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بند «قيامت» شكست
كساني يك روز كه تا اين ادامه داشت، ۷ماه از بيش قفس، بند جريان
از دو تا و با يكي شدند قفس بند وارد و آمدند طرف منتظري به زندان از
اينجا ببينم بگو كه كرده بودند سؤال از بچهها يكي از زدند. حرف بچهها
خبر چه نميبينم و چشم دارم به چشمبند بود من گفته او است؟ چهخبر
همان آخوند آمد است! خبر چه ببين كن نگاه نداري كه چشمبند است؟ تو
آمدهايم براي نگذاريد، ما اسالم بهپاي را اينكارها و گفت من سر باالي

اينجا! وضعيت بررسي
بهنظر بود. مصادف  جالد الجوردي  ظاهري جابهجايي با اينكارها
كه بدهد نمايش ميخواهد نگرفته، نتيجه اينكارها از كه رژيم ميرسيد
بود، رفته الجوردي ظاهرًا اينكه  بهرغم اما است. شده  عوض اوضاع
آزادي از بعد كه كساني و بود دادستاني سوم محل كارش در همان طبقة

بودند. ديده آنجا را او بارها بود، افتاده دادستاني به گذارشان
هم از كل صحنه كردند، صحبتهايي دارودسته اين بههرحال آن روز

۱۴۷
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نشسته همانجا ما درحاليكه سه روز از بعد رفتند. و كردند فيلمبرداري
االن برداشتند. هم كردند و چشمبندهايمان را جمع تخته ها را آمدند بوديم،
ناگهان را برداشتم، چشمبندم وقتي را مي ديديم. يكديگر همه ۷ماه، بعد از
و كردم ديگرم نگاه بهطرف ديدم. مقابلم در خندانش با چهرة را «شوري»
باور كردني ميزند. لبخند من به دارد كه ديدم شيطنتش همان با هنگامه را
ببينم! چشم بستهبودن، ميتوانستم  ۷ماه از بعد كه منظرهيي زيباترين نبود.
كمي جوابشان را دادم. لبخندي با بودند. من هم  داده من دنيا را به انگار
من با دارد نگاهش با دور  از و نشسته كه ديدم عزيزم را سپيده آنطرفتر
شديم! پيروز  ديديد بچهها مي گفت:  داشت ميزند.  حرف بچهها بقيه  و
از بعد گرفت. خوشحالي گريه ام از نگاه ميكردم، ساكت كه همانطور
اعظم! گفت: كرد و بغلم آمد «شوري» شديم، تنها مزدوران، وقتي رفتن
كردم. او رها گريه ام را و شانهاش گذاشتم بر سر ميكني؟ من چرا گريه
همهچيز «شوري» او گفتم به شد! تمام ديدي گفت: كرد و نوازشم مهربانانه
نگاه چشمهايم در و كرد را بلند سرم عقب ماندهها شدهام! مثل رفته، يادم
كه برقي يادم نميرود. از نگاهش برق و او چهرة مهربان هيچ وقت كرد.
گريه تو  اعظم گفت: بود. ساطع  جزم عزم و اراده  و تصميم برق آن  از

نشده! هيچچيز مال مجاهد نيست! كه گريه ميكني؟
با گفتم، برايش را قدري وضع جسمي ام وقتي بود. پزشك «شوري»
از ناشي جسمي ضعف مال همهاش گفت و كرد گوش حوصله و مهرباني

برميگردد... به تو و حافظهات قوايت است. همة نخوردن غذا
ميگيرم، بود، پس از گريهام را كه بهخاطر خودم «شوري» آنقدر گفتم:
شيريني با قبول كن! بود، شماها ديدن خوشحالي از را كه اشكي آن اما
من با ميخواست  مرتب نگاهش با كه بود هنگامه ديگرم خنديد. طرف
و حرف ميزدند هم با كدام با نگاههايشان هر ديگر و بچه هاي بزند حرف
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هم براي بي زباني زبان به نميگنجيد، كلمات در كه را هفتماه اين داستان
انسان براي «جنگيدن نبود. بيشتر جمله يك كه داستاني ميكردند. تعريف

ماندن».
ديگري ديدن با كس هر شدم. بچهها ساير متوجه و ايستادم شدم بلند
چرا اينطوري خدا! «واي و حيرت ميكشيد: شادي از خفهيي بياختيار فرياد
شده فرسوده و پير ۱۵-۲۰سال بچهها بهاندازة ۷-۸ماه اين در راستي شدي؟!»
نميديد را خودش ظاهري و وضعيت هيچكس چهره نبود، آينه چون بودند.
سر بر بال كه همان نميدانست و مي سوخت ديگري به حال دلش كس هر و
باز مي شد. دلم هواهوا بچهها، از كدام هر ديدن از است. هم آمده خودش
ديدم كه را هنگامه و آن طرفتر رفتم راه مي رفتم، بنشينم چون نميتوانستم
شور و شر هميشگياش، و با همان شادابي بوديم. مدت قفس با هم تمام در
ميكرد شوخي آن با اين و و ميكرد شلوغ و بلندبلند حرف مي زد و تندتند
و دوباره آن جا باشد كسي خائنها از ترسيدم در ميآورد. اداي «حاجي» را و
ببينيم اول تا بگير بهدهان زبان يككم دختر گفتم و كنند َعَلم چيزي برايش
بابا! مگر كن ولم گفت: روحية مهاجم هميشگيش همان با است! دنيا چهخبر
بيشتر از اين ما بگيرد؟ بخواهد از «حاجي» چهچيزي داريم كه و تو ديگر من
كردن شلوغ به بكنند؟ ما با ميخواهند چهكاري ديگر كردند، كه كاري
و ميگرفتم جان انگار آنها از ديدن مي كردم و صفا من و داد ادامه خودش
با همه كه اين از و ميشدند سرشار پر و حياتي مادة يك از دوباره سلولهايم
شادي از سرشار قلبم تمام شكست داده بوديم رذالتش تمام با را دشمن هم

افتخار بودم. و غرور غرق قهرمانان، آن كنار در بودن و از بود
كه نگاههايشان و چهرهها در ميكردم، نگاه كه بچهها از هركدام به
مثل هم  آنها انگار موج مي زد. حرف دنيا يك  بود، هم با گريه خنده و
چگونه الجوردي ببين ميگفتند: يكديگر به نگاههايشان با و در دلشان من
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پوزهات چگونه كه ببين خورد؟ شكست مفتضحانه جنايتكارانه ات نظرية
چرا حاال احمق! بزدل حاجي رحماني ميگفتم: به و ماليديم؟ خاك به را
كي قهرمان كه ببين بيا رجز نمي خواني؟ ديگر چرا شدهاي؟ رفتهاي قايم

است؟
بچههاي ساير و برويم بند  به زودتر كه هرچه مي كردم لحظهشماري

واحد۳  كريدور در كه جلساتي با پخش صداي هميشه چون ببينيم را بندمان
يك ميگفتند: بچهها به كه ميشنيديم ميكردند، برگزار بود زنان بند كه

قيامت و... مثل جايي است
و  كنند درست بچهها براي  كابوسي حرفها اين با  ميخواستند آنها  
مي خواست دلم من هم دليل بههمين درهمبشكنند. بندها در را آنها مقاومت
چقدر براي آنها بگويم. به را قيامت بند شكست داستان بروم و بند زودتر به
يك كدامشان هر براي ميكردم احساس بود. شده تنگ دلم تكتكشان
هم بند در حتمًا دارند. حرفها خيلي من براي هم آنها حرف دارم. البد دنيا

است... افتاده اتفاق چيزها خيلي
بين جنگي بي امان كه درواقع ۷ماهونيمه و قيامت جهنم اين بهاين ترتيب
رسيد. قطعي دشمن بهپايان و شكست پيروزي ما مجاهدين بود، با و خميني
يكهفته كه سر بود داده اين خيال ترتيب به را بند ضدبشري اين دشمن
دست نادم شوند و و بهلب جان مجاهد زندانيان همة باال يكماه، دست يا
خود همه اعدامهاي آن از كه جالد بلند كنند. الجوردي ندامت و تسليم
به اندازة كافي كه است اين در كار اشكال ميكرد فكر بود، نتيجه نگرفته
قرار انفرادي سلول شرايط در و اگر همه را ندارد اختيار در انفرادي سلول
داشت. بر اين نخواهد وجود سرموضعي زنداني هيچ ديگر دهد، سر يكماه
شرايط كه درست كردند و تابوتها قفسها با اين را، بند قيامت كه بود اساس
شدند بور آخر سر خودشان بود. اما وحشتناكتر از سلولهاي انفرادي بسا آن
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شده الجوردي كه هم بهظاهر و كنند اعتراف شكستشان به ناچار شدند و
بهخيال بود، خريده برايشان كه و لعنتي را تف تا كنند دور انظار از مدتي را
موجودات حقيري آخر آنها كنند. عوض را و صحنه دهند خودشان تخفيف
انسان، انساني كه قدرت انسان و شناخت از ميشناختند و مثل خودشان را

نداشتند. خبر بماند، باقي مجاهد و كند مقاومت كرده اراده

قرنطينه بند
نمي شود كه متوجه شدند كردند، جمع را قفسها اينكه بعد از دژخيمان
بچهها چون كرد. عمومي منتقل بندهاي به بالفاصله را درآمده قفس از افراد
هيچكدام جهنمي،  شرايط آن تحمل  و چشمبند  با مستمر نشستن  ۷ماه با
وحشيگري و جنايت سند هر يك و طبيعي نداشتند حالت جسمي بهلحاظ
به كه بهفرض و بندها ميكردند وارد را ما بودند. اگر رژيم درندهخويي و
خود وضعيت مالقاتهاي در نميدادند، بچههاي ديگر مالقات هم ما خود
مصلحت لذا ميپيچيد. خانوادهها بين در خبر و ميگفتند خانوادهها به را ما
يا مكان همان در طول كشيد، دوماه كه مدتي، ما را همة كه ديدند اين در
به بعد و متعادل شود كمي تا وضعيتمان نگهدارند خودشان قرنطينه بهقول
و نگاه ۷ماه بهمدت چشم بودن بهدليل بسته قلم كنند. مثًال يك منتقل بند
بيشترمان بود و كرده پيدا انحراف ما همة چشمهاي زير چشمبند، از كردن

نداشتيم. رفتن راه و ايستادن سرپا توانايي
شده بود و خانوادهها كه منتشر خانوادهها بين كم و بيش در قفس اما خبر
مقامهاي رژيم و ارگانها به نداشتند، با مراجعه خبري فرزندانشان ماهها از
يك بعد از مجبور شد رژيم درنتيجه بودند. شده آنها با مالقات  خواهان
مي آوردند، مالقات بيرون فشار از خانوادههايشان بچهها كه از به بعضي ماه
مشاهدة از خانوادهها بودند، داده مالقات هركس به  ۸ماه از بعد بدهد.
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چه كه بفهمند بودند اين دنبال و شده شوكه جسمي فرزندانشان وضعيت
افتادهاند. روز اين به آنها كه افتاده اتفاقي

مالقات از تقريبًا بود، پنجسالوششماه از بيش كه زندان مدت تمام در
شد، آزاد اسارت دوسال از بعد وقتي مهين بزرگم خواهر بودم. محروم
به طور سال چند نجمه، كوچكترم خواهر و من با مالقات گرفتن  براي
زندان درهاي پشت متمادي ساعتهاي و ميكرد مراجعه زندان به مستمر
كه خواهرم و من با يكبار بتواند شايد تا ميماند منتظر قزلحصار و اوين
اما در كند. مالقات آورده بود، بهدنيا زندان نيز در را فرزندش از دو يكي
درستي جواب بلكه مالقات ندادند، او به يكبار حتي نه تنها مدت اين تمام
او و مرده؟ يا هستيم زنده قزلحصار؟ يا هستيم اوين در ما كه نميدادند هم
نجمه بچة دو از يكي درحاليكه سالها مهين نميكردند. تعيينتكليف را
مالقات گرفتن گرما بهدنبال و سرما در درآغوش داشت، است، فلج كه را
نميكرد بلكه دريافت نهتنها هيچ پاسخي اين مدت  تمام در اما ما بود. با
از پس اينكه سرانجام  تا پاسداران مواجه بود. و ارعاب با تهديد مرتب
او به دوبار يا يك مردم، ميان در آن خبر پيچيدن بهعلت و قفس دورة پايان
قطع دوباره را خيلي زود مالقاتها دادند. اما را نجمه و من با مالقات اجازة

كردند.
بهاصطالح اين و آبگوشت بود اكثر اوقات مدت در اين قرنطينه بند غذاي
يك و سيبزميني استخوان، يك تكه از يك تكه بود عبارت آبگوشت
گذاشت، آن روي نميشد هم بخورونمير غذاي اسم حتي كه آب. مالقه

نميكرد. كفاف ماندن هم زنده واقعًا براي غذا آن چون

«مسكوني» از بند بازگشتگان
و برگردانده فرستاده بودند، مسكوني واحد به كه زندانياني را از چندنفر
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روحي، و جسمي فشارهاي آنها به علت از خيلي بودند. آورده قرنطينه به بند
دانشجوي رشتة ازجمله يك دختر بودند، داده را از دست خود تعادل رواني
فوقالعاده اوكه بود. جدي شده حواس اختالل «شيوا» دچار نام به مكانيك
واحد دوران در بود،  سرشار  استعدادي و خالق ذهني داراي و هوش با
و داشت واهمه جمع از بهشدت كه شد تمامعيار رواني بيمار يك مسكوني

ميكرد. دوري بچهها همه از
يك ليوان، قاشق، يك سيني، يك آن داخل كه داشت يك كارتن شيوا
ميگذاشت را اينها بود. گذاشته جانماز يك و دعا كتاب يك قرآن، يك
ترتيب بهاين سرش قرار مي داد. پشت يك بالش هم و پتو يك و خودش جلو
از كسي ميگفت و درست كرده بود خودش براي ۷۰سانتي محدودة يك
كمي از وقتي دستشويي، در يك بار نزديك شود. من به نبايد اين محدوده
سر خودش توي ۱۰-۱۵دقيقه دو دستي تا پاشيد، او روي  من دست آب
و بود افتاده  دستشويي  در نيمساعت افتاد. و كرد غش مي زد! آنقدر كه
به او كسي مي فهميد اگر كند چون را بلند او برود نميكرد كسي جرأت

ميكرد. پا غوغا به زده، دست
در ميپوشيد و بلند قرمز هميشه يك پيراهن او بود. فرزانه نمونة ديگر
ساعتها و ميكرد گريه ميزد، ميخنديد، حرف خودش با و ميگشت بند
سر باالي يا ميخوابيد يا ميكرد. نگاه را آن و مينشست خود سر ساك
او ميخواهد ميكرد فكر آدم مي شد. طوريكه  خيره و ميرفت بچه ها
و مشمئزكننده  صحنههاي  مينشست و توالت يا  حمام يا در كند را خفه

نيست. بيان كه قابل به وجود مي آورد دردناكي
موجب بود، قفس بند از وحشتناك تر مسكوني كه واحد بهاينترتيب
خود تعادل رواني غيرقابلبرگشتي بهطور زندانيان از كه تعدادي بود شده

بدهند. دست از را
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ظاهريمان تا حدودي طبيعي وضعيت بوديم و قرنطينه از دوماه كه در بعد
بوديم. آنجا در هم يكماه مدت و برگرداندند دوباره به بند۸ شد، ما را

كه  بود اين  آنها مأموريت ميانداختند. ما جان به را بند۸ خائنان  در 
بهانه و دعوا بكشانند به را كار و كنند تحريك ما، با جروبحث  طريق از
زياد اين كارهايشان اما درست كنند. بر ما فشار براي اعمال دستاويزي و
بود پيچيده خيلي خانوادهها در ميان داستان قفس اينكه بهدليل زيرا نگرفت
بود. بهاصطالح اجتماعي شده و شده مطرح مردم نيز از سطوحي در قضيه و

ناميدند  «بند آزادي!» بود، معروف تنبيهي بند ساليان به طي كه اسم بند۸ را
شده بود تمام زندانشان مدت كه را ديگر بندهاي زندانيان از يك دسته و

بند۸ منتقل كردند  به بودند، داده عفو خودشان بهقول كه هم را تعدادي و
و۴ منتقل  بندهاي۳ به بودند، منتقل شده آنجا به از قفس كه را زندانياني و
خودشان  بهخيال اين بود كه هدفشان  شدم. بند۴ منتقل به كردند. من هم 
وضعيتي  آن به درآورده و متمركز و تنبيهي بند يك  وضعيت از را بند۸ 
و داشتند خود كنترل زير هميشه را بند كارها، اين بهرغم اما بدهند. عادي
را كنترل وضعيت كه ميكردند بند وارد  جديد پاسدار و تعدادي مزدور
هر ميگفتند مثًال انجام ميدادند. آزاد فضاي پز ترفند و با را البته اين كنند.
به اما كند، مطالعه و بزند حرف ميتواند ميخواهد دلش كس هر با كس
بهدليل يكبار ميكردند. افراد بند به ميگرفتند و پاچه مختلف بهانههاي
نه بنشينم، و و بروم زياد راه ميتوانستم داشتم، نه كه جسمي شديدي ضعف
يكديگر با بند در هم خائن چند بودم. درازكش حالت در اوقات بيشتر لذا
و ميدادند نشان مرا و ميكردند  تمسخرآميزي نگاههاي  و ميرفتند راه
كه بگويند و ايجاد كنند فضا ميخواهند كارهايشان با اين اينها ميگفتند

بوديم. فشار در ما
ميخواستم كه يكبار تختهاي سهطبقه داشت. قزلحصار سلولهاي همة
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بهحالت و گرفت جا عضالتم در كردم بلند را وقتي پايم بروم تخت باال به
از و  كردند كمك نبودم كه بچهها به حركت قادر  ديگر و فلج درآمدم
چون دادند. جا پايين يكي از تختهاي طبقه من در به و آوردند پايينم تخت
و توي راهرو ميآمدند خائنها هم باز بود، سلول ميلههاي تختم كنار اين
هم با  من كردن تحريك و كردن اذيت براي و مي نشستند ميلهها پشت 
اما ميخنديدند. و ميگفتند  متلك ميكردند، مسخره  ميزدند، حرف
بههمريختن و درگيري زمينه ايجاد براي كارها اين همة ميدانستم كه من
ميگويند. بعد مزخرفاتي چه كه نميآوردم خود بهروي است، فضاي بند
داشتند، كه طرحي در پياده كردن آنها عوض كردند و را جايم بچهها هم

خوردند. شكست

زندان در ايدئولوژيك انقالب بازتاب
سرپوش  و براي بود شده تمام تازه قفس جريان بند سال۶۴ بود، تير اوايل
دروني تضادهاي به تشديد منجر بود و آمده بهبار كه بر افتضاحي گذاشتن

بودند. راه انداخته بهاصطالح تغيير از نمايشي بود، رژيم شده
ساعت حدود بودم. كشيده دراز جايم سر معمول طبق شب من يك
روزنامه معموًال  بهانهيي به  زندانبانها  كه هميشه برخالف و بود ۸شب
بوديم متعجب شده همه دادند، هم با را روزنامه چندين روز نميدادند، آن
باز سياسي فضاي مي گفتند تمسخر و شوخي به بچهها شده؟ خبر چه كه
زلزلهيي رخ انگار و بعد شد همهمه كه ابتدا بود نگذشته چند لحظه شده!
به يكديگر خوشحالي با و بلندبلند و مي دويدند هم دنبال همه است. داده
وقتي بود، خطاب مورد كه  كس هر  كرده؟  چاپ  چي ديدي ميگفتند

من!... چه  خداي ميكشيد: واي شادي از فريادي هم او مي ديد، را روزنامه
به بود ديده را آن چه تا مي دويد ديگر بچههاي و خودش به دنبال عالي!...
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دهد. نشان ديگران
شده بودم هيجانزده كنجكاو و بهشدت راه بروم، كه نمي توانستم من
مرتب ماندهام. بيخبر و  محروم مهمي خيلي چيز از ميكردم  احساس و
روزنامه تو چي شده؟ چي بچهها ميپرسيدم: و ميكردم صدا را بچهها
جواب من به آنموقع در هيچكس اما هم بگوييد! من به بهخدا نوشته؟ ترا
و مسعود برادر به  كه موضوع ميفهميدم بچهها حرفهاي از تنها نميداد، 

بلند  با صداي بود نمیدانستم. دوباره چه مسأله اما است، مريم مربوط خواهر
ميان  و در دويد ديدم بهشته بگوييد!... كه هم به من بهخدا بچه ها ترا گفتم:
اصرار با نشانت بدهم! چيزي يك ببند تا چشمت را گفت: گريه خنده و
را چشمم وقتي را باز كن! چشمت گفت: حاال بعد را كردم و كار اين او
باورم يكديگر مواجه شدم! كنار در مريم و مسعود از عكسي باز كردم، با
را عكس نوشته باالي و بودم زده زل عكس به از فرط هيجان فقط نميشد!
نوشته: آن باالي ديدم نگاه كردم آن را مدتي اين كه از بعد نميديدم. اصًال

كرد! ازدواج با مسعود رجوي عضدانلو مريم
كه در آنقدر خوشحال ميشدند عكس از ديدن مثل من، همة بچهها
فكر به اين تازه ميخواندند، را كه تيتر بعد نميديدند و را نوشته اول وهلة
و نگاه ميكرديم يكديگر حيرت به با همه چيست؟... داستان كه ميافتادند
نميدانيم، ميگرفتيم: جواب هم از با نگاهها و چيست؟ موضوع ميپرسيديم

مي شود؟ چه ببينيم بايد
در رژيم روزنامههاي شد. شروع  غوغايي واقعًا آنروز فرداي از
ميآمد كثيفشان به قلم هر چه و مجاهدين فحشنامه عليه بودند حقيقت شده
امكان خبرگيري كه هيچ هم ما ميدادند. نسبت آن رهبري و سازمان به
تقسيم بچهها را بين روزنامهها همة ميخوانديم. آنها را نداشتيم همة ديگري
البهالي از و حوصله ميخوانديم تا با صبر مزخرفها را همة آن ميكرديم،
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را جملههايي وقتي است. بوده چه  داستان بفهميم فضيحتها و  فحش آن
ميكند، منعكس را واقعيت از گوشهيي ميرسيد بهنظر كه ميكرديم پيدا
حقيقت را چون يك منتقل ميكرديم. به هم ميكرديم و يادداشت آنها را
كرده تجربه خودمان گوشت پوست و با زندان هم در و ميدانستيم خوب
بايد بلكه باور كرد ميگويد دژخيم كه را آنچه نبايد بوديم كه آموخته و
اين از رژيم اگر ميدانستيم كه همچنان دريافت، را حقيقت آن از البهالي
به ضرر خيلي باشد و خوبي خيلي قاعدتَا بايد كار سوخته، اين همه اقدام

رژيم باشد.
قرآن در «احزاب» به سورة روزنامه ها، اشارهيي از در يكي هست يادم
بچهها كار در دستور سوره اين دربارة و بحث مطالعه بالفاصله شده بود.
سعي و سوره را ميخوانديم اين نفره، دو- سه در تيمهاي همه گرفت و قرار

دربياوريم. را ارتباط آن ميكرديم
در عمومي جلسههاي گذاشتن به  كرد  شروع رژيم  روز  همان از 

بحث  براي نيست يادم اسمشان االن عناصر رژيم كه و واحد۳ كريدورهاي
فقط نميكرديم و شركت اساس ما در اما ميآمدند. موضوع اين درمورد
و است چهخبر ببينند كه ميرفتند نماينده بهعنوان نفر چند يا يك هرروز
رفتيم وقتي صبح يكروز گذشت تا منوال اين به هفته ميگويند؟ يك چه
بهنام زده اند جزوهيي آن ديوارهاي دورتادور كه ديديم بند، زيرهشت
ارزشهاي همة عليه  فحشنامه يي حقيقت در كه مجاهدين دروني  انقالب

بود. سازمان
فكر ميدادند، جوالن  خيلي هم  خائنان و  مزدوران بريده آنروزها
روي ميتوانند آن با كه آوردهاند بهدست حاال فرصتي طاليي مي كردند

بياورند. فشار بچهها
كه  ميشد واحد۳ برگزار كريدور در عمومي جلسههاي فروردين۶۵ از
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انصاري آخوند توسط جلسهها اين بود. اجباري آن در زندانيان همة شركت
بزرگي خيز رژيم ميشد. اجرا بودند ۲۰۹ از همه كه اوين داديارهاي و
خودش مقاومت به خيال مسائل، از ما بيخبري از استفاده با تا برداشته بود
نداشت راندماني هيچ رواني جنگ اين خوشبختانه درهمبشكند. اما را زندان
نتوانست زمين بابت اين از ميدانم، من كه آن جايي تا را، نفر حتي يك و
بوديم، آورده بهدست جستهگريخته كه دادههايي حداقل همين با ما بزند.
در محكمتر و و سفتتر بفهميم را چيزهايي فهم خودمان حد در توانستيم

بايستيم. جالدان برابر
از ميرسيديم بههم يا هر جا كه بچه ها در هر بندي همة كه هست يادم
اين به كموبيش همه فهميدي؟ ميكرديم كه چه سؤال اين باره در يكديگر
ديگران، ذهنهاي از را زنجيرها  و غل «مريم» ميخواهد كه بودند رسيده
كه احساس غرور ميكردند بچه ها باز كند. دست   و پاي زنها از بهخصوص
ما از هيچكدام نتوانست رژيم بيرون آمدهاند و سربلند توطئة رژيم اين از
همين مي سوختند هم از دژخيمان كند. استفاده خودش برندة برگ بهعنوان
را شكنجه و وكتك تنبيهي بند نو از دوباره نشدهاند موفق مي ديدند وقتي و

انداختند. بهراه

اوين به انتقال
كنند  جمع خبر ميپلكيدند تا دورو بر ما اينكه در بند۴ خائنان از جداي
چهحرفي يا ميخواند كتاب كسي چه يا ميگردد چهكسي با چهكسي كه
ببخشيد، كه بود عذرخواهي كه مضمونش هم ظاهري نمايشهاي آن ميزند؟
طول بيشتر ۳ماه و غيره، نگذاريد اسالم بهپاي را كارها اين و شده! اشتباه

آنها  بوديم، آوردند. ما بند۴ كه را به پاسدار زنهاي تعدادي نكشيد. دوباره
روزي نو، از روز دوباره تا انتخاب ميكردند را نفرات و مي چرخيدند ما بين
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بعد كردند. هم را كار همين و كنند راهاندازي را تنبيهي بندهاي باز تا نو! از
جمله از ۷۰نفر حدود دوباره بود، گذشته قفس بند برچيدن از كه ۳ماه از

و بعد  قزلحصار بردند زيرهشت و به از بندهاي۳ و ۴ و ۷ جمع كردند مرا
ركيك حرفهاي كردند و تهديد و  زيرهشت نگهداشتند كه ۲-۳ساعت از
جنسي مسائل روي و فقط بود آخوندي فرهنگ كثيف خاص كه زشتي و

در بند۳  و كردند منتقل اوين به را ما سرانجام كردند... نثارمان دور مي زد،
فكور-رييس آنجا در دادند. جا بودند، كرده تخليه آنرا خرابي به دليل كه
خطاب به سراپا فحش و ناسزا كه اظهاراتي در اوين - آمد و وقت زندان
ريختهاند و كردهاند جمع از قزلحصار را  آشغالها و زبالهها گفت: بود ما

اينجا.
كه دستشويي داخل رفت فكور و بود خالي بند شديم، بند وارد وقتي
و صحنة سرش روي ريخت قلمبه كثافت ناگهان يك كند. وارسي آنجا را
خندهها معني كه خنده زدند زير همه آورد. بچهها بهوجود مفتضحي خيلي
خيلي خندهها اين جوابت! هم اين هستي! آشغال خودت ديدي كه بود اين
براي را ۵نفر اول روز همان قضيه، همين انتقام به و آمد گران فكور به
برگرداندند. آشوالش  معروف قول به دوروز از بعد و بردند بازجويي
اسمهاي و بودند جمله آن از خواهر بودند، هم با كه رحيمي و سهيال مهري

نيست. يادم بقيه
مرور به انداختند و دربسته اتاق سه بوديم، در ۷۰نفر كه را ما بهبعد آن از
افراد هم بندهاي اوين همة و از قزلحصار آوردند از را هم ديگري تعداد
برميگشت خودمان به آنجا كه تا كردند. منتقل اين بند به را قديمي نسبتًا
در قفس يا در يا كه سال چند از بعد چون ميكرديم. صفا اين تجمع از
بوديم. شده جمع هم دور همه دوباره حاال بوديم، پراكنده بندهاي مختلف
خائنان به هم را  اتاق يك ما، دادن قرار فشار تحت براي دژخيمان  البته
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كرده آنها روي رژيم مدت اين طي كه كاري با بودند. داده اختصاص
پاسداران بقيه مثل جانوراني به شده بودند و تهي انسانيت از بهراستي بود،
ظاهري هيأت و شكل به لحاظ حتي و بودند شده تبديل شكنجهگران و
نداشتند. بچهها با سنخيتي كمترين ديگر و بودند شده پاسدار زنان مثل هم
بچهها حق در رذالتي هيچ از بودند، گرفته كه دستوري و خط به بنا آنها
ميدادند فحش همه به بند راه ميافتادند، در روز هر نميكردند. فروگذار

مي طلبيدند. نفسكش و
دستشويي به را ما و مي كردند باز را  اتاقها  در سهبار روزي زندانبانها
در شيريني روزهاي تلخ و ميشد. باز غذا براي درها سه بار هم ميبردند.
و مزدوران وحشيانه حملههاي با روزها بيشتر چه اگر داشتيم. دوره اين
ميشكستند و مي زدند و چنگيز ميريختند لشكر مثل كه اوين ضربت گروه
جزيي همه اينها ميكرديم احساس كه آنجا از اما بود؛ ميبردند، همراه و
از به اين وسيله داريم و رژيم ضدبشري است اين با  ما نبرد  مقاومت و از
در مثًال بود. شيرين برايمان آنها همة ميكنيم، دفاع خودمان بودن انسان
مختلف بهانههاي به اغلب اما زندانبانها داشت، وجود تلويزيون بند اتاقهاي
وسيلة يا خبري منبع ما  تا مي بردند  را  آن ما تنبيه  منظور  به و ميآمدند

باشيم. نداشته سرگرمي
از بهنام «سربداران» يك سريال تاريخي دوران در همان كه هست يادم
جريانهاي از يكي به سريال اين كه آنجا از ميشد. پخش رژيم تلويزيون
داشتند. آن عالقه بچهها به مي شد، مربوط ايران مبارزهجويانة تاريخ قديم
بهانه و دنبال كنيم نگاه را آن ما نمي خواست دلشان خاطر دژخيمان بههمين
ميكرديم سعي ميدانستيم را اين كه هم ما ببرند. را تلويزيون كه ميگشتند
موقع نشويم. درگير  خائنان با  و ندهيم  آنها  به  آتويي هيچ زمينه  اين در
داستان شدهايد، ساكت منافقها ميزدند، داد و ميآمدند آنها سريال شروع
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شدهايد؟ فيلم اهل چي شده كردهايد؟ كه سكوت ميترسيد چي از چيه؟
را ما تالش ميكردند هر جملهيي با مبارزه كنيد؟! رفته يادتان شده چطور
و آنها موفق كنيم آنها برخورد و با نشان بدهيم واكنش تحريك كنند تا
هر دوشنبه را بكنند. شبهاي كار اين نتوانستند تلويزيون بشوند. اما بردن به

آماده ميكرديم.  از شام قبل را ما همهچيز شروع ميشد، هفته ساعت۹ فيلم
پتوها را هم و ميكرديم و منظم جمع وسايل را همة و شام را ميخورديم
يكي فيلم، شروع با مينشست. خودش سرجاي كس هر و ميكرديم پهن
شيرجه با هم همه به محض شمارش، سه! دو، ميداد: يك، بچه ها شمارش از
كس هر چون اگر ببينيم، فيلم را درازكش ميشديم تا پهلو و به ميرفتيم
شكل به اين و نميشديم جا بخوابد، مي خواهد دلش ميخواست هر طور

مي شديم. فيلم شروع منتظر
بچهگانه بهنظر حركت و بازي اول يك وهلة در شايد چه كار اگر اين
مي خواست زندانيان رژيم كه شرايطي در جهنمي، شرايط آن اما در برسد،
همه آن، مقابل نقطة در ما ببرند، بهسر تنهايي در و مطلق سكوت در همه
تفريح عادي را به كار هر ميبرديم و پيش با هم هماهنگي كارهايمان را در
دوست و خودمان سرحالي و شادابي و ايجاد شادي جهت در عاملي به و
با مي توانستيم بود كه اين ترتيب به تبديل ميكرديم. تنها يكديگر داشتن
دوام بياوريم. شكنجه و تحقير فشار و آن همه زير و كنيم شرايط مقابله آن
رأس درست بودند، كالفه ما كار اين از كه مزدوران ديگر طرف از

دستشويي! اما  بريد منافقها ميگفتند و ميكردند باز را ساعت۹ دِر سلول
حسابي كه آنها نميجنبيد. جايش هيچ كس از ميزنند، حرف ديوار با گويي
صبح فردا تا كه ميكردند تهديد بعد و ميدادند ناسزا و فحش ميسوختند،
و ميكوبيدند محكم را در و نيست خبري توالت و دستشويي از ديگر
آن، به تالفي كه مي شدند ناراحت آنقدر ما كار اين از دژخيمها ميرفتند.
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بچهها را تا ميبردند دستشويي بچه ها را به ديرتر ساعت چند هم صبح فردا
بدهند. قرار فشار تحت

هفته اعدام مصنوعي! يك
ما ميكردند عربده كشي به شروع دژخيمان شاگرد و دژخيمان وقت هر

ميشديم. آماده و كار است در ديگري و هجوم حمله كه ميفهميديم
زيرهشت از كه آمد جنايتكار حلوايي گوشخراش نعرة صداي يكروز
حرف كه هر چيست؟ حسابشان حرف منافقها اين كه، ميطلبيد نفسكش
را نعرههايش و آمد تو و بند دِر كوبيدن به كرد اينجا! شروع بيايد دارد
به كرد. هيچكس تكرار و اين را رفت به در همه اتاقها داد. حلوايي ادامه
براي هميشه چون ما بود اتقافي افتاده قبلش چه نيست نكرد. يادم اعتنا او
را آنها و ميزديم در بود، زنداني يك حقوق حداقلهاي كه خواستهايمان
خيلي خوب جوابي نشنيد، گفت، كسي از مطرح ميكرديم. حلوايي وقتي
بيرون اتاقها از همه داد دستور داريم. حرف شما با ما نداريد حرفي شما اگر
در اوين هواي هوا بسيار سرد. و بود زمستان بند بيرون رفتيم. از همه بياييم.
بچهها است. سردتر هواي تهران از درجه شميران چند كوهپايههاي دامنة
پاره يي دمپايي هم و بعضي كرد بهپا يك دمپايي كس هر و نداشتند كفش

افتاديم. بهراه همه و شد نصيبشان ميشد بند پا به زحمت به كه
كه همينطور بردند. بيرون چشم بسته را با ما ميرويم. كجا نمي دانستيم

سربااليي  يك آنجا از است. ۲۰۹ پشت ديوار كه كرديم حس ميرفتيم،
زمين به و رفتيم باال شيب آن از صف، به سرهم پشت شروع شد و همه
مغز تا سرماي سوزنده و يخبندان بود جا رسيديم. همه باالي تپه در مسطحي
گرم داشتيم لباس نه چون ميلرزيديم، بهشدت همه ميكرد. استخوان نفوذ
هم جدا از كه رسيديم، ما را تكبهتك باال آن به معمولي. كفش حتي نه و
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من دارند. كار چه و آوردهاند اينجا چرا را ما كه نميگفتند چيزي كردند.
از يك تادومتري فاصلة بچهها به همه كه و ديدم كردم چشمبند نگاه زير از
ميشدند رد كنارمان از ميديدم كه مرد را دو پاي يكي بعضًا ايستاده اند. هم
پر زمين كردم. سطح نگاه پايم زير به ميكردند. كنترل ما را سكوت در و
كجاست اينجا شدم كه كلت بود. كنجكاو و كالش فشنگ پوكههاي از
خم لحظه يك در و پاييدم را آوردهاند. دوروبرم اينجا به را ما چه براي و
اينجا را راز نگهداشتم. مشتم در و برداشتم را پوكهها از تا چند شدم و
مربوط به پوكهها و اين اوين معروف تپة اينجا همان بودم. كشف كرده
ميآورند دويستتايي و صدتايي دستههاي در را بچه ها كه بود اعدام شبهاي
نقاط بعضي در  ميتوانستم حاال كردم، دقت بيشتر ميكردند. تيرباران و
لمس پوكه ها را ببينم. البهالي برفها در و يخزده زمين برروي را خون اثر
عاصف، فاطمه خوانساري، محرر طاهره خوانساري، محرر عطيه ياد كردم.
زهرا ترابي، فرح بود، باردار  شهادت موقع كه عروجي  الهه نظري، زهرا
هلن مطلق، زهرا صميمي و اعظم طاقدره، فاطمه هما رادمنش، شبزندهدار،

مهدخت  طباطبايي(۱) و شورانگيز محمدي، قدسي و آلطاهر راضيه ارفعي،
جلو از شهيدان بيوقفه تصويرهاي شد. زنده خاطرم و... در زاده محمدي
ياد بود!...و شيرزني چه افتادم. هژبر  سيمين  ياد ميكردند. عبور چشمانم
آن قدر سيبا نگفت. به بازجويان را آخر اسمش روز تا كه پور شريف سيبا
و دبير ليسانسيه سيبا  بود. كرده تغيير بهكلي كه قيافهاش بود شكنجه شده

بودم.  يادش به لحظات آن در كه دوستانم بهترين از و بود دبيرستان
قبل او  از يكي از بچه ها كه شهريور سال۶۱ در اوين، روزهاي يكي از
را يكي گفت اعظم و آمد سراغم بوديم كرده كار هم با ميشناختم و را
لرزه به چيزي درونم در سيبا با شنيدن اسم ناگهان بود. «سيبا» شبيه ديدم
_______________________________________________________________________

است كريميان معصومه دكتر همان طباطبايي ١- شورانگيز
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گفت، بغضآلود صداي و گريان چشمان با ديدي؟ كجا گفتم، درآمد.
ميخواستند و بودند برده باالي سرش مرا بودم، رفته بازجويي براي وقتي

كنم. شناسايي را او
از قبل  سياسي فعاليتهاي در هم با ۳سال  كه بود من دوست سيبا

سيبا  كه بودم سال۶۰ شنيده همان اواسط در كرده بودم. كار ۳۰خرداد۶۰
اعدامش ميكردم فكر نميكردم. پيدا او از ردي زندان در اما شده دستگير
آمد، صدا در بلندگو به ساعت۲، از ناهار حدود بعد همان روز كرده اند. 
او به كجا كه از بفهمم نميتوانستم ميخواندند. براي بازجويي را اسمها
اگر كه حالي در بردهاند؟ او شناسايي براي را خواهر اين كه كرده اند شك
شناسايي مرا هم براي بايد است، شريفپور سيبا باشند كه او كرده شك

ميكردند. صدا او
اسم از بعد شمردم، مي يك به يك من و ميشد خوانده پيدرپي اسمها

حيدري! حاج اعظم گفت: و گرفت صورت كوتاهي مكث نوزدهم،
صف  به شديم، مرا بند خارج از در و دويدم. وقتي شدم  ناخوداگاه بلند
سيروسركه  مثل دلم بود.  فراگرفته مرا سختي  سكوت بردند. متهمان۲۰۹ 
براي شناسايي حاال تازه كه بوده كجا حال به تا سيبا خدايا كه ميجوشيد
ناگهان كه كه بودم همين احوال در سرش ميبرند؟ باالي را زندانيها او
كه بدان بروي اينكه  از  قبل  گفت و در گوشم را گرفت چادرم مردي
نميزني! حرف ميكني! سكوت ميگيري! خفقان رسيدي آنجا وقتي

انجام ميدهي! من گفتم هركاري
مرد همان رسيدم. سلول يك در ميتپيد به بهشدت قلبم حاليكه در
چشمبندم سر پشت از بست. و در را از داخل برد سلول داخل به مرا بازجو
كني، پا خطا از دست اگر گفتم! چي تو به نره يادت و گفت كشيد را
داده! خودش  را تو اسم عزيزت! دوست  كنار ميگذارم هم را  خودت
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شريفپور سيبا شهيد مجاهد
١٢ديماه١٣٦٠ شهادت: معلم- ٢٨ساله-
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ببين نگاهكن باشد؟! مقاومت سمبل تو براي او كه است مسخره چقدر ببين
بده! خودت را نجات شماها چي ميشود؟ عاقبت

براي درهمشكستن  جالدان كلمات تكراري را و مزخرف حرفهاي اين
اتقاقا دهند. نشان و بيفايده پوچ را همه چيز تا ميكردند سرهم زنداني
آوردند. مي به زبان را افراد مقاومترين اسامي درهمشكستن ديگران، براي
زدم زل او به چه هر اما پيش آماده بودم، از سيبا ديدن براي آنكه با
نمانده صورتش سالمي در جاي هيچ بدهم.  تشخيص چهره اش را نتوانستم
مصمم مرا بود كه هميشه خندان لبهايش شناسايي باشد. فقط قابل كه بود

و يقين كردم. كرد
من تا ميداد فحش و مرا كتك ميزد مي آورد،  فشار يكسره بازجو
از روي فريادهاي عاجزانة نميشناسم. من كيست؟ اما مي گفتم كه او بگويم
فهميدم كه سيبا سر او بياورد، باالي زندانيها از بود، مجبور شده كه بازجو
كنند، اعدامش ميخواستند چون كه فهميدم بعد و نداده هم را اسمش حتي
را او كه داشتند اصرار بياورند، دست به هم را اطالعاتش كه اين  براي

كنند. شناسايي
كنار وقتي شوم. مطمئن  تا ميكردم نگاه لبهايش و  چشمها بهحالت
بازجو و فرود آمد سرم به پتكي مثل كابل ضربة ايستادم ناگهان، دستش

جايت تكان نخور؟ از نگفتم مگر آنجا رفتي چي براي فرياد كشيد كه:
تا جلو آمدم خب كيست؟ فرد اين  ببينم  نگفتي خودت مگر گفتم

ببينمش!
دستش يانه؟ ناگهان عالمتي ميدهد خودش آيا ببينم كه بود هدفم اين
دقايقي ايستادم نداشت. آن را گرفتن ناي خورد اما شلوارم به كرد و حركت

نميشناسم مرا ببريد! و گفتم: بودم كرده در دلم بغض فقط
نميشناسم پشيمان مي شوي! خودش بازجو گفت، از اينكه ميگويي
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مجاهد شهيد فريده ترابي (فرح بيات)
رسيد بهشهادت اوين زندان در ٢٦تير١٣٦١ در سن ٢٦سالگي در



۱۶۹ ۱۶۸۱۶۹ ۱۶۸

سكوت من بازجوها... تكراري حرفهاي همان دوباره بوده... تو با گفته
بند منتقلم كردند. تا به كردم

جديد  زنداني نفر دو شنيدم كه ميگذشت واقعه اين از يكماه از  بيش
و رفتم سراغشان باالي۲۴۰بودم. بند  يك  اتاق در من شدهاند. بند  وارد 

صميمي مطلق. فاطمه و مطلق صميمي زهرا پرسيدم: اسمشان را
آمديد. ما بند به كه خوشحالم اما ببينمتان اينجا نميخواست دلم گفتم
تعجب كردم باشد. خودش ميكنم فكر گفت زهرا به و كرد فاطمه بغض
لحظه در چون خودش است؟ كي گفتم، يعني هراس ترس و از حالتي با و
خواهش و با رژيم باشند. عوامل از نفر دو اين مبادا بود كه رسيده به ذهنم
چيزي را تعريف كنيم. برايت بگو تا اسمت را گفتند التماس عجيبي به من

حيدري! گفتم، حاج چي؟ اعظم اعظم. پرسيدند، گفتم،
سرانجام خواهر تمام شود. اين دو و گرية بغض طول كشيد تا دقيقه چند
ماجرا توصيف بشود. دير مبادا كنيم، منتقل تو به را امانتت بيا گفت: زهرا
حرف زهرا و ميافتاد به گريه فاطمه كه گاهي بود سخت برايشان قدر آن
ماجراي اندوه،  و درد از فضايي چنين در ديگري. آن گاهي و  ميزد
و نزده كالم حرف يك حتي كه كردند تعريف را عزيزم سيباي شهادت
كرده معرفي مجاهدخلق را خودش تنها بود. نگفته دشمن به هم را اسمش
در او سر باالي جنايتكار شيخاالسالمزاده دكتر كه كردند تعريف بود.
به جواني بيا و را تشويق به خيانت مي كرده كه، او اوين ميرفته و بهداري
و ندارند مصاحبه اين به احتياج آنها بكن، مصاحبه يك كن! رحم خودت
خندة با نجات بده! اما سيبا وسيله اين به نميكنند، فقط خودت را پخش
بود. گذاشته آنها بهدل را حرفزدن كالم يك آرزوي قهرمانانهاش حتي
داخل بندهاي به روزي اگر بود گفته فاطمه و زهرا به آخرين كالم بهعنوان
حتي سيبا كه بگوييد او به ديديد، را مشخصات اين با كسي و رفتيد زندان
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مطلق شهيد فاطمه صميمي مجاهد
رسيد اوين بهشهادت در ٢١بهمن١٣٦٠ در سن ٢٦سالگي در
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بگوييد كه سالم بهدربرد، از زندان جان هركس به و نگفت اسمش را هم
وفا تو با خودم عهد به كردم سعي كه بگويد و برساند «مسعود» به مرا

كنم.
لرزم ديگر بودم. افتاده شهيدان تكتك ياد لحظه، آن در چرا نميدانم
گرماي وجودشان كه بودم مشغول شهيدان خاطرة با آنقدر شده بود. تمام
به عهد آنها كه ميكردم فكر مدام به اين ميكردم. حس وجود تمام با را
و چنان مي كرد سرشارم و شاد چنان يادشان كردند. وفا و خلق با خدا خود
لباس هيچ  سرد بدون هواي آن در كه بود برانگيخته درونم  جوششي در
و وفاي شور پيوستن به آنها و بودم ايستاده با يك دمپايي پاره و فقط گرم
اسم ميشود آيا خودم ميگفتم با بود. آتش كشيده به را وجودم عهد، به
را و اختناق خميني ظلم طلسم شكستن افتخار كه جزو شهدايي باشد هم من
آن قدر مشغول باشم؟ پيش خدا و خلق روسفيد هم من مي شود دارند؟ آيا
احساس اين كه از گذشت؟ ساعت نفهميدم چند اصًال كه بودم فكرها اين
ميگفتم آنها به بودم. خوشحال ميبينم را شهيدم ياران بهزودي ميكردم
در نكردم؟ سرخم دژخيم برابر در ديديد كردم؟ وفا عهدم به هم من ديديد
دور و بر كه جالدي مشت سنگين ضربة ناگهان كه بودم خودم هواي و حال
زمين به و كنم را كنترل خودم نتوانستم آمد. سرم فرود بر ميگشت بچهها
پايم جالد خود كه بغلتم پايين بود به گرفتم. نزديك قرار تپه لبة در و افتادم
بودم ايستاده كه جايي همان در مرا دوباره و كشيد كناري به و گرفت را
ساير منافقها سرنوشت به بهزودي هم شما نباشيد ناراحت گفت: داد و قرار
كنار در همينجا كنيم به درك واصل بخواهيم شما را وقتي ميشويد! دچار

ميگذاريم! بقيه
از بعد ۲ساعت حدود  تا بعدازظهر  ۳ حدود  ساعت از  وضعيت  اين  
بوديم ايستاده اوين سرپا سرد شب دمپايي، در با داشت. همه ادامه نيمهشب
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آرشيتكت عروجي-٢٥ساله-مهندس الهه شهيد مجاهد
بود  ٢٧مهر١٣٦٢ باردار در شهادت هنگام
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كرد. خواهند ميكشيديم كه كي خالصمان انتظار و
و گرسنگي سرما و از بچهها از تعدادي چند ساعت، درحالي كه از بعد
در قبًال كه به جاي بندي بودند، افتاده و روي زمين شده بيهوش خستگي

از  انداختند. سلول يك در را كدام هر و بند۲۰۹ بردند به بوديم، ما را آن
از توانستيم كناريم كه دو سلول و من اما حداقل خبر نداشتم. بچهها بقيه
وقتي بود. يخزده پاهايمان بوديم. تنها بگيريم، ارتباط هم با مورس طريق
عجله خودم را به با است گرم اين كه شوفاژ بهاميد مرا به سلول انداختند،
سلول هم سرد اگرچه اين همه با نبود. خبري از گرما اما كنار آن رساندم،
درحالتي بين بود. بهتر باال خيلي آن كشنده از سرماي بود، هرچه اما بود،
چه بود كه نميدانم را غذايي بودم. افتاده سلول در گوشة بيداري خواب و
را رمقم چنان خستگي و سرما اما رفتند. و گذاشتند سلول گوشة آوردند،
در سلول كنار تا رفتن و زياد، توان بلندشدن گرسنگي بهرغم كه گرفته بود
اگر بود خوب چه كه گذشت ذهنم از فكر اين نداشتم. را غذا خوردن و
تحمل بايد هرروز كه شكنجه فشار و اين همه از ديگر ميكردند، اعدامم
داشتم. دوستشان آنقدر كه بچه هايي پيش ميرفتم و ميشدم خالص كنم،
ميخواهد. كه دژخيم چيزي است همان اين كه نه! نهيب زدم خودم به اما
ميكرد، تكرار كه دائم افتادم داوود حاجي ياد حرف و قفس دوران ياد
كه است چيزي همان و ديدم اين را آرزو كنيد! مرگ كه مي كنم كاري
را كريهش قهقهههاي كه كردم مجسم را داوود حاجي ميخواهد. دژخيم
در به زانو را شما من قهرمانترم! شما همه از من نگفتم و مي گويد: سرداده

آوردم.
كسي چه ديديم كه و شد تمام قفس دژخيم! خوانده اي گفتم كور او به

بگذرد!... نيز اين زد. زانو
آمدند دوباره كه  بودم گرفته  جان  و  بود شده  گرم بدنم  كمي تازه
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كه مي دانستم كردم. آماده را خودم بازجويي! گفتند و زدند را سلول در
تكرار كنند. را قبل شب برنامه دوباره ميخواهند و نيست كار بازجويي در
احساس ميكردم بودم، اما و كوفته هنوز خسته كه با اين شد. همينطور هم
نميكرد فرقي برايم ديگر خيلي هستم. شب قبل از قويتر روحي بهلحاظ
كار در روحي شكنجة و مصنوعي باز اعدام يا باشد اعدام واقعي بهطور كه
با است. دژخيم مقاومت از وجهي باشد، هرچه صحنه فكر ميكردم باشد.
نگرفته، نتيجه همه اعدام آن از دربياورد. بهزانو را مي خواهد ما هروسيله يي
دارد، ادامه مقاومت كنند، اعدام اگر است. شده متوسل كارها اين به حاال
برگرديم و نشويم اعدام اگر داد. خواهند ادامه را ما كار و هستند بچهها

دادهايم. شكست دژخيم را ديگر يكبار
كارمان يك هفته به مدت داشت. ادامه يك هفته اعدام مصنوعي ماجراي
اوين تپه باالي به سحر تا گاهي تا نيمهشب و بعدازظهر از را ما كه بود اين
ميدادند، فحش ميكردند، تهديد نگهميداشتند، سرپا سرما در ميبردند،
بعد از سلول ميانداختند. در تنها و بعد برمي گرداندند و... كتك ميزدند
دارد بيايد بگويد! حرفي كسي گفتند اگر قبلي و بند به را بردند هفته ما يك
ساكت همه از فردا ميكردند فكر و بودند گرفته خودشان زهرچشم بهخيال
دوباره باطل! خيال زهي اما ميشود. برآورده آنها خواستهاي و شد خواهند
مقاومت درواقع به و خود كارهاي به بچه ها دوباره نو! از نو، روزي از روز
و از ميديدند را اينها خيانتكارشان، نوچههاي و دژخيمان دادند. خود ادامه

ميپيچيدند. خود به غيظ
سوزن در بند و وجود قيچي مثًال علم ميكردند. هرروز داستاني آنها
آثار روي  از پاسدارها و داشتيم بند در ما را اينها دو هر اما بود. ممنوع 
موهايشان بچهها از دوتا يكي وقتي  گاهي  مثًال  ميفهميدند. را اين آن،
چيز ما ميديدند وقتي يا و داريم قيچي مي فهميدند ميكردند، كوتاه را
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ببندها و بگير همه با چون داريم. سوزن ميفهميدندكه دوختهايم، جديدي
هر چون ميشدند. كنند، ديوانه پيدا را وسايل نميتوانستند اين بازرسيها و
اتاق خشك و يك در را آنها كه ما نميتوانستند بفهمند چه فكر ميكردند
بهايندليل كنند، پيدا نميتوانند كه باشيم كرده قايم است ممكن كجا خالي
بود. همراه بند به و هجوم حمله يك با كه هميشه مي انداختند راه جنگي
مي كشيدند جيغ بود، خودشان شايسته كه فحشهايي با و مي آمدند خائنان
با و بند توي ميريختند باشيد؟! موضع سر ميتوانيد كردهايد فكر كه،

ميزدند. را بچه ها غريبي و عجيب وحشيگري
ديدگاه الجوردي و يكي نظريه بود. دو پديده بين جنگ درواقع، اين
يكماه فقط و داشتيم همه تعداد به انفرادي زندان ما اگر مي گفت كه
ديدگاه هم بود. يكي تمام كار ميگذاشتيم انفرادي بند را در منافقين اين
تنها سالح بودن» جمع «با فهميده بوديم «جمع» و خوب كه ما و خود ما
در برداريم. دست آن قيمتي از بههيچ حاضر نبوديم ماست. سپر و دفاعي
تنها آموخته بوديم كه گوشت با پوست و را درس دورة زندان اين طول
فقط او و آلتدست تفاله به تبديلنشدن و دژخيم نابودنشدن بهدست راه
زندگي و ميداديم انجام را جمعي هر كاري بنابراين است. «جمع» فقط و
هر به هم دژخيم درمقابل ميبرديم. پيش را آن قيمتي هر به و داشتيم جمعي
كه انفرادي سلولهاي حتي در بپاشاند. هم از جمع را اين ميخواست قيمتي
كارهايي با ياد لحظه ها تمام در خود نبوديم و در تنها بوديم لحظه يي بهظاهر
اين در مرتب هم ميگذرانديم. الجوردي شب روز و مي كرديم، هم با كه
منظور بود كه اين به بپاشاند. ازهم  را مجاهدين جمع چطور فكر بود كه
طويله، به اسم سلولهايي بند آسايشگاه، مسكوني، واحد و قفس، قيامت بند
كرده درست غريب و شرايط عجيب با را اقسام سلولها و انواع و سگداني
البته درهمبشكند. را مجاهد زندانيان بود نتوانسته اينها هيچكدام با اما بود.
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آنها ايدئولوژيك بر بهطور نميتوانست اما درهمميشكست، آنها را جسم
كند. وادار تسليم به را آنها و كند غلبه

عمومي بند به انتقال دوباره
آن شرايط از بعد و به اوين انتقال از ماه بعد سه حدود سال۶۳، اواخر در
خستگي به منجر كارها اين ميرسيد به نظر بودند، ايجاد كرده كه جهنمي
اين به ظاهرًا ديگر طرف از است. شده خودشان مزدوران فرسودهشدن و
نبوده درست يكجا در زندانيان جمعكردن كه بودند رسيده جمعبندي
عربدهكشيهايشان ميان در حلوايي هم و فكور هم را نتيجهگيري اين است.

بودند. آورده بهزبان
يكروز  كنند. پخشوپال را زندانيان گرفتند تصميم دوباره به هر حال
بندهاي را ميان ما خواندند و ۱۵نفره ،۱۰ دستههاي در را ما اسامي و آمدند
كه بودم ۱۰نفره يك دستة هم جزء من كردند. توزيع پايين و باال و مختلف

باال منتقل شديم. بند۲ به
شروع كرد  بند و دِر دم آمد گوريل حلوايي ببرند، را ما اين كه  قبل از
ضوابط تابع بايد ميرويد، جديد بند اين به وقتي كه خطونشانكشيدن به
از نكند! و رعايت را ضوابط بخواهد كه كسي حال به واي آنجا باشيد!
و مي گفتيم هم با همه شديم، بند  اين وارد ما  وقتي تهديدها... قبيل اين
قبل از كه ساير زندانياني سكوت يعني بند سكوت وقتي با اما ميخنديديم.
ما نكند كه دچار ترديد شديم لحظه يك بودند مواجه شديم، بند اين در
زندانيان نگاه اين انجام ميدهيم؟ به چهرههاي ساكت غيرعادي داريم كار
بند در هيچ كس نمي آورديم. سكوت سر در سكون و اين از و ميكرديم
بود هرچه نميخنديد. و نميزد حرف هيچكس با هيچكس نمي رفت، راه
واميداشت. سكوت هم به را ما خود به جمعي، خود سنگين سكوت آن
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وسايل و ساك اين كه  از بعد ما  بردند. اتاق  يك به را  هرچندنفرمان 
به نگاهي رفتم تا بند زديم. در گشتي اتاق گذاشتيم، در خودمان را مختصر
از بود، حالم صحبت مشغول بيندازم. قرائتي دلقك بود روشن تلويزيون كه
را او كه قبًال ديدم «م» را برگشتن موقع برگشتم. خورد و او به هم مزخرفهاي
ضابطه اينجا ميداني اعظم گفت: زير گوشم و كنارم آمد آرام ميشناختم.
كنند. گوش و ساكت بنشينند بايد همه صحبت ميكند، قرائتي وقتي است
بودند، با من كه كنار هم وارد تازه بچههاي از و تعدادي خنده زير پقي زدم
جانب از را واكنشي چنين انتظار گويا كه «م» خنديدن. به كردند شروع من
شده، همه به طرف ما جلب توجه خراب شده و نداشت، از اين كه اوضاع ما
شد، ديديم غذا وقتي موقع نشست. و جايش برگشت سر سريع شد و هول
ثابت جاي يك كه خودش جاي در كس هر و ميگيرند را غذايشان همه
يكي از جلو نشستم توجه بدون من ميخورد. غذا به تنهايي و بود مينشيند
بهاصطالح مسئول خائنان كه يكي از غذا خوردن، او كردم با شروع و بچهها

بنشين! خودت جاي سر برو گفت: و آمد بود، اتاق
نوشتهاند؟ كس اسم هر براي جاي مگر گفتم:

ادامه  ناهار به خوردن و نكردم اعتنا مشخص مي كنم! من نخير  گفت:
كردند رفتار ترتيب بههمين بوديم، آمده هم با كه هم بچههايي ساير دادم.

زديم. بههم بودند، گذاشته دژخيمان كه را آنجا مقررات عمًال و
مجسمه آدمها مثل چرا است؟ اينطوري چرا اينجا سؤال كردم يكي از
چطور خائنان كرد كه تعريف برايم هستند؟ خشك صامت و و ساكن همه
را ضربت گروه بهانهيي به هرروز چطور كردهاند. تنگ بچهها بر را عرصه
هر خائنان چطور ميكردند. لتوپار را بچهها آنها و آنجا ميكشاندند به
و... ميانداختند راه اعصاب جنگ و مرافعه دعوا ضوابط اجراي بهانة به روز

است. اين شده كارها، آن امروز حاصل كه
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ما  چون نبود. قبول قابل بوديم، آمده تازه كه ما براي توجيهات اين  اما
بين خودمان بدهيم، شكست را اين خط رژيم بندها ساير در توانسته بوديم
اينجا را در قبرستاني اين فضاي وظيفه داريم ما گفتيم كرديم و صحبت
بلد ما اصًال بشكنيم. بايد را سكوت اين اينكه اول چطور؟ اما به هم بزنيم.
بيادبيم! ما بخنديم، يواش نيستيم بلد بزنيم. حرف پچپچ و آهسته نيستيم
كه ميديديم  ميشود. باز دارد يخها كه ديديم بهتدريج شد؟ خوب 
كنار گوشه و در ميزنند و و حرف ما تازهواردها ميجوشند با بچههاي بند
اينها اما كردهاند. بگو وبخند و به صحبت شروع خودشان با خودشان هم

نبود. كافي هنوز
خود با قلوهسنگ تعدادي  برگشت، بازجويي از  نرگس روزكه يك
دوقل» «يهقل  بيا اعظم  گفت، و اتاق  وسط  ريخت را قلوهسنگها  آورده. 
سياسي؟! زندان در  دوقل» «يهقل  كردم! تعجب  كمي اول  كنيم؟ بازي
بود، گفت، داده سر را خنده غش غش  درحالي كه هم شهيد ليال ارفعي
شويم، بزرگ اگر آنوقت بچگي، دوران به برگرديم بيا ميگويد راست
پنج نفر اول بازي. به نشستيم و كردم قبول ميشويم! مجاهدهايي ببين چه
بازي، از كمي  بعد نرگس. و حاجينژاد، محبوبه مهري ليال، من، بوديم،
هم مسابقه با پنجنفره و تيم تا و شديم دو شدند اضافه ما هم به پنجنفر ديگر
همة تشويق و شادي و جيغ خنده صداي و بود غوغايي شده اتاق در داديم.
زهرمار نشسته بودند برج مثل دوتا از خائنان اتاق آنطرف را گرفته بود. بند
اينكه جرأت اما ميدادند، و زيرلب فحش ميكردند نگاه را ما غضبناك و
جاي يا كه ديدند نداشتند. آخرسر بزنند، بههم را  بازي و بيايند نزديك
درحاليكه و من كرد به رو آنها يكي از شدند. بلند ما و جاي يا آنهاست
بود، گرفته ياد بازجوها  از كه آخوندي منحط زبان و  فرهنگ همان با
مواظب خودت دادي! تو را خط منافق گفت: ميكشيد، برايم خطونشان
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بازي در غرق چنان نرگس اما كرد. نرگس نثار فحشي هم يكي آن باش!
بيرون اتاق  از تا دو اين نشد. متوجه اصًال كه بود حال وهواي خودش و
غلط گفتم: دلم در و افتادم هنگامه حرف ياد نكردم. اعتنايي هيچ من رفتند.
غلطي هر حال نكردهايد! به كه تا چكار ميخواهيد بكنيد ديگر كردهايد!

بكنيد! خواست دلتان
دنبال بيشتر انداختيم، راه آن جا  در  را جمعي  بازيهاي ساير بهتدريج
شلوغي كنند و شركت بتوانند آن در بيشتري چه هر عدة كه بازيهايي بوديم
كرده تيمي مسابقة را هم بهصورت حتي حل جدول بيندازد. راه سروصدا و
مسابقات و  بازيها از  يكي بود. همراه  زيادي  هيجان و  شور با كه  بوديم
ما بود. ماستخوري مسابقة درمي آورد، را خائنان جّز خيلي كه خندهداري
مورد از جايزههاي يكي ميگرفتيم. نظر در هم جايزه مسابقه ها، اين براي

مي داديم. برنده به بيشتري ميزان سهميه، بر عالوه بود كه تهديگ عالقه،
بند گورستاني آرامش زدن به هم شلوغكردن و براي بهانهيي هر از ما
را آن كردم، حلزون پيدا يك غذايم در من ميكرديم. يكروز استفاده
خيلي حالت با و  شدم بلند شد، تمام بچهها غذاي وقتي و  گذاشتم كنار
معذرت از با گفتم شدند، ساكت همه وقتي كنيد! توجه بچه ها جدي گفتم
اگر بود، غذايتان چاشني هم حلزون اين امروز اما خوردهايد، غذا اينكه
نفر به را و بعد حلزون بود! حلزون اين علتش بود، از هر روز خوشمزه تر غذا
دستبهدست حلزون رد كند. خودش دستي به كنار هم او كه دادم كناري
روي را بند سروصدايشان خنده و و همهمه بچهها با و مي گشت اتاق دور
فحش فقط ميخورد، را خونشان خون كه هم خائنان بودند. گذاشته سرشان

و خطو نشان ميكشيدند. ميدادند
چند غذا، ديگ از بودند، بچههاي ما كارگر باز كه هم ديگر روز يك
گذاشتيم قرار و كرديم تقسيم اتاقها  بين  را چسبها درآمد. زخم چسب
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را اعالم  غذا در ديگ زخم وجود چسب ساعت۱/۵ سر اتاق هر كارگرهاي
بچهها سروصداي شلوغي و از ساعت بند يك سر شد و هم همين كه كنند.

شد. غلغله
در  و سكون مردگي حالت آن و از بند۲ چرخيد فضاي ترتيب اين به
يا بازجوها و شالق كتك و جاسوسها گزارش «نقض ضوابط» البته  آمد.
داشت. به دنبال را شبانه روز سلولها بهمدت چند در بستن نظير جمعي تنبيهات
سرزندگي و زندگي بايد براي كه است بهايي كه اين بودند قانع همه اما
بپردازيم. زندهبهگور كنند را ما ميخواهند كه برابر دژخيماني در خودمان
شد خوب چقدر جديدي گرفتيم. خودمان درس تازهوارد هم بچههاي ما

ديگر  نگرفتيم.  قرار داشت، وجود  بند۲  در كه  جوي آن تأثير تحت  كه
قيمت آماده دادن ولي هم باشيم، كامل در اقليت و نفر چند حتي اگر اينكه

بدهيم. تغيير ميتوانيم فضا را باشيم،
اجازه بودند. شده صميمي هم با خيلي فضا تغيير اين اثر در بند بچههاي
باشد. خندهدار كمي شايد كه كنم تعريف را نمونهيي مورد اين در بدهيد
كه بند بچههاي اكثر به  نسبت كه بودم ۲۲ساله شدم، دستگير من وقتي
جاافتاده محسوب و ۱۷بودند، مسن ،۱۶ ،۱۵ سنين در و نوجوان و دانشآموز
۱۶سال فقط دانش آموز كه بچههاي از يكي محبوبه هست ميشدم. يادم
لحظهيي آرام كه بود شري و پرشور زيبا و و شيطان فوقالعاده داشت، دختر
گفتم او به يكبار «دايي»! من مي گفت به خطاب هميشه او نداشت. قرار و
داييم ياد  مرا  تو محبتهاي آخر گفت دايي؟ ميگويي من به محبوبه چرا 
«خاله». من ميگفت به هم بچه ها  همين از ديگر  يكي نرگس  مياندازد!
وقتي چند بار مي شدند. گزيده خيلي اصطالحات اين از خائنان و دژخيمان
ميرفت راه سرم باالي مرتب بازجويي حين بازجويم رفتم، بازجويي  به
خاله و عمه به تو كه چكار ميكني توي بند منافق پدرسوخته ميگفت و
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ربط مزخرفي هر به را آن كثيف خودشان فرهنگ در ميگويند؟ دايي و
لذت من اما بشوند.  صميميتي چنين مانع و درهمبشكنند كه مرا ميدادند
ميشوند. گزيده نيز يكديگر توسط ما صداكردن از حتي اينها كه ميبردم
هيچ كس كه بودند منفور آن قدر مزدورشان توابهاي چه و خودشان چه چون
حاضر ميشدند، دستگير تصادف  به حسب كه هم  غيرسياسي افراد حتي

بزنند. حرف آنها با نبودند
وحشت رعب و ايجاد و براي آزار دادن بچهها حربهيي هر دژخيمان از

بعد  را عضدانلو معصومه كه بند۲۰۹ شنيدم بچه هاي از ميكردند. استفاده
بند۲۰۹  سلولهاي از يكي در تكي  و ميبردند شكنجه  و بازجويي هر از
حتي كه بود ناتوان شده و  ضعيف آنقدر اثر شكنجه او در ميانداختند.
شكنجه بهشدت كه حالي در  يك روز نداشت.  را  نگهبان صدازدن ناي
آبي مار يك و ميكنند باز را سلولش در دادنش عذاب براي بود شده
ميزند. چمباتمه معصومه كنار و  ميرود مار  مياندازند. سلول داخل را
كه ميفهمد بوده سبز كه روي رنگش و از ميكند مار به نگاهي معصومه
و با نوازش ميكند مار را كنارش نشسته بود، است. همينطور كه مار آبي
و ميزند چمباتمه معصومه كنار آخر تا مار ميكند. نگاه را او مهربانش نگاه
معصومه سلول، در مار انداختن با اين كه بهخيال دژخيمان نميخورد. تكان
هر ميكشيدند. اما سلول انتظار فرياد ميكند، پشت در و داد و به جيغ شروع
سلول معصومه از صدايي هيچ نشد و مي بينند خبري گوش ميايستند، قدر
دادن غذا به بهانة را سلول و در خسته ميشوند ساعت از چند بعد درنيامد.

ميشوند. بور دژخيمان و بيرون ميرود خودش مار كه ميكنند باز
وحشت ايجاد و آزار دادن براي هم سوسك از پر  كيسة از دژخيمان
كه زناني يا مي بردند براي بازجويي سالي كه سن و كم بچههاي مورد در
در آنها را پاي ميكردند و استفاده ميشدند، عادي دستگير علل جرائم به
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در موش يا مار انداختن با كه همچنان ميدادند. قرار پر از سوسك كيسه
بيندازند... به وحشت را زنداني مي خواستند آنها زنان سلول

سلولها  همة در ديدم رفتم، قزلحصار بند۷  به اولينبار وقتي هست يادم
مانور ميدادند چنان كنار ما موشها رژه ميروند. موقع شامخوردن موشها
كمي كه رفتم سوم طبقة به تخت وقتي از شام بعد ترسيدم. لحظه يك كه
پهنكردن براي بچه ها كه سرم هم باالي از بندهاي ديدم كنم، استراحت
به دقيقهيي مي كنند. چند بندبازي و ميروند رژه بودند موشها كشيده لباس
هميشه است يا برنامه سيرك امروز پرسيدم، خنده بعد با خيره شدم. آنها
موشهاست. رژة منظورم  كه شد متوجه دستيم كنار است؟  اينطوري
همه آمدهيي، ميخواهي كه نشده ساعت دو هنوز و گفت: كرد خنده يي
بكن گذاري گشت و و بزن چرخ بند در خودت كمي را بفهمي؟ برنامهها
ذهن موشها اين  حاال كه چرا كردم فكر با خودم مي فهمي. را چيز همه 
بازي موشها را ميكند. خودش كار كس هر ولشان كن، ميگيرند؟ مرا
با و كردم استراحت يك ساعتي  را. هم خوابم ميكنند، من را خودشان
از تا سه دو به بعد شدم. بيدار خواب از پايم روي موشها از يكي حركت
ميكنيد چكار موشها اين با شما گفتم: مي كردند صحبت هم با كه بچهها
خنديدند و و كردند هم به نگاهي ميروند؟ رژه سرتان باالي يكسره كه

ميكني. عادت آنها اين چيزها هست، كمكم به از جا اين گفتند:
بود  دستش در كه چيزي با ايستاده و هنگامه  هواخوري در  يكروز
و جلو رفتم مي خندند.  برش  و دور هم  بچه ها از  تا چند و  مي زد حرف
موش و يك باز كرد كمي را مشتش ميزني؟ حرف كي داري پرسيدم، با
ترس و ديگر احساس كردم كه خانم موشه! اين با و گفت:  داد را نشانم

ريخت. موش از نفرتم
كه گرفتيم ياد جمع در مزدورانشان و آخوندها روي كمكردن براي
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دهيم كه اين شيوهها نشان به دژخيمان بياييم و كنار با مار يا موشها چگونه
بگذارد. كمترين اثري مقاومت براي مجاهد در عزم نميتواند

شيرين روز يك
زنك  به همراه خائنان از تعدادي كه بود روزي شيرين، روزهاي از يكي
فرانسه زبان ديگر منافقها كشيدند: فرياد و شدند بند وارد عليزاده پاسدار
خبر از ترتيب اين به ما عراق! رفته رهبرتان بخوانيد! عربي برويد نخوانيد،
آن در شايد شد. از شادي غلغله بند در عراق مطلع شديم. به «مسعود» عزيمت
نميفهميديم. عزيمت را اين نتايج آثار و و سياسي تمام معني ما همة لحظه
است، سالمت فهميديم و شنيديم مقاومت رهبر از خبري كه همين ولي
جوشوجال زدن از سياسي، داليل  همة از جداي بوديم. خوشحال خيلي
مقاومت مردم و  نفع به اقدام اين كه ميگرفتيم نتيجه دژخيمان و خائنان

است. درآمده جزشان اينطور اينها كه است
روزنامه ها از را مقاومت  رهبر عكس كه بود اين احمقانه ترشان  كار
خبر نكنند فكر بچه ها كه خاطر اين به شايد چسباندند. ديوار روي و بريده
ديدنش و با ميآمدند عكس اين ديدن به دسته دسته هم است. بچهها دروغ
ميكردند. گريه شوق از و ميبوسيدند كرده، بغل را يكديگر شادي فرط از
غيظ فرط از كنند گزارش را تا انعكاس خبر ميگشتند بند در كه مزدوران
راه دعوا تا و طعنه ميزدند راه ميرفتند ما شوند. آنها بين خفه ميخواستند
اين و بند بكشانند را به ضربت گروه يعني پاي حلوايي مزدور و بيندازند
آنها محل به كسي اما دربياورند.  بچهها دماغ از معروف  بهقول را شادي 
ديگر اتاق دو آن به يك طوري خبر را بوديم كه اين دنبال ما و نميگذاشت
ديگر ما واكنش ديدن با كه بوديم نگران چون برسانيم. باال بند به هم چنين و
كار اين چون خط بردارند. ولي عكس را برسد و بقيه اتاقها خبر به نگذارند
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تغيير بدهند. نميتوانستند صحنه در مزدوران بود، شده داده آنها باال به از
نه و داشتيم روزنامه نه خبري محروم بوديم، امكانات همة از كه ما براي

ميشد. محسوب مائدهيي رژيم كارهاي قبيل اين مالقات،
بود روزي ششماهه دورة اين فراموشنشدني روزهاي از ديگر يكي
از يكي ميكوبيديم تا در و ما به بود حالشان بد شده بچهها نفر از چند كه
كه بند زن پاسدار عليزاده يكمرتبه ببرد. دكتر به را آنها بيايد و پاسدارها
و ديد كرد سلول را باز دريچه و آمد داشت نسبت به بچهها كينة خاصي
آمد ديگر پاسدار يك با و رفت او ميكوبند. را در دارند كساني چه كه
ببرد. اما بچهها زيرهشت به را با خودش نفر چند آن كه را باز كرد در و
را همراهش آنها پاسدار و عليزاده نگذاشتند ميكوبيدند، را نوبتي در كه
دست عليزاده و  كرد پيدا ادامه دقيقه چند كشمكش اين بكشند.  بيرون
بايد كه رفت. مي دانستيم بيرون ميزد، نعره از خشم درحاليكه و خالي
بيشتر انتظار۱۰-۱۵دقيقه اين باشيم. مزدوران سنگين تهاجم يك انتظار در
حلوايي بهسركردگي ضربت و گروه باز شد شدت با بند در نكشيد. طول
را آنها نيز خائنان از گروهي درحاليكه مرد، ۲۰-۳۰پاسدار و جنايتكار
با چوبها ورود محض به شدند. آنها بند نعره كشان وارد همراهي مي كردند،
با تا ميكوبيدند ديوار و و در ميلهها داشتند، به دست در كه شالقهايي و
را در هرسه اتاق سپس چه باالتر ببرند. هر را ارعاب فضاي سرو صدا ايجاد
كابل با بچه ها زدن به و شروع افتادند زندانيان بيدفاع جان به و كردند باز
را خودشان اليق فحشهاي ركيك همزمان و لگد كردند و و مشت باتون و
نداشتيم. راه پسو پيش و شده بوديم ما محاصره بلندبلند فرياد ميزدند. نيز
يا با كابل يا باتون و بود مزدوري ايستاده طرف كه فرار مي كرديم، هر به
دست در توپ ميكرد. ما مثل پرتاب سو آن به سو را از اين ما لگد و مشت
در بچهها از تعدادي كه طوري ميزدند، وحشيانه خيلي ميچرخيديم. آنها
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زدن يكساعت حدود از بعد افتادند. زمين به و شدند بيهوش ضربات، اثر
آنها و كردند حمله ناچيزمان وسايل و ساكها به فحاشي، آن با همزمان و
ميكشيدند، را همهچيز ريختند. روي زمين بي سابقهيي و وحشيانه بهطور را
لگدمال مي ريختند، زمين روي را غذايي مواد مي شكستند. و مي كردند پاره
به ستوه بياورند را ما كه ميخواهند روشن بود ميبردند. بين از ميكردند و

كنند. پشيمان خودمان كردة از و
كردند، پخشوپال و ريختند زمين روي  را وسايل همة اينكه از  بعد
كردند. يك به خط حياط دور بردند و حياط بند به ضرب باتون به همه را
خيلي كينه آنها از كه سه تن از بچه ها را آوردند تا حياط وسط نيمكت به
رضيه آيتاهللا زاده شيرازي طاقدره و سولماز عزيزي، اعظم يعني داشتند،
جمع اعدام شدند- در حضور رژيم مزدوران بعدًا بهدست سه هر -كه را
۱۵۰نفر تقريبا بچههاكه مقاومت و همبستگي  هم  باز اينجا بزنند. شالق
و برگردانديم ديوار  طرف به را رويمان همه كه كرد. جلوه  مي شديم،
صحنه اين با وقتي بود، ۶۰نفر از بيش تعدادشان كه مزدوران ايستاديم.
هيستريكتر وحشيانهتر و بعد و شدند مات دقايقي براي شدند، اول روبهرو
به باتون و شالق و لگد و مشت با و  كردند  حمله ما به دوباره پيش از 
آن چه فحش گوشخراش، با عربدههاي و همزمان مي كوبيدند ما روي سر و
تقريبًا وحشيانه  شتم و ضرب اين  ميآوردند. زبان  به را داشتند چنته  در
از وحشيانه، خون ضربات اثر ادامه پيدا كرد. در هوا تاريكي تا دوساعت و
بچهها سر و از تعدادي و كوفته و كبود همه بدنها بود. جاري سر و صورتها
هم بهحال اغما تعدادي و بود كرده پيدا شديد و پايشان ضربديدگي دست
راندند اتاقها به را همه دوباره بسنده نكردند و همه اين به دژخيمان افتادند.
روز هم محروم در هواخوري نوبت يك همان از را ما و درها را بستند و
مرجع و مذهبي كتاب و قرآن چند بهجز كه رسيد كتابها نوبت بعد كردند.
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و ريختند هم روي بند حياط در همه را نبود، ديگري چيز ديكشنري مثل
و خدا سنگ ظاهر در همه اين كه همانها كشيدند. آتش به و پاشيدند نفت
نكردند. ابا هم قرآنها از به آتشكشيدن ميزدند سينه به را مذهب و دين
بوديم. كتابها ساير همراه به قرآنها سوختن شاهد ميلهها پشت از آنروز
خيلي مورد كه از وحشيگري به كتابهايي با آن درجه وحشي البته پاسداران
جاهاي در آنها را ما و بند بود در ۳۰خرداد از از قبل و بود ما و مراجعه عالقه

نكردند. پيدا كرده بوديم، دست مخفي مطمئني
مجروح و كبود بدنهاي وجود با وحشيانه، هجوم و حمله اين از پس
سربلندي و پيروزي احساس و بود عالي روحيههايمان اما درهمكوفته، و
تحقير ضدانساني بسيار شيوة جنايتكار پاسداران بوديم نگذاشته ميكرديم.
آنهم را، زندانيان ساير حضور در زنداني چند شالقزدن يعني شكنجه، و
پيروزي لحظه هاي اين جا بيندازند. و پيش ببرند رذيالنه اخالقي اتهامهاي با
كتك ميارزيد. تحقير شكنجه و و كتك همه به آن كه بود شيرين آنقدر
بيرون بند از را پايشان آنها وقتي بود. گذرا آب روي كف مثل شكنجه، و
بر كه تعريف و خنديدن و گفتن به مي كرديم شروع همه ميگذاشتند،
ديدگاه در زنده و  سرشار روحيه اين شد؟ چي و  گذشت چي هركس
مي رفت. فرو قلب آنها خنجري به مثل و كارهاي بچهها نميگنجيد خميني
بازجويي به بند فعاليتهاي تشكيالت و بهخاطر بچهها را مرتب همين دليل به
خط تو به كي رهبرتان كيست؟ كه بگو زدن ميگفتند حين و ميبردند
به در دلمان ما كني؟ بدبخت و خودت را بكني را كارها كه اين ميدهد
هم االن درمانده ميكنيم. و بدبخت را تو ميگفتيم ميخنديديم و دژخيم
جاي گذراندم. چقدر را سالها آن بچهها آن جمع در كه افتخار ميكنم من
خواهراني پر است. همة هم جايشان خالي است. نميدانم، شايد تكتكشان
آنها آنروز ريشههايي كه روي همان هستند و ارتش آزاديبخش االن در كه
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كردهاند. پر آنها را جاي و روييدهاند آبياري كردند، خونشان با

آموزش در زندان
به  اوضاع بازگرداندن اصلي ما كار هجوم پاسداران، و حمله اين از بعد
كه كاري تقسيم با و شديم به كار بهسرعت دست همه بود. نرمال وضعيت
وسايل و اسباب كردن كار جمع وجور دست به عدهيي كرديم، خودمان بين
شدندكه هم مسئول تعدادي شدند. تعمير و دوختن و به آنها دادن نظم و
نگذارند و كنند پر بود، بين رفته از را كه كتابهايي خالي جاي نحوي به

شود. تعطيل آموزشيمان كالسهاي
نگذرد. بهبطالت اوقاتمان تا داشتيم برنامه شبانهروز ساعتهاي تمام براي
نفره دو-سه كالسهاي در داشتند، عالي تحصيالت كه  بچهها از بعضي
جاسوسان وجود مستمر زير نگاههاي اين در از بيش تجمع -چون امكان
اين از و بعضي ميدادند ديگران آموزش ميدانستند به كه آنچه را نداشت-
به اين ترتيب ميكردند. منتقل ديگري افراد به را آنها خود ديگران نيز به نوبة
آنها بچهها بعضي از كه فرانسه و انگليسي عربي، زبانهاي مختلف براي ما
مختلف رشته هاي در كه بچههايي داشتيم. كالس ميدانستند، به خوبي را

ميگذاشتند. كالس خود تخصصي رشته هاي در كرده بودند، تحصيل
برايمان بود، اقتصاد فوق ليسانس كه بهشتيتبار حوريه شهيد مجاهد
كه بود معلم خود محفوظات يا درس هم منبع ميگذاشت. اقتصاد كالس
روزنامههايي تنظيم ميكرد، يا جزوه و بهصورت كاغذ آورده روي را آنها
انتظار اتاق يا بازجو  اتاق از مخفيانه مي رفتيم، بازجويي براي  وقتي ما كه
روزنامهها تبادل مي كرديم. اين ديگر با هم به بند بند از يك يا ميآورديم
اقتصاد منابع درس بهعنوان مطالبش برخي از و جمعآوري ميكرديم را

ميكرديم. استفاده
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كاري مشغول همه كه ميديدند سلول دريچه از زندانبانها اين وقتي
ميدادند، ناسزا و فحش و ميشدند هيستريك و عصباني به شدت هستند،
همين در زندانيان مقاومت درشكستن را خودشان ناتواني و بيچارگي چون

ميديدند. بهخوبي صحنه

دوباره محاكمه
سري يك دوباره قفس، داستان از بعد ارديبهشت۶۵، يا فروردين در
تشكيالت خودشان بهقول كه علتش گذراندم را تنبيهي شرايط بازجويي و
مي ناميدند، بند تشكيالت آنها آنچه بود. زندان در فعاليت و  بند ايجاد
دژخيمان و رژيم خواستهاي و تن ندادن به  جمعي زندگي جز نبود چيزي
بهطور ما و بگيرند زنداني از هم را بودن انسان حداقلهاي ميخواستند كه

ميكرديم. آن مقاومت مقابل در جمعي
آخوند دادگاه  رييس  اول، محاكمة مثل هم، محاكمه  اين  در
ذرهيي بهطور واقعي دايناسور چون او ميگفتيم  به بود. محمدي گيالني 
كينه و حقد بود از عوض پر در نبود. وجودش احساسات انساني در و آثار
وجودش در و هركس كه مقاومت و مجاهد عنصر درندهخويي عليه هر و
و گيالني محاكمه،  بهاصطالح  اين در ميشد. يافت انسانيت از آثاري
بود. اما خودم مستقيم بازجوي آنها از يكي ميكنم فكر بودند. دو پاسدار
بود ساكت او هم در دادگاه و داشتم هميشه چشمبند بازجويي موقع چون
خود كه بگويم قاطعيت با نميتوانم بشناسم، را او نتوانم صدايش از من تا
حضور شاهد بهعنوان  هم خائنان از  سه تن  آنها،  بر عالوه نه؟ يا بوده او

داشتند.
گيالني بعد دادم. جواب كه كردند سؤال مشخصاتم از هم باز بههرحال

كن! دفاع از خودت گفت: من به
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كه  بودم سه خائن مطمئن آن با چون ندارم. چيزي براي دفاع من  گفتم:
چهار مدت تمام در كنند. خراب من سر را چيزي بتوانند تا چيده اند صحنه
اين كه بهدليل منيژه،  نام به خائنها اين از يكي اوين، مجدد در تنبيهي ماه
ميافتاد. در من و با ميكرد پيله من به خوب ميشناخت، هم بيرون از مرا
و ندارم دفاع براي چيزي  گفتم اينكه بهمحض چون  بود، درست حدسم
فحاشي به كرد شروع خائن منيژه ديگري؛ چيز من و ميگوييد چيزي شما
فاز سياسي از من بهاصطالح افشاي سوابق و سرم توي بار زد دو و دعوا و
بي وقفه ۴۵دقيقه مفلوك عفريتة قفس...! در مقاومت و بند، در فعاليت تا
يقه دراني هرچه بيشتر ميكرد بيچاره خيال كشيد. درواقع جيغ و زد حرف

آزادش ميكنند! زودتر و مي شود عزيزتر دژخيمان پيش آن كند،
روش او من! افشاي كرد به شروع منصوره نام ديگري به خائن او بعد از
آبغورهيي و زاري و گريه با همراه ولي كمتر حرارت و شور با بود، متفاوت
در دوماه قرنطينه من جرائم دربارة بيشتر بود چاشني حرفهايش كرده كه
دربياورم را منيژه حرص اين كه براي من تمام شد كه او حرفهاي زد. حرف
منيژه جيغ ميگويد! باز چه اصًال نميدانم و نميشناسم را زن اين من گفتم
سوم بريدهخائن هما، نوبت بافت. بههم ديگر اراجيف مقداري و درآمد
كرد به من رو و خورد قسم شاهد بهعنوان ابتدا شود. صحنه بود كه وارد
در كند، محكم مرا با آشنايي اش ميخ مي خواست اول خودش بهخيال و
ميدهم! جواب مثبت كه بود مطمئن ميشناسي؟ مرا گفت ايستاد و مقابلم
در كه فعاليتهايي از كه بود يكي اين  جيغو ويغ  نوبت حاال و نه! گفتم، 

از  و  بوديم هم با  بند۲۴۰  در  كه وقتي  از بوديم، كرده هم با سياسي  فاز 
بود و بقيه سر من قفس باالي دوران تمام در مزدوريش كه هفت ونيم  ماه
راست داشت از هرچه و... ميكرد كينه كشي من با كينه و روي حقد از و
بهياد را چيزها خودش اين داد. تا بهخيال گزارش بافت و بههم را دروغ و
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سر آخر نميزدم. هيچ حرفي و بودم كرده هم چنان سكوت من بياورد. من
و حبس قطعي ۵سال بود از عبارت خواندند كه مجدد را حكم محكوميت
كه بعد از نيست يادم شد. تمام اينترتيب به دادگاه و ۱۰سال حبس تعليقي
بيرون دادگاه از وقتي نه. اما يا كردم امضا برگهيي را من آيا حكم، قرائت
و هركس ميآمد و نگه داشتند مرا  در پشت  همانجا  چند ساعتي آمدم،
خائنان آن بهخصوص بترسانند. بتوانند مرا تا ميگفت چيزي يك ميرفت
سنگيني حكم خواب خودشان بودند و بهقول كرده يقهدراني آنهمه كه
و انواع كه قفس از بعد يكسالو نيم حدود طي اما بودند. ديده من براي
كه هم همانجا مهم نبود. هيچچيز برايم بودم، را ديده مختلف شرايط اقسام
مي رفتند، سكوتم آنها را ميچزاندم. هر كدام ميآمدند و بودم با ايستاده
پررو'' ''اعظم شده؟ ميگفتند چي بياورند.  حرف  به مرا ميكردند سعي
به تحريك مرا  ميخواهند كه ميدانستم شده! كم شده؟ رويش ساكت

كنند. موضعگيري

آزادي از زندان
بردند. شعبه به زدند و مرا صدا ديگر دو-سهبار از محاكمة دوم، بعد
هربار نميكنم! بازجو گفتم بهصراحت هم من مصاحبه ميخواستند. من از
آرزوي ميگفت:  و  مي كوبيد رويم  و  سر به  شالق با و ميشد عصباني
و بپوسي اينجا كه ميدارم نگهت آنقدر ميگذارم. بهدلت را قهرمانشدن
موهاي كه نگهت مي دارم آنقدر كه ميكرد را تكرار داوود حاجي حرف

بشود. سياه سرت موهاي مثل دندانهايت و سفيد دندانهايت مثل سرت
همان فحشهاي  نثار ضمن كردند. صدايم كه دوباره شهريور۶۵ بود اواسط
سراغ به دوباره بروي بيرون اگر و منافقي تو كه ميدانيم ما گفتند هميشگي،
من كنيم. و تكهتكهات بياوريم دوباره تا آزادت ميكنيم مي روي. سازمان
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آزادم كنند ميخواهند كه فهميدم نداشتم، آزادي به اميدي تا آنموقع كه
همان كردند، آزادم اگر كه كردم عهد خودم با و گرفتم تصميم همانجا و
برمي آيم درصدد كار هر از قبل يعني ميترسند. آن از كه ميكنم را كاري

شوم. وصل سازمان به كه
به بازجويي براي كه زدند صدايم ۲۳شهريور روز يعني بعد، هفته يك
كنند آزادم ميخواهند بچهها نفهمند كه اينطور گفتند عمدًا بروم. دفتر بند
باور آزادشدن به البته خودم نكنند. منتقل بيرون من به بهوسيلة را پيغامي و
فكر ميكردم دوباره بود، همين نميكردم فكر كه تنها چيزي به نداشتم. 
صدايم كردهاند. بازجويي آن به و به خاطر داده گزارشي دربارة من كسي
دلهره كنند و اذيت براي اينكه پاسدارها آن جا رفتم و بند دفتر ابهام به در
وسايلش اعالم كردند كه بلندگو از و كردند پچپچ دقايقي هم با كنند ايجاد
دادند. بيرون كردند و را جمع وسايلم هم به سرعت بيرون. بچهها بدهيد را
و تلخ لحظات تمام سال چند كه بچههايي از آيا بودم. حيرت و بهت غرق
دردناك برايم جدايي اين ميشدم؟ جدا بودم، گذرانده آنها با را شيرين
آن با كه و... مقاومتها كتكخوردنها، تنبيهها، اعتراضها، اعتصابها، همة بود.
گريه زدم زير بياختيار آمد. يادم به بودند، ديوار آنطرف حاال كه بچهها
فكر ميكردند كه جنايتكار و احمق پاسدارهاي كردم. هايهاي گريه و
مي خنديدند. من به وضع مسخرگي با ميكنم جابهجايي گريه ترس از من
بيشتر سوختم. ميروي! آزادي براي كه گفت آنها از يكي بهخصوص وقتي
در بدون آنها اين از بعد كه مي كردم فكر بچهها از جداييم داشتم به من
چطور و بكنم بايد چكار است حاكم آن بر خميني ارتجاع كه جامعه يي
تصميم بودند! همان جا فكري احمق در چه آن پاسدارهاي و بكشم؟ نفس
از وقتي يكي ماه قبل چند كه بهخصوص رفت. بايد كه  را گرفتم خودم
خواستي اگر و خنده گفتم، بهشوخي ميشد فرح داشت آزاد بهنام بچهها
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چون خانوادة من همه از  بيايم. شدم آزاد اگر تا بگذار من ردي براي بروي،
وصل به سازمان بخواهم به وسيلة او كه را ندارم كسي خميني هستند و طايفة
گذاشته ردي فرح كه مي شود خدايا گفتم و آمد بهيادم اين آن جا شوم.
هيچ اسارت، ۵سالونيم از كشيد؟ بعد سر بايد كجا به نباشد و اگر باشد؟
وسايلم پاسدارها كه بودم فكرها همين در نداشتم. جامعه از تصويري
طرف شعبة به و چشمبند زدم دوباره و دادند ساكم را و چك كردند را

كردم. حركت بازجويي
بربيايد، مجاهدين سازمان بهسوي رفتن صدد در اگر كه را حرف همين
من گرفتن تحويل براي كه هم مهين بزرگم خواهر به ميكنيم، تكهتكهاش

وقتي  بود. كرده وحشت حسابي بودند و او گفته بود آمده زندان به جلو
زديم و تلفن او به و خارج شديم مرز از ماه بعد چند نجمه، خواهرم من و
پاي خوشحالي و هيجان فرط از او ميزنيم، زنگ كشور خارج از كه گفتيم
داشت. ما وحشت مجدد دستگيري از بهشدت زيرا افتاد، كرد و غش تلفن
معني و بود را چشيده خميني شكنجة رژيم و طعم زندان سال دو كه چرا

ميدانست. مجدد را دستگيري
مجدد دستگيري  از خواهرم از كمتر  هم من خود راستش البته 
از بعد كه بچه هايي با رژيم كه بودم شنيده و ديده بسيار چون نمي ترسيدم.
خود به است. اما چه كرده بودند، برآمده به سازمان درصدد پيوستن آزادي
اين ميكردي؟ مگر نه آزاد شدن را دستگير شدن فكر ميگفتم مگر موقع
كه فكر مي كردي خودت با ميزدند، صدايت بازجويي كه براي هربار كه
رژيم اين شده؟ عوض چه چيز پس نيست. كار در بازگشتي ديگر چهبسا
عدهيي هم  هنوز و كشت را عزيزانت عزيزترين آن همه همچنان هست.
امنيت و رژيم زير حاكميت اين مگر و دندانش هستند. چنگ زير از آنها
روزش هر رژيم، اين زير ساية در زندگي كردن است؟ متصور زندگي يي
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زنگ نابههنگام تلفني كه بار هر ببينم، را پاسداري كه هرروز است، مرگ
و ميميرم بار هر بروم، به دادستاني هفتگي  امضاي براي كه بار هر بزند،
براي تالش در و  كشور از  خروج  هنگام اگر درحالي كه  ميشوم.  زنده 
جزم عزم پس تمام! و ميميرم يكبار بشوم، هم دستگير سازمان به پيوستن
در برادرانمان خواهران و جمع به گرفتيم تصميم خواهرم نجمه با و كردم

بپيونديم. آزاديبخش ارتش
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