوردند. بهوجود  اساس همين بر هم را مسكوني 
با ارتباط  و زندگي جمعي و  جمعي كار نوع هر  برسانند كه نتيجه به اين 
خود حبس اگر ميخواهي است، فشار و شكنجه مصيبت و منشأ ديگران
را هم نوعت دوست و اگر گوسفند، مثل و باشي تنها بايد تنهاي بكشي، را
الجوردي عمل معلوم شد در اما نباشد. عين خيالت سر بريدند چشمت جلو
به طور ولو را واقعيت يك ما است. نشناخته بايد چنانكه را مجاهدين هنوز
در هم فيزيكيمان بقاي جهنمي حتي شرايط در آن كه بوديم دريافته غريزي

مانديم،  فشارها همه آن به رغم اگر همچنانكه جمعي است. گرو زندگي
دست خودمان انسانبودن از يعني جمعي،  زندگي از كه بود به ايندليل
فوق و سبعانه به شكنجههاي توسل با دژخيمان مي دانستيم زيرا برنداشتيم.
نميتوانند ولي درهمبشكنند، را آن فرد يا اين بتوانند شايد انساني، طاقت
كه كند القا چنين  به زنداني پيوسته ميخواهد دژخيم كنند. خرد را همه
صداي كرده اند، فراموش را تو همه نيست، تو فكر به هيچكس تنهايي، تو
كه هم را كارهايي خودشان نجات براي دوستانت و نميرسد تو به جايي
و است مقاومت بيفايده بنابراين انداختهاند. تو به گردن كرده اند خودشان
فرد كه همين اما ديگري ندارد. نتيجة بدهي نابودي به را خودت آن كه جز
براي قلب او و با زندان بيرون يا قلبهايي در درون نيست. كند تنها احساس
جمعي ما همهچيز دليل، بههمين ميكند. مقاومت نيرو پيدا براي ميتپند. او
سيب همان يك اما سيب داشتيم، يك دانه فقط ما كه روزهايي بود بود.
يك يا مثًال روزي ميخورديم. هم با ۱۰-۱۵نفري ميكرديم و را قسمت
بچهها اين يك حبه را نگه ميداشتند اما ميدادند. ما به چاي براي قند حبه
و برميگردد شكنجه نفر از زير يك ميكردند تا وقتي جمع جايي در و
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از پيش ديگر اين جا بدهند. او به آبقند ندارد تواني ديگر جسمي بهلحاظ
فرد حل جسمي از خرده سيب يا آن آب قند مسألة يك خود آن اين كه
ميكرد. حل مسأله او پيرامون جمع فرد و از رواني و روحي بهلحاظ كند،
و فشار و  همه سختي اين برابر در  را  خود  فرد شكنجهشده اين كه نفس
شكنجه اگر ميدانست زيرا مي ماند. نميديد، سرپا بي پناه و تنها شكنجه
هستند كساني باشد، نداشته مالقاتي سال تا سال اگر شود، بيمار اگر شود،
به ميكنند، دفاع ضربات دشمن برابر در او از مي كنند و حمايت او از كه

مرهم ميگذارند. بر زخمهايش و رسيدگي ميكنند او
كه عالوه بر درد بود بهايندليل ميشكست هركس هم نقطة مقابل در

قرار  بازجوها رواني جنگ تأثير تحت شكنجه،  شدت از ناشي فشار و
و واكنش جالدان ميكرد. احساس تنها از جمع جدا و را خود و ميگرفت
نسبت زنداني يك توجه انساني هر رسيدگي جزيي و برابر در شكنجه گران
او ضدانساني منطق خالف مينمود كه آن رو ديوانهوار از ديگر، به زنداني
شكنجه ساعتها با او كه را آنچه چگونه كه ميديد به عينه دشمن زيرا بود.
ساير انساني محبتهاي با خراب كرده، دوباره فرد در خود بهخيال شالق و

ميشود. سبز و ميزند جوانه نو از همرزمانش

گوهردشت زندان به انتقال
قزلحصارمنتقل به اوين تنبيه از بهمنظور كه را بچه ها از ديگري تعداد و من
يك بار مي كردند. صدا زيرهشت به بازجويي  براي روز هر بودند، كرده 
آمد بود، احمد نام به دژخيمي كه داوود، حاجي معاون ۱۰/۵شب ساعت
«گشتاپو» ميناميديم را او ما كه خائنان از يكي به مرا اسم بند و دِر پشت
برود. وقتي بند بيرون به و شود آماده انتقال براي زود بگو كه و گفت داد
بهدرك برندار! چيز هيچ گفت، جالد احمد بردارم، را وسايلم خواستم 
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از هيچوسيلهيي در سرما بدون لذا من نميخواهد! واصلشدن كه وسيله
شدم. خارج بند

و نيش  هم ميان اين  در  و نگهداشتند زيرهشت مرا  شب  نيمههاي تا 
اين كه ديگر شوي، واصل به درك مي خواهي نترس مثًال: ميزدند. كنايه
منافق راستي ميكني! هم تو بكن! وصيت يك ميگويند خب ندارد! ترس
منافق يك را به قندت حبه يك كه ميكني وصيت البد چيه؟ تو وصيت
شده بدهند و شامت شكنجه كه منافق يكي آن به را بدهند و ناهار ظهرت

آن يكي!... به را
كنند. عصبي مرا ميخواستند نفرت انگيزشان و كريه قهقهههاي با و
انساني مناسبات  و روابط همين از  اينها چقدر كه ميكردم فكر خودم  با
بين آنشب ميكردم. احساس غرور خيلي گزيدهاند و هست، ما بين كه

تنهايي سوار  و برد مرا و جالد آمد كه احمد بود نيمه شب ۳تا۵بعداز ساعت
كه در مسير راند. و نشست فرمان پشت خودش و كرد خودرو پيكان يك
هر بخوان! سرود ميخواهي چه هر بكن! را وصيتت ميگفت مدام ميرفتيم
ندارد! وجود فردايي ديگر چون كن! دعا منافقها بقية جان به ميخواهي چه
خيابانهاي در مرا بكن! ميخواهي كاري هر داري! وقت ساعت دو فقط
اما بودند خودرو چند گرداندند. ساعتي قزلحصارچند حولوحوش مختلف
بگو كه زدن به كردند شروع و بعد بهتنهايي ميبرند مرا ميكردند وانمود
شده اي، منتقل اينجا به اوين از تازه كه اين وجود با كه كردهاي چكار
و بگو را  منافقت همدستهيي اسم برگردي؟ آنجا به خواستهاند دوباره 

بده. نجات را خودت
رسيديم. كجاست، نميدانستم  كه  زنداني،  به صبح  گرگوميش در
ديوارهاي به را دستم و بود بسته چشمم وقتي بود. جديد و نوساز آن همهچيز
تمام هنوز ساختمانش كه شدم متوجه بروم باال پله ها از كه ميگرفتم آن
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نخاله و سنگ  و خاك به جاهايي كه پايم  و نشده  تمام هم كف  نشده،
گوهردشت زندان  اين جا كه فهميدم بعدًا  مي كرد. گير بود،  ساختماني
بود شده پيريزي شاه زمان در كه زنداني است. شده آماده تازه كه است
هزار به كه را آن سلولهاي همة كردند. تكميل را آن خميني زمان در و
در ديدم انداختند، سلول به مرا وقتي كردند. پر زنداني از ميرسد، سلول
زندان اين در آن چه نميآيد. جا هيچ از صدايي هيچ روز از ساعتي هيچ
تنها ميكردم احساس كه بود  اين بود، شده  وحشتم باعث بهخصوص
كه بودند مهيب قيافههاي با غولتشني مردان بند، پاسدارهاي همة و هستم
براي هيچ لحظهيي و و وحشيگري ميباريد رذالت و نگاههايشان كينه از
مدت دوماهي تمام در من امنيت نميكردم. احساس نشستن حتي خوابيدن يا
به و بودم آمادهباش در حالت بردم، به سر اين زندان در تنبيهي به عنوان كه
بودم. اتاق نشسته گوشة يا ميرفتم راه بودم آمده بيرون كه از صورت همان
دارد راه ميرود. نگهبانهاي سلولم دِر احساس ميكردم كسي پشت گاهي
ما بتوانند نكند و صدا راه رفتنشان مي پوشيدند تا كفش كتاني همه آنجا
پاي صداي من اما بدهند. انجام خواستند كه رذالتي هر و كنند غافلگير را
كه نگهبان وقتي تا ميشدم خيره سلول دريچة به و ميدادم را تشخيص آنها
هوشيارم و بيدار من كه ببيند ميكند، نگاه دريچه از و ميآيد در پشت
بار سه دو همه اين با منصرف شود. دارد، در سر پليدي فكر احيانًا اگر و

شد. دور من فرياد داد و و كه با جيغ آمد بهسمت من پليد پاسدار
يكروز بودم، آنجا در بهداشتي امكان هيچ بدون من كه ۲۰روز بعد از
با اما او ندارم! گفتم نيازي حمام! برو بيا گفت منافق من به پاسدار نگهبان
حمام. يك داخل انداخت و برد كشيد چادر مرا شد، وارد ناسزا و فحش
حمام را ما كه بگوييد و كنيد  تبليغات بعد تا  نميروي حمام گفت بعد
هيچ و ايستادم حمام  گوشه  همينطور  و كردم  سكوت  من  نميبردند؟!



۱۰۹ ۱۰۸۱۰۹ ۱۰۸

پا مي آيد، وحشت كه صداي ۱۰دقيقه ديدم از حدود حركتي نكردم. بعد
حدقه. از برآمده چشمهاي و انبوه ريشوپشم با غول پيكر مرد يك كردم،
لحن و با كرد نگاه و كرد باز را حمام دريچة ميزد، قهقهه حالي كه در

بترسي!  رهبرتان آن از بايد ميترسي؟ چرا؟ از من منافق نفرتانگيزي گفت
داخل يك دوش  به و را گرفت دهانم و به طرف من آمد كرد و باز در را و
بود و هر افتاده من روي ميكردم، تقاليي كه و آنجا به رغم تالش در برد و
مي زدم مشت صورتش كه به دقيقه چند از ميكرد. بعد مي خواست كاري
بعد بيرون. رفت كوبيد و به سرم قوي دو ضرية مشت ميكشيدم، با فرياد و
بهدرك! بروي حمام؟ و گفت نميخواهي آمد ديگر يك نفر نيمساعت از

بپوسي! تا بمان سلول در آنقدر گمشو! برو بيا
و ميكردند حمله مي آمدند، دارند. مداري و قرار هم با كه بود معلوم
قضيه سهبار اين و نميآمدند مدتي تا ديگر بعد و مي كردند همين رذالتها از
بودم اتفاق زنداني تنبيهي بهعنوان گوهردشت در كه ماهي مدت دو طي
كه يكي نميديدم را چيزي و بود بسته چشمم كه درحالي يكروز افتاد.
دلت هنوز گفت: و سلولم آمد به بازجويي بود، براي كسي چه نميدانم

ميكنم. پشيمانت نيستي اگر پشيماني؟ يا باشي منافق ميخواهد
سرود دلنشيني بسيار با صداي نفر يك ديدم يكشب ۴-۵روز بعد از
و اشرف به خطاب و ميزند با خودش حرف و مي خواند قرآن مي خواند،
مي خنديد، دعا ميكرد، گريه او ميزند. حرفهايي شهيدان ساير موسي و
از بارها بودم، گرفته قرار تأثير خيلي تحت من مي كرد... رازونياز ميكرد،
ميزد حرف و مي خواند بلند با صداي خيلي  كيه؟ اين ميپرسيدم خودم
گفتم: «مهري». گفت: چيه؟  اسمت پرسيدم او از يكبار  نميترسيد. و
مرا خودشان اما ديوانهيي! ميگويند  من به  گفت: اينجا؟ آوردنت چرا
و... شكنجه ميكنند را خواهرم كردند. تجاوز من به روز كردند. هر ديوانه
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دژخيم آمد همان پاي صداي ناگهان ميزد حرف داشت مهري در حاليكه
او نفهميدم كه و نشنيدم صدايش را ديگر بردند و قسمت آن از مهري را و

بود. كي
آنجا به زنداني جريانوار به طور هنوز گوهردشت به من انتقال زمان
بيرون به فلزي سلول كركرههاي الي از روزها وقتي همان در بودند. نياورده
ميبرند. بعد روبهرو بندهاي را به زندانيان مرد كه ميديدم نگاه ميكردم
پاسدار زنان بهبعد آن  از و شنيدم هم را زنداني زنان  صداي ماه يك از
زندان به دوباره بعد  روز  چند من البته شد. پيدا بند  در  سروكله شان هم
انفرادي در كه را خواهراني آن هرگز ديگر و شدم قزلحصارمنتقل

نديدم. بودند، گوهردشت

قفس بند به انتقال
براي يك  بند۷ در اصل سلولهاي بودم. قزلحصار در بند۷ سال۶۲ بهمن
بيشتر گاهي و ۱۲تا۱۴نفر هر سلول در اما بود، شده گرفته درنظر دو نفر يا
عرض يك تخت بود و از طول بيش سانت بوديم. طول اين سلولها چند
سلول داخل كه بود، سهطبقهيي تخت عرض از بيش ۷۰سانت حدود آن
بهسختي حتي فضا اين در بودند، سلول هر در كه ۱۳-۱۴نفري داشت. قرار
سلول دِر تنبيه ميكردند و بهانهيي به را ما هم روز ميتوانستند بنشينند. هر
معادلة يك بايد شب هر معضلي بود و در اين سلولها خوابيدن ميبستند. را
نفر چند اين مشكل حل براي ميكرديم. حل خوابيدن را براي مجهولي چند
روي كمرمان تا ترتيب بهاين ميخوابيديم. تخت عرض در و طبقه هر در
آن كه و راحتتر نسبتًا بود، بلندقدتر آنكه بود. آويزان بدنمان و بقية تخت
تكيه ميداد آن به و ميرساند مقابل ديوار به را پايش بهسختي كوتاهتر بود
عكس و تخت زير ميرفتند هم نفر چند بخوابد. بتواند و نباشد آويزان تا
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نفرات پاي زير و  بيرون را سرشان يعني ميخوابيدند. باال  نفرات  جهت
نفر هم دو يكي تخت بود. زير پايينتنهشان و پاها ميگذاشتند و باال تخت
ميكرد چون فرق موضوع بود، باز سلول در اگر ولي ميخوابيدند. كنار در

بود. بهتر كمي شرايط بچهها ميخوابيدند و راهرو سراسر در
ميخوابيديم. بهپهلو بيشتر و هم  دركنار  ساردين مثل هم راهرو در
و مي رفتند راه سرمان باالي شبها محدود فضاي در آن و خائنان نگهبانها
با نفر دو كه ميدادند گزارش اگر نزنيم. حرف هم با ما كه بودند مواظب
قرار فشار و شكنجه زير و ميبردند بازجويي به را آنها زده اند، حرف هم

ميگفتند؟ چه هم با آنها دربياورند كه ميدادند
ميشد. گرم ۲۰دقيقه بهمدت حمام آب يكبار هفته در قزلحصارهم  در
ساعتي سه دو طول در و ميشد محسوب بند در واقعه يي حمام نوبت روز
خاصي جنبو جوش و از آن، بروبيا بعد و قبل و مي رفتند حمام بچهها كه
نوبت سر افراد را و ميكرد را اعالم مربوطه نوبت ميشد، مسئول برپا بند در
ميدويدند. دوشها بهسمت بود، شده نوبتشان كه عدهيي ميفرستاد. حمام به
هم عدهيي نبود. بيشتر آبگرم ۲۰دقيقه زنداني ۲۰۰نفر حدود براي چون
بهدست پيتحلبي بود، حمام از آب گرم چاي كردن درست مسئوليتشان كه
از حمام بتوانند بعد بچهها تا بودند آن دم كردن و چاي بهدنبال درست كردن
داشت چاي مسئول يك سلول هر  بنوشند. كافور  بدون چاي ليوان يك
وقتي و ميگرفت دست به بود،  كرده آماده شسته و كه را پنير پيت كه
و بردارد گرم آب تا ميدويد حمام بهسمت شده، گرم آب ميشد اعالم
از را ۲۰دقيقه فرصت اين اگر كند. درست چاي خود سلول بچههاي براي
و سركوب شرايط بچهها در آن نبود. خبري ديگر از چاي ميداديم دست
لذت با را حمام چاي عالي، روحيه يي با و خندان و شاد همه مطلق، اختناق
جمع كافور ليوان هر ته كه داشت كافور آنقدر زندان چاي مينوشيدند.
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حمام درست آب كه با نداشت اما چاي خودمان طعم چاي ديگر ميشد و
ميداد. طبيعي چاي مزة ميكرديم،

و ميشدند گزيده ناراحت و خيلي بچهها شاد اين فضاي از زندانبانها،
از كتك زدن عدهيي بردن و هم با گاهي بيداد و داد و با فحش و معموًال

بهمن۶۲  از روزهاي يكي در به هم بزنند. فضا را اين سعي مي كردند بچهها،
اقدام چاي كردن براي درست روشجاري شد، طبق گرم حمام آب وقتي
ما سلول در پيچيديم. و در الي پتو از آب كرديم پر را حلبي پيتهاي كرديم،
يكمرتبه كه بوديم در طبقة سوم تخت سلول نشسته بچه ها از تعدادي و من
درست چاي نداريد حق گفت جيغ و فرياد با و در آمد «گشتاپو» صداي
چاي حمام به اين از قبل تا چون ميكند، بهانهجويي كه بود كنيد. معلوم
دادند، و به كارشان ادامه نكردند اعتنايي حرف نداشتند. بچهها به اين كاري
دم منتظر پيچيدند. پتوها الي چاي ريختند و آب كردند و از پر را  پيتها

رفت. زيرهشت به برآشفتگي با «گشتاپو» كه بوديم چاي كشيدن
بعد از۲۰دقيقهدربندبازشدواسم۲۵نفرازجمله منوهنگامه حاجيحسن
گذراندن زندان قزلحصار كه بود درحالي اين خواندند. بازجويي براي را
را ما بيرون آمديم. بند از و شديم آماده همه بود. محكوميت زنداني دوران
فكر خودم با بودم، كه ايستاده نگهداشتند. همانطور زيرهشت يكساعتي
را ما ميخواهند ديدهاند؟ برايمان خوابي چه ديگر دفعه اين كه ميكردم
اين بود از ترسم به...؟ به گوهردشت؟ به۳۱۱؟ به۲۰۹؟ اوين؟ به ببرند؟ كجا
با مداري و قرار هيچ چون كنند. بازجويي بند داخل كارهاي درمورد كه
نروند؟ فشار زير بچهها كه چه بايد بگويم پرسيدند اگر كه نداشتيم بچهها
ننگ اما است، رفتني شكنجه «درد ميآمد كه خاطرم به ديوار روي جملة آن
چون بمانم. باشرافت كه كن كمكم خدايا ميگفتم است». ماندني خيانت
در شكنجه ها و بازجوييها جديد شيوة و مسكوني واحد شكنجه هاي داستان
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بوديم. ديده هم را نتايج آن برخي و بوديم شنيده بند را تشكيالت ارتباط با
نشان ضعف است ممكن خدايا اگر ميگفتم مي زدم و حرف خدا با مرتب
بهخاطر نميخواهم بميرم. بكن كه زودتر كاري بيفتم، خيانت به و بدهم

بيفتم. خيانت منجالب به زندهماندن
با شرايط  اما بود، مجرد بند آن هم كه ۱۵نفر از ما را به بند۸ منتقل كردند
ناشناخته ما براي كه بردند جايي به را ديگر نفر چهار و من محدودتر. قدري
كه جايي ميبرم را شما ميگفت قزلحصار سردژخيم «حاجي داوود» بود.
خودش اعمال به بايد كس هر  است، قيامت روز  االن است،  جهنم مثل
شويد و عاقل يا بميريد كه ميمانيد آنجا آن قدر بدهد. جواب در آنجا
من بگوييد كنيد. يعني ندامت اظهار خود كردة از و انتخاب كنيد را زندگي
در ميخواستم را آنچه ميگشتم. روسپيخانه دنبال بودم، بدكاره زن يك

پيوستم. اين سازمان به و منافقين يافتم سازمان
غيرانسانيش هيواليي و قيافة قهقهههاي وحشيانه و همان داوود با حاجي
شماها آنقدر گفت: سخنرانيش ادامة در بود، گوريل يك مثل بيشتر كه
و سفيد  دندانهايتان مثل سرتان موهاي كه نگهميدارم محل اين در را 

بشود. سياه موهايتان مثل دندانهايتان
زندانيها  از گرفتن بيگاري با كه قزل، بندهاي ديوارهاي به داوود  حاجي
هر ديوارها ببينيد اين گفت: و بودند، اشاره كرد كرده و نقاشي ساخته را آنها
ميرود باد شماست كه بر جواني و عمر اين اما شما نو ميشوند، كار با روز
كه كجاست قهرمانتان خلق مسعودجانتان كجاست؟ برنميگردد. ديگر و
جيك اينجا شما كه نميگذاريم بدهند؟ البته نجات اينجا از را شما بيايند
را شما اينجا صداي فرياد بشود، فرياد هم اگر تمام وجودتان ولي بزنيد
آخر آخِر اينجا رسيد. نخواهد شما داد به هيچكس و نميشنود هيچكس
است اين آدم ميشويد. كه يا اين ميرويد قبرستان اينجا يا از دنياست،
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شما. شوم سرنوشت
كه اين جا آورده اند ما را فهميديم بهعنوان پيشدرآمد سخنراني اين با

زندان  شماره۱  واحد فهميديم بعدًا كه جايي به ببرانند. خودشان بهخيال
شد. معروف قفس به بند كه است قزلحصار

قفس در چشمبند با هفت ماهونيم
كه ساعتي چهار بوديم. ايستاده سرپا زيرهشت در ساعت حدود چهار
و مرور مي كردم ذهنم در را همهچيز بهسرعت من گذشت. بر ۴۰ساعت
گذراندم ذهن از داشتم، آنها با ارتباطهايي را كه  و بچهها همة دور يك
مي كردم فكر بپرسند، است ممكن مي زدم حدس كه سؤالهايي روي و
چه اخير اين روزهاي در كردم فكر بعد ميكردم. پيدا برايشان  جوابي و
سر بر «شراره»، با پيش روز چند كه آمد يادم داشتم. خائنان با درگيريهايي
بود كه كشيده را سازمان آرم بچهها از يكي داشتم. دعوايي آرم سازمان
از كنم، نتوانستم تحمل گفت، مزخرفي آن دربارة و را ديد آن «شراره»
هستي كه هر نگاه كن! گفتم گرفتم و جلوش را رفتم پريدم و پايين تخت
ميدانستم نداريم. شوخيها از اين سازمان با آرم اما جهنم! به بريده يي باش،
كه وقتي بودم افكار خودم است. آنقدر غرق گزارش كرده را او اين كه
آمد يادم به برد، تازه و كشيد و صدا زد بود صف سر را كه هنگامه پاسدار،

افتادم. هستم و راه كجا كه
بردند. يك به واحد و كردند مينيبوس يك سوار و را بردند ما آنجا از
ترس ديگر واقعيت، با برخورد مواجه شدم، در واقعي صحنة با وقتي آنجا
از در گوشهيي و كابين بردند در يك كدام ما را هر رنگ باخت. بيمها و

نشاندند. چشم بند با آن
موقع بسته  چشم با كه  آنقدر  كدام هر در كه  بود  قسمت سه بندها 
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«حاجي بوديم. نشسته ۴۸ تا ۵۵نفر بين بودم بشمارم، رفتن توانسته دستشويي
به و مانور مي داد يك دور سر همه و باالي ميكرد ِدر شروع دم از داوود»
و مشت و كابل با كس هر از دژخيمان، شاگرد چغليهاي يا شكايتها نسبت
مي كرد: روز قيامت تكرار هم و مرتب ميكرد پذيرايي به قول خودش لگد

برويد. جهنم به يا و بشويد آدم بايد يا است،
ساختمان بند، اين «بند قفس» بگويم. «واحد يك» يا اين از كمي بگذاريد
در آن كه سالني و بزرگ كريدورهاي از بود عبارت واحد هر بند نداشت.
پيش سال يك چيده بودند. رويهم تا سقف را پينگ پنگ ۲۰۰ميز شايد
سقفش تا كه بردند سالني به را ما ابتدا شديم منتقل قزل به اوين از وقتي
شوخي و طنز به و بچه ها ميخنديديم با بودند.  چيده پينگ پنگ ميزهاي
درست پينگپنگ سالن برايمان مي خواهند اينجا جالب! چه ميگفتيم
بعدكه چيست براي ميزها اين نفهميديم آنموقع كنيم! بازي آن در كه كنند
چه با الجوردي پينگپنگ را ميزهاي آن كه شدم فهميدم قفس بند وارد
كه در انفرادي جاي همان سلولهاي  به را آنها  او  بود. آورده  نيت شومي
كه در ترتيب اين به بود. ساخته بود، مجاهد زندانيان شكستن تزش براي
به را پينگپنگ ميزهاي انتهاي ديوار از  يك، واحد بزرگ كريدورهاي
داده قرار هم كنار عمودي بهطور همديگر، از ۷۰سانتيمتر ماكزيمم فاصله
پتوي سربازي يك بودند، جوش داده هم به يك ميله با را آنها و پايين بودند
سيم به پاي مثل و پرزهايش تعفن ميداد و بوي بود شپش از كثيف كه پر
ايجاد ميشد، ميز دو بين كه در فضايي بودند. كرده پهن فرو ميرفت آدم
بهصورت تا صبح از شب و تا شب  از صبح بسته  باچشم  را  زنداني يك
قفس دو زندانيان كه است اين ضربدري از منظور بودند. نشانده ضربدري
هم با نتوانند تا بودند داده قرار  يكديگر از  فاصله بيشترين در را مجاور
و باال و ميزدند آنجا قدم شبانه روز هم از خائنان تعدادي بزنند. حرف
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نزنند. حرف كه با هم كنند كنترل را ميرفتند تا زندانيان پايين
وزن با قد يك فرد كوتاه كه بود كوچك آنقدر تنگ و قفسها اين

تختهها  آن به پايش چون بنشيند. آن در چهارزانو نميتوانست ۵۰ كيلو حتي
آنجا براي چك ميافتاد. يك بار  پهلويي نفر و تخته روي سر  ميخورد
پايين را پايم آهستهآهسته و درآمدم چهارزانو بهحالت كمي اندازهاش و
مي افتد. به سرعت شدم تخته دارد متوجه جا دارد كه چقدر تا ببينم آوردم
منافق گفت: بود سرم متوقف كردم. آن خائني كه باالي را پايم حركت
او داري خيال اگر ميشكند. كلهاش جانجانيت دوست االن باشد حواست

بگو! جايت گشاد بشود كه دور خارج كني از را
آن در كوچكم جثة با وجود من حتي كه تنگ بود آنقدر آنجا يعني
در را زانوهايش مدام ميشد زنداني مجبور جهت بههمين نمي گرفتم. جا

بنشيند. بهزانو سر و بگيرد بغل
«حاجي داوود» ببرند، نماز و وضو براي را ما كه ميخواستند اولين بار
نشسته باشد و بسته  بايد دائم چشممان اينكه ميدانستم با بود.  آنجا  هم
بيايد دستم فضا مي خواستم چون اما نداريم، كاري هيچ اجازة و باشيم
آن حاجي ناگهان به من بدهيد؟ يا نهجالبالغه قرآن پرسيدم، ميشود يك
و بيا!... نهج البالغه؟! هان؟... و قرآن گفت، و داد سر را قهقهههاي كريهش
ميخواهي؟! چي ديگه خب گفت، بعد آمد. فرود سرم بر پتك چون مشتي

به  نميداني اين كه فكر كن، مثل  بدبختيهايت به  بنشين برو منافق! بيچارة
هستي! خودت احمق گفتم به او خنديدم و در دلم ها؟!... آمدهاي؟ كجا

ترا بچزانم. حرفم اين با ميخواستم آمدهام. كجا خوب ميدانم خيلي
و بمانم آنجا است ممكن روز چند نميدانستم هنوز اول روزهاي
واقعًا آن جا باشم. داشته بايد خودم براي برنامهيي چه يا بكنم بايد چكار
را شب و روز نبود كه روشن برايم قانونمنديهايش بود كه جديدي دنياي
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و بچهها نبودن  تنهايي، خأل درد بودم و گرم هنوز بگذرانم؟  بايد چطور
حساب بودم. نكرده حس خوب هنوز داشتيم كه را جمعي مناسبات آن
شروع شب بود. ازصبح و روز ساعتهاي به حواسم و هفته دستم بود روزهاي
حرف آنها با و ميكردم اجرا  را بند برنامههاي همان  بچه ها با ميكردم
خودم با مرور ميكردم و بوديم گذرانده هم با كه يا روزهايي را ميزدم،
زياد كرد  چكار بايد اينكه به هنوز  و بودم  شاد و سرحال بچه ها ياد  و
و ديگر داشت فشار ميآورد و سكوت ۵-۶روز بعد از اما فكر نمي كردم.
كمكم كه به خصوص بدهم. يادآوري گذشته ادامه و مرور با نميتوانستم
و نيست چند هفته روز و چند برنامة اين كه بهاين نتيجه ميرسيدم داشتم
ميبريديم آنجا در بايد يا كه بودم رسيده حاجي تهديدهاي جديبودن به
ميكرد. پيدا ادامه شايد سالها و مدت هر وضع تا آن يا ميشديم تسليم و
و اين روزها بايد چطور و بايد بكنم كه چكار  افتادم فكر اين به بنابراين 

كنم. پر را بيانتها ساعتهاي
است، ساكت همهجا و است بسته چشمهايش تنهاست، وقتي آدم
نفس صداي هر حتي كلمه، هر جزيي، صداي هر ميشود. صدا شكارچي
حاجي االن و نتيجهگيري ميكند. ميفهمد كه و تحليل و تجزيه ميگيرد را
است. احمد معاونش هست كه همراهش هم نفر ديگر يك االن وارد شد.
گزارش حاجي به دارد و او مي زند حرف خائن آشغال فالن با دارد االن
ديوار به بچهها از يكي سر كوبيدن صداي ديگر دقيقه چند تا ميدهد.
ناهار موقع آمد، قابلمه صداي االن يا باشم؟ خود من خواهد آمد، نكند او
كه پايش را از صداي او ميآورد، دارد گامبو را آن پاسدار ناهار است،
ما را كه هم خائناني آن و... فكر ميكنم ميشناسم ميكشد، روي زمين
هم با كه بودند داده آموزش آنها به احتماًال ميدانستند و را اين ميپاييدند
دارند ميگويند. كنند كه چه حساس و زنداني را كنجكاو كنند و پچپچ
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به آدم خطشان بود، را كه چيزهايي ميكردند طريق سعي از اين گاهي آنها
مي گفتند اين بشنوم، بتوانم زحمت با من كه طوري پچپچ با مثًال كنند. القا
گفته را همه چيز او كه حالي در كرده، منصوره آن بدبخت را خودش اعظم

و... ميگردد راحت دارد خودش براي االن و
تهديدش كردن، فكر چشم بسته با سكوت و در نشستن چمباتمه ساعتها
خودش خياالت و در توهمات در خودش فروببرد و را آدم كه است اين
نيت بههمين و دقيقًا هم شود. آنها است رواني ممكن آدم آن وقت غرق كند.
ميترسيدم. مثل بريدن هم روانيشدن از بودند. درست كرده را قفسها اين
جالدش خميني و شوم نقشههاي نبايد بگذارم كه رسيدم نتيجه به اين اما
بايد پس هرگز! نه! نه! شود! عملي رحماني حاجي همپالكيش و الجوردي
ندهم اجازه و باشم آمادهباش كنم. آماده طوالني مدت براي يك خودم را
از بعد كردم. برنامهريزي خودم براي بنابراين كند. غلبه من بر خمودگي
قهرمان خلق بهنام و خدا «به نام ميكردم: اجرا صبحگاه نماز، و بيدارباش

و... ايران»
و سازمان برابر آرم در خودم به ذهنم در و را ميخواندم صبحگاه متن
هر روز سرود مي خواندم. و ميدادم خبردار و حالت شق ورق پرچم ايران
شهداي بر درود بعد مي خواندم و و مي كردم را انتخاب سرودها از تا سه
را جمالتي  ايران!... پرافتخار مجاهدين خلق بر سازمان آزادي! درود راه
رنج مقاوم كه اسراي بر بودم: درود اضافه كرده صبحگاه متن خودم به هم

درود! درود! درود! دادند! ترجيح خيانت بر ننگ شكنجه را
بودم حفظ كه را ترانه سه روز هر ميخواندم. ترانه صبحگاه از بعد
كه را فرونروم. بعضي قسمتهايي درخودم هم و هم يادم نرود كه ميخواندم
تكرار بود ذهنم در كه و آهنگش كمك ملودي به آنقدر بود رفته يادم
اصًال كه يادم ميآمد جمالتي و قسمتها اينكه از بيايد. يادم تا ميكردم 
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خوشحال قيمتي چيز يك كردن پيدا بياورم، مثل بهياد بتوانم نمي كردم فكر
مي كردم. پيدا اعتمادبهنفس و ميشدم

كنم. فكر به چي حتي يا ساعتي چه بخوانم چه كه ريخته بودم برنامه
را چيزهايي و استفاده كنم مغزم از چطور كه ميگيرم دارم ياد تازه ميديدم
آمد يادم زنده كنم. و بكشم كردهام، بيرون فراموش هست و ذهنم در كه

بهنام  سرود كتاب ۳۰خرداد۶۰ يك از قبل سياسي فعاليتهاي دوران در كه
چون اما بودم، حفظ را آن سرودهاي و شعرها بيشتر كه داشتم كوهستان
براي تصميم گرفتم رفته بود. يادم بودم، را نخوانده آنها بود كه سال چند
ذهنم در نميكردم كه اصًال فكر را همان شعرهايي فعال شود، ذهنم اينكه
و مصرعها ميآمد. يادم چيزها خيلي بود. شده فعال ذهنم بياورم. بهياد باشد،
تكميل بهتدريج هم ميچيدم تا كنار پازل يادم ميآمد، مثل كه را بندهايي
فكر خودم نميآمد، به يادم كه قسمتهايي براي ميشد. تكميل تقريبًا يا
احساس و ميبردم كار خيلي لذت اين از مابهازايي قرار ميدادم. و ميكردم
ميكردم. ميبردم، فراموش در آن به سر كه را و شرايطي سرحالم ميكردم
يادم يا و نميفهميدم هم خيلي آنموقع و بودم خوانده كه كتابهايي به بعد
فالن موضوع كه مثًال با خودم قرار مي گذاشتم و فكر مي كردم بود، نمانده
در را موضوع فالن كه بياورم و يا بهياد بيايد يادم بايد تاريخچه در كتاب
ديگري موضوعهاي چه با ارتباط در موضوع اين يا خواندهام، كتاب كدام
ذهنم مهاركردن و فكركردن در  انضباط به  مرا كردن، فكر همين بود؟
اينكه ميداد. مهمتر نجات درخود فرو رفتن و از بيحوصلگي و ميرساند
بهتدريج پراكنده شدهاند. و كدر دارم، اما چيزها ذهنم خيلي در ميبردم پي
فراموشي را غبار و كنم، گرد منظم كنم، پيدا آنها را چطور ياد ميگرفتم
يك سرزمين كشف مثل اينها بدهم. قرار خودشان سرجاي و آنها بگيرم از

بود. لذتبخش جديد



۱۱۹ ۱۱۸۱۱۹ ۱۱۸

را نهجالبالغه و قرآن از قسمتهايي خواندن هم نيمساعت برنامهام، در 
نهجالبالغه و و قرآن فقط زندان  بودم. در  گذاشته  بودم، كرده حفظ كه
و مطهري بهشتي، دستغيب، كتاب مانند آشغالهايي آنهم مذهبي، كتابهاي
نهجالبالغه را و قرآن فقط من اما ميدادند. ما به مطالعه براي را چيزها اين
آشغالها به آن رغبت نمي كردم و اصًال ميكردم حفظ را آنها و ميخواندم
با بند در بودم. كرده را كار اين كه بودم خوشحال چقدر كنم. حاال نگاه
نهجالبالغه از خطبههايي و آيههاي قرآن سورهها و كه داشتيم برنامه بچهها

را  خطبهها از تعدادي جزء۲۹ و از قسمتي و جزء۳۰ تمام كنيم. حفظ را
به را  ما است ممكن كه بود نيت اين  با  هم آن موقع بوديم. كرده حفظ 
حاال همة و باشيم داشته فكركردن براي چيزي بايد و ببرند انفرادي سلول
آنها را مرور من و بود سرمايهام شده كرده بودم، حفظ آنچه كه آنروزها
مي خواندم اين براي روز هر را اينها ميكردم. فكر آنها دربارة و ميكردم
يك بعد بود. ذهني ورزش هم نوعي نرمش و بماند و تازه ذهنم در هم كه

ميكردم. فكر آن به و راجع ميكردم انتخاب را آيه
قرآن» «پرتوي از يك كتاب هم از داراييهايمان يكي بندهاي قبلي در
زنداني مخفيانه نگهداشته بوديم مادران نزد بود پدر طالقاني - -تفسير قرآن
شرايطي بسا قفس در بند در كه اكنون ميكرديم. با نوبتبندي مطالعه و
داراييم بخشي از هم كتاب اين از آموختههايم ميبردم، پيش بهسر از بدتر
و فكر موضوع مدتها بود، مانده يادم كه جملهاش يك گاهي حتي بود.

ميشد. انديشه ام
كه كشيده بودم، دعاهايي بود بيرون ذهنم از با فشار ازجمله چيزهايي كه
صحيفه از دعاهايي بوديم. خوانده هم با احمدي اشرف شهيد با موقع يك
بود شده آنقدر آنها مجموع حاال و بودم آورده به ياد كمكم آنها را كه
ميكشيد. طول آن را ميخواندم، يك ساعتو نيم آخر تا اول از وقتي كه
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چون داشتم، دوست خيلي را وارث زيارت و عاشورا زيارت بهخصوص
انگيزه و الهام آنها و من از ميكرد مرزبنديها را مشخص جملهاش هر در

كنم. ايستادگي چطور كه ميگرفتم
استوارم. و سخت كوه يك مثل ميكردم احساس ميخواندم وقتي
ميديدم و ميافتادم دستگيريم  ابتداي در ترس خودم لحظههاي ياد گاه
روشن و باز صحنة مبارزه برايم و شده شدهام، دنيايم عوض بزرگ چقدر
و كتاب خواندن، مطالعه سال دهها اندازه به مدت اين است. گويي در شده
يك اندازة به هم كينهام و شناخته ام  را ارتجاعيش  ايدئولوژي و خميني
جنگيدن با آن باز و مبارزه از مرا نميتواند هيچ چيز و شده دنيا به آن بيشتر

بدارد.
قبًال كه  مي فهميدم جديدي چيزهاي  مي كردم،  فكر بيشتر چه  هر
قرآن كه را حرف اين بهخصوص معني نميتوانستم بفهمم. و نميفهميدم
لمس خوب فهميد، مي توان مبارزه ميدان در و عمل در تنها را آن آيات و
اول يسرا» «اّن معالعسر ميخواندم كه را آية قرآن وقتي اين مثًال ميكردم.
ساده، است. بهزبان آساني سختي، از بعد كه ميگرفتم معني را اين آن از
است»، اما سپيد و يا بهقول معروف «پايان شب سيه، بگذرد! هم يعني اين
نمي گويد «ان بعد ببين! كه شدم متوجه ناگهان آيه اين به موقع فكر كردن
مي كند: تكرار هم دوباره باز و مع العسر يسرا» ميگويد: «فاّن يسرا»، العسر
يعني هست! آساني سختي، خود در سختي، خود با يعني يسرا»، معالعسر «اّن
كارد به استخوانت و سخت است خيلي مي كني ديگر جايي كه فكر همان
از خروج براي اگر نشوي، تسليم و نترسي اگر كني، تحمل اگر رسيده،
شرطش فقط ميرسي! گشايش به به«يسر»، بيگمان كني تالش سختي آن
يعني باشي. داشته را سختي هر پذيرش آمادگي و نباشي غافل كه است اين
دست از روحيهات را و نشوي مأيوس و غمگين و دلزده سختيهاي راه از
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«مجاهد داد: من ياد به كه بهخير! معصومه ياد نزني!». و بهاصطالح «غر ندهي
تجربه شكنجه تا حدودي و سلول، در بازجويي در را نمي زند»، من اين غر
ما بود، تنبيهي بهاصطالح بند كه هم بند در كه آمد بعد يادم بودم. كرده
و بودند انداخته بند آن در را ما دژخيمان ميكرديم. تجربه را همين دائم
خود بهخيال بشكنند و را ما شده هرطور كه ميكردند را بيشتر فشار روز هر
مي گرفتيم و قدرت برابر دشمن در  با مقاومت اما ما بكشانند. به بريدگي
ميدانستم من هم حاال بوديم! به«يسر» رسيده «ُعسر» و از ميشديم سرشار
ما لهكردن و خردكردن براي كه شرايطي همين در و قفس همين در كه
شكست به را دژخيمان تالشهاي كنم، اگر اگر مقاومت درست كردهاند،
آن شده بودم، گرفتار مبارزه كه در مسير آزمايشهايي بكشانم و درمقابل
كردم تالش كه بود اينچنين رسيد. خواهم به«يسر» بمانم، استوار صبور و

كنم. كشف و بشناسم را جديد دنياي اين قانونمنديهاي

مطلق سكوت قانون
حرف اجازة مطلق بهطور بود. حاكم مطلق سكوت قانون قفس در
دستمان را چيزي ميخواستيم، بايد اگر داشتيم يا هر كاري زدن نداشتيم.
خودش و خائن ببيند يا پاسدار تا نگه ميداشتيم باال آنقدر و باال ميبرديم
ميآورد و زنداني گوش دم كثيفش را ميآمد، دهان او بيايد. سر وقتمان
به لگد و مشت بلند مي شد، با صدايمان يك ذره بگو! اگر آرام ميگفت
به اينطوري ميخواهد منافق اين كه ميدادند گزارش و ميافتادند جانت
معاون و حاجي آنوقت سر وكلة هستم. اين جا كه من بدهد خبر كناردستيش
بود شالق و لگد مشت و وحشتناك ضربات و پيدا ميشد احمد مزدورش
زنداني كوبيدن سروصورت از همه زنداني ميباريد. وحشتناكتر سر بر كه
هوس ديگر جا ميآوردند كه را آدم حال بهقول خودشان بود كه ديوار به
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نزند! سرت به چيزي درخواستكردن
بود كه اين توي سرمان ميزدند. معنياش يك ضربه غذا توزيع پيش از
تنها من و ميشدند رد و نميدادند غذا من به اوقات اكثر اما بخور! غذا!...
بعد ميكنند. توزيع غذا ميفهميدم كه سر وصداي ظروف و رفتوآمدها از
كند. بلند را دستش نخورده؟ غذا كي ميگفتند: ميشد، تمام غذا توزيع كه
و غذا نمي دادند من به روزها از بسياري نميكردم، باال دست چون و من
غذا بهوسيلة ميشوي! نيازمند ما به روز يك سرانجام منافق، اي ميگفتند،
مدت طي نميكردم. را كار اين هم من و بياورند در به زانو مرا ميخواستند
برديم، بهسر در قرنطينه هم دوماه حدود قفس و در را آن ۷ماهونيم ۹ماه كه

كردند. من را با معامله اين من، بهزانو درآوردن براي
شده ضعيف آنقدر آخر روزهاي در گرسنگي، و بي غذايي اثر در
بلند كه ميگرفتند چادرم را و نماز ببرند براي ميآمدند مرا وقتي كه بودم
و طوالني نشستن بهدليل پايم و دست و شوم بلند جايم از نميتوانستم شوم
شوم. بلند پايم روي نمي توانستم نداشت. رمق و بود شده خشك بيغذايي،
آن ميافتادم. زمين به با صورت  مي ايستادم وقتي  ميكردند.  بلندم بهزور
قهرمان درهمميشكند! ميگفتند و مي زدند قهقهه و پاسدارها خائنان وقت
تا بميري! ميدارم نگهت اينجا آنقدر ميگفت هم دژخيم حاجي داوود
ميگذارم. دلت  به  را  شده شكنجه مجاهد اسم به  شدن  آزاد  آرزوي
من من هستم! قهرمان ميگفت: و ميزد قهقهه بشوي. نمي گذارم قهرمان

درميآورم! بهزانو را منافقها شما كه
بند به بازديد براي هيأتي با خامنهاي آخوند برادر كه افتادم روزي بهياد
ما ميان در هم مينمود ۶۵ساله حدود كه عفت شبستري مادر آمد. ما، بند۸،
به اين و نداشت رفتن راه و توان بود آرتروز شده دچار او مفاصل بود. همة
يكي بيرون نيامد. بود و مانده بود، بند كه انتهاي سلول خودش در جهت
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به طعنه با داشت، فاميلي نسبت مادر با گويا كه خامنهاي برادر همراهان از
وادار مادر را صحبت كن!» و اينجا بيا هستي كه خيلي شير گفت: «تو مادر
بهدليل مادر بند برود. ابتداي سلول به و بيايد خودش بيرون سلول از كه كرد
راه سختي خيلي به كار نبود، در هم درماني دوا و هيچ اين كه و آرتروز
به اصطالح آن مزدورها كه باز خورد كه هم زمين حين آمدن و ميرفت
كردند شروع و خنديدند بودند، زندانيان آمده شكايتهاي به رسيدگي پز با
نميتواني شده چطور بودي، شير خيلي كه «تو كه طعنهزدن، و گفتن متلك
روحيه به لحاظ اما جسمي، وضعيت خيلي وخيم بهرغم مادر بروي؟!» راه
احمقها ميدادم، جواب مادر بهعوض دلم در من آنجا بود. شير مثل واقعًا
تسليم اما زمين ميخورم، هم ديگر بار ده زمين ميخورم، من آري بخنديد!
شكست محكوم به شما و بازنده شما و هستم برنده من هم نميشوم! آخرش
صحنه آن همه و دژخيمها ميخنديدند، زمين خوردم كه هم اينجا هستيد.
گفتم و كردم تكرار را آنها دلم و در آمد يادم به آنروزم حرفهاي آن و
شكست چه كسي آخرش ببينيم تا نميشوم! تسليم اما مي خورم، زمين بله،

ميشود؟! پيروز چهكسي و ميخورد
ما طي داشت. ادامه شبانهروزي بهصورت ماه هفت از بيش اين وضعيت
رفتن، توالت براي نه نداشتيم. هيچكاري اجازة و اختياري هيچ مدت اين
تمام براي هيچچيز ديگر. و نه براي نمازخواندن و نه غذا خوردن براي نه
بايد چمباتمه  بهصورت چشمبند با بيصدا، بيحركت، لحظات شبانهروز
تكيه ميداديم، اگر دهيم. تكيه قفس به ديوارة نميتوانستيم مينشستيم. حتي
پي داشت. در كابل ضربات و كتك و مي افتاد كناري زنداني سر ديواره روي
كمترين نبايد ميزديم. هم چرت و ميرفتيم خواب نبايد به روز طول در
حتي كمترين صدا، ايجاد كه همچنان چرتزدن، يا از خوابيدن عالمتي
فرودآمدن ميشد و تلقي ديگران ناخواسته، عالمتدادن به سرفة عطسه يا
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خيانتپيشة آنها عوامل و پاسداران و «حاجي» لگد و مشت ضربات سنگين
داشت. بههمراه را آنها شالق يا ضربات و

كه من  بود كوتاه آنقدر قفس طول بخوابيد! ساعت۱۲ شب مي گفتند
روي را سرم مي خواستم  وقتي و  نميشدم  جا آن در  ۱۵۷سانتيمتر قد با
قرار داده بودند، جوش هم لبة دو تخت كه با آهنهاي بگذارم، روي زمين
خوابيدن اجازه كه وقتي مي رفت. فرو سرم در تيزآهن لبة و ميگرفت
در اما ميخوابيديم. چشم بند و چادر و لباس همان با بايستي ميدادند،

فرا ميرسيد. كابل خوردن زمان همانموقع تازه
احمد،كابل  و معاون مزدورش داوود حاجي ساعت۱۲شب به بعد چون

به ما بدهند! را كتك روزانه جيرة تا ميآمدند، قفس بهدست به بندهاي
بيشترين حد تا را آن صداي و ميگرفتند را راديو ساعت۱۲شب،  از
مي شد. تكرار شب هر كار اين بخوابيم. نتوانيم كه ميكردند بلند ممكن
بيايم كنار آن با  نميتوانستم و بود كالفهكننده من براي ابتدا قضيه اين
دلم ديگر، طرف از فشارهاي روحي و از طرفي روز طي خستگي با چون
ساعتي بخوابم. چند و باشم خودم حال به شب آن موقع ميخواست دستكم
كار مي گيرد را به من دشمن براي درهم شكستن كه هر وسيلهيي اما بايد
خوبي براي خيلي امكان ديدم مي كردم. خودم براي مثبتي عامل تبديل به
كنم. فكر آنها به ميتوانم روز طول در كه است مطلب ذخيرة و جمعآوري
ميكردند، پخش شهري از يك روز هر كه نماز جمعه خطبههاي از مثًال
جمعة نماز كه جمعه روزهاي بهخصوص ميگرفتم. قرار اخبار جريان در
جديدي امكان از  ميآوردم. بهدست خبر كلي مي كرد، پخش  را تهران
مي پريد و سرم اصًال خواب از خوشحال بودم و خيلي بودم كرده پيدا كه
بكنم؟ ميشود چه استفادهيي پخش كه برنامهيي كه از هر ميشد تيز ذهنم
كه شعرهايي تا ميكردند پخش گاهي  كه نهجالبالغه  يا قرآن آيات از 



۱۲۵ ۱۲۴۱۲۵ ۱۲۴

كار و برنامه تا  جمعهها  امام خطبههاي تا راه شب ميخواندند، برنامة در 
اعتياد نظير موضوعاتي يا ميداد. مردم بدبختيهاي از تصويري كه كارگر
و مضحك بود واقعًا هم برنامهها بعضي ديگر... برنامههاي و و موادمخدر
ساعت برنامة در  هم ميخنديدم. گاهي قاه قاه حالت درازكش در گاهي
مطالبي از خبرها و مي كرد، پخش را كارگر كار و راديو برنامه ۶صبح كه
ذخيرة كه ميكردند زحمتكش پخش و مردم كارگران دردناك وضعيت
آنها از و فكر كنم به آنها روز  طول تا در ميشد  براي من خوبي فكري
فرصتهاي در روز و طول چطور در كه ياد گرفتم مقاومت بگيرم. انگيزة
كه حال همان در نشوند، متوجه خائنان و پاسدارها كه بهطوري مناسب

كنم. جبران را شب وسيله كمخوابي طول به اين و بخوابم نشستهام
غذا ميخواستند كه خودشان ثابتي نداشت، هر وقت زمان هم دادن غذا
سهمرتبه روزي معمول بهطور ميبردند. دستشويي و نماز براي يا ميدادند
كه هم دستشويي نبود. خبري هم همان از گاهي اما ميبردند، دستشويي
وارد اينكه به محض نمي دادند فرصت هم دقيقه يك حتي ميبردند،
وقتت منافق مي گفتند و را باز مي كردند در آزار، و اذيت براي ميشديم
هم يكدقيقه همان بودم و در شده مريض فشار و استرس فرط از شد! تمام
اعضاي درد شدت بودم. شده تشنج دچار نتيجه در بكنم. كاري نميتوانستم
نميتوانستم كه بود چنان چمباتمه متوالي ساعتهاي اثر در بدنم، مختلف
شده پاهايم زخم طوالني، نشستن اثر در كه بهخصوص بنشينم. روي پايم
و بيايم كمي باال كه ميگذاشتم زيرم صندلي مثل را دو پايم گاهي بود.
ادامه پيدا نميتوانست دقيقه چند از بيش اين اما كند، اذيتم زخمها كمتر
آن مزدورها بدهم، وضعيت تغيير تا ميخوردم تكان بيشتر اگر قدري كند.
وول اينقدر كه است  مرگت منافق! چه ميگفتند:  و ميزدند  سرم توي
كابل دوباره شب و مي دادند گزارش هم بعد ميخارد؟! تنت ميخوري؟!
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دردها بر  دردي و  ميآمد فرود سرم  بر  كه بود لگد و  مشت و شالق  و
ميافزود.

قفس! و مجسمهسازي در تدريس
به تدريس كه خيلي آن جا از بود. تدريس قفس در كارهايم از يكي
را كالسي بودم! داده درسدادن اختصاص به وقتم را از قسمتي داشتم، عالقه
كه آنقدر دوستشان را كوچولوها آن تكتك و ياد مي آوردم داشتم به كه
تصور مي كردم. مينشستند، كالس در كه جاهايي و اسمهايشان با داشتم،
كه را چيزهايي و آنها صحبت با و آنها دادن به درس به ميكردم شروع
فكر مسائلشان  به ميگفتم. برايشان  زبان خودشان با بودم، فهميده خودم 
خواستها ياد گاهي و گريه ميكردم مشكالتشان و آنها با ياد بعضًا ميكردم
فراموش را شماها من بچه ها مي گفتم، آنها به و ميافتادم آرزوهايشان و
عمل قولهايم به نرفته، دارم يادم بودم، داده شما به را كه قولهايي نكردهام.
من، نازنينهاي شما ندارد. سوز و سوخت اما بشود، دير است ممكن ميكنم.
آباد و سبز سر را ايران و چشيد خواهيد را آسايش و رفاه طعم محبت، طعم

ديد. خواهيد
سرماي در كه و شيرين زباني كوچولو، دخترك خوشگل منصوره ياد
گونههاي و گريان چشمان با و ميآمد مدرسه به روپوش يك با فقط زمستان
شود. تا گرم ميچسباند بخاري به را خودش بود، سوخته از سرما كه سرخ
سر پدرش  دوباره چون ميكرد، گريه  و ميرفت  ميز زير كه فاطمه ياد 
و شده قايم رختخواب پشت او و  بود شده  دعوايشان مادرش با خرجي
و او شكم نميتواند كه بود گفته پدرش كه بود شنيده را آنها حرفهاي
پرورشگاه ميگذارد ميبرد آنها را كه گفته بود و كند سير را بچه چهارتا
روي بريزم نفت امروز همين كه نكن كاري بود كرده تهديد مادرش و
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به مدرسه كه روز هر فاطمه بعد به آن از بكشم! آتش به را و خودم خودم
را خودش خانه در االن مادرش نكند كه داشت را دلواپسي مي آمد، اين

باشد. زده آتش
آنها دلداري و به مي كردم نوازششان مي آوردم، را اينطور بهياد آنها
پيدا ميكند دلخواهش را كار پدر منصوره ميشود، انقالب وقتي كه ميدادم
فاطمه بخرد. پدر گرم لباس خوب و كفش پالتو و دخترش ميتواند براي و
به نميفرستد. پرورشگاه به ديگر بچههايش را ميگيرد، كه خوبي حقوق با
درست كارها كن! تحمل ديگر كمي چرا؟ خودسوزي ميگفتم فاطمه مادر
يا ميروند و دانشگاه بزرگ ميشوند هر كدامشان به مدرسه بچه ها ميشود.

و... ميرسي! خوشبختي و تو هم به ميكنند پيدا خوبي كار
در كه  روزي ياد افتادم. اكبري رقيه دوستم خردسال دخترك ياد 
به پرسيدم: او شوخي از به كند. مي فكر دارد رقيه اكبري ديدم قزلحصار

انديشم! همان به من هم از ره دور تا ميانديشي! چه
كنار  در مجاهد، نشرية سال۵۸ در در شعري كه روي از جمله را اين
سرش رقيه بودم. كرده حفظ بود، رسيده بهچاپ سعادتي محمدرضا عكس
مهناز دخترم لحظه  يك نمي دانم چرا و گفت: زد لبخندي كرد،  بلند را

بشود. دخترم مجاهد خدا خواستم كه دلم از در آمد و بهيادم
ولي است كوچك خيلي گفت، دارد؟ سال چند دخترت پرسيدم رقيه از

مجاهد ميشود. حتما مي كنم احساس و است من دختر كه اين است مهم
در كه اينهاست بهخاطر خودم ميگفتم تو ميگرفتم. به انگيزه اينها از
همينطور هميشه فاطمهها و منصورهها  ميخواهي  اگر هستي. قفس اين
يك سر كه آن انقالبيوني مثل باشند، بلندشو آيندهيي نامعلوم با بدبخت و
حاجي به اسالم كه كردند، بگو توبه دژخيم و پيش كرد هفته تبشان عرق
بودهاي! ضاللتي و گمراهي چه در قبًال كه فهميدهاي آوردهاي و تازه ايمان
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پس هم رقيه مادر اكبري. غالمرضا برادرش و مادرش مهناز، دخترش اكبري و رقيه
مجاهدين پيوستن به مسير در سرانجام خميني، زندانهاي در اسارت چند سال تحمل از

ارتش آزاديبخش پيوست. مهناز به دخترش ارتش آزاديبخش درگذشت. اما و

زندانيان قتل عام جريان در  اكبري رقيه
۳۰سالگي در  سال۶۷  در مجاهد

رسيد يهشهادت

۱۵مرداد۱۳۶۷  روز (راست) اكبري عبدالرضا
زندانيان قتلعام جريان در ۲۳سالگي در
۳شهريور در (چپ) اكبري و غالمرضا مجاهد

رسيد شهادت به تهران در ۱۳۶۴
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نيست. تو بدون حسابوكتاب دنيا اين كار كه ميداني تو مجاهدي! اما تو
تحمل ميتواني و كني بايد تحمل تو اينجا هستي! چه براي مي داني كه
رو از را ديگري ما از كداميك ببينيم ميگفتم گوريل حاجي به بعد كني!

بگرديم!... بگرد تا ميبرد؟!
يك تدوين به هم را روزانهام وقت از بخشي قفس، دوران از قسمتي در
كتاب اين در اين كه دادم. اختصاص دبستان دوم كالس براي كتاب فارسي
هر كنم. تأكيد نكاتي چه روي مطلب، و درس هر در و بياورم مطالبي چه
عمدة قسمت مدتي از ميكردم، پس تكميل توي ذهنم را آن از بخشي روز
گاهي و واقعًا بود پر اين طوري وقتم شده بود. و مرتب در ذهنم كتاب اين
كه شب رسيد. شب به روز چگونه گذشت و چطور ساعتها كه نمي فهميدم
چكار كنم؟ فردا بايد ميكردم كه فكر اين مي خوابيدم به كه ميشد اول
مي گفتم: خودم به بالفاصله اما قبل... روز مثل كه ميگفتم خودم با اول
مرا اين مي كند. فرسودهام درست نيست. تكرار تكرار نه! قبل روز نه!...مثل
االن ميگفتم كه خودم به بعد ميشود. پيروز دشمنم و خودش ميبرد در
دقت گوش كنم با خيلي مي شود، بايد راديو روشن ديگر تا چند دقيقة و
بريزم را فردايم از آن برنامه استفاده با دارد تا بتوانم جديدي چيز چه ببينم
ميشد باعث موضوع اين نشود. تكراري و خستهكننده روزانهام برنامة تا
ميشد فعال ذهنم و هم نباشم فشار تحت و احساس نكنم را خواب كمبود

ميگشتم. مطلب دنبال و
قبيل اين از و بيست سؤالي و هوش مسابقة يا برنامه  هم اوقات گاهي
«اسم-فاميل» بازي مثًال بود.  سرگرمكننده ميدادم كه ترتيب خودم براي
كه بود اين بازي ميكردم. روش بازي بود، كودكي يادم دوران از كه را
شهر، اسم از نامها، از مجموعهيي و ميكردم تعيين را «ب» مثل حرف يك
شروع «ب» حرف با كه را غيره و... ميوهها نام تا شخصيت نام تا كشور، تا
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و بود فعالكردن ذهن براي خوبي تمرين هم ميآوردم. به ذهن مي شود،
به خصوص كردن خستهام نميكرد. مثل فكر بود. ولي سرگرمي يك هم
بازي بچهها با هم سلول در گاهي و بود كودكي دورة بازي كه بازي اين در
به و ميافتادم هم سلوليهايم و دوران آن و دوستان همبازيها ياد ميكرديم،

مي كردم. فكر به خاطرههايشان و آنها
بود. همراه هم وقايعي  با  گاهي قفس، ساكت  و يكنواخت  روزهاي
يك با زدن پاسداري بودم، نخورده غذا كه سهروز از بعد بار، شايد يك
كردم نگاه غذا به وقتي داد. من به نان تكه يك و غذا بشقاب يك توسري،
ديگر انگار هم معدهام و بخورم غذا نمي توانستم ديگر شدم. تهوع دچار
گرفتم را ميكردم، غذا دلتنگي و كسالت احساس آن روز نداشت. كشش
«خيريه ياد ميكردم. زندان فكر بچههاي داشتم به زمين. روي گذاشتم و

چند سال  خيريه بند۴ قزل بوديم. هم در با كوتاهي مدت كه صفايي» افتادم
بچهها  صحبتكردن شد. سال۶۷ اعدام در مجاهد زندانيان قتلعام در بعد
و  ايما با و گاهي با نگاههايش اما «خيريه» بود، بند۴ ممنوع در يكديگر با
يكروز رفتم به او جواب ميدادم. من با لبخند ميزد و حرف من اشاره با
كه مدت در اين مالحظه ميكني؟ اينقدر تو چرا و گفتم نشستم كنارش
در اشك نزدهاي! حرف من با اشاره و ايما و نگاه جز هستم، اينجا من
مقابل طرف ميزنم، حرف كسي وقتي با آخر گفت و شد جمع چشمهايش
درحاليكه بزنند. و مرا ببرند كاش زيرهشت ميزنند. و انفرادي ميبرند را
يك ساختن حال  در بود دستش  كه  ناني خمير  با  ميزديم حرف  هم با
من گفت: به رو جوان. دختر يك چهرة از كوچك مجسمهيي مجسمه بود.
شد، كه شهيد سياسي است فاز در دوستانم از عزيزترين مجسمه يكي اين

هديه مي دهم. به تو را آن
او ياد به  و گرفتم جان  كمي ذهنم در خيريه خاطرات  شدن زنده  با
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در و  برداشتم شد، خيس كمي وقتي و انداختم آبگوشت داخل را نان 
با زدن يك معمول و طبق آمد مزدور يكباره بودم كه آن حال ورز دادن
كه او خميري و را دادم بشقاب دستم يك با را بده! گفت بشقابت توسري
دادم. ادامه  دادن خمير  ورز به رفت او وقتي نديد. بود،  دست ديگرم  در
نكرده را كار اين حاال تا كنم. درست مجسمه يك بودم  گرفته تصميم 
اشتياق آن به اين همه ولي نمي دانم چرا هم نيفتاده بودم فكرش به و بودم
براي تنهايي، در كه زني بودم داستاني شنيده در كودكي بودم. كرده پيدا
و اسمش بوده كرده درست موم از مجسمه يي مونسي داشته باشد، اينكه
نياز شايد است. مي كرده با او درد دلهايش را «ننهمومي» و بوده گذاشته را
شهيدم، ياران ياد بسازم. بود كه مجسمه واداشته مرا همصحبت، يك به
مجسمهيي گرفتم تصميم بودم. افتاده و... عطيه سيمين، مهدخت، هاجر،
شروع چادر زير در و چشمبند زير بزنم. از حرف آنها با و بسازم آنها از
شروع بود، بچه ها كداميك از مجسمه نيست مجسمه. يادم ساختن به كردم
به زد يكي ناگهان  كه بودم شده كار اين غرق زدن. حرف او  با كردم
چكار كه دارم شده كردم متوجه فكر و هول شدم گفت بلندشو! و پشتم
كتك خيلي حتمًا مي گرفتند، را مجسمه آن و بودند ديده اگر ميكنم.
شدم. بلند و جيبم گذاشتم را در و خميرها هولهولكي مجسمه ميخوردم،
بودم شده كار اين غرق چنان من اما بود. نماز و دستشويي به رفتن وقت اما
به بازگشت از بعد  و خوشحال شدم بودم. نشده  گذشت زمان متوجه كه
بچه هاي از مجسمههاي ديگري خمير باقيماندة قسمت و با دادم ادامه كارم
داشتم، هم صحبت تا حاال چند حرف زدم. آنها با ساعتها و ساختم ديگر
مريضي كه و احساس كسالت و شدم سرحال و دوباره شد باز دلم خيلي

شد. برطرف ميكردم،
كوچك شانة يك ديدم رفتم، دستشويي به وقتي ديگر يكبار
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دوست «شوري شده بود: نوشته و شده كنده سوزن آن با روي و آنجاست
است. گذاشته من براي عزيزم آن را مخصوصًا تو». فهميدم كه «شوري»
با و گذاشتم لباسم و در برداشتم را  آن  بودند. نشده  متوجه هم مزدوران
و كردم سرم باز از را آن نشستم، وقتي و داشتم سر گيره آوردم. يك خودم
دستشويي، بعدي نوبت تا و نوشتن كردم به شروع داشتم همراه كه سوزني با
كه را همهتان شد، آن نوشتم: «دريافت كنم. روي تمام را نوشته توانستم
بردم خودم با را آن  حاج». اعظم دارم. دوست نفر هستيد، چند نميدانم
برگردم، ميخواستم وقتي گذاشتم. بودند، گذاشته را شانه كه همانجا و
كردم كه آنها فكر و ترسيدم شد. دستشويي وارد ناسزا و مزدور با فحش
نبود. اينطور  اما  كنند، چك  مرا كه بودند گذاشته  را شانه  خودشان آن
كرده پارسي  ميخواست حاال و من دنبال  بود آمده  دير خودش  مزدور
داده دستشويي براي بيشتر فرصت من به اشتباهي كه را دقيقهيي چند تا باشد
خيلي نيست. گيرةسر ديدم دستشويي بعدي نوبت در باشد. جبرانكرده بود،
خيلي دوستش كه از بچهها يكي با رابطهيي توانسته بودم كه خوشحال شدم
و هنگامه براي بودم كه فكر اين مشغول ساعت يك كنم. تا برقرار داشتم
آنها با و چگونه بگذارم چيزي آن جا هستند، چه بودم كه مطمئن بچه ها بقيه
اصًال يادم گاهي مي شد و پر تنهاييم لحظات ترتيب اين كنم. به برقرار رابطه

هستم. تنها ميرفت
پاسدارها بود،  اطرافيانش و بهشتي هالكت سالگرد كه ۷تيرماه روز
عربده ميزدند، خودشان روي برسر و ديوانه وار  درحاليكه بازجوها و
قدم به كردند شروع و باالي سرمان آمدند مي كردند. شيون و ميكشيدند
خنده ام كه من بود آنقدر مضحك اداها. عربدههايشان تكرار همان و زدن
به ميخندم دارم فهميده بود من پشت حركت كه از آنها از يكي گرفت.
به سرم لگدي چنان پشت آمد از داوود بود. حاجي داده خبر حاجي داوود
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صدا سرم چنان خوردم. ديوار بود با سر به ديوار كنار چون جايم كه زد
و دندانهايم بردم دهانم به را دستم شكست. دندانهايم فكر كردم كه كرد
وحشيانه حاجي داوود هستند. جايشان سر كه شوم تا مطمئن كردم لمس را
تو و  حالل شده منافق ميخوري! خون مي گفت كم مرتب و ميزد مرا
جان امام و  هستي يارانش و بهشتي قاتل تو مي كشي! زيادي نفس داري
كشت قصد به ميكشي! حرام تو داري نفس و كرده حالل شما را مال و
درد بدنم اعضاي همه و پشتم طوالني،  نشستن بهعلت  كه من و ميزد
احساس و ميشد سينه حبس در ميخوردم، نفسم لگدي كه هر با ميكرد،
نميماند. من از چيزي ديگر و ميشود  خرد  دارد استخوانهايم ميكردم
مستمر را گرسنگي و كه فشار بود دژخيم در برابر مقاومت انگيزه فقط با
احساس بودم. پيدا كرده نيمهفلج حالت فيزيكي اما بهلحاظ مي آوردم، تاب
نميتوانستم را دستم يك گاهي شده، پوك و خالي استخوانهايم ميكردم
يك مثل گاهي مي كردم. جابه جا را آن ديگرم دست با و بدهم حركت
هيچ كدام انگار  بخورم. تكان نمي توانستم و ميشدم خشك  مجسمه
مثل حاجي لگد هر  با علت، همين به نيست. خودم مال بدنم  اعضاي از
بسته چشمم كه بهخصوص پرتاب ميشدم. آنطرف و اين طرف به توپ
اگر هم البته نداشتم.  خودم روي كنترلي هيچ و را نميديدم جايي بود و
كنم. كنترل را خودم بخواهم كه نداشتم انرژي و توان ديگر ميخواستم،
نقطة جسمي در بهلحاظ درد شديدي كه داشتم و وجود با بود كه عجيب
دژخيم ميگفتم ميكردم و شادي و پيروزي احساس در دلم اما بودم، صفر
من پيروز ميشود؟ چهكسي و ميشكند درهم چهكسي خواهيم ديد بزن!
يادم از بدن واقعًا درد مجاهدم! چون ميشوم، پيروز من البته ولي تو؟ يا
مرا كتك و ميآمد و ميرفت دوساعت تا داوود حاجي آنروز رفته بود.
را بقيه نميزد، مرا البته تنها نميكرد. تسكين پيدا حرصش هم باز و ميزد



۱۳۵ ۱۳۴۱۳۵ ۱۳۴

كتك وحشيانه اين كه بچهها آنطور از وحشيانه ميزد. من همانطور هم
اما ميخورد، كتك چهكسي كه نميدانم ميكشيدم. رنج بيشتر ميخوردند
كه نيستم من تنها كه ميفهميدم مزدوران رفتوآمدهاي و صداها و سر از

هستند. هم بقيه مي خورم دارم
بهشدت بخوابم، ميخواست دلم خيلي آنشب كتكها، آن از بعد
از كه راديو صداي گوشخراش اما كوفتگي ميكردم و خستگي احساس
بر عالوه در انتظارمان بود. نميگذاشت برايمان قرار آرام و به بعد نيمهشب
يا با دليل بود، آنجا وقتي كه بود جالد داوود حاجي حضور آن كابوس
جاي و قيامت بود گذاشته را اسم آنجا خودش آخر ميزد. كتك بيدليل
مقاومت فكر  به باشيد  راحت لحظهيي  اگر  ميگفت و  دادن پس  تقاص
انگيزة بيشترين خودش كارهاي كه نميدانست احمق بدبخت اما ميافتيد.
يعني آنها راه و مجاهدين حقانيت اثبات چون ميداد. ما به را مقاومت
اين با داشت كه ترديد ذرهيي هم اگر كس هر بود. مقاومت مسلحانه راه
همه آنجا زد، حرف سالح ميتوان زبان از بهغير جنايتكاران و جالدان
باد زنده ميگفت وجودش اعماق و از ميشد تبديل يقين به ترديدهايش
جماعت خونآشام و خميني اين اول روز از كه مسعود! زندهباد مجاهدين! و

شناخت. خوب را او
جالد اين اينكه از اما بودم، شده خردوخمير خيلي اگرچه هم آنروز

هالكت  روز ۷تير۱۳۶۰ روز ياد ميكردم. بود، كيف شده آشفته آنطور
چهار ساعت و جمهوري بودم خيابان در آنروز اطرافيانش افتادم. بهشتي و
ميرفتم ميديدم آنروز هر جا شوم. خارج منطقه از آن توانستم كشيد تا طول
ريخته كه ميشناختند كساني تمام خانة به كردهاند. آنجا حمله به پاسداران
روي مزدور پاسدار بشوم، خارج منطقه از كه شدم تاكسي يك سوار بودند.
راننده شده! بهشتي شهيد كني! نبايد كار ميگفت ميزد و تاكسي كاپوت
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ميدهي؟! مرا بچه مگر نان زن و تو اگر من كار نكنم، خب ميگفت تاكسي
دوستم و من به مزدوران با برخورد راننده تاكسي مبادا كه داشتم دلهره من و
ما كه كوتاه بيا آقا حاال گفتم راننده به كنند. دستگيرمان و هم شك كنند
چرا من شده، به درك واصل جنايتكار يك برسيم! گفت خانم كارمان به
ما لطفًا مجاهديم، ما به او گفتيم دوستم بيفتم؟ من و زندگي و كار از بايد
اينكه بهخاطر گفت و شد خوشحال خيلي راننده برسان! مقصد به زودتر را
آنروز نمي دهم. را اينها جواب و مي روم آرام برسيد، مقصد به زودتر شما

و مي خنديدند. نگاه مي كردند به هم با شادماني همه مردم
تجديد و بهفكر گذشته ساعاتي  مرا جالد، رحماني از كتك خوردن
سوژهيي روز هر داد. تخفيف را كتك رنج و درد و انداخت خاطرات آن
بودند اسير چنين شرايطي در كه زندانياني وجود داشت. كردن فكر براي
براي چيزي روز هر روحي بهلحاظ اما مي شدند، فرسوده جسمي بهلحاظ

داشت. وجود انگيزهگرفتن

جسمي فرسودگي
روز دو و يك روز  نه بسته،  چشم  با  بيتحركي و چمباتمه وضعيت
و كمغذايي با همراه مداوم، ۷ماه از بيش بلكه دوهفته...  و  يكهفته و
ظاهر را توانفرسايش  فيزيكي و جسمي آثار بهتدريج مفرط، بيغذايي 
انگار شد. دردناك و سفت مثل چوب عضالتم  مدتي از بعد بود. كرده
راحت ديگر و بود دردناك ميزدم دست هرجا به است. زخمي بدنم تمام
لگد و مشت وقتي آخر هفتههاي  در بدهم. حركت را  آنها نميتوانستم
و شده پوك استخوانهايم و خشك چوب مثل عضالتم انگار ميخوردم
ُگر پاهايم كف به خصوص بدنم تمام شكست. خواهد ضربات اين زير
بود پايم زير كه را پتويي نبينند، دژخيمها كه طوري يواشكي ميگرفت.
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گرفتگيام ُگر و گرما باعث و ميرفت فرو بهپايم سيخ مثل پرزهايش و
خنك موزاييك روي  پاهايم تا ميزدم كنار پايم زير از كمكم  ميشد،
به ميكردم، احساس بدنم  در تب مثل كه گرمايي از  چون بگيرد. قرار
ميشد شديد آنقدر شكم ناحية گرسنگي در درد ميافتادم. خفگي حالت
آن سعي ميكردم به و ميزدم نهيب خودم به اما گاه درمانده ميشدم. كه
طوالني نخوردن غذا را مي بريد. بهخاطر درد امانم واقعًا گاهي نكنم. فكر
فقط توالت، در گاهي طوري كه ميكرد درد و بود شده خشك روده هايم
اين حسنش گريه مي افتادم. به درد شكم  از شدت و  ميكردم دفع خون
اين كنم و گريه ميتوانستم و نبود سرم باالي كسي آنموقع حداقل بود كه
آرام قيافهام ميآيم، بيرون وقتي ميكردم سعي ميكرد. آرامم قدري گريه
اگر نقطه چون ميكنم. گريه يا ميكشم درد كه ميفهميدند نبايد باشد. آنها
بيشتر بشكنند، مرا نقطه همان از اين كه براي حتمًا ميكردند، پيدا ضعفي
ميكردند فكر ميشدند و بود كه خوشحال اين ميآوردند. حداقلش فشار
به خودم و خجالت ميكشيدم خودم ميكردم، از وقتي گريه شدهاند. پيروز
نبودي؟ ناتوان اينقدر تو كه هرگز! گريه؟ هرگز! و اعظم مي زدم: نهيب
رفته؟ يادت شكنجهها زير سختترين بچهها در صبوري و رشادت و شهامت
كرمي، هاجر رباط دكتر هژبر، سيمين ميآمدند... يادم يكايك بچهها بعد و
مگر ميگفتم و محمديزاده... مهدخت دكتر شريفپور، سيبا آصف، فاطمه

ميكني؟ گريه درد مقابل در چرا نيستي؟ مجاهدين اين نسل از تو
ميشكني! سرانجام بدبخت ميگفتند من به حرص و كينه با هميشه آنها
دلم من در و ميدهي! زجر داري را خودت فقط ميشوي! سرانجام خاك

تا بجنگيم! تا ببينيم! بجنگ ميگفتم باشد
۲۰سال از بيش حاضر كه حال ۷ماه ونيم، در آن جسمي عوارض و آثار
گوارشي، مزمن بهصورت ناراحتيهاي من هنوز در مي گذرد، دوره آن از
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حكيمي (آصف) محمود فاطمه مجاهد شهيد
زندان اوين  روز ٢٧تير١٣٦١ در سن ٢١سالگي در

رسيد بهشهادت
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از بسياري همان زندان و عصبي باقي است. در استخواني، مفصلي دردهاي
طي بود، چركي شده لثههايم كه اين بهعلت دادم، دست را از دندانهايم

دورة  تا۶۵ در سال۶۰ از چون و زندان كشيدم را در دندانهايم از ۱۰تا يكماه،
لثه هايم نصفهنيمه ميجويدم، را غذا لثههايم با و دندان نداشتم تقريبًا زندان
مي كنند آزاديبخش ارتش دندانپزشكان در تالشي كه با همة و رفتند تحليل
وضعيت بهخاطر كه يكبار كنند. درست برايم مناسبي دندان نتوانستند
دندانپزشك وقتي بردند، زندان بهداري  به  مرا دندانهايم خراب بهشدت
جسمي ضعف بكشد به دليل را دندانم تا كرد من تزريق به بيحسي آمپول
بردند متخصص قلب يك مرا پيش شديد شدم. قلب و تپش شوك دچار
وضعيت واقعي اما علت بودند. آورده آنجا به اتفاقي آنروز بهطور كه
و حرفها را نيمهبيهوشي بودم حالت در نياورد. در سر او او نگفتند و مرا به
االسالمزاده شيخ دكتر موارد قبيل اين معمول مطابق ميفهميدم. كموبيش
بهسرعت چيست. مشكلش نيست، من ميدانم چيزي گفت او آوردند. را
با كرد. اضافه سرم داخل به و آورد تقويتي آمپول تعدادي با سرم يك

جا آمد. حالم كمكم تزريق سرم
را چيزهايي ديگر شده بودم، هم دچار فراموشي قفس آخر روزهاي در
روزي حتي كلمات نماز،كه بهياد نميآوردم. حفظ بودم، بهخوبي كامًال كه
مشاعرم دارم نكند كه كردم وحشت ميرفت. يادم هم ميخواندم بار چند
ميگرفت و گريهام گاهي ميشوم؟ رواني دارم نكند ميدهم؟ دست را از
تو ياري خدا پس و ميگفتم نزنم، غر ميزدم بودم غر كرده عهد اينكه با

كجاست؟

شكستن زنان براي رذيالنه حربة
بردند مرا و آمدند مي كرد، بيداد وجودم در درد كه روزها از يكي
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آمد و گفت حاجي داوود بعد نگهم داشتند. ايستاده نصف روز زير  هشت،
ببينيم از امام، و من هم كن دفاع خودت فكر بحث كنيم، تو از هم با بيا
من ناگهان حرف مي زد او حاليكه در ميكنيم. را قانع كداممان ديگري
كه بازجو و دژخيم چند تا نداشتم. ايستادن سرپا قواي بر و افتادم زمين بر
آمدند بازجويي مي كردند، بچهها از بند تشكيالت مورد در و آنجا بودند
نميتواني كه تو مردني شدهيي! چقدر بدبخت ميبيني گفتند: و سرم باالي
كي براي بدبخت كني؟ و مبارزه ميخواهي مقاومت چطور بايستي، سرپا
كمي ميبري؟ بيا از بين كي داري را براي كني؟ خودت ميخواهي مبارزه
وقتي آورده اي! چه به روز خودت خانوادهات فكر كن! ببين و خودت به
بوديم با هم كه همرزمم ياران از سازمان شهداي ميزد، دژخيم حرف اين
داستانهاي و رضايي مهدي و اميني فاطمه تا بديعزادگان، و سعيد و حنيف تا
در ناچيزي ذرة من ميديدم مي گذشت. ذهنم از پردهيي مثل آنها مقاومت
جانكندني بلند هر با انگيزه گرفتم. آنها فكركردن به از هستم. مقابل آنها
نيفتم. ديگر كه ديوار گرفتم به سفت را دستم ايستادم و پايم روي شدم،
كنيد! گفت: ولش به آنها بود، شده عصباني من اين كار از داوود كه حاجي
او كاري به است، خوبي بچه اين خيلي اصًال بميرد، بايستد تا اين جا آن قدر

نداشته باشيد!
بعد به  لحظه آن  از  بود. خودشان بين رمزي و كد  حرف  اين گويا 
دستدرازي و ضمن و ميگذشتند من كنار از دژخيمها آن از هر كدام

هستي! خوب بچة همان تو ميگفتند ميدادند كه آزارهايي
واكنشي اين بيشرميها در مقابل قبل تا مثل تواني نداشتم ديگر كه من
حربهيي هيچ و هيچ شكنجهيي با ميديدند ميشدم. وقتي متشنج بدهم نشان
استفاده ميكردند. رذيالنه حربة كنند، از اين تسليم را مجاهد زن نميتوانند
خودم به لحظاتي بعد اما ميكردم گريه فشار فرط از مواقع گاهي اين در
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مثل اين هم بشكنند. را تو رذالتها ميخواهند اين با كه نرود ميگفتم يادت
و ميگرفتم خودم، آرام به هشدار اين با و فرق ميكند؟ چه است، شالق

كردهام. تحمل پيدا قدرت كارها آن مقابل مي كردم در احساس
ميگرفتند مرا چادر گوشة ميآمدند روز هر شالق جيرة مثل يك مدتها
شود، متوجه هم بند قفس حتي در كسي چيزي بگويند كه اينكه بدون و
من ميدادند. انجام با من را كارها همين و در همان جا پشت بيرون ميبردند
گريههاي كسي نمي گذاشتم و بودم نشسته قفس در شبانهروز ماه چند كه
اين قبال  در گاه كند. احساس بود، رويم كه را فشاري و درد از ناشي 
اين مقابل در مي كردم احساس و ميافتادم به گريه آخوندي رذيلتهاي
بود كابوسي برايم ميآمد، كه پايي صداي هر ندارم! ايستادگي توان كارها
يك روز تصميم كند؟ چكار من با ميخواهد و كيست اين يكي ديگر كه
متمركز را ذهنم كنم. تهاجم او به دارم كه تواني هر با آمد، كس هر گرفتم
تا اينكه نه؟ نزديك ميشود يا من به كسي دارد شوم كه تا متوجه كردم
را قوايم تمام ميشود. نزديك من به دارد نفر يك ديدم چشمبند زير از
افتادن شاهد دقيقه پيش كه چند جانور آن او زدم. به با لگد و كردم متمركز
و مشت نداشت، من از طرف را واكنشي چنين انتظار و بود زمين روي من
برگرداندند. همان قفس داخل بند يعني دقيقه مرا به از چند بعد و زد لگدي
كار اين زودتر چرا پشيمان كه و شرمنده هم شدم و خوشحال خيلي هم من
جا هر اسير كه زنداني را گرفتم درس ديگر اين يك بار و بودم نكرده را

ميكند. عقبنشيني دژخيم كند، تهاجم
حمام به كسي را وقت هر بردند، حمام براي مرا بعد آمدند روز صبح
باقي خودش ردي از قبلي نفر كه ميكردند چك را اول حمام ميبردند،
هم ديگري كسان او بهجز  مي فهميد آدم كه همين چون  باشد. نگذاشته
مي گرفت. آنها چهكساني؟ انگيزه ميفهميد بهخصوص اگر و آنجا هستند
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كه هستي تو فقط و و رفته اند بريدهاند همه كنند كه القا ما به ميخواستند
شدم حمام وارد وقتي ميبري! آن روز را از بين خودت داري و ماندهاي
آن روي بند لباس ديدم كه يك آنجا اما توان حمام كردن نداشتم، اصًال
از بچه ها تا چند اسم آنها يقة روي جلو و رفتم بودند. انداخته تكه لباس چند
يك و بود نوشته شده روي آن «شوري» اسم يك جاصابوني كه خواندم. را
بود را آن روي بچه ها از اسم يكي ديگر كه ديگر گوشة يك در ليف هم
را بچهها كه انگار خود آن ديدن اين وسايل آن قدر خوشحال شدم از ديدم.
۱۰دقيقه وقتم از اينكه با ميخنديدم و خودم با شادي از آنقدر كه ديدهام.
همان ۵دقيقه در كه بودم شده سرحال آنقدر اما بود، نمانده بيشتر ۵ دقيقه
همان لباسها به و آماده ايستادم هم و شستم لباسهايم را هم حمام كردم، هم
زل من كه شدند متوجه من آمدند بردن مزدوران براي وقتي ميكردم. نگاه
به و بچزانم را آنها نگاه ميكردم كه عمد نگاه ميكنم. به و لباسها به زده ام
با حرص مزدور پا هستيد. و بيدست و كه چقدر احمق بدانيد آنها بگويم
تو نمي دانم اصًال فحش ميداد، گفت و درحالي كه برد و كشيد مرا چادر
و مي خنديدم در دلم من ميآورند! و حمام چه به را براي فالنفالنشده

من! نفع به هيچ بر يك ميگفتم
يك روز هر بايد كه بودم گذاشته قرار خودم با من مستمر، جنگ آن در
و رنج، درد در عين پيروزي، احساس اين باشم. پيروزي داشته و يك برد

بود. شيريني فوقالعاده احساس
رد  ما سر باالي از گاهي درهمبشكنند، را ما اين كه براي دژخيمان 
صميمي ميدانستند با هم كه ميآوردند را يكي اسم و به دروغ ميشدند
دنبال زندگيش و رفته بريده فالني كن نگاه ميگفتند و بوده ايم نزديك و
بيرون قفس از كه بعدها ميرود. بين از دارد نشسته اينجا بدبخت اين و
«گشتاپو» روز هر كه ميكردند تعريف بودند بند در كه بچه هايي آمديم
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از بچهها بشنوند كه طوري و ميكرد پچپچ خائنان با و قدم ميزد بند در
اعظم، شوري، هنگامه، و ميگفت: اسم ميبرد بودند در قفس بچههايي كه

بچههاي  روحية ميكوشيدند وسيله اين به ميآيد... و مصاحبه براي فردا يا...
درهمبشكنند. را بند

اينكه  براي ديگر بچهها طرف از ميكردند. با همه كه بود كاري  اين
كنار ساير از يا وقتي دستشويي به رفتن موقع كه هستند، بدهند هم خبر به
صدايي مختلف بهانههای با عطسهيي، يا سرفه يي يا با ميشدند، رد قفسها
كار، اين قيمت ميدانست كس هر البته ميگفتند. آخي يا مي آوردند در
تا ميخريدند جان به را  كتكخوردن بچهها اما  است. بعدي كتكهاي

كنند. حفظ را رابطهشان
از آن يكي بردند. بيرون و خواندند را ۵نفر ديگر من و اسم يك شب
با پرستاري زرگر»، «سپيده خواهر مجاهدم شهيد مانده، بهيادم كه بچه ها
كه به ضربههايي و ماه چند اين فشارهاي بهعلت كه بود كار ۱۲سال سابقة
عينك بدون ديگر و شده بود ضعيف بهشدت بينايي اش بودند، زده سرش
او ميگرفتند. از اوقات بيشتر هم را عينك همان تازه نمي ديد. را جايي
از را ما كردند. اعدام مصاحبه نرفت، بار اينكه زير بهعلت سپيده را بعدًا

تيرآهن  سري آن يك ديوار كنار كه نقطهيي به ديگري و واحد واحد۱ به
بعد از بايستيم. راهرو كنار آن ساعت كردند چندين وادارمان بود بردند.
براي رمق  و ديگر تعادل و ميرود گيج چند ساعت، احساس كردم سرم
تو گفت، گفتم، بود  آنجا كه پاسداري به را همين وقتي ندارم.  ايستادن
و افتادم فهميدم كه سرم صداي از تنها ميزني! كلك و داري هستي منافق
افتاديم وقتي افتاد. طرفي هم به بچه ها خوردم و او از يكي به افتادن موقع
جان ببين يكي به ديگري گفت: كه شنيدم و باالي سر ما پاسدارها آمدند
منافقها اين ميگفتند: هم به شده بودند، هول كمي درحاليكه و نه؟ يا دارد
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كشتند! را ما تا بگويند اينها ميكنند كاري هر
و بود  پايين  فوقالعاده بهداشتي وضعيت قيامت، بند يا قفس بند  در 
۲۰روز بهمدت بند اين در  مثًال بوديم.  محروم بهداشتي  از حداقلهاي ما
۱۰دقيقه حمام فرستادند فقط به ما را وقتي اين مدت از حمام نداشتيم. بعد
كارشان هر با كه دژخيمان  دادند.  فرصت استحمام  و  لباس شستن براي
براي پالستيكي لگن  يك بدهند، آزار  و كنند  تحقير را ما  ميخواستند
كشيده تي آن آب با را بودكه زمين كثيفي از آب پر كه دادند لباسها شستن
زير كثافتهاي بيا! گفت منافق و من داد دست را به همان پاسدار زن بودند.
رغبت كه اصًال من كن! اما استفاده و كن را خالي آن خودتان است پاي
آن در نكردم و استفاده آن از بشويم، لگن آن در را لباسهايم نمي كردم 
و هم شستم خودم دست روي را لباسهايم هم ناچار محدود، وقت بسيار
در نمي آمديم بيرون زمانبندي سر اگر  چون آمدم. بيرون و كردم حمام
بيرونت بكشيم. يا بيرون ميآيي خودت ميگفتند و مي كردند را باز حمام
صبح، سه بار فقط شبانه روز در داشتيم. هم توالترفتن در مشكل را همين

ميبردند. دستشويي به را ما ميخواست دلشان اگر شب و ظهر
را ما يكبار وقت چند هر رعب و وحشت، ايجاد براي نيز قفس دورة در
و يا واحد ميگرداندند دور و ميكردند خارج واحد بازجويي از زير عنوان
و ميچرخاندند ميكردند خودرو سوار هم گاهي ديگر ميبردند. واحد به
آدم يا بگير! را نهاييات تصميم ميگفتند و ميساختند اعدام فضاي و
روزانه را ما بودكه اين ديگر كار ميشوي! راحت ابد براي يا ميشوي
نگهميداشتند. ايستاده بهحالت ساعت چند همان جا و ميبردند زيرهشت
بازجويي نگهدارند. نگراني دوران و هراس در زنداني را ميخواستند پيوسته
شدن ديگران شكنجه صوتي نوار كردن پخش هم ارعاب شيوة ديگر يك
بازجويي دلهرة و اضطراب در مدام زنداني كه ميكردند رفتار طوري بود.
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به سرانجام و كرده فرسوده را فرد طريق اين از كه بود اين هدفشان باشد.
بكشانند. ندامت و بريدن


